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Geloof en geweld:  
een democratisch alternatief
Veel moslimjongeren in Nederland zijn bezig met een religieuze zoektocht. 
Maar de meeste bronnen waaruit ze kunnen putten zijn van orthodoxe of 
radicale signatuur: ‘imams en websites van Wahhabiten en jihadisten, 
salafistische studiegroepjes’. Frank Buijs pleit voor het  bieden van een 
democratisch-religieus alternatief De ontwikkeling van een pluralistische 
interpretatie van religie ‘verdient de hoogste prioriteit’.

frank buijs

‘God’, aldus bisschop Hurkmans van Den Bosch, 
‘is op het vliegtuig gezet naar het eiland van de 
privé-sfeer.’ Een mooie uitspraak. Ik ben niet 
gelovig en ik ben een overtuigd secularist, maar 
toch denk ik dat de bisschop wel een punt heeft. 
Er bestaat tegenwoordig een soort fundamenta-
listisch secularisme dat zegt: ‘Godsdienst is ir-
rationeel, verstoort het politieke proces en moet 
buiten de publieke sfeer blijven’. Ik kijk daar 
anders tegenaan. Ik vind dat er in de publieke 
sfeer best ruimte mag zijn voor religie en ¬ laat 
ik het breder trekken ¬ levensbeschouwingen. 
De aandacht voor zingeving en voor de trage 
vragen des levens die zij van nature hebben kan 
de kwaliteit van het maatschappelijke gesprek 
aanmerkelijk verhogen. 
 Maar, moet ik eraan toevoegen, dat veronder-
stelt wel dat die religie een democratisch karak-
ter heeft. Daaronder versta ik ¬ in aansluiting 
op de Tilburgse hoogleraar Herman Beck ¬ dat 
interne meningsverschillen worden geaccep-

teerd, dat de religie zichzelf niet ziet als de enige 
weg naar verlossing en dat wordt aanvaard dat 
ook andere religies en overtuigingen persoon-
lijke en maatschappelijke waarde kunnen heb-
ben. Een zo opgevatte religie kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan de samenleving en vormt 
bovendien een onmisbare schakel in de strijd 
tegen religieus extremisme. 
 Voor dit pleidooi voor herwaardering van de 
betekenis van democratische religies heb ik een 
speciale reden. Met een aantal collega’s verricht 
ik onderzoek naar de aard en de achtergronden 
van radicaliseringsprocessen onder moslimjon-
geren in Nederland. In dat kader ontmoeten we 
veel jongeren die bezig zijn met een religieuze 
zoektocht teneinde de essentiële vragen van het 
leven te beantwoorden. Vragen naar de zin van 
het leven, maar ook alledaagse vragen zoals: hoe 
ga je om met je ouders of met de leden van het 
andere geslacht? 
 In hun zoektocht vinden die jongeren weinig 
democratische bronnen en veel van orthodoxe 
of zelfs radicale signatuur. Ze komen terecht 
bij imams en websites van Wahhabiten en van 
jihadisten. Ze belanden in salafistische studie-
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groepjes. Ze lezen orthodoxe en radicalistische 
boekjes. Ik ben absoluut geen voorstander van 
een verbod op dat soort zaken, maar ik pleit 
voor het bieden van een alternatief. We moeten 
wegen kunnen vinden om de ontwikkeling 
van een democratische religie-interpretatie te 
bevorderen en de resultaten daarvan bereikbaar 
te maken voor zoekende jongeren. Hier moe-
ten we het secularisme flexibel interpreteren, 
misschien wel voor een stukje vernieuwen, en 
de oplossing van praktische problemen boven 
seculiere principes stellen.

een tweezijdig godsbeeld

‘Religie is explosief materiaal’, schrijft de theo-
loog en ethicus Gerrit Manenschijn in zijn boek 
Religie en haat. Hij gaat door op een thema dat na 
de aanslagen van 11 september 2001 door ver-
schillende theologen in Nederland aan de orde 
is gesteld: wat is de relatie tussen god en geweld? 
In de hoofdstromen van zowel christendom 
als islam bestaat de neiging om de liefdevolle, 
vriendelijke kant van god naar voren te halen 
en de gewelddadige kant weg te drukken. Vraag 
gelovigen naar hun godsbeeld en de overgrote 
meerderheid antwoordt: ‘God, Allah, is liefde’. 
Maar we weten dat god, Allah, ook een zeer ver-
toornde, gewelddadige god kan zijn, die opkomt 
voor de machtelozen en genadeloos is jegens de 
ongelovigen. En precies hieraan ontlenen gelo-
vige extremisten de pretentie dat zij betere gelo-
vigen zijn dan de halfzachte liefde-zoekers. 
 Jessica Stern, de Amerikaanse terrorisme-on-
derzoekster, citeert een christelijk geïnspireerde 
Amerikaanse terrorist die zegt: ‘Christenen 
schrijven god altijd de positieve kwaliteiten 
“licht” en “liefde” toe, maar de heilige schrift 
noemt ook een ander aspect van god: “de heere 
is een krijgsman” (Exodus 15:�). En in Deutero-
nomium zegt de heer: “Als ik mijn bliksemend 
zwaard wet en mijn hand grijpt naar het gericht, 
dan zal ik wraak oefenen aan mijn tegenstan-
ders en vergelding brengen over wie mij haten. 
Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en 
mijn zwaard zal vlees verslinden”.’ 

 Mohammed B., de moordenaar van Theo van 
Gogh, heeft zich op soortgelijke wijze geuit. Hij 
schreef: ‘Ik verklaar mijn vijandschap en haat 
aan alles en iedereen aan wie Allah zijn vijand-
schap en haat heeft verklaard.’ Wat vertellen 
deze citaten ons? In de ogen van de extremisten 
is de ultieme bevestiging van het godsgeloof niet 
de gemakkelijke omarming van het goede, maar 
de veeleisende bereidheid om te strijden tegen 
het kwade. De extremist acht zichzelf daarom 
meer godsvruchtig dan al die kwezels die alleen 
de liefdevolle kant van god willen zien.
 Natuurlijk kunnen we niet alle gedachte-
kronkels van individuen voorkomen, maar we 
kunnen wel het materiaal voor een weerlegging 
daarvan aandragen. De katholieke theoloog Pim 
Valkenberg heeft hiervoor een suggestie aan-
gedragen. Hij schrijft: ‘Willen wij als theologen 
de Abrahamistische tradities serieus nemen, 
dan betekent dit in ieder geval dat wij zowel de 
gewelddadige god als de vredelievende god een 
plaats moeten geven.’ Ziedaar een taak voor theo-
logen, schriftgeleerden en filosofen.

 De neiging tot een eenzijdig, vredelievend 
godsbeeld heeft overigens een parallel in een 
veelvoorkomende benadering van extremisme. 
Extremisme maakt bang en we willen het zo ver 
mogelijk van ons vandaan plaatsen. Iedere vader 
of moeder acht het onmogelijk dat zijn of haar 
kind extremist wordt. En als het tegendeel blijkt, 
komt ‘hersenspoeling’ of ‘verleiding door een re-
cruteur’ als verklaring op de proppen. En als ook 

Frank Buijs  Geloof en geweld: een democratisch alternatief

In de ogen van de extremisten is 
de ultieme bevestiging van het 
godsgeloof niet de gemakkelijke 
omarming van het goede, maar 
de veeleisende bereidheid om te 
strijden tegen het kwade

S&D11-2005.indd   55 18-11-2005   17:55:19



s& d  1 1  |  20 0 5

56

dat niet helpt wordt er gegrepen naar de psycho-
pathologie: de extremist is extremist omdat hij 
schizofreen is, of narcistisch, of… noem maar op. 
 Die verklaringen vinden geen steun in de re-
sultaten van wetenschappelijk onderzoek. Wat 
er, denk ik, aan de hand is, is dat we het kwaad, 
het extremisme, zo ver mogelijk buiten onszelf 
willen leggen, en het aanmerken als iets dat nor-
male mensen niet overkomt. Was het maar zo 
eenvoudig. Natuurlijk, er kan gewezen worden 
op profielen, psychologische voorwaarden, per-
soonlijke kenmerken, allemaal aspecten die iets 
zeggen over de waarschijnlijkheid dat iemand 
extremist wordt. Maar uiteindelijk kan in begin-
sel ieder mens extremist worden.

koele opvattingen, blinde woede

In dit kader wil ik iets zeggen over de al ge-
noemde moordenaar van Theo van Gogh. Hij 
heeft niet alleen een mens vermoord, maar 
ook diepe angst en woede in de samenleving 
gezaaid. Een deel van die angst gaat erover dat 
het welhaast onbegrijpelijk is dat iemand zo-
iets doet. Dat is precies wat Mohammed B. zelf 
nogal hoogmoedig riep: ‘Jullie zullen het nooit 
begrijpen.’ Laat ik toch maar een poging doen, al 
was het alleen maar om die angst die zich in de 
samenleving genesteld heeft een stukje terug te 
dringen.
 Aan de hand van stukken die Mohammed B. 
heeft vertaald en geschreven, kunnen we tame-
lijk exact zijn radicaliseringsproces reconstru-
eren. Dat is overigens tijdens het proces ook al 
gedaan door de getuige-deskundige Peters, maar 
zijn bijdrage heeft door alle emoties niet de aan-
dacht gekregen die hij verdiende. De ruwe fase-
ring in de politiek-religieuze ontwikkeling van 
B. is de volgende. Tot begin 200� manifesteert hij 
zich als een maatschappelijk betrokken burger 
die, geïnspireerd door de islam, werkt aan een 
betere samenleving. Daarna gaat hij, naar aanlei-
ding van een discussie over de rol van vrouwen, 
fundamentalistische standpunten innemen en 
tekent zich bij hem een cultureel-politieke breuk 
met de samenleving af. 

 Vanaf dat moment onderneemt hij een 
religieus-politieke zoektocht die leidt tot een 
afwijzing van de democratie als een verwerpe-
lijke uiting van politheïsme. Hij scherpt zijn 
standpunten aanmerkelijk aan door zijn pijlen 
te richten op ‘ketters’ binnen de moslimgemeen-
schap en te zoeken naar rechtvaardigingen voor 
gewelddadig handelen. Medio 200� gaat hij de 
nadruk leggen op de individuele verplichting tot 
haat jegens ‘ongelovigen’ en op de verplichting 

tot het doden van diegenen die de profeet beledi-
gen. Tot slot, in augustus 200�, verbindt hij zijn 
algemene extremistische opvattingen met con-
crete tegenstanders in de Nederlandse politiek. 
Daarmee schept hij de ideologische voorwaar-
den voor de moord op Van Gogh.
 Daarmee hebben we de ontwikkeling van B.’s 
opvattingen gereconstrueerd ¬ tot en met het 
complete extremistische bouwwerk waarbinnen 
de moord op Van Gogh aangemerkt kon worden 
als legitiem en zelfs noodzakelijk. Wat we nog 
onvoldoende begrijpen zijn de drijfveren, die 
berg van emoties, die redeloze haat, de blinde 
woede. Voor alle duidelijkheid: als ik zeg ‘begrij-
pen’ bedoel ik niet ‘begrip hebben’, maar ‘kun-
nen duiden’. Als je dingen kunt duiden, kun je 
de angst terugdringen. Ik denk dat de woede van 
Mohammed B. geduid kan worden, wanneer we 
ons richten op het eschatologische denken dat 
zijn geschriften doordrenkt. Eschatologie is de 
leer van het einde der tijden, de voorspelling van 
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de zuiverende ondergang van de wereld als voor-
waarde voor de wedergeboorte van het goede en 
de goeden. 
 Dood-zuivering-wedergeboorte, dat is de trits 
van de eschatologie en Mohammed B. is daar-
mee gaan dwepen. Het gedachtegoed laat zich als 
volgt samenvatten. De situatie van het geloof en 
de geloofsgemeenschap wordt gepercipieerd als 
levensbedreigend. De oemma staat op de rand 
van de afgrond. De oorzaak hiervan is de verbrei-
ding van het kwaad en dat kan alleen worden te-
nietgedaan door een zuiverende vernietiging. In 
sommige eschatologische stromingen wachten 
de gelovigen totdat god de duivel heeft verslagen 
en een eindoordeel over de mensheid velt. In de 
extremistische varianten vormen de ware gelo-
vigen een heilsleger dat strijdt aan de zijde van 
god en dat met zijn gewelddaden god duwt in de 
richting van de verlossende dag des oordeels. 
 Aldus kan men zich wellicht al een klein beetje 
voorstellen hoe verlokkelijk dat idee is. De kleine 
mens die twijfelt aan de zin van het leven ziet 
zichzelf als deelgenoot van een godsbeweging, 
verwerft daarmee een machtig gevoel van onster-
felijkheid. Voor hem zijn daarmee in één klap alle 
zingevingsvraagstukken opgelost. Hij ziet zijn ei-
gen zwakte omgezet in almacht, verbonden met 
god. Zoals god vertoornd is en haat koestert tegen 
de ongelovigen, zo koestert de extremist een-
zelfde haat. Hij is trots op die haat, omdat die hem 
in zijn gedachten met god verbindt. Hij waant 
zich vlak naast god en leent van god het recht om 
te beschikken over leven en dood. 

 Inderdaad, religie is explosief materiaal. Deze 
invulling van religie kunnen we misschien het 
best typeren als dweperij of godsdienstwaanzin. 
Het gewelddadige handelen dat eruit voortvloeit 
is een verwarrend mengsel van strategische be-
rekening en blinde woede.  

tot slot

De ontwikkeling die Mohammed B. heeft 
doorgemaakt is tamelijk uniek en is tot nu toe 
in Nederland niet door veel moslimjongeren 
nagevolgd. Ongetwijfeld zal nog een aantal jon-
geren het pad van Mohammed B. een eind weegs 
opgaan. Maar om dat aantal zo klein mogelijk 
te houden is ideologische strijd nodig. Die gaat 
over het weerleggen van extremistische opvat-
tingen en het aanbieden van democratische 
alternatieven. We kunnen het kwaad niet van 
ons weghouden door de dragers ervan voor gek 
te verklaren. De theologische opgave om de beel-
den van de liefdevolle en de vertoornde god te 
verbinden staat nog steeds rechtovereind. En de 
taak om een pluralistische interpretatie van de 
religie te ontwikkelen en toe te passen verdient 
de hoogste prioriteit. De zoekende moslimjon-
geren van Nederland verdienen een democra-
tisch-religieus alternatief.

Dit artikel is een bewerking van een inleiding, gehou
den op een bijeenkomst van de Nationale Coµrdinator 
Terrorismebestrijding op 26 oktober jl. in Amsterdam.
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