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BREAKING NEWS, DE WERELD NA I I SEPTEMBER 

Tussen 
confrontatie en 

Sinds 1 1 september is de 
islam mcer dan ooit onder
werp van gesprek. Osama 
bin Laden, het (vermoede
lijke) brein achter de aan
slagen op WTC en Pentagon 
in de vs, en zijn Al-Qaeda 
beweging hebben aile mos-

verzoen1ng: rent aan het wezen van de 
islam is dat een moslim 
deze niet te bevragen maar 
slechts te verdedigen heeft. Nederland en de 

islam Nederlandse reacties 
De toegenomen aandacht 
voor de islam die onder 
meer in de geschreven pers lims in de wereld, sinds de 

vergeldingsacties van de vs 
op Afghanistan, tot een 
oorlog tegen de ongelovi
gen uitgeroepen. Hun oor-

AYAAN HIRSI ALI 
zijn uiting vindt resulteert 
in Nederland globaal in 
twee houdingen: 

logsverklaring baseren ze op de Koran, de bron van 
de islam. De Koran del en Bin Laden en de zijnen met 
maar liefst een miljard mensen in de wereld waarvan 
ongeveer tien miljoen in Europa woonachtig zijn. 
Aileen al dit laatste feit verklaart de toenemende 
nieuwsgierigheid voor de islam sinds de aanslagen. 

Sinds 1 1 september barsten niet-moslims van de 
vragen. Er blijken ook in Nederland moslims te zijn 
met begrip voor de aanslagen in de Verenigde Sta
ten. Ongeloof en irritatie zijn hun deel. Hoe kan ie
mand de terreurdaden niet verafschuwen en ver
oordelen? Deskundigen geven verklaringen voor dat 
'begrip ': de mondiale kloof tussen arm en rijk, het 
Midden-Oostenbeleid van de Verenigde Staten, een 
algeheel islamitisch ressentiment tegen de wetserse 
moderniteit. Aile uitleg ten spijt, de vragen richten 
zich ook op karakter en rol van de islam en de atti
tude van de moslims. Is de islam zelf de voedingbo
dem voor geweld en terrorisme? Waarom beroepen 
terroristen zich op de Koran als de islam zo vrede
lievend is? Kunnen moslims tolerantie en vrijheid 
van meningsuiting wei waarderen? Waarom hebben 
moslims geen zelfkritiek en waar is de zelfreflectie? 

Uit de aard van de vele vragen blijkt dat niet
moslims nauwelijks bekend zijn met de islam en met 
moslims. Met deze bijdrage wil ik evenwellaten zien 
dat zowel orthodoxe als gematigde moslims even
min de antwoorden op bovenstaande vragen weten. 
Verkeert een niet-moslim nog in de luxe positie dat 
hij kritische vragen kan stellen over de islam, inhe-

1 • Een houding van voor
zichtige verzoening, waarbij met name de meerder
heid aangesproken wordt op zijn houding ten aan
zien van de minderheid; 2. Daartegenover staat een 
meer confronterende benadering: moslims worden 
tegemoet getreden met de vragen over de verhou
ding tussen islam en de democratsiche rechtsstaat en 
hoe moslims vol kunnen houden dat de islam zo vre
delievend is terwijl het tegclijk zoveel haat en ter
rorisme blijkt te kunnen genereren. 

Een representant van de eerste houding is Job 
Cohen, burgemeester van Amsterdam. Die stelde 
in de door hem op 2 3 september jl. gehouden Abel 
Herzberglezing het vraagstuk van de verhouding 
tussen meerderheid en minderheid centraal. Oat 
werd niet aileen ingegeven door de gebeurtenissen 
van 1 1 september. Los van die aanslagen formu
leerde Cohen drie belangrijke factoren die de ur
gentie aantonen van een dialoog tussen de meerder
heid en de minderheid: 1 • het onontkoombare 
karakter van de huidige immigratiegolf die alle EU

landen voor dilemma's stelt; 2. mogelijke preble
men met integratie, des te waarschijnlijker naar
mate de kennis van de vreemde cultuur van de 
nieuwkomers kleiner is; en tenslotte 3. de onzeker
heid of de migranteri 'onze' normen en waarden wei 
zullen delen. Velen uit de me,erderheid zijn volgens 
Cohen bang dat de komst van vreemde culturen, 
met andere normen en waarden, het vrije en open 
karakter van onze samenleving zal aantasten. 

Cohen stelde in zijn lezing dat in de discussie over 
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integratie de probleem-kanten worden overbelicht, 
ten koste van de positieve resultaten die vele immi
granten intussen hebben behaald. De inmiddels ta
melijk eenzijdig-negatieve beeldvorrning doet geen 
recht aan de complexe werkelijkheid van de multi
culturele samenleving. Cohen ergert zich aan de af
werende taal tegenover vreemdelingen, asielzoe
kers en allochtonen. Zo hoort hij steeds meer 
mensen spreken in termen van 'vol is vol', opvattin
gen die nog niet zo lang gel eden gebezigd werden in 
extreem-rechtse hoek. 

Cohen plaatst een en ander in een historische 
context: 'Burgers die weliswaar hun eigenaardighe
den en dubbele loyaliteiten kunnen hebben, net als 
Abel Herzberg die had, maar die vooral gebonden 
zijn aan de rechten en plichten verbonden met het 
Nederlandse burgerschap. A is Herzberg gelijk had, 
dan is het de meerderheid die de grenzen van de in 
tegratie van minderbeden bepaalt, en niet omge
keerd'. I Het gaathier om de uitspraak van Herzberg 
dat de joden vooral joden moesten blijven en als jood 
door het Ieven moesten gaan: voor bun acceptatie 
maakt het toch niets uit. Niet hun houding of ge
drag was doorslaggevend voor de vraag hoe zij door 
de samenlevingen zouden worden behandeld, nee, 
bet was uiteindelijk een kwestie die beslist werd 
d~or de wil van anderen, de meerderhcid in de sa
menleving. 

Yoor onze tijd betekenen Herzbergs opvattingen 
volgens Cohen, dat anders dan wij meestal geneigd 
zijn te denken, noch het gedrag, noch de mate van 
assimilatie en integratie van allochtonen bepalend 
zullen zijn voor hun uiteindelijke acceptatie in ons 
midden. Bepalend zal zijn of, en zo ja in welke mate, 
wij bereid zijn om vreemdelingen en allochtonen in 
onze samenleving op te nemen als volwaardige bur
gers. Yolgens Cohen is integratie en acceptatie van 
allochtonen een kwestie van onsze!f en niet van de 
ander. A is wij hiertoe be reid zi jn gebeurt het, anders 
niet. Omdat onze houding en bereidheid hierin door
slaggevend zullen zijn voor hun integratie en accep
tatie, richt Cohen zich in het bijzonder tot 'ons, de 
meerderheid'. Het gaat bovenal om het houden en 
op gang houden van een dialoog op basis van open
heid, vertrouwen en respect als noodzakelijk voer
tuig. Bij een flagrante overtreding van onze normen 
en waarden moet volgens Cohen wei een grens ge-

I. J. Cohen, biz. s. 

steld worden. 'Dan moeten we helder en duidelijk 
zijn, en zeggen dater grenzen zijn '. 

Corifrontatie 
Meer confronterend van karakter en toon is de posi 
tie die publicist Paul Scheffer in bijdragen in NRC 

Handelsblad innam 2 • Yolgens Scheffer beroept de 
moslimgemeenschap zich terecht op godsdienstvrij
heid, maar het uitoefenen daarvan brengt ook een 
verantwoordelijkheid met zich mee om die demo
cratische vrijheid in stand te helpen houden. Oat 
maakt meer openheid in eigen kring noodzakelijk, 
en vooral: het duidelijk weerspreken van fundamen
talistische uitingen. Scheffer meent dat de omgang 
met godsdienst in onze liberale democratic vee! te 
krampachtig is. Het morele kapitaal van religies is 
een wezenlijk bestanddeel van een pluralistische sa
menleving. Daarom zouden ook moslims zich, juist 
met hun onderlinge verschillen, meer moeten 
w.agen in de openbare ruimte van hun land van aan 
komst. Zo zou nieuwsgierigheid het kunnen winnen 
van onbehagen. 

In een de bat getiteld Tolerantie na II september, ge
houden in De Balie in Amsterdam op 4 oktober laat 
Scheffer blijken dat hij met Cohen van mening ver
schilt waar het gaat om de vergelijking'tussen de hui
dige situatie tussen allochtonen en autochtonen in 
Nederland met die van de tijd van Herzberg. Vol gens 
hem zal dat alleen maar het slachtofferschap van de 
minderheid versterken en de afzijdigheid en onver
schilligheid van de roeerderheid - zogenaamde to
lerantie - versterken. We moeten de 'diplomatieke' 
houding ten aanzien van de minderheid juist voorbij 
en op een gelijkwaardige voet met hen de dialoog 
aangaan, aldus Scheffer. 

Scheffer's onbehagen richt zich op het feit dat de 
radicale islamisten het debat in de moslimwereld 
momenteel beheersen en op de verwevenheid van 
politick en religie in de islam. De islam kent, in te
genstelling tot de christelijke opvattingen, geen 
'kerk' in onze vertrouwde betekenis. De minder ge
organiseerde ulama (godsdienstgeleerden) maakt 
een in titutionele confrontatie tussen kerk en staat 
onmogelijk. Daar komt bij, dat hoewel menigeen in 
Europa verwachtte dat door het voortschrijden van 
de tijd een vanzelfsprekend proces van culturele as
similatie van Europese moslims met de meerderheid 

2. Paul Scheffer, NRC Handelsblad, s 
oktober 2 oo I . 
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tot stand zou komen, dat niet gebeurd is, ook niet 
voor de tweede en derde generatie, onder meer als 
gevolg van gezinshereniging3. Scheffer blijft nieuws
gierig naar hoe het samengaan van islam en demo
cratie in de West-Europese contreien er nu precies 
uit ziet of uit zou moeten zien. Ook zou hij meer in
zicht willen krijgen in de krachtsverhouding tussen 
liberale en dogmatische interpretaties van de islam 
in West Europa. 

Confronterender nog is de open brief die de journa
list Sylvain Ephimenco tot aile moslims in Neder
land richtte in dagblad Trouw. Deze werd zelfs in het 
Arabisch vertaald, en sch.ijnt op Internet een inter
nationaal de bat te hebben losgemaakt. De brief werd 
ingegeven door een gevoel van onbehagen en erger
nis. Eph.imenco plaatst de minderheid als het ware in 
de beklaagdenbank. 'A Is je met elkaar vredig samen
leeft moet je elkaars standpunten en gedrag ter dis
cussie kunnen stellen . Een brede discussie kan heil
zaam werken en is te prefereren hoven wederzijdse 
onbekendheid, onversch.illigheid en nog erger, vij
andigheid. Bovendien zijn jullie in het uiten van kri
tiek jegens de Nederlandse samenleving of overheid 
nooit belemmerd. Daar is niets op tegen en demon
digheid van elite onder de moslims kan alleen dui
den op een geslaagde integratie van deze groep '. 4 

Daar moeten moslims iets tegenoverstellen en niet 
de weg van het zelfgekozen isolement inslaan. Mos
lims moeten ophouden zich steeds te manoeuvreren 
in de positie van slachtoffer van een vermeende 
alomtegenwoordige vijandigheid. Eph.imenco ver
wijt moslims dat ze zo weinig introspectie en zelfon
derzoek aan de dag leggen. Die houding vindt hij ge
vaarlijk voor het zelfbeeld van de moslims en voor de 
aanvaarding door niet-moslims van het gegeven dat 
de islam daadwerkelijk een religie zou zijn die vreed
zaamheid en tolerantie predikt. 

Het gebrek aan zelfreflectie van moslims door 
het ontkennen of niet bespreekbaar maken van hoe 
de islam een 'monsterlijke vertakking' heeft gebaard 
staat een bestrijding van dit gevaar in de weg, aldus 
Eph.imenco. 'Het wordttijd, schrijft h.ij, ook van jul
lie (de moslims) kant te beseffen en te erkennen dat 
binnen jullie geloof een nieuwe generatie krijgers is 
opgestaan, fanatieke dissidenten die door hun 

3· idem. 

wreedheid en vastberadenheid de wereld doen sid
deren'.s Ephimenco confronteert de moslims in 
Nederland: 'Op het gebied van uitglijders die verte
genwoordigers van de islam in Nederland de laatste 
dagen hebben kunnen begaan', en vraagt aan hen in 
hoeverre deze geestelijken die politieke uitspraken 
doen een spreekbuis zijn van alle moslims. 

Hoewel Ephimenco in beginsel een mondige 
minderheid ziet als blijk van een geslaagde integra
tie, merkt hij op dat dit in zijn tegendeel verkeert 
wanneer deze op zichzelf prijzenswaardige mondig
heid in gewelddadige retoriek verandert. In dit 
kader wijst hij op de oprichters van de (Neder
landse) Arabische Partij. Die verklaarden in een in
terview dat de Nederlandse overheid zich schuldig 
heeft gemaakt aan dertigjaar 'leu gens' en 'valse bc
loftes' aan moslimse Arabieren in Nederland die 
hier als 'derderangs burgers' worden behandeld. 
Deze oprichters van de Arabische politieke partij 
analyseren crimineel gedrag van Marokkaanse jon
geren als een wraakneming van de jongeren op de 
Nederlandse overheid die hun gezinnen heeft kapot 
gemaakt. En eindigen hun interview met 'laat de 
oorlog maar beginnen, na dertig jaar hebben we 
niets meer te verliezen'. 

Bij Ephimenco komen dit soort woorden niet ai
leen als een verkapte dreiging of chantage aan, maar 
deze celebreren zonder schroom het failliet van de 
multiculturele samenleving. Kortom: de afzijdige 
houding van moslims, de totale ontkenning van een 
relatie tussen de terroristen en de islam of verwij 
zingen naar het Midden-Oosten politick, het ener
zijds afkeuren van I anderzijds begrip ton en voor de 
aanslagen in New York en Washington door voor
aanstaande moslims, leidden alleen tot nog meer 
argwaan en zullen erin resulteren dat moslims door 
de meerderheid van dubbelzinnigheid worden ver
dacht. 

In een overtreffende trap van een confrontatie-hou
ding ten opzichte van de islam, was daar nog Paul 
Frentrop in H PI de Tijd. Hij is van mening dat de islam 
totnogtoe inhoudelijk onvoldoende bekritiseerd 
werd en voor hem zijn de aanslagen op het World 
Trade Center reden om dat nu wei te doen. Volgens 
Frentrop is bet tijd dat we nu een morcel en intellec-

4· Sylvain Ephimenco, in Trouw, 
29 september 2oo1 

s- idem. 
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tueel standpunt ten opzichte van de islam inn em en. 
Hoofdvraag: is de islam een ideologie die naar onze 
norm en te weinig respect voor een mensenleven aan 
de dag legt? Frentrop vindt het nai'ef vanuit de multi
culturele samenleving gedacht dat de islam een gods
dien t zou zijn net als aUe andere godsdiensten. Vol
gens hem kunnen we na I I september onze ogen niet 
Ianger sluiten voor de mogelijkheid dat de islam naar 
onze maatstaven te gewelddadig is, iets wat in de 
praktijk zou blijken in aUe moslim -gebieden van Ni
geria via Soedan tot de Molukken. De islam heeft 
vele middeleeuwse trekken. 

De confrontatie waartoe Frentrop oproept is 
zeer vergaand. Hij pleit zelfs voor een verbod op de 
islam wanneer zou blijken dat het gedachtegoed van 
de islam niet deugt. Het voornaamste argument van 
Frentrop voor het verbieden van de islam is dat de 
islam niet in een rechtstaat past, net zoals politieke 
partijen met onfrisse ideeen verboden zijn. Zoals de 
vrijheid van partijvorrning niet rnisbruikt mag wor
den, mag ook de vrijheid van godsdienst niet wor
den misbruikt. Voor Frentrop passen communisme, 
nazisme en de islam in dezelfde mal. Aile drie heb
ben gemeen dat ze westersc ideeen afwijzen en wil
lekeurig mensen dod en. Als hij nadenkt over het feit 
dat de meest populaire naam voor jongetjes die mo-

• menteel in Amsterdam worden geboren Moham
med is, telt hij: 'Wat doen al die Mohammedjes 
over twintig jaar, als ze in de tussentijd worden 
blootgesteld aan een ideologie die niet deugt? Wat te 
doen als er dan red en is om de dienstplicht weer in te 
voeren? Het zou onverantwoordelijk zijn om al deze 
kinderen twintig jaar lang bloot te steUen aan niet
gecontroleerde indoctrinatie door imams van wie 
we weten dat ze er mogelijk strafbare ideeen op na 
houden en dan maar hopen dat die kinderen geen 
' fundamentalistische' volwassenen worden. Oat is 
als voorstellen om in Ouitsland na I 945 de school
boeken niet aan te passen'. 6 

Het hanteren va~ de term en 'moslimhaat' en 'is
lamofobie' vindt Frentrop rnisleidend, bedoeld om 
een inhoudelijke debat over de islam te voorkomen. 
Hetzelfde geldt voor de reactie van moslims om kri 
tiek op de islam taboe te verklaren. 

De hierboven weergegeven uiteenlopende reacties 
op de verhouding tussen de mosilm-mlndcrheid en 

de niet-moslim meerderheid lijken zich te concen
treren rond de vraag: vormt binnen de islam aileen 
een radicale, fundamentalistische (minderheids)be
weging een intrinsieke bedreiging voor de (wes
terse) democratische rechtsstaat of is er per definitie 
sprake van een onverzoenlijkheid tusscn (politieke) 
islam en noties van de democratische rechtsstaat? 
Moslims die tot nu toe dee! hebben genom en aan de 
discussie verzekeren dat de islam een vreedzame re
ligie is die niets met poiltiek heeft te maken, laat 
staan met de boodschap en activiteiten van terroris 
Een bijdrage van de islamitische schrijver Ziauddin 
Sardar aan The Observer (vertaald in NRC Handelsblad) 
illustreert deze houding. Sardar keurt de terreurda
den af als zelfmoordacties van mensen die moedwil
lig en zonder morele en ethische beperkingen heb
ben gehandeld: 'de islam kan de daden van de kapers 
niet verklaren, zoals het christendom geen verkla
ring heeft voor de gaskamers. Het zijn ongelovige 
dad en, dad en die niets met geloof te maken hebben, 
gepleegd door mensen die het pad van de islam heb
ben verlaten '.7 

Wat zegt de islam dan precies? Is de Koran een 
boek voor elk wat wils: voor de terrorist de heilige 
rechtvaardiging van zijn gewelddaden en voor d~ 
vredelievende moslim en bron van naastenliefde en 
verdraagzaamheid? 

Erik van Ree, socioloog verbonden aan de Uni
versiteit van Amsterdam, (Groene Amsterdammer, I 3 

oktober 2 oo I) analyseert inzichtelijk dat de Koran 
als bron van de islam vele gezichten kent. De Koran 
bevat vreedzame teksten ten aanzien van de ongelo
vigen, maar juist ook hele gewelddadige teksten. 

Van Ree wijst op twee hardnekkige misverstan
den over religies in het algemeen. Het eerstc mis
verstand is dat de fundamentele boodschap van alle 
wereldgodsdiensten dezelfde is, en dat deze zou be
staan uit een pakket universele menselijke waarden 
zoals naastenliefde en mededogen. Door gelovigen 
begane ellen de kan dus a-priori niets met de heilige 
boeken te maken hebben; de boodschappers van re
ligies waren lovenswaardige weldoeners, maar hun 
volgelingen zouden er iets ellendigs van hebben ge
maakt. Volgens Van Ree is dit niet vol te houden: 
naastenliefde en mededogen treffen we zeker in re
ligies in overvloed aan, maar daarnaast vinden weer 
haat, verschrikkingen en onverdraagzaamheid. 

6. Paul Frcntrop, biz. 42. 
7· Ziauddin Sardar, in: NRC Handelsblad, 

zaterdag 6 oktober 2 oo 1 . 
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Een tweede hypothese die volgens Van Ree on
houdbaar is en die botst met de universele liefdes
boodschap is de multi-interpretabiliteit van de 
Koran. Van Ree laat zien dat heilige teksten notoir 
duister zijn en voor vele interpretaties vatbaar zijn 
maar niet voor alle. Hij concludeert dat men moet 
erkennen dat de Koran het doden van ongelovigen 
buiten de oorlog nadrukkelijk verbiedt. Het geeft 
geen gelegenheid voor random killing. De gelovigen 
hebben geen vrijbrief om naar willekeur 'ongelovi
gen' te doden. Vol gens Van Ree schrijft Mohammed 
voor dat ongelovigen die zich buigen en de islam als 
dominante macht aanvaarden met respect behan
deld dienen te worden, en dat vrede hun dee! is. 
Maar, zegt Van Ree, 'het is niet te ontkennen dat de 
islam volgens diezelfde koran naar dominantie 
streeft, en dat oorlog hierin een belangrijk middel 
is. Simpelweg de Koran verantwoordelijk stellen 
voor in naam van de islam begane gewelddaden is 
een primitieve reactie, maar de Stelling dat het hoek 
er niets mee te maken heeft, is al even simpel'. 8 Daar 
waar gruweldaden worden bedreven in naam van 
een ideologic, is volgens Van Ree die ideologic niet 
bij voorbaat vrij te pleiten van een zekere medever
antwoordelijkheid. 'Naast talloze andere factoren 
spelen ongetwijfeld ook de oorlogszuchtige aspec
ten van de Koran een belangrijke motiverende rol bij 
de terreurbendes die zich op dit hoek beroepen', 
aldus Van Ree . 

Het belang en de grenzen ven een dialoog 

Naar mijn mening zijn zowel de tolerantie-benade
ring van Cohen als de meer confronterende houding 
van Scheffer en Ephimenco legitiem voor de mo
menteel ontstane situatie. Er moet geen keus tussen 
beide houdingen worden gemaakt. Beide zijn bui
tengewoon zinvol. Wei is een rolverdeling op z'n 
plaats. Politici zoals Cohen kunnen in hun rol van 
volksvertegenwoordiger de goede betrekkingen 
tussen minderheid en meerderheid bevorderen. 
Met het oog op het samenleven van de bevolking als 
geheel moet er een op tolerantie en verdraagzaam
heid gebaseerde houding worden gekozen. 

Maar, gezien de feiten en de onzekerheid die om
trent de islam bestaat is het van groot belang de islam 
als geloof maar vooral als politieke ideologic beter te 
bestuderen en in dialoog te bevragen. Sinds 1 1 sep
tember valt niet meer te ontkennen dat in de islam 
het denken over staat en geloof zeer verweven is en 

deze verwevenheid kan nare gevolgen hebben. Ver
der is het een kwestie van perspectief: wat voor de 
een fundamentalisme en terrorisme heet is voor de 
ander het bel even en uitdragen van zijn geloof en een 
heilige strijd tegen ongelovigen die als eersten een 
aanval hebben gepleegd op hun geloof. 

De vraag is of een dialoog tussen moslims en niet
moslims over de islam en de implicaties van de islam 
voor de westerse samenleving mogelijk is. Niet
moslims willen antwoord op kritische vragen over 
de islam en moslims will en dat de islam niet aange
vallen wordt, geen slechte naam krijgt. In de bele
ving van een moslim bevat de Koran de waarheid en 
deze waarheid i van toepassing op alle tijden en 
overal. Hierdoor is het voor de gematigde moslims 
onmogelijk twijfels of vraagtekens te uiten ten aan
zien van het geloof. Zo zijn er met name drie stellin
gen in de islam waarover geen inhoudelijk de bat tus
sen zowel moslims onderling als tussen moslims en 
niet-moslims mogelijk is. In een islarnitisch land zijn 
dit dan ook geen discussiepunten, in een seculiere 
staat wei. 

Allereerst zijn in de islam, als ware het een to
taalpakket, het individu en de gemeenschap onlos
makelijk met elkaar verbonden. De wil van Allah, 
zoals geopenbaard in de Koran, bepaalt ideologie, 
politiek, recht, de identiteit van het individu en zijn 
verhouding tot de gemeenschap. Een gelovige is 
eerst moslim en dan pas lid van een etnische ge
meenschap, farnilie of burger. Vervolgens heeft hij 
zich te houden aan een heel stel nauw omschreven 
rites en regels die interactie tussen hem en zijn om
geving bepalen, de Sharia. Deze sharia bevat God's 
regels op aarde en staat hoven door mensen be
dachte systemen van staatsinrichting en maatschap
pelijke ordeningsvormen. 

In de tweede plaats is in de Koran nauwkeurig be
schreven hoe om te gaan met de ongelovige, de niet
moslim. Loyaliteit van de moslim aan andere mos
lims is een vereiste: begrip en st~un gaan altijd eerst 
naar de moslim in een strijd tussen moslims en niet
moslims. Wie zich hier niet aan houdt is een verra
der en volgens de Koran zelfs erger dan een ongelo
vige. Het verlangen van cheffer en Ephimenco van 
mo lims om zich duidelijk te distantieren van deter
reurdaden en van de radicale islam stuit bij moslims 
telkens op dit loyaliteitsprinc\pe. 

Tenslotte is er de betekenis van het hiernamaals. 
Het Ieven op de aarde telt aileen als passage op weg 

8. Erik van Ree, biz. 3 1 . 
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naar het eeuwige Ieven na de dood. Investeren in een 
Ieven op aarde is alleen van belang als dat een bij 
drage Ievert aan een goede positie in het hierna
maals. Ook de moslim die in zijn beleving teveel tijd 
besteedt aan zijn aardse Ieven durft niet helemaal het 
hiernamaals de rug toe te keren. Zonden hebben 
verschillende gradaties in de islam: zondigen door 
weinig weerstand te heiden aan aardse vcrleiding 
zoals drinken en vcrwaarlozen van het gebod kun
nen je worden vergeven als je daar oprecht om 
vraagt. Het verklaart dat vele moslims op latere leef
tijd een vromer Ieven gaan leiden . lets anders is als je 
twijfelt aan de eenheid van God of aan zijn woorden 
in de Koran. Dan verspeel je de kansen op een plek 
in het hiernamaals. 

Tot slot 
Het advies ~an Frentrop om de islam te verbieden, 
los van het feit of dat iiberhaupt kan, valt niet echt 
serieus te nemen. Wei heeft hij een punt, wanneer 
hij stelt dat de islam inhoudelijk onvoldoende bekri
tiseerd is. Moslims mogen niet twijfelen of vraagte
kens plaatsen bij (de keerzijde van) hun geloof. Ge
matigde moslims doen over het algemeen weinig 
met hun geloof. Vaak blijft het bij het nakomen van 
rituele plichten en het leren van de Koran, ofhet do
neren van geld aan islamitische organisaties. Er vindt 
geen onderzoek plaats naar de radicale moslimlite
ratuur en daardoor is er weinig tegenwicht tegen 
stroom van 'voorlichting over de islam' van funda
mentalistische islamitische instituten in Pakistan, de 
Golfstaten en Egypte, maar ook uit Canada, de Ver
enigde Staten en Engeland. 

Uit het bovenstaande mag duidelijk worden dat 
gcmatigde welwillende moslims niet kunnen en 
durven toe te geven dat hun kennis over de Koran en 
de islam ook beperkt is. Het is heel moeilijk voor een 
moslim, wil hij in zijn gemeenschap blijven, om toe 
te geven dat hij heel weinig weet van de Koran, de 
betekenis ervan in een seculiere staat niet kent, dat 
hij zich nooit heeft verdiept in het geloof en dat hij 
evenzeer geschrokken is van fundamentalisten die 
mensen doden in de naam van dezelfde Koran 
waarin hij ook gelooft. Daarbij is de Koran tijdge
bonden en plaatsgebonden. Vele moslims haasten 
zich ten onrechte om verzen in de Koran te zoeken 
die de vrede prediken en dat Ievert vaak een wel 
les/nietes-discussie die door de radicaaldenkende 
moslim altijd wordt gewonnen. Simpelweg omdat 
ze zich hebben verdiept in de Koran en de 'Afleve-

ringen' van de pro feet. Ook is problematisch dater 
geen liberale literatuur beschikbaar is in de dezelfde 
hoeveelhedcn als er fundamentele literatuur be
schikbaar is voor de modale moslims in het westen. 

Een eerste stap op weg naar een dialoog tussen 
mosHms en niet-moslims begint, naar mijn mening, 
met het stimuleren van debat tussen moslims onder
ling. Een belangrijke opdracht is het uitdagen en 
weerleggen van de stellingnames in de onbeperkte 
stroom aan propaganda waarmee radicale moslims 
de islam in gijzeling hebben genom en. 

De onderzoekende houding van Ephimenco en 
Scheffer is daarom van essentieel bel an g. Het de vin
ger leggen op de zere plekken van de islam zoals Ep
himenco dat deed in zijn open brief zal ook bij mos
lims onderling een debat moeten afdwingen. Een 
complicerende factor hierbij is wei dat bijvoorbeeld 
N ederlandse moslims naar etnische afkomt verdeeld 
zijn en over het algemeen gevoelige discussies ver
mijden om zo de oppervlakkige eenheid onder mos
lims te bewaren. 

Scheffer dringt er bij de meerderheid op aan om 
hun de facto onverschillige politiek-correcte hou
ding te Iaten varen en de radicale kant van de islam 
onder ogen te zien. Oat betekent dat nu iedereen, 
zowel moslims als niet-moslims, bij meer kennis 
over de islam gebaat is. Oat vergroot de kansen op de 
totstandkoming van een eeri alternatieve, 'westerse' 
islam, die anders dan de radicaal-fundamentalisti 
sche varianten zich laat verzoenen met westerse/ 
universele waarden van democratie, mensenrechten 
en intellectuele twijfel. 

AYAAN HIRSI ALI 

Wetenschappelijk medewerker Wiardi Beckman StichtinB 
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