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Geachte Mevrouwen,

 

Vanzelfsprekend heb ik er geen enkel probleem mee dat u oog hebt voor de belangen van
wat u noemt, de moslimgemeenschap. Hoewel u natuurlijk goed weet dat de kwalificatie
gemeenschap nogal dubieus is, gelet op de belangrijke interne tegenstellingen binnen die
zogenaamde gemeenschap. 

Maar als u meent minister Jan Jambon op de korrel te moeten nemen, dan vergist u zich
toch wel heel erg van vijand. Minister Jambon heeft immers verwoord wat niet alleen hij,
maar  vele  anderen  met  hem  (ik  niet  uitgezonderd)  hebben  vastgesteld,  nl.  dat  de
terroristen van IS steun genieten bij  een betekenisvolle minderheid van de moslims in
België. Het is trouwens anders niet te verklaren dat Salah Abdeslam gedurende maanden
in Sint-Jans-Molenbeek kon verblijven na het plegen van terroristische aanslagen, zonder
dat de overheid hem kon vatten. Minister Jambon wijst dus terecht op een zeer ernstig
veiligheidsprobleem voor de gehele bevolking.

Stigmatiseert hij daarmee alle moslims? Geenszins. En door uw pijlen op hem te richten,
draagt  u  een zeer  grote  verantwoordelijkheid  m.b.t.  een mogelijke  polarisatie  in  deze
staat.

U zou veel  beter  uw invloed aanwenden om moslims afstand te  doen nemen van al
diegenen  die  ervoor  zorgen  dat  islam  hoe  langer  hoe  meer  geassocieerd,  ja  zelfs
gelijkgesteld wordt met geweld en terreur. U zal daar veel werk mee hebben. Moslims
moeten zich immers niet alleen distanciëren van IS, maar evenzeeer van Al Qaida, Boko
Haram, Taliban en alle moorddadige filialen in o.m. Indonesië, Jemen, Tunesië, Egypte,
Bangladesj. En dan heb ik het nog niet eens over het islamitische geweld  dat aangestuurd
wordt vanuit de regimes van Saoedi-Arabië, Qatar en zelfs Turkije. 

Vergeet overigens één ding niet. Als IS of soortgelijken het hier voor het zeggen krijgen,
dan staat u, dames, samen met Jan Jambon op de eerste rij om onthoofd te worden. Ik
neem aan dat ik niet moet uitleggen waarom.

Met vriendelijke  groeten.
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