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Veel discussies over de dreiging van de islam lopen achter
de muziek aan: het conf lict tussen extremisten en het
Westen is allang een feit. Wat helpt een theologische re-
f lectie nog?
“Het hangt ervan af of je vindt dat dé islam een be-
dreiging is of een uitdaging. Ik vind het een uitda-
ging, en een aspect daarvan is dat het bedreigend
is. Je kun de vraag ook omdraaien. Wat heeft het
voor waarde als je het niet doet, die theologische
reflectie. In het verleden heeft de theologie zich
ook uitgesproken over conflicten, die al werkelijk-
heid waren. Voor mij is de vraag: ‘wat betekent dit
voor de christelijke gemeenschap’ belangrijker
dan: wat is islam? 
De theologische visie op de ander is de eerste stap.
Daarna komt de belangrijkste vraag, naar hoe je je
daartoe verhoudt. Er zijn bergen informatie over
de verhouding christendom-islam. Het ging alleen
een beetje langs ons heen. Moslims stonden onder-
aan de maatschappelijke ladder, en dat vonden we
wel best. Nu komt het dichterbij.”

Het debat over de islam is extreem gepolariseerd. Hoe
komt dat en wat kunnen christelijke theologen daaraan
veranderen?
“Het heeft deels te maken met sociologische facto-
ren en spanningen in de maatschappij, sinds de
aanslagen in 2001 en de moord op Theo van Gogh.
Er is een gevoel van onveiligheid, en daarnaast zijn
er problemen met integratie, er is overlast van be-
paalde Marokkaanse jongeren. De ervaringen die
mensen hebben, bepalen ook hun beeld van de
islam. Daarnaast zijn er fundamentele inhoude-
lijke verschillen tussen islam en christendom,
maar ik vraag me af of die factoren alleen de fel-
heid van het debat bepalen. 
De islam is complex, religie als menselijk feno-
meen is complex. Religies zijn ook een menselijke
reactie op Gods aanwezigheid in de wereld. Geen
religie valt samen met de openbaring van God,
want ‘ons kennen is ten dele’, zegt Paulus. De com-
plexiteit van religie is: ik geloof zeker dat God zich
bekend heeft gemaakt in Christus. Maar mijn
ideeën daarover vallen niet samen met wie God
is.”

Een andere spreker op het symposium, dr. Poot, verklaart
de islam als antigoddelijke macht.
“Er zit wel een spanning in. Wat is dat precies, dé
islam? De islam is nogal divers en alleen maar rea-
liteit in en door mensen, die moslim zijn. Als je het
over een antigoddelijke macht hebt, dan heb je het
over het kwaad. Het kwade overstijgt vaak wel het
individu, het zit soms in structuren. Mensen wor-
den dan meegezogen in een systeem. Tegelijkertijd
hebben mensen de verantwoordelijkheid voor hun
handelen. Op het moment dat religies systemen
worden en zich met macht verbinden, houd je de
mogelijkheid om je daartegen te verzetten. 
Barth zegt dat religie in het algemeen een vorm
van ongeloof is en daarmee ook een soort antigod-
delijke macht.”

De verhouding van islam en
geweld is een belangrijk
vraagstuk. Is wat er nu ge-
beurt logisch te verklaren
vanuit de geschiedenis, of
vanuit de islam zelf?
“Ik weet niet wat logica
in dit verband is. Er zijn
wel elementen aan te
wijzen die duidelijk een
rol spelen, zo is er al
1400 jaar een machts-
strijd tussen soennieten
en sjiieten aan de gang.
Dat die tegenstelling nu
weer actueel is, zie je aan
de breuk tussen Hezbol-
lah en Hamas. Voorheen
waren ze verbonden
door de gezamenlijke vij-
and Israël, nu maakt het
conflict in de regio dat
ze als soennieten en sjiie-
ten tegenover elkaar
staan. IS is soennitisch,
maar wordt door soenni-
tische landen zo extreem
en ‘onislamitisch’ gevon-
den, dat ze hen niet als
bondgenoot zien. 
Naast deze historische
voedingsbodem leeft er
sterk het gevoel dat het
Westen de Arabische lan-
den de laatste 150 jaar in
de steek heeft gelaten.
Moslims voelen zich ver-
raden, want er zijn belof-
ten niet nageleefd na de
val van het Ottomaanse
rijk, en beloften rond Pa-
lestina, toen dat nog
onder Engels gezag viel.
Het derde element is dat
sinds de verdrijving van
Saddam Hoessein de
soennieten op een zij-
spoor zijn gerangeerd.
Dat betekent vaak dat je
concreet je baan kwijt
raakt en niet meer voor
je familie kan zorgen. Als
iemand - of een organisa-
tie als IS - dan jouw be-
langen dient,  schaar je je snel achter hem.”

Is het mogelijk dat moslims en christenen echt in alle
vrede naast elkaar leven, of misschien wel met elkaar, zon-
der dat ze water bij de wijn moeten doen?
“Dat is een grote uitdaging. Daar zoek ik wel naar
op dit moment. Of het lukt weet ik niet. Als het er-
gens slagen kan, dan is het hier in het Westen,

waar de meerderheid
en de minderheid ge-
lijke rechten hebben.
Dat biedt ruimte voor
verschillende groepen
om samen te leven en
tegelijkertijd de eigen-
heid te bewaren. 
Ik merk dat orthodoxe
moslims de laatste tijd

contact zoeken met reformatorische en evangeli-
cale christenen, omdat zij ook geen water bij de
wijn doen en zich toch weten te handhaven in de
maatschappij. Daar is een groot verlangen naar. 
Voor mij is in vrede samenleven een visioen dat al-
leen gerealiseerd kan worden door het Evangelie
van Christus, maar juist daarom wil ik laten zien
wat God voor ogen staat. We hebben er helemaal

‘Als moslims en christenen érgens in vr      

Isis, Boko Haram, Charlie Hebdo, Tsjetsjenië, het zijn namen die verbonden zijn met de gewelddadige kant van de islam.
Maar hoe gewelddadig is de islam eigenlijk? En hoe verhouden wij ons als christenen tot moslims? 
De Confessionele Vereniging houdt er in april een symposium over. Bernhard Reitsma is één van de sprekers. 

‘Moslims zoeken 
contact met 

reformatorische en 
evangelische christenen’

tekst Nels Fahner, beeld PKN/KIA

Als moslims en christenen ergens ter wereld vredig zouden kunnen samenleven, is het hier. 
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     n vrede kunnen samenleven, is het hier’

niets aan als de samenleving uit elkaar knalt. En
als het ergens goed kan gaan dan is het hier. In an-
dere delen van de wereld zijn er veel minder mo-
gelijkheden. Als je geloofsidentiteit samenvalt
met je stam, familie en dat gevolgen heeft voor de
politiek en uiteindelijk brood of geen brood op de
plank, dan is elke minderheid een potentiële be-
dreiging van de macht. Maar toch zijn er landen
waar het goed gaat, waar minderheden en meer-
derheden vreedzaam samenleven, in Indonesië, in
delen van Afrika, bijvoorbeeld.”

Karen Armstrong meent dat met het oplossen van de po-
litieke problemen, en dan met name de Palestijns-Israëli-
sche kwestie, alle problemen met de islam zijn opgelost.
Bent u dat met haar eens?
“Nee. De Palestijns-Israëlische kwestie is een fun-
damenteel element in de verhoudingen de islam

en het westen, tussen moslims en christenen.  Het
zou een grote stap vooruit zijn naar goede relaties
als dat opgelost wordt. Maar het is niet de wortel
van het conflict. Het is een aspect van een langere
- regelmatig moeizame - relatie tussen christen-
dom en islam.”

Wat is dan wel de wortel van het conflict?
“Er is een politiek aspect en een religieus aspect.
Politiek gezien hebben de islam en het christen-
dom elkaar vaak om de macht bestreden, ieder
met een eigen, duidelijke wereldvisie. Je kunt je
dan telkens afvragen of die samenvalt met wat
Jezus leerde voor wat het christendom betreft,
maar dit was altijd de politieke situatie. 
Daarnaast is er ook altijd een heel duidelijke reli-
gieuze dimensie geweest. Als het christendom
zichzelf ziet als de vervulling van de beloften aan

Israël, dan heeft dat een ondermijning van de po-
sitie van de ander tot gevolg. Net als er van een
nieuwe versie van Windows ook de impliciete
vraag uitgaat waarom je de oude nog zou gebrui-
ken. Er gaat van de nieuwste loot altijd iets uit van
‘wij zijn de juiste upgrade’. En: wat irritant dat er
nog mensen zijn die niet meegaan. Zo is de islam
een aanklacht tegen de stelling dat het christen-
dom voldoende zou zijn. Dat speelt telkens weer
op: hoe haal je het in je hoofd voor de andere va-
riant te kiezen?” 

In hoeverre is de discussie over de islam zo beladen met
politieke frames dat je die eerst ter sprake moet brengen?
“Wat ik zelf probeer is: christenen terug te bren-
gen naar hun eigen uitgangspunt. Wat zijn je prin-
cipes. Wat betekent dat voor hoe je in de
maatschappij staat, hoe je naar moslims kijkt. En
hoe verhouden de politieke frames zich tot die ma-
nier van leven, die principes? Maar het blijft een
ongelooflijk ingewikkeld verhaal. Vaak beperkt
men zich ertoe om de frames van de ander aan te
vallen. Ik voer liever het gesprek over wat je drijft:
wat is nu je diepste concern, waar maak je je zorgen
over?”

Sommige moslims vinden dat hun medegelovigen in de
ontkenningsmodus staan. 
“Ik denk dat er wel iets in zit. Als je als moslim op
IS wordt aangesproken is de verleiding groot om
te zeggen: dit heeft niets met mij te maken. Ik heb
als christen nog nooit een vraag over Ierland
gehad, of over Het leger van de Heer van Joseph
Kony. In het Westen worden christenen al langer
bevraagd op de relatie tussen antisemitisme en
christendom. Die zijn dus al meer gewend aan het
feit dat ze daar vragen over kunnen krijgen. 
Voor moslims is dat in zekere zin nieuw en ver-
warrend. In de verwarring kun je gemakkelijk net
doen alsof er niets aan de hand is. Maar omdat IS
zich beroept op elementen uit de islamitische tra-
ditie kun je er niet omheen. Op dat moment heb
je er iets mee te maken. Toch houd je het dan een
beetje van je af. Sommige moslims vragen zich af:
ja, maar wie is God dan eigenlijk? Anderen willen
er niet over nadenken. Niet alle moslims staan dus
in de ontkenningsmodus.”

‘Islam: uit God, uit de mens of uit de boze?’ is het
thema van een conferentie van de Confessionele
Vereniging. 15 april, gebouw ‘De Schakel’ te Nij-
kerk, Oranjelaan 10, van 13.30 – 17.30 uur. 
Kosten 15,- euro. Informatie en aanmelden: 
cvsecretaris@gmail.com of 030-6930750.
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