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42 jaar na de erkenning van de islam in België blijven de islamitische instellingen falen
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De  terroristische  aanslagen  zijn  schokkend  en  hartverscheurend,  maar  niet
verrassend. Onze islamitische instellingen in België hebben wel degelijk gefaald. 42
jaar na de erkenning van de islam in België zijn ze nog niet klaar om de stap te
zetten naar één, hedendaagse islam.
Door  Brahim Laytouss, imam in Gent en hoofd van de Islamic Development and
Research Academy (IDARA).

Het lukt maar niet om de vele traditionele islamitische instellingen in dit land naar een
hoger niveau te tillen. Om aan zelfdiagnose te doen, de kwaliteit  van binnenuit te
verbeteren en werk te maken van een gezonde en diepgaande hervorming.
Niet dat ik alles op een hoop wil gooien. Duizenden welwillende individuele moslims
blijven dagelijks investeren en geloven in een hoopvolle toekomst en kiezen voor een
vreedzame samenleving met haar mooie diversiteit.  Ik besef maar al te goed hoe
belangrijk  het  is  om  het  stille  en  harde  werk  van  vele  organisaties  en  van  de
burgerlijke gemeenschap te erkennen.
Dat  ze  blijven  steken  in  schijndebatten  zegt  genoeg  over  de  malaise  binnen  de
islamitische instellingen en over het gebrek aan visie en goede wil.
Maar de tijden zijn veranderd en de uitdagingen van de moderne wereld laten het
niet meer toe om te blijven werken met de huidige fragmentatie en versnippering van
het islamitische landschap, zoals tien jaar geleden het geval was.
Stilstaan  bij  het  al  dan niet  functioneren van onze  (gezaghebbende)  islamitische
instellingen  doe  ik  met  de  beste  wil  voor  de  moslimgemeenschap,  die  ook  een
onderdeel vormt van onze maatschappij .
Maar IDARA, de Islamic Development and Research Academy, roept al maanden in
de woestijn en we zien geen enkele verbetering. Ondanks herhaaldelijke oproepen
vanuit de moslimgemeenschap zelf om snel werk te maken van sensibilisering en
van  het  uitwerken  van  aangepaste  programma’s  voor  jongeren  en  komende
generaties.
Willen we echt slagen, dan moeten diegenen worden ontmaskerd die spaken in de
wielen blijven steken.
Onze instellingen blijven steken in termen, benamingen en begrippen. Ze voeren een
schijndebat over de vraag of we nu liever kiezen voor een ‘democratische islam’ of
‘rationele islam’ in plaats van een ‘Europese islam’. Het zegt genoeg over de malaise
binnen de islamitische instellingen en het gebrek aan visie en goede wil. Hoe langer
we  treuzelen,  hoe  meer  tijd  we  verliezen  en  terreurnetwerken  en  extremistische
groeperingen vrij spel geven om jongeren te overtuigen en voor zich te winnen.
Laat ons het werk doen dat we al jaren geleden hadden moeten doen, op het terrein.
Een meerwaarde betekenen in onze maatschappij en drama’s voorkomen in plaats
van te redetwisten over welke ‘naam’ de gematigde versie van de islam in België
moet krijgen. Niet de benaming telt, wel het doel.

Ontkennen
We schieten  de  grote  doelen  van  onze  instellingen  voorbij.  Erger  nog,  opnieuw



ontkennen  of  bagatelliseren  velen  het  slecht  functioneren  van  moskeeën  en
islamitische instellingen ten stelligste.
Zo kreeg ik enkele reacties op de sociale media op de veroordeling van de laffe
terreuraanslagen  van  22  maart:  ‘Dank  u  wel  om de  geopolitieke  context  niet  te
vermelden (als oorzaak van de aanslagen)’. Een andere zei spottend: ‘Het is tijd om
te  rouwen  en  om  niet  te  hameren  op  de  Europese  islam,  want  dat  zou  de
intellectuele objectiviteit aantasten.’
Ik  dacht:  hoe kan het  toch dat  we steeds naar  externe factoren zoeken,  en niet
stilstaan bij een diepe analyse van de werking van onze islamitische instellingen?
We moeten de pertinente vraag stellen wat er zich afspeelt en wat er scheelt met de
moslimjongeren die vanuit  een crimineel milieu hun heil  zoeken in hun geloof en
plots de stap doen van banditisme naar jihadisme. We hebben zonder twijfel  nog
veel werk voor de boeg. Theologisch kan er met een tegendiscours op het terrein al
veel gedaan worden. Om te komen tot de vraag hoe onze islamitische instellingen
zich moeten inzetten om de haatideologie zonder enige toegeving uit te roeien en
werk te maken van een islam die stromingen, scholen en ideologieën overstijgt.

Pijlers
Een van de pijlers van het islamitische denken is zichzelf bekritiseren en leren uit de
fouten  van  het  verleden.  De  verhalen  van  de  profeten  en  de  vroegere  volkeren
vormen niet voor niets een zesde (meer dan 1.000 verzen) van de koran, waarin de
moslims dagelijks lezen maar er nagenoeg geen lering uit trekken.
Of we het nu graag horen of niet,  laten we onszelf  niet  wijsmaken dat  alles van
buitenuit gepland en beraamd wordt en dat de islamitische instituten en geleerden
vrijuit gaan en geen schuld of blaam treffen. Anderen met de vinger wijzen en al het
werk overlaten aan de overheid en de politionele diensten, is gemakkelijk.
Nogmaals,  dat  we  niet  de  hele  moslimgemeenschap  over  dezelfde  kam  mogen
scheren en niet  mogen polariseren is  de  evidentie  zelve.  Toch kan  niet  genoeg
herhaald worden dat veel pijnpunten door de jaren heen onopgelost zijn gebleven en
taboes onbespreekbaar,  en dat men telkens argumenten zoekt om zichzelf vrij  te
pleiten.

Balans

We maken onszelf  niet te schande als we de moed hebben om de balans op te
maken van de nu al 42 jaar oude erkenning van de islam in België en af te toetsen
waar het goed gaat en waar het nog steeds misgaat. En of we in België wel over de
correcte  structuur  beschikken  waarop  veel  moskeeën,  verenigingen,  unies  en
federaties zich beroepen om hun beoogde doelstellingen te realiseren. Hoe hoog
scoren zij in bereik en maatschappelijke relevantie?

Naast de ontbrekende structuur en de zwakke organisatie is er ook een enorm tekort
aan  een  gedegen  islamitisch  pedagogisch  project  voor  de  komende
moslimgeneraties in Europa, om hen te helpen op hun weg naar identiteitsvorming
en religiositeitsbeleving.
Ik vraag me af hoelang we nog moeten wachten op de wil en de bereidheid van onze
islamitische  instellingen  om de  weg van  de  vernieuwing  en  de  hervorming  in  te
slaan? Of wachten we gewoon af, vanuit de mythe dat het allemaal ooit wel vanzelf
opgelost geraakt?


