
vorming, nalatigheid in toezicht of ander onbehoorlijk bestuur. 
Zowel in geval van Volendam als Enschede worden door letsel
schadeadvocaten inmiddels civielrechtelijke procedures voorbe
reid en gestart. De kern van de procedures bestaat eruit dat de 
overheid heeft nagelaten haar wettelijke plichten te vervullen en 
dat de slachtoffers ten gevolge daarvan schade hebben geleden. De 
overheid dient deze schade volgens hen te vergoeden. 
Deze ontwikkeling baart de overheid uiteraard grote zorgen. Niet 
alleen geeft een ramp een deuk in het vertrouwen in de overheid, 
zij zal de gevolgen nu ook nog in haar portemonnee voelen. 
Minister Korthals van Justitie stelt in zijn begroting: 'Als er iets 
misgaat verwachten velen dat geleden schade kan worden ver
haald, zo niet op de veroorzaker als wel op de overheid. Het is 
nodig vast te stellen waar de grenzen liggen aan het verschaffen 
van veiligheid door de overheid en het compenseren van schade.' 
Als er schade is veroorzaakt door de overheid moet er volgens 
Korthals een evenwicht komen tussen individuele belangen ener
zijds, en daadkracht en flexibiliteit anderzijds. Aan de andere kant 
stelt hij dat de trend van aansprakelijkheid de overheid moet lei
den tot meer aandacht voor de zorgvuldigheid van besluitvorming 
en overheidsoptreden. Een wellicht realistischer uitgangspunt. 
Het is evident dat in geval van nalaten van handhaving sprake 
kan zijn van een onrechtmatige overheidsdaad die ertoe leidt dat 
de overheid verplicht is schade te vergoeden. Ook is evident dat 
deze ontwikkeling de overheid in een lastig parket kan brengen, 
zeker waar iedere controle en toezicht ontbreekt in de wirwar van 
regels en vergunningen. 

Conclusies 

De overheid zal juist bij gedogen daadkrachtig moeten optreden. 
Niet alleen vanwege de grote maatschappelijk gevolgen, maar ook 
doordat zij bij nalatigheid civielrechtelijk kan worden aangespro
ken. 
Onduidelijk is onder welke voorwaarden strafrechtelijk tegen een 
nalatige overheid kan worden opgetreden. De trend om schade
vergoeding van de overheid te vorderen in een civiele procedure in 
geval van gedogen lijkt de overheid een halt toe te willen roepen. 
Niet alleen door een verbeterde bestuurlijk toezicht en vormge
ving, maar ook door een ándere kijk op het aansprakelijkheids
recht. De overheid zou er wellicht verstandig aan doen het gedo
gen allereerst aan banden te leggen alvorens een afwerende 'fire
wall' aan te leggen om aansprakelijkheid door burgers wegens 
onbehoorlijk bestuur te voorkomen. • 
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A bdullah Haselhoef is 33 jaar en werkzaam als geestelijk 
verzorger in een Haags psycho-medisch centrum. Imam 
Haselhoef is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij is ge

boren in Suriname als zoon van een joodse vader en een islamiti
sche moeder, en kwam op zijn vierde naar Nederland. Hij groeide op 
in Den Haag maar woont nu in het Zeeuwse dorp Krabbedijke 
omdat zijn vrouwen kinderen op het platteland wilden gaan wonen. 
Haselhoef is geen groot voorstander van een aparte islamitische 
partij. Juist vanwege de isolationistische positie die zo'n partij zou 
innemen, zullen de waarden en normen die ze vertegenwoordigt 
niet gehoord worden. Hij sluit zich vooralsnog ook niet aan bij 
Leefbaar Nederland of de Christenunie. Ook voor het CDA loopt 
hij niet meteen warm, het is een partij waarvan hij niet goed weet 
wat hij ermee moet. 

Troetelimam 

Vanuit wat voor positie spreekt u nu als imam? 
'Al mijn uitlatingen in de pers zijn op persoonlijke titel, ik spreek 
niet namens de islamitische gemeenschap. Ik probeer zaken te 
verduidelijken als deskundige. Je kunt ook deskundig geënga
geerd zijn voor wat zich in de samenleving en de wereld afspeelt. 
Ik doe dat niet binnen een bepaalde organisatie maar ik heb wel 
contact met alle grote koepelorganisaties, de directeuren, de coör
dinatoren en de achterbannen, hoezeer dit contact ook gebagatel
liseerd werd door dezelfde koepelorganisaties.' 
NMR-voorzitter A. Maddoe bevestigde op 5 november jl. in NRC 
Handelsblad dat Haselhoefhet NMR van adviezen heeft voorzien. 
Over de omstreden titel zei Maddoe: 'Het woord imam kun je op 
twee manieren interpreteren. Het kan iemand met kennis van de 
islam zijn, die voorgaat in het gebed en zich met religieuze zaken 
bezighoudt. Haselhoef is zo iemand. Als het om meer diepgang 
gaat, zoals het verklaren van de koranteksten, dan heb je een 
opleiding nodig aan een erkend instituut. Haselhoef is een huis
imam, die zich kan ontwikkelen tot een stadsimam.' 
Ik heb u al horen zeggen 'ik ben maar een ziekenhuisimampje en ik 
heb niet genoeg kennis van de islam om een deskundige genoemd 
te worden'. U noemt zich echter imam en haalt vaak citaten aan uit 
heilige geschriften om uw standpunt te verduidelijken. 
'Er bestaan verscheidende soorten van deskundigheid. Mensen die 
zich bezighouden met het islamitisch strafrecht beoefenen inder
daad een kompleet andere discipline dan als je mensen spirituele, 
ondersteunende teksten wilt aanbieden. Mensen helpen die in 
geestelijke nood zijn, is meer mijn specialisme.' 

In Nederland zijn spirituele aangelegenheden vooral een individu· 
ele zaak, die zullen niet veel stof doen opwaaien. Daarentegen roe· 
pen politiek precaire uitspraken veel reacties op omdat het collec
tieve aangelegenheden betreft. Dat had u natuurlijk ook van tevo
ren kunnen beseffen. En uw traditionele kleding? U komt uit 
Suriname en bent opgegroeid in Den Haag. Dat traditionele Mid
den-Oosterse voorkomen is toch ook een soort statement? 
'Nou ja, ik was meer een soort troetelimampje voor de media. Die 
proberen verantwoord journalistiek te bedrijven maar lopen soms 
tegen de moeilijkheid aan dat ze bij de mensen die ze interviewen, 
vanwege de andere cultuur, niet precies weten hoe ver ze kunnen 
gaan. Kun je doorvragen? Soms ontstaat dan ook het gevoel dat we 
elkaar niet begrijpen. De media gaan op zoek naar mensen van 
wie zij het idee hebben dat ze duidelijk kunnen verwoorden wat er 
leeft binnen de islamitische gemeenschap, ~ie het debat aandur-
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PERSPECTIEF 

Abdullah Haselhoef: 'Laat geloof 
Inaar even in de boel{.enl{.ast" 

AbduUah Haselhoef is veel in het nieuws. De Raad van Moskeeën schoof hem oktober 
vorig jaar naar voren in het overleg tussen moslims en joden naar aanleiding van rel,.. 
len in Amsterdam. Hij was woordvoerder van de Nederlandse Moslim Raad (NMR) bij 
de affaire van imam El,..Moumni en sprak tijdens de herdenkingsdienst voor 11 septe~ 
ber leden van het koninklijk huis toe. In oktober deed hij controversiële uitspraken over 
homoseksuelen, die onder de islamitische strafwet (sjar'ia) de doodstraf zouden ver
dienen. Het Algemeen Dagblad onthulde dat hij geen gediplomeerd geestelijke zou 
zijn. Ten onrechte. Tenslotte bood hij in het openbaar excuses aan. Als 'troeteümamp
je' heeft hij echter wel degelijk uitgesproken opvattingen. 

ven door hun nek uit te steken over gevoelige the-
ma's. Ook al hebben deze mensen geen achter- d oor Rob e r t Plo e 9 

zalem bestond tijdens islamitische heerschappij 
ook altijd geloofsvrijheid voor joden en christe
nen. Ik denk dat de Palestijnen uiteindelijk niet ban. In dat licht moet de publiciteit van de afge-

lopen tijd worden bezien. Als ik daadwerkelijk naar voren zou zijn 
geschoven, had ik juist niet moeten spreken over homoseksuali
teit. Als ik een mediaster had willen worden had ik me moeten 
begeven op het spirituele vlak en me niet moeten bezighouden met 
allerlei politieke zaken waar ik niet genoeg kennis van heb.' 
'Ik denk dat geloof een mindere, in ieder geval een andere rol 
krijgt waar vrijheid van meningsuiting bestaat. Het zal zich dan 
meer verplaatsen naar spiritualiteit. Dat zie je in het Westen ook. 
De kerken zijn misschien leeggestroomd maar de alternatieve 
wegen zijn alleen maar toegenomen. Vaak kunnen mensen die 
dingen niet precies benoemen, maar ze geloven wel dat er meer is. 
Denk ook aan de New Age-gedachte.' 

Geloof in de boekenkast 

U bent nogal uitgesproken over het conflict in het Midden-Oosten. 
Daar stelt u dat de Palestijnen en Israëliërs als zonen van één 
vader ook samen moeten leven in het land van hun vader. Ze zou
den broederlijk naast elkaar moeten staan in een seculiere demo
cratische rechtstaat. Betekent dit dat er in uw optiek wel sprake 
moet blijven van één land of moeten er twee aparte staten komen? 
'In het Midden-Oosten wordt de politiek van beide kanten gegij
zeld. Je hebt de joodsorthodoxen die vinden dat Israël een joodse 
staat moet worden. En je hebt islamitische Palestijnen die Jeru
zalem een islamitische stad vinden. Bij vredesvoorstellen zie je 
altijd weer dat er een radicale groepering opstaat die een moord 
pleegt waardoor je weer van voor af aan moet beginnen. Het is de 
kunst om onder moslims en joden het besef te laten groeien dat zij 
allen het recht hebben om er te wonen.' 
Hoe breekje daar doorheen? Beide kanten baseren hun standpun
ten op heilige en voor hun onweerlegbare geschriften. 
'Daarom leg ik de nadruk op secularisatie. Laat die geloven maar 
even in de boekenkast staan. Kijk hoe je binnen een seculiere 
samenleving elkaar het recht kunt geven om daar te wonen. De 
islam biedt ook die mogelijkheid. In de geschiedenis van Jeru-
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zouden kiezen voor een islamitische staat, omdat er naast Pale
stijnse moslims ook altijd grote groepen christenen en atheïsten 
zijn geweest. We moeten toe naar een democratie. De uiterste con
sequentie van een democratie is, dat als het de wens van het volli 
is om in het uiterste geval een despoot als leider te kiezen, dan 
moet die wens gerespecteerd worden. Dat proces kun je niet van 
bovenaf sturen. In het geval van Israël is het duidelijk dat er een 
seculiere democratische staat moet komen, juist ook omdat er 
geen eenduidige geloofsmeerderheid is. Omdat er op dat kleine 
gebied zoveel mensen met zoveel verschillende religies zijn moet je 
het geloof in de boekenkast houden, net als in Nederland. Het 
belangrijkste is dat de rechten van minderheden gewaarborgd 
zijn. Dat kan ook betekenen dat de Israëlische minderheid gedu
rende een vooraf vastgestelde periode meer rechten, veiligheid en 
waarborgen moet krijgen om zich te kunnen handhaven naast een 
Arabische meerderheid.' 
'Natuurlijk, het is een naïeve voorstelling, maar ik geloof toch dat 

Abdullah Haselhoef 



je die expliciet moet benoemen om uit te kunnen komen in het 
midden. Concreet denk ik dat er een gebiedsruil zou moeten 
plaatsvinden, zodat je geen lappendekken krijgt van Palestijnse 
gebieden ingesloten door joodse nederzettingen. De Palestijnen 
moeten levensvatbare delen toebedeeld krijgen, en Jeruzalem 
moet een gedeelde hoofdstad worden. Je moet dat dan niet zien als 
twee aparte staten maar als een federatieve staat. Twee delen die 
de intentie hebben na een bepaalde tijd weer bij elkaar te komen, 
als de pijn en rancune zijn gezakt. Jeruzalem zou bijvoorbeeld in 
het stramien van Berlijn gegoten kunnen worden. Een Israëlisch 
en een Palestijns gedeelte, that's it!' 

Intifada 

Is de intifada een jihad, en is het daardoor méér dan een vrijheids
strijd? 
'Het feit dat men zich verzet tegen een bezetter heeft voor sommi
gen inderdaad de betekenis dat ze bezig zijn met een jihad. Ze 
vechten tegen de bezetter en tegen het onrecht dat hen wordt aan
gedaan. De vrijheidsstrijd is het doel en de islam is een middel om 
dat doel te bereiken. De islam is op dat moment een middel om die 
vrijheidstrijd te rechtvaardigen. Op het moment dat de vrijheid is 
verkregen zal het belang van de islam afnemen. 
Daarbij moet de rol van de islam ook niet worden overschat. Het 
is maar welke ideologie op dat moment aanwezig is. Men gaat min 
of meer over tot het kapen van een ideologie om andere doelen te 
dienen. Het doel waar het in dit geval om gaat is dat mensen het 
gevoel hebben dat ze onder een bezetting leven. Gevoed door natio
nalistische gevoelens en gevoelens als "wij zijn beter dan joden". 
Daaraan ontlenen ze ook het recht om zich te verdedigen, en dat 
recht wordt hun gegeven door de islam. Want als je wordt aange
vallen, hoef je volgens de koran niet lijdzaam af te wachten. Je 
hebt het recht verdedigend aan te vallen. Er zit in de Palestijnse 
strijd dus wel een islamitische component maar in eerste instan
tie is het een vrijheidsstrijd.' 

U beticht Israël van staatsterrorisme maar hoe beoordeelt u men
sen die hun geweer leegschieten op een menigte of met een bom een 
winkelcentrum inlopen en vervolgens op de knop drukken? 
'We moeten Israël en de Palestijnse gebieden heel duidelijk ver
oordelen. En geen goedkope producten, door gunstige importhef
fingen uit Israël naar Nederland halen. Een deel van deze pro
ducten komt tenslotte uit gebieden die niet aan Israël toebehoren, 
uit bezet gebied. Ik denk dat het rechtvaardig zou zijn om in ieder 
geval niet mee te werken aan het bevoordelen van Israël of de 
Palestijnse gebieden. 
Als je de verdediging tegen de Israëlische bezetting typeert als ter
rorisme en niet als vrijheidsstrijd, zijn de Israëlische acties staats
terrorisme. Er zijn wat dat betreft drie visies in de islam. De eer
ste is van sjeik Abdul Aziz bin Abdullah al Sheik, de geestelijk lei
der van Saoedi-Arabië, die stelt dat elke opofferingsactie verboden 
is waarbij iemand zichzelf doodt. De mufti van Egypte Mohammed 
Sayed Tantawi, een autoriteit in de soennitische moslimwereld, 
zegt dat het wel is toegestaan om een bezetting te beëindigen, 
maar daarbij mogen kinderen, vrouwen, ouden van dagen, pries
ters, monniken, rabbijnen, kerken en synagogen geen doelwit zijn. 
De derde en meest radicale opvatting, van de (eveneens soenniti
sche) islamitische Jihad en Hamas, zegt dat iedereen die naar 
Israël is gekomen, het land van anderen bezet houdt en dat dus 
iedereen deel uitmaakt van de bezettingsmacht. Laat het overi-

gens duidelijk zijn, dat ik elke vorm van staats- en privéterroris
me totaal verwerp.' 
'Kijk naar de feiten, niet naar excuses en beweegredenen. We weten 
wat voor afschuwelijke geschiedenis het jodendom heeft gekend, 
maar dat geeft hun niet het recht deze politiek te bedrijven. Het 
lijkt nu misschien dat ik alleen de joden de schuld in de schoenen 
wil schuiven. Dat is absoluut niet het geval. Ik zie ook de dagelijk
se handreikingen vanuit een deel van de Israëlische gemeenschap 
die de sommige Palestijnen door blindheid, rancune en haat niet 
zien. Dat is ook de val waar we als omringende landen in zitten. 
Dat we ons, niet beschadigd door oorlogstrauma's, laten meeslepen 
door zulke oorlogstrauma's. Het is een omgeving waarin je gewend 
bent aan geweld, waarin je kunt worden aangevallen en je heel 
direct met de dood wordt geconfronteerd. Hoe kunnen zij ooit een 
concept van vrede vrijwillig aanvaarden. Ik denk dat een buiten
landse stop van de vele miljarden steun en wapenaan- en -verkopen 
aan beide kanten essentieel is om dat proces te bewerkstelligen. 

Westers buitenlands beleid 

Als geweld zoals in het geval van terrorisme goedgekeurd wordt 
door islamitische godsdienstige leiders in andere landen wordt de 
vrijheidsstrijd van Palestijnen een mondiale religieuze strijd. Alle 
moslims tegen het Westen. 
'De manier waarop de CIA indirect Soekarno heeft afgezet en 
daarmee heeft meegewerkt aan de dood van meer dan een half 
miljoen mensen, was typerend voor hoe Amerika waar dan ook ter 
wereld dezelfde politiek bedrijft. Dan kun je op een gegeven mo
ment niet anders verwachten, zonder die daden goed te keuren, 
dat mensen als vrijheidstrijders tegen de buitenlandse politiek 
van Amerika vechten. Waar dan ook. In het geval van Milosevic 
kan ik me niet aan de indruk ontrekken dat de eisen voor het vre
desoverleg in Rambouillet dermate hoog waren dat een reden 
werd gecreëerd om aan te vallen. Hetzelfde zie ik nu met Afgha
nistan. Als de Amerikanen waren ingegaan op het aanbod van de 
Talibaan om Bin Laden uit te leveren aan een islamitische recht
bank in een ander islamitisch land, was deze hele oorlog niet nodig 
geweest. Je kunt zeggen dat Talibaan niet te vertrouwen zijn 
maar bombarderen kan altijd nog. Als we het met zijn allen eens 
zijn dat een oorlog tegen het terrorisme een strijd van een lange 
adem is, dan weet je dat je het hiermee niet is opgelost. We heb
ben ook geen woonwijken in Belfast gebombardeerd omdat de IRA 
daar zat. Nogmaals, kijk naar de feiten en zoek niet steeds excu
ses om daden van jezelf te vergoelijken en die van andere te ver
oordelen. We moeten af van die houding dat we alles bedekken 
onder de mantel der liefde, omdat het onze partner is. Foute regi
mes in het Midden-Oosten kunnen in het zadel blijven omdat ze 
het Westen goed uitkomen. Kijk hoe de president van Pakistan 
aan de macht is gekomen. Nu zijn alle boycotmaatregelen opeens 
terzijde geschoven omdat hij nu onze politiek dient. Hetzelfde 
geldt voor de Noordelijke Alliantie in Afghanistan, dat zijn ook 
mensen die de grootste misdaden hebben begaan. Wij helpen hen 
nu weer aan de macht. Er is iets mis met onze buitenlandse poli
tiek. Ik denk dat er het Westen in zijn buitenlandse politiek met 
het opkomen voor minderheden en het zegevieren van recht zaken 
maskeert die im Grunde genommen louter economische belangen 
dienen. Je kunt ook zeggen: we bemoeien er ons niet meer mee, 
maar hoe zit het met je grondstoffentoevoer? Hoe zit het met de 
brandstofprijzen? We moeten ons er dus wel mee bemoeien, maar 
laten we dat dan doen op een rechtvaardige. manier.' • 
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