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Fundamentalisten worden niet geboren maar gemaakt, namelijk 

door de sociale, economische en politieke wantoestanden. Het 

komt in aile godsdiensten voor, zodat we van een 'oecumenisch' 

verschijnsel kunnen spreken. Professor Wessels gaat nader in op 

de term fundamentalisme, met name islamitisch fundamentalisme. 

Daar het vooral een politiek verschijnsel betreft doet hij aanbeve

lingen voor beleid om de dreiging van het islamitisch fundamenta

lisme te doen afnemen. 

I 
n de media wordt vrijwel dageli1k' 

over 'lumbme. ntali,mc ge<,prok·c-·tl. 

In de laat<,te tien tot v1dticn jaar" 

de hoevcelhe1d weten<,chappell)ke 

literatuur over het lunda

mcntal"mc <,terk gegroeicl. 

Vooral her i<,lamiti,ch 

tundZtnlcnta!i..,n1c ontvangt 

vcel aandacht. 

Vcclal klinkt 111 de wi1zc 

waorop over dit vcr~chijn

'cl gc<,proken worclt ccn 

zekcre ang<,t door I )c tel 

dood veroordel i ng door 

av·atollah Khomcini van de 

maar te hevcstigen Dcze zogcnaamde 

'hcrlcving' of 'rclldiSSdllU' van de i~lon1' 

zou ccn hcdrciging voor de Wc-,tcr'ic 

cultuur en -,anlcnlcving kunncn gaan 

vorn1cn, nlcncn ~onlnli

gen c De Fgypti,chc Sje1k 

Omar Abckl Rahman, die 

de ,{Jih<Id predikt tegen hct 

.;,cculicrc rcgin1c van prc

'idcnt f-lmni 1\ 1ubarak 

zou aangczct hchhcn tot 

de bomaamlag op hu 

\\'orU Tr,t./c (filler in New 

York 111 lcbcuar1 1'!'!:1. 

'·f iet mmlim-tundamenta-

<,chrlJver S0lman Ru,hdie li,me wordt <,poedig de 

vanwcgc zijn hock 'I k Prof dr. A fVcssc/s voomaam,te hcdre1ging 

I )uivelwerzen', de gi1zelingcn 111 voor de internationalc \Teele en vctl1g-

Ld-,onon de activ!lcitcn gcricht tcgcn 

de huitenland'>e tocri<,ten in 1-:gvpte, de 

hcdrciging van 'Jivalligcn' 1 Fgyptc 

lrZllll en de moordZlon-,]Jgcn op huitcn

landcr' en intelleuuclcn in ;\lgcrijc Iii

ken de Jlliqheid v0n dit hceld ZJikc11 

he1d' 1'-:a het ineemtoncn v·an hct 

comnHilli<,mc en met 11amc hct uitccn 

vallen v0n de Sowiet-Llnie wordt nogZJI 

CC!l'-1 gcdJtll1 J]<..,ot ck lliCLI\\'l' \'1Jtll1d 

waancgen het \'</c<,tcn zich nu zou 

moctcn gtltlll \\'Opcncn de j<..,]Jm J<..,. t'\J 
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het rode' gevzrzrr zou het nu het 'groene' 

gcvJor ZIJI1 \\'ZlJrvoor Furopa en hct 

\Ve<;terl op hun hoeck zouden moetcn 

zrJn Vzrzrk wordt dit fundzrmcntzrli"llC 

ook al-., ccn hcclrciging gczicn van de 

rechten vzrn de men'>. niet in de lzrzrhtc 

ploJt<; die vzrn vrouwcn en de mindcr

heder1.1 

De term fundamentalisme 
J)e eer<;te vrzrag die zich opdringt i'> 

waJr konlt de hcnan1ing vandulln en 

wat wordt crmee bedoeld: Het i> goed 

er op te wijzen dzrt de zranduiding 'lun

dzrmentali<;me' oor<>pronkelijk ontlcend 

i'> azrn de context van het Amerikazrme 

protc')tanti<..,nlc in hct begin van dczc 

eeuw. Rond I 'J I 0 wcrd ge'>proken over 

de tcrugkccr naar de zogcnaan1dc 

Fun311nrcnt,ds van het chri<;telijk gelool 

Tu<;<;en I'JIO en I'JI5 vcr<,checn een 

reck<> vzrn twazrlf boekjc<; onder de titel 

Tf,c Fund<Inrcntllll Dazrrbij werd onder 

n1ccr gcdJcht aan de tcrugkccr naar de 

lundzrmcntcle gclool<;wzrzrr·heden zoal> 

'de onfcilhzrarheid van de Heilige 

Schrift' er1 'de lichZlmelijke op<;tanding 

vzrn lczu<; Chri<;tu<;' Fen derek van de in 

totool ncgcntig artikclcn van de 

F1udi1HIL'IIIdl) drJait 0111 de vcrdcdiging 

v<1n de gein,prrecrck en onfcilharc 

lli)i1cl' 

Het hlidt onhevredigend cen dergclijke 

term al'> ecn <;oort 'L,),d' te gehnrikcn. 

Het lwlangrijk<;te hczwzrar tegen hct 

gehnrik van de tcnn 'tundanlctltzrli,me' 

" dat zi1 mcc<;tJI zonder ondcr<;cheid 

gchzrntecrd wordt en zo de indruk wckt 

dzrt nw'>linl-ZiJn en lundzrrncntZlli<;t-ZiJn 

rckntick zijn 

lmlicn mcr1 de term !undzrmentJii,nle 

1\·rl hlijvcn hantcren. dJn komt dit vcr

'chrrmel in zrllc god,dicmten voor. zo

dJt 111CJ1 Cllig'-.Z!Il'-. CY!ll'-.Lh \'Jll CC!l 

'occumcni,ch' vcr<;chijn,cl zou kunncn 

<;prekcn Het grote project fCurddnrclltd-
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li1r11' rmecrvoud'r ()/"cr"c-1 111 (-/,icdr}o, 

waarvJn vcr..,chillcndc onlvangrl)kc -.tu

dics r van de ze<; die zijn aangckondigd 1 

reed<; zip1 vcr'>chencn. drzrait inderd<1<1d 

<llll lundamcntzrl i<;nlcn in vcr<;c hi llcnde 

god,dien<;tige contcxten.'' CH men met 

het gebruik vzrn dit '/,J!JCI' vcel verhcldert 

blijft de vraag. Wei wordt het vJn mos

lim-ziJck al<> kwet'>end ervarcn dat in de 

We<;ter-,e media veclaluitingen van i<;la

miti<;ch lundamentali,me aan de bak 

worden gc<;teld. ma<1r '>oortgelijke ver

<>chijnselen, die zich in andere kringen 

voordoen, zoal<> in India. niet op de

zeltde wijze hchandcld worden. Het 

bclang van het onderstrcpen \'Jtl het 

'oeurmeni<>che' van lwt vcr<;chijmel ;., 

hierin gelegen dat men zich bewu<;t 

hlijlt dat elke rcligic, niet aileen de i<;

IZlm, zich er-voor blijkt te lcncn politick 

mishruikt tc worden. 

Als wiJ in het ver-volg de term blijven 

gebruiken voor de he<>chrijving van i<;

lamithch lundamentali<>mc ge>chicdt 

dit omdat zij zich nu eenmazrl in hct al

gcmene <;przrakgcbruik ecn vzr>tc plazrt<; 

heclt verworvcn 

lslamitisch fundamentalisme in 
verschillende Ianden 

1\lr;crijc 

Rond de )JJrwi"cling vzrr1 19'J 1-1 'JC)2 

vcriidclck de Algcrijtl<;e rcgering onder 

lcJding van de pzrnij dre <;ind' de onaf

hankclijkwording in l'lh2 Jan de macht 

i~ 1 FLN '! l'C!l vcrkiczing~ovcr\\'inning 

vZln hct luncbmcntzrli<;ti<;chc 'fmnt vJn 

Rcddrng I FIS. Front 

f,/diillt)IIC ,/u '),lint'· i)oor micldel van cen 

militairc -.tollt~grccp \\'ere\ de op ho~i~ 

van de ccr<;tc verkiezing,rondc vcr

wochtc ovcr\\'inning von de lundJ

mentzrli<;ti<;chc panij voorkon1cn J)rt 

hcclt gckid lllt vecl gcweld: in nm'l'nl

hcr I '1'!1 zoudcn zrl I (J()() men<;en 

v 
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f- slachtollcr zijn geworden. Dit duun 

nog qecds voort. Naast de FIS opereert 

een panij onder de naam 'Ccwapende 

islamitische groeperingcn' 

Buitenlanders zijn gewaar,chuwd vc)c)r 

I december 1993 het land te verlaten. 

Na het vct·<,trijken van dit 

men<.en werden gedood. Sinds twee 

jaar zijn 300 men<,en om hct Ieven ge

komen onder wic drie buitenbndcrs, zo 

wordt in fchruari I 'J94 gemeld Hct 

doelwit zijn anti-fundamentali<,tische 

moslim-leidcrs. kopten en buitenlandse 

toeri<,tetl Het vcrzet richt 

ultimatum i'> het dreigc-

ment uitgcvoerd. F:r ziJn 

inmiddel' verscheidenc 

buitenlanders vcrnword. 

In de 'onvcrzocnlijke stt·ijd 

tegen tcrrorisn1e en '>Ub

vcr~ic', <.;tcrvcn volgcn~ 

hct Algcrijnse hewind 15 

milttaircn en politiemiln-

Enigszins cynisch zich zelts tegcn monu

mcnten van de Farao's. De 

tundamentalisten willen 

het bewind viln president 

Hmnt tvluharak ten val 

brengcn en cen i'>lamiti

sche <.taat opt·ichten w<1ar 

de islamitische wet (sll<ni'al 

zou men van een 

'oecumenisch' 

verschijnsel kunnen 

spreken. 

nen per dag, burgerslachtoffers niet 

mccgerekend (januari I ')'!4!. 

Ejyfl!C 

In de jaren twintig werd door Ha"an 

al-Banna de bcweging van de ',\loslim 

broeders' opgericht Pre'>ident Sadat 

'>ympathi,eerdc indertijd met deze be

weging en lict, tocn hij in I'J70 zeit 

pre,idcnt werd, een aantal van hun 

door t'--'asscr gevangen gezettc !eiders 

vriJ Sind, I ')71 volgt deze heweging 

echter een gematigder koers. 

In de zomer van 1977 ontvoerde en 

vermoordde een 'tundamcntalistische' 

groep (/)jih<~d! de Egypti-.che minister 

van Cod<.dicnstzaken Sjeik ai-Dhahabi.c 

( lp (, oktoher I CJ8 I werd president 

Sadat tijdens het atnemcn van een para

de in Ca-iro vermoord. De c;il'""'at ,J!_ 
[)Jii'ad, over wiens Ieider Sjeik Omar 

Al1del Rahman hierboven gesproken 

werd, was de groep die daarvoor ver

antwoordelijk werd gesteld ,\loslim

tundamcntalistcn vcrzettcn zich tegen 

her 'seculiere' bewind van de 

lgypti'>che president Hmni ,\luharak. 

tvloslim-extrcmisten voeren de laatste 

jaren aanvallen uit waarbi1 tussen begin 

I 'J'J2 en augustu<, I 'l<J3 mecr dan 200 

zal worden nagclcdd ?:ij 

gclovcn, gczicn de gchcurtcni<;-;cn in 

Algcrije. niet mcer in cen oplossing 

bngs politieke weg. 

In lcbruari 1994 heelt C:£1111<1 '111 al-is/11-

111iyya aan buitenland<,c toeristcn en in

vesteerdn, een 'laatste waar,chuwing' 

gegeven lgypte onmiddellijk te verla

ten. lndien ze het niet doen zal 'de 

!<.lam onschuldig ziJn aan het blocd dat 

zal hloeien' Bij buitenlanders wordt 

niet aileen aan westerlingen gedacht. 

maar ook aan Arabieren ol mensen van 

elke andere nationaliteit. 

h,m 

De lraanse Revolutie van I 97') is hiJ 

uitstek het voorbeeld gewordcn van 

een lundamentali'>ti'>chc revolutie. AI 

was aanvankelijk de uitstraling daarvan 

groter, nog steed, is er sprake van een 

'export' van dit fundamentalisme naar 

met name Libanon (/!,zhol/,d') en 

Soedan, waarvan chri'>tencn nogal cens 

het slachtoHer worden. 

lod,llli{ 

In lordanic hebhen de 'tundamentalis

ten'. die bq eerdere verkiezingcn 30% 

van de <,Iemmen hehaalden. bij de ver

kiezingen van 8 november I '!'!3 aan-
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zienlijk vcrlorcn I medc dankzij ccn in

grccp in hct kics<..,y-,tccnl in augu':.tu~ 

v<1n hctzellde jaM I. Sinds de liheralis<l

tie van hct hewind door koning Husayn 

voert dezc bewcging ccn krachtigc op

positic In augustus I 'l'J3 wcrd de 'partij 

v<Jn i<.;lanlJti<..,ch bcvrijding' vcrant\voor

dell)k gcsteld voor ccn moordaanslag 

op het Ieven van koning Husayn. 

Li/J111101l 

l.ihanon is het voorhceld van ccn land 

waar de lraansc Revolutie icldde lot de 

oprichtmg van de 1/IZI,oilll/' I 'partij van 

Cod' I .. ".\ohstahemi, ecn voormalige 

minister van Binncnlandsc Zaken van 

Iran, was ccn van de oprichters. Dezc 

hc\vcging -.;taat tcgcnovcr de ccrdcr 

opgcrichlc gemat1gdc islamitischc he

weg1ng A111ill. Hocwel de H,zf,ollilf, in 

hct hczette dec! van Zuid- Lihanon nog 

militair acticl is, hcelt ze zich inmid

dcls getransformccrd tot ccn politicke 

parliJ die zich scdert de parlemcntsvcr

kiczingcn van 2 ~ augustu., en 6 <:icr

lemhcr I ')'!0 aan hct parlemenlaire 

spcl wijdt 

1\ \,dmlf' 

In ,".\alcisic is al jaren sp,-akc van ce11 IS

Iamiscringspolitiek waarhlJ ook aan ecn 

nict-islamitischc hevolking 1, C:hinezcn, 

I ndicrs 1 ISiamitische wctten worden op

gclegd. Er zijn zelfs restricticve maatre

gclcn die zovcr gaan dat hct aan 

christencn worclt vcrhodcn hepaalde 

woordcn (in llijhclverlalmgeni te ge

hruiken die ook in islamitischc taalgc

b,-uik voorkomcn, zoals hel gehruik van 

de godsnaam ;\//,11, 

i'dki\1!111 

Na ecn pcriode van islamiseringspoh

tiek onder Ziya ui-Haqq i 1977-1 'JHH I is 

cr na de dcmocratische verkiezingcn 

van 1 <)<)_:::en hct weer aan de macht ko-

men van Benazir Bhutto hoop op vcr

betcring van de situatic. Tuch is de isla

miseringspoliliek nog niet verdwenen 

en worden hijvoorhceld chrislenen ver

oordceld vanwege vcrmeende helcdi

ging van de pro feet ,". \ohammed. 

Socd,111 
President Caatar 1\\uhammad Nimeiri 

verhond zich in de laatste jaren van zijn 

hewind mecr en mecr met de ,".\oslim 

Broeder<,, onder mcer met de Ieider van 

de Broedcrschap 111 Soedan Dr Hassan 

al-Turabi Op 8 september 198.1 riep 

Nimeiri een 'i,]amitische revolutie' uit 

Voortaan zou Soedan ecn islamitische 

rcpuhliek zijn mel islamitische welten. 

Dit hield in de invoering van lraditJo

nele slraffen als het geselcn wegens hct 

gebruik van alcohol, het afhakken van 

handen in geval van dicfstal en dood

straf in geval van overspcl en afval van 

de i'>lam In tcgenstelling tot l.ihic wer

den de slraffen ook veelvuldig tocge

past. 

Na de val van Nimeiri kwam generaal 

Omar Hassan Bashir in 1 YS'J a an de 

macht, gesteund door het lundamcnta

listische Nalionaal lslamitisch Front. 

H11 verklaarde onmiddclliJk dat Soedan 

ccn islamitische '>laat moest worden. 

1 iet regime wordl gesteund door Iran, 

al is men zich van het verschil tusscn 

soennietcn (in Soedan I en sji'ietcn I in 

Iran I hewust. Iran gceft sleun in de 

vonn van olie en lechmsche hi1stand en 

hclootde Rcvolutionaire gJrdes tc slu

rcn om de Soedancsc volksstriidkrach

ten tc lraincn. ,1\\ajid Kamal, de man die 

ook de Libanese 1/izho//,Ji, hielp organi

sercn, werd als ambassadcur naar 

Soedan gezondcn. Soedan lungecrl als 

ccn ccntn1n1 van training.,kanlpcn van 

'terroristen'. 

( lok chnstenen worden slachtolfcr van 

de invocring van de i<,]amitischc wet. De 
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oorlog tll',<,en hct i'>lamitisch-Arabische 

Noorden en het Afribansc - gedeeltc

liJk christclijke - Zuiden is de laahte ja

ren in aile hcvighcid ontbrand. I )it 

heeft onnoemelijk vccl doden gecist 

Tiukijc 

In Turkijc bcstaat een fundamentalisti

sche terreurheweging Hiz/JO!l11h die zich 

richt tegen de '>edert t\lu-,tab Kemal 

Ataturk heerscnde scculiere staatsideo

logic van hct land. llij de gemccnte

raadwcrkiezingen op 27 maar-! I 'J'J4 

were! ccn overwinning behaald door de 

tundamcntalistische 'islamitische wcl

vaartspartij' I volgem of l1cieuze uibla

gcn: IO(X) van de -;tcn1mcn). In 2H van 

de 76 provincie-hoofdstcckn zouden 

lundamcntali<;ten hehhen gewonnen. 

l)it overzicht zou verder uitgebreid en 

voortgezet kunnen worden. Er zou nog 

meer te noemen zitn zoal<, hct kit dat 

in Iemen fundamentalisten deel uitma

kcn van de rcgcring, in Kocwcit van 

ccn ~trcvcn naar i-,\cl!niscring "iprakc i"i, 

ol dat in t\larokko een tundamentali'>ti

sche bcweging (Al-Ai/ ll',tl-/hs<lll met 

Sjcik Abdelsalam Yassin als Ieider) ac

tid is. Verdu doen zich dcrgelijke ver

schiinselen ook in Afrika ten zuiden 

van de Sahara voor zoals in t'-:igeria. De 

lezcr hedt cchtcr waal·schijnlijk reeds 

een voldoende indruk van de wijze 

waarop het islamitische tundamentalts

me zich intemationaal manilcsteert. 

Historische achtergrond 
kruistochten 
De islam hedt zich sedert de zevende 

eeuw 11a Chnstu<, in kone tijd over ecn 

groot dec! van het 1\ lidden-Oosten en 

Nuord-Afrika uitgebreid In de daarop 

volgcnde ceuwcn breidde de islam on

del· de invloed van de Turkcn zich uit 

in de richting van Oost-Furopa. 

Vu,cheidene malcn stonden de Turken 

voor de poorten van Wenen, een laatste 

maal in I 683 

[r zijn vanuit [uropa tv.rcc bcvvTgingcn 

geweest die dcze uitbrciding trachttcn 

te kcrcn. De cne bcweging IS hekcnd 

gcwordcn onder de naan1 'n:un:qw'lltl' en 

de andere als de 'krui'>tochtcn' Aan een 

eeuwcnlangc hecrschappiJ van moslims 

111 al-Andalus, zoals dczc Spanjc 

nocmldlcn, kwam in 14'!2 een cinde. 

Dat hctckendc ovcrigcn'> ook dat cr ccn 

eindc kwam aan ccn ecuwenlange pe

riode van vruchthare -;ymbiosc van jo

den, christcnen en mo-;lims op het 

lhcrische schiereiland. Deze penodc is 

erg bclangritk gcwecst voor de ontwik

keltng van Furopa, al heelt ziJ zeker 

ook momenten van godsdienstig en po

litiek tanatisme gekend 

In 1095 riep paus Llrhanus II 1n ant

woord op het vnzoek van de 

llyzanti)l1Se keizer op tot wat de eer<,te 

kruistocht zou worden met de bcdoe

ling het Heilige Land d'alcsti11a1, in hct 

bl)zondu Jeruzalem, van de moslims te 

bevrl)den. In 129 I zouden deze actie<> 

eindigen met het lctterll)k in de zec 

d1·ijven van de laatstc kruisvaarclers 

L)c krui-;tochtcn gingcn gcpaard met 

anti-1slamitische propaganda. In de 

twaallde en dertiende eeuw lunctio

nenden de kruistochten en de 'heilige 

oorlogen' zoak vandaag polit1eke ldco

logiei'n Ovcrigen<, speelde de religicu

zc motlvatie cen minder helangriJke rol 

dan vaak vcrondersteld wordt. De aan

wijzing daarvoor zou kunncn zijn ddt 

toen later tot cen krui'>tocht werd op

gcroepen, toch een n1euwc niet were! 

ondcrnomen, omdat een politick draag

vlak daarvoor onthrak.' 

Hoe hct ook ziJ, vast staat dat deze 

botsingen loch ook een uitwcrking 

hehbcn gchad op de godsdienstigc vn

houdingcn Aan de cnc kant kidde de-
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zc tot ccn vcr-;tcrking van tuncbmcnta

li-;crcndc tendcmcn van de god,dicmt 

en aan de andere kant tot een daarmec 

-.an1cnhangcndc robriscring van de 

vcrhoudingcn, n1ct aileen tusscn 

Europa en hct 1\liddcn-Omten, maar 

vooral tu'i'icn mo-;\ims en chri-;tcncn in 

hct .~liddcn-Omten. Dit wil nict zcg

gcn dat cr zich voordicn gccn <.;pannin

gell tu'>SCI1 moslim'> en christencn in hct 

.~liddcn-Omtcn hadden voorgcdaan. 

1\ 1aar de krui'>tochtcn lcidden tot ecn 

vcrharding van de lronten 

al ongemoeicl en vcr<;lerkten dczc soms 

juist direct ol indirect. Het verzct van 

de hevolking tcgen de 'chri<,te\ijkc' ko

lonisator koos som<, de \-;lam als vehikcl 

van protc'it en kidde tot idcologi<,ch en 

lundamcntalistisch gchruik van de i-,\a

mitische godsdicn<,t. 

In de jaren tachtig van de vorigc ccuw 

hicld de oricnta\i-,t Ernest R.enan I vcr

maard vanwegc zijn l11 Pir de H1111" in 

l'arijs zijn redc 'Islam en wctenschap'. 

waa1·in hij betoogde dat de i'>lamiti-;che 

godsdicnst in stritd was 

en ccn hcrbcvc-;tiging van 

de (vooral politickc) isla

mitische idcntitcit die men 

door Europa hcdrcigcl zag. 

Volgens de Koran 
met de weten-;chap. Van 

moslim-zijdc is dezc visic 

niet onwce1·sprokcn gchlc

vcn. Jamal ai-Din al

Afghani tgc<,torven IH'l/1 

rcagccrde op Rcnans rcclc . 

lama\ ai-D111 gold al'> de 

'C.rotc Opwckkcr' die 

is de moslim-

1~\ct hcpaaldc 
gemeenschap 'de 

name 

. ~laron1cten en Armcnii'r'> 

hehhcn ten titde van de 

krui'>lochten hand- en 

beste gemeenschap' 

op aarde. 

spandicn<,tcn aa11 de krui-;-

vaardcr<, vcrlccnd door hen onder mecr 

als gidscn tc dicncn. Zodra de kruis

vaardcr' hct geh1cd mocsten vcrlatcn 

krcgen de christe\ijke gemecnschappcn 

de rckcning voor hun vaak 111CCT vcr

mccndc dan wcrkclitkc 'collahoratle' 

gcprcscntccrd. Dczc polari-;atic van de 

vcrhoudingc11 tusscn mo'>lims en chris

tcncn kidde tot ccn vcrzwakking van 

de christclijkc gcmccmchappcn in hct 

~~liddcn ( )ostcn en ook tot cmigratic 

van ccn aantal van hun \eden naar gc

biedcn huiten het l\l1ddcn-Omten. 

De koloniale periode 
In de twccdc hcllt van de ncgenticnde 

ccuw -;\aagdcn de Furopc'>c mogcndhc

dcn eri11 grotc dclcn van de i-,\amiti'>che 

wcrcld aan hun gczag tc ondcnvcrpcn 

I curopcancn voclden zich nict aileen 

militair maar ook culturccl en god'>

dicnstig de mcerdcren van de moslims. 

Uverigens lictcn de kolonialc autoritci

tcn de lcdw1jzc van de hcvolking vccl-

( JlV I• 'I I 

moslims uit hun lethargic 

wilde wckken en opzcttcn tcgcn de 

Europe-;c kolonialc mogendhcden. Hii 

w1j<.t R.cnan crop dat hct de Arahicrcn 

warcn die Aristotelc'> aan hct \Vc<,tcn 

ovcrdroegcn. Hit crkent dat de islam 

wetcmchap hcclt bclcmmcrd, maar ar

gummentccrt dat iederc godsdicn<,l oh

scurantistisch ka11 worden. Hij doct dan 

ccn herocp op Rcnan uit naam van mii

Jocnen men<,cn die op aardc hct i-;\ami

ti<.ch geloof hci1Jdcn en die de Fran<.c 

rationalist schip1t af tc schrijven 'lk be

plcit hicr hij monsieur Rcnan niet de 

zaak van de islamitische godsdiemt. 

maa1· d1c van mensc11, hondcrdcn mii

Jocncn men<,cn die zo ve•-oordecld zou

dcn worden om in ba1·harij en 

onwctcndheid te Ieven' 

In de tijd van hct kolonia\i<,me is, zoal'> 

in de titd van de kruistochtcn, <,prake 

van een tundamcntali-;cring van de 

god-,dicn<,t en polariscnng van de vcr

houdingcn tussc11 mo-;\ims en christc-

ncn. 

c 
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De neo-koloniale periode 
f-lct i'> trellcnd dat prccie'> een eeuw na 

hct optrcdcn van Al-Atghani ayatollah 

Khomellli in hetzellclc Parijs vcrtoeft. 

HiJ is hct <,ymbool gcworden van het 

vcrzct tegen de We,tcrse neo-kolonialc 

ovcrhccrsing over grotc dclcn van de 

Dcrdc Wereld In de )at-en vijftig had 

premier .~lmaddeq van Iran zich tegen 

de Westersc cconomi-,chc ovcrhccrsing 

van zijn land verzct op vergelijkbarc 

wijzc als 1\lustala Kemal Ataturk dat in 

Turktjc en Camal 'Abdal Nasser dat in 

F:gypte haddcn gedaan l~laar dit verzet 

wcrd door hct We.,ten de kop in ge

drukt. De reed<, vct·drevcn Sjah van I ran 

wcrd door tu'>'enkomq van de 

Amcrikaanse gehcime dienst 1 C:IAi in 

Iran teruggebracht en het regime van 

,'1,\o<,<,adeq omvergcworpen Door de 

fru'>lt-atic van hct streven naar (vooral 

economi'>chci onafhankelijkhcid werd 

mcde de hchodtc gcschapcn voor het 

zocken naar cen 'lundamcntalistisch' al

ternatid. 

Hocwel de tweede Colloorlog" gcen 

'hciligc oorlug' was, hedt dcze toch 

ook in de ogcn van fundamentalisten 

met godsdicnst van doen gchad. Ecn 

mufti in lordanii' verklaardc in augustus 

I ')CJ() dat de derek peri ode van de krui'>

tochten was hcgonncn. 

Tcgcn de achtcrgrond van de twee eer

dcrc periodcn kan gczegd worden dat 

cr zich nu ccn verschijnsel voordoet dat 

we, indicn wij opnicuw de terminologie 

van vandaag hantcrcn, 'fundamcnta]i<,

mc' zouden kunnen noemen. Dit is te 

om'>chrijven als cen tanatisering en po

litiscring van de god,diemt Dat wtl 

zcggcn dat de god~dicnl)t in ~.,rcrkc nla

tc a], idcologisch wapen wordt gc

hruikt. f let twccde da<:mnce verband 

houdcnd vcrschijmcl is, zekcr waar het 

hct t~liddcn-Omten betrdt. de polari

satic van de vcrhoudingcn tu~..,cn chri<.;-

tencn en muslim'.. Dit hctrdt uiteraard 

de vcrhouding tu'>Sen de chri'.tcnen in 

het Westen en de mmlim'> in hct 

Oosten, maar ook en niet minder crn

stig, de ondcrl111gc vcrhouding tu'5cn 

mmlim'> en christencn in het .~lidden

Oosten. Dat is meek de vcrklaring voor 

de Lihancse hurgcroorlog voorzovcr 

het ging om ccn strijd tussen mo'>lim<, 

en chri'>tcnen of voor de huidige hot'>

ingen tussen hijvoorhccld koptcn en 

mo.,Jim., in Fgyptc. Fen en ander lcidt 

ook nu zoals in die eerdcrc periodcn 

tot voortgaandc cn1igratic van chri-;tc

ncn uit hct gebied. 

Godsdienstige ideologie 
Het zou niet jui'>t zijn het optrcdcn van 

fundamentalisten aileen a], rcactie op 

politieke of cconomi<,chc omstandighc

dcn al le docn. Fundanwntali'.tcn wor

den wei degclijk gcdreven door 

hcpaalde godsdiemtige opva lli ngen 

Teneindc duidclijk te maken wat de 

god~dicn.;,tigc idcologie is, kan ccn vcr

gelijking van nut zijn HiJ de opening 

van de hi.,.,choppcnconfcrcntie in 

Puehla (,~\exico) in l'l7'J verklaarde 

paus lohanncs Pau]u, II. dat de oplm

-,ing van de prohlcn1cn van vandaag 

nict gezocht dicndc tc worden ir1 hct 

stelscl van hct kapitalismc noch hct 'o~ 

ciali'>mc, maar in de <,ocialc leer van de 

kcrk. let'> dcrgelijh wordt nu door 

mmlim-tundamentali<,tcn gezcgd. Hct 

antwoord is volgens hen tc zockcn in 

de islam .• ~len verzct zich tegcn de ide

ologic van hct r Tur,kse ol Arabi'.chc I 

nationa]i,me of ook tegcn 'eurlari'>atie 

1 ·,tfrllillli)'yd' zoals de Arabi,chc term 

daarvoor luidt '· 

Hoc lundamcntali'>ti'>che mmlims hun 

politiekc ideologic god,dicn'>tig lcgiti

met-cn kan gdl]uqrcerd worden aan het 

wcrk van de in dezc krrng zccr populai

rc Ibn Taymiyya 1 12(>1-1 i28 i, Voor 
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hem gold dat nict ,\cchh het uihpre

kcn van de geloot,he\ijc\cn" ienlJnd tot 

ccn nw,\im 111aakt, 111aar pa-; het volgcn 

van en hct oplcggcn vJn de i'-.lanlltJ<..,chc 

wet. Vcrzct tcgcn ccn vor~t ol rcgcring 

die clit nicl doct i' een vcrci,tc voor 

(_'l'll gocd nlo..,Jinl. 

Volgcm de Koran i'> de mmlim-gc

mcen'>chap 'de hcqe gemcen-;chap' op 

uardc 1 3: I I I 1. Zobng cr in de ogcn van 

tuncbmcnta\i,ten' di-;crcpantie hliJ!l be

qaan tu"en dit 1deaa\ en de wcrkeli)k

heid wordt de roep gchoord tc1·ug te 

keren naJr de '{llldilillrlliilk van de \-;\am 

om de mo<;\im'> weer die zl'gcvit'renck 

gemecn-,chap tc makcn. I )at bn aileen 

gc...,chtcdcn a]<.., nlo...,]inl<.; weer gaan lcvcn 

oveJTl'nkom'>tig de i-,\amiti'>chc wet en 

hct mmlim-cthm in de praktiik hrcn

gcn. [)l'ze gecbchten in<;pireerden de 

zogl'naamdc i<;bmiti<;c\K rc!ormi'>len 

aan hct cincll' VJil de vorige en hct he

gin van dczl' eeuw. f lctzcltde gcldt 

voor de t''dmlim'> Brot'c\cr, in Lgypte en 

het wcrk van 1\ law lana ,1\, Llwdudi in 

Paki<;tan na de opric.hting van ck islami

ti<;che <;taat l'aki<,tan. Fu1 van ck groe

pen van mo,\im-activi'>lCll clllcler 

lciding van Shikri ,1\.\u<,tapha hl'cl 

'11\.laat'>chappiJ van de ware mmlim-,' In 

de Fgypti<;che per'> krecg dczc grocp ck 

hijllaam J;,kfu· \-\'<1 //,,;ril "'I\ let clczc uit

drukklllg kan gocd uitgclcgd worden 

hoc Zll en hun gcestverwanten de hui

dige maat<;chappiJ in Egypte zien. Zij 

he,chouwen en verklarcn de rcgcring 

van 1emand al'> S<:~d<:~t llillllt:liik a\, 'on

gelovJg' 1 tokfu·, d<:~<:~r zit het woord k,,fi, 
'ongclovige' inl. Zij mcnen cbt de 

F.gypti-,che m<:~<:~t<;ch<:~pp1J in een '>ltuatie 

terecht i' gekomcn die vcrgclijkh<:~ar i-; 

met de voor-i-,lamiti-,chc ti)d die a[-, tijcl 

clcr onwetcndheicl I ,lJ<ilJ/liyy<~ I gold ZiJ 

zien her nu <:~\-, de plicht van de WJJ"C 

gclovigcn ot mo...,llnl<.., 0111 uit die ongc

lovigc lllZlllt'-.chappij wcg tc trckkcn 

( IJV '''!I 

lf,i,IJI<l ot hi<)l<i volgcm de l:gypti-;ch 

Ar<:~hische uihpraak! om een nicuwe i'>

l<:~mitische maat<,chappiJ op tl' houwen 

die waarlijk isl<:~miti-,ch i'> en kelt n<:~ar 

Cod-, wet. Zij '>piegt'lcn zich aan IKt 

voorhcl'lcl v<:~n de prokct l\\ohammed 

die de ongclovigc nluJt<..,chappii in 

,1\.\ckka verlict en in (J22 uitweek naar 

.!\.\celina om claM een waar\ijk i<;\amitJ

<;chc maahchappiJ op tc houwcn. 

In ccn geschrilt clat uit clcze zeltclc 

kring <;lamt, 'het vcrgctcn voor-,chritt' 

gchcten. wmclt hctoogcl dat niet aileen 

het nakomen van de vijl zuikn l,hct uit

-;prcken van de gclool-;\wlijcknis, het 

verrichten van het gcbed, hct geven 

van de aalmocs, het vasten gt'durendc 

de maancl Ramacl<:~n en het maken v<:~n 

de pelgri111'>1Tis naar 11\. kkka I mmlllll'> 

tot moslim'> m<:~akt maar ook het voeren 

van de 'djif,<l.l' ,1\.leestal wordt clezc laat

'>lc term met 'hcilige oorlog' 

·""" 
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vcrtaalcl In wcrkelijkhcid 

gaat hct in de door-;nce tr<:~

ditionek \-;\am d<:~<:~rbij om 

ccn '111spanning op de wcg 

van Cod', zoal'> de ktterliJkc 

betckenis luiclt, die nict in <:~1-

k gevalkn cen gcwapendc 

inspanning inhoudt. Er 

worclt onderschcid gemaakt 

De vereenzelviging 

van islam en 

islamitisch 

fundamentalisme 

is onjuist. 

tu'>Scn ccn grotc en klcinc djif,<ld' De 

klcinc ,!jilud i'> de gewapendc <;trijd, 

maar de grotc ,lji/J<l,l i-; de <;triJcl die cen 

icdcr tegcn zi 1 n cigcn verkccrcle bc

gccrtcn moet voeren. Tcrwijl voor de 

traditionck 'cloor-,nce' i<;\am de d;iJ,<l.l 
nimmcr CCn V<:ln de zui\cn van de \<;\am 

gewordcn is, worclt hct in clczl' tuncla

menta\i<;tischc uitlcg ccn van de hoek

<;tenen van hun idcntitcit a\<; mo<;linK 

De balans 
Hct ovcrzicht van het voorkomen van 

her i<;\amitl'>chc tundamcntali-,mc hcdt 

gcnocgzaan1 duidc\lJk gcn1aakt dat cr 

I 
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reden i'> voor ongeru-;thcid Van hct gc

weld worden mcc<;tal in de ccr<;tc plaah 

andere mmlim'> het slachtoHer, maar 

ook chri'>lenen 1 in Egypte Socdan en 

lr·anl. Het Ieven van gcmatigdc en libc

ralc nwslim' wordt hedrcigd er1 allcr-lci 

'>chrijvcr'>. politici, politicmcn,cn al'>

ook gcwonc burgers worden steeds 

weer hct ,Jachtofter van allct-lci <Jamla

gcn Het zijn onder mcer moslim

schrrjver-, en -intcllcctuclcn die zich 

tcgen de lundamctllali,tcn rn hun land 

kcrcn. 

W'elke conclu,ie'> kunncn getrokken 

worden uit hct vooralgaandc: 

Wat zijr1 de oorzaken~ Hoc client de 

christen-democratic zich op te '>tcllcn' 

(;ccn Pl'ITCI1ZCfl,ii}illi} 

l)c vcrccnzclviging van i-;lzllll en J'ila

miti-,ch tum!Jmentali,me is onrutst. 

Andere god'>llrensten worden ook niet 

met 'hun' lund<Jmentali,men gc.t'ckntili

ceerd. 1-'r· be,taat cen wczcnlijk ver-.,c:hil 

tu'>Sen mmlim'> en mo-,lrm-luncbmenta

listen I let gaat niet <Jan een soon 

equivalent te zien tu'>Sen Arabicrcn ol 

moslirm i'n tundamentali,ten ol lan<Jti

ci. llovendien moet men oog houderl 

voor de stcr-kc tcgenkrachtcn regen de 

lundamenta!i'>tcn in ver,chillcndc ian

den. De mee'>te regime' verzetten zich 

lei tcgcn de lundamentali'>ten i)<Jt 

geldt voor lgyptc. /\lgerijc, Tune'>ti.: 

1\larokko, _lordanil' en Syril'. 1' Errs zo

wcl van lundamentalt'>cring '>prakc is 

0k ook van tegenkrachten lk wij'> hiJ

voorhecld op de recente urhlagen van 

de verkiezingcn in l'aki'>lan en 

_lmdanii.:, waarhij de godsdicn<;tigc par

tijen hct cr slcchtn van alhrachtcn. 1' 

In dit vcrhand i'> de srtuatre 111 

l'alc,tina-l,r·aclna het Akkoord van l.i 

september I 'J'Ji belangwekkend. In 

Tuncstl' is de lundamcrllali,ti'>che he

Vv'Cging lj\louPC!IlC/11 Tuni':!tcn t1c fd tndcnlC 

ilidfltliJIIC ,\ ITI I vcrzwakt door veroorde

\ingcn tot lange gcvZlngcni.;,qrzd-fcn van 

hun !ciders. Koning Ha'>Satl II van 

1\larokko '>teldc zich in cer1 vcrklarrng 

op tegcn het lundamentalrsme door te 

zeggcn dat de i'>lam 'nooit het gcweld 

a].., ccn ovcrtuiging-,nlcthodc ten op

zichte van zi)ll vi}andcn, laat staan de 

zijnen' hcdt omarmd. 1 ' 

Hct gc\'oar \'tll1 ccn vcrccnzclviging 

van nw-,lim'> en nw,lim-lundamcntaiJS

ten i'> ook dat dit de lundamcrllali'>lcn 

rn de kaan '>pcelt die zrch al, de war-e 

vcrtcgcn\voordigcr<.., von de i'ilam Zll'll. 

( )orzdkcu 

Bit het voorkcimen van drt vcrschiJil'>cl 

i'> het '>teed, van wezenli1k hclang de 

vraag te '>tcllen wat memcn tundamcn

tali'>! maakt. Fundamentali'>len worden 

niet geborcn maar gcmaakt. nameliik 

door· de '>Ociale, cumomischc en poli

tickc wantoc'>tanderl. Daarhij kan men 

vcnvijzen naar vombeeldcn rn Algerirc 

lgmte werkloo,heid, huiwe'>ting zoda

nig dat in plocgcn gc-,lapcn moct \\'Or

den' en l:gypte rwaar lundamentali,me 

vooral in achtcr'>tandswijker1 te vrnden 

isJ. Studcntcn en alge'>lltdecrclen zijn 

veelal nict in '>taat c:cn heterc maat

'>chappcliJk pCl'>tlte tc vcrwcrven De 

extreme annoede in een land al, Fgvptc 

i' cc:n voorhceld. I )aar i' het inkomer1 

per hoolcl van de hevolkrng in de alge

lopen 20 jaar raarlijk-, algc:nomen Srnd, 

,\\uharak aar1 de macht kwam groeide 

de hevolking van +i tot 51l mil}oen, tn 

de penCldc I 'Jill-1 '!'!3. l:cn rnmlrm-dc,

kundige hetoClgde rat-en gclcden reed-, 

dar het lundamentali,rne werd veroor

zaakt door de hcvolking'>cxplmic 

Vooral rncrbcn dre van hct platteland 

naar de '>tad ZiJ11 getrokken en door 

wcrklomhcid en slcchtc huiwe'>tiging 

ontwllr·teld en gclru'>trccrd ZiJ11 gcraakt. 

hlijken ontvankelirk Vllor extreme ideCl-

( 1)\' (J{J-1-
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rede n is voor o ngerusth e id . Van he t ge

weld worde n mees ta l in de eers te plaats 

andere moslim s het slach toffe r, maar 

ook c hri ste ne n (in Egypte , Soedan e n 

Iran ). H et leven van gematig de e n li b e

ra le moslim s word t bedre ig d e n all e rl e i 

schrijve rs , po liti c i, politiemensen al s

ook gewo ne burge rs worde n steed s 

weer he t s lachtoffer van a ll e rl e i aan sla 

ge n . Het z ijn o nde r meer m os li m

schrij ve rs e n -in te llectuele n die z ic h 

tege n de fundam en ta li sten in hun land 

keren. 

We lke conclusies ku nne n getrokken 

wo rde n uit he t voorafgaa nde: 

Wat z ij n de oorzake n? Hoe d ient d e 

c hri ste n-de moc ratie z ic h op te ste lle n? 

Geen veren1zelviging 

De ve ree nzel vig in g van is lam e n isla

miti sch fundame nta li sme is o njui st. 

A nde re godsd iensten wo rden oo k ni et 

met 'hun ' fundamenta li smen geïdent ifi

ceerd. Er bes taat een wezenlijk verschil 

tusse n moslims e n moslim-fu ndamenta

li sten . H et gaat n iet aa n ee n soort 

equi va le nt te zien tussen Arabiere n of 

moslim s è n fundame ntali ste n of fanati

ci. Bovendien moet m e n oog houde n 

voor de ste rke tegenkrachten tegen d e 

fundamentalisten in ve rschill end e lan

den. De meeste regimes ve rze tte n z ic h 

fe l tege n de fundamenta li ste n . Da t 

ge ldt voor Egypte , Algerij e , Tun es ië , 

Marokko, Jordani ë e n Syrië.'' Er is zo

we l va n fundamental ise rin g sprake is 

a ls ook van tege nkrac h ten. Ik wi js bij 

voorb ee ld o p de recente uitslagen va n 

de ve rkiez inge n in Pak ista n e n 

Jorda n ië , waarbij de godsd ie nst ige par

t ijen he t e r s lechte r va n afb rachte n 12 

In di t ve rband is d e s ituat ie in 

Pa lest ina- Israë l na het Akkoord va n 13 

se pte mber 1993 be la ngwe kke nd . In 

Tunesië is de fundam e ntali s ti sc he b e

weging (Mouve111enl Tunisim de la lendenee 

isla111iqu e MTI) ve rzwakt doo r ve roorde

li ngen tot lange geva nge ni ss traffen va n 

hun le iders. Ko nin g Hassa n 11 van 

Marokko ste lde zich in ee n ve rkl aring 

o p tege n het fundamenta li sme door te 

zeggen dat d e is lam 'noo it het gewe ld 

a ls ee n overtuig in gs metbode ten op

z ic h te van zijn v ijanden , laat staan de 

z ijn e n' hee ft o marmd.' J 

H e t gevaar va n een ve ree nze lvig in g 

va n mos lim s e n mos lim -fun damenta lis

te n is ook dat dit de fundame nta li sten 

in de kaart speelt di e z ic h a ls de wa re 

vertegenwoo rdigers va n d e islam z ie n. 

Oorzaken 

Bij het voorkó me n va n dit ve rschijn se l 

is het stee ds va n wezenlijk belang de 

vraag te ste lle n wat me nsen fundamen

ta list maakt. Fundamenta li ste n worden 

ni et gebore n, maar gemaakt , name lijk 

door de sociale , eco nomi sche e n po li

tieke wa ntoesta nde n . Daarbij ka n me n 

verw ij ze n naar voorbeelden in Algerij e 

(grote werklooshe id , hui svest ing zoda

nig dat in ploegen ge slapen moet wor

de n) en Egypte (waa r fundamentali sme 

voora l in ach te rsta ndsw ijken te vi nde n 

is) . Stude n ten e n afges tudeerde n z ijn 

vee la l niet in staa t ee n betere maat

schap pe lijk pos iti e te verwerve n . D e 

ex treme armoede in een land a ls Egypte 

is een voorbee ld. Daar is h e t inkomen 

per hoofd va n de bevo lking in de afge 

lo pe n 20 jaar jaarl ijks a fge nomen. Sinds 

M ubarak aan de macht kwam groe ide 

de bevo lk ing va n 43 tot 58 miljoe n, in 

de periode 1981-1 993. Ee n moslim -des

ku nd ige betoogde jaren ge lede n reeds 

da t het fu ndamenta lisme we rd veroor

zaakt doo r de bevolki ngsexp los ie. 

Voora l me nsen di e van het p latte land 

naa r de stad z ijn ge trokke n e n door 

werk looshe id e n slec hte hui sves ti g ing 

o ntworte ld en gefrustreerd z ijn ge raakt , 

blijke n ontvankelijk voor extreme ideo -
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logieë n. H et bi edt hun een ni euw ideo

logisch tehui s. Dat is de ve rklaring voor 

de popul arite it va n beweginge n a ls 

Hm11as (tege nover de PLO) in de bezette 

gebieden , va n Hiz!Jollah tegenover A111al. 

N iet te n o nrech te sch rijft Le Mo 11de 

Diplo111alique: 'h et geweld dat gr oe it in de 

is lamiti sche landen van het 

D oor de voortslepende oorl og in het 

voo rmalige Joegoslav ië , waa r h e t land 

naar etni sche e n godsdi e nst ige ide nti 

te it wo rdt o pgedee ld , dre igt aa n d ie 

plurale samenl eving een definit ief e inde 

te ko me n . Aan fundamenta li st isch e 

z ijde h eers t de opvatt ing dat d e 

Europese c h ri ste ne n in 

Z uide n heeft we ini g va n 

d oen met de islam . H et is 
Fundamentalisten 

derdaad ee n strijd leve ren 

tegen 'de moslim s' o p de 

Ba lkan. Hoewel he t juist 

een n iet-fundamenta li st i

sche samen lev ing was , 

dre igt Bosn ië ee n symboo l 

te worde n. De we igering 

va n h e t Westen o m Bosnië 

ee n radicaa l ve rzet tegen 

de dic tato ri a le reg imes en 

de sociale ongerechtighe

den'.'• Al uitte n deze be

wegingen z ic h vee la l in 

ee n ant i-Westerse retoriek, 

in fe ite rich t hun ve rzet 

z ic h in de ee rste p laats te

ge n de e ige n regimes. 

worden niet 

geboren, maar 

gemaakt, namelijk 

door de sociale, 

economische en te bevrijde n wordt gez ie n 

a ls d e zoveelste keer dat 

he t c hristelijk Europa zich 
politieke 

wantoestanden. tegen d e mos li ms keert. 

Rol van het Wes/eu Verder kan op d e grote 

N iet o ndersch at moet worde n in we lke belan ge n-ve rstre ngeling va n het 

mate de Weste rse politiek heeft bij ge- Westen me t Saoedi -Arabi ë gewezen 

dragen e n nog bijdraag t aa n het ve r

ste rke n va n he t is lamitisc h funda

menta li sme. 

De kleine h arde ke rn va n fundame nta

li ste n in Egypte is gevormd door d e 

C IA in de kampen va n G ulbuddin 

H ekm atyar, de meest ex tre me leider 

va n het Afgh aa nse verzet (momentee l 

premier in Kaboe l). De mees t succes

vo lle beweging in Afghani stan werd ge

financierd d oor d e CIA. De Afghaa nse 

M ujahidien werde n door de Amerika 

ne n o pge le id o mdat d e steun aan fu n 

damentalisten a ls ee n adequate bestrij 

d ing va n het communi sme werd be 

schouwd. 

In d it verba nd moet ook op de tragiek 

va n wat er in de Ba lkan geschi edt ge

weze n worden. Me t name Bosnië w as 

ee n gebied da t in be paalde o pz ic h ten 

verge lijkbaar met ee n mul t igodsdie nsti

ge same nl evi ng als Liba no n e n die dat 

tot op zekere hoogte nog steeds is. 
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worde n dat ee n b e langrijke exporteur 

e n finan c ier van islamitisch fundame n 

ta lism e (bijvoorbee ld Ha111as ) is. Saoedi

Arab ië exporteert z ijn fu ndame n 

talisti sch e ideo logie naa r versche ide ne 

islamitische landen (Afrika) e n ook 

Europa . Het is teve ns een land , waar in 

tegenste lling tot de meeste is lamitische 

landen de islami t ische straffe n stringent 

worden toegepast, waa r gee n e nke le 

vorm va n vo lksvertegenwoord ig ing is 

e n vro uwen geen po litieke rechte n heb

ben. 

Twee kan teu 

Er z ijn te nminste twee kanten aan het 

ve rschijnse l va n het fundame n ta li sme. 

Enerz ijds heeft het een fan at ieke en 

daardoor voo r ve le n (med e- moslims, 

c hriste ne n e n het Wes ten ) be dre igende 

ka nt , maar anderzijds moet het ook ge

zie n worden al s ee n vorm va n protest. 

De legitieme ka nten va n zulk een ve r-
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zct mogen niet mi<,kcnd worden hct i'> 

ccn opkon1cn tcgcn unrccht en uitgc

huil worden door interne en extcrne 

krachten. De 'lund<:lmcntaliqcn zijn 

overtuigd dat de ideologil'l1n van 

Arohi,ch nation<Jii'>me en Arobi,ch '>O· 

ciali"11e I ll<~'thl of Villl de 1'1.0 c11 de 

FLN in AlgeriJC gclaald hchhcn econo

mischc vooruitgJng i~ in1111crs Ultgcblc

vcn. In hct otltqilne idcologi'>chc 

v<Jcu(im wordt de i-,lam gcpre<,entccrd 

en 'geprcdikt' a], altematiel, <1l'> cen 

'>Oort p<1n<1cee voor het op]o<,<,en van ai

le '>OCii\Jc, eCOilOilli<,chc, 1110reJc en po

ltrickc prohlcmcn 

In dot verhand moet niet over hct 

!wold gezicn worden dat 'lund<:lmenta

li'>li'>chc hewegingen' zoal'> de ,'.\mlim 

Hroedcr<; in Egypte zich 

1\ lutdcrl"·d'I'CI5cill/lllll 

Hctrou\\'hJ.IT :-.chzJttingcn over hct uJn

tal fundamctlta]i,ren he,taan ntet. Ovn 

de .:.,tcun VJ.n de I filnlil~-hcwcging \\'Or

den percentage-, VZln 20- 25(!'il gcnocn1d. 

Voor Lgyptc \\'Orden -,chattingcn gcgc

vcn van I 0: '0%. Zonder hct vcr,chipl

<;e] op enignlci WIJZe te willen 

hagatcl]i,eren i'> her loch goed te reali

'>et-cn dat ondank'> aile, het 'moslim

fundanlcnt<lli'>mc' lTn mindcrheid'>

vcr<,chijmcl 1'>. Dat 11ecmt niel weg dat 

ook ecn dergclitke hewcging door ll'l'· 

reurdadcn in '>taat i<; nier Jllccn hct im<:l

go von de mo-.lin1:-. in hct algcmccn 

ncgatiel tc hc.lnvloedcn maar de <,tahi-

litcit van ccn lt1nd ol ccn rcgio in gc

VJJr tc hrcngcn. l)at laatqc gchcurt in 

hcpaalde regio'<, in [gypte 

actid itlZCllen voor hct lc-

nigcn van nodcn r'armcn

zorg''i: ztj zcttcn zich in 

voor de gezondheicl'>zorg 

en werkvn'>chathng. Hun 

<..,ociJlc progrJ.n1ma\ wor

den door de autoritcttcn 

gnolcrccrd. Hun klinic

kcn hicdcn gocdkopc, zij 

her gchrekkige medische 

zorg, 111aar do en ook 

dicn'it a!-.. rccrutcringccn

tra voor nicuwc volgclin

gcn. '' Ondn de 'lunda

mentall'>tcn' bevinden zich 

Niet onderschat 
en up de CazJ '>lrook. 

moet worden in !'oliln\iiiic 

welke mate de 
Her hc<,taan vJn hct i<.la

mitische fundanlCntJli-,me 

hl'el t een voortdut-cnde 

ncgaticvc inwcrking op de 

vcrhouding tu<,<,cn jodcn, 

chri<,tenl'n en mo,]im'>. zo

wel in het ,\\iddcn-Oostcn 

J]<, wereldwl[cl f let Ak

komd dat I' <,eptcmbcr 

I 'J'H tu'>'>cn Israel en de 

PLO wcrd gc'>lotcn, nlaJI' 

Westerse politiek 

heeft bijgedragen en 

nog bijdraagt aan 

het versterken van 

het islamitisch 

fundamen talisme. 

nogal ccn~ voorn1aligc conlnluni-,tcn 

Under invloed van het fundamcntali'>

me, zo wordt bcwcerd, i-, de cntTuptte 

van de machthchhcrs in Soccbn illge

nomcn tot ee11 tiende Viln wat het wa'>. 

Tevem wordt ger<1pportend cbt de 

'lundJmcntali'>lcn' zich vnzettcn lcgcn 

de vmuwcnbc-,nijdeni'> I )at i'> gecn gc

rrngc vcrdicn~tc in ccn land waarvan 

nota bene C)f{>;) van de vrouwcn in hct 

l'oorden van Soecbn dezc vcrminking 

hehhen ondcrg<1<1n. 

voor<1l '>lllCcwollc implc-

111cntcring van de Palcstijn'ic autonon11c 

tcr pl<1<1hc- zou cen po'>itiel dkct kun-

nen hchben op die vcrhoudingcn en de 

fundamentali'>li'>chc hewcgingen. f let 

l'alc,tijmc vr<1<1gstuk ill'elt <,teed, wen 

a]<, hewq'> gediend voor de ilnrt-mmlim 

houding van de chri'>tenen wcreldwijd 

I )c I met name \Vc'>ln'>e' chri<,tcnen 

wcrdcn al-, bonclgcnoot van 1-,raCl gc

zicn. D<1arhij wordr dan de politieke 

'>triJd van de l'alc'>ltJilen a]<, een '>lrtJd 

voor ccn i-..lamiti-,ch Pztlc'itina uitgc-

( f)V () 111 



lcgd. Het niet-oplossen van het 

Palcstijnse vraagstuk verhoogt de kans 

op ecn islamisering van het Arabisch

lsraclische en het 1-,raeli-;eh/Pale<,tijme 

conflict. 

De juJJdanJcllt,distcll' zijn sterke opposi

tic-grocpen en vorn1en ecn hcdrciging 

voor vcrschcidene ook 'isbmitische' re

gimes, maar wannecr zij aan de macht 

komen ilran, Soedan) hcbhen zij, zo 

valt te con<,tateren. prohlemen om de 

gepredikte idealcn te verwezenlijken. 

A an beve I i ngen 
Aangezien .,Jcchte -,ociale en economi

<,che om<,tandigheden een voedingsbo

dem zijn voor het ontstaan en gnJeien 

van het beschreven lundamentalisme 

zoudcn maatregelcn genomen dienen 

te worden die aan verbetering van die 

ormtandigheden bijdragen 

Het zou helangrijk zip1. indien via ont

wikkel i ngssamenwerki ng projecten 

zouden worden gesteund die werkgele

genheid voor grote aantallcn memen 

scheppen. Een structurele verbetering 

zou hereikt kunnen worden indien de 

handelshetrekkingen tussen Europa 

I Nederland J en de Noordalrikaame 

Ianden al-, ook het .~1Jdden-Oosten 

(Egypte, de 'autonome gcbieden' er1Zo

voort I vcrhetcrd worden. De drempels 

voor export uit die Ianden zoudcn ver

laagd diencn te worden en hogcre prij

zcn voor hun cxportprodukten ge

hoden. I )aarhij zou niet zozeer a an 

grondstoHen 1katoen of olie) gedacht 

kunnen worden, maar mecr aan eind

produkten i textiel en olieprodukten l. 

Deze Ianden zoudcn beschermd moe

ten worden tegen het dumpen van pro

dukten uit Europa. Er zou naar wegen 

geznc.ht dienen te worden om de -,c.hul

denlasten van deze Ianden tc helpen 

vcrminderen. 

De Europese Llnie zou een actievere rol 

( llV 1> 'It 

kunnen spelcn bij het be-;chermen van 

de Bosnische mo<,lims. Dit zou in de 

cerste plaats moeten geschieden ter 

wille van de gerechtigheid Daarnaast 

zou het tevens de indruk kunnen weg

nemen, die bij veel en soms niet aileen 

'fundamentalistische' mnslims bestaat, 

dat het 'christelijke' Europa zich nict 

voor moslims wil inzettcn. 

Cezien de goede betrekkingen tussen 

luropa en hepaalde Ianden in het 

Middcn-Omten zou er biJ deze Ianden 

op aangedrongen kunnen worden waar 

mogelijk het steunen van fundamenta

lislische bewegingen elders in de iisla

miti-,chc) wcreld le ontmoedigen. 

Er zal grondtg nagcdacht n1octcn \Vor

den over de wijze waarop de nalcving 

van men<,cnrechten in verschillende 

Ianden en culturen, in verschillende 

ontwikkelingsstadia bevorderd kan 

worden. Het naleven van mensenrech

len vereist niet aileen het bestaan van 

hepaalde sociaal-politiekc imtellingen 

en wettelitke instrumenten, maar ook 

de actieve aanvaarding van de conccp

tie van menscnrechten door menscn af-

komstig uit verschillcnde 

traditie'>. De culturele implc-

culturelc 

m 

z 

mentatie van de idee van de 

mensenrechten is ecn van de 

mcest dringende problemen 

waarmee de huidige wereld 

geconlronteerd wordt_Jr, 

In het kader van het npko

men voor de memenrechten 

zou er ook aandacht moetcn 

zijn voor de velc fundamen

talisten die vaak in erharme

lijke omstandigheden in 

gevangcni~sen worden vast

gehouden. De geschiedcni'> 

Enerzijds heeft het 

een fanatieke en 

daardoor voor velen 

bedreigende kant, 

maar anderzijds 

moet het ook gezien 

worden als een 

vorm van protest. 

lccrt dat dit veelal de vnedingsbodem is 

voor nog extremere uitingen van fana

tisme. Ecn menswaardiger behandcling 

moet ook voor hen worden beplcit. 
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Tot slot ve rdi ent ee n gedac h te va n de 

Joodse denke r uit Jeruza le m David 

Hartman te worde n aa nge haald: Tenzij 

het fundam e nta li sme wordt geneze n, 

tenzij het plurali sme z ich o ntw ikkelt 

tot een geeste lijke waarde , z ie ik gee n 

e nke le toekomst voor het Mi dde n

Oosten'.1 7 Wat hi j zegt, ge ldt voor de 

he le wereld. Het is cruciaal na te den

ken over stra tegieën om het 'fundamen

tal isme' tegen te gaa n. Naarmate de 

reg imes werke lijk democrat isch zijn en 

p luralisme binne n sta te n moge lijk is, 

kan de dreiging va n het fundam e nta li s

me afneme n. In de mate waari n men er

in slaagt politieke op lossingen te 

bevo rdere n e n tegelijkertijd 

Naarmate de 

regimes werkelijk 

democratisch zijn en 

pluralisme binnen 

staten mogelijk is, 

kan de dreiging 

van het 

fundamentalisme 

eco nom ische verbeteringen 

aa n te bre nge n ka n het fun

damentalisme worden bes 

treden. Indie n er gee n 

toeko mstperspec ti eve n meer 

zijn voor de zo ove rvloed ig 

aanwezige jongere n, za l de 

v lucht in extremi sme a ll een 

maa r toe neme n. 

Prof. dr. a. Wesscls ( 1937) is 

hoogleraar aan de fa ciliteit 

Godgeleerdheid aan de \!nje 

Ll11iversileil Ie Anrsterdan1. 
afnemen . 

Dit artike l is ee n verkorte versie va n ee n notitie 

van de we rkgroe p tvliclden-Oos ten , vastgesteld 

door de Com mi ss ie Buitenland va n her C D A 

John Laffin , TIJr Daggcr of lslmu , London 1979; in 

het Nederlands versche nen o nder de ti te l: De 
dreigiug IWII dt• islmu ; over de ont wikkelinge n in de 

islamitische wereld en de mogel ijkheden en ge

va ren hierva n voor het westen , Utrecht 198 1. 

Editori al New York Times aa ngehaal d in : Lr 
Moude Diplouwtiqur, dec. 1993 . 

4 De Vllome11 S Clobnl Lcmiership lnstilufe Ce11/er for 

\r\lome11 S GloiHrl Lrmft.rs/Jip nam een resolutie ilan in 

deze geest op een bijeenkom st met vertcgen~ 

waardi gers uit vele landen o p 24 juni 1992 . 

Vgl. J.A. M ontsma. De ex tcrrilomle opt·nbnrin!J . De 
ofJenbnrill!)sopvntli!l!) ncl1tcr de Jullrlomc!l/n/islisciJc 

Schriftbcsrho!nPiii!J. Amsterdam 1985 . 

6 lvlartin E. lvlarty, R. Sco tt A ppleby, 

FuudnHll'!!lnlisws Obscrvcrl . C hi cago 1991 , Idem , 

The Clory a nel the Power; Thc Fundamentalist 

C hall enge to thc Modern World. Boston 1992 . 

7 Ee n andere groep van extremi sten heet Toln 'ch 
ni-Fntn!J, '\loor!Joerlc !}(!!I rit' ovcrwiu11ing', die als een 

voor tzetting va n Djilwrl geldt. 

tvlaxi me Roclinson , fslwu el cnpittJiismr (Pari s 

1966) 2 16, 2 17. 

9 De eerste Colfoorlog was die tussen Irak en Iran 

1980· 1988 . 

I 0 D e opvolgers van deze bewegin g worde n nu 

'\looriJorrlr 11m1 rlr urrovrriug' genoemd. 

11 H oewel het conflict in Syrië in wezen van poli~ 

tieke aard is wordt het ook wel gez ien als één 

va n soe nni -mosli ms tegen de regere nde 

A law ieten (H afiz al Asad ). Vgl. Llmar F. 
Abdal lah, Tbc /slmuir Slrugglc iu Syria , Berkeley 

I 982. 

12 In Jordanië is er wel ge manipuleerd met de uit 

slag. 

13 17 januari 1994 (Lr Aiourlr . 19 / i / 1994 ). 

14 A la in Grcsh, 'Omwd l'islmuiswe menace Ir 111011dr ', Lr 
tvlo11rlr Dip/ouwtiqur. Dec. 93 . 

15 lutrmntio11ol Hrrnlrl Trilmlle 4 februari 1994 

16 Vg l. Workshop State ment Hu uw11 Rig/Jts nurl 
Rrligiou s AHtlnopologirs. Free Ll nivcrsîly Ap ril 

1993. 

17 David H art man in Dnoirl K. 5/Jiplrr, Amb rwrl Jew. 

V\louHdrrl Spirits i11 n Prouriserl Ln11rl. London 1987, 

158. 

CDV 6/94 

H 
et CDA staa t voor de ee n · 

tra ie vraag, of de nede rl aag 

va n 3 mei een beves ti gin g 

is va n een steeds verder 

doo rwerkende structure le nee rga ng va n 

d e c hri sten -democra ti e in onze samen

lev ing , ofwe l dat in onze cafeta ri a-de 

mocrat ie he t artike l CDA deze keer zo 

we ini g ap pet ijtelijk werd aa ngebode n 

e n zo duur was , dat een groot gedee lte 

va n de oude klanten verkoos o m ni ets te 

kopen en ee n (kle iner) ander gedeelte 

o m dan maar, en met ee n zekere spijt 

toc h maar ie ts anders aa n te schaffe n . 

Al ruim drie jaar wordt va nuit het 

Wete nschappe lij k Instituu t voor het 

CDA gesproken over de ni euwe fase , 

waa rin de c hri sten-democratie te recht is 

gekome n na 1989. Voor de c h ri sten-de

mocrati e hee ft dat jaar deze lfde sym 

boo lwaarde als 189 1 of 1940; momen 

ten , waarop ee n mandaat veroverd 

moest wo rde n , tegen de sceps is in , te

gen de rede lijke argum e nte n va n we l

de nkende burge rs in , tege n de tre nd va n 

de t ijd in . De ce ntrale lijn in o ns de nke n 

in de laatste jaren is de overtuig ing, dat 

de vrage n waarvoor burgers e n po liti ek 

in de kome nde jare n komen te staa n , zo 

ingrijpend z ijn dat zij abso luu t niet be

antwoord kunnen worden vanu it ee n 

pragmatische of een 110 no11smse- houd ing. 

Die vrage n e n d ie keuzes, di e be trek 

kin g he bbe n op het nem e n va n ve rant

Wo OI·de lijk he id voor de herinric h t ing 

van o nze same nlevin g, hi er e n vera f, nu 

e n in de toeko mst, he bben alles te ma · 
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ke n me t het beeld van de me ns, de 

schepping e n met de fundamentele 

princi pes van o rde ning va n het me nse 

lijk bestaan , de g renzen van de nie uwe 

macht en he t behoud van di e schep

pin g. 

Dat moge zo zijn , maar is er e ni ge ratio

nele grond voor de vero nderstel li ng dat 

in ee n snel seculari se rend Nederland 

een min of meer aa nzi e nlijk gedeelte 

va n de kiezers een relatie za l leggen tus

sen leve nsbesch ouwe lijk e n -spec ifi eker 

- het christe lijk gedach te ngoed e n pol i· 

tiek hande le n? 

Tîjde ns de afge lopen ve rkiezi ngss trijd is 

het rapport 'Secularisat ie in Nederl and , 

1966- 199 1 ' va n het Sociaal e n C ultu

reel Planbureau (SCP) versche ne n . De 

harde c ijfers - hoe zeer ook ee n bevest i

g ing va n onontkoombare in drukken -

waren in hun cod ificat ie toch voor som 

mi ge n ee n ve rrass ing . Z ij ware n dat 

minde r voor di egene n, die he t 

Wete nschappelijk Inst ituu t gevo lg d 

hebben in zijn pog in ge n gedure nde de 

laatste jaren o m he t Europese onder

zoek naar normen e n waarde n de nodi

ge aa ndach t te geve n en te w ijzen op de 

revolu t ionaire o ntwikke lingen in den

ken e n opvatt inge n va n de Westeuro

pese burger (z ie o nder andere C hristen 

Democrat ische Verke nninge n, januari 

1994) 

Maa r daar staat het dan in all e duide lijk

he id : in 1956 voe lde z ic h nog 76 pro 

cen t van de Nederlandse bevolking op 

e ni ge rl ei w ijze ve rbonden met de c hri s-
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