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Briefwisseling over toekomst Nederlandse Moslimgemeenschap 
 

 

In de periode januari-februari 2014 vond op de website van Nieuwwij.nl een 

briefwisseling plaats tussen arabist Jan Jaap de Ruiter en opiniemaker Nourdeen 

Wildeman. Beide mannen schreven elkaar vijf brieven die allemaal in het teken 

stonden van ‘de toekomst van de moslimgemeenschap in Nederland’.  

De focus lag hierbij op de hoe-vraag als het gaat om het in praktijk brengen van het 

islamitische geloof in de niet-islamitische Nederlandse samenleving. Nadrukkelijk 

was het niet de bedoeling dat de aanwezigheid van moslims in Nederland ter 

discussie werd gesteld. “We zijn het islamdebat voorbij”, aldus De Ruiter in zijn 

eerste brief aan Wildeman.  

De lezers van de brieven op Nieuwwij.nl werden van harte uitgenodigd te reageren 

op de brieven wat ze dan ook in grote getale hebben gedaan. Hieronder staan de tien 

brieven afgedrukt met de reacties die ze opriepen. 

 

 

Over de briefschrijvers 

Jan Jaap de Ruiter is verbonden aan Tilburg University en houdt 

zich bezig met de status en rol van het Arabisch en de islam in West-

Europa en Marokko. Hij publiceert over beide thema’s in diverse 

talen, waaronder in het Frans, en gaat het debat erover aan in 

nationale en internationale context. In heden en verleden heeft hij in 

menig Nederlands en Europees onderzoeks- en ontwikkelproject 

geparticipeerd. 

 

Nourdeen Wildeman is een Nederlander van christelijke komaf 

die op 24 jarige leeftijd moslim is geworden. Hierdoor staat hij in het 

maatschappelijke debat zowel in de schoenen van de autochtone 

Nederlander als in de schoenen van de praktiserende moslim. Naast 

het schrijven van columns en artikelen is hij als vrijwilliger betrokken 

bij de organisatie van diverse islamitische en maatschappelijke 

evenementen en websites. Sinds 2011 is hij bestuurslid van het 

Landelijk Platform Nieuwe Moslims. 

 

 

 

 

 

 

Bron: Nieuwwij.nl 

 

 

http://www.nieuwwij.nl/nieuws/briefwisseling-toekomst-nederlandse-moslimgemeenschap/
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10 januari 2014 

 

Briefwisseling De Ruiter-Wildeman: 

De eerste brief 

 

 

Beste Nourdeen, 

 

In mijn eerste brief aan jou wilde ik je in de eerste plaats een gelukkig Nieuwjaar wensen en 

gezondheid en voorspoed voor jou en de jouwen. En daaraan gekoppeld natuurlijk, we moeten er 

even in komen, nietwaar, mijn eerste vraag of jij als moslim aan nieuwjaarswensen doet en of je 

dat nu doet of niet, je de nieuwjaarswensen retourneert. Immers, we zullen het in onze 

briefwisseling hebben over de inpassing van moslims in de Nederlandse samenleving. We zijn het 

islamdebat voorbij. We praten niet meer over het of, maar over het hoe. 

 

Maar maak niet te veel woorden vuil aan mijn, misschien wat plagerig gestelde, eerste vraag. Er 

zijn veel belangrijkere kwesties die ik aan je wil voorleggen en ik ben ook benieuwd naar de vragen 

die jij voor mij in petto hebt. 

 

Integratie 

In deze eerste brief wil ik het thema integratie centraal stellen. Integratie is een volkomen 

afgekloven, bijna betekenisloos woord geworden. Ik ga je dan ook niet naar jouw definitie ervan 

vragen. Wat ik wel doe is je een aantal cases voorleggen die met integratie te maken hebben. 

Overigens presenteer ik deze cases elk jaar weer aan mijn nieuwe studenten en ze hebben telkens 

weer verrassende reacties. 

 

Hugenoten 

De eerste case gaat over de hugenoten. In de zestiende en zeventiende eeuw kwamen er veel 

Franse hugenoten, die protestants waren, naar Nederland omdat ze in Frankrijk hun geloof niet 

langer mochten beleven. De vraag die ik de studenten stel is wie er weet heeft van de 

hugenotengemeenschap in Nederland. Die vraag wordt vrijwel altijd beantwoord met blikken van 

niet begrijpen. Sommigen weten niet eens wie de hugenoten zijn. Het commentaar dat ik op mijn 

zelf gestelde vraag geef is dat de hugenoten in korte tijd volkomen geïntegreerd zijn. Slechts een 

enkele achternaam, waaronder die van mijn oudtante, roept het hugenotenverleden van deze 

Nederlanders nog op. De slotconclusie van het college is dan dat de hugenoten hun weg in de 

Nederlandse samenleving hebben gevonden en erin zijn opgegaan. 

 

Joden 

Mijn tweede case gaat over de joden. Sinds het begin van de zeventiende eeuw hebben Sefardische 

en Asjkenazische joden zich in Nederland gevestigd. Hen overkwam in de vorige eeuw het drama 

van de Shoah, maar gelukkig is er nog steeds een joodse gemeenschap in het land. Maar dat roept 

een vraag op. Hoe komt het dat er in Nederland nog steeds een joodse gemeenschap bestaat terwijl 

de hugenoten als gemeenschap niet meer bestaan? Wat maakt dat de joden, die al meer dan 400 

jaar in Nederland wonen, nog steeds te boek staan als aparte gemeenschap? Er ontwikkelen zich 

dan altijd uiterst interessante discussies in het college. Als afsluiting concludeer ik dan dat de 

joden als groep nog steeds bestaan omdat ze belang hechten aan hun joodse identiteit maar ook 

omdat ze door de ontvangende samenleving toch vaak nog als ‘anders’ worden gezien. De laatste 

stap tot volledige integratie wordt maar niet genomen. 
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Orthodoxe protestanten 

Mijn derde vraag gaat over de protestanten in Nederland die in dorpen als Staphorst, Spakenburg-

Bunschoten en Tholen wonen. Ze zijn orthodox, de vrouwen dragen verplicht lange haren en 

hoeden. TV kijken is taboe en eventueel internet afgeschermd. Sommigen laten hun kinderen niet 

inenten waardoor er van tijd tot tijd polio- en mazelen-epidemieën uitbreken, onlangs nog, en 

soms met de dood tot gevolg. Alles onder het motto dat de HEERE geeft en de HEERE neemt. Ik 

vraag mijn studenten dan of ze vinden of deze mensen geïntegreerd zijn. Dat is een lastige! Bij 

hugenoten en joden kun je nog aanvoeren dat ze oorspronkelijk niet uit Nederland afkomstig zijn, 

maar bij steile protestanten geldt dat argument niet. Enerzijds hebben ze hun plek in de 

samenleving, in een eigen zuil, meer dan gevonden. Maar om dan anderzijds te zeggen dat ze 

geïntegreerd zijn? Ze onderscheiden zich heel duidelijk van ‘de rest’. De studenten komen er 

meestal niet uit. Sommigen vinden dat zo’n opmerkelijke gemeenschap de diversiteit in de 

samenleving vergroot, anderen vinden dat ze een afwijkende en dus niet passende levensvorm 

beoefenen. 

 

Jouw voorkeuren 

En dan nu naar mijn vragen, waarde Nourdeen, aan jou. Op dit moment wonen er tegen de een 

miljoen moslims in Nederland in allerlei soorten en maten. Jij bent een van hen. Ik heb je de 

gevallen van integratie van hugenoten, joden en orthodoxe protestanten voorgelegd. Met welke 

groep voel jij je, vanuit jouw perspectief van integratie, het meest verwant? Zou je me verder ook 

willen zeggen aan welke van deze drie vormen van ‘integratie’ jij voor de moslims in Nederland de 

voorkeur zou geven? Het hugenotenmodel, zodat we over honderd jaar van niemand meer weten 

dat hij of zij moslim is of van moslimafkomst. Het joodse model, waarin het belang van het 

behouden van de eigen identiteit centraal staat maar die wel als prijs heeft dat je geen volledige 

integratie à la hugenoten bereikt. Of het orthodoxe protestantenmodel, waarin moslims nogal 

gescheiden van de samenleving hun eigen leven leiden en hun eigen gewoontes navolgen. 

 

Ik vraag je naar je gevoel van verwantschap en voorkeur voor de modellen. Maar zou je ook 

antwoord willen geven op de vraag welk scenario van ‘integratie’ het meest voor de hand ligt in het 

geval van de moslims in Nederland? Wat kunnen we verwachten de komende honderd jaar? 

 

Ik wacht met grote belangstelling je antwoord af maar ook ben ik nieuwsgierig welke vragen je mij 

als oer-Hollandse kaaskop wilt stellen. 

 

Met hartelijke groet, 

 

Jan Jaap de Ruiter 
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15 reacties 

 

 

Goed initiatief, ik ga alle brieven lezen. Denk dat er een 4e model mogelijk is… 

Reactie door Peter op 10 januari 2014 @ 09:45 uur 

 

Tja, De Ruiter is weer zeer ongenuanceerd bezig: alsof alle moslims uit Turkije komen en ze 

allemaal nog moeten integreren. Nederlandse moslims lijken me gewoon volledig geïntegreerd, 

iemand als Wildeman hoeft toch niet meer te integreren? 

Reactie door ali op 10 januari @ 09:56 uur 

 

een interessant begin… maar ik geef de vorige reacties gelijk: 

- er zijn meer modellen dan slechts deze 3 

- er wordt behoorlijk veralgemeniseerd zowel in de 3 cases als in ‘de moslims’ 

Reactie door veerle op 10 januari 2014 @ 11:53 uur 

 

ik denk dat Wildeman met een algemeen, vaag verhaal gaat komen: moslims willen heus wel 

integreren, maar dan wel met behoud van hun identiteit en meer respect van niet-moslims. 

Maar respect is niet iets wat je kunt eisen, je moet dat verdienen. 

Reactie door Bram op 10 januari 2014 @ 12:18 uur 

 

Wat aardig van ons dat ze mogen blijven die Moslims 

Reactie door Casper Smeets op 10 januari 2014 @ 13:06 uur 

 

Interessant! Wat een vooroordeel Veerle… 

Reactie door Sarah op 10 januari 2014 @ 15:51 uur 

 

4e model: De islamitische gemeenschap groeit en wordt de meerderheid in Nederland, zullen 

dan de niet moslims moeten integreren en de normen en waardes en geloof van de moslims 

moeten overnemen? 

(Lijkt mij van niet, Allaah swt zegt in de Quran: “Er is geen dwang in het geloof”) 

Ik ben benieuwd naar de reactie brief van broeder Nourdeen Wildeman en graag zou ik ook 

deze model uitgelicht zien worden in zijn brief. 

ps: De Hugenoten kwamen naar Nederland omdat ze in Frankrijk VERPLICHT waren te 

integreren in de zin van het afstand doen van hun geloof. 

Reactie door Nasir op 10 januari 2014 @ 16:02 uur 
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Heel erg benieuwd wat Nourdeen gaat antwoorden. Het is duidelijk dat De Ruiter 

wetenschapper is. Als het om integratie gaat, moet er blijkbaar volgens bepaalde modellen 

worden geïntegreerd. Ik denk dat het zo niet werkt. De toekomst is altijd anders dan het 

verleden, dan zal zeker voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders zo zijn. En vergeet hierbij 

niet het verschil tussen de generaties! 

Reactie door Pandabeertje op 11 januari 2014 @ 08:18 uur 

 

Beste reageerders tot u toe. Ik geef drie modellen aan, maar sluit helemaal niet uit dat er meer 

modellen zijn. Bovendien vraag ik Nourdeen aan het einde van mijn brief naar wat hij zelf 

verwacht. Dus de kritiek dat ik ‘ongenuanceerd’ bezig ben, werp ik verre van mij, Ali. Verder 

moet je in een briefwisseling de zaken scherp formuleren, anders krijgen we een vlees noch 

visdebat en daar heeft niemand wat aan. Enfin, we gaan het licht zien dat Nourdeen, wiens 

naam per slot van rekening “Licht van de Godsdienst” betekent, gaat laten schijnen op de 

prangende integratievragen. 

Reactie door Jan Jaap de Ruiter op 11 januari 2014 @ 12:10 uur 

 

Vraag aan meneer De Ruiter: kan hij al aangeven wat hij hoopt dat er met ons moslims gaat 

gebeuren de komende decennia? 

Reactie door Ibrahim op 11 januari 2014 @ 12:14 uur 

 

Dag Ibrahim, zal ik daar later nog eens op ingaan? Als de briefwisseling daartoe aanleiding 

geeft? Even afwachten wat het antwoord van Nourdeen is. 

Reactie door Jan Jaap de Ruiter op 11 januari 2014 @ 13:25 uur 

 

Een vraag voor Jan Jaap de Ruiter: hoe definieer je ‘oorspronkelijk niet uit Nederland 

afkomstig zijn’. De Hugenoten kwamen in de zeventiende eeuw, veel joden kwamen in de 

zeventiende eeuw, en de voorouders van de mensen in Staphorst waren er altijd al, impliceer je. 

Is dat wel zo? Is het niet eerder een kwestie van dominante cultuur, die als ‘oorspronkelijk’, 

‘waren hier altijd al’ wordt beschouwd, dan daadwerkelijk Nederlanderschap dat teruggaat op 

de periode voorafgaand aan de middeleeuwen, of nog verder terug? Wie is de oorspronkelijke 

Nederlander, in dit van Spanjaarden, Duitsers, Vikingen, Angelen, Saksen, Russen, Batavieren, 

Fransen, Walen, Vlamingen, Polen overlopen gebied? En laten we vooral de Romeinen niet 

vergeten. Iedereen die hier in 1581 aanwezig was, als we de Acte van Verlatinghe even als 

beginpunt nemen? En stemmen de inwoners van Staphorst van deze oorspronkelijke 

Nederlanders af, en de Hugenoten niet? 

Wat is je gedachte over de constructie van autochtoon Nederlanderschap? 

Reactie door Daphne op 13 januari 2014 @ 14:08 uur 
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Dag Daphne, ik zie je punt. Je zou kunnen zeggen dat alle drie de groepen uit min of meer 

dezelfde tijd stammen omdat het protestantisme ook niet ouder is dan de stellingen van Luther 

op de deur in Wittenberg in 1517. Het is dus relatief. Maar feit blijft dat hugenoten en Joden 

van buiten kwamen en ‘autochtone’ Nederlanders zich ‘bekeerden’ tot het protestantisme. Maar 

de herkomst is nog niet eens het belangrijkste punt. De vraag gaat over de -beleefde- mate van 

inpassing in Nederland en vanuit dat perspectief blijven mijn observaties gewoon staan. 

Reactie door Jan Jaap de Ruiter op 13 januari 2014 @ 14:38 uur 

 

Ik voorspel dat de moslims het joodse model zullen volgen. Intergratie moet van twee kanten 

komen. Seculiere Nederlanders zullen niet staan te trappelen om op moslims te gaan lijken – 

dat is dus een illusie. Hugenoten brachten natuurlijk hun taal en een enigszins afwijkende 

cultuur mee, hoewel die verschillen niet heel groot geweest zullen zijn. Ze beleden een religie 

die sterk leek op de Nederlandse dominante religie. Dat sloot dus aardig aan. Hoe kort was die 

korte tijd waarin ze opgingen in de Nederlandse samenleving? Voor de Staphorster variant 

geldt dat ze niet mee-geëvolueerd zijn met de rest van de Nederlandse samenleving. Ze zijn als 

het ware geëxtegreerd. Die ontwikkeling is nog te nieuw om voorspellingen over de lange 

termijn te doen, maar het ligt voor de hand dat ze over pakweg 200 jaar zullen zijn 

uitgestorven. Mij staat een samenleving voor ogen waar voor iedereen plaats is, ondanks 

verschillen. 

Reactie door Hendrik Jan op 21 januari 2014 @ 13:21 uur 

 

Waarom neemt niemand het woord ‘assimilatie’ in de mond? Als het begrip ‘integratie’ zodanig 

is geërodeerd dat het aan kracht heeft ingeboet, zoek je naar andere woorden. 

Reactie door Penelope op 21 januari 2014 @ 15:34 uur 
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13 januari 2014 

 

Briefwisseling De Ruiter-Wildeman: 

De tweede brief 

 

 

Beste Jan Jaap, 

 

Een gesprek over de toekomst van de moslimgemeenschap in Nederland kan gevoerd worden 

vanuit verschillende perspectieven. Je hebt gekozen voor het perspectief ‘integratie’. Dit 

perspectief heeft een valkuil en wellicht is het goed dat we hier direct in lijken te vallen. 

 

Valkuilen 

Als er iets is wat fundamenteel verkeerd is gegaan in het zogenaamde islamdebat, dan is het de 

vermenging van de onderwerpen ‘migratie’ en ‘religie’. Wanneer er wordt gesproken over de 

toekomst van de moslimgemeenschap vanuit het perspectief ‘integratie’, denk ik dat het 

noodzakelijk is dat we dit onderscheid te allen tijde scherp bewaken. 

 

De reden dat ik vermoed dat we gelijk in deze valkuil zijn gevallen, is de suggestie dat ik wellicht 

vragen voor jou “als oer-Hollandse kaaskop” heb. Hoewel die aanduiding taalkundig gezien op 

twee manieren uit te leggen is, vermoed ik dat je hiermee op jezelf doelt. Op die vraag kan ik kort 

en bondig reageren: ik heb niet één vraag voor jou als oer-Hollandse kaaskop. Ik ben namelijk zélf 

een oer-Hollandse kaaskop. Ik ben een moslim uit de polder, met Hollandse roots. Als wij ons in 

het kader van deze briefwisseling ten opzichte van elkaar definiëren, zal dat zijn op de eigenschap 

wel/niet moslim, niet op etniciteit of cultuur. 

 

Een andere valkuil is om vooral van de toekomst te verwachten wat je hoopt. Deze briefwisseling 

zal daarop geen uitzondering zijn. Je gaf in jouw brief drie voorbeelden van andere 

gemeenschappen en de mate waarin zij zijn geïntegreerd. Vervolgens vroeg je mij welk model mijn 

voorkeur heeft. Mijn antwoord gaat dus vooral over wat ik hoop. Natuurlijk kan ik mij niet 

onttrekken aan feitelijkheden en waargenomen trends. Het wordt dus een mix. 

 

Geen van ons beide kan spreken namens de gemeenschappen waar het om gaat, maar ik zie uit 

naar een goede uitwisseling van onze persoonlijke gedachten over hoop en verwachtingen. 

 

Hugenoten, Joden of orthodoxe protestanten 

Het zal je niet verbazen dat er bij ieder van de drie genoemde gemeenschappen aspecten zijn die 

mij aanspreken of niet. Ik denk niet dat je had verwacht dat ik één van de drie zou kiezen. In eerste 

instantie hang ik naar het voorbeeld van de Joodse gemeenschap, mede door het belang dat door 

hen wordt gehecht aan de Joodse identiteit. Het voorbeeld van de orthodoxe protestanten lijkt mij 

weinig hout snijden, aangezien de geografische spreiding van moslims door Nederland van een 

totaal andere orde is. Alle modellen gaan trouwens niet geheel op, omdat de moslims niet als één 

groep naar Nederland zijn gekomen. Maar mijn sterkste aanknopingspunt zit in een specifieke 

formulering van de integratie van de hugenoten. 

 

Over deze gemeenschap stel je namelijk dat “de hugenoten hun weg in de Nederlandse 

samenleving hebben gevonden en erin zijn opgegaan”. 
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Wat ik hoop voor de toekomst van de moslimgemeenschap in Nederland is dat wij onze weg in de 

Nederlandse samenleving volledig zullen vinden. Wat ik niet hoop is dat wij hierin opgaan. Ik 

hoop dat wij een volwaardig onderdeel worden van deze samenleving. 

 

Wat betekent dit concreet? Bijvoorbeeld dat de moslimgemeenschap zal deelnemen aan de 

politiek door middel van eigen partijen. Dat de moslimgemeenschap islamitische scholen zal 

hebben waar op kwalitatief hoogstaand niveau de taal en geschiedenis van zowel Nederland als de 

religie gedoceerd wordt. Dat de moslimgemeenschap een eigen stem in de Nederlandse media gaat 

krijgen, waarin religieuze en contemporaine onderwerpen aan elkaar worden gekoppeld en 

besproken. Dat de moslimgemeenschap haar normen en waarden met betrekking tot burgerschap 

en nabuurschap zal inzetten door met stichtingen en particuliere initiatieven een constructieve 

bijdrage te leveren. Dit alles met behoud van identiteit, met behoud van religie en de daarbij 

behorende normen en waarden. 

 

Naïef 

Ben ik naïef? Ook ik zie dat er sprake is van grote verdeeldheid binnen de gemeenschap. Ook ik zie 

jongeren het pad van islam verlaten. De verhalen van ex-moslims zijn niet langs mij heen gegaan 

(hoewel ‘ex-sjiieten’ meestal een betere aanduiding is). Vanzelfsprekend ben ik mij ervan bewust 

dat er op alle punten die ik noem voorbeelden te over zijn waar dit eerder is geprobeerd en waar 

mensen binnen mijn gemeenschap hebben gefaald. Tegelijkertijd zie ik steeds meer kundige 

mensen vanuit verschillende etnische groepen samenkomen om dergelijke doelen te 

verwezenlijken. 

 

Onderzoeken wijzen uit dat waar in nagenoeg alle religieuze stromingen het bezoek aan religieuze 

diensten de afgelopen jaren sterk is afgenomen, het juist de moslimgemeenschap is die een andere 

trend toont. Ik zie geen garantie voor succes. Ik zie wél te veel potentie om te negeren. 

 

A matter of give and take 

Overigens heeft dit verhaal twee kanten. Mijn vragen aan jou: wanneer zal de niet-

moslimgemeenschap de moslims als volwaardige burgers gaan beschouwen? Wanneer zal niet 

elke aanvraag voor de bouw van een moskee worden beantwoord met een protest? Wanneer zullen 

niet bij ieder bericht over misstanden in de samenleving archiefbeelden van vrouwen met 

hoofddoeken worden getoond? Wanneer zal niet iedere goede actie van een moslimorganisatie 

met achterdocht worden benaderd? Wanneer zal niet iedere buitenlandse spreker als haatimam 

worden weggezet? 

 

Eigenlijk vraag ik: wanneer is de rest van Nederland er klaar voor om de islamitische 

gemeenschap niet langer te tolereren maar te accepteren? We zijn hier namelijk niet te gast, we 

zijn hier inmiddels geboren en getogen. 

 

De nieuwjaarswens? Ik zou er niet over begonnen zijn. Nu jij mij in jouw brief het goede wenst zeg 

ik: “en voor jou hetzelfde” (hoewel de vraag over de nieuwjaarswens halverwege januari niet alleen 

betrekking heeft op mijn principes als moslim maar óók vraag ik me af of het zo laat nog mag 

vanuit de oer-Hollandse etiquette). 

 

Met gelijke interesse wacht ik op je tweede brief. 

 

Nourdeen Wildeman 
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10 reacties 

 

 

Goede brief van Wildeman. Het wordt hoog tijd dat moslims er gewoon bij gaan horen, hoe 

hard Wilders ook zal blijven schreeuwen. 

Reactie door Bart op 13 januari 2014 @ 11:10 uur 

 

2 plusjes voor deze brief. 

Reactie door Willem op 13 januari 2014 @ 11:19 uur 

 

Moslims zullen pas echt geaccepteerd worden als er een Nederlandse islam wordt ontwikkeld: 

een islam die garant staat voor veiligheid, emancipatie, etc. Dat lijkt me logisch. Er zijn nu nog 

te veel voorbeelden waaruit duidelijk wordt dat die veiligheid er nog niet is. 

Reactie door Gerard op 13 januari 2014 @ 12:13 uur 

 

Goed idee, beetje saai nog heren. Mag iets meer vuurwerk komen! Succes. 

Reactie door Bregt Jansen op 13 januari 2014 @ 12:40 uur 

 

“Eigenlijk vraag ik: wanneer is de rest van Nederland er klaar voor om de islamitische 

gemeenschap niet langer te tolereren maar te accepteren? We zijn hier namelijk niet te gast, we 

zijn hier inmiddels geboren en getogen.” 

Klopt, maar Nederlanders zijn kerken/religie ontstegen, zo lijkt het. Daar loopt het mis. 

Reactie door Vlindertje909 op 13 januari 2014 @ 12:41 uur 

 

@Gerard: Islam STAAT garant voor veiligheid, emancipatie, etc. Als wij nou allemaal eens een 

Koran (de bron) lezen dan wordt alles vanzelf een stuk duidelijker en misconcepties worden 

hierdoor uit de wereld verholpen. 

Reactie door Kees op 13 januari 2014 @ 12:58 uur 

 

“wanneer is de rest van Nederland er klaar voor om de islamitische gemeenschap niet langer te 

tolereren maar te accepteren? We zijn hier namelijk niet te gast, we zijn hier inmiddels geboren 

en getogen.” 

Dit is natuurlijk de crux van het verhaal. Van migranten kun je vragen zich te verdiepen in “de” 

Nederlandse cultuur, normen, waarden. Maar op het moment dat iemand (door migratie of 

geboorte) staatsburger wordt van NL zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat diens stem 

evenveel waard is in de evolutie/ontwikkeling van cultuur, waarden en normen in Nederland. 

Het is vreemd om te stellen dat de protestanten van de Bible Belt “gescheiden” van de 

samenleving leven. Hebben zij immers geen stem in het parlement? Op deze en vele andere 
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wijzen maken zij toch bijzonder actief deel uit van de samenleving? Dat een meerderheid van 

de Nederlanders zich niet verwant voelt met de orthodoxe levensvisie heeft er al toe geleid dat 

vele heersende wetten, normen en waarden van die levensvisie afwijken. De vraag is echter 

hoeveel ruimte we als samenleving blijven geven voor de grote diversiteit aan levensvisies. 

Moeten we allemaal daadwerkelijk hetzelfde denken, voelen, begrijpen? Of is er ruimte voor 

verschillende ervaringen en visies? 

Neem het voorbeeld van de beoogde invoering van het fenomeen “weigerambtenaar”. Is het 

echt nodig dat elke individuele ambtenaar actief bijdraagt aan de rechten van homoseksuele 

stellen of is het aan de overheid als geheel, als systeem, om het recht te waarborgen? Kan er 

niet, zolang homo’s overal kunnen trouwen, ruimte worden gegeven aan hen die 

gewetensbezwaren hebben? Of is het echt “aanpassen of oprotten” voor ongetwijfeld goede en 

bezielde trouwambtenaren? 

Moeten orthodoxe christenen en moslims (of wie ook) echt hetzelfde denken over homo’s en 

vrouwen als de heersende norm, of is het mogelijk dat er verschillende opvattingen bestaan 

onder dezelfde wetgeving? 

Kortom, integratie is een proces waar alle Nederlanders doorheen moeten: leren omgaan met 

verschillen en een wereld in ontwikkeling, het bepalen van eigen standpunten en die in 

samenspraak tot uitdrukking brengen in normen, waarden, wetten en cultuur. 

Reactie door Bart Mijland op 13 januari 2014 “ 13:18 uur 

 

laten we als moslims het goede voorbeeld geven in alle aspecten zodat de mensen niet bang 

meer zijn voor de islam maar juist nieuwsgierig ernaar worden en meer gaan onderzoeken. het 

gratis verspreiden v.d. koraan is een hele goede stap. De islam is gezonden voor de gehele 

mensheid dus ook voor de hollanders! 

Reactie door hajar op 14 januari 2014 @ 10:00 uur 

 

Jan-Jaap en Nourdeen 

Hugenoten, joden, orthodox protestanten en moslims laten zich moeilijk vergelijken. 

De ‘diaspora’ bracht joden niet slechts naar Nederland, hugenoten kwamen juist naar 

Nederland omdat calvinisme daar reeds ‘staatsgodsdienst’ was en moslims kwamen hier om 

economische redenen en ook niet speciaal naar Nederland. Orthodoxe protestanten zijn 

volledig ‘gepacificeerd’. 

Nourdeen en Jan-Jaap zijn zelfverklaarde ‘bekeerde’ oer-hollandse kaaskoppen. De één 

bekeerde zich tot islam en de ander tot ‘publiek debat’. En met ‘bekeerden’ is het een beetje als 

met ex-rokers meestal de ‘fanatiekste’ niet-rokers. Ik ken een voormalig heroïneverslaafde die 

nu al twintig jaar het feit dat hij ‘gered’ is uitvent in kerkdiensten. 

Allemaal erg particulier om niet te zeggen zeer weinig betekenend … alles behalve een 

intellectueel debat 

Reactie door peter a op 14 januari 2014 @ 10:47 uur 
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Interessant begin! Ben benieuwd naar het vervolg.. 

Reactie door Maryam op 14 januari 2014 @ 12:19 uur 
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16 januari 2014 

 

Briefwisseling De Ruiter-Wildeman: 

De derde brief 

 

 

Beste Nourdeen, 

 

Dank voor je brief die ik met belangstelling gelezen heb, maar ook met zorg. Ik proef frustratie in 

de vraag die je als volgt formuleerde: ‘Wanneer is de rest van Nederland er klaar voor om de 

islamitische gemeenschap niet langer te tolereren maar te accepteren? We zijn hier namelijk niet 

te gast, we zijn hier inmiddels geboren en getogen’. Je bent dus van mening dat de moslims, hoe 

divers ze ook zijn zoals je zelf ook aangeeft, niet geaccepteerd worden door ‘de rest van Nederland’ 

maar slechts getolereerd. Voordat ik antwoord op deze prangende vraag geef, ga ik eerst in op een 

ander onderdeel van je brief, omdat ik denk dat mijn reactie op dat andere onderdeel van belang is 

voor mijn antwoord op de acceptatie-tolerantievraag. 

 

Integratiemodel 

Op mijn vraag welk integratiemodel je het meest aanspreekt, dat van de Hugenoten, de joden of de 

orthodoxe protestanten, geef je een gemengd antwoord. Het behoud van de identiteit van de joden 

en de manier waarop Hugenoten hun weg in Nederland vonden staan je aan. Maar je wilt 

tegelijkertijd niet onzichtbaar worden als de Hugenoten. De integratie à la protestanten wijs je af 

vanwege de geografische verdeeldheid van moslims in het land. Er zijn nu eenmaal geen 

islamitische dorpen als Staphorst en Oude-Tonge. 

 

Maar als je dan concreet wordt, dan zeg je zonder omhaal van woorden dat je het liefst ziet dat de 

moslimgemeenschap aan de samenleving deelneemt door eigen politieke partijen, door eigen 

islamitische scholen, door eigen omroepen, door eigen stichtingen die islamitische waarden 

propageren en dat alles ‘met behoud van identiteit, met behoud van religie’. 

 

Waarde Nourdeen, wat je feitelijk zegt is dat je een eigen islamitische zuil wilt. Een zuil wordt in 

Nederland immers gekenmerkt door eigen politieke partijen, eigen scholen, eigen omroepen, eigen 

instellingen en een forse profilering van de eigen religieuze identiteit. Een soort van SGP op z’n 

islamitisch. Daarmee spreek je je toch uit voor een integratiemodel: dat van de orthodoxe 

protestanten, maar dan zonder het geografische aspect. 

 

Acceptatie of tolerantie 

De zuilen van indertijd, waarvan we de resten in Nederland nog tegenkomen in eigen scholen, 

omroepen en kranten, waren gebaseerd op het tolereren van elkaar. De protestanten, katholieken 

en socialisten waren het volstrekt oneens met elkaar als het ging om religieuze of ideologische 

overtuigingen, maar ze beseften dat ze met elkaar moesten samenleven en op basis van die 

noodzaak wisten ze het land (v)aardig te besturen. De elites van de zuilen gingen intensief met 

elkaar om, de ‘gewone mensen’ van de diverse zuilen niet. Een voorbeeld? Mijn eigen moeder, van 

rooms-rode huize, moest zich tot het protestantisme bekeren om met mijn vader, van protestantse 

huize, te mogen trouwen. Was dat niet gebeurd, dan was er ook geen Jan Jaap de Ruiter geweest. 

 

Tolerantie is al heel wat 

Wat ik wil zeggen, Nourdeen, is dat tolerantie al een heel groot ding is. Je zult nooit 100% 

instemming krijgen van de samenleving in alles wat je als moslimgemeenschap wilt bereiken of de 

standpunten die moslims innemen. Je zult protesten tegen moskeebouw voor lief moeten nemen 
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en constant het debat moeten voeren over hoofddoekjes of predikers die uit het buitenland komen 

spreken. Daar is helemaal niets ongewoons aan. Wist je dat er in de negentiende eeuw een enorm 

debat is geweest over de kwestie dat de preek in synagogen in het Nederlands zou moeten worden 

gegeven omdat de overheid vond dat preken in het Portugees of Jiddisch niet paste bij de 

integratie van joden in het land? In 1836 zou rabbijn Carillon een Nederlandstalige preek door zijn 

zoon laten voorlezen in de Utrechtse synagoge ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan 

van de Utrechtse Universiteit. Een en ander leidde tot veel commotie maar ook tot bewondering. 

En wat dacht je van de recente discussie over de vraag of kinderen moeten worden ingeënt tegen 

de mazelen zoals sommige protestanten weigeren te doen? Mijn boodschap is dus dat je je niet te 

veel moet aantrekken van al het geklaag en gemiauw over de standpunten en initiatieven van 

moslims in Nederland. Het hoort er gewoon bij. Bovendien zijn er ook politieke partijen en 

individuele burgers die het prima vinden dat moslims op hun eigen manier integreren. Het is niet 

alleen kommer en kwel. En laten we wel wezen, hier in Nederland heerst er een ongekende 

democratische vrijheid voor het beleven van je eigen geloof. Kom daar maar eens om in 

islamitische landen waar ‘afwijkende’ vormen van geloofsbeleving grof worden onderdrukt. Grijp 

dus je kansen. En een advies: zak niet weg in bitterheid en boosheid. Die zullen je niets brengen. 

 

De polderislam 

Laten we even de integratie blijven maar wel een ander punt ervan aansnijden. Vaak hoor ik in 

mijn discussies met moslims en ook lees ik het vaak op allerlei sites dat er maar één islam bestaat 

en dat een ‘Europese’ islam, een ‘Nederlandse’ islam of zelfs een ‘polderislam’ nooit kan bestaan. 

De islam is universeel, geldt voor alle tijden en plaatsen en daarmee is de kous af. Onlangs heb ik 

het echter gewaagd om de islam zoals deze gepropageerd wordt door Yassin Elforkani te 

karakteriseren als een ‘EO-islam’. Elforkani heeft er genoeg van om vragen te beantwoorden over 

hoe lang de baard moet zijn, aan welke eisen een sluier moet voldoen, en allerlei andere technische 

aspecten van de regelgeving van de islam. Hij roept jonge moslims op getuigen te zijn van hun 

geloof, te laten zien dat moslim-zijn staat voor met respect voor elkaar aan de samenleving te 

bouwen: een EO-islam. Ik vind zijn visie een verademing en ik denk dat Elforkani een belangrijk 

punt heeft. Zo kun je de acceptatie van de islam in Nederland vergroten, en dat is precies wat jij 

wil. 

 

Mijn vraag aan jou is wat jij van deze opvatting vindt: is rekkelijkheid beter dan strak vasthouden 

aan je overtuigingen? Met welke houding dien je de zaak van de islam in Nederland het beste en… 

krijgen we dan uiteindelijk te maken met die polderislam? 

 

Ik zie uit naar je antwoorden, en groet je hartelijk als mede-oerHollandse kaaskop, 

 

Jan Jaap de Ruiter 
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4 reacties 

 

 

Interessante vervolgbrief. Volgens mij weten veel moslims zelf niet welke kant ze op willen en 

worden ze meegenomen door andere Nederlanders op een brede, maatschappelijke weg 

richting een ander Nederland dat veel stedelijker is, dat meer gemengd is, dat meer de 

concurrentie zal moeten aangaan met andere landen. Mijns inziens zal dat economische het 

belangrijkste zijn in het integratieproces voor moslims. Als moslims willen en mogen meedoen 

als volwaardige Nederlandse burgers, als ze echt een bijdrage willen en kunnen leveren aan de 

economie, dan zal dat op zich denk ik al meer dan voldoende integratie zijn. 

Reactie door Johannes op 16 januari 2014 @ 08:04 uur 

 

Ik vind De Ruiter een beetje belerend… De academicus versus de opiniemaker. Da’s jammer. 

Reactie door Petra Vaassen op 16 januari 2014 @ 08:05 uur 

 

Vind EO-islam niet een goede term. Dat is te veel vergelijkend. De islam zal een eigen weg gaan 

in Nederland. 

Reactie door Bram op 16 januari 2014 @ 20:17 uur 

 

Derde brief en de reacties worden allengs minder. Discussie te saai? Ik hoop overigens 

begrippen als mede-oerHollandse kaaskop niet meer te lezen. Afgezien van het feit dat dit een 

mooi dicteewoord is, is het een zwaktebod van JJdR die naarstig naar aansluiting zoekt bij NW. 

Is dit niet de omgekeerde wereld? Waarom nerveus worden als iemand anders is? Je kunt in 

het onderhavige geval maar beter een paar goede moslimvrienden hebben, dan hoef je je niet 

langer druk te maken over het niet-beheersbare collectief. Je kunt ook maar beter stevig 

verankerd staan in een andere traditie of gegrondvest zijn op persoonlijke principes om relaxt 

met het anderszijn om te gaan. Als je ‘niets’ aanhangt, maak je snel bezwaar of voel je je 

bezwaard als een ander het wel doet. 

Reactie door Penelope op 21 januari 2014 @ 16:41 uur 
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21 januari 2014 

 

Briefwisseling De Ruiter-Wildeman: 

De vierde brief 

 

 

Beste Jan Jaap, 

 

Laat ik beginnen met een geruststelling. Je gaf aan dat je mijn brief had gelezen met enige zorg. Je 

vermoedt frustratie, boosheid en bitterheid. Van bitterheid of frustratie is geen sprake. Wel voel ik 

soms enige boosheid, maar enkel het type dat mij inspireert en drijft om mij nog meer in te zetten 

voor de zaken die ik belangrijk vind. 

 

Ik merk die instelling ook bij moslims om mij heen. Een broeder vroeg zich laatst hardop af: waar 

zouden wij als moslims in Nederland zijn zonder Geert Wilders? In zekere zin mogen we de 

tegenstand die we ervaren zien als een zegen. Het heeft veel moslims bewust gemaakt van hun 

geloof en motiveert hen om zich meer te verdiepen in de islam. Hetzelfde geldt voor veel 

bekeerlingen. Hoe vaak hoor ik niet van mensen voor wie de uitkomst van een zoektocht de 

omarming van islam is, dat het begin van hun zoektocht voortkwam uit alle negatieve media 

aandacht? 

 

De slogan in een reclame voor sociaal verantwoord bankieren lijkt ook hier op te gaan: alles wat je 

aandacht geeft, groeit. 

 

Geklaag en gejammer? 

Toch vind ik dat je je in je antwoord op mijn vraag er iets te gemakkelijk vanaf maakt, wellicht 

mede geholpen door mijn vraagstelling. Je vindt dat ik me “niet te veel moet aantrekken van al het 

geklaag en gemiauw over de standpunten en initiatieven van moslims in Nederland” want het 

“hoort er gewoon bij”. Die mening heb ik niet. Enerzijds denk ik dat ‘geklaag en gemiauw’ een 

understatement is. Anderzijds denk ik dat de mate en grofheid waarmee het zich manifesteert er 

niet simpelweg ‘gewoon bij hoort’. 

 

In deze context quote ik graag iemand die recentelijk op NieuwWij het volgende over dergelijk 

‘geklaag en gejammer’ zei: “De geschiedenis heeft ons bewezen hoe desastreus een in eerste 

instantie schijnbaar zo onschuldige afkeer van een abstracte leer, religie of ideologie kan uitlopen 

op vervolging van en massamoord op mensen van vlees en bloed.” 

 

Maar belangrijker dan dat is een andere dimensie van mijn vraag. Ik merkte in mijn vraagstelling 

op dat moslims hier in Nederland niet langer te gast zijn, we zijn hier geboren en getogen. Ik 

beschreef in mijn brief dat ik hoop dat de islamitische gemeenschap een volwaardig onderdeel zal 

zijn van dit land. Dat de moslimgemeenschap een constructieve bijdrage zal leveren met 

betrekking tot burgerschap en nabuurschap. 

 

Wellicht had ik mijn vraag preciezer moeten formuleren. Wanneer is de rest van Nederland er 

klaar voor om de islamitische gemeenschap te zien als een onderdeel van dit Nederland? Niet 

langer als gast en al helemaal niet als indringer. 

 

Overigens merk je terecht op dat veel mensen in Nederland het prima vinden dat moslims op hun 

eigen manier integreren. Dat ben ik volledig met je eens. Het is zeker niet alleen kommer en kwel. 

Ik zie veel mogelijkheden en kansen. 
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De polderislam als toekomst? 

In mijn beleving is het leven van een moslim die islam praktiseert als het kleuren van een 

kleurplaat. Je mag binnen de lijntjes je eigen kleuren kiezen, je eigen invulling geven en ieder 

eindproduct kan en zal verschillend zijn van de anderen, met haar eigen schoonheden en 

eigenaardigheden. 

 

De observatie dat er in de interne dialoog binnen de islamitische gemeenschap wel erg veel 

aandacht lijkt te zijn voor de lijntjes en te weinig aandacht voor het kleuren deel ik. Het 

tegenvoorstel om de lijntjes dan maar los te laten deel ik niet. Het beeld dat je schetst van een 

rekkelijke ‘EO-islam’ is dan ook iets waar ik niet op zit te wachten. 

 

De lengte van de baard, aan welke eisen een sluier moet voldoen en allerlei andere technische 

aspecten van de regelgeving van de islam zijn aspecten van de regelgeving van de islam. De kaders 

die Allah ons heeft gegeven waarbinnen wij kunnen handelen zijn islam. De dag dat we er genoeg 

van hebben om hierover vragen te beantwoorden is de dag dat we islam loslaten. Niet voor niets 

motiveert Allah in de koran moslims om op te roepen tot waarheid maar óók tot geduld. 

 

Ik onderschrijf volledig de noodzaak voor moslims om juist vanuit de islam de gehele samenleving 

te dienen. Dat benoem ik ook in mijn eerste brief. Islam geeft voldoende aansporing hiertoe en 

biedt voldoende ruimte en vrijheid om dit te ontplooien. Ik neem dan ook afstand van het idee dat 

rekkelijkheid van de regels hiervoor noodzakelijk is. 

 

Geaccepteerd willen worden om wie je (niet) bent? 

Er gaat echter meer schuil achter de omschrijving van de polderislam die ik in je brief lees, 

namelijk de tegenstelling die wordt gesuggereerd tussen ‘vragen beantwoorden over baard en 

sluier’ versus ‘met respect voor elkaar aan de samenleving bouwen’. Dat is een tegenstelling die ik 

niet onderschrijf. Ik geloof juist dat moslims vanwege én inclusief alle aspecten van de regelgeving 

van de islam met respect voor anderen en zichzelf een bijdrage kunnen leveren aan een betere 

maatschappij. Maar ook het idee – wat ik telkens weer tegenkom – dat moslims pas écht een 

bijdrage kunnen leveren als vrouwen hun sluier afdoen en mannen hun baard afscheren werp ik 

verre van me. 

 

Acceptatie van islam in Nederland vergroten is dan ook geen doel wat ik nastreef. Ja, ik denk dat 

acceptatie van islam in Nederland terecht zou zijn. Sterker nog: het zou de samenleving sterker 

maken. Nee, ik denk niet dat de alom aanwezige anti-islamitische sentimenten terecht zijn. 

Sterker nog: het verzwakt de samenleving juist. Maar wanneer acceptatie een doel op zich wordt, 

gaan mensen zichzelf of hun religie verloochenen. Ongeacht de vraag of de acceptatie zal 

toenemen of niet streef ik naar islam. Islam in mijn leven en islam in mijn bijdrage aan de wereld 

om mij heen. 

 

Benieuwd naar je reactie. 

 

Nourdeen Wildeman 
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14 reacties 

 

 

Mooie reactie broeder! 

Reactie door Mehmet op 21 januari 2014 @ 09:06 uur 

 

“Maar wanneer acceptatie een doel op zich wordt, gaan mensen zichzelf of hun religie 

verloochenen.” Wil dhr. Wildeman dat nog eens toelichten? 

Reactie door Bas van Heemst op 21 januari 2014 @ 09:21 uur 

 

Wildeman is iemand die waarde hecht aan uiterlijkheden, aan een lange baard, dat zie ik 

althans op de foto. Blijkbaar schrijft zijn interpretatie van de koran dat voor. Kan hij aantonen 

waar staat in de koran dat mannen een lange baard moeten dragen? 

Reactie door Nieuwsgierigaagje op 21 januari 2014 @ 09:47 uur 

 

de regelgeving rondom de baard en de lengte vd hoofddoek horen bij de islam net zoals je 

buurman goed behandelen en goed zijn voor je ouders; of je het nou polderislam of eo islam 

noemt islam is islam ; laat iedereen het uitdragen op de beste manier om een bijdrage te 

leveren aan de revival vd islam alhoewel Allah(Heilig en Verheven is hij ) ons daar niet voor 

nodig heeft. 

Reactie door hajar op 21 januari 2014 @ 09:47 uur 

 

Ik denk ook dat een fel anti-islam sfeer alleen maar zorgt voor tegenkrachten die wel eens 

sterker kunnen zijn dan ingeschat. Wilders moet daar voor oppassen, anders krijgen we een 

hele nare situatie in Nederland. 

Reactie door Hans Jansen op 21 januari 2014 @ 09:49 uur 

 

Beste Bast van Heemst 

Je schreef: 

Wildeman is iemand die waarde hecht aan uiterlijkheden, aan een lange baard, dat zie ik 

althans op de foto. Blijkbaar schrijft zijn interpretatie van de koran dat voor. Kan hij aantonen 

waar staat in de koran dat mannen een lange baard moeten dragen? 

Heb jij überhaupt wel de koran gelezen of de islam begrepen? Het is grappig om mensen te zien 

die weinig tot niks van de islam weten de islam of moslims willen beoordelen. 

Reactie door Dubbelzinnig op 21 januari 2014 @ 10:13 uur 
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Deze brief roept bij mij de vraag op (aan Nourdeen): verwacht jij dat moslims ooit in de 

meerderheid zullen zijn in Nederland en zo ja, welke consequenties dat zal kunnen hebben? Dit 

is immers de angst van veel PVV-stemmers. 

Reactie door Oprechte man op 21  januari 2014 @ 10:35 uur 

 

Een samenleving waarin moslims worden vertrouwd ipv gewantrouwd gaat zeker aan kwaliteit 

winnen, je zult zien dat de economie het beter gaat doen. 

Reactie door Yassin op 21 januari 2014 @ 10:37 uur 

 

”Blijkbaar schrijft zijn interpretatie van de koran dat voor. Kan hij aantonen waar staat in de 

koran dat mannen een lange baard moeten dragen?.” 

Wist jij dat de koran niet de enige bron is van moslims maar ook de Hadith en dat moslims een 

enorm percentage van dagelijkse aanbiddingen e.d. op basis van de hadith (overleveringen aan 

de Profeet vzmh van God) doen. 

O.a. de specificatie van hoe je moet bidden, wassing moet doen, hadj doen, zakaat betalen e.d. 

wordt uitgelegd in de hadith. Dus als die mensen die over verschillende punten zeggen, waar 

staat dat dan in de koran, mogen eens beginnen aan Sahih Hadith Bukhari, & Sahih Hadith 

Muslim. (Ga af op betrouwbare hadith, betrouwbaar = sahieh) Dus niet elke hadith is 

betrouwbaar en voor een moslim reden om te volgen. Je kan je ook een goede tijd bezig houden 

met hoe specifiek de redenen zijn om een hadith betrouwbaar of onbetrouwbaar te verklaren. 

Dus jou opmerking van ”zijn interpretatie van de islam” en de alleen de koran noemen, je kan 

niet over alleen Koran praten zonder Hadith. Allebei is uiteindelijk op basis van wat God’s 

openbaringen. (Wat wij moslims geloven) Dus ik geloof echt met een paar simpele google acties 

dat jij je antwoord hebt gevonden. Zoveel basis vragen heb je zo snel teruggevonden online of in 

islamitische boeken, 

http://islamqa.info/en/1189 alsjeblieft! 

Reactie door Neena op 21 januari 2014 @ 10:43 uur 

 

Rekkelijkheid van de regels is erg belangrijk. Als alle gelovigen niet rekkelijk zouden zijn, 

zouden er veel meer oorlogen zijn. 

Reactie door Cilia op 21 januari 2014 @ 10:59 uur 

 

De ruiter denkt alleen maar in termen van gematigd en orthodox. Volgens mij zit Wildeman 

daar tussenin. Heeft De Ruiter daar wel eens over nagedacht, dus over tussenvormen? 

Reactie door Gea op 21 januari 2014 @ 11:00 uur 

 

 
  

http://islamqa.info/en/1189
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Ik kan je verzekeren dat rekkelijkheid van regels juist finest zal zijn. Zelfs de Moslim(s) zijn 

bang dat moslim individueen of groepen de regels gaan rekken, want dan krijg je aanslagen en 

dood en verderf, dat is immers wat het menselijke verstand zonder het opvolgen vd 

openbaringen voortbrengt. Vreemd? Barmhartigheid en genade zijn juist prominente zaken 

waar de Islam naar oproept. Wanneer moslims zich strikt aan de voorschriften houden zal de 

maatschappij waarin zij leven van profijten als eerlijkheid/oprechtheid/opoffering/genade etc. 

Kijk bijvoorbeeld naar het Vaticaan waar men het celibaat toepast wat oorspronkelijk niet vh 

geloof is wat er gebeurt…. 

Stel dat de Moslim populatie groter wordt dan zullen de valse ideologien weerlegd worden. Een 

niet moslim mag blijven wat ie is en zal ook met rust gelaten worden. Iets wat in de 

democratieen ondenkbaar is. Ik ben de tel namelijk kwijt vh aantal democratie slachtoffers dat 

tot dus ver is gevallen. 

Reactie door Abou Abdoerrahmaan op 21 januari 2014 @ 11:55 uur 

 

“Maar ook het idee – wat ik telkens weer tegenkom – dat moslims pas écht een bijdrage kunnen 

leveren als vrouwen hun sluier afdoen en mannen hun baard afscheren werp ik verre van me.” 

Dit lijkt té vaak de hele strekking van het ‘islamdebat’. Iedereen heeft zijn beeld erbij. Hoe bizar 

is het dat we een groep mensen niet willen beoordelen op hun overtuiging, geslacht of 

geaardheid…behalve als deze er herkenbaar als moslim(a) uitziet. “Dan hoort die persoon niet 

echt bij Nederland en is die vrouw onderdrukt.” Bij een tweedelig pakdragende anarchistische 

anti-globalist of bonusverslindende trader ontstaat deze gedachte bij niemand in eerste 

instantie. Meneer Wildeman heeft gelijk. Als het gaat om een maatschappelijk oordeel over een 

persoon, dan kan je alleen naar de maatschappelijke positieve of negatieve bijdrage van die 

persoon kijken. Niet naar wat die persoon wellicht allemaal wel of niet gedacht heeft tijdens het 

leveren van die bijdrage en al helemaal niet hoe die persoon zich kleedt. 

Reactie door Bas op 21 januari 2014 @ 12:14 uur 

 

Mooie brief, maar ik vrees dat ik je optimisme over de Islam in Nederland niet kan delen. Ik 

denk welzeker dat de Islam verdwijnt als aanpassing en zoeken naar acceptatie een doel op zich 

wordt. Naar mijn idee is dat allang zo en was de hele islam allang het katholicisme en het 

liberale protestantisme gevolgd naar irrelevantie als de subsidies van zowel de Nederlandse 

overheid als die van buitenlandse mogendheden niet nu zo’n bron van erkenning en stemgeving 

in de Islam hadden geschapen. Blijkbaar zochten individuen (veelal, maar zeker niet alleen van 

allochtone afkomst) aansluiting bij het geloof in plaats van bij andere elementen in de 

samenleving. 

Als die bronnen opdrogen, wat ze gelukkig steeds meer doen, in ieder geval van Nederlandse 

kant (gelukkig komt zelfs de PvdA terug van de stelling “integratie via de moskee”. De oliesjeiks 

zijn een ander verhaal.),, dan houdt het ook fluks op de Islam. Want inderdaad, een moderne 

samenleving is geen gelovige. 

Kortom, zolang de Islam niet van hogerhand wordt aangepraat als oplossing voor sociale 

ongelijkheid, wortelloosheid en panacee voor een tal van andere kwalen dan houdt het vanzelf  
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wel op met het gedonder, want dan gaan individuen weer andere hobbies en clubjes zoeken om 

zich een houding in de maatschappij te geven. 

Reactie door C op 21 januari 2014 @ 17:23 uur 
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23 januari 2014 

 

Briefwisseling De Ruiter-Wildeman: 

De vijfde brief 

 

 

Beste Nourdeen, 

 

Ik ken ene Mustafa die onlangs hopeloos verliefd is geworden op ene Youssef en het bleek 

wederzijds. Beide jongens zijn oprechte moslims die wat van hun geloof in het leven willen maken. 

Zo heb ik ook vernomen van de ontluikende liefde tussen ene Latifa en Khadija, maar in het laatste 

geval was de mate van acceptatie van hun liefde door de lokale islamitische gemeenschap zo klein, 

dat ze het geloof aan de wilgen hebben gehangen. 

 

Onlangs kreeg ik een email van een jonge moslimman die zich erover beklaagde dat hij ‘gehoord 

noch begrepen’ werd door de islamitische gemeenschap. “Mensen met een geestelijke handicap 

lijken er bij de moslimgemeenschap niet bij te horen”, aldus de jongeman. 

 

Dan was er in de Volkskrant van 22 januari jl. een artikel van de hand van Machteld Zee dat als 

veelzeggende titel had: ‘Vrouwenhaat moslims valt niet goed te praten’. De auteur heeft het in haar 

artikel vooral over de toon van die opiniemakers die proberen het orthodoxe islamstandpunt met 

betrekking tot vrouwen glad te strijken met het dominante discours van volledige vrijheid van 

mannen en vrouwen in onze samenleving. Met andere woorden: een hoofddoek dragen is immer 

een symbool van vrouwenonderdrukking. En het is een feit: veel moslima’s voeren een strijd van 

binnen over de vraag wat ze met de sluier aanmoeten. 

 

God bepaalt religie, maar mensen maken religie 

Ik heb het hier over mensen. Religie mag dan verordonneerd en bepaald worden door God, het 

zijn de mensen die religie waar moeten maken. En juist mensen worden gekenmerkt door het 

hebben van allerlei ambivalente, elkaar vaak tegensprekende gevoelens en opvattingen. 

 

Ik presenteer je bovengenoemde gevallen van vlees en bloed omdat jij als moslim ook voor hen een 

antwoord moet hebben. Voor de mensen die gevoelens hebben voor mensen van hetzelfde 

geslacht, voor de mensen die zich miskend voelen omdat ze een handicap hebben, voor de 

vrouwen die echte gelijkheid willen hebben met mannen. 

 

Nu heb je in je vorige brief aangegeven dat de regels betreffende de lengte van de baard, de vorm 

van de sluier en allerlei andere – wat ik op Twitter inderdaad triviale regeltjes noemde – 

belangrijk zijn voor het vorm geven van het leven van de moslims in dit land. Je zei het zo mooi: 

de lijnen staan er, maar je mag de vakjes zelf kleur geven. 

 

Welke kleuren krijgt de islam? 

Ik concludeer, Nourdeen, daarom dat je een islam voorstaat waar de regels belangrijk blijven en 

dat je dus niet gaat voor een EO-achtige getuigenisislam, zoals ik in mijn vorige brief suggereerde. 

Je plaatst je daarmee meer dan ooit in het orthodoxe protestantenmodel: streng in de leer, 

rechtvaardig, maar ook barmhartig. 

 

Mijn grote vraag aan jou is hoe je die islam vorm gaat geven. Je zegt dat jij en ik beiden geboren 

‘kaaskopHollanders’ zijn. Ik accepteer die verbinding met jou graag. Jij en ik horen bij elkaar. 

Maar naast jou en mij zijn er die moslims die ik net noemde, Mustafa en Youssef, de gehandicapte 
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broeder en die vele vrouwen. Hoe ga je om met hun gevoelens? Mogen ze die gevoelens wel 

hebben? Ga je met hen om vanuit het principe van de barmhartigheid, een woord dat ontelbare 

malen in de Koran voorkomt, of kies je voor het rechtvaardigheidsmodel: de Koran verbiedt 

homoseksualiteit, een mens moet volmaaktheid nastreven en de vrouw is wel gelijkwaardig maar 

niet gelijk aan de man. Durf je het aan over de strakke lijntjes van de dogmatiek heen te kleuren? 

Het gaat namelijk om mensen. 

 

De tegenstrijdigheid van gevoelens 

De volgende citaten zijn een illustratie van het bovenstaande. In je eerste brief aan mij schreef je 

dit: 

 

“Eigenlijk vraag ik: wanneer is de rest van Nederland er klaar voor om de islamitische 

gemeenschap niet langer te tolereren maar te accepteren?” 

 

In je tweede brief schreef je echter dit: 

 

“Acceptatie van islam in Nederland vergroten is dan ook geen doel wat ik nastreef.” 

 

In de eerste zin laat je weten dat je ernaar verlangt dat Nederland de islam accepteert en in de 

tweede zin zeg je dat dat geen doel is dat je nastreeft. Ik denk dat je het ermee eens bent dat de ene 

zin de andere tegenspreekt. Ik denk althans dat een lezer er op zijn minst verbaasd over zal zijn en 

zich afvraagt: “Wat wil Nourdeen nou?” Streeft hij ernaar dat de islam in Nederland geaccepteerd 

wordt of kan het hem in diepste wezen niet schelen en is het voor hem alleen maar van belang zijn 

leven als moslim te leven? 

 

Ik vind het feit dat je in je brieven deze elkaar tegensprekende gevoelens laat zien, zeer in je 

voordeel spreken. Jij bent ook maar een mens die op verschillende gedachten hinkt. Net zoals de 

moslimhomo’s, de gehandicapten onder de moslims en veel moslima’s strijden met de ‘rationele’ 

regels’, en de ‘gevoelsmatige’ verlangens. 

 

Dat je een orthodoxe islam nastreeft kan ik billijken, ik hoop echter ook dat het in alle gevallen een 

menselijke, oerHollandse kaaskop (halal)-islam zal zijn en blijven. 

 

Ik hoor graag van je hoe jij persoonlijk met de paradox van regels en gevoelens omgaat en hoe jij 

vindt dat de islamitische oemma in Nederland dat zou moeten doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Jaap de Ruiter 
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10 reacties 

 

 

Hehe… nu gaat het tenminste ergens over. De vragen van De Ruiter zijn de vragen van de 

gemiddelde Nederlander, denk ik. Dus kom maar op, meneer Wildeman met uw antwoorden. 

Reactie door Barmhartige Samaritaan op 23 januari 2014 @ 12:28 uur 

 

Ik voorspel dat Wildeman tegen homoseksualiteit is, dat staat immers in de koran. En voor 

doorbreking taboes gehandicapten in de moslimgemeenschap. Het eerste kan hij zich nog 

permitteren, het tweede niet. 

Reactie door Peter op 23 januari 2014 @ 12:30 uur 

 

Kan meneer de Ruiter mij eens vertellen waarom je niet meer tegen homoseksualiteit mag zijn? 

Waarom moet iedereen hetzelfde geloven????? 

Reactie door ali op 23 januari 2014 @ 12:40 uur 

 

Iets nastreven of ernaar verlangen dat iets zal gebeuren, namelijk de acceptatie van de islam in 

Nederland, is een kwestie van actief versus passief. Wildeman wil zich in zijn brief niet 

afficheren als islam-evangelist, dit wil zeggen het actief propageren en verspreiden van en als 

getuige optreden voor de islam. Je kunt jezelf natuurlijk afvragen wat het betekent om frequent 

in de media te verschijnen. Is dit soms neutraal? Hoort dit niet meer tot een actieve houding? 

Hopen dat iets gebeurt of ernaar verlangen horen mijns inziens meer tot het domein van het 

gebed. Het gebed is krachtiger dan welke polemiek dan ook. Dat u het weet. 

Reactie door Penelope op 23 januari 2014 @ 13:14 uur 

 

Ik presenteer je bovengenoemde gevallen van vlees en bloed omdat jij als moslim ook voor hen 

een antwoord moet hebben. 

Een antwoord moet hebben? Hoezo moet dat? 

Je kan toch geen antwoord hebben voor andere mensen? Ze hebben zelf een antwoord voor 

hunzelf. En hij heeft een antwoord voor de gedachtegang van hem. 

Vind het maar raar dat je, je moet verantwoorden voor andere moslims. 

Reactie door Liza op 23 januari 2014 @ 14:17 uur 

 

Het probleem is niet islamitisch versus niet-islamitisch maar vrijzinnig versus orthodox. De 

Ruiter is duidelijk iemand die vrijzinnig is, ik meen zelfs atheïst. Wildeman zal zeker niet 

vrijzinnig zijn. Vind de kernvraag van De Ruiter een hele goede: kiezen we voor het gevoel of 

voor het verstand. 

Reactie door Valerie op 23 januari 2014 @ 14:59 uur 
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”Hoe ga je om met hun gevoelens? Mogen ze die gevoelens wel hebben?” 

Als ik dit zo lees, had het een vraag kunnen zijn van een moslim aan een imam of iets. Als de 

vraag gericht is aan de Koran, hoe ga je in de praktijk met hun om, dan zou je van hem een op 

de Koran gebaseerd antwoord krijgen. Waar in ‘t antwoord rekening zou mee gehouden worden 

is, in welk land speelt dit zich af, welke situatie, wat voor positie hebben moslims in het land 

etc. 

Je geeft al aan wat voor antw je wil, door te zeggen of hij het aan durft om dat wel te doen. Ik 

vraag me af waarom je denkt dat barmhartigheid tegenover die mensen te tonen buiten de 

dogmatiek zou vallen? Als het gaat om een niet-moslim land, moslims zijn niet aan de leiding, 

moslims worden veel onderdrukt en gediscrimineerd in NL, veel van de moslims voelen zich 

niet eens geaccepteerd vanwege het moslim zijn! Laat staan een moslim-homo, ben benieuwd 

waar die Mustafa en Khadija volgens jou moeten zijn als ze blijkbaar door de moslims worden 

weggedrukt vanwege het homo aspect en door Nederland misschien worden weggedrukt door 

het moslim aspect. Dus dan is de enige vraag, waar is er plek voor Mustafa en Khadija volgens 

jou? 

Je vraagt je af hoe Wildeman, die Khadija of Mustafa zou behandelen als persoon? Want het 

gaat om mensen. Maar als die Khadija met haar hoofddoek/rok/wens om te bidden op het 

werk/de werkgever misschien zelfs geen hand wil geven, naar een Nederlandse niet-moslim 

werkgever gaat, interesseert het hem echt niet of ze getrouwd is met Marianne of Mustafa. Zijn 

keuze is al gemaakt, een Nee! 40 campagnes om te laten zijn dat homo-moslims ook onze 

broeders/zusters zijn gaat deze Khadija met hoofddoek nogsteeds niet helpen! 

Reactie door Neena op 23 januari 2014 @ 17:00 uur 

 

De pot verwijt de ketel …. Gelijkheid man en vrouw? In Nederland en Belgie krijgen vrouwen 

nog steeds niet evenveel betaald als de man , dat terwijl ze dezelfde functie uitoefenen! 

Misschien dat daar een antwoord op gegeven kan worden. 

Reactie door Radua op 23 januari 2014 @ 21:36 uur 

 

Interessante vragen, maar om nu van eo-islam te spreken… Wat betreft homoseksualiteit is de 

eo toch meer van het getuigen van God’s onversneden woord dan van emancipatie. Dus wat dat 

betreft zijn een orthodoxe islam en de eo een pot nat. 

Reactie door Evita Knoops op 25 januari 2014 @ 22:00 uur 

 

Als Nordeen zich afvraagt wanneer NL klaar is voor acceptatie van moslims, maar zelf niet 

actief die acceptatie propageert IS DAT TEGENSTRIJDIG? 

Dit is een oprechte vraag, ik zie de tegenstrijdigheid niet… 

Reactie door Rachel op 27 januari 2014 @ 21:47 uur 
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28 januari 2014 

 

Briefwisseling De Ruiter-Wildeman: 

De zesde brief 

 

 

Beste Jan Jaap, 

 

“Nu doet u het weer”. Dat was de enig mogelijke openingszin die ik mij kan voorstellen voor deze 

brief. Mijn derde brief alweer. In mijn eerste brief stelde ik je welbeschouwd één vraag: wanneer is 

de rest van Nederland er klaar voor om de islamitische gemeenschap niet langer te tolereren maar 

te accepteren? In je reactie op die brief beantwoordde je mijn vraag niet, maar koos je ervoor de 

aanleiding voor mijn vraag te bagatelliseren door te spreken over ‘geklaag en gemiauw’. In mijn 

tweede brief formuleerde ik mijn vraag specifieker: wanneer is de rest van Nederland er klaar voor 

om de islamitische gemeenschap te zien als een onderdeel van dit Nederland? Maar helaas, 

wederom kies je ervoor mijn vraag niet inhoudelijk te beantwoorden. In plaats daarvan stel je – 

overigens ten onrechte – dat de motivatie voor mijn vraag tegenstrijdig zou zijn aan andere 

uitspraken. Maar een antwoord geef je niet. 

 

Waarde Jan Jaap, ik doe mijn best om in mijn brieven inhoudelijk te reageren op jouw vragen. 

Zou je in jouw volgende brief een inhoudelijke reactie willen geven op mijn vraag? 

 

Wanneer is de rest van Nederland er klaar voor om de islamitische gemeenschap te zien als een 

onderdeel van dit Nederland? Niet langer als gast en al helemaal niet als indringer. 

 

Geen tegenstrijdigheid 

Overigens verbaast het me dat je meent een tegenstrijdigheid te lezen in mijn woorden. Juist in 

mijn laatste brief beschrijf ik nadrukkelijk dat ik acceptatie van de islamitische gemeenschap 

terecht zou vinden en dat het mijns inziens onze samenleving sterker zou maken, maar óók dat het 

geen doel op zich is (en waarom). Het moge toch duidelijk zijn dat niet alles wat ‘terecht’ is, ook 

defacto een ‘doel’ moet zijn. Laat staan dat het tegenstrijdig is om iets wél ‘terecht’ te noemen 

maar geen ‘doel’. Neem als voorbeeld een politieke partij in relatie tot het verkrijgen van zetels en 

het is volstrekt duidelijk was ik bedoel. 

 

Regels en voorbeelden 

In je brief gaf je tevens een aantal voorbeelden van situaties waarin mensen kunnen verkeren. Ik 

was verbaasd over deze voorbeelden, omdat er geen lijn in leek te zitten. Je noemde voorbeelden 

van mensen die worstelen met een verbod (bijvoorbeeld een homoseksuele relatie). Je noemde een 

voorbeeld van mensen die worstelen met een gebod (bijvoorbeeld de hoofddoek). Ook noemde je 

een voorbeeld van iemand die worstelt met het krijgen van zijn recht (bijvoorbeeld begrip voor een 

geestelijke handicap). 

 

Vanzelfsprekend is er géén eenduidig antwoord op deze in de kern verschillende situaties. Ik kan 

niet anders dan antwoorden in algemeenheden. Om het toch concreet te maken ga ik op één van 

de voorbeelden nader in. 

 

Verschil tussen het geloof en de gelovigen 

Allereerst ben ik ervan overtuigd dat er een verschil is tussen een geloof en haar gelovigen. Ik ben 

bekeerd tot islam, niet tot moslims. Ik geloof dat islam perfect is, moslims zijn dat niet. Ik maak 

zelf elke dag fouten. Het perspectief wat je aandraagt – ‘mensen maken religie’ – is niet mijn 
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perspectief. Mijn perspectief is: ‘mensen verhouden zich tot de religie’. 

Juist omdat mensen niet perfect zijn kunnen zij niet de norm zijn waarop islam is gebaseerd. Je 

kunt als mens nog zó graag iets willen of verlangen (of juist niet), dát maakt het nog niet een gebod 

of verbod. Wij dienen niet onze verlangens als norm te projecteren op islam, maar islam als norm 

te projecteren op onze handelingen. 

 

Dat brengt ons bij een van de specifieke voorbeelden uit jouw brief: ‘Latifa’ en ‘Khadija’ die hun 

geloof aan de wilgen hebben gehangen nadat de lokale islamitische gemeenschap hun ontluikende 

liefde niet accepteerde. 

 

Er zijn twee aspecten van dit voorbeeld waarop ik wil reageren. 

 

Sociale argumenten 

Allereerst de keuze om hun geloof aan de wilgen te hangen vanwege de lokale islamitische 

gemeenschap. Deze motivatie zou jou als academicus toch ook tegen de borst moeten stuiten. 

Islam is een geloof wat leert dat de Koran het Woord van God is dat is geopenbaard aan de Profeet 

Mohammed, vrede zij met hem. Het besluit om niet te geloven dat dit 1.400 jaar geleden en 

duizenden kilometers hiervandaan heeft plaatsgevonden op basis van de sociale contacten met een 

handjevol van de meer dan één miljard moslims wereldwijd is volslagen irrationeel. Dat is alsof je 

besluit om niet te geloven in de stelling van Pythagoras omdat je wiskundeleraar onvriendelijk is. 

 

Het valt mij in gesprekken met zowel ex-moslims als bekeerlingen op dat het sociale argument 

voor hen zo vaak een doorslaggevende factor is. Ik denk dat dat buitengewoon irrationeel is. 

 

Islam verlaten omdat iets niet mag 

Als iemand besluit om islam te verlaten omdat iets wat hij/zij wil of verlangt niet is toegestaan, 

dan vraag ik me af deze persoon überhaupt al islam volgde of alleen zijn/haar verlangens. Er zijn 

dagelijks dingen die ik wil of niet wil en die nu eenmaal niet toegestaan of juist verplicht zijn. Ik 

volg die regels omdat ik geloof dat het beter is de wet- en regelgeving van islam te volgen dan mijn 

eigen verlangens. Is dat altijd gemakkelijk? Nee. Kost dat tijd en moeite? Ja. 

 

Deze twee aspecten nemen niet weg dat binnen de islamitische gemeenschap in Nederland op vele 

vlakken een hoop verbeterd mag en kan worden ten aanzien van de behandeling van mensen 

binnen én buiten de gemeenschap. Ik ben de laatste om dat te ontkennen. Juist daarom is het in 

een briefwisseling als deze belangrijk om het onderscheid te blijven maken tussen het geloof en de 

gelovigen. 

 

Nourdeen Wildeman 
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34 reacties 

 

 

Deze brief verduidelijkt heel veel. Wildeman ziet islam als iets goddelijks, iets wat perfect is, 

maar… islam is uiteraard iets dat door moslims gemaakt wordt. Daar kan wel een heilig 

onderdeel of heilig persoon in zitten als kern, mensen maken samen een godsdienst/islam. 

Onvoorstelbaar dat een Nederlandse bekeerling zo radicaal anders kan denken dan hier in het 

westen. Vind zijn argumentatie eng, als ik dat mag zeggen. 

Reactie door Treurwilg op 28 januari 2014 @ 15:41 uur 

 

“Ik geloof dat islam perfect is, moslims zijn dat niet” Hahahahahahah… en al die 

verschrikkelijke oorlogen die in de geschiedenis van de islam zijn te noemen. Dat is gewoon een 

wezenlijk onderdeel van islam. Dat zou perfect zijn? Laat me niet lachen. 

Reactie door Berend op 28 januari 2014 @ 15:42 uur 

 

Leestip voor dhr. Wildeman: Schillebeeckx! 

Reactie door Kaj op 28 januari 2014 @ 15:50 uur 

 

Eerlijke weergave van Wildeman waar ik oprecht heel erg van schrik als burger van Nederland. 

Er zit iets in dat ik eveneens de eerste reaguurder eng vindt 

Reactie door Harrie op 28 januari 2014 @ 15:53 uur 

 

Ik ben benieuwd waar de gewoonte vandaan komt om “islam” consequent zonder lidwoord te 

schrijven. Is het een anglicisme? Of zit er een diepere theologische motivatie achter die me 

ontgaat? 

Reactie door Piet op 28 januari 2014 @ 16:14 uur 

 

Wat mij, telkens weer, stoort aan dit soort teksten is de verwrongen logica die er aan ten 

grondslag ligt. Ik geloof iets, heb geen flinter bewijs, maar verwacht toch een bootlading respect 

en waardering voor deze keuze. Zo zijn we niet getrouwd, en u mag nog van geluk spreken dat u 

een uiterst bekwaam en sympathiek mens al de Ruiter tegenover u treft. Die is niet zo 

geinteresseerd in het waarheidsgehalte van religie, ik wel. 2014 moest maar eens het Jaar v/d 

Bewijzen worden. De vraag moet zijn waar ligt de grens tussen vrijheid van geloof en de 

implicaties van dat geloof? U mag geloven, u mag uw kinderen wijsmaken dat hetgeen u gelooft 

absoluut waar is. Maar daarbij gaat u volledig voorbij aan het feit dat u in de Nederlandse 

seculiere samenleving woont, geen theocratisch instituut. Geloven en beweren mag u van alles, 

maar niet met de stelligheid van kennis terwijl uw these in het stadium van lichte twijfel 

onderuit gaat. 

Kwade tongen beweren dat zoiets een zeker (theologisch) moreel superioriteitsgevoel verraad. 

U gelooft in iets wat net zo geloofwaardig is als een vliegende olifant, maar toch -omdat u 
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vrijheid van geloof heeft- moet daarvoor respect bestaan. No way! Religie verdient géén respect, 

geen speciale wetten en al helemaal geen begrip. De Nederlandse samenleving hoeft de islam 

(en alle andere vormen van aantoonbare nonsens) niet te accepteren. U, meneer Wildeman, 

heb ik als mens te respecteren. Maar uw opvattingen zijn onjuist, bespottelijk en bron van veel 

maatschappelijk ongenoegen en leed. Bewijs of de eeuwig zwijgen, dat zijn uw opties. Ik 

verneem het graag als u bewijs gevonden heeft. 

Reactie van Ron Doherthy op 28 januari 2014 @ 16:14 uur 

 

Tja, hier word ik ook niet vrolijker van. Een religie is altijd mensenwerk. Kan me nog 

voorstellen dat Wildeman zou zeggen: God is perfect, maar islam als perfect zien vind ik wel 

heel erg onrealistisch. 

Reactie door Nicodemus op 28 januari 2014 @ 16:18 uur 

 

Gelukkig denkt niet de hele oemma zo over islam. Ik Googelde even en zag dat er ook moslims 

zijn die ‘islam is perfect’ simplistisch vinden. Zie Nieuwemoskee: 

en even simplistische vorm van zelfkritiek (“Wij moslims zijn niet goed bezig, maar de islam is 

perfect”)… 

Meneer Wildeman, wat vindt u van deze kritiek van uw medebroeders? 

Reactie door Gary op 28 januari 2014 @ 16:28 uur 

 

Islam is niet perfect als je het ziet als een sociaal fenomeen. Nourdeen bedoelt islam als een 

door god gezonden religie als startpunt. Die kan alleen maar perfect zijn. 

Reactie door Ibrahim op 28 januari 2014 @ 16:29 uur 

 

Heftige reacties. Laat me beginnen aan te sluiten bij dhr. Ibrahim dat de Islam als Godsdienst 

perfect is. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de interpretatie door, en geloofsuitoefening van de 

Moslimgemeenschap altijd juist is. Er worden veel fouten gemaakt omdat de mens simpelweg 

vol fouten zit. Alleen dit is reden genoeg om respectvol om te gaan met de diversiteit aan 

geloven omdat deze, nog steeds, de grondslag leggen voor onze maatschappelijke normen en 

waarden. 

Er werd geschreven dat men bang word van deze reactie. Persoonlijk snap ik niet goed waarom. 

De Islam word gezien als perfect, omdat het vanuit Islamitisch perspectief de voltooiing van de 

monotheistische leer inhoud. Het is een samenvoeging en voltooing van het Jodendom en het 

Christendom. Evenals een Jood of Christen zal zeggen dat hetgeen zij aanhangen voor hen 

volmaakt is. 

Uit voorgaande mag blijken dat ik het gesprek over het wel of niet geloven en het wel of niet 

mogen uitoefenen van het geloof bespottelijk vind. De vrijheid om te geloven wat je wilt en deze 

leer in de praktijk te brengen is een fundamenteel recht van ieder mens. Evenals het recht om 

als atheist in een Christelijk land je mening te geven over het geloof. Mijn reactie is slechts, 

bewijs maar eens dat het niet zo is. 
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Tot slot wil ik zeggen dat, gezien ernaar verwezen werd, ook wij in onze reacties respectvol naar 

elkaar en de brievenschrijvers kunnen blijven, en ten bate van het gesprek hier ook waakzaam 

voor moeten zijn. 

Met vriendelijke groet naar de een, en salaam aleykum naar de ander, een goede dag allemaal. 

Reactie door Martin op 28 januari 2014 @ 16:55 uur 

 

Naar mijn mening zijn innerlijke verlangens en geloof aan elkaar verbonden. Beiden draag je in 

het hart en beiden probeer je zo goed mogelijk na te streven en hierin doelen te bereiken. 

Daarom vind ik het lastig dat je je afvraagt of, in dit geval ‘Latifa’ en ‘Khadija’, überhaupt al 

islam volgde. Dit voelt voor mij een beetje als een beschuldiging, wanneer zij hun hart volgen 

i.p.v. de regels van een geloof dat zij ook ongetwijfeld in hun hart hebben gesloten en met pijn 

in hun hart los hebben gelaten. 

Reactie door S. op 28 januari 2014 @ 17:04 uur 

 

Even een klein herstel. De woorden: samenvoeging en voltooing van het Jodendom en 

Christendom. Hoe dit er staat is dit onjuist. Vanuit Islamitisch perspectief is het een voltooing 

van deze leer. Geen samenvoeging. De Islam deelt de geschiedenis en boeken omdat de Profeet 

(vzmh) de laatste boodschapper is van de God van Abraham, de grondlegger van de 

monotheistosche leer. Alles hiertussen is simpelweg deel van Islam. 

Reactie door Martin op 28 januari 2014 @ 17:13 uur 

 

ik ben teleurgesteld in de gemiddelde intelligentie van de autochtone hollander als ik deze 

reacties lees. natuurlijk kun de islam niet beoordelen op het gedrag van moslims. en al 

helemaal niet in deze tijd. laten we dit projecteren op een simpel concreet voorbeeld. 

Wegmisbruikers!! ja de verkeersregels in Nederland deugen niet. kijk maar naar het verkeer. 

mensen rijden gevaarlijk, constant te hard, agressie in het verkeer, mensen rijden door rood etc 

etc. Dus conclusie de verkeersregels deugen niet. slaat dit hout ??? 

Reactie door abdel op 28 januari 2014 @ 17:18 uur 

 

De islam is perfect de mensen niet daar ben ik het totaal niet mee eens. 

Net zoals een ongelovige zou zeggen het ongeloof is perfect maar de mens niet. 

Ik heb het gevoel als nederlander zijnde dat wij Nederlanders zeer stigmatiserend zijn en niet 

kunnen omgaan met meningen van anderen terwijl wij verwachten dat men inze mening 

respecteerd en toereert. 

Wat zou u van mij vinden als ik zou zeggen dat Nederland perfect is maar haar inwoners niet. 

Dan zou ik niet liegen maar vertel iets wat op waarheid bewust is. 

En wat ziu je vinden van een gek die zou zeggen van nou door die uitspraak ben ik heel erg 

geschrokken? 
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Beste medelandgenoten wees realistisch en verdraagzaam en keer niet tot uw begeerte om de 

islam aan te vallen slechts omdat u het haat terwijl u haar niet kent. 

Reactie door m.de meer op 28 januari 2014 @ 17:19 uur 

 

correctie * snijdt dit hout! 

Reactie door abdel op 28 januari 2014 @ 17:19 uur 

 

Correctie: totaal niet mee eens hoort te zijn totaal mee eens 

Reactie door de meer op 28 januari 2014 @ 17:27 uur 

 

Als het zo over is gekomen dat ik de Islam (itische gemeenschap) aanval met mijn woorden dan 

ben ik helaas niet duidelijk geweest. Het is niet mijn bedoeling de Islam aan te vallen, noch de 

Islamitische gemeenschap. 

Het is mijn bedoeling het verschil aan te merken tussen de godsdienst en de gelovige. De Islam 

als godsdienst is perfect omdat het de woorden van God zijn die deze godsdienst vorm hebben 

gegeven. De gelovige geeft vorm aan zijn of haar leven door een interpretatie van deze woorden 

toe te passen op zijn of haar leven. 

En dit is simpelweg waar het mis gaat. Interpretaties hebben verheldering nodig, welke gegeven 

word door mensen. Dit was mijn punt, mensen zullen nooit in staat zijn deze woorden ten volle 

te begrijpen en/ of toe te passen. Dus het geloof an sich is perfect, daar het vanuit theologisch 

perpectief de woorden van God zijn. De beoefening laat nog wel eens te wensen over omdat de 

mens, helaas, niet perfect is. 

Reactie door Martin op 28 januari 2014 @ 17:35 uur 

 

De islam is perfect. Werkelijk waar? Bij dit soort stellingen weet ik eigenlijk nooit waar ik 

precies moet beginnen. De Koran, is dat een werk van perfectie of een verzamelbundel van door 

de eeuwen heen opnieuw vertaalde en geredigeerde verhalen? Ik weet dat vele van u (moslims ) 

elkaar vertellen dat de Koran het zuivere woord van Allah is, dat geen letter verkeerd staat en 

alles klopt. Welnu, is de zon een platte schijf? Vergeeft Allah shriq? Is de aarde plat? Nu springt 

u waarschijnlijk op en roept ‘er staan wonderen in de koran’. Sorry, maar dat is niet waar. De 

koran is geen wetenschappelijk werk en bevat al helemaal geen wonderen. Lucky guesses 

waarbij u eerst weet had van een wetenschappelijk fenomeen en toen pas de heilige schrift er op 

na ging lezen. Er is niet één wetenschappelijke ontdekking aan de koran (en andere heilige 

boeken) toe te schrijven. Plus het feit dat er meer dan 1000 fouten in staan. Als u dat perfect 

noemt, welnu, dan ís het ook perfect. Maar wees dan eerlijk, zeg ik WIL dat het perfect is en heb 

geen idee of het ook zo is. Is het niet zo, dan beweer ik alsnog het tegendeel. Grote stappen, snel 

thuis. 

Was de profeet perfect? Ach, laat ik me niet al te veel ellende op de hals halen, maar wel wijzen 

op twee punten. Evolutie van het menselijk verstand moet (als god bestaat) van god komen.  
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Wat wij nu onzedelijk contact met minderjarigen noemen was lang, lang geleden nog gewoon 

en normaal. Conclusie? De profeet is naar de huidige maatstaven niet perfect. Ben benieuwd 

naar uw opvattingen hieromtrent. 

Reactie door Ron Doherthy op 28 januari 2014 @ 17:42 uur 

 

@ Ron Doherthy, 

U gelooft even goed iets, u heeft daartoe geen flinter bewijs (ervan uit gaande dat u niet gelooft 

in God, kunt u bewijzen dat God niet bestaat?) en verwacht toch een bootlading respect en 

waardering voor deze keuze, in welke zin geldt een ander recht voor een moslim? 

U wil Nourdeen en andere moslims als mens respecteren maar respecteert hun religie niet, 

welk deel van de moslim respecteert u dan? Ik profileer mij als moslima, ik eet, drink, slaap, 

studeer, werk, communiceer, leef elke dag als een moslima. Houd ik de glazen deur voor u open 

in de trein, islam. Zeg ik pardon als ik u per ongeluk voor de voeten loop, islam. Groet ik u 

vriendelijk bij de bushalte ‘s ochtends vroeg, islam. Elke daad die ik verricht, zelfs een bezoek 

aan het toilet, doe ik volgens islamitische regels, om dichterbij mijn Heer te komen. Al mijn 

goede intenties zijn gebaseerd op mijn religie en al het slechte waarmee ik een ander of mijzelf 

schaadt, kent geen basis in mijn religie. De moslim dient los gezien te worden van islam 

wanneer deze zijn wil volgt en in naam van islam vreselijke dingen doet. 

Waar ik benieuwd naar ben, is welk deel van mij als mens dan respect verdient, als het niet de 

keuze is om moslim te zijn en dat te doen wat mijn Heer van mij vraagt in naam van islam, en 

als het niet het slechte is, wat geen respect of waardering verdient maar correctie en geduld, wat 

respecteert u dan? Respecteert u dat mijn organen functioneren wanneer ik niet bij bewustzijn 

ben? Ik kan niets anders bedenken namelijk, mijn wilsbekwaamheid en autonomie, negatief of 

positief respecteert u in ieder geval niet zolang u mijn religie niet respecteert. 

U beweert dat islam geen speciale wetten verdient, heeft u het toevallig over een grondrecht wat 

mij en andere het recht geeft mijn geloof uit te dragen? Of een wet die andere verplicht om de 

mensen, zolang ze andere niet schaden, vrij te laten in het maken van hun eigen keuzes zoals 

het kiezen van een religie. Deze wetten zijn niet voor de islam, of voor het christendom, of voor 

anders gelovigen speciaal geformuleerd, deze zijn er voor de mens, elke mens, en behoren 

volstrekt normaal gevonden te worden. 

Met vriendelijke groeten, 

Hassana 

Reactie door Hassana op 28 januari 2014 @ 17:53 uur 

 

Uw eerste opmerking stoelt op een misverstand dat nogal hardnekkig leeft in gelovige kringen, 

waarvan het doel is twee ongelijke posities te ‘nivelleren’. Ik geloof niet in atheïsme zoals 

gelovigen in hun god geloven. Ik accepteer bewijs, als u morgen met bewijs voor god aankomt 

ben ik om. Nu kan dit niet, en weet u waarom niet? Omdat iets wat niet bestaat niet kan worden 

ontkent – dat is de kern van uw argument. Veel gelovigen hebben mij dit punt met enig 

triomfalisme voor de voeten geworden, en telkens weer moet ik het uitleggen. U komt met een 

argument dat stoelt op de aanname dat uw god NIET bestaat. Dat zou u aan het denken kunnen 

zetten. 
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U vraagt mij of ik u als moslima wel kan respecteren zonder respect te kunnen opbrengen voor 

religie. Welnu, dat is lastig te beantwoorden wanneer iemand zijn persoonlijke identiteit niet 

los van religie wenst te beschouwen. De retorische truc is dat u maar hoopt dat ik niet zo bot 

ben om de conclusie van uw betoog door te trekken. Dat ik niet zal beweren geen respect voor u 

te hebben, maar dan zit u er naast. Er bestaat in dit land geen verplichting tot het respecteren 

van personen, dat is een misvatting. We hebben de wet te gehoorzamen en verder niets, 

bezijden een zeker evolutionair belang bij beschaving. De omgangsvormen staan ons vrij, 

respect geven is een vrije keuze. Geen noodzakelijk element voor een samenleving. 

Het probleem met de respect-discussie is dat het alleen werkt voor wie niet z lang bij de zaken 

stil staat. Ik wil uw geloof in woord gerust respecteren, maar dat zou bij woorden blijven. Velen 

kiezen voor deze weg, om maar van het gelazer af te zijn. Dat kan, maar mijn voorkeur heeft het 

niet. Ik vind goden bijzonder onsympathieke, bloeddorstige, haatdragende figuren. Je kunt 

interpreteren dat het een lieve lust is, respect opbrengen voor iemand die zo’n gruwelijk wezen 

als hoogst haalbare vorm van perfectie ziet…sorry. Het gaat niet. 

Vervolgens vraagt u hoe we religie en uitzonderingsbepalingen in de wet moeten zien. U zegt, 

‘normaalste zaak van de wereld’. 

Art 23 gw staat scholen toe op godsdienstige grondslag onderwijs te geven. Religie, waarvan we 

weten dat het zich niet tot moderne pedagogische richtlijnen verhoudt, mag gewoon met het 

gezag van een leraar worden bijgebracht als plausibel of, erger nog, wáár. Dat is je reinste 

indoctrinatie teneinde ouders te plezieren in plaats van het belang van een kind te dienen. 

Kinderen verdienen wetenschappelijk onderwijs, geen religieuze indoctrinatie. Het staat ouders 

vrij kinderen genitaal te verminken, op grond van religie. Dus hoe komt u bij dat idee van 

juridische gelijkwaardigheid tussen gelovigen en ongelovigen? 

Om nog maar te zwijgen over die gruwelijk, sadistische manier van dieren slachten. Dat zou 

geen enkel Nederlands slachthuis mogen uitvoeren, maar uit naam van Jahwe en Allah mag het 

wel. Dat is wederom niet iets waarvoor ik noch begrip noch respect kan opbrengen. Kunt u zich 

daar een beetje in vinden? 

Hopelijk heb ik uw vragen beantwoord, ik verneem het graag. 

Met vriendelijke groet. 

Reactie door Ron Doherthy op 28 januari 2014 @ 19:19 uur 

 

Welk mens die een vrijwillige keus heeft, niet gedwongen wordt, misschien niet eens 1 moslim 

”persoonlijk” kent, intelligent is, toegang heeft tot verschillende bronnen, waaronder de media 

die al die negativiteit uitzend, en gewoon niet geloofde in god en gewoon een westerse, seculiere 

gedachtengang had, waarom zou zo iemand van geboorte tot dood, de Koran dierbaarder zien 

dan alles op de wereld? Van geboorte tot dood zeggen dat Allah zijn God is. Je gaat me niet 

vertellen dat ALLE moslims dom zijn, alle bekeerde moslims gehersenspoeld zijn? Mensen met 

exact jou gedachtegang kiezen er voor om op hun 20e tot hun 80e islam te praktiseren, (incl. de 

volgens jou zogenaamde fouten/beperkingen/dogma’s) Waarom zou je zoiets doen als je er niet 

100% van overtuigd bent, waarom zou je heel je leven leven volgens een boek? Als het ”maar 

een boek is met fouten”? Open your eyes. 

“For those who believe, no proof is necessary. For those who don’t believe, no proof is possible.” 

Bijna 2 miljard moslims op de wereld, en het groeit. Vandaag ook, het zal blijven groeien. 

Tussen deze 2 miljard zitten niet maar 7 personen die een bachelor opleiding hebben afgerond 

en de rest is allemaal in een woestijn geboren zonder te weten wat 4×4 is. Westerse meisjes, 
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Westerse jongens bekeren o.a. naar de islam. De meerderheid zeker niet persee omdat ze een 

marokkaanse vriend(in) hebben. De een omdat ze zo overtuigd was van de wetenschappelijke 

wonderen in de Koran, de ander omdat die diverse theologische studies heeft afgerond, de een 

omdat die tot z’n 60e een priester was en alle antwoorden toch vond bij de islam. 

Je hoeft helemaal niks van de Islam te accepteren, maar moslims zijn hier ook gewoon, je 

buurmeisje waarvan je het nooit had gedacht kan ineens met een hoofddoek na buiten komen, 

je collega Henk zie je ineenkeer vasten. It happens, and it will happen. Denk je nou dat de 

gemiddelde overtuigde moslim jouw comment leest en helemaal in shock is en twijfelt aan de 

wortels van zijn religie. Jouw argumenten zijn old nieuws en vaak benoemd en behandeld. 

Google them! 

´´Waar een serieuze halal slager zijn mes verborgen houdt en het nietsvermoedende dier onder 

geen beding geconfronteerd mag worden met dode soortgenoten ervaren Westers geslachte 

beesten aanzienlijk meer stress tijdens het onpersoonlijke slachtproces. In tegenstelling tot de 

christelijke en rationeel-wetenschappelijke dogmatiek kent de Koran dieren wel het bezit van 

een ziel toe. Daarom zijn dierproeven ook verboden volgens de islamitische wet en zal een 

bewuste moslim ook geen vlees uit de bio-industrie nuttigen.´´ Er zijn diverse onderzoeken 

over het meten van de pijn van het dier, de ene zegt dat die meer voelt de ander weer iets 

anders. Totdat jij verandert in een kip, we”ll talk! Maar wat hierboven staat is ook zeker 

belangrijk, en het hygienische aspect van besnijdenissen ga je toch echt niet ontkennen. 

Vergelijk dat alsjeblieft niet met verminking. 

@Hassana ; perfect geformuleerd! 

Reactie door Nina op 28 januari 2014 @ 19:54 uur 

 

ik begrijp dat het voor veel mede-nederlanders nog steeds lastig is,begrijpend lezen! 

ik zou adviseren om echt eens de koran te lezen en ook daarbij de hadits (overleveringen van de 

profeet mohamed vrede zij met hem)ter hand pakt,en dan pas een oordeel velt of een 

onbezonnen reactie plaatst, ik weet zeker dat ik u dan kan verwelkomen in ons prachtige 

geloof!! 

Reactie door josefien op 29 januari 2014 @ 00:03 uur 

 

ook nog even reageren op treurwilg die aangeeft dat de wildeman de islam ziet als iets 

goddelijks, ja hallo Allah swt is ONZE god , die heeft ons de koran gegeven en daaruit is ons 

geloof gekomen islaam ! dus ja de islaam kun je dan zien als ons goddelijke geloof Islam 

Reactie door Josefien op 29 januari 2014 @ 00:07 uur 

 

Mensen vinden t ‘eng’ dat hij gelooft dat islam perfect is. Als hij er fouten in zag, zou hij er toch 

niet in geloven? Hij heeft niet voor niets voor de islam gekozen. Bovendien geeft hij zelf aan 

niet perfect te zijn. Wilt iedereen dan niet streven naar het vinden van n levenswijze die perfect 

aansluit op je eigen gedachten en visie/doel in dit leven? Of je dat nou wel of niet zelf creeert?  



34 

 

Zolang het uitdragen hiervan niet in strijd is met de wetten vh land waarin je leeft, vind ik er 

niets engs aan. 

Reactie door Rachel op 29 januari 2014 @ 01:25 uur 

 

Vele zien de Islam als een 7e eeuwse fenomeen wat niet helemaal waar is. 

De moslims zoals die in de koran en islam beschreven staat zijn de gelovigen van de profeet en 

eerste mens Adam en zijn volgelingen tot Mozes en zijn volgelingen tot Jezus en zijn 

volgelingen en ter afsluitend van de islamitische boodschap de profeet Mohammed en zijn 

volgelingen. 

De moslim is geen moslim totdat hij ook in de voorgaande nedergezonden boeken gelooft zoals 

de Thora, de Psalmen en het Evangelie (indjiel) en de Koran. 

Een moslim is iemand die in de inhoud van al die boeken gelooft, het is immers een voorwaarde 

voor het geloof. 

De onderwerpen die Jan Jaap de Ruiter aankaart zijn onderwerp dat niet specifiek de islam dat 

met de profeet Mohammed vervolmaakt is gemaakt speelt, maar een kwestie die besproken is 

in de joodse, christelijke en islamitische religie. 

Nourdeen geeft geen antwoord op de vraag van Jan Jaap zoals Jan Jaap eerder ook geen 

antwoord gaf op de vraag van Nourdeen. 

Nourdeen had in mijn opziens kunnen vertellen wat de toekomst is van de niet “complete” 

moslims in de islamitische samenleving dat in Nederland leeft en hoe dat in zijn werk gaat. 

Wellicht dat Jan Jaap wilt suggereren dat de 2 mannen en vrouwen en de verstandelijke 

gehandicapte niet geaccepteerd worden in de islamitische omgeving wat niet waar is, de daad 

wordt niet geaccepteerd maar de personen wel. 

De vraag van Nourdeen ,wanneer worden de moslims geaccepteerd in Nederland is een goede 

vraag, want de vraag naar het uitsluiten van moslims is levend in de politiek, media, en 

Nederlandse samenleving in het algemeen. Steeds meer mensen vragen om de uitsluiting van 

islam en moslims en sommige vragen om de deportatie van hen, ook zijn de grenzen dicht 

gespijkerd voor elk persoon die naar de islam ruikt, behalve als hij specifiek aangeeft een ex 

moslim te zijn of een bekeerde christen of afvallige atheïst, alles is welkom behalve een moslim. 

De vraag van Nourdeen is daarom dan ook zeer terecht. 

Wanneer wij het westen menen een voorbeeld te zijn voor vele beschavingen en beweren dat 

het recht en rechtvaardigheid bij ons zegeviert, is het ook niets dan normaal om daar het juiste 

voorbeeld voor te zijn, immers wij beweren de goede voorbeeld te zijn voor tolerantie en 

acceptatie van andersdenkenden? De religies hebben hun eigen regels, die beweren niet dat 

alles mag en kan en welkom is, Het is de democratie die dat altijd beweert, helaas zijn wij met 

ons grote mond en vele beweringen niet in staat onze woorden waar te maken en mensen vrij te 

laten zijn in hun denken en keuzes, terwijl wij menen voor die standpunten te strijden?! 

Daarom denk ik dat de grote roepers eerst henzelf moeten afvragen hoe eerlijk ze zijn in hun 

beweringen alvorens ze van anderen die dat niet beweren en zij hen als intolerant ervaren 

vragen naar de acceptatie van andersdenkenden? 

Daarom zei een wijze; ‘iedereen gelooft dat zijn geloof het beste is’ een atheïst gelooft dat er 

geen god en religie is, dat is zijn beeld en geloof, daarom zie je dat een atheïst altijd zijn geloof 

opdringt aan andersgelovigen en andersgelovigen voor gek verklaard. 
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Dat een persoon zijn geloof als beste geloof ziet is een normaal verschijnsel, maar de vraag is 

wanneer accepteren andersgelovigen medemensen die ervoor hebben gekozen anders te 

geloven? 

Reactie door Khalid op 29 januari 2014 @ 09:54 uur 

 

De vraag waar Wildeman mee bezig is: wanneer………. is natuurlijk onzinnig omdat die niet 

beantwoord kan worden. Hij kan wel 20 brieven schrijven naar Jan en Alleman maar geen 

mens zal in staat zijn integer een antwoord te formuleren. 

Ook zal hij zich ertoe moeten verhouden dat Moslims en daardoor ook de Islam in dit 

tijdsgewricht een slechte pers heeft. 

Ik zeg maar zo: uw religie is de uwe, en de mijne die van mij. En laten we elkaar vooral niet 

bestoken met het idee dat De Uwe beter is voor mij of beter dan die van mij. 

Reactie door maryam op 29 januari 2014 @ 09:57 uur 

 

Beste Nina, wat ik nu ga doen heet ‘vechten tegen de bierkaai’. Maar dat ben ik gewend. Je 

verkiest een stevige toon dus zul je mij vast niet verwijten hetzelfde te doen. Geloven, de naam 

zegt het al, is niet meer of minder dan een vermoeden. Jij beschrijft de kracht van het 

vermoeden en ik de redelijkheid. Natuurlijk kan ik niet ontkennen dat sommige moslims zéér 

fanatiek zijn, sterker nog, het zou me een lief ding waard zijn als dat fanatisme iets af zou 

nemen. Wat je doet is een soort filosofisch schot voor de boeg lossen, ‘we dont need proof’. Fijn 

voor wie daar me kan leven, onprettig en doodeng voor mensen die graag zekerheid hebben. 

Dat ik het tegendeel niet kán bewijzen wijst alleen maar in de richting van het NIET bestaan 

van Allah, maar negeer dat gerust. Wat ik niet kan negeren is het, exusez moi, oneffen pad van 

uw redenatie. Argumenten zijn soms oud, ja, dat doet niets af aan het waarheidsgehalte van een 

argument. Ook van het argument van de meerderheid ben ik niet bijster onder de indruk, de 

mens is nu eenmaal snel bedrogen. Als de meerderheid roept dat de aarde plat is wordt het nog 

geen feit. 

Uw betoog is doordrenkt met vermoedens en onbegrip. Ik kan u prima uitleggen waarom 

iemand zijn geloof boven alles op aarde stelt en geen seconde twijfelt, met de woorden 

wensdenken, wanhoop, sociale omgeving en doodsangst komen we en heel eind. 

Feiten moeten daarbij van ondergeschikt belang zijn, anders is het feestje snel voorbij. Dieren 

zijn uiteraard hartstikke oké met het feit dat ze niet zagen aankomen wie of wat de keel met een 

mes doorsneed. Omdat ze lekker ontspannen waren hebben ze totaal geen last van hun centraal 

zenuwstelsel. En als die naarlingen van de Universiteit Wageningen anders beweren, dan 

noemen we die toch gewoon anti-whatever. Het is precies die olijke bereidwilligheid van 

gelovigen alle feiten naast zich neer te leggen, doen alsof ze het niet horen en/of begrijpen. 

Wees eerlijk, zeg ‘ik verlang naar de waarheid van mijn ideologie en neem op de koop toe dat 

het simpelweg niet waar kan zijn’. 

Ik heb een raadseltje voor je. 

1Alle oorzaken hebben hun effect door tijd 

2Voor de oerknal geen tijd 

3De oerknal heeft geen oorzaak 

1Islam stelt Allah als oorzaak van het universum 

2 Het universum heeft geen oorzaak 

3 De islam is vals 



36 

 

En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. U denkt dat de wetenschap nog steeds op het niveau 

van 1985 verkeert, dat zal u nog tegenvallen. Alles kan zonder opperwezen verklaard worden, 

met één uitzondering, hetgeen niet bestaat. Daar staan we dan, ik met bewijzen en u met de 

opmerking tot ik geen leugen kan aantonen – en dat vele mensen daar ook zo over denken. Als 

feiten democratisch werden bepaald zou u een punt hebben, maar gelukkig bestaat er nog 

zoiets als empirisch bewijs. 

Bedankt voor uw reactie en ik zie uw weerwoord met vertrouwen tegemoet. 

Reactie door Ron Doherthy op 29 januari 2014 @ 10:36 uur 

 

1Alle oorzaken hebben hun effect door tijd 

2Voor de oerknal geen tijd 

3De oerknal heeft geen oorzaak 

Wat klopt hier niet? Punt 1 is deels achterhaald door de hedendaagse metafysica. Punt 2 is niets 

meer dan een aanname. Punt 3 is niets meer dan een mogelijke hypothese op basis van het 

achterhaalde punt 1 en de aanname van punt 2. Men zou uit de discutabele punten 1 en 2 ook 

tot andere hypothesen kunnen komen. 

Een andere mogelijke gelijkwaardige gedachtegang zou kunnen zijn: 

1 niets in ‘de schepping’ komt tot bestaan vanuit niets; 

2 vóór de oerknal was er niets in ‘de schepping’; 

3 datgene wat de oerknal heeft veroorzaakt ligt dus buiten ‘de schepping’. 

…en welke religie maakt het scherpste onderscheid tussen ‘schepping’ en ‘Schepper’? Juist: 

islam! 

Vervang het begrip ‘de schepping’ gerust door ‘alles’, ‘het universum’ of een ander begrip wat 

vanuit jouw perspectief een goede aanduiding is van alles. 

Reactie door Frank op 29 januari 2014 @ 11:19 uur 

 

Nog één puntje. Je zegt: “alles kan zonder opperwezen verklaard worden, met één uitzondering, 

hetgeen niet bestaat”. 

Als religie in haar absolute kern over één fractie van een seconde in de totale geschiedenis gaat, 

dan is het bij benadering[oerknal] minus [0.000001sec]. Dat is het moment waarop vanuit 

wetenschappelijk perspectief géén ‘bestaan’ was, de meest absolute vorm van ‘niet bestaan’. En 

exact daarover zeg je nu dus dat dát moment niet kan worden verklaard zonder opperwezen. 

Hulde; ik denk dat je daar he-le-maal gelijk in hebt. 

Reactie door Frank op 29 januari 2014 @ 11:35 uur 

 

Frank neemt me alle woorden uit de mond! Precies. 

En nog een ding, 

”Dieren zijn uiteraard hartstikke oké met het feit dat ze niet zagen aankomen wie of wat de keel 

met een mes doorsneed. En als die naarlingen van de Universiteit Wageningen anders beweren, 

dan noemen we die toch gewoon anti-whatever. Het is precies die olijke bereidwilligheid van 
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gelovigen alle feiten naast zich neer te leggen, doen alsof ze het niet horen en/of begrijpen.” 

Hierop, ik zeg niet dat dieren ermee oke zijn, ik heb dan ook alle respect voor 

veganisten/vegetariers etc. Totaal begrip dat je een beestje niet wil vermoorden om op te eten, 

dus je moet me geen woorden in de mond leggen. En helemaal niet dat ik Uni Wageningen anti- 

iets noem? Nooit gezegd. Nooit gezegd dat ik die feiten naast mij leg. De vraag is of het feiten 

zijn. Als er honderden onderzoeken gedaan zijn naar de pijn van het dier, en jij kiest er een die 

jou uitkomt om jou mening te ondersteunen ben je puur aan het ”onderzoek-shoppen”. Deze 

komt mij uit, die ander spreekt mij tegen. Ik heb geen een keer dat onderzoek ontkent dus jij 

verwijt mij van hetgeen jezelf begaat, je ONTKENT alle andere onderzoeken die iets anders 

uitwijzen. In dit geval iets wat mij mening ondersteunt. Het enige wat ik zei, tot dat jij een kip 

bent kun je me niet garanderen dat de ene ”slachting” barbaars is en dat de andere gewoon een 

klein mierenprikje is! Vooral niet als onderzoekers het niet 99% zeker weten. Dus de helft van 

je tekst heb je me woorden in de mond gelegd. Je zegt nergens dat ik het zei, maar met je 

woordkeuze en sarcasme is het obvious. 

En dit gaat alleen maar nou inhoudelijk erop in, ik zie ook allang in wat jou ”standpunten” zijn. 

En de andere helft van mijn tekst negeer, je buurmeisje kan een moslima worden, je collega kan 

een moslim worden, de andere helft van de pvv kan een moslim worden. You need to deal with 

that, je moet mensen WILLEN accepteren. En daar was je duidelijk op tegen vanwege hun 

ideologie. Dus succes in Nederland met het groeiende aantal Nederlandse Moslims en 

Allochtone Moslims. Jij zult mij als persoon met mijn standpunten ook niet begrijpen. Dat is 

oké! 

Reactie door Neena op 29 januari 2014 @ 12:54 uur 

 

Kan iemand mij vertellen wat “de Nederlandse samenleving” inhoudt? Mijn ouders zijn van 

Turkse afkomst, mijn moeder is hier opgegroeid. Mijn broertje en ik zijn in Nederland geboren, 

ben een praktiserende moslima, die hier studeert en werkt. Tot zo velen jaren geleden waren de 

waarden en normen van “de Nederlander” gebaseerd op geloof. Elke ochtend een stuk uit de 

bijbel lezen en dat moest ook de niet-Christen accepteren. Natuurlijk kregen veel mensen geen 

antwoord op de vragen en hebben ze er voor gekozen om niet te geloven. Maar een grote groep 

vond de antwoorden in de Islam en dit gebeurt nu nog steeds. Daarnaast de mensen die 

beweren dat de Islam geen antwoorden heeft en niets kan bewijzen, heb je oprecht antwoorden 

op je vragen gezocht? En inderdaad, Islam is perfect, maar moslim niet. Allah weet het beste. 

Reactie door moslima op 29 januari 2014 @ 13:15 uur 

 

@Frank: Wat je schrijft is simpelweg niet waar, ik zou je aanraden om ‘een universum uit het 

niets’ van Lawrence Krauss te lezen of het werk van Stephen Hawkin. Je vult nog aan dat niets 

in het universum zonder oorzaak kan zijn, dat klopt. Maar dan meet je met maten die pas ná de 

oerknal bestonden. Alles wat hieromtrent bekend is duidt niet op het bestaan van een god en 

ontkracht theisme . Allah is een immanente god, hetgeen simpelweg niet kán bestaan. Maar 

hopen mag altijd. 

@Neena: Het spijt me als mijn toon enigszins sarcastisch overkomt, maar verwacht van mij 

geen begrip voor iets wat ik als aantoonbaar onjuist kan presenteren. 

Er is ab-so-luut geen sprake van research-shopping, er bestaat consensus over welke 

slachtmethode meer humaan is dan de andere. Sterker nog, de Tweede-Kamer verzocht 
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belanghebbende aan te tonen dat halal/kosjer slachten niet minder pijnlijk is dan de reguliere 

methodiek. Dat antwoord moet nog steeds gegeven worden. Maar dat is niet wat ik per se 

probeerde aan te tonen. Mijn bezwaar ziet op de juridische uitzonderingspositie die gelovigen 

genieten, gebaseerd op niets anders dan een vermoeden. Dat stoort me en zal ooit bij wet 

herzien worden. 

Wat als mijn buurmeisje moslim wordt? Ja, dan wat? Is de wetenschappelijke kennis inzake de 

geloofwaardigheid van god daarmee veranderd? Is geloof, met de bekering van Henk en Ingrid 

opeen wél waar? Nee. Dus is het ook zinloos om het hier over te hebben. Al zou de hele wereld 

geloven in pratende tuinstoelen, daarmee is het nog geen respectabele bezigheid geworden. 

Ignas Semmelweis stelde ooit voor dat artsen hun handen moesten wassen, dat zou namelijk 

ziektes voorkomen. Meneer werd ontslagen, want wat hij riep, dat riep helemaal niemand. 

Ik herhaal mijn punt nogmaals; feiten komen niet democratisch tot stand. 

Waarom zou ik in vredesnaam ‘respect’ (het meest gedevalueerde woord van de afgelopen 10 

jaar) moeten hebben voor iets wat (ga ik weer) simpelweg niet waar is. Mohammed op een 

vliegend paard, pratende struiken en het veelvoud aan onjuistheden in de perfecte koran. Wat 

denkt u wel niet? Uw grondrechten zal ik verdedigen, maar oproepen tot respect voor 

theologische borrelpraat zal ik altijd van de hand wijzen. 

Reactie door Ron Doherthy op 29 januari 2014 @ 16:13 uur 

 

In de uiteenzetting van Ron Doherthy mis ik toch het respect voor godsdienst; theologische 

borrelpraat respecteert hij terecht niet. 

Maar ik heb een heel ander punt uit de briefwisseling waar ik moeite mee heb, namelijk het 

spreken over ‘de moslimgemeenschap’. We spreken toch ook niet over ‘de 

christengemeenschap’ de ‘socialistengemeenschap’ of de’ humanistische zuil’! Dat zijn 

overwonnen standpunten uit het verleden. 

Gelukkig vormen de moslims in ons land géén zuil en het zal ook niet zo’n vaart lopen dat ze er 

één zullen worden, al zou Nourdeen dat graag willen! 

Anderzijds pleit ik wel voor eenheid tussen de moslims onderling en voor oecumene tussen de 

christenen en zelfs voor een ‘grote oecumene’ tussen Joden, Christenen en Moslims, maar 

zonder politieke implicaties. 

Reactie door Loek Mostertman op 3 februari 2014 @ 01:32 uur 

 

De heer Wilderman doet zich eigen voor als een geleerde maar hij is het niet het is een man die 

zonder kennis over zaken van de Islam spreekt vraag hem maar eens waar hij gestudeerd heeft 

en onder welke geleerde dan zal hij je zkeer geen antwoord kunnen geven of het moet gelogen 

zijn vind het jammer dat zo een persoon zonder kennis over de Islam praat en de gen die de 

Islam goed vertegenwoordigen worden als haat baarden weggezet jammer hoor 

Reactie door AbdelHakim op 21 februari 2014 @ 09:23 uur 
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3 februari 2014 

 

Briefwisseling De Ruiter-Wildeman: 

De zevende brief 

 

 

Beste Nourdeen, 

 

Dank voor je laatste brief waarin je mij nadrukkelijk verzoekt nu eens antwoord te geven op de 

voor jou zo prangende vraag ‘Wanneer is de rest van Nederland er klaar voor om de islamitische 

gemeenschap te zien als een onderdeel van dit Nederland? Niet langer als gast en al helemaal niet 

als indringer’. Je vraag suggereert dat Nederland er nog niet klaar voor is om de islamitische 

gemeenschap te zien als onderdeel van dit land. Het is niet gemakkelijk deze vraag te 

beantwoorden want je stelt hem erg zwart-wit: je zet ‘de rest van Nederland’ tegenover ‘de 

islamitische gemeenschap’. Tot die rest van Nederland die je noemt behoren dan, hoe gek het ook 

klinkt, zowel Geert Wilders als ikzelf, omdat hij en ik in elk geval niet tot ‘de islamitische 

gemeenschap’ behoren. Maar ik verschuil me niet achter taalkundige retoriek en geef je mijn – 

deels – intuïtieve antwoord. 

 

Moslims geen probleem, islam wel 

Ik denk dat ‘de rest van Nederland’ altijd moeite zal blijven houden met de islam als religie die in 

de perceptie van ‘die rest’ nu eenmaal niet hier gegrond is. Tegelijkertijd denk ik dat ‘de rest van 

Nederland’ geen enkele moeite heeft met de mensen achter de islam, de moslims. De gehoofd-

doekte cassières bij Albert Heijn, die ik dagelijks tegenkom; de Marokkaanse werknemers van de 

pc-winkel waar ik mijn laptop laat reviseren als er iets met het apparaat aan de hand is; de 

accountant met eveneens Marokkaanse roots die mijn belastingpapieren controleert; de Turkse, 

Bosnische en Pakistaanse studenten in mijn klas die onlangs een cursus Arabisch begonnen zijn; 

de burgemeester van Rotterdam die prinses Beatrix verwelkomt op het dankfeest voor haar 

koningschap. Ik denk dat de acceptatie van moslims als medeburgers veel verder gevorderd is dan 

menigeen, en ook jijzelf, zich realiseert, maar dat het woord ‘islam’ veel onlustgevoelens oproept. 

Dat laatste komt onder andere door de getroebleerde geschiedenis die de westerse, Europese, zo je 

wilt christelijke wereld en de wereld van de islam delen, en dat heeft niet alleen met 9/11 te maken 

maar dat gaat ver terug in de geschiedenis. 

 

Nobody’s perfect 

Vandaar dat ik het zo belangrijk vind dat moslims in dit land werk maken van hun religie en van 

hun eigen inpassing in dit land. Moslims doen er goed aan de vensters open te gooien, de mensen 

te laten zien dat moslims in de eerste en laatste plaats ook maar mensen zijn, met hun 

tekortkomingen, maar ook en vooral met hun talenten. Toen ik jouw laatste brief las, waarin je je 

grote bewondering uitsprak voor de volmaakte islam en de mens die per definitie niet volmaakt is, 

krulde zich een glimlach om mijn mond en prevelde ik de woorden van diezelfde levensles: 

‘Nobody‘s perfect’. Jan Jaap de Ruiter niet en Nourdeen Wildeman niet. 

 

Ik bewonder je grenzeloze bewondering voor de religie van jouw keuze. Terecht zeg je dat je 

gekozen hebt voor de islam en niet voor de moslims. Maar hier blijf ik een addertje onder het gras 

zien. Ik ga graag met je mee dat er verschil is tussen de volmaakte religie en de onvolmaakte 

mensen. En je hebt gezien wat een enorme hoeveelheid commentaren die stelling heeft opgeleverd 

onder je laatste brief. Het leeft blijkbaar. Maar het grote risico van jouw stelling is dat mensen 

gefrustreerd raken omdat ze niet in staat zijn die perfecte islam vorm te geven. Dat maakt het 

kwetsbaar. 
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Toch weer die mens achter de islam 

Ik was in dit verband verbaasd dat je de relatie niet zag tussen de voorbeelden die ik gaf van 

homoseksuele moslimkoppels, moslim gehandicapten die het gevoel hebben dat de gemeenschap 

op hen neer kijkt vanwege een handicap waar ze niets aan kunnen doen, en moslima’s die 

worstelen met de hoofddoek. Ze hebben alle drie wel degelijk met elkaar te maken: ze voldoen op 

de een of andere manier niet aan de eisen van de volmaakte islam en op mijn vraag, misschien niet 

al te direct gesteld, hoe jij, Nourdeen, met deze mensen omgaat, met hun twijfels en hun 

gevoelens, geef je geen antwoord. Volgens mij is het van het allergrootste belang dat ‘de islam’ in 

Nederland laat zien hoe barmhartig zij is en dat zij niemand, ook geen homomoslims, of geen-

sluier-willen-dragen moslima’s overslaat en gehandicapte moslims niet uit het beeld houdt.  

 

Waren afvalligen wel echte moslims? 

Toen je in je vorige brief schreef over afvalligen, schrok ik. Je schreef dat je je afvroeg ‘of deze 

personen überhaupt al islam volgden of alleen zijn/haar verlangens’. Volgens mij is het zo dat je 

nooit weet wat er precies in iemands hart omgaat, en dus ook niet in het hart van de afvallige en 

als jij dan zegt dat hij of zij eigenlijk geen moslim was, geef je een oordeel dat je volgens mij niet 

mag geven. Je diskwalificeert hen en je ging even zitten op de troon van Allah. 

 

Barmhartigheid en vergevingsgezindheid sleutels van acceptatie 

Mag ik een suggestie doen voor het dilemma van de perfecte religie en de imperfecte mens? De 

Koran loopt over van de verwijzingen naar Allah als barmhartig en vergevingsgezind. Als de 

‘basismoslim’ gekarakteriseerd wordt door deze eigenschappen, dan wordt de islam nog warmer 

en uitnodigender als zij al is. Mensen moeten zich thuis voelen in een religie en zich niet beperkt 

voelen. In zo’n klimaat schep je ruimte voor gevoelens en is er debat. Bovendien kun je alleen 

maar vergevingsgezind zijn als er iets te vergeven valt. Ik besef dat ik nu echt op jouw terrein ga 

staan, maar ik denk dat je de acceptatie van de islamitische gemeenschap een enorme dienst 

bewijst als de barmhartigheid en vergevingsgezindheid die Allah zo kenmerken, centraal staan in 

je geloofsbeleving. 

 

En zo zijn we weer terug bij je vraag: ‘Wanneer is de rest van Nederland er klaar voor om de 

islamitische gemeenschap te zien als een onderdeel van dit Nederland. Niet langer als gast en al 

helemaal niet als indringer’. Acceptatie van moslims is, ik zei het boven al, veel verder gevorderd 

dan menigeen zich realiseert, maar de kans op acceptatie van de religie van de islam wordt volgens 

mij alleen maar groter als deze godsdienst zich van zijn warmste kanten in dit land laat zien. Dit is 

mijn antwoord op jouw vraag.  

 

Jan Jaap de Ruiter 
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7 reacties 

 

 

op zich een goede brief van dhr. de Ruiter, maar de vraag zou ook moeten zijn: wat is 

barmhartigheid. Denken moslims en niet-moslims hier hetzelfde over? ik vrees het niet. 

Reactie door Zeeman op 3 februari 2014 @ 09:23 uur 

 

Kun je mensen dwingen barmhartig te zijn? 

Reactie door Nico op 3 februari 2014 @ 09:25 uur 

 

Ik geloof ook dat moslims meer geaccepteerd zijn dan ze vaak denken. Misschien is dat juist 

hun probleem. Het gewoon niet willen of durven geloven dat ze worden geaccepteerd zoals ze 

zijn. Meneer Wildeman: kunt u hier een reactie op geven? 

Reactie door Bernd op 3 februari 2014 @ 09:39 uur 

 

De werkelijke discussie gaat ergens over, namelijk over de clash tussen meerderheid…… en…. 

minderheid…. Zolang de meerderheid iets wil, gebeurt dat. Als een meerderheid besluit dat 

moslims er niet bij mogen horen, zal dat gebeuren. Moslims kunnen dan nog barmhartiger zijn 

dan de Profeet vzmh, dat maakt dan allemaal niets uit. 

Reactie door aida op 3 februari 2014 @ 09:40 uur 

 

Meneer Wildeman is niet echt duidelijk wat hem precies voor ogen staat, met zijn oproep tot 

volledige acceptatie. Acceptatie is een stapje verder dan dulden, het heeft een welhaast 

positieve connotatie. En is het ook wederkerig, zou meneer Wildeman evenzo begaan zijn met 

de acceptatie van lesbische adoptieouders, afvalligen en scheiding van kerk en staat? Ik hoop 

het van harte. 

Wat dit vraagstuk, in mijn optiek, zo onaangenaam maakt is dat gelovigen zichzelf 

vereenzelvigen met hun religie – ‘wie mijn geloof niet accepteert, accepteert mij niet’. Welnu, 

dat is voor mij onacceptabel. Voor steeds meer mensen is geloof geen vanzelfsprekendheid 

meer, het aantal ongelovigen neemt toe – zij het gestaag. 

Het is onethisch om van deze mensen acceptatie van een religieuze identiteit te vergen. Als 

medemens en landgenoot zijn Turken en Marokkanen volledig geaccepteerd. Bezijden wat 

hardnekkige problemen met de jeugd lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Maar dat zou het 

eindpunt van de reis naar acceptatieland moeten zijn. We leven, huilen, lachen en vechten 

samen, dat lijkt me een prima uitgangspunt voor ‘volledige acceptatie’. Maar dat blijkt niet 

afdoende. Het geloof moet en zal in het plaatje worden meegenomen. Meneer Wildeman sluit 

zichzelf hiermee uit, niet andersom. De samenleving heeft hem en zijn geloofsgenoten van harte 

geaccepteerd, als mens. Alles wat hij daarna zelf op de beleving van zijn mens zijn plakt is voor 

eigen rekening en hoeft absoluut niet per se op acceptatie te rekenen. 

Reactie door Ron Doherthy op 3 februari 2014 @ 10:20 uur 
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Ik vind meneer Wildeman harstikke duidelijk. 

We moeten elkaar respecteren en opkomen voor elkaar. 

Nederland is een multicultureel land. 

Het kan ook onderschat worden dat de moslims worden geaccepteerd. 

Waarom kunnen we niet normaal met elkaar omgaan? Moeten we nou altijd het geloof er bij 

betrekken. 

Het is toch juist goed dat iemand rust en voldoening vind in zijn geloof. 

We zouden ieder individu moeten accepteren, los van wat diegene wilt zijn. 

Reactie door Rosa op 3 februari 2014 @ 17:22 uur 

 

Beste Jan, 

Ik weet niet zo goed wat ik van uw brief moet vinden daar ik geloof dat u er vooral op uit bent 

om met name politiek correct te spreken in plaats van daadwerkelijk uw mening te geven over 

de acceptatie van moslims in Nederland. 

In principe kunnen we het erover eens dat de moslims nu of men het wilt of niet wilt, deel 

uitmaken van de Nederlandse samenleving. Ik denk niet dat de moslim zich morgen moet 

maken om geaccepteerd te worden door een ander. Ik als moslim ben gelijkwaardig aan jou en 

heb derhalve recht op dezelfde kansen en rechten als ieder ander Nederlandse burger. De 

moslim zou hier geen afwachtende houding in moeten aannemen en zich de incorrecte vraag 

moeten stellen van wanneer hij/zij eindelijk geaccepteerd mag worden. Wij zijn een onderdeel 

van de samenleving. 

Als we het willen hebben over religie, zeg ik heel simpel, jij hebt jouw geloof en ik de mijne. 

Ieder mag in Nederland zijn eigen geloofsovertuiging erop na houden (of geen). De mens is niet 

perfect maar de moslims geloven dat God perfect is. De moslims streven in hun daden en 

aanbidding perfectie om het beste uit zich zelf te halen. Echter de mens is van nature zwak 

geschapen en niet iedereen beschikt over dezelfde discipline, standvastigheid en geduld. 

Iedereen heeft wel zijn sterke en zwakke kanten en zou ons meer sieren als we de focus niet 

altijd om iemands zwaktes leggen. 

We zouden moeten zoeken naar gedeelde raakvlakken en kijken wat we met elkaar gemeen 

hebben. Dan komen we verder dan ons blindelings te blijven staren op onze verschillen wat 

alleen resulteert tot verdeeldheid. 

Het is God die Barmhartig en Genadevol is. Uiteraard leert de Islam ons barmhartig te zijn met 

onze medemens, met onze ouders, familieleden, buren, vrienden, kinderen, dieren en zelfs het 

milieu. 

Mijn oprechte wens is dat u de dialoog integer aangaat en de moslim als gelijkwaardige 

gesprekspartner bejegent. 

Poet 

Reactie door Poet op 4 februari 2014 @ 15:50 uur 
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10 februari 2014 

 

Briefwisseling De Ruiter-Wildeman: 

De achtste brief 

 

 

Beste Jan Jaap, 

 

Laat ik beginnen met een belangrijk punt van kritiek. Je verwijt mij dat ik op Allahs troon ging 

zitten door over ‘afvalligen’ te zeggen dat ‘hij of zij eigenlijk geen moslim was’. Een serieus verwijt! 

Maar, beste Jan Jaap, ik kies mijn woorden zorgvuldig en hoop dat ze even zorgvuldig worden 

gelezen. 

 

Allereerst sprak ik niet over afvalligen in algemene zin. Ook zeg ik niet dat deze personen geen 

moslim zijn geweest. Ik sprak enkel over specifieke gevallen waarbij iemand besluit om de islam te 

verlaten met als argument dat iets wat hij/zij wil of verlangt niet is toegestaan. De vraag die ik 

stelde was niet of deze persoon überhaupt moslim was of niet, maar of deze persoon de islam 

volgde of alleen zijn/haar verlangens. Dat lijkt taalkundig wellicht hetzelfde, theologisch gezien is 

het een wereld van verschil. Ik beantwoordde de vraag ook niet, logisch, want ik kan het antwoord 

(dat per persoon kan verschillen) simpelweg niet weten. Ik schreef dat ik het mij afvraag. 

 

Je wilt toch niet beweren dat ik op de troon van Allah plaatsneem door slechts een vraag te stellen 

waar Allah een antwoord had kunnen geven? 

 

Daarnaast, ook vanuit simpele logica is de vraag die ik stelde volkomen legitiem. Mensen die een 

religie aanhangen kunnen op een bepaald moment ontdekken dat die religie iets verbiedt wat zij 

verlangen. Diegene die zijn verlangens volgen belangrijker vindt dan zijn religie volgen zal daarop 

anders reageren dan diegene die zijn religie volgen belangrijker vindt. De mindset van beide 

personen is al fundamenteel verschillend voordat dat moment aanbreekt. Het heeft weinig zin dit 

te ontkennen. 

 

Islam als onderdeel van Nederland 

En dan mijn vraag: wanneer is de rest van Nederland er klaar voor om de islamitische 

gemeenschap te zien als een onderdeel van dit Nederland? Je antwoord is duidelijk en in 

overeenstemming met mijn verwachting: Nederland zal altijd moeite houden met de islam. Dat 

schept duidelijkheid. Hoezeer we als moslims ook een positieve bijdrage zouden leveren, ons 

aanpassen, knuffelen en over ons heen laten lopen: Islam hoort er niet bij en dat zal zo blijven. Ik 

ben niet verbaasd; de Koran leert dat anderen nooit tevreden zullen zijn totdat moslims hun geloof 

opgeven.  

 

Vorige week schreef Metro over de 40-jarige Elou Akhiat. Enkele jaren geleden besloot ze niet 

langer de verplichting van de hoofddoek te volgen. Inmiddels heeft ze ook besloten om het verbod 

op consumeren of handelen in alcoholische drank te negeren. Akhiat ‘is het vleesgeworden 

voorbeeld van integratie’, zo kopt de krant. 

 

Islam zal nóóit geaccepteerd worden. Dat weet ik. Ik vond het belangrijk om dit gegeven niet zelf 

als stelling in te brengen, wat onnodige discussie zou opleveren. Ik wilde het van jou horen. We 

zijn het hier namelijk over eens. 
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Wat betekent dit voor mensen voor wie de islam de kern van hun bestaan is? Als je pas het 

vleesgeworden voorbeeld bent van integratie als je dit fundament ontkent? 

 

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking is bereid haar stem te geven aan een partij die 

oproept tot een stop op het bouwen van gebedshuizen van specifiek het islamitische geloof, die 

oproept tot een verbod op de koran, die oproept voor belasting op het dragen van de hoofddoek, 

die oproept tot het intrekken van de (enige) nationaliteit van Nederlandse bekeerlingen omdat zij 

bepaalde conferenties bezoeken, die oproept tot een immigratiestop uit specifiek islamitische 

landen. Dit land kent een representatieve democratie. Veel mensen zien zich vertegenwoordigd 

door deze partij. Dit duidt op een breed gedragen sentiment dat niet alleen negatief staat 

tegenover de islam, maar óók tegenover moslims. Tenzij we ons geloof opgeven. 

 

De meer gematigde gevestigde orde roept op om het geloof achter de voordeur te laten. Alsof de 

manier waarop je juist handelt in de maatschappij geen fundamenteel onderdeel is van religie. Het 

is alsof iemand zegt: je mag autorijden, maar alleen binnenshuis. In de praktijk betekent het dat er 

géén ruimte is voor het volwaardig praktiseren van je geloof, aangezien géén enkel geloof eindigt 

bij de voordeur. 

 

Dat acceptatie van moslims in dit land verder gevorderd was dan de moslims zelf inzien was mijn 

standpunt. Totdat ik moslim werd, mijn naam veranderde, islam ging praktiseren en in de ogen 

van velen een allochtoon of een landverrader werd. Ik heb mijn standpunt moeten bijstellen. 

 

Barmhartigheid 

We treffen elkaar met betrekking tot barmhartigheid. In jouw woorden: een mens kan “alleen 

maar vergevingsgezind zijn als er iets te vergeven valt”. Simpelweg zeggen dat handelingen géén 

zonde zijn is niet de weg naar vergevingsgezindheid. Als alles wat mensen verlangen om die reden 

toegestaan is valt er niets te vergeven. Echter, bepaalde handelingen zijn in de islam niet 

toegestaan, and rightfully so. Barmhartig zijn is niet het goedkeuren van die handelingen, maar de 

omgang met mensen die een afkeurenswaardige handeling hebben uitgevoerd en hier spijt van 

hebben. En dan liggen onze standpunten dicht bij elkaar: er kan nauwelijks ‘te veel’ 

barmhartigheid en vergevingsgezindheid zijn. 

 

Onze wegen gaan echter wederom uiteen in de voorbeelden die je noemde, en wederom vanwege 

dezelfde reden. Jij vermoedt dat jouw voorbeelden op één punt gelijk zijn: de mensen waarover je 

spreekt ‘voldoen op de een of andere manier niet aan de eisen van de volmaakte islam’. 

 

Beste Jan Jaap, kan jij mij uitleggen waarom iemand met psychische problemen niet voldoet aan 

de eisen van ‘de volmaakte islam’? Een religie die erkent dat de geestelijke gesteldheid van mensen 

verschillend is? Dat mensen daardoor niet allemaal gelijke verantwoordelijkheden dragen? Kan jij 

mij uitleggen waarom een zuster die worstelt met de hoofddoek niet voldoet aan de eisen van ‘de 

volmaakte islam’? Een religie waarvan de grondleggers, de grote geleerden en ook de metgezellen 

van de Profeet – vrede zij met hem – openlijk benoemen dat zij soms jarenlang hebben geworsteld 

met bijvoorbeeld het nachtgebed? Een geloof dat leert dat de mensen zwak zijn geschapen? Dat 

niemand zwaarder wordt belast dan hij kan dragen? 

 

Als jij mij vraagt hoe ik met deze mensen om moet gaan dan is het antwoord simpel: als mijn 

broeders en zusters. Moge Allah swt ons leiden. 

 

Nourdeen Wildeman 
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7 reacties 

 

 

Ga nog even door mannen, het begint nu echt spannend te worden… Briljante brief van 

Wildeman, wordt een lastige voor De Ruiter. 

Reactie door Karel op 10 februari 2014 @ 09:26 uur 

 

Mijn hemel, wat een overdaad aan orthodoxe dogmatiek en bijzondere causaliteit waar wel 

enkele vraagtekens bij geplaatst mogen worden. 

Namens welke ‘islam’ spreekt NW eigenlijk? Niet de mijne in ieder geval…  

Reactie door Humanislam op 10 februari 2014 @ 09:46 uur 

 

@ ”Wel voor de mijne.. ” 

+1 is voldoende.. 

Reactie door Neena op 10 februari 2014 @ 10:18 uur 

 

Update: ná insturen van deze brief bereikte het nieuws mij dat de 40-jarige Elou Akhiat diverse 

malen met de dood is bedreigt vanwege de publicatie over het openen van de wijnbar. Ik 

verwijs in mijn brief naar die publicatie op een wijze waaruit men kan opmaken dat ik haar 

handelingen afkeur. 

Het is vanzelfsprekend, maar ik noem het toch maar even: ik keur ook de bedreigingen aan 

haar adres of soortgelijke bedreigingen in soortgelijke situaties volledig af. Ik hoop dat de 

dader(s) zullen worden opgespoord en berecht. 

Reactie door Nourdeen Wildeman op 10 februari 2014 @ 11:13 uur 

 

“Hoezeer we als moslims ook een positieve bijdrage zouden leveren, ons aanpassen, knuffelen 

en over ons heen laten lopen: Islam hoort er niet bij en dat zal zo blijven. Ik ben niet verbaasd; 

de Koran leert dat anderen nooit tevreden zullen zijn totdat moslims hun geloof opgeven. ” 

- 

Meneer Wildeman, dit heeft veel weg van emotionele chantage. ‘wie tegen ons geloof is is tegen 

ons’. 

U kunt het simpelweg niet laten, u duldt geen respect voor uw persoon, niet zolang dit seculiere 

land ook uw geloofsopvatting ‘accepteert’. De vraagstelling moet worden omgekeerd, ‘wanneer 

komen sommige moslims in het reine met het seculiere karakter van Nederland? De overgrote 

meerderheid is tegen invloed van kerk/moskee op staat, dat heeft u simpelweg te respecteren. 

Uw vergelijking tussen geloof als privézaak en binnenshuis autorijden is zo ‘curieus’ dat ik 

weiger te geloven dat u het zelf als een valide punt beschouwt. 

Als een gemeentemedewerker lid is van de hengelsportvereniging vergoelijkt dat niet dat hij 

tijdens werktijd op kaplaarzen verschijnt. Nu zult u aanvoeren dat er een wezenlijk verschil 

bestaat tussen uw geloof en de hengelsportvereniging. En daar wringt de schoen, voor de 

gemiddelde Nederlander bestaat dat onderscheid niet. Wederom, we hoeven elkaar niet 
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onaardig te behandelen, maar quasi-geforceerd respect voor andermans hobby gaat mij een 

stap te ver. 

U mag hier zijn, u mag naar lieve lust geloven wat u geloofwaardig acht en overal waar het u 

belieft in traditionele gewaden flaneren. Maar niet in het domein van de overheid. U mag al 

lang blij zijn dat de overheid de hoofddoek en kruisjes toestaat. De overheidsgebouwen zijn 

huizen van de burger, waarin democratie geldt en de meerderheid heeft aangegeven zich te 

distantiëren van geloof. 

Wat u doet is het vereenzelvigen van persoon en religie. Voor een gelovige wellicht de 

gewoonste zaak van de wereld, maar niet voor wie geen religie aanhangt. U verwacht empathie 

van mensen voor wie u zelf geen greintje empathie kunt opbrengen. Ik hoop van harte dat u 

hier over zult nadenken. Met vriendelijke groet. 

Reactie door Ron Doherthy op 10 februari 2014 @ 11:30 uur 

 

Beste heer Wildeman en Heer de Ruijter, 

Ten aller eerste mijn mening en bepaalde feiten deel ik met de heer Wildeman aangezien we 

dezelfde standpunten delen. 

Ik heb de genoegen gehad met de heer de Ruijter een 1 op 1 gesprek gehad in Antwerpen na een 

debat waarvoor hij was uitgenodigd. 

Beste Jan Jaap U zegt “dat de getroebleerde geschiedenis die de westerse, Europese, zo je wilt 

christelijke wereld en de wereld van de islam delen, en dat heeft niet alleen met 9/11 te maken 

maar dat gaat ver terug in de geschiedenis”. 

Ik zou daar graag op willen reageren, 

Waar we eerlijk over moeten zijn is dat er in NL niks over de geschiedenis van de Islam word 

geleerd of besproken alleen maar over de kruisvaarders Napoleon, Hitler en de zogenaamde 

holocaust (mijn mening) en niet over Andalusië en de Golden Age of Islam wat erbij hoort en 

dat het volk word voorgelogen en bewust dom word gehouden met alle respect naar hun 

intelligentie. En om te laten zien dat het daadwerkelijk zo is verwijs ik U dus naar 9/11 te 

kijken. Het westen en Europa gelooft gewoon dat moslims dit hebben gedaan. Dat is een van de 

grootste leugen in de geschiedenis. Los van het geloof en alles wat met Islam te maken heeft, 

9/11 was een inside job, reactie is een reden hebben om te kunnen aanvallen in Afghanistan en 

Irak. Wetenschappelijke feiten zijn bewezen dat de torens niet door de vliegtuigen in elkaar zijn 

gezakt en gebouw nr 7 al helemaal niet, idd een derde gebouw is in elkaar gezakt op 

mysterieuze wijze niet geraakt door een vliegtuig of door vallende puin van de 2 torens en 

zogenaamd in elkaar gezakt omdat er vuur woede in het gebouw en ook de steunbalken het 

hebben begeven omdat ze begonnen te “smelten”. Conclusie is dat er aangezien gebouw nr 7 in 

8 sec in elkaar is gezakt moet er controlled demolition gebruikt zijn en dat gebouw nr 7 is 

geïmplodeerd dit allemaal is wetenschappelijk te berekenen en aangezien het ongeveer 6 weken 

duurt om controlled demolition uit te voeren moeten ze dus ruimschoots van te voren weten 

dat dit “9/11″ ging gebeuren. 

Waarom ik 9/11 aanhaal is omdat de maatschappij waar we in leven als we het over terroristen 

hebben, ze automatisch aan Islam en 9/11 denken terwijl dat niks met islam te maken heeft 

maar puur om macht en geld vanuit het westen richting het Midden-Oosten en ze een excuus 

nodig hadden om daadwerkelijk aan te kunnen vallen. Noem het een complot-theorie maar 

wetenschappelijke feiten spreken de waarheid en dat er acties zijn geweest waar je als 

weldenkend mens je vragen hebt en toevalligheden tegen komt zoals het bewijs materiaal van 

de torens direct zijn vernietigd en dat een onderzoek naar ex-president Bill Clinton zijn affaire 

met Monica Lowinsky 65 miljoen dollar was en het onderzoek naar de Twin-towers 15 miljoen 
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was Hmmm. 

excuseer dat ik ver verwijderd ben van het oorspronkelijk onderwerp maar dit stukje is er een 

groot onderdeel van wat zeker het licht moet bereiken. 

En ameen op Uw dua heer Wildeman. 

Wa salaam Mohammed 

Reactie door Mohammed op 10 februari 2014 @ 14:57 uur 

 

De Ruijter kan Wildeman beter vragen of het volgens hem mogelijk is de regels van de islam 

met het principe van barmhartigheid wat ruimer te interpreteren ipv Wildemans te vragen uit 

barmhartigheid een oogje dicht te knijpen. Nu lijken ze ervan uit te gaan dat de regels vast 

liggen en daar geen discussie en herinterpretatie over mogelijk is. Dat geeft een verkeerd beeld 

van de islam. Er is juist heel veel discussie daarover tussen moslims. 

Wildeman kan de Ruijter beter vragen of assimilatie de enige oplossing voor acceptatie is van 

de moslimgemeenschap. Als dat het enige model is dan zegt dat misschien veel over het gebrek 

aan barmhartigheid van de liberale seculiere democratie ten opzichte van orthodoxe religie en 

islam in het bijzonder. Moeten we onze staat en samenleving niet ook hervormen zodat 

religieuze gemeenschappen, ook orthodoxe moslims zich meer thuis kunnen voelen? 

Reactie door Passant op 10 februari 2014 @ 20:10 uur 
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14 februari 2014 

 

Briefwisseling De Ruiter-Wildeman: 

De negende brief 

 

 

Waarde Nourdeen, 

 

Aan het einde van onze briefwisseling gekomen stel ik vast dat we elkaar stevig de maat genomen 

hebben. Ik betreur dat we eigenlijk niet ‘voorbij het islamdebat’ gekomen zijn. Immers, vaak ging 

het om de op zich essentiële vraag naar de positie van de islam en moslims in Nederland en de 

bedoeling was dat we ons niet gingen afvragen of de islam in Nederland zou thuishoren maar 

ervan uit zouden gaan dat de islam in Nederland thuishoort en dat de grote vraag zou moeten zijn 

hoe die islam zich dan verder gaat ontwikkelen. 

 

Moeite houden is niet hetzelfde als nooit accepteren 

Tegelijkertijd is het, denk ik, goed dat jij als actief en overtuigd moslim hebt laten zien waar je 

tegen aan loopt: het gevoel dat Nederland, zoals je mij citeert, ‘altijd moeite zal blijven houden met 

de islam’. Maar daarna ga je in de versnelling en zeg je dat ‘de islam er niet bij hoort en dat dat zo 

zal blijven’. Ja, je stelt zelfs dat ‘de islam nóóit geaccepteerd zal worden.’ Dat wilde je van me 

horen, zo schreef je, maar, waarde Nourdeen, dat is niet wat je van mij gehoord hebt. Ik vind 

‘moeite hebben’ iets fundamenteels anders dan ‘nooit geaccepteerd worden’. Als jij als moslim 

ervan uit gaat dat de islam nooit geaccepteerd zal worden, dan nodigt dat uit tot een houding van 

zelfmedelijden en slachtofferschap. En zelfmedelijden en slachtofferschap zijn nooit een goede 

basis voor daadwerkelijke integratie. 

 

Orthodoxe protestanten en orthodoxe moslims 

Mijn conclusie is dat jij een islam voorstaat naar het voorbeeld van de orthodoxe protestanten. Op 

mijn voorbeelden van de mens achter de moslim die moeite heeft met het hoofddoekengebod, de 

afwijzing van homoseksualiteit en zich niet begrepen en geaccepteerd voelen als gehandicapte, heb 

je nooit echt gereageerd. Je verschuilt je achter de geboden en verboden van de islam en je biedt 

deze mensen geen uitweg. Daarin betoon je je een broeder van de orthodoxe protestanten. Ook zij 

geven immer de voorkeur aan de leer boven het gevoel. Val je in die kringen buiten de boot, dan 

laten ze je spartelen. De barmhartigheid die je predikt is uitsluitend bestemd voor hen die een 

poging doen de regels van de islam onder alle omstandigheden te volgen. 

 

Juist omdat jouw islam me zo doet denken aan die orthodoxe protestanten denk ik dat het met die 

afwezige acceptatie ook wel meevalt. Ik heb moeite met jouw islam, ik heb moeite met jouw 

homostandpunt, en ik heb ook moeite met het homo- en inentingsstandpunt van orthodoxe 

protestanten. Jouw islam past dus naadloos in een typisch Nederlandse traditie en mijn advies aan 

jou zou zijn je islam zo te beleven zoals je dat wilt en je niet te veel aan te trekken van je 

criticasters. Wist je dat van alle raadsleden in Nederland SGP-raadsleden het meest worden lastig 

gevallen en bedreigd? Vanwege hun geloofsovertuiging! Niets nieuws onder de zon, zou je kunnen 

zeggen. 

 

Jan Jaap de Ruiter, ooit een gelovige 

Tijdens de periode van onze briefwisseling moest ik regelmatig terugdenken aan mijn verleden als 

gelovige. Veel van jou herken ik in mijzelf. Als jonge jongen worstelde ik met veel levensvragen en 

kwam ik al gauw op het pad van wat toen de pinksterbeweging en later het Volle Evangelie werd 

http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/raadsleden_sgp_en_pvda_hebben_meer_last_van_agressie_en_geweld_1_805838
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genoemd. Ik bekeerde me, ik werd gedoopt in de Heilige Geest en sprak in tongen. Ik woonde de 

Opwekkingsconferenties bij in Vierhouten en voelde me één met Jezus en Zijn gemeente. 

 

Tot ik een jaar in Egypte ging studeren. Gewapend met het woord van God dat me troost zou 

bieden en tot steun zou zijn ontdekte ik dat er tegen mijn gevoelens voor mannen geen kruid 

gewassen was. En jij weet als geen ander hoe lichamelijk Arabische jongens en mannen kunnen 

zijn. Ik zwichtte. Eenmaal terug in Nederland kwam ik al gauw tot de vaststelling dat er geen 

plaats meer voor mij was in mijn Volle Evangeliegemeente en verliet ik die. Vrijwel niemand hield 

me tegen. Vrijwel niemand nam later contact met me op hoe het met me ging. Vrijwel iedereen liet 

me vallen als een baksteen. So far voor barmhartigheid en vergevingsgezindheid. 

 

Het onbekende, mijn houvast 

Wat ik beschreef vond plaats in de jaren 1981-1985. Het is nu dertig jaar later. Ben ik een 

ongelovige? Een atheïst? Zeker niet. Mijn spirituele zoektocht heeft mij geleid tot de vaststelling 

dat christendom en islam een veel te beperkte voorstelling van zaken geven. Hun pietluttige regels 

doen geen recht aan de almacht van de geestelijke dimensie en hun zwart-wit schema’s doen al 

veel minder recht aan de realiteit van het heelal, waar keer op keer bewezen wordt dat wat eerder 

vast leek te staan, zo vast toch niet was. Is tijd een vast gegeven? Geenszins. Ruimte? Waar houdt 

materie op? Het leven en de kosmos zijn een groot raadsel. 

 

Vandaar dat ik zo geporteerd ben voor -toch- de Bijbeltekst waarin de Allerhoogste op Mozes’ 

vraag wat Zijn naam is, antwoordt: “Ik ben die ik ben” (Exodus 3:14, vertaling 1951). Een terecht 

antwoord! Hij is immers niet in woorden uit te drukken. En vandaar dat ik ook zo geporteerd ben 

voor het Tweede Gebod, namelijk het verbod om God af te beelden. God is immers onafbeeldbaar 

en onkenbaar. Dat stelt me gerust. Bovendien zie ik ook alles in het beeldverbod voor de Andere 

mens. Wie ben ik te oordelen over de Ander? God is onkenbaar en dus is de Andere mens ook 

onkenbaar. Ook dat geeft me rust. Ik ben onderdeel van dat ongrijpbare samenspel van mens zijn 

in de kosmos. 

 

En als ik er straks niet meer ben? Als voorbereiding op de dood troost ik me met de woorden (in 

het Franse origineel en in Nederlandse vertaling) van de filosoof Vladimir Jankélévitch (1903-

1985): 

 

‘Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été; désormais ce fait mystérieux et 

profondement obscur d’avoir vécu est son viatique pour l’éternité.’ 

 

‘De mens die bestaan heeft, kan sinds hij bestaan heeft niet meer niet hebben bestaan. Dit 

mysterieuze gegeven dat volkomen onbegrijpelijk is, namelijk dat een mens geleefd heeft, is 

zijn paspoort voor de eeuwigheid.’ 

 

Ik ga dood maar blijf toch leven. 

 

Waarde Nourdeen, het ga je goed. 

 

Jan Jaap de Ruiter  

  

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Exodus+3%3A14-15&id16=1&l=nl&set=10&pos=0
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14 reacties 

 

 

Stop er niet mee aub, het begint nu pas echt interessant te worden. Erg jammer… 

Reactie door Diny Elsbeek op 14 februari 2014 @ 12:14 uur 

 

Ik proef een klein trapje na, of zie ik het verkeerd? 

Reactie door Nicodemus op 14 februari 2014 @ 12:16 uur 

 

Eens met Diny Elsbeek. Ga nu gewoon door, het begin was vreselijk saai. Nu gaat het ergens 

om. De Ruiter stelt: “Je verschuilt je achter de geboden en verboden van de islam en je biedt 

deze mensen geen uitweg. Daarin betoon je je een broeder van de orthodoxe protestanten. Ook 

zij geven immer de voorkeur aan de leer boven het gevoel. Val je in die kringen buiten de boot, 

dan laten ze je spartelen. De barmhartigheid die je predikt is uitsluitend bestemd voor hen die 

een poging doen de regels van de islam onder alle omstandigheden te volgen.” 

Mijn vraag aan De Ruiter is: had u dit dan werkelijk niet verwacht? 

Reactie door Daan op 14 februari 2014 @ 12:23 uur 

 

Een ontroerende brief ook, als je het mij vraagt. Wat goed dat hier zo open en eerlijk wordt 

gecommuniceerd. Jammer dat meneer Ruiter op zo’n manier de kerk heeft moeten verlaten, 

terwijl die kerk er gewoon voor hem had moeten zijn. Hoe dan ook: prachtige brief, die ik nog 

eens ga lezen komend weekend. 

Reactie door Alje op 14 februari 2014 @ 12:26 uur 

 

Had bij Wilderman steeds het gevoel dat hij De Ruiter niet wilde verstaan, dat er per se een 

afstand moest zijn tussen een moslim en een niet-moslim. Ben benieuwd of andere lezers dat 

ook hebben/hadden. 

Reactie door Zeeman op 14 februari 2014 @ 12:36 uur 

 

Tja, iemand die zo gepiepeld is door kerk en religie, zal moslims nooit goed begrijpen 

Reactie door ANIL op 14 februari 2014 @ 12:37 uur 

 

Dag Daan. Als je niets verwacht, dan moet je het debat niet aangaan. Dus nee, ik verwachtte dit 

niet. Ik probeer mensen immer de andere kant van de medaille te laten zien. En geloof me: dat 

komt altijd aan. Dank, ook aan Diny, voor jullie reacties. 

Reactie door Jan Jaap de Ruiter op 14 februari 2014 @ 12:42 uur 
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Twee vragen aan de redactie: 

1. Wordt deze serie gebundeld? 

2. Gaan jullie door met deze vorm? Waarom niet eens een briefwisseling tussen een vrijzinnige 

jood en een orthodoxe jood? 

Reactie door Gabriel Polak op 14 februari 2014 @ 12:55 uur 

 

De achterban van Wildeman zal later vandaag wel weer reageren. Die zal het niet eens zijn met 

de arabist, die zullen hem weer kwalijk gaan nemen dat ie het allemaal verkeerd ziet en niet 

goed heeft geluisterd. Joepie!!! 

Reactie door Saskia op 14 februari 2014 @ 12:56 uur 

 

De ruiter zou een goede mysticus zijn! 

Reactie door ronnie tober op 14 februari 2014 @ 13:39 uur 

 

Ik als orthodoxe moslim, ben blij dat er Nederlanders als Dhr Jan Jaap de Ruiter zijn die eerlijk 

proberen bruggen te slaa 

Reactie door Khalid op 14 februari 2014 @ 13:50 uur 

 

Beste Gabriel, 

Dank voor je vraag. De kans is groot dat de briefwisseling wordt gebundeld in pdf-opmaak. 

Meer informatie hierover vind je binnenkort op Nieuwwij.nl. 

Reactie door Redactie Nieuwwij.nl op 14 februari 2014 @ 13:57 uur 

 

Woorden uit het hart vinden altijd andere harten. 

Reactie door Humanislam op 14 februari 2014 @ 15:14 uur 

 

Prachtige brief, kan niet anders zeggen. Zoveel openheid, zeker als bekende naam in het vak, 

dat mag natuurlijk niet anders dan lof oogsten. Enfin, heeft het iets uitgemaakt? Zijn we nu iets 

verder? Ja, ik vind van wel. Waar Hans Jansen en Abdul-Jabbar van der Ven in hun boekje 

‘bombrieven’ niet verder kwamen dan snerende theologische gymnastiek, hebben jullie gekozen 

voor een persoonlijke benadering. Naar goed Nederlands gebruik, altijd pragmatisch blijven. 

Dat heeft geresulteerd in een product waar daadwerkelijk conclusies uit te trekken zijn. Voor 

mij wel althans, geruststellende conclusies zelfs. Voor meneer Wildeman is het kiezen of delen. 

Ofwel minder vereenzelviging met zijn geloof. Het toelaten van persoonlijke waardering 

bezijden zijn religie, en hij zal merken dat het in dit land best meevalt met de acceptatie van 

moslims. Of totale vereenzelviging, waarmee zijn ideologische stroming verdoemd is tot tot een 

Barneveldeske subcultuur, die een zelfvoorzienend maatschappelijk isolement verkiest. In 

beide scenario’s is meneer Wildeman bij mij van harte welkom voor een kop thee en een stuk 
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vlaai. Ik heb zijn bijdrage erg kunnen waarderen, zij het niet inhoudelijk. Ik hoop van harte dat 

u het debat blijft aangaan en dat we deze discussie, in de nabije toekomst, in harmonie als 

achterhaald zullen beschouwen. Met vriendelijke groet, Ron. 

Reactie door Ron Doherthy op 14 februari 2014 @ 19:18 uur 
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22 februari 2014 

 

Briefwisseling De Ruiter-Wildeman: 

De tiende brief 

 

 

Jan Jaap, 

 

Het moest inderdaad een briefwisseling worden over de toekomst van de islamitische 

gemeenschap. Toch las ik ook veel persoonlijke verwijten gedurende de rit. Je verweet me 

frustratie, boosheid, bitterheid, dat ik mijzelf tegensprak, dat ik op de troon van Allah ging zitten 

en in de laatste brief zelfs zelfmedelijden en slachtofferschap. Niet wat ik had verwacht van een 

briefwisseling met een universitair docent, als ik eerlijk ben. 

 

Diegene die zichzelf als slachtoffer ziet, is de persoon die de factoren buiten zijn eigen invloedsfeer 

de schuld geeft van zijn misère. Hij of zij ontkent zijn eigen rol of verantwoordelijkheid hierbij 

volledig. Alle schuld wordt op de externe factoren afgeschoven. Hij of zij kruipt weg in een hoekje, 

weent vol zelfmedelijden en praat zichzelf een wereldbeeld aan waarin de verandering moet 

komen van ‘de’ ander of ‘het’ andere. 

 

Jij denkt dit in mij te zien, maar kijk eens nauwkeurig naar het verhaal wat je zelf hebt 

opgeschreven. Je ontdekte dat er tegen jouw gevoelens voor mannen geen kruid gewassen was. Je 

formuleert het op een wijze waarin jij niet de verantwoordelijke bent, nee, het waren ‘de gevoelens’ 

die onmogelijk verslagen konden worden. Jij was slechts het slachtoffer. Ook de komst van die 

gevoelens kan jou niet worden kwalijk genomen, dát kwam mede door ‘de Arabische jongens en 

mannen’. Jij was het slachtoffer van het feit dat zij zo ‘lichamelijk kunnen zijn’. Vervolgens kan het 

jou echt niet aangerekend worden dat je brak met de Volle Evangeliegemeente, want ‘er was geen 

plaats meer voor jou’. Dat lag aan de kerk die geen plaats meer bood, niet aan jou die geen plaats 

meer nam. Jij was slechts het slachtoffer. En dan was het óók nog eens de schuld van al die 

mensen dat ze geen contact meer met jou opnamen. Arme Jan Jaap. In letterlijk élke zin maak je 

een duidelijk onderscheid tussen de ‘oorzaak’ en jezelf, ‘het slachtoffer’. 

 

Ik begrijp goed waarom je bent uitgekomen op geneuzel over de kosmos. Het biedt je de ruimte 

om je angst voor de dood te sussen zonder dat het ooit zo’n concrete vorm aanneemt dat het je 

écht zal confronteren met je eigen zwakte. Haal er een stukje poëzie bij en het lijkt haast enig 

intellectueel niveau te hebben. Maar het blijft geneuzel. 

 

Jij, Jan Jaap, lijkt niet op mij. Toen ik inmiddels meer dan zes jaar geleden constateerde dat mijn 

handelingen niet in lijn waren met Islam als religie heb ik niet afscheid genomen van de religie 

maar van de handelingen. Ging dat in één keer? Nee. Was het gemakkelijk? Nee. Maak ik nog 

steeds foutjes? Ja, en die reken ik mijzelf aan. Maar de norm waar ik de handelingen aan toets is 

de religie, niet andersom. Ik volg een religie die bij tijd en wijlen erg confronterend kan zijn en die 

mij wijst op mijn tekortkomingen in plaats van een vage maar comfortabele gedachte die ik zelf 

heb verzonnen. 

 

Je verwijt mij slachtofferschap omdat ik niet denk dat de maatschappij als geheel de Islam ooit 

zullen accepteren als een onderdeel van Nederland in plaats van een ‘indringer’. Omdat ik niet 

denk dat mensen ooit écht tevreden zullen zijn over moslims totdat ze hun geloof loslaten. En 

inderdaad, ik verwijs daarmee naar een factor alsof het buiten mijn invloedsfeer ligt. 
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Maar ik verkeer niet in misère. Het tegenovergestelde. De laatste zes jaar van mijn leven zijn de 

beste uit mijn hele leven. Het laatste jaar van mijn leven was het beste jaar van die zes jaren. De 

maatschappelijke acceptatie van de islam is iets wat ik – zoals ik al had beschreven in mijn eerdere 

brieven – niet eens nastreef. Sterker nog – zoals ik óók al had beschreven in mijn eerdere brieven 

– ik mag mensen als Geert Wilders en alle anderen die zich inzetten tegen de islam zelfs dankbaar 

zijn. Dankzij hun staat de islam elke dag hoog op de agenda in politiek en media, wat de interesse 

bij mensen in de islam aanwakkert en ook de moslims wakker heeft geschud. ‘Alles wat aandacht 

krijgt, groeit’, remember? Slachtoffer? Ik voel me als iemand die de loterij heeft gewonnen! 

 

Ik zou graag zien dat de Islam zo blijft zoals het is. De tekortkomingen in mijn leven reken ik 

mijzelf aan. Jij zou graag de islam (maar ook andere religies) veranderd zien. Het zijn volgens jou 

de religies die tekortkomingen bezitten. Je zegt rust te vinden in het idee dat niet alleen God maar 

ook de Ander onkenbaar is. Maar, Jan Jaap, het werkelijke probleem is niet dat zij die ander 

kenbaar maken, maar dat ze jou aan jezelf kenbaar maken. Je praat over islam en christendom en 

hun ‘pietluttige regels’ zoals een 18-jarige over ‘pietluttige verkeersregels’ spreekt na het zakken 

voor zijn praktijkexamen. 

 

Deze briefwisseling ging uiteindelijk over jouw persoonlijke worsteling met religie. De zorgvuldig 

gekozen anekdotes over Mustafa en Youssef, Latifa en Khadija, gingen over jou. Ik had het 

eerlijker gevonden als je een briefwisseling over de toekomst van de moslimgemeenschap in 

Nederland was aangegaan met de bedoeling het over de toekomst van de moslimgemeenschap in 

Nederland te hebben. 

 

Better luck next time. 

 

Nourdeen Wildeman 
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11 reacties 

 

 

Jammer dat de briefwisseling zo eindigt. Wildeman voelt zich duidelijk aangevallen en gaat 

daarom van zich afslaan. 

Reactie door Bregt Jansen op 22 februari 2014 @ 08:01 uur 

 

Nourdeen, ooit gehoord van zelfkritiek? 

Reactie door Hanna op 22 februari 2014 @ 08:02 uur 

 

Ondanks de wat bittere afloop ben ik blij met deze laatste brief. Denk dat Wildeman een punt 

heeft. De Ruiter staat symbool voor vele miljoenen mensen in Nederland die ooit kerkelijk zijn 

geweest en nu niet meer en een antipathie hebben ontwikkeld tov alles wat met religie te maken 

heeft. Het is goed om dat niet te vergeten. 

Reactie door Gerard Hamminga op 22 februari 2014 @ 08:21 uur 

 

Vergeet niet mensen dat Nourdeen Wildeman een Nederlandse bekeerling is, die zoals hij zelf 

zegt nog veel fouten maakt in zijn leven, Nourdeen probeert het goede en bedoelt het ook goed, 

daar gaan werken van uit. 

Toch is het belangrijk om te benadrukken dat hij als bekeerling en geen Arabisch sprekende 

moslim niet representatief is voor de algemene moslim, hij ook niet schrijft uit islamitische 

leer, omdat hij die kennis gewoonweg niet bezit, en zoals een Arabier zegt “om juist te oordelen 

is het van belang een juiste kijk te hebben” 

Het geschrevene van Nourdeen is een persoonlijke opinie die wellicht niet helemaal overeen 

komt met de islam of niet eens voor de helft, maar dat hoeft ook niet wan 

Reactie door Khalid op 22 februari 2014 @ 10:18 uur 

 

Omdat het uitgangspunt was dat er persoonlijke meningen in de brieven verkondigd werden. 

Wat een feit is, en bekend bij vele islamitische geleerden, is dat bekeerlingen vaker er een 

verkeerde islam op na houden dan van oorsprong moslims, ook in de historie van de islam 

worden de vele ontstane sektes met verkeerde interpretatie van de islam toegeschreven aan 

bekeerlingen die het Arabisch niet machtig waren waardoor ze niet in staat waren om de islam 

juist te begrijpen. 

Ook is het een feit dat vooral Nederlandse bekeerlingen een overmate behoefte hebben aan 

aandacht in media e.d waardoor ze na een korte tijd als moslim al vermoeden en zichzelf 

bevoegd achten om namens de islam te spreken. 

Zo zagen we dat met Noordeinde Wildeman , A. Van der Ven, Abdelkarim Honing. En vele 

anderen. 

Terwijl 1 van de grootste zondes in de islam het spreken zonder kennis over de islam is, wat een 

groter zonde is dan overspel en alcohol nuttigen! 
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Waarom de showbizzbekeerlingen dit niet doorhebben kan je waarschijnlijk ook toeschrijven 

aan het feit dat ze gewoonweg geen voldoende kennis bezitten om dat in acht te nemen. 

In de islam is vastgelegd hoe een moslim die zich in het islamitische debat wil mengen zich 

moet gedragen door voorwaarden aan vast te knopen zodat niet elke niet-bevoegde moslim 

zichzelf als moslimleider naar voren schuift in debatten enz. Van die voorwaarden is kennis, 

kennis bezitten van theologische materie om fouten en verkeerde interpretaties van de islam te 

vermijden. De welbekende citaat van Imam Malik “ik ben de islam in het gaan onderwijzen 

nadat 70 geleerden mij bevoegd en toestemming voor gaven” is dan ook bij elke moslim be. 

Wij moeten in Nederland ervan bewust zijn dat vooral de bekeerlingen niet de stem van de 

moslims zijn in Nederland, hun stem gaat alleen hun aan. En dat omdat er gewoonweg geen 

bekeerling is die geleerd en bevoegd is om namens moslims te spreken. 

Verder, vind ik het jammer dat vele mensen verwachten dat religies zich aan hun verlangens en 

begeerten moeten aanpassen en niet dat de mens zijn begeerten en verlangens naar zijn 

gekozen religie aanpast, ook Sheila Belhaj vertelde in haar column dat zij na jaren twijfelen een 

islam heeft gevonden die zich goed kon aanpassen aan haar eigen verlangens en begeerten, 

vergetend dat islam onderwerping en overgave betekend om door innerlijke en geestelijke strijd 

te leven conform de religie die je voor jezelf vrij en uit eigen wil hebt gekozen. We moeten niet 

verwachten dat religies zich aan de wensen van individuen gaat aanpassen, want dat is wat de 

radicalen en extremisten hebben gedaan in verschillende religies, houd de religie zoals die is! 

Mvg 

Reactie door Khalid op 22 februari 2014 @ 10:43 uur 

 

Het lijkt mij niet meer dan logisch dat je persoonlijke verwijten van je af gaat slaan. Dat heeft 

niks met ‘je aangevallen voelen’ te maken. Goede eindbrief!!! Dit stukje in het bijzonder: “Het 

biedt je de ruimte om je angst voor de dood te sussen zonder dat het ooit zo’n concrete vorm 

aanneemt dat het je écht zal confronteren met je eigen zwakte.” 

Reactie door Flora op 22 februari 2014 @ 10:50 uur 

 

Wat een teleurstelling. Ik hoopte na de eerlijke ontboezemingen van JJ ook eindelijk eens iets 

te weten te komen over de diepere zieleroerselen van ND. Een ijdele hoop. 

Die beste man vertelt voor ‘t eerst publiekelijk iets ontzettend persoonlijks dat hij 30 jaar met 

niemand gedeeld heeft. Dat zou je toch op z’n minst als ‘n enorme generositeit naar jou toe 

moeten interpreteren. I.p.v. dat je dat aangrijpt als ‘n opening voor ‘n verder constructief 

gesprek hak je er met de botte bijl in. Als je dat doet is er iets mis met je persoonlijkheid en je 

sociale vaardigheden. 

Maar misschien moeten we sowieso niet te veel empathie verwachten van iemand die denkt dat 

‘n religie eigenlijk ‘n soort stelling van Pythagoras is. 

Je eerdere geklets over genade heeft in ieder geval z’n geloofwaardigheid verloren. Beste ND, ik 

voel me voor schut gezet door jou in hoe je mijn religie hier neerzet. Als ik je ‘n keer zie ga ik 

daar graag ‘n keer ‘n persoonlijk gesprek over met je aan. 

Reactie door Munir op 22 februari 2014 @ 11:35 uur 
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Waarschijnlijk ook door onwetendheid over de islamitische etiketten in het communiceren met 

niet-moslims, is de toon van NW van een afstandelijk toonaard. 

Een du’a voor de niet-moslims is toegestaan en aangeraden. 

Toen mannen van volk van Daws de profeet vertelden dat het volk van Daws de islam vijandig 

waren, begon de profeet zijn handen de lucht te heffen om in aanroep tot Allah te wenden, de 

mannen waren bang dat de profeet een vloek over het volk zal afroepen, maar in tegendeel de 

profeet zei ‘O Allah leidt het volk van Daws en breng hen veilig naar Medina’ 

En zo in vele gebeurtenissen en uitspraken. 

Het is geen zonde om te beginnen met, Beste Jan Jaap enz. 

Denk aan de bekeering van Omar een voormalige vijand van de moslims, terwijl de profeet toch 

voor hem het beste wenst! En hij door het wijze en goede tolerantie gedrag van de profeet 

bekeert. 

Beste NW ik raad je aan om je arrogantie over boord te gooien, kritiek te accepteren, je pre-

bekering eigenschappen over boord te gooien, de wijsheid van de islam te bestuderen, te 

streven ernaar te handelen. 

‘En Wij hebben jou uitsluitend als een barmhartigheid voor de mensheid gezonden ‘ – Koran - 

Reactie door Khalid op 22 februari 2014 @ 12:30 uur 

 

Jammer dat beide heren uitgaan van een statisch, essentialistisch beeld van religie dat je moet 

omarmen, uitrekken of verlaten. Religie mag dan wel van God komen maar het begrip van 

religie blijft natuurlijk altijd veranderlijk mensenwerk. Vaak zijn veranderingen subtiel en 

onbewust, en soms radicaal en expliciet. De islam van ND is in werkelijkheid al hervormd en 

aangepast aan zijn eigen idealen of die van bepaalde geleerden die hij wens te volgen, al zal hij 

het zelf de ware of zuivere islam of iets dergelijks noemen. Zo is ND voor participatie van 

moslims in een liberaal democratisch pluralistisch systeem. Jammer dat JJ niet doorgevraagd 

heeft welke ruimte ND in zijn ideale Nederland gunt aan minderheden zoals andersgelovigen, 

niet gelovigen, vrouwen, homoseksuelen. Dan was veel duidelijker geworden welke variant van 

islam ND wenst te volgen en zou meteen duidelijk worden in hoeverre zijn islam zich heeft 

gevormd naar de Nederlandse context. Nu blijven we hangen in een simplistisch en abstract 

beeld van de islam die wel of niet-verandert, terwijl in werkelijkheid grote veranderingen (ook 

bij ND) al voltrekken worden of hebben voltrokken. 

ND denkt niet “dat mensen ooit écht tevreden zullen zijn over moslims totdat ze hun geloof 

loslaten.” De grote vraag is of ND toleranter is dan JJ? Is hij wel tevreden over de niet-moslims 

(christen, jood, hindoe of atheist) en praktiserende homo’s of zal hij ze in zijn ideale 

samenleving ook niet echt accepteren en als indringers blijven zien? 

Reactie door Passant op 22 februari 2014 @ 13:42 uur 

 

Wat een citaat, geweldig, ben het hier helemaal mee eens: “Jammer dat beide heren uitgaan 

van een statisch, essentialistisch beeld van religie dat je moet omarmen, uitrekken of verlaten.” 

– Passant 

“Nu blijven we hangen in een simplistisch en abstract beeld van de islam die wel of niet-

verandert, terwijl in werkelijkheid grote veranderingen (ook bij ND) al voltrekken worden of 
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hebben voltrokken.” – Passant 

Ik vond dit persoonlijk zijn beste brief omdat hij goed laat zien dat Jan Jaap ook een 

“slachtofferrol” inneemt. 

Mijn punt is dat je de islam niet kan veranderen, maar je kan wel de islam anders laten 

reageren op een nieuwe context. Veelal denken mensen dat als je niet passief overgeeft aan de 

dominante interpretatie, ontwikkeld in een bepaalde periode in de geschiedenis, je eigenlijk de 

islam probeert om te zetten naar je hand. Wat beter gezegd kan worden, ook door de 

geschiedenis bewezen, dat de islam ander kan reageren op een nieuwe situatie: het voorbeeld 

van een barmhartige dokter die een en dezelfde is maar een andere kuur schrijft voor iedere 

patiënt. 

Reactie door Yusuf op 22 februari 2014 @ 18:08 uur 

 

Nourdeen kan het niet laten weer zo laatdunkend en sarcastisch te keer te gaan. Hij is in mijn 

ogen totaal niet geschikt om een debat over islam of moslims te voeren omdat hij het 

discussiëren “op de beste wijze” duidelijk nog niet onder de knie heeft. Dat betekent niet dat je 

niet direct mag zijn, je kan je boodschap prima helder onder woorden brengen zonder die zure 

ondertoon. Hij heeft soms inhoudelijk wel goede punten maar is te vol van zichzelf en dat 

druipt er vanaf. Jammer, gemiste kans. Deze discussie lijkt me vruchteloos gebleken. 

Reactie door Annie op 23 februari 2014 @ 16:57 uur 
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