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door drs. J. Slomp 
Drs. J. Slomp is predikant in algemene dienst van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland om voorlichting 
te geven over de ontmoeting met moslims in onze 
samenleving. 

HU reageert op het artikel 'De Islam in Nederland: 
angst voor een nieuwe zuil?' door drs. C. J. Klop, dat 
werd opgenomen in Christen Democratische Ver
kenningen nr. I I/ 82. 

De Islam 1n Nederland: angst 
voor een nieuwe zuil? 

De heer Klop heeft een zeer lezenswaardig artikel geschreven. Het staat echter nogal 
haaks op een bijdrage van de heer D. Houwaart in Het Parool van 19 oktober 1982 
waarin een mijns inziens te sterke scheiding van kerk en staat en dus ook van 
moskee en staat wordt bepleit. De heer Klop slaat m.i. naar het andere uiterste door. 
Hij is soms turkserdan Ataturk! Als u mij toestaat wil ik enige algemene opmer
kingen maken over deze bijdrage. 

1. De heer Klop ziet de 300.000 moslims 
te veel als een kerk. Hij spreekt over 'dit 
qua omvang vierde kerkgenootschap', 
alsof de islam zoiets als een kerkgenoot
schap zou kennen. leder die iets beter op 
de hoogte is van de moslimgemeenschap 
in Nederland weet dat ook in Nederland 
een zeer grote verscheidenheid heerst. Or
ganisatorisch en ideologisch verschilt men 
onderling zeer sterk. Er is allesbehalve 
van één 'kerkgenootschap' sprake. Er be
staat maar één tamelijk hechte organisa
tie: de Federatie van Islamitische Cultu
rele Verenigingen met ongeveer 75 afde
lingen die overigens ook volgens eigen 
rapporten kleiner is dan Klop beweert. 
Daarnaast bestaat een Turks Islamitisch 
Centrum Nederland met meer dan een 
dozijn afdelingen. Genoemde Turkse orga
nisaties onderhouden geen contact. 
De UMMON (Unie Marokkaanse Moskee 
Organisatie in Nederland) heeft ook nog 
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nooit aangetoond hoeveelleden ze heeft. 
V oor zover mij bekend zijn de meeste 
Marokkaanse moskeeverenigingen plaat
selijk autonoom. Bij de Surinamers be
staan verschillende landelijke organisaties. 
Volgens mijn telling zijn er ruim 160 ge
bedsruimten in gebruik bij moslims. 
Waarschijnlijk niet meer dan één kwart 
van het totaal aantal moslims is actief lid 
van een moskeegroepering, terwijl ruim 
20 % nooit naar een moskee gaat ook al 
noemen ze zich moslim. Ze zijn soms poli
tiek of sociaal georganiseerd. De grote 
middengroep komt onregelmatig in de 
moskee, d.w.z. vooral tijdens hoogtijda
gen. Ze sturen soms wel hun kinderen 
naar de Koranschool (catechisatie). 

2. In plaats van te tenderen naar het op
richten van een nieuwe zuil zijn de mos
lims m.i. juist een serieuze bedreiging voor 
het vigerend zuilenstelseL De meesten van 
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hen zijn niet gediend van eigen scholen. 
Wanneer Klop de ouders als het ware sug
gereert aanvragen in te dienen tot het op
richten van eigen scholen (p. 529) lijkt me 
dit voor moslims zeer ongewenst. Alleen 
enkele extreme groepen hebben tot nu toe 
daarvoor gepleit. De arabische school in 
Amsterdam is een uitzondering, maar dat 
was dan ook een christelijk initiatief. 
Duitse voorbeelden (Beieren) laten zien 
hoe eigen scholen de ghettovorming en de 
discriminatie in de hand werken. Trou
wens de spreiding van de moslims is te 
groot om eigen scholen - buiten de grote 
steden- een haalbare kaart te maken. 
V oor zover moslims gebruik maken van 
de openbare school confronteren ze juist 
die school op ongekende wijze met het 
fenomeen religie. Voor zover ze christe
lijke (protestantse en rooms-katholieke) 
scholen prefereren, vormen ze een uitda
ging (ik zeg niet bedreiging) voor de iden
titeit van die scholen. Ze doorbreken met 
andere woorden de bestaande zuilen, met 
name bij het onderwijs. 
Met zijn termen 'zuil' en 'kerkgenoot
schap' probeert Klop een Nederlands sche
ma op te leggen aan het 'corpus alienum', 
de moslimse minderheden, die zich binnen 
de Nederlandse maatschappij ophouden. 

3. De moslims vormen namelijk veel meer 
een 'corpus alienum', een 'Fremdkörper' 
dan Klop zich realiseert. De religieuze en 
culturele kloof is, nog afgezien van de 
taalbarrière, groter dan veel Nederlanders 
inclusief Klop beseffen. Men moet in een 
moslims land gewoond hebben om als het 
ware aan den lijve te hebben ervaren dat 
twee verschillende leef- en denkwerelden 
nu in Nederland met elkaar in aanraking 
komen. Moslims komen hier met hun 
eigen ideeën over politiek, religie, educa
tie, samenleven, gezinsleven, sexualiteit, 
enz. Dat was niet, in ieder geval in veel 
mindere mate het geval bij emancipatie 
van gereformeerden en rooms-katholie
ken. Die vergelijking gaat daarom niet op, 
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vooral niet omdat die emancipatie, die 
van de arbeiders komt er ook bij, geen 
buitenlanders betreft. 
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Moslims zitten nog op allerlei manieren 
vast aan het land van origine. Over de 
vaak zeer disruptieve invloed die politieke 
tegenstellingen in Turkije en Marokko 
hier op de moslimgemeenschappen hebben 
lezen we bij Klop geen woord. Hij stelt 
daarom de zaken mooier voor dan ze zijn. 
Dat blijkt ook uit het feit dat Klop er hele
maal geen aandacht aan schenkt dat mos
lims en andere m;nderheden bij de huidige 
economische recessie steeds meer worden 
gediscrimineerd en dat hun jongeren van 
de tweede generatie zich zeer gefrustreerd 
voelen. 

4. In een christelijk blad moet in ieder 
geval wel worden vermeld, dat, als het om 
religieuze voorzieningen voor moslims 
gaat, de moslims nogal eens aanlopen te
gen gebrek aan medewerking bij CDA-ge
meentebesturen en bij klein rechts, en dat 
bepaalde attitudes binnen de kerken bij 
de moslims als bedreigend voor hun iden
titeit overkomen. 

5. Van een politicus had men mogen ver
wachten dat zou zijn gewezen op discre
panties die er volgens moslims besef be
staan tussen islamitisch recht, gewoonte
recht (adat) en in Marokko en Turkije 
gecodificeerd recht enerzijds en Neder
lands recht anderzijds. In de juridische 
vakliteratuur wordt hieraan, vooral als 
het over huwelijksrecht, erfrecht en straf
recht gaat, aandacht besteed. V oor een 
wettische godsdienst als de islam is, zijn 
dit soort zaken zeer belangrijk. De Islam
commissie van de Churches Committee 
on Migrant Workers (sedert 1964, in 
Brussel) heeft als nieuw mandaat om juist 
deze materie uit de doeken te doen. Maar 
over deze juridische aspecten lezen we 
niet in Klops bijdrage. Was dat wel ge
beurd, dan zou al heel spoedig zijn ont
dekt, hoe ontwrichtend de gedachte van 
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een 'islamitische zuil' voor onze rechtsstaat 
zou zijn, wanneer daarin ook volgens de 
sharia ( = islamitische wet) zou worden 
recht gesproken. Die twee systemen zijn 
moeilijk met elkaar te verzoenen. 

Op alle details wil ik hier niet ingaan, 
maar dat er aan het begin van de vasten
tijd een feest wordt gevierd heb ik nog 
nooit gehoord. 
Achter de bewering dat moslims zo zitten 
te springen om begraven zonder kist heb 
ik in Trouw (13-1 0-1982) al wat vraag
tekens gezet. Van moslimse zijde zijn die 
opmerkingen niet weersproken. Integen
deel. De reden dat men 'thuis' begraven 
wil worden is gewoon dat men in de 'darul 
islam', in het gebied van de islam, wil 
worden bijgezet. 
In een bijdrage in een maandblad dat uit
gaat van een wetenschappel(jke instelling 
horen de details te kloppen! Aangezien ik 
geen voetnoten en literatuurvermelding 
ontdekt heb in Christen Democratische 
Verkenningen heb ik ze ook niet in mijn 
reactie opgenomen. 

Om mijn repliek niet te lang te maken, 
sluit ik af met de opmerking dat ik niets 
af wil doen van de intentie van de auteur, 
n.l. opkomen voor de rechten, ook op reli
gieus terrein, van de minderheden. Daarin 
heeft Klop in mij een medestander. Als 
lid van de Islam Symposiumcommissie 
wil ik graag Klop bijvallen wanneer hij 
attendeert op de tentoonstelling Islam een 
levensw(ize in het Museum voor Land- en 
Volkenkunde in Rotterdam (Willemska
de) tot september 1983. Na Rotterdam 
gaat de tentoonstelling naar Enschede en 
Amsterdam (Koninklijk Instituut voor de 
Tropen). 

Naschrift van de heer Klop: 
Het verheugt mij zeer dat ds. Slomp de 
pen opgenomen heeft naar aanleiding van 
mijn artikel. Op een aantal details heeft 
hij als kenner van de Islam ongetwijfeld 
gelijk en ik ben hem dankbaar voor zijn 
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kritiek. Tegelijk is dat het zwakke punt in 
zijn reactie; op de centrale vraag geeft hij 
geen antwoord. Die vraag luidt: hoe kun
nen wij gestalte geven aan de multi-cultu
rele samenleving die ons land is geworden. 
welk voorwaardenscheppend beleid dient 
de overheid daartoe te voeren? 
Constaterend dat de godsdienst bij mos
lims een het gehele leven doortrekkende 
zaak is en dus waarschijnlijk van door
slaggevende betekenis voor deze centrale 
vraag en tegelijk bemerkend dat de ont
werp-Minderhedennota de godsdienstbe
leving vrijwel negeert, heb ik onderzocht 
of het zuil-model richting zou kunnen ge
ven aan het overheidsbeleid. Christen
democraten weten immers uit ervaring dat 
dit, ontdaan van zijn negatieve kanten, 
een succesvol structuurprincipe voor een 
plurale samenleving kan zijn. (Het heeft 
overigens nooit eigen rechtspraak ge
kend.) Een beter model ken ik niet. 
Ds. Slomp heeft in zijn lange ervaring ge
constateerd dat de Islam in de landen van 
herkomst niet aan de voorwaarden vol
doet om met succes van het zuil-model 
gebruik te kunnen maken. Die mening 
deel ik. Ik heb er echter op gewezen dat 
godsdiensten in wisselwerking met de om
ringende samenleving bepaalde ontwik
kelingen doormaken. Ik verwacht dat met 
name de lslam zich in ons land kan ont
wikkelen tot één of meer stromingen die 
langs de door mij geschetste lijnen tot een 
integratie met wezenlijk behoud van eigen 
identiteit kunnen geraken. Andere wijzen 
van aanpak leiden naar mijn inzicht tot 
ofwel een conserverende reactie in de 
kring van de minderheden, ofwel secula
risatie. En dat is wat we in Duitsland 
zien gebeuren. Beide voldoen niet aan 
de eis dat het overheidsbeleid erop ge
richt dient te zijn dat mensen en hun orga
nisaties tot hun recht moeten kunnen 
komen. Ik laat me van het tegendeel graag 
overtuigen. De studieconferentie, die het 
Wetenschappelijk Instituut op 28 februari 
belegt, is voor die discussie bestemd. 
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