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Voorwoord 

door de molens van de bureaucratie, dan is er altijd nog 

een Ombudsman of satirisch tv-programma. Wij kennen in 

Nederland een grote mate van veiligheid en vrijheid. Som-

migen zeggen: te veel vrijheid. Bovendien telt voor ons in 

ons maatschappelijk en politiek stelsel ieder individu.

In het Westen danken wij onze vrijheid, veiligheid en in-

dividualiteit voor een groot deel aan onze prestaties op 

economisch en technisch gebied. Hoezo, sleuteltje voor het 

paradijs ná dit leven? Wij willen dat paradijs nú! 

Maar toch vocht dat Westen in de 20e eeuw ook twee 

wereldoorlogen uit en tal van lokale conflicten waarbij al 

dat economisch en technisch vernuft werd ingezet om te 

vernietigen. En niet zomaar te vernietigen, maar op econo-

misch en technisch verantwoorde wijze! En ook dat zou te 

denken moeten geven.

En ook de 21e eeuw laat maar al te goed zien dat mensen 

en middelen niet steeds op vredelievende wijze worden 

ingezet. Het zijn daarbij doorgaans gewone burgers die de 

prijs betalen, of dat nu in Libië, Irak, Syrië of in een andere 

culturele en politieke brandhaard is.

Waar komen de verschillen tussen culturen vandaan? Want 

ze bestaan. En moeten ze ook blijven bestaan? Welke ach-

tergrond in het denken over leven en wereld is er verant-

woordelijk voor? 

Hoe kun je als niet-moslim de kijk van een moslim op le-

ven en wereld begrijpen en daar wat van opsteken? Wat 

ligt er aan de basis van die kijk op leven en wereld? 

En wat kun je ook als moslim hier opsteken? Want ben je 

niet ook moslim in een kleiner wordende wereld? Mis-

schien wel als deel van een minderheid binnen een andere 

niet-moslim cultuur, zoals in Nederland?  Op dit soort vra-

gen gaat Vrij Zicht op islam in. 

 

Onze wereld wordt met de dag kleiner én groter. Kleiner, want de media, en vooral de ‘sociale 
media’, maken dat wat vroeger ver weg en onbereikbaar was, nu op het schermpje van je 
smartphone verschijnt.
Groter, want tegelijkertijd betekent dit ook dat het aanbod aan wat je zo in een handomdraai mee 
kunt krijgen, enorm vergroot en gegroeid is. 
Er is nauwelijks een grens aan en de afstand doet er evenmin toe: je bent rechtstreeks verbonden 
met wat zich afspeelt in Rusland, India, China, Iran, Saudi-Arabië of Turkije. Andere landen, volken en 
hun wijze van leven en denken komen zo steeds dichterbij. 

Misschien keek een Nederlandse scholier twintig jaar ge-

leden nog verbaasd op als hij hoorde praten over ‘rama-

dan’ of ‘Allah’. Nu ligt dat anders: tegenwoordig worden 

middelbare scholen ook bevolkt door leerlingen voor wie 

‘ramadan’ en ‘Allah’ heel gewoon deel uitmaken van hun 

levensbeschouwelijke achtergrond.

Ben je moslim in Nederland, dan ben je moslim in een 

samenleving waarin godsdienst steeds meer aan betekenis 

verliest. Bovendien ben je lid van een minderheid die be-

staat te midden van andere minderheden. 

Daarbij maakt het ook nogal uit of je eerste, tweede of 

derde generatie moslim-in-Nederland bent.

Zo worden we allemaal, op verschillende manieren, gecon-

fronteerd met andere culturen en hebben we vragen over 

hun grondslagen en levensbeschouwelijke basis. 

Een beter begrip van ontstaan, geschiedenis en inhoud van 

zo’n andere cultuur en het leven en denken in zo’n andere 

cultuur is tegenwoordig geen overbodige luxe. Maar ook 

niet altijd eenvoudig.

Wanneer je leest over een veroordeling volgens islamitisch 

recht, of je ziet vrouwen, van top tot teen in het zwart 

gehuld, demonstreren voor hun recht... om opgesloten te 

worden, dan valt dat niet makkelijk te begrijpen.

De overgave waarmee voor de zaak van Allah of de profeet 

Mohammed ten strijde wordt getrokken, met een sleuteltje 

voor de toegang tot het paradijs om de hals, kan rekenen 

op onbegrip en afkeer. 

Hetzelfde geldt voor in Nederlandse ogen afkeurenswaar-

dige of zelfs verwerpelijke gewoontes als gedwongen hu-

welijken en de besnijdenis van vrouwen. 

Als in ons land een individu vermalen dreigt te worden 


