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Het is verleidelijk om problemen rond immigratie en de islam met elkaar te vermengen. Hoe onderling verweven
ze ook zijn, toch moet men in een logisch denkproces met een zeker gevoelen voor wetenschappelijkheid, de
problemen scheiden. In deze bijdrage behandel ik uitsluitend het probleem van de islam. In een volgend artikel
probeer  ik  de  nationalistische  visie  op  (im)migratie  te  verwoorden.  In  Brussel  komen  deze  problematieken
bovenop de communautaire strijd. Ik beloof u op termijn een artikel over Brussel, waarbij u tal van elementen uit
de bijdragen over islam en (im)migratie in gedachten moet houden. Een drieluik, dat niet noodzakelijk in drie
opeenvolgende nummers te  lezen zal  zijn,  aangezien  Kort  Manifest toch ook een beetje  met de actualiteit
rekening moet houden.

Hoofddoeken
Enkele weken geleden spoorde ik van La Louvière naar Brussel. In een Henegouws station stappen
drie jonge meisjes op, twee Waalse en een met een exotisch tintje. Zij nemen plaats op de bank waar
ik zit en de bank over mij. Ik schat dat ze zowat in het laatste jaar van de humaniora moeten zitten of
misschien zelfs al in een hogeschool. Ik ben weliswaar aan het lezen, maar dat het zuiderse meisje
een schoonheid is, is me toch niet helemaal ontgaan. Ze is bovendien heel mooi en gedistingeerd
gekleed. Heel westers ook. Ik lees verder maar ontwaar plots in mijn ooghoeken wat meer beweging.
Ik kijk op en merk dat de Noord-Afrikaanse een hoofddoek aan het aanbrengen is. Als de operatie
voltooid is, merk ik dat het meisje er nog altijd even beeldig uitziet. De conversatie tussen de drie
vriendinnen is de gehele tijd lustig doorgegaan. Als we het volgende station naderen, staan het Noord-
Afrikaanse en één Waals meisje recht en geven het achterblijvende meisje een zoen.

Wat bezielde dat Noord-Afrikaanse meisje om haar huis te verlaten zonder hoofddoek en zich dan
tijdens de treinrit, onder de ogen van on- en andersgelovigen, plots te tooien (en in dit geval is dit
werkwoord niet eens misplaatst) met een symbool dat de gemoederen in geheel West-Europa meer
en meer in beroering brengt? Familiale druk kan het niet zijn, want dan zou ze het ouderlijk huis niet
blootshoofds verlaten hebben. Persoonlijke geloofsovertuiging is al even weinig waarschijnlijk, want
ook dan zou ze haar hoofddoek thuis hebben aangebracht. Onder druk van moslims op school? Ik
mag dit niet uitsluiten, maar de wijze waarop zij de sluier aanbracht liet allerminst veronderstellen dat
zij dit slechts node deed. Integendeel, ik had de stellige indruk dat het haar veeleer een genoegen
verschafte. En onwillekeurig moest ik denken aan het signum. Men mocht geen Nederlands spreken
op school en wie daarop betrapt werd, kreeg een signum dat hij/zij mocht doorgeven als hij/zij een
medeleerling kon betrappen op het spreken van Nederlands. Wie op het einde van de dag met het
signum bleef  zitten, kreeg straf.  En toch werd er Nederlands gesproken en hoe langer hoe meer
leerlingen sloten aan bij afdelingen van het AKVS, terwijl tal van leerkrachten in het geheim dat AKVS
met raad en daad steunden. Wil men hoofddoeken verbieden op school, kijk dan zullen wij eens een
hoofddoek dragen. Dat was volgens mij de inspiratie van het meisje, niets anders.

Die lapjes stof veroorzaakten vele jaren geleden al commotie aan de Turkse universiteiten. Nadien
stond Frankrijk, het land bij uitstek van de  laïcité in rep en roer. Eind 2007, begin 2008 werden de
hoofddoeken brandend actueel omdat men achtereenvolgens in Antwerpen en Gent het dragen ervan
wilde verbieden voor gemeentepersoneel dat in contact komt met het publiek. En dit jaar werd het
opnieuw een staatszaak, toen men in scholen van het gemeenschapsonderwijs een verbod invoerde.
Uiteraard worden de verbodsmaatregelen steeds fijnzinnig verpakt als het verbod op het zichtbaar
dragen van religieuze symbolen, zodat niet alleen de islamitische hoofddoeken geviseerd worden,
maar  eveneens  de  tulbanden  van  de  Sikhs,  de  keppeltjes  van  de  joden  en  de  kruisjes  van  de
christenen.

Het  mag  dan  al  zijn  dat  de  verbodsmaatregelen  geïnspireerd  worden  door  een  verzet  tegen
islamfundamentalisme of zelfs tegen een islamisering van de staat, het neemt niet weg dat een strijd
tegen symbolen gedoemd is te mislukken, zeker wanneer men tegelijk volkomen voorbijgaat aan de
kern van de zaak. Het verbieden van islamitische hoofddoeken is van dezelfde orde als het verbod op
het verspreiden of dragen van een hakenkruis. Het hakenkruis is niet verantwoordelijk voor de moord
op miljoenen joden, zigeuners en andere mensen; het zijn integendeel de gewillige uitvoerders van
een verwerpelijk politiek regime die zich aan die misdaden bezondigd hebben. Dat het hakenkruis,
hoewel eeuwenoud, door het naziregime een beladen en onbruikbaar symbool is geworden, is juist.



Maar het verbod op het dragen ervan, zorgt ervoor dat het voor vooral jonge mensen, niet gehinderd
door veel kennis en zonder verantwoordelijkheidszin,  opnieuw een uitdaging vormt. Zoals er nooit
iemand gedood is door een hakenkruis, is er evenmin ooit een dodelijk slachtoffer gevallen door een
islamitische hoofddoek. 

Wie zijn oor te luisteren legt in de maatschappij, weet dat vele burgers zich gestoord voelen door de
steeds talrijker wordende hoofddoeken in het straatbeeld. Dit zichtbare islamitische symbool maakt dat
meer en meer Nederlanders zich onwennig voelen in eigen land. Zij voelen zich niet meer thuis in hun
eigen steden. In bepaalde Antwerpse, Gentse, Brusselse en Genkse wijken hebben ze veeleer de
indruk te vertoeven in Marokko of Turkije. Als zij dan vernemen dat politici een verbod uitvaardigen op
het  dragen  van  een  hoofddoek,  dan  krijgen  ze  onwillekeurig  de  indruk  dat  er  eindelijk  aan  hun
verzuchtingen wordt tegemoet gekomen. Niets is minder waar, want die lapjes stof hebben niets maar
dan ook niets met het probleem te maken.

Stel dat de islamitische vrouwen géén hoofddoek zouden dragen, dat moskeeën niet zichtbaar in het
straatbeeld zouden zijn  en dat  er  ook voor het  overige geen uiterlijke  islamitische symboliek zou
bestaan maar dat de inhoud van de islam en zijn vertegenwoordigers voor het overige identiek zou
zijn, dan zou er nog altijd een fundamenteel probleem bestaan met deze godsdienst. Alleen zou men
er dan helemaal niet  meer in slagen om de goegemeente voor deze kwestie te mobiliseren:  een
probleem? waar? wie? hoe? Ik heb er geen last van.

Om de strijd tegen de hoofddoeken te rechtvaardigen, hoort en leest men de meest uiteenlopende
argumenten. Laten we even enkele klassiekers onder de loep nemen.

1) Het is een uiting van fundamentalisme. Dat zal zeker juist zijn in een aantal gevallen, maar
men kan dit niet veralgemenen. Een gesluierde moslima die als vrijwilligster werkt voor een
christelijke organisatie en er als gehuwde vrouw geen punt van maakt om een alleenstaande
andersgelovige  man  op  te  zoeken,  is  geen  onderworpen  fundamentaliste,  maar  een
zelfstandig denkende vrouw.

2) Het is een symbool van onderdrukking van de vrouwen. Al is de regel dat de vrouw de man
moet volgen al decennia uit ons Burgerlijk Wetboek geschrapt, toch kan men in vele kleine
dingen  vaststellen  dat  Europese  vrouwen  nog  vaak  een  zekere  onderdanigheid  moeten
betonen tegenover  hun echtgenoten.  Het  is  echter  zonneklaar  dat  veel  meer  islamitische
vrouwen, mét of zonder hoofddoek, een ondergeschikte rol spelen t.a.v. hun man. Maar ik ken
evengoed  moslimvrouwen  mét  hoofddoek  die  thuis  en  nog  meer  buitenshuis  hun  man
domineren, omdat ze bv. veel beter Nederlands kennen en dus veel gemakkelijker hun weg
vinden in onze maatschappij of omdat ze meer van aanpakken weten. Is de pruik van de
joodse vrouwen een symbool van onderdrukking? Niet meer of niet minder dan de islamitische
hoofddoek.  Beide  zijn  in  de  eerste  plaats  bedoeld  om te  vermijden  dat  een  vrouw voor
vreemde mannen aantrekkelijk is. En joodse vrouwen hebben op gebied van emancipatie nog
een weg af te leggen die nauwelijks voor die van de moslima’s moet onderdoen. Ik ben het
dus niet helemaal eens met Michael Freilich die het onderscheid probeert duidelijk te maken
tussen keppeltje en pruik enerzijds, hoofddoek anderzijds. (1) Men hoeft zich geen illusies te
maken: het is niet door het bannen van de hoofddoeken dat men de islamitische vrouwen zal
bevrijden; zij zullen dat zelf moeten doen, zoals hun Europese seksegenoten het zelf hebben
moeten doen.

3) Het is niet eens een religieus symbool, maar een zuiver cultureel. Dit is zoiets als de discussie
over  het  geslacht  van  de  engelen.  Zoals  het  christendom  tal  van  culturele  elementen
geïncorporeerd  heeft  (denk  bv.  aan  de  kerstboom  en  de  adventskrans),  zo  geldt  dit
ongetwijfeld ook voor de islam. Hebben de islamitische hoofddoek en de intussen helaas bijna
verdwenen kap van onze kloosterzusters trouwens niet dezelfde oorsprong? Het enige wat
hier  van  belang  is,  is  te  weten  dat  moslims  de  hoofddoek  als  een  religieus  symbool
beschouwen.

Religie niet terugdringen tot de privé-sfeer
Zoals boven al aangehaald, verbiedt men niet het dragen van de islamitische hoofddoek, maar meer
algemeen het  dragen van  uiterlijke  religieuze  symbolen,  zodat  niet  alleen  islamitische,  maar  ook
joodse, christelijke en alle andere religieuze kentekens uit het openbare leven gebannen worden. Eind
2007 heb ik er al op gewezen dat christelijke politici die dit verbod ondersteunen zich medeplichtig
maken aan de uitvoering van de agenda van de vrijzinnigheid, nl. het terugdringen van de religie naar



de privé-sfeer. (2) Tegelijk heb ik erop gewezen dat het bannen van religieuze symbolen omwille van
de neutraliteit van de staat en gemeentelijke overheden, bij uitbreiding nu, de gemeenschapsscholen,
onzinnig is. Neutraliteit bestaat niet. De foto’s van het koningspaar in overheidslokalen zijn allerminst
neutraal. De leerkracht wiskunde in een atheneum zou zich strikt genomen nog heel neutraal kunnen
houden, maar dan zal hij zonder enige twijfel een saaie leerkracht zijn. Maar leerkrachten Nederlands,
Frans, geschiedenis (of hoe dit vak, voorzover het nog bestaat, tegenwoordig ook moge heten), enz.
zijn zelfs bij  het doceren van hun vak per definitie niet neutraal. Het is dus véél beter rekening te
houden met de levende werkelijkheid en precies garanties te bieden dat eenieder uiting kan geven
aan zijn levensbeschouwelijke overtuiging.

Het heeft mij niet weinig verbaasd dat bij de jongste commotie rond de hoofddoekenkwestie niemand,
maar dan ook niemand gewezen heeft op het totaal abnormale eindresultaat:

- hoofddoekenverbod in het gemeenschapsonderwijs
- geen algemeen hoofddoekenverbod in het katholiek onderwijs, dixit Mieke van Hecke.

Als het katholiek onderwijs zou zijn wat het moet zijn,  dan is er zelfs zonder verbod geen enkele
islamitische hoofddoek in een katholieke school te vinden. Geen enkele overtuigde moslim kan zijn
kinderen naar een christelijke school sturen. Als een moslim zijn kinderen wél naar een christelijke
school zou sturen, dan zouden die kinderen trouwens normaal op goede weg naar het christendom
moeten zijn. Zo zou het moeten zijn, maar helaas! In het gemeenschapsonderwijs echter, zie ik geen
enkele reden om religieuze symbolen te verbieden, integendeel: het gemeenschapsonderwijs moet
een afspiegeling zijn van de verschillende strekkingen in onze samenleving.

Het probleem islam
Neen, ik verwacht geen staande ovatie voor het bovenstaande standpunt, maar ik hoop wel dat men
een ernstige poging wil doen om eens grondig na te denken waarmee men eigenlijk bezig is. Strijden
voor  een  rechtvaardige  zaak  of  nog  meer  fanatieke  moslims  kweken?  Een  kleine  hint.  In  het
vermaledijde en intussen ook afgevoerde 70-puntenplan van het Vlaams Blok dat dateert van het
begin van de jaren ’90, zal men vruchteloos zoeken naar een pleidooi voor een hoofddoekenverbod.
(3) Het is dus niét het Vlaams Blok of de rechtsopvolger Vlaams Belang dat deze kwestie op de
agenda heeft geplaatst. Het is trouwens vrij duidelijk dat dit ‘probleem’ vanuit Frankrijk op ons bord is
gewaaid. En iedereen marcheert nu in dezelfde richting, omdat scoren op korte termijn in de politiek
nu eenmaal meer loont dan het ontwikkelen van een coherente langetermijnvisie. Dit geldt ook voor
Filip Dewinter die niet begrijpt dat mensen zich verzetten tegen een hoofddoekenverbod op school of
in overheidsdienst. (4)

Het zijn niet de hoofddoeken die het probleem vormen. Ook de meeste moslims, waarvan zelfs Filip
Dewinter erkent dat het “culturele moslims” zijn, die niets liever willen dan “in vrede samenleven met
niet-moslims” vormen  geen  probleem.  (5)  Filip  Dewinter  heeft  het  duidelijk  wel  moeilijk  met  het
gegeven dat een grote meerderheid van de moslims de islam beschouwen als het enige ware geloof.
Onder de titel De dreiging van de islam schrijft hij o.m.: “De islam is absoluut, onbetwistbaar en niet
voor  enige  vorm van  twijfel  of  discussie  vatbaar.” (6)  En onder  de  titel  De moslimgemeenschap
radicaliseert, vermeldt hij de resultaten van enkele enquêtes, waarbij hij o.m. noteert: “De stelling ‘Mijn
geloof is het enige ware geloof’ werd door maar liefst 77 procent van de moslims beaamd.” (7) Welnu,
dat is precies het essentiële kenmerk van een gelovige, dat hij er rotsvast van overtuigd is dat zijn
geloof het enig ware geloof is. Vooral sedert de jaren zestig van de vorige eeuw zijn er nogal wat
christenen (zowel katholieken als protestanten en anglicanen) die hun geloof zijn gaan relativeren.
Wie zijn christelijk  geloof relativeert  of verklaart  dat alle godsdiensten gelijkwaardig zijn,  stelt  zich
eigenlijk  op buiten het  geloof.  Een jezuïet  die  moslims moskeeën helpt  bouwen,  is  rijp  voor  een
psychiatrisch onderzoek. Paus Benedictus XVI bekampt met recht en reden het relativisme dat vooral
de Westerse geesten teistert. (8) Dat moslims de islam als het enig ware geloof beschouwen, is dus
niet het probleem.

Het probleem is de islam zelf en in die zin is het hoopgevend als 23% van de moslims twijfelt aan de
juistheid van de stelling dat de islam het enig ware geloof vormt. Waarom is de islam een probleem?
Als  Dewinter  schrijft:  “De  islam is  immers  een  totalitair  systeem,  een  maatschappelijke  ordening
gebaseerd op een middeleeuwse, versteende en achterhaalde ideologie” (9), dan zit hij wel héél dicht
bij de waarheid. Vanaf het ontstaan van de islam tot op de dag van heden, hebben moslims overal
waar zij  de kans zagen geprobeerd om de islam niet alleen als godsdienst, maar ook als politiek,



economisch en cultureel systeem op te leggen aan de staat. Nadat de christenen gedurende enkele
eeuwen vervolgd werden, werd het christendom in de vierde eeuw onder Keizer Constantijn zowat
staatsgodsdienst. Van toen af zijn kerk en staat eeuwenlang op een ongezonde wijze verstrengeld
geraakt en heeft de katholieke kerk zich al te veel met het politieke leven ingelaten. Maar wat men
verder ook over die onzalige rol mag beweren, het christendom heeft nooit een verdrukkend politiek
systeem opgelegd. Met de islam is dat helemaal anders. Men zou zich zelfs de vraag kunnen stellen:
is de islam wel een godsdienst of is het integendeel een politiek systeem overgoten met een religieuze
saus, dat Mohammed moest toelaten de macht te verwerven? U zal het mij niet euvel duiden dat ik
geen antwoord tracht te verzinnen op deze vraag. Jaren geleden woedden er verhitte en oeverloze
discussies om godsdiensten van sektes te onderscheiden en men is er nooit in geslaagd om los te
komen van het arbitraire. Beweren dat de islam geen godsdienst is, heeft dus geen zin. Het is een
godsdienst, en wel één van de drie monotheïstische, naast de joodse en de christelijke godsdiensten.
Wortelend in dezelfde traditie zelfs.

In onze democratische samenleving staat de vrijheid van godsdienst hoog in het vaandel geschreven,
zodat het zelfs onmogelijk en onwenselijk is om de islam kort en goed te verbieden. Dat de moslims
de mogelijkheid moeten hebben om hun geloof te beleven, staat dus in wezen buiten discussie.

En  toch  vormt  de  islam  een  fundamenteel  probleem  voor  onze  samenleving.  Ik  heb  niet  de
plaatsruimte om binnen het bestek van dit artikel gedetailleerd in te gaan op alle calamiteiten die op de
rekening van de islam te schrijven zijn. Ik mis daarvoor ook de nodige competentie. Het volstaat om
de actualiteit in de wereld te volgen, de artikels van onze medewerker Marc Joris in dit blad te lezen,
de publicaties van bv. Koenraad Elst en Urbain Vermeulen of zelfs van een partijpoliticus als Filip
Dewinter, het  Katholiek Nieuwsblad of zoveel andere geschriften. De bronnen zijn zo divers en zo
verpletterend, dat de conclusie moeilijk anders kan luiden dan dat de islam een bedreiging vormt voor
mensen en volkeren overal waar die godsdienst voet aan de grond krijgt. Dit is momenteel dus voor
zowat de gehele wereld. Uit alle feitenmateriaal kunnen de volgende krachtlijnen gedistilleerd worden:

1) de gehele geschiedenis door en tot op heden gaat de islam gepaard met oorlog, geweld en
terrorisme;

2) zolang  de  moslims  een  kleine  minderheid  vormen  in  een  samenleving,  stellen  zij  zich
vriendelijk en niet agressief op;

3) zodra moslims weliswaar  in  de minderheid,  maar voldoende in  aantal  zijn  om gewicht  te
vormen, stellen ze eisen en proberen ze gaandeweg hun regels op te leggen;

4) als  ze  erin  slagen  om de  macht  te  grijpen,  dan  worden  niet-moslims in  het  beste  geval
gedoogd in een minderwaardig statuut, zoniet vervolgd en gedood;

5) de islam gedoogt  geen andere godsdienst  en aanvaardt  geen  politieke regels  die  niet  in
overeenstemming zijn met de Koran.

Ik daag elke politicus, tot welke politieke ideologie of levensbeschouwing hij ook behoort, uit het bewijs
te leveren dat ik mij met één van deze stellingen vergis. Welnu, als die juist zijn, dan vraag ik me af
hoe het komt dat Jos Ghyssels, Guy Verhofstadt en al die andere volgelingen van Karl Popper niet al
heel lang de politieke strijd hebben aangevat om de islam kort en goed buiten de wet te stellen. (10)
Vanuit mijn christelijke en nationalistische levensbeschouwing, kan ik niet ijveren voor een verbod van
de islam, maar waarop wachten aanhangers van de verdraagzaamheid die het recht menen te hebben
te  mogen  bepalen  wie  onverdraagzaam  is  en  onverdraagzame  filosofieën  te  mogen  bestrijden,
desnoods met geweld, om de democratie te redden, om de islam aan te pakken?

Het onmogelijke gesprek met de islam
De  bovenstaande  krachtlijnen  zijn  eigenlijk  slechts  vijf  vaststellingen.  Ik  ben  absoluut  geen
islamkenner,  maar  zoals  iedereen  word  ook  ik  vandaag  overspoeld  door  literatuur  van  echte  of
vermeende islamkenners.  Daarbij  valt  mij  dan op dat de enen bij  hoog en bij  laag volhouden dat
geweld  een  intrinsieke  eigenschap  is  van  de  islam,  terwijl  anderen  met  evenveel  overtuiging
beklemtonen dat  het  een godsdienst  van vrede  is  en dat  islamitische terroristen slechts  misbruik
maken van die religie en de Koran in het bijzonder. Het is bijzonder moeilijk, zoniet onmogelijk uit te
maken wie uiteindelijk gelijk heeft, om de doodeenvoudige reden dat de islam geen centraal gezag
kent.  Maar  de bovenstaande vaststellingen blijven  hoe dan ook overeind.  Daar  kan  geen enkele
oprecht  vredelievende imam iets  aan  veranderen.  Men verwijt  de  katholieke  kerk  wel  eens  haar
centralisme en haar gebrek aan democratie (een priester van twijfelachtig allooi noemde het instituut
kerk zelfs ooit de laatste dictatuur), maar het voordeel is in elk geval wel dat men eigenlijk altijd in



staat  is  uit  te  maken  of  een  bepaalde  uitspraak,  publicatie  of  handeling  in  overeenstemming  te
brengen is met het  leergezag van de katholieke kerk.  Voor de islam is dat  onmogelijk.  Sommige
hoogwaardigheidsbekleders spreken misschien met wat meer gezag dan andere, maar op de keper
beschouwd doet iedere imam zijn ding. Bovendien zijn er binnen de islam tal van stromingen en elkaar
bevechtende strekkingen, waarvan de soennieten en sjiieten slechts de belangrijkste twee zijn. Filip
Dewinter  presenteert  in  zijn  boek  Inch Allah?  de islam als  een monolithisch blok,  als  één grote
samenzwering  tegen  het  christendom,  Europa  en  Amerika.  De  bedreiging  kan  niet  ernstig  en
overweldigend genoeg zijn, maar die voorstelling is toch niet helemaal correct. De verdeeldheid onder
de islamieten is mogelijk een opportuniteit. Er is trouwens een historisch precedent dat Dewinter zelf
aanhaalt:  de  ondergang  van  het  kalifaat  van  Cordoba  was  mede  het  gevolg  van  de  onderlinge
islamitische verdeeldheid die het centrale gezag verzwakte. (11)

Elke  medaille  heeft  twee  zijden.  Islamitische  verdeeldheid  is  enerzijds  een  opportuniteit,  maar
anderzijds ook een ernstig nadeel, omdat het elk zinnig gesprek met de islam uitsluit. De christenen
hebben al herhaaldelijk geprobeerd om gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van de islam,
maar dit  draait  op niets  uit:  “(…) want eigenlijk  hoeft  de dialoog voor de moslims  niet.  Dat  blijkt
duidelijk uit het feit dat het altijd moslims zijn die dreigen de zaal te verlaten of op te stappen als er
‘gevoeligheden’ ter  sprake komen waardoor ze  zich  beledigd voelen of  als er,  weliswaar op zeer
voorzichtige wijze, door christelijke gesprekspartners even begrip gevraagd wordt voor een of ander
christelijk standpunt waar de moslims een probleem mee hebben.” Aldus Urbain Vermeulen. (12)

De bovenstaande vijf vaststellingen en de ervaring dat elk diepgaand gesprek met de islam onmogelijk
is, dwingen elke staat die zich geconfronteerd weet met moslims op zijn territorium tot een krachtdadig
beleid. Het is immers volstrekt ontoelaatbaar dat een staat zijn fundamenten laat ondergraven. Daaruit
volgt, niet exhaustief:

- het kan niet dat men kerstbomen laat verwijderen op openbare plaatsen (denk bv. aan het
Brusselse justitiepaleis)  omdat  moslims zich  beledigd voelen door iets  wat  niet  eens een
christelijk symbool is, maar een oeroud Germaans-heidens gebruik dat door het christendom
geïncorporeerd  werd.  Het  kan  trouwens  evenmin  dat  men  om  dezelfde  reden  specifiek
christelijke symbolen laat verwijderen.

- het is ondenkbaar dat rituele slachtingen van zoogdieren gedoogd worden.
- afzonderlijke  zwemuurtjes voor  islamitische vrouwen in  openbare zwembaden zijn  uit  den

boze. (Als islamitische vrouwen niet mogen zwemmen in onze openbare zwembaden tijdens
de openingsuren voor elke burger, dan staat het de moslims vrij om hun eigen zwembaden te
bouwen.)

- in overheidsinstellingen en gemeenschapsscholen wordt geen halalvoedsel bereid.
- het  is  onaanvaardbaar  dat  men  bij  oudercontacten  in  scholen  laat  weten  dat  enkel  de

moeders  welkom  zijn,  om  te  vermijden  dat  islamitische  vrouwen  in  contact  komen  met
autochtone mannen.

Men kan uiteraard niet vermijden dat bv. kleinhandelsbedrijven halalvoedsel in de rekken plaatsen. Dit
is nu eenmaal de wet van vraag en aanbod. In wezen is daar ook niets op tegen. Er valt ook niets te
beginnen tegen een bank die geen spaarvarkens meer aanbiedt,  omdat de moslims zich beledigd
kunnen voelen, maar het stemt wel tot nadenken dat bankiers die toch geacht worden een zekere
intellectuele bagage te hebben, zo ruggengraatloos blijken te zijn. Maar als moslims een marktkraam
bespuwen omdat er varkensvlees verkocht wordt, dan dient de overheid zonder pardon repressief in
te grijpen om duidelijk te maken dat deze grens niet kan overschreden worden. Zoals een overheid
trouwens  meer  algemeen  niet  kan  of  mag  tolereren  dat  bepaalde  wijken  gedomineerd  en
geterroriseerd  worden  door  islamitische  jongeren.  Zoals  ik  al  eerder  schreef,  wat  dat  betreft  is
nultolerantie de enig goede norm.

Ik  zie  menig  lezer  de  wenkbrauwen  fronsen  en  zich  afvragen  waarom ik  enerzijds  zonder  enig
voorbehoud halalvoedsel ban uit overheidsinstellingen, maar anderzijds toch bereid ben het dragen
van hoofddoeken te  tolereren.  Het  onderscheid  is  nochtans  heel  eenvoudig.  Wie een  hoofddoek
draagt geeft uiting aan zijn persoonlijke overtuiging, zonder iemand anders iets op te dringen, zonder
iemand anders te benadelen. Wie halalvoedsel eist in de keuken van een overheidsinstelling, verplicht
anderen om rekening te houden met zijn  persoonlijke overtuiging.  Toegeven betekent hetzij  extra
werk, hetzij de keuzevrijheid van anderen beperken, hetzij halalvoedsel opdringen aan niet-moslims.
Bovendien kunnen vegetariërs dan met evenveel reden vegetarische schotels eisen, joden kosjere
maaltijden,  enz.  U  kan  dezelfde  denkoefening  maken  voor  de  andere  boven  aangehaalde



voorbeelden. Vanuit dezelfde filosofie zijn er ook een paar gevallen waarin het ontoelaatbaar is dat
men  een  hoofddoek,  keppeltje  of  tulband  draagt  of  een  ander  zichtbaar  religieus,  politiek  of
levensbeschouwelijk  symbool.  Een  rechter  dient  bij  de uitoefening  van  zijn  ambt  elke  schijn  van
vooringenomenheid of afhankelijkheid te vermijden. We weten dat rechters ook maar mensen zijn en
onvermijdelijk  persoonlijke  overtuigingen  hebben,  maar  zij  moeten  via  hun  toga  en  neutrale
verschijning  te  kennen  geven  dat  zij  zich  strikt  onpartijdig  zullen  opstellen  en  slechts  de  wet
toepassen.  Ik  deel  de mening van  mijn  confrater  Hugo Lamon dat  advocaten-moslima’s  wél  een
hoofddoek kunnen dragen, zoals onze joodse confraters zonder schroom en zonder dat er iemand
aanstoot aan neemt hun keppeltje dragen. (13) Een advocaat is per definitie partijdig, iedereen kiest
vrij zijn advocaat en sommige cliënten vinden het allicht een voordeel te weten wat de overtuiging is
van hun advocaat.  Zolang een advocaat vestimentair  niet  in strijd  is  met de waardigheid van het
beroep,  is  er  geen probleem. Maar voor  een rechter  ligt  het  dus duidelijk  anders.  Zo ook is  het
ondenkbaar dat  politiemensen in  de uitoefening van hun ambt een zichtbaar religieus,  politiek of
levensbeschouwelijk symbool dragen. En misschien kunnen hygiënische redenen ook een beletsel
zijn voor een hoofddoek, maar ik doe daar toch liever geen definitieve uitspraak over. Het leidt ook
geen twijfel dat allesverhullende kledij zoals de boerka en de nikaab om redenen van veiligheid en
openbare orde uit den boze is.

Zonder in detail te treden, toch kan men heel vaak een analogie in het religieuze gedrag ontwaren
tussen  joden  en  moslims.  Boven  verwees  ik  al  naar  de  pruiken  van  de  joodse  vrouwen.  Meer
algemeen kan men stellen dat zowel joden als moslims zich hoog verheven voelen boven christenen
en dit  vaak  genoeg ook  laten  voelen.  Hindoes doen dit  trouwens  ook.  Misschien  onderscheiden
christenen zich  juist,  omdat  nederigheid  nu eenmaal  zo’n  belangrijke  intrinsieke deugd is  in  onze
religieuze beleving. Als de christenen in Israël-Palestina massaal wegvluchten, omdat ze zowel door
de joden als door de moslims onrechtvaardig (en dit is een eufemisme) behandeld worden, dan is dit
heel betekenisvol.  (14) Er zijn echter twee belangrijke punten die een wereld van verschil  creëren
tussen de joodse godsdienst en de islam. Ten eerste is de joodse godsdienst in tegenstelling tot de
islamitische (en ook de christelijke) niet missionair. Joden proberen ons niet te bekeren. Islamieten
laten maar wat graag horen dat zij en zij alleen het ware geloof hebben. Ten tweede, en hier ben ik
het uitdrukkelijk wél eens met Michael Freilich: de joden dringen hun leefregels niet aan anderen op.
“Het allerbelangrijkste is echter dat wij er ons, als minderheidsgroep, terdege van bewust zijn dat de
Joodse  wetten  en  leefregels  er  zijn  voor  onze  gemeenschap.  En  die  dienen  niet  te  worden
opgedrongen aan anderen.” (15)

Het beginsel van wederkerigheid
In alle Europese landen zijn er belangrijke christelijke politieke bewegingen en christenen maken heel
vaak deel  uit  van Europese regeringen.  Zelfs  hun niet-christelijke  collega’s  moeten inzien dat  de
Europese beschaving doordrongen is van christelijke waarden, die ze misschien niet allemaal maar
dan toch minstens gedeeltelijk  delen. Al die politici  weten en zien hoe de moslims zich in Europa
gedragen. Maar al die politici weten ook en behoren te weten hoe de christenen behandeld worden in
de gehele islamitische wereld. In Saoedi-Arabië, waar het maken van een kruisteken of het bezit van
een bijbel al voldoende is om in de gevangenis te vliegen. Noem Pakistan (16), Soedan, Jemen, Irak,
Indonesië, overal in de islamitische wereld worden christenen onderdrukt en vervolgd. Zelfs in een
gematigd land als Tunesië, waar zogenaamd “volledige vrijheid van godsdienst is, blijft het verboden
van geloofsovertuiging te veranderen. In de praktijk betekent dat dat de Tunesiërs die als moslim
geboren worden, gedwongen zijn moslim te blijven.” (17) Ook in Turkije, dat sommigen toch zo graag
in de Europese Unie willen loodsen, worden de christenen vervolgd.  “Ongekend groot is de schade
aan kerkelijk erfgoed in het door Turkije in 1974 bezette noorden van Cyprus”, zo luidt de aanvangszin
van een artikel in het Katholiek Nieuwsblad. (18) Het is de plicht van onze regeringen om in ruil voor
de godsdienstvrijheid in onze landen, wederkerigheid te eisen in de islamitische wereld. Zolang die
wederkerigheid niet bestaat, is het hoe dan ook grondig fout om de islamitische godsdienst hier te
erkennen en als gevolg daarvan te subsidiëren, onder welke vorm ook. Als de islam uit zichzelf niet in
staat is om te aanvaarden dat er een verschil is tussen de eigen geloofsgemeenschap die mag en
moet aannemen dat men het enige ware geloof belijdt en de niet-moslims die hetzelfde recht hebben
m.b.t. hun geloof of die het recht hebben zonder meer ongelovig te zijn, dan moet men dat maar van
buitenaf inpeperen.

Bij wijze van besluit, ben ik er al lang van overtuigd dat de expansie van de islam in Europa niet alleen
een probleem is als gevolg van de inwijking en reproductie van islamieten, maar ook en vooral door de
christelijke geloofsafval, gelatenheid en misschien wel lafheid. Een réveil van het christelijk geloof en



het opnieuw vervullen van onze missionaire plicht kan wonderen verrichten. Het christelijk geloof is
een godsdienst van vrede en liefde en is zo oneindig veel rijker dan de islam, dat moslims die in
contact  komen met evangeliserende christenen onvermijdelijk  vatbaar zijn  voor bekering.  Door de
eeuwen heen heeft de islam zich slechts staande kunnen houden tegenover het christendom door
vervolging  en  geweld.  De  moslims  in  Europa  ontmoeten  echter  weinig  of  geen  overtuigde  en
evangeliserende  christenen,  maar  vooral  randchristenen,  ongelovigen  en  nihilisten.  Als  dat  niet
verandert, ziet het er maar beroerd uit. 
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