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Het communisme als wereldwijde dreiging is weggevallen. Niemand heeft het meer over wereldrevolutie en een rode
heilstaat die uiteindelijk de hele aarde moet omvatten. Wat nu? Hebben we 'van nature' behoefte aan een vijand, tegenover
wie wij de gelederen kunnen sluiten? En àls dat zo is, wordt dáárom de militante islam van stal gehaald? Niet waar? We
worden gewaarschuwd op onze hoede te zijn. Nationaal: wordt wat in Nederland aan christelijks is overgebleven, niet
ernstig bedreigd door de islamitische invloeden van de vele buitenlandse werknemers? En internationaal: waarom zou het
ondenkbaar zijn dat - als in de achtste eeuw vanuit het noorden van Afrika - de islam weer een greep doet naar Europa?
Wat is eigenlijk de betekenis van de (militante) islam?
Laten we duidelijk zijn: wie louter op citaten afgaat, kan ons gemakkelijk overtuigen van de expansiedrang van de islam.
De Koran belooft de volgelingen van Allah en diens profeet Mohammed superioriteit. Is de islam niet de laatste en
definitieve godsdienst, en daarom van hogere orde dan jodendom en christelijk geloof? Orthodoxe moslims verdelen de
wereld in twee rijken: de Dar alIslam, het rijk van de islam, en de Dar alHarb, het rijk van de oorlog. Tussen die twee gaat
het: de Dar alHarb moet worden veroverd en ingelijfd in de ene islamitische staat. Koran en sjaria (het geheel van
islamitische wetten) moeten het in de hele wereld voor het zeggen krijgen.
"Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah, en zij die het geloof verwerpen, strijden voor de zaak van satan. Vecht
dus tegen de vrienden van satan" (Koran 4:76). En vervolgens: "Bestrijdt ... zelfs hen die mensen van het boek (joden en
christenen) zijn, totdat zij bereid zijn de jizya (een speciale belasting voor nietmoslims) te betalen en zich te onderwerpen en
tot zij zich onderworpen voelen" (Koran 9:29). En ten slotte: "De christenen noemen Christus de Zoon van God ... God
moge hen vervloeken; wat zijn zij ver verwijderd van de waarheid" (Koran 9:30). Dat liegt er allemaal niet om.
En neem nu eens de 'jihad', dat 'grote inspanning' betekent, het 'met volledige inzet nastreven' van ... Ja, van wat?Uit de
geschriften van Ibn Tamija, patroonheilige van de 'jihad', wordt dat wel duidelijk. Het gaat om een puur islamitische
samenleving, waarin niets neutraal is, maar waarin strikt de hand wordt gehouden aan Allahs geopenbaarde en door de
profeet Mohammed in leven en werken uitgedragen geboden en verboden. De islam kent geen scheiding tussen moskee en
politiek (kerk en staat). In plaats van de wil van het volk (westerse filosofie), is er de wil van de heilige boeken. Maar leren
orthodoxe christenen ook niet zoiets: de Tien Geboden die gelden voor alle mensen? Ja, maar als het goed is, staat bij ons
ook de geestelijke vrijheid (Christus' gelijkenis van het koren en het onkruid) hoog in het vaandel geschreven. En die
burgerlijke tolerantie kent de islam niet.

Verdeeldheid
Maar ... Ja, er zijn enkele 'maren'.
In de eerste plaats: de ene communist was de andere niet, en van islamieten geldt hetzelfde. Dat weten we ook eigenlijk
wel. De Iraanse (sji'itische) ayatollahs spraken hun doodvonnis uit over de romanschrijver Salman Rushdie vanwege diens 
De Duivelsverzen. Maar ook binnen de wereld van de moefti's (islamitische rechtsgeleerden) vindt dit vonnis bestrijding.
Terwijl Saddam Husayn allerlei soera's (verzen uit de Koran) citeerde om de 'heilige oorlog' (tegen nota bene koning Fahd,
zoon van Ibn Sa'ud van Saudiarabië) te rechtvaardigen, werd door anderen met zijn uitleg de vloer aangeveegd. De islam
kent, anders dan het roomskatholicisme, geen hoogste macht die 'ex cathedra' leeruitspraken doet.
Het gaat dus niet aan alle moslims op de hoop van de militante islam te gooien. Alsof zij allen fanatieke en intolerante
gelovigen zouden zijn, bereid 'ketters' en 'heidenen' om het minste of geringste uit te roeien. Opnieuw: dat weten we ook
eigenlijk wel. In Mijn Volk, de geschiedenis van de Joden, schrijft Abba Eban dat "in het begin van het mohammedaanse
tijdperk de positie van de joden onder de islam onvergelijkbaar beter was dan onder het christendom". En beseffen we wel
in welk land verreweg de meeste islamieten wonen? Juist: in Indonesië, zo'n honderd miljoen. De Indonesische uiting van de
islam is religieus zo tolerant, dat in verschillende delen van de archipel zelfs christelijke zending mogelijk is.
In dit verband moet erop worden gewezen, dat de opleving van de islam niet voortvloeit uit een knap, vanuit een centrum
opgezette strategie. Dat laatste kon men tot op zekere hoogte van het communisme zeggen. Het Kremlin wilde niet alleen
ideologisch functioneren als het Vaticaan van het internationale communisme, maar bovendien de wereldrevolutie een
handje helpen. Niet voor niets wordt het leninisme de leer van de dáád genoemd. Er werden plannen gemaakt en
uitgevoerd om zijn invloed wereldwijd uit te breiden. Zo'n centrum is er in de islamitische wereld niet. Even leek het erop
dat Qom (de heilige stad van Khomeiny) of Teheran dat zou worden. Maar zijn opvolgers lijken het ideaal van de
agressieve export van de sji'itische revolutie al weer te hebben laten varen.



De opkomst van de islam is eerder een reactie op typisch nationale ontwikkelingen. Het Islamitische Reddingsfront (FIS) in
Algerije bij voorbeeld ontleent een belangrijk deel van zijn kracht aan de verwereldlijking, de corruptie en het wanbeleid
van het Nationale Bevrijdingsfront. Dat is typerend voor militante islamitische bewegingen. Want waar blijken zij de beste
kansen te hebben? De recente geschiedenis leert dat fundamentalisme veel te maken heeft met frustratie. En die frustratie is
er in tweeërlei opzicht.
Oprechte moslims voelen zich vernederd door het feit dat de eens zo rijke islamitische beschaving eerst in verval is geraakt
(13e eeuw), om vervolgens (19e en 20e eeuw) te worden onderworpen door vreemde westerse machten. Dat is één. Pas
het dekolonisatieproces maakte aan deze schande een einde. Intussen zorgde het contact met westerse mogendheden er
wel voor, dat islamitische staten aansluiting konden zoeken bij economische en technologische moderniseringen.
Verschillende van die landen (Egypte, Pakistan, Iran, Irak) ontwikkelden zich daardoor tot middelgrote staten. Zo kwamen
diverse islamitische volken als het ware 'terug in de geschiedenis'.
Maar er was en is een keerzijde. Dat is de tweede bron van frustratie. Het westen bracht namelijk niet alleen technologie,
maar ook westerse cultuur, materialisme, decadentie soms. In deze sfeer lagen de scherpste verwijten van de ayatollah
Khomeiny aan het adres van de sjah van Perzië. Toen deze in 1979 ten val werd gebracht, luidde dat dan ook een
drastische islamisering van de Iraanse samenleving in. Ook de goede betrekkingen die de sjah onderhield met de staat Isral,
vreemd joods lichaam in de Dar alIslam van het MiddenOosten, waren de militante islamieten natuurlijk een doorn in het
oog. In Egypte vermoordden leden van de fundamentalistische Moslim Broederschap Anwar Sadat erom.
Welnu, militante moslims krijgen de wind in de zeilen in tijden dat het materieel slecht gaat. Want, zeggen zij, onze hoge
werkloosheid en woningnood, ons economisch achterblijven, vormen de straf van Allah voor het afwijken van de zuivere
leer door onze leiders. Dat die leiders zelf financieel en zedelijk corrupt zijn, is erg, maar dat zij de natie losmaken van
Koran en sjaria is erger. Het westerse experiment heeft gefaald. En daarom: terug naar de islamitische staat.

Het westen
Op welke manier is de militante islam aan het einde van de 20e eeuw een bedreiging voor westerse belangen,
verworvenheden en waarden? Dat kan op minstens twee manieren het geval zijn.
In de eerste plaats: 'fundamentalistische' moslims bevechten weliswaar vooral hun eigen, als religieus ontrouw beschouwde
regimes, maar zij zien achter die afval toch ook westerse invloeden. Daarom bij voorbeeld richtte de Iraanse revolutie zich
niet alleen tegen de sjah, maar ook tegen de 'grote satan': de Verenigde Staten en - tot op zekere hoogte - WestEuropa.
Iets dergelijks ziet men bij de Hezbollah in Libanon. Bij deze aanhangers van de 'partij van Allah' speelt uiteraard mee, dat
'Amerika' de voornaamste bondgenoot is van het gehate Israël.
Saddam Husayn heeft tijdens de Golfcrisis geprobeerd gebruik te maken van de antiwesterse gevoelens bij een deel van de
islamitische Arabische wereld. Zeker, iedereen kon weten dat de Iraakse leider eerder verwereldlijkt dan oprecht islamiet
was, actief in de socialistische Baäthpartij. Maar zijn appel op de massa sprak aan: westerse indringers zijn Arabisch
grondgebied binnengedrongen; de verraders Mubarak (Egypte) en koning Fahd (Saudiarabië) hebben zo islamitische
heilige plaatsen laten ontheiligen. Gelukkig slaagde Saddam deze keer onvoldoende in zijn opzet. Maar de dreiging van
antiwesterse sentimenten blijft aanwezig.
In de tweede plaats moet worden gevreesd dat de militante islam in verschillende DerdeWereldlanden voor grote onrust zal
zorgen. Algerije vormt daarvan een recent voorbeeld. Deze onrust kan ertoe leiden dat, nog meer dan nu al het geval is,
velen hun geluk in de westerse wereld gaan zoeken. Uit de opkomst van rechtsnationalistische partijen in ons werelddeel
blijkt echter, dat het sociaaleconomische en psychologische draagvlak voor extra stromen buitenlanders ontbreekt.
Moslims, met hun andere levenspatroon, worden tot zondebokken gemaakt. In Duitsland heeft dat al tot
gewelddadigheden geleid.
De westerse wereld staat betrekkelijk machteloos tegenover deze dreiging. Het is zaak mee te werken aan het scheppen
van politieke en sociaaleconomische omstandigheden, die zo min mogelijk reden geven tot frustratie. Vervolgens is van
belang dat in het MiddenOosten een ook voor islamitische Arabieren aanvaardbare vredesregeling tot stand komt. Indien
men bedenkt dat de status van Jeruzalem in het hart van het conflict ligt, wordt duidelijk hoe moeilijk die opgave is. Ten
slotte zal, naar vermogen, moeten worden tegengegaan dat westerse invloeden door vrome islamieten vooral vereenzelvigd
gaan worden met corruptie op financieel en moreel gebied.
Intussen: er bestaat geen reden om in paniek te raken. Net als de communistische wereld is ook de islamitische verdeeld.
De aarde komt de vrouw te hulp. Dat gold in de tijd van de Koude Oorlog. Met betrekking tot de militante islam is dat niet
anders.
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