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Nieuwe visie of gevaarlijk 
virus? 

Fundamentalisten lijken in woorden op or
thodoxen, maar ze voegen er iets aan toe 
waardoor het medicijn een virus wordt, de 
antistof een vergif: Ze overvragen en ver
geten de geschiedenis. Dit is de opvatting 
van J. Slomp die het islamitisch fundamen
talisme behandelt en daarbij wijst op paral
lel/e verschijnselen in het hedendaagse 
christendom en jodendom. 

We kunnen in kranten lezen dat funda
mentalisme voorkomt in wereldgodsdien
sten als het christendom, het hindoeïsme, 
het jodendom maar evenzeer in niet-religi
euze bewegingen als het marxisme. Fun
damentalisme kent vele gezichten. In het 
grote standaardwerk onder redactie van 
Martin E.Marty en R.Scott Appleby, Funda
mentalism Observed van 1991 wordt het 
fundamentalisme van de militante Sikhs in 
de Oost-Punjab in Noord-India ook ten to
nele gevoerd. Het boek verscheen als een 
eerste resultaat van een breed opgezet stu
dieproject onder auspiciën van de Ameri
kaanse Academie van Kunsten en Weten
schappen in 1991. Het internationale in vele 
talen verschijnende rooms-katholieke tijd
schrift Conciliumwijdde onder redactie van 
Hans Küng het derde nummer van 1992 
aan het onderwerp: 'Fundamentalisme in 
de Wereldgodsdiensten'. Christen Demo-
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cratische Verkenningen is dus niet de enige 
publikatie die zich dezer dagen met dit on
derwerp bezig houdt. Aangezien beide ge
noemde zeer recente publikaties mij pas 
onder ogen kwamen toen het hier onder vol
gende artikel al geschreven was kon ik 
slechts zeer ten dele rekening houden met 
genoemde studies. Cursorische lezing 
geeft mij evenwel geen aanleiding mijn 
eigen visie grondig te herzien en dienten
gevolge publikatie uit te stellen. In een bi
bliografie aan het eind van dit artikel wor
den mijn belangrijkste bronnen ver
antwoord. In de tekst wordt d"arnaar, zo
nodig, verwezen via het noemen van de 
naam van de auteur en de pagina van het 
werk. In dit artikel wordt met name ingegaan 
op het fenomeen fundamentalisme zoals 
dat binnen de islam voorkomt. Ter vergelij
king wordt op parallelle verschijnselen ge
wezen in het hedendaagse christendom en 
jodendom. Omdat de term zonder meer van 
christelijke oorsprong is wordt eerst een 
duik in de geschiedenis genomen om die 
oorsprong te achterhalen. 

Drs. Slomp (1932) werkte van 1964 tot 1977 in Pakistan. 
onder andere als staflid van het Christian Study Centra. 
Sinds 1977 is hij als predikant verbonden aan het Dien
stencentrum Gereformeerde kerken. voornamelijk belast 
met de voorlichting over de ontmoeting met moslims. 
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Fundamentalisme gereformeerd of 
'Made in USA'? 
Het verschijnsel fundamentalisme staat, al
thans in christelijke kring, sedert het begin 
van deze eeuw op de agenda. Die christe
lijke origine van de term komen we al tegen 
in de omschrijving die Van Dale's Groot 
Woordenboek der Nederlandse Taal van 
het woord geeft. Ik citeer: 'orthodoxe,antili
berale kerkelijke richting met een anti-intel
lectuele inslag, ook met betrekking tot poli
tieke standpunten en opvattingen; soms 
zoveel als prinzipienreiterei.' Als enig con
creet voorbeeld wordt verder verwezen 
naar: de fundamentalistische bijbelbe
schouwing van de gereformeerde kerken 
(Buskes). Toen de synode van de Gere
formeerde Kerken in Nederland in 1926 in 
Assen verklaarde dat de beschrijving van 
de zondeval in Genesis 3 een historisch ve
rifieerbaar feit was en dat de slang echt had 
gesproken tot Adam en Eva leidde dit tot 
een kleine afscheiding. Bij die afgeschei
denen hoorde ook dominee J.J.Buskes, die 
toen nog op Texel werkte maar later in Am
sterdam zeer bekend zou worden. Deze af
gescheidenen vormden de Gereformeerde 
Kerken in Hersteld Verband. Deze groep 
ging later grotendeels op in de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Intussen hebben de Ge
reformeerden Kerken de door Buskes ge
wraakte en zelfs in Van Dale vermelde fun
damentalistische schriftbeschouwing al 
lang verlaten. Ik zou daarom willen voor
stellen dat Van Dale in de volgende druk dit 
voor gereformeerden niet meer opgaande 
voorbeeld door een beter vervangt of de de
finitie uitbreidt naar de islam toe. Het door 
de Gereformeerde Kerken in Nederland 
(GKN) in 1980 aanvaarde rapport 'God met 
Ons ... Over de aard van het Schriftgezag' 
is juist uitgesproken anti-fundamentalis
tisch. Daarop werd het met name via de 
Evangelische Omroep (EO) aangevallen. 
Vragen als heeft de slang echt gesproken, 
de ezel van Bileam echt gewaarschuwd en 
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de walvis Jona echt opgeslokt zijn typerend 
voor de fundamentalistische schriftbe
schouwing, die in Nederland in 1926 - zij het 
onder groeiend protest - nog zijn triomfen 
kon vieren. Maar in 1926 noemde men dat 
in Nederland nog niet fundamentalistisch. 

Het Amerikaanse apenproces 
De term fundamentalisme kwam uit de Ver
enigde Staten. Als we naar dit land gaan 
moeten we de fundamentalistische dieren
tuin nog met de apen uitbreiden. Bijna ge
lijktijdig met de synode in Assen, tussen 11 
juli 1925 en 1927 vond in Dayton in Ten
nessee de Scopes Trial plaats, populair ook 
wel het 'apenproces' plaats. John Thomas 
Scopes moest terecht staan, omdat hij de 
evolutieleer op school had onderwezen. Dit 
was volgens een in 1925 aanvaarde en pas 
in 1967 afgeschafte wet verboden. Met 95 
tegen 11 stemmen had de wetgevende ver
gadering van Tennessee verboden theo
rieën te onderwijzen die in strijd zijn met de 
duidelijke bijbelse leer dat God de mensen 
geschapen heeft (en dus niet heeft laten 
ontwikkelen uit een lagere diersoort als de 
aap). Vandaar de naam apenproces. Het 
was een proefproces waaraan Scopes vrij
willig meewerkte. Hij werd schuldig bevon
den. De veroordeling van Scopes tot een 
boete van honderd dollar werd gezien als 
een Pyrrhusoverwinning van de nieuwe 
christelijke beweging die sedert ongeveer 
1920 'fundamentalisme' werd genoemd. 
Het werd een Pyrrhusoverwinning omdat 
de verdediging van het fundamentalistisch 
standpunt uitermate zwak was. Er waren ei
genlijk geen winnaars, alleen maar verlie
zers! Het Scopes' proces was in de Ver
enigde Staten al voorafgegaan door 
kerkelijke procedures leidend tot ontslag 
van hoogleraren die schriftkritische publi
katies op hun naam hadden staan. Dit ge
beurde zowel in de protestantse als in de 
rooms-katholieke Kerk. In 1910 werd door 
de Paus van alle geestelijken de zoge-
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naamde anti-modernisten eed gevraagd. 
Voorde fundamentalisten. intussen een be
weging met een duidelijk eigen gezicht, 
werd de harde kern van de leer gevormd 
door vijf punten te weten: de volledige in
spiratie en feilloosheid van de Schrift, de 
godheid van Christus, de maagdelijke ge
boorte van Jezus, de plaatsvervangende 
verzoening door het bloed van Christus, de 
lichamelijke opstanding van Christus en 
Zijn wederkomst voor het aanbreken van 
het duizendjarig rijk. Genoemde vijf punten 
werden steeds meer als een maatlat ge
bruikt tegen theologische opleidingsscho
len, seminaries en zendingsinstanties. De 
fundamentalisten probeerden de pro
gramma's van diverse kerken te infiltreren 
door hun vaak agressieve geschriften, 
waarvan de bekendste de sedert 1909 ver
schenen serie van twaalf brochures The 
Fundamentals. Drie miljoen exemplaren 
werden gratis verspreid op kosten van twee 
rijke broers. Ook ging men grote rallies en 
militante campagnes organiseren. Leiders 
die door hen voor slap en niet-orthodox ge
noeg werden gehouden werden aangeval
len. De fundamentalisten vormden eerst 
een interkerkelijke beweging, maar pro
beerden steeds meer vaste voet te krijgen 
binnen de belangrijkste denominaties. Als 
het niet lukte theologische centra te vero
veren werden eigen instituten opgericht. 
Soms kwam het tot kerkscheuringen. Het 
meest kwetsbaar bleken de baptisten te 
zijn, gevolgd door presbyterianen en me
thodisten. De Episcopal Church ( de Ame
rikaanse zuster van de Anglicaanse Kerk) 
was het minst vatbaar. In die kerk werd na
melijk niet alles op de kaart Bijbel gezet. De 
methodisten en presbyterianen en de 
hoofdstroom van de lutheranen hebben het 
virus van het fundamentalisme overleefd 
maar zijn wat ledental betreft wel enigszins 
vermagerd uit de strijd gekomen. Die strijd 
gaat nog steeds door. Met name de theo
logie van Karl Barth die in Europa meestal 
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middenorthodox wordt genoemd maar in 
Amerika neo-orthodox heeft tegenwicht ge
geven aan de vloedgolf van het fundamen
talisme. 

Recente opleving 
Een deel van bovenstaande gegevens heb 
ik ontleend aan het artikel 'Fundamenta
lism' uit de 1973 editie van de Encyclopae
dia Brittannica, die in Chicago wordt uitge
geven. De auteur beweert dat het 
fundamentalisme in de Verenigde Staten 
over zijn hoogtepunt heen is. Dat leek mis
schien even zo in het begin van de jaren ze
ventig. Maar dat is sedertdien zeker niet 
meer het geval. De beweging is mede dank 
zij de televisiedominees en geavanceerde 
technische hulpmiddelen een goed geor
ganiseerde macht geworden, waar ook pre
sidentskandidaten ter dege rekening mee 
moeten houden. Van anti liberaal werd men 
allengs ook steeds meer anti-communis
tisch, wat leidde tot het ondersteunen van 
de bewapeningswedloop. De definitie van 
Van Dale dat ook politieke standpunten 
worden ingenomen kan men illustreren aan 
de steun voor Reagan in Midden Amerika 
en zijn nucleaire bewapening, strijd tegen 
een in hun ogen te liberale abortuswetge
ving en onkritische en onvoorwaardelijke 
steun aan Israël. Grace HalselI, heeft in een 
geruchtmakende boek die verbanden bloot 
gelegd. Haar boek Prophecy and Polities 
Militant Evangelists on the Road to Nuclear 
War (Westport 1986) laat zien hoe ondanks 
de officiële scheiding tussen kerk en staat 
in Amerika met name ter rechterzijde het 
politieke debat een religieus-theologische 
onderstroom heeft. 'The New Christian 
Righf heeft een theocratisch ideaal, stelt 
onafhankelijk van haar Gilles Kepel de be
kende Franse godsdienstsocioloog. Dat is 
volgens hem 'sauver l'Amerérique', Ame
rika redden in de dubbele betekenis van het 
woord. Van zijn recente boek over funda
mentalisme La Revanche de Oieu, ver-
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scheen onlangs een Nederlandse vertaling. 
Een andere eerdere waarnemer James 
Barr (1 01) schrijft: 'on social and national is
sues the fundamentalist movement seems 
to hanker back to a society organized as a 
holy and theocratie Christendom, rather 
than as a secular society'. Barr ergert zich 
er aan dat fundamentalisten zo ontzettend 
zeker van zichzelf zijn en er van overtuigd 
zijn dat hun vorm religie absoluut en uniek 
de enig ware is (338). Hij treft bij funda
mentalistische auteurs vaak een blijkbaar 
aangeboren zeer diep geworteld wantrou
wen aan tegenover christenen die het niet 
met hen eens zijn. Wat dat betreft lijken 
mijns inziens fundamentalisten van alle re
ligies op elkaar. Dit wantrouwen onder
graaft en corrumpeert volgens James Barr 
de evangelische waarden en deugden waar 
men zich op laat voorstaan. Dit laatste doet 
hem vragen of bij de fundamentalisten het 
evangelie gepredikt wordt om mensen te 
redden of dat het als een wapen gebruikt 
wordt voor een ideologisch getinte verove
ring van de mensheid (341). Latere publi
katies geven James Barr gelijk. 

Onder Nixon and Reagan sprak men van 
'bom again polities'. Dat werd onder de 
pragmaticus George Bush minder. In een 
land waar kerk en staat gescheiden zijn vol
gens de grondwet greep de president 
steeds meer in ten gunste een herkerste
ning van het openbare leven bijvoorbeeld 
door benoeming van conservatieve rech
ters en door 'creationisme' als vak toe te 
staan op de staatsscholen. Het is mijns in
ziens behalve aan de joodse lobby mede te 
wijten aan de 'New Christian Righf dat vre
desinitiatieven van de Verenigde Staten in 
het Midden Oosten sedert de Camp David
akkoorden tot nu toe nauwelijks vooruit zijn 
gekomen. Toegeven aan Palestijnse wen
sen kost stemmen ter rechter zijde, waar 
velen werkelijk geloven dat de terugkeer 
van de joden naar Israël een vervulling in
houdt van de bijbelse profetie. Hier ont-

520 

moeten joods en christelijk fundamenta
lisme elkaar. Dit bondgenootschap ver
sterkte het moslim fundamentalisme onder 
de Palestijnen: HAMAS tegenover PLO. 

Voorlopige balans 
Is het mogelijk enkele karakteristieke as
pecten van het christelijke fundamenta
lisme op te sommen? Wat opvalt is het de
fensieve karakter. De vijf punten die de kern 
vormen sedert 1895 willen de Bijbel en 
Christus verdedigen tegen modernisme en 
bijbelkritiek. Typerend is dat als eerste punt 
geclaimed wordt: er staan geen fouten in de 
Bijbel. Die stelling is als het ware het elas-

Het is mede te wijten aan 
de 'New Christian Right' 
dat vredesinitiatieven van 
de Verenigde Staten in 
het Midden Oosten tot 
nu toe nauwelijks vooruit 
zijn gekomen 

tiekje dat strak om het boeket heen zit. Als 
je dat losmaakt valt de bos in losse bloe
men uit een. Dit is ook de Achilleshiel van 
het systeem zoals onder andere James 
Barr aantoont. Niet fundamentalistische 
christenen zullen vragen: 'Verliest de Bijbel 
echt zijn gezag als je dit nieuwe dogma be
treffende de Bijbel loslaat? Heeft het Credo 
deze extra verdediging nodig? De kerken 
hebben het toch meer dan negentien eeu
wen zonder dit dogma gedaan? Heeft men 
inderdaad geen oog meer voor het myste
rie en het wonder (de wonderen) van God 
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in Schrift en het leven van de gelovigen, als 
men op grond van bronnenonderzoek een 
bepaald Bijbelboek later dateert?' 

Opvallend is dat mensen die geloven dat 
er geen fouten in de Bijbel staan enorme ra
tionele acrobatische toeren moeten maken 
om allerlei punten van tegenspraak met el
kaar te harmoniseren. Zijn de kerken waar 
men op een iets wetenschappelijker manier 
met de Bijbel omgaat inderdaad ten prooi 
gevallen aan ongeloof en twijfel? De Ame
rikaanse bijbelgeleerde vergelijkt deze na
druk op de foutloze Bijbel met een parallel 
verschijnsel in de rooms-katholieke Kerk 
aan het eind van de negentiende eeuw, na
melijk de verklaring van Het Eerste Vati
caans Concilie van 1870, dat de Paus on
feilbaar zou zijn. Tegenover de onzekerheid 
van secularisme en ongeloof aan het eind 
van de negentiende eeuw, versterkt door de 
catastrofe van de Eerste Wereldoorlog 
meldt zich in het fundamentalisme. Een be
weging die zoekt naar een gezaghebbende 
instantie voor alle terreinen van het leven. 
Voor protestanten kon dat niet de Paus zijn. 
Wel is het opvallend dat kerken waar men 
meer aandacht had voor traditie, structuur, 
ambt enzovoort en waar men de nieuwe bij
belwetenschappen wel een kans gaf min
der te lijden hadden van het fundamenta
listische virus. Aanvankelijk leek het even 
alsof de Rooms-katholieke Kerk ook in het 
vaarwater van het fundamentalisme terecht 
zou komen, maar dank zij de nieuwe theo
logie die uitliep in het Tweede Vaticaans 
Concilie is dat gevaar gekeerd. Maar juist 
een centrale gezagsinstantie als de Paus 
blijft kwetsbaar voor een fundamentalis
tisch hanteren van het ambt namelijk dan 
wanneer onzekerheden met gezagswoor
den worden bezworer, Fundamentalisme 
heeft daarom iets autoritairs. Het staat vaak 
haaks op vrijheid van onderzoek. want dat 
kan bedreigend zijn. Het wil iets te veel met 
de Bijbel. De Bijbel wordt voor hen een pa
pieren paus, jazelfs soms een papieren 
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God. Men vergeet dat de Bijbel als mense
lijk soms al te menselijk verslagboek van 
Gods omgaan met mensen natuurlijk wel 
gezag heeft maar geen goddelijke eigen
schappen kan hebben. De Bijbel behoort tot 
de geschapen werkelijkheid ook wanneer 
mensen door Gods Geest gedreven ge
sproken en geschreven hebben. Juist dit op 
rationele wijze willen verdedigen van wat 
weerloos is als een aarden vat zoals de 
apostel Paulus (2 Cor. 4) schrijft heeft velen 
doen afhaken. 

De visie gericht op herstel van het gezag 
van Gods woord en herkerstening werd 
vaak een virus. De medicijnen waren soms 
gevaarlijker dan de ziekte. Men wil de on
zekerheden bezweren met middelen die de 
vrijheid (vrijheden) en persoonlijke verant
woordelijkheid in gevaar brengen. Het 
wordt gevoed door wantrouwen tegenover 
het gewone traditionele ch ristendom c.q. jo
dendom of islam, dat wel degelijk op de uit
dagingen van de moderne tijd in gaat maar 
volgens de fundamentalisten te veel water 
bij de wijn doet, te 'wereldgelijkvormig' 
wordt. Zoals we zagen kan dit wantrouwen 
worden vertaald in intolerantie en strijdmid
delen die voor andersdenkenden bedrei
gend kunnen zijn. Maar men beroept zich 
daarvoor op Gods woord dat geen andere 
keuzen en wegen zou open laten. 

Ik ben wat langer bij het christelijk funda
mentalisme stil blijven staan omdat het ver
bonden met de politieke macht van Ame
rika en soms verbonden met in kracht 
toenemend joods fundamentalisme in Is
raël evenals het islamitisch fundamenta 
lisme een gevaar voor de vrede en voor an
dersdenkenden kan inhouden 

Joods en moslimfundamentalisme ver
geleken 
Voor we ons verdiepen In het islamitisch 
fundamentalisme wil ih: kort aandacht vra
gen voor het joodse fundamentalisme. dat 
met name sedert de Jom Kippoeroorlog 
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van 1973 in verschillende bewegingen aan 
kracht en invloed heeft gewonnen. Sedert 
1974 heeft de beweging van de Gush Emo
nim (het blok van de gelovigen) de voor
hoede gevormd van de settlers op de West
bank, daarmee onweerlegbare en niet terug 
te draaien faits accomplis scheppend. Deze 
beweging was er zeer tegen dat bij de Camp 
Davidakkoorden land (Eretz Israë0 aan de 
ongelovigen (nota bene moslims en chris
tenen I) werd teruggegeven. Men schrikt 
daarbij voor geweld niet terug. Hun leider 
Moshe Levinger, bleek bij een opiniepeiling 
in 1987 even populair te zijn als minister 
Begin (aldus lan S. Lustick, For the Land 
and the Lord, Jewish Fundamentalism in Is
raël, New Vork 1988 geciteerd door Gilles 
Kepel, pagina196). Een andere beweging 
die' retour du judaïsme' predikt en voor wie 
Gods wetten (zoals zij die verstaan) voor
rang hebben boven de wetten van de Staat 
heeft geprobeerd en gecomplotteerd om de 
islamitische heiligdommen, de AI-aqsa 
moskee naast de rots koepel op te blazen 
om daar ruimte te scheppen voor het her
bouwen van een joodse tempel. Ook hier 
ziet men het verlangen naar herstel van het 
verleden. Dat is ook, zoals we zullen zien, 
een kenmerkend aspect van diverse vor
men van islamitisch fundamentalisme. Lei
ders van deze bewegingen zijn vaak hetzij 
bekeerlingen tot het jodendom of volledig 
geseculariseerde joden die op zoek gaan 
naar hun oude wortels. Ze worden dan 
selfmade rabbi's. Deze beide trekken - te
leurstelling over de leegheid van het secu
larisme en het zelfstandig bestuderen van 
de heilige boeken zonder de klassieke op
leidingen te volgen - zijn ook kenmerkend 
voor twee belangrijke leiders van het isla
mitisch fundamentalisme Hasan al-Banna 
(gestorven in 1949) uit Egypte en Maududi 
(gestorven in 1979) in Pakistan. De visie die 
deze en andere recente joodse bewegin
gen typeert is volgens Kepel gekenmerkt 
door hun verlangen naar de verlossing van 
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Israël en het beloofde land. Zij willen God 
een handje helpen bij die verlossing. Ze be
roepen zich op rabbi Zvi Yehuda Kook (ge
storven 1982) 'Voor hem, zijn de zionisten 
hoe a-religieus ze ook mogen zijn de dra
gers, zonder het te weten, van een mes
sianisme van verlossing: de staat Israël was 
het (zonder zichzelf daarvan bewust te zijn) 
het instrument van de goddelijke wil.' Deze 
preoccupatie met de (in dit geval islamiti
sche) staat is ook kenmerkend voor de in 
Pakistan ontstane fundamentalistische be
weging van Maududi. Ik herinner er even 
aan dat ook dit land ontstond na terugtrek
king van de Britse kolonialisten in 1947 
(een jaar voor Israëli), waarbij de moslims 
een 'landbelofte' afdwongen. 

Een andere overeenstemming tussen 
joods en islamitisch fundamentalisme is de 
fascinatie met het onverkort invoeren en 
handhaven van de met goddelijk gezag be
klede wetten als onderdeel van een totale 
islamisering c.q. judaïsering van de hele sa
menleving. De gush emunim, de jama'at e 
islamivan Maududi en de fundamentalisten 
van de 'Bibie Belt in Amerika hebben ook 
dit gemeen dat ze ieder binnen hun eigen 
godsdienst zichzelf zien als de echte en 
ware gelovige, beter dan de anderen, zowel 
in leer als in levenswandel. In breder we
reldverband staan ze soms naast elkaar: de 
joodse fundamentalisten met hun christen 
soortgenoten enerzijds, tegenover moslim
fundamentalisten anderzijds. Fundamenta
lisme wordt dan met fundamentalisme be
streden. Dit leidt meestal tot een ver
slechtering van de situatie. De een ziet in 
de andere het grote gevaar. Dialoog wordt 
in de regel afgewezen. Maar gelukkig zijn 
er wat dat betreft enkele kleine veranderin
gen opgetreden. De jama'at e islami van 
Maududi is sedert 1976 met christenen in 
gesprek (zie International Review of Mis
sionOct. 1976). Men moet hen dus niet zon
der meer als gesprekspartners afsch rijven! 
Deze opmerkingen hebben slechts de be-
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doeling er op te wijzen dat christelijk, joods 
en islamitisch fundamentalisme niet zonder 
meer naast elkaar staan maar bij alle grote 
verschillen die er tussen genoemde religies 
bestaan toch overeenkomsten vertonen. 

Islamitisch' fundamentalisme': welke 
definitie? 
Ik heb het woord fundamentalisme tussen 
aanhalingstekens gezet omdat het door 
moslims zelf niet wordt gebruikt. Het is een 
leenwoord dat werd overgenomen uit het 
christelijk vocabulair. Nederlandse woor
denboeken hebben dit nieuwe gebruik 
zoals we zagen nog niet geregistreerd. Ook 
de 1973 editie van de Encyclopaedia Brit
tannica deed dit nog niet, maar Webster 's 
Third International Oictionary ot the English 
Language noemt wel de moslim-variant, 
maar niet de joodse. De volgende om
schrijving wordt gegeven van een funda
mentalist: an extreme conservative esp one 
who attacks any deviation trom certain doc
trines and practices he considers essential 
as to a religious. political or educational sys
tem. Fundamentalisme, aldus dit grootste 
Amerikaanse woordenboek, denken vaak 
in wit-zwart tegenstellingen met andere 
woorden zijn nogal, radicaal en exclusief. 
We moeten ons realiseren dat niet iedereen 
de term fundamentalisme hanteert voor het 
zelfde verschijnsel. Schrijvend over het 
Front Islamique du Salut (de F.I.S.) in Al
gerije, gebruikt Trouw om de haverklap het 
woord fundamentalist en fundamentalisme, 
terwijl Le Monde in veel uitvoeriger berich
ten over dezelfde gebeurtenissen geen en
kele keer het woord fundamentalisme be
zigt, maar het heeft over islamist of 
islamisme en over integrisme ( een rooms
katholieke term). Tijdens een congres in ok
tober 1985 in Rotterdam over islamitisch 
fundamentalisme wees de voorzitter Dr. K. 
Wagtendonk op de heersende spraakver
warring: 'Een gang door de literatuur maakt 
al snel duidelijk dat elke auteur '" de term 
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hanteert die hem/haar het meest aan
spreekt. Een (niet volledige) opsomming 
van gebruikte benamingen leidt tot het vol
gende resultaat: fundamentalisme, neo
fundamentalisme, intégrisme, islamisme, 
revival isme, renaissance van de islam, mi
litante islam, re-islamisering, islamitisch re
veil en activisme'. Dat ik toch in dit artikel 
de term fundamentalisme gebruik komt 
omdat het vergelijking makkelijker maakt, 
zonder de voor elke behandelde godsdienst 
typerende verschillen uit het oog te verlie
zen. Ik doe het echter met terughoudend
heid vanwege het misbruik. Nu de term is 
ingeburgerd kan men er maar beter mee 
werken en zeggen wat men bedoelt. De 
naam werd vroeger al in Amerika door te
genstanders van de beweging gebruikt en 
had in hun mond en geschriften iets van dis
kwalificatie of scheldwoord. Dat is een extra 
bezwaar tegen het gebruik van de term 
omdat er altijd iets negatiefs in meeklinkt 
wat een objectieve en eerlijke beschrijving 
vaak belemmert. 

Maududi's beweging onder de loep 
Een beweging van moslim fundamenta
lisme heb ik wat grondiger bestudeerd. 
Daaraan wil ik enkele voorbeelden ontle
nen. Ik bedoel de islamitische beweging die 
gestart werd door de vader van het funda
mentalisme selfmade wetgeleerde/journa
list Maulana Maududi (1903-1979). In het 
genoemde boek van Marty wordt zijn be
weging als fundamentalistisch behandeld. 
Ik heb in 1976 een uur lang met Maududi 
geproken. Maududi ziet zijn beweging als 
een zuiveringsbeweging en als een ver
nieuwing (tajdid). Als de islam in verval raakt 
zendt God weliswaar geen profeten meer, 
want Mohammed was de laatste en defini
tieve, maar wel elke eeuw een vernieuwer. 
Sommige volgelingen zien Maududi als 
zo'n vernieuwer. Wat dat betreft is zijn be
weging een tegenhanger van de modernis
ten, die volgens hen te ver zijn gegaan in 
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de aanpassing aan de geest van de tijd. Een 
zelfde bezwaar maakten de Amerikaanse 
fundamentalisten tegen hun liberalminded 
orthodoxe of neo-orthodoxe tegenstan
ders. Die hebben volgens deze 'canserva
tive evangelieals' gecapituleerd voor secu
liere waarden. Voor Maududi zit het gevaar 
in de Westerse en anti-islamitische ge
dachtenwerelden. Die werelden moeten 
worden uitgezuiverd, maar men mag van 
hen overnemen wat niet met de islam strijdt. 
Maududi spreekt daarom zonder veel aar
zeling van een islamitische ideologie. Hij 
vergelijkt die met andere ideologieën. De 
beweging is dus niet zonder meer conser
vatief of traditioneel maar wil even als de 
modernisten maar dan beter en meer in 
overeenstemming met The fundamentals af 
Islam (titel van een boek van Maududi) een 
antwoord en alternatief voor andere le
vensbeschouwingen geven. Volgens hen 
ziet de traditionele islam de gevaren niet. 
Zij moeten daarom voor hun visie gewon
nen worden en worden gemobilseerd tegen 
machthebbers die met het Westen pacte
ren en de islamitische waarden verkwan
selen. Maududi zelf was voor een geleide
lijke, via democratische wegen, stap voor 
stap bevochten verandering. Maar anderen 
hebben minder geduld en schromen niet via 
een staatsgreep, zoals momenteel in de 
Soedan, deze islamistische visies en denk
beelden in praktijk te brengen. Deze visie 
heeft met name veel volgelingen gevonden 
onder studenten van de lawer middle class. 
Om dit doel te bereiken wil men allereerst 
de staat islamiseren en alle wetten van de 
sjari'a (=islamitische wet) zover mogelijk in
voeren of gemoderniseerd invoeren en op 
terreinen waar de sjari'a geen voorzienin
gen kent bestaande wetten zuiveren van 
on-islamitische elementen. Rente moet dus 
afgeschaft en de armenbelasting moet in
gevoerd, enzovoorts. In dat enzovoort zit de 
kneep zoals we direct zullen zien! Men zou 
natuurlijk kunnen zeggen: dat is een prach-
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tig ideaal, dat afgezien van uitwassen, ie
dere recht geaarde moslim moet aanspre
ken. Net zoals terug naar de Bijbel elke 
rechtgeaarde christen of jood zou moeten 
aanspreken. Wat is er uiteindelijk tegen om 
terug te gaan naar een opnieuw verstaan 
en in de praktijk brengen van de funda
menten van het geloof? Het woord funda
ment wordt in deze positieve betekenis in 
het Nieuwe Testament zeker tien keer ge
bruikt. Het fundament is Christus zelf zegt 
Paulus. In elke echte christen of moslim 
steekt dus een fundamentalist, maar dan in 
de letterlijke betekenis van het woord. 
Waarom gingen toch niet alle christenen in 
Amerika en slechts enkele moslims in Pa
kistan (en andere landen) mee met dit pro
gramma? Waarom blijft het joodse funda
mentalisme beperkt tot enkele kleine 
groepen en partijen? 

Fundamentalisten vragen veel meer 
dan het gewone! 
Om op die vraag een antwoord te vinden 
moeten we proberen te ontdekken wat het 
verschil is tussen echte orthodoxie en or
thopraxis enerzijds en anderzijds de ortho
doxie en orthopraxis van de fundamenta
listen. Ze lijken in woorden op elkaar en zijn 
daarom verleidelijk, maar ze voegen er iets 
aan toe waardoor het medicijn een virus 
wordt, de antistof een vergif. Ze overvragen 
en vergeten de lessen van de geschiede
nis! Ik geef enkele voorbeelden. De funda
mentalist idealiseert het verleden. De mos
limfundamentalist wil de oude glorietijd van 
Mohammed en zijn directe volgelingen her
stellen. Maar historisch onderzoek wijst uit 
dat die gouden oertijd nooit heeft bestaan. 
Of om een christelijk voorbeeld te noemen. 
De fundamentalisten zeggen dat de Bijbel 
foutloos is. Dat de Bijbel van vandaag niet 
meer is dan de oerbijbel zoals Mozes of Je
saja die zelf hebben geschreven. Maar his
torisch onderzoek wijst uit dat zo'n Bijbel 
nooit heeft bestaan! Een ander voorbeeld. 

Christen Democratische Verkenningen 12/92 

-



e-
e-
<e 
m 
m 
In 

a-
a-
in 
3-

~t 
11 

in 
:J. 
n 
~-

)-

~-

e 

n 
)t 

1-

I-

n 
s 
s 
1 

~ 

~ 

..... ' 

.. , 

Maududi's volgelingen willen de lijfstraffen 
weer invoeren als probaat middel tegen 
diefstal. Ze beroepen zich daarvoor soms 
tegenover christencritici op de plaatsen in 
Bijbel waar steniging als straf wordt voorg
schreven. Maar ze vergeten dat er ook in 
de wereld van de islam een humanise
ringsproces heeft plaatsgevonden op het 
gebied van het strafrecht, aldus professor 
M. Arkoun. Moslims moeten vijf keer per 
dag bidden. Zia al Haq de verongelukte Pa
kistaanse president, die onder invloed 
stond van Maududi, vaardigde een voor
schrift uit dat alle hoofden van dienst moes
ten bij houden in een boekje of hun onder
geschikten wel de binnen werktijd vallende 
gebeden verrichtten. Tegenstanders zei
den dat dit soort maatregelen hypocrisie en 
kruiperij in de hand werkt. Iemand met zelf
respect die om zijn capaciteiten en niet om 
zijn vroomheid te werk gesteld wil worden 
zal niet in zo'n bureau willen werken. Een 
andere in 1987 ingevoerde wet straft bele
diging van de profeet. Een moslim die chris
ten wordt, heeft door zijn bekering de pro
feet beledigd en moet daarom gestraft 
worden. Het oktobernummer 1992 (blad
zijde 21) van One Wor/d, het blad van de 
Wereldraad van Kerken, geeft hiervan een 
schrijnend voorbeeld. Fundamentalisten 
zeggen dat vrouwen een hoofddoek moe
ten dragen. Een heleboel gewone traditio
nele moslims vinden dat ook. Maar funda
mentalisten gaan een stapje verder. 
Vrouwen die dit niet doen zijn volgens hen 
geen goede moslims. In plaats van dit aan 
de vrouwen zelf over te laten worden vrou
wen lastig gevallen die 'de voorschriften' 
niet volgen. Mensen die eten tijdens de vas
ten worden door hen gestraft. AI of niet vas
ten wordt niet aan de vrije beslissing van de 
gelovige overgelaten. Vasten wordt afge
dwongen,enzovoort. 

Voorbeelden uit Egypte 
De Moslim Broeders in Egypte hebben een 
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geloofsbelijdenis gepubliceerd die er op het 
eerste gezicht heel traditioneel en orthodox 
uitziet. Maar vergelijkling met een 'gewone' 
belijdenis laat zien dat ook zij telkens over
vragen. Dit overvragen gaat in tegen de ge
loofsconsensus van de islam, die gema
tigdheid predikt en een middenkoers 
aanhoudt tussen de extremen. 'God wil het 
U niet moeilijk' maken is een veel geciteerd 
woord uit de Koran (2,185). Aanhangers 
van fundamentalistische bewegingen 
maken van heel het leven een jihad, een 
strijden op de weg van God. Hoe ver gaat 
dat? Voor je het weet zit je in een extreme 
groep of loopt het uit de hand. Het gaat dus 
bij fundamentalisme om tendensen. De 
extra dimensies maken een gewone ortho
doxe moslim tot een fundamentalist en 
laatstgenoemde kan ontaarden in een fa
naticus, wanneer hij of zij de grenzen, die 
de religie stelt uit het oog verliest. Ik citeer 
als voorbeeld artikel 4 van het Credo van 
de Moslim Broeders in Egypte: 'Ik geloof dat 
een moslim voor zijn gezin verantwoorde
lijk is, dat het tot zijn plichten hoort te zor
gen voor de gezondheid, het geloof en de 
goede zeden van zijn leden. Ik verplicht me 
er toe al het mogelijke te doen om de leden 
van mijn gezin de islamitische leer bij te 
brengen, mijn kinderen niet naar willekeu
rige scholen te zenden, die niet de gebrui
ken en het geloof van de moslims bij brengt, 
alle kranten, publikaties, boeken, organisa
ties, groepen en clubs te mijden, die tegen 
de leer van de islam zijn.' In artikel 3 belooft 
hij woekerrente te zullen mijden (alle rente 
is volgens deze beweging woeker en dus 
verboden). In artikelS belooft hij zich te zui
len inzetten voor de onverkorte invoering 
van de islamitische wet. Daar lezen we let
terlijk: 'Ik geloof dat de vlag van de islam de 
mensheid beheersen moet en dat het de 
plicht van elke moslim is de wereld de re
gels van de islam te leren.' In een ander ar
tikel belooft hij een soldaat voor de islam te 
zullen zijn die bereid is om desnoods voor 
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de islam te sterven, enzovoort. Wanneer 
een dergelijk op zichzelf onschuldig luidend 
politiek en religieus programma in praktijk 
gebracht wordt door een leider die gehoor
zaamheid vraagt in zijn strijd tegen allen die 
(nog) niet aan dit ideaal voldoen, kan de 
vlam in de pan slaan zoals bij de groep die 
Sadat vermoordde als de nieuwe Farao van 
Egypte. 

Een tendens kan (zowel bij christenen, 
Joden en moslims) een structuur overne
men en bijvoorbeeld de tolerantie, die tra
ditioneel binnen het islamitisch staatsbestel 
en staatsleer bestaat, doen verdwijnen. 
Dan wordt zo'n beweging een gevaarlijke 
ideologie, ongeacht of die joodse, christe
lijke of moslim wortels heeft. Aan zulke be
wegingen wordt voeding gegeven wanneer 
regeringen er niet in slagen de gewone 
mens te laten eten en werken, wanneer cor
ruptie hand over hand toeneemt, wanneer 
armoede nauwelijks wordt bestreden, wan
neer jongeren ook met de beste diploma's 
geen werk vinden, wanneer democratische 
controle geen effect sorteert. In zo'n situ
atie is men ontvankelijk voor politieke ideo
logieën, die kant en klare vaak simpele op
lossingen bieden en religieuze leuzen als 
'De islam is in gevaar' of ' Islam is de op
lossing' als verzamelpunt hanteren. 
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