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tegende radicalisering’

effectief is,maarookgeen theologischeaanspra-
kenkanmaken. Je vermijdt immers in éénbewe-
gingookdatbepaalde islamstromingendeover-
handkrijgenbinnendeExecutieve.”
OokBenyaichwijst eropdat je vande

Moslimexecutieveniet te veelmagverwachten.
“Sommigendenkendatdit orgaanvoorallemos-
lims spreekt enookover allerlei religieuzeof
maatschappelijke zakeneenstandpuntmoet
innemen.Dat isnooit debedoelinggeweest.
Geziendeverscheidenheidbinnendemoslimge-
meenschap is zo’norganisatiedie voorallemos-
lims spreekt eenpurewensdroom.Watniet bete-
kentdatdeverschillende strekkingenbinnende
islamgeeneigen spreekbuizenkunnencreëren.
Maardatmoetdanwel vanonderenuit komen.
Zoalsbij de jodennavallenenopstaan is
gebeurd.Het isniet aandeoverheidomdieorga-
nisaties op te richten.”
TochkandeoverheidvolgensMeryem

Kanmazeenbelangrijke rol spelen inhet inhou-
delijkedebat overde islam. “Onderdevorige
Vlaamse regeringkwamhetExpertisecentrum
voor IslamitischeCulturen inVlaanderen
(ECICV) tot stand.Viadit kenniscentrumkonden
moslims,niet-moslims, beleidsmakers en jour-
nalistenzich informerenoverde islamendever-
schillendemoslimgemeenschappen.Ook jonge-
renkregenviadat expertisecentrumcorrectie
informatie.HetECICVwerkte autonoomen
kwamregelmatignaarbuitenmet actueleonder-
werpenzoalsbijvoorbeeldbiohalal.”

Het expertisecentrumisondertussenalweg-
bezuinigdenVlaamscultuurminister SvenGatz
liet onlangsnogverstaandathetniet debedoe-
ling is omeenopvolger inhet leven te roepen.
Eenander terreinwaardeoverheiddever-

spreidingvaneenEuropese islamkanbeïnvloe-
den, ishet onderwijs, zegtPatrickLoobuyck.
Maarhet gaathierniet overhet opleggenvaneen
bepaalde religieuze strekking,wel over eenoplei-
dingsprojectwaarbij jongerenobjectievekennis
verwervenoverde islam. “Dit is echt cruciaal.Als
jongerenvandaaghetmiddelbaaronderwijs ver-
latenen jehenvraagthoedeKoranzichver-
houdt tot de rechtsstaat, danhebbenzedaarop
geenantwoord. Jongeren lerenniet omvanuit
huneigen levensbeschouwing ineendemocratie
te leven.Het is pas als jemensenuitlegthoeeen
democratie in elkaar steekt enhen informeert
overdeverschillende islamstromingendat ze
levensbeschouwelijk geletterdworden.Opdie
manierkrijgt deEuro-islamvanonderenuit
gestalte.
“Deoverheidkandit stimulerendoor zulke

zakenop tenemen inde lerarenopleiding, het
lessencurriculumendeeindtermen.Opdie
manierkaneenoverheid zichdynamischopstel-
len zonderde scheidingslijn tussenkerken staat
te overschrijden.”
Evenbelangrijk is datdemoslimgemeenschap

zelf duidelijkmaaktdathaargeloofweldegelijk
is ingebed inde rechtsstaat. Loobuyck:
“Moslimorganisaties, culturele verenigingenen

hetmiddenveldkunnenhetdebat overde
moderne islamzelf stimuleren. Zekunnenvor-
mingsavondenorganiserenoverde relatie tussen
democratie en religie, debatavondenbeleggen
enzovoort.Ookhier kandeoverheid een rol spe-
lendoor zulke verenigingenen initiatieven te sti-
mulerenen/of tefinancieren.”
OokministerGeenswensthetbelangvanhet

eigen initiatief enonderwijs te onderstrepen. “Dit
debatmoet vooral binnendemoslimgemeen-
schapzelf gevoerdworden.Deoverheidmoet
faciliterenvia zakenals onderwijs en sociale
mobiliteit.”

Krampachtige reactie
JohanVrints, die zichbinnendediversiteitsorga-
nisatieOrbit toelegt op levensbeschouwelijke
thema’s, zegt dathet debat overdeEuropese
islamal volopaandegang is. “Ikhebhetdanniet
over eenpolitiekediscussiedie voorde schijn-
werpers vandemediawordt gevoerd,wel over
een resem initiatievenwaarhet thema islamen
democratie aanbodkom.Er zijnoverdit onder-
werpbinnendemoslimgemeenschapbijzonder
veel filosofischediscussies enheel veelnieuween
interessante ideeën.
“Maarhet ismijnovertuigingdatwanneerde

politiek tehardopdit soort initiatievenaan-
dringt, je vooral eenkrampachtige reactie krijgt.
Eenoverheiddie te veel drukuitoefent opde
moslimgemeenschapcreëert vooral afstanden
vervreemding.Verwonderlijk is datniet: veel
moslimskomenuit een situatie van sociaal-eco-
nomischeachterstandenzijndedrukvande
overheidmoe.”
Soms ishetbeterdatministers zwijgen in

plaats vanzichvoortdurend indit delicatedebat
temengen, redeneertVrints. “Onzeoverheid
heeft deneigingomdit debat opeenergnega-
tievemanier te voeren.Voordatbeleidsluimet
migrantenwillenpratenmoetendie laatstenaan
allerlei voorwaardenvoldoen: zemoetenzich
integreren, zemoetenNederlands leren, zemoe-
tendeEuropese islamuitvindenenzovoort.
Hierdoor creëer je enkelmaardrukenwantrou-
wen.
“Het is veel beteromeenbrug te slaanenop

eenopenmaniermet elkaar tepraten.Als jedat
doet,merk je teneerstedathet inburgeringspro-
ces al volopaandegang is, dathet overgrotedeel
vandemoslimsactief deel uitmaakt vandeze
samenlevingendathun islamvisieniethaaks
staat opdeEuropese samenleving.Maardoor
dieonvoorwaardelijkedialoogkun jeookheikele
thema’s zoalsman-vrouwgelijkheidaanbod
latenkomen.Volgensmij is dat eenefficiëntere
aanpakdanvoortdurendallerlei verwijten te
makeneneisenop tedringen.”

Geensheeft eenhervorming

klaar vandeExecutieve.

Vindtudatniet te veel

inmengingvandeoverheid?

“Wij hebben zelf omeen
nieuwKoninklijk besluit
gevraagd. Deminister is een
zeer intelligentman,wij heb-
ben goedmet kunnen samen-
werken.Wijwillen vooral op

dezelfdemanier behandeld
worden als de andere religies.
Waaromkregende christe-
nen ende joden een andere
aanpak?Waarommoesten de
namen vande leden vande
Moslimexecutieve vermeld
staan in hetKoninklijk
Besluit?Dat zal nu verdwij-
nen, er komt eennieuwe
structuur.
“We splitsen onszelf ook

op in eenNederlandstalig en
Franstalig college, omdat de
rest vanhet land ook zo
werkt. Enwe snijden in het
aantal departementen enhet
aantal bazen.Als er te veel
bazen zijn, is er gewoon geen
baasmeer. De voorzitter zal
nog de enige spreekbuis zijn
vandeExecutieve. Daaronder

komen twee ondervoorzit-
ters, die de twee taalcolleges
besturen.”

Vertegenwoordigtde

Executieveweldemodale

moslim?

“Wie zegt dat dit niet zo is,
liegt. Dat zijn de radicalen en
de integristen.Wij spreken
met enormveelmoslims, en
niemand spreekt zich uit
tegen ons discours. In België
zijn er 292moslim-
gemeenschappen. Zij hebben
mogen stemmenvoor het
voorzitterschap vande
Executieve. Ik had 51 procent
vande kiezers achtermij. Dat
kan toch enkel betekenendat
ik hen vertegenwoordig?”
(TP)

‘Ik verdedig

eenmoderne en

gematigde islam,

die hier, in België,

zijn wortels heeft’

‘Onze overheid heeft

de neiging om dit debat

op een negatievemanier

te voeren. Zo creëer je enkel

maar druk en wantrouwen’

JOHAN VRINTS

DIVERSITEITSORGANISATIE ORBIT
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‘Religie,

conflict en

vrede’ aan de

KU Leuven

andaag ontvangt minis-
ter van Justitie Koen
Geens de leden van de
Moslimexecutieve.Het is
daarbij ook voor hem
dansen op de slappe
koord, die hangt tussen

het recht en de plicht van de
overheidomkwaliteitseisenver-
vuld te zien en het sacrosancte
grondwettelijke recht op gods-
dienstvrijheid.
Dat het rommelt in de

Moslimexecutieve (DM 21/1) is
op zich geen nieuws. Dat heeft
het altijd gedaan. Ook bij de
voorgangers van de huidige
ploeg. Dat heeft in de eerste
plaats temakenmeteengebrek
aan bestuurservaring van een
aantal leden,maarookmetbot-
sende karakters, taalkwesties,
verhoudingmet landenvanher-
komst,eergevoel,conflicterende
ideeën en aanvoelen. Maar
vooral ook omdat de admini-
stratieve vertegenwoordiging
van de complexe islamitische
realiteit in België nog altijd in
eenpioniersfase zit.
Het orgaan is het officiële

aanspreekpuntvandeBelgische
overheid van ‘de moslimge-
meenschap’ inBelgië.Maarhoe-
wel de eenheid van de ‘umma’
vaakmet de lippenwordt bele-
den, is in de praktijk de onder-
linge verdeeldheid bijzonder
groot.Er isdeverscheidenetni-
scheafkomst: naast de traditio-
nele Marokkaanse en Turkse
islam – die al sterk verschillen
en anders georganiseerd zijn –
heb je ook Pakistanen,
Afghanen,Bosniërs,Albanezen,
Belgische bekeerlingen enzo-
voort. Jehebtsoennieteneneen
minderheid van sjiieten, die
momenteel elders een bloedig
conflict uitvechten op leven en
dood.
Ook binnen de soennitische

islam zijn de verschillen groot
endespanningenreëel.Datgaat
dan nog niet zozeer om de vier
traditionele rechtsscholen,
maar wel vooral over de reële
vraag hoe rechtgelovige mos-
lims zich horen te gedragen in
een westerse maatschappij:
moeten ze toegevingen doen
inzake zaken die in hetWesten
gevoelig liggen als het dragen
vandehoofddoek,hetschudden
van de hand van het andere
geslacht, het onverdoofd slach-
ten, het denken en handelen
over ethische zaken als gelijk-
slachtelijke huwelijken, eutha-
nasie en abortus.
De spanningen worden nog

opgepookt door het bloedver-
gieten in de Arabische wereld.
Alleenaldevraagof ‘demoslim-
gemeenschap’ zich telkens
publiekelijk moet distantiëren
wanneerextremistenweereens
een terreurdaad begaan ‘in
naamvande islam’, isvoervoor
stevig interndebat.Zoveelmos-
lims, zoveelmeningen.

Onbegrepen
De hervormingen die minister
Geens wil doorvoeren, beant-
woorden aan het gezond ver-
standendeeisenvanbehoorlijk
bestuur. Een vorming van een
NederlandstaligeenFranstalige
kamer drong zich op, want nu
voelen de moslims in
Vlaanderen zich vaakonbegre-
pen, onder meer ook door een
Nederlandsonkundige voorzit-
ter,dieweinigvoelingheeftmet
de realiteit in Vlaanderen. Ook
het optrekken van de subsidies
(zoalsonlangsvoordecommu-
nicatie) is logisch,wantnu isde
Executieve onderbestaft, ont-

breekt het aan noodzakelijke
competenties.Nietvergetendat
deverantwoordelijkenditwerk
allemaal in hun vrije tijd doen,
naast hun professionele bezig-
heid. Voor de karige onkosten-
vergoeding en zitpenningen
hoeven ze het niet te doen.
Tegenovermeer subsidiesmag
enmoeteenvraagstaanvanvol-
doende effectiviteit en transpa-
rantie.
Maar wat een minister niet

vermag, ishetopleggenvaneen
‘Europese islam’, wat dat ook
moge betekenen. De door vele
moslims en niet-moslims ver-
hoopte toetsingvande islambe-
leving aan bepaalde waarden
van de Verlichting, zoals de
rationaliteit, dewetenschappe-
lijke toets en de tekstkritische
benaderingvanheilige teksten,
kan onmogelijk van overheids-
wegewordenopgelegd.Depoli-
tieke overheid kan enmag zich
niet bezighouden met de
inhoud van het geloof (tenzij
bepaaldehandelingen tegende
wet zouden ingaan,maar dat is
een andere kwestie).
Kandeoverheiddannietstu-

rend optreden? Toch wel, en
met name in de vorming van
imamsenmoslimleerkrachten.
Totnogtoe tradenonzeoverhe-
dendaarin zeer schoorvoetend
op en staan deze opleidingen

nog bijna nergens. Nochtans is
ergrotebehoefteaangevormde
imams en theologendie ook de
streektaalkennenenvertrouwd
zijnmet deWest-Europese cul-
tuur,gewoontenengevoelighe-
den. Veel moslims in ons land
zijndaarvoorvragendepartij, in
plaats van de wereldvreemde
praatjes die ze nu vaak in de
moskeemoetenhoren.
Die hebben trouwens toene-

mend geleid tot een breuk tus-
sen de moskee en de jongeren,
diemet hun godsdienstige vra-
geneerderdanbijhunimambij
Googleteradegingen.Het iseen
van de redenen waarom ons
land zoveel foreign fighters en
radicale extremisten voort-
brengt. Initiatieven om imam-
scholenopterichtenzijnbrood-
nodig, met publieke
financiering. Want anders zul-
len de middelen altijd uit het
buitenland blijven komen, met
de ideeënbeïnvloedingdiedaar-
mee samenhangt.
De echte hervorming en uit-

zuiveringvande islam–devor-
ming van een ‘Europese islam’
– kan maar vanuit de moslims
zelf voortkomen. Velen zijn op
die weg en passen zich zonder
noemenswaardige moeilijkhe-
den in de samenleving in, al
komt dezemeerderheid zelden
in beeld. Het helpt daarbij als
moslims zich niet voortdurend
in het verdomhoekje gedrukt
hoeven te voelen, waarbij hun
godsdienstalsgeheelwordtver-
dachtgemaakt.Dat isgeentaak
voor de overheid alleen, maar
ook voor media, onderwijs, en
voor iedere burger die de toe-
komstvanhetsamenlevenindit
land ter harte gaat.
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Overheid kan geen
‘Europese islam’ opleggen

De echte

hervorming en

uitzuivering van

de islam kanmaar

vanuit demoslims

zelf voortkomen
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