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Islamitisch gevaar? 
 
Bespreking van: Hans Jansen, God heeft gezegd. Terreur, tolerantie en 
de onvoltooide modernisering van de islam (Amsterdam-Antwerpen: 
Uitgeverij Augustus, 2003. 199 pp. ISBN 90 457 0032 8). 
in: Sharqiyyat, Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor de Studie 
van het Midden-Oosten en de Islam 16/1 (2004), pp. 71-75. 
 
 
De slotzin van dit kleine, voor een niet-specialistisch publiek geschreven 
boek maakt duidelijk dat we volgens de auteur in gevaarlijke tijden 
leven. De toon is bijna apocalyptisch: “zolang als de plicht om op jihad 
te gaan (...)”, schrijft Jansen, “nog door groepen moslims wordt 
geinterpreteerd als een goddelijke opdracht om oorlog te voeren tegen de 
niet-moslims in het Westen, hebben niet-moslims maar twee 
alternatieven: zich verdedigen of zelf moslim worden.”  
 
In de voorafgaande pagina’s heeft Jansen o.a. betoogd dat wat de islam 
van verwante religies als jodendom en christendom onderscheidt het feit 
is dat de Koran voor gelovigen het letterlijke woord van God is, zodat ze 
niet zomaar passages die hun niet bevallen voor irrelevant kunnen 
verklaren, en dat er een aantal verzen in de Koran staan die 
ondubbelzinnig oproepen tot strijd tegen joden en christenen. Het 
antwoord op de vraag waarmee het boek begint: “Horen geweld en islam 
(...) onlosmakelijk bij elkaar?” lijkt daarmee gegeven. Ook al zou de 
overgrote meerderheid van de moslims de desbetreffende verzen op een 
andere manier interpreteren, er zullen altijd wel groepen overblijven die 
zich naar de letter willen richten, en daarom, suggereert Jansen, is het 
einde van de gewelddadige jihad tegen het Westen niet in zicht. Zelf 
moslim worden zal hij niemand aanraden, er blijft dus geen alternatief 
over dan de zelfverdediging — maar tegen wie of wat precies? 
 
Jansen zegt het zelf niet in zoveel woorden, maar de vluchtige lezer 
krijgt gemakkelijk de indruk dat het gevaar inherent in de islam op zich 
is, dat de dreiging uit iedere moskee kan komen en iedere moslim die 
zijn of haar geloof serieus neemt een potentiële vijand is. Hij neemt het 
op voor zijn collega-columnist Paul Frentrop, die in een opzienbarend 
artikel in 2001 betoogde dat er iets fundamenteel mis is met de islam en 
dat de Koran maar beter verboden kon worden omdat die in strijd is met 
de Nederlandse grondwet. Dit soort geluiden waren al lange tijd bon ton 
aan de borreltafel en begonnen toen de opiniepagina’s van de kranten te 
overheersen om vervolgens via Fortuyn en de VVD ook in 
gemeenteraden en parlement door te dringen. Maar Jansen stelt zichzelf 
en Frentrop voor als underdogs die een ongelijke strijd aanbinden met 
een machtige, politiek correcte academische elite, die hen beschuldigt 
van de doodzonde essentialisme en daarom hun verdere carrière poogt te 
belemmeren. Deze elite wil kennelijk niet erkennen dat de islam een 
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aantal essentiële leerstellingen heeft die nu en dan sommige moslims 
brengen tot daden die volgens onze normen en waarden wandaden zijn. 
Moslimterrorisme wordt door deze anti-essentialistische elite (in Jansens 
perceptie) altijd toegeschreven aan politieke factoren, zoals verzet tegen 
imperialisme of strijd tegen corrupte regimes, en nooit aan de islam zelf.  
 
Het lijkt erop dat het belangrijkste doelwit van Jansens badinerende (en 
daardoor niet altijd even duidelijke) boekje niet zozeer het islamitische 
gevaar is als wel het ‘politiek correcte’ academische establishment. Wie 
nu precies dat establishment vormen waartegen Jansen als een Don 
Quichotte ten strijde trekt wordt overigens niet geheel duidelijk. Hij 
schrijft dat men de verfoeilijke Frentrop wel op een universitair 
binnenplaatsje te Leiden, Utrecht of Nijmegen zou willen stenigen, al 
was het maar om ‘studenten goed duidelijk [te] maken aan welke kant 
hun boterham gesmeerd is’ (59). Voor wie bekend is met de islamstudies 
aan deze drie universiteiten, die nogal veel belang aan de basisteksten 
van de islam toekennen (Jansen is zelf overigens aan de twee 
eerstgenoemde verbonden), is dit een merkwaardige opmerking. Kritiek 
op essentialisme zou je allereerst van sociale wetenschappers 
verwachten, maar in Leiden en Utrecht houden die zich nauwelijks met 
de wereld van de islam bezig, en ook uit Nijmegen zijn me geen 
polemieken tegen de HP-visie op de islam bekend. Jansen lijkt geen 
concrete personen op het oog te hebben – anders had hij Amsterdam wel 
genoemd – maar zich te willen presenteren als een onbegrepen roepende 
in de woestijn, die in de eigen (academische) omgeving niet serieus 
genomen wordt.  
 
Ook wat hij elders in dit boek schrijft over de bestudering van de islam 
in Nederland vertoont weinig overeenkomst met bestaande personen en 
toestanden. Hij meent, of althans hij suggereert, dat studenten er vooral 
toe worden aangemoedigd, studie te maken van de ‘beeldvorming’ rond 
de islam, iets wat je kunt doen zonder lastige talen te leren en gevaarlijke 
reizen te maken. De “jeugdig ogende hooggeleerde grijsaards aan de 
Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten”, suggereert Jansen, 
verkondigen “modieuze verlakkerij over islam as the other, the absolute 
other, the self, the divided self, the divided other, the absolute self”, 
inplaats van zich met de empirische studie van islam en moslims bezig te 
houden (52). We lijken in deze ridiculisering een verre echo te horen van 
de strijd aan Amerikaanse universiteiten tussen aanhangers van de door 
Jansen zeer bewonderde Bernard Lewis en die van Edward Said, wiens 
boeken Orientalism en Covering Islam inderdaad studies van 
‘beeldvorming’ genoemd zouden kunnen worden. Maar deze auteurs 
vertegenwoordigen natuurlijk in de eerste plaats twee verschillende 
standpunten inzake het Israel-Palestina conflict en daarmee verschillende 
manieren van kijken naar Arabieren, islam en moslims in het algemeen. 
Lewis was lang de machtigste man in de wereld van Midden-

file:///P|/Igitur%20Archief/acquisitie/actie%20websites/bruinessen/bruinessen_04_islamitischegvaar_bespreking.htm (2 van 5)15-3-2007 17:21:31



Hans Jansen

 

Oostenstudies in de VS, maar hij heeft de afgelopen twintig jaar 
geleidelijk aan academische invloed ingeboet (wat overigens 
gecompenseerd is door zijn vooral sinds 9/11 toegenomen gehoor in 
Washington). Saids kritische analyse van politieke en journalistieke 
vertogen over de islam en het Midden-Oosten heeft een enorme impact 
gehad, ook in Nederland, en hij heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat 
ook Lewis nu kritischer gelezen wordt. Toch krijgen de meeste studenten 
hier waarschijnlijk meer Lewis te lezen dan Said.  
 
Jansens boek dwingt de lezer haast wel tot de door hem zo verafschuwde 
analyse van ‘beeldvorming’. Jansen is één van de mensen die in 
Nederland het beeld van de islam mede bepalen en ook dit boek is 
bedoeld als bijdrage aan het publieke debat over de islam. Net als in zijn 
columns in HP/De Tijd wordt er meer opinie ten beste gegeven dan 
concrete informatie. Hoewel hij het belang van empirisch onderzoek 
benadrukt en de ‘academische elite’ navelstaarderij verwijt vertelt hij 
vrijwel nergens iets dat op zijn eigen waarnemingen gebaseerd is, en 
waar hij over concrete zaken in de wereld buiten hem schrijft (zoals in 
het hoofdstuk over Irak) slaat hij de plank nogal eens mis. Lezing van dit 
boek bracht de reactie van gêne weer naar boven die ik voelde toen ik de 
eerste keer een van zijn stukjes in de HP las: wat moet het vervelend zijn 
voor die Dr. J.J.G. Jansen in Leiden, die dat geleerde boek over moderne 
Koranexegese in Egypte geschreven heeft, dacht ik, dat er nu iemand 
met dezelfde naam zulke rare stukjes in een weekblad schrijft. Het 
duurde een half jaar voor ik me realiseerde dat Dr. J.J.G. en Hans 
verschijningsvormen van dezelfde persoon zijn. In dit boek is het de 
badinerende Hans die voortdurend aan het woord is, maar hier en daar 
beroept hij zich op het gezag van Dr. J.J.G.  
 
Er zijn heel andere bezwaren in te brengen tegen essentialisme zoals dit 
door Jansen wordt verdedigd dan degene die hij aan zijn ‘politiek 
correcte’ tegenstanders toeschrijft. Zou een jonge Palestijnse dader van 
een zelfmoordaanslag tot deze daad gebracht zijn doordat hij of zij de 
Koran gelezen heeft? Of zou de Israelische bezetting (die Jansen nergens 
noemt) er ook iets mee te maken kunnen hebben? Is het niet zo dat 
zelfmoord volgens alle rechtsscholen onder alle omstandigheden als een 
ernstige zonde geldt, waarvoor de dader in het hiernamaals eeuwig zal 
boeten? Als kenner van de basisteksten van de islam zal Jansen dat toch 
wel weten, of anders bij Lewis gelezen hebben? Zelfmoordaanslagen 
door moslims zijn een nieuw verschijnsel, dat pas zo’n twintig jaar 
voorkomt en dat dus onmogelijk uitsluitend uit de Koran of andere 
islamitische geschriften van voor die tijd verklaard kan worden. Er 
hebben dan ook heftige discussies over de toelaatbaarheid ervan 
plaatsgevonden tussen schriftgeleerden, waarbij de meeste voorstanders 
zich niet alleen op de schrift beroepen maar naar de concrete situatie van 
bezet Palestina verwijzen. (Een overzicht van standpunten is te vinden 
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op de website van het (pro-Israelische) Middle East Media Research 
Institute, www.memri.org/, in de papers no. 53, 54, 65 en 66.)  
 
Terreuraanslagen op burgerdoelen in het Westen hebben evenmin een 
precedent in de geschiedenis van de islam, ook al beroepen de daders 
zich op enkele Koranpassages. De belangrijkste innovatie is hier te 
vinden in de oproep tot wereldwijde jihad die Usama bin Laden in 
februari 1998 lanceerde. Bin Laden is zeer expliciet over de politieke 
achtergrond van deze oproep. Over de religieuze argumenten die Bin 
Laden erin naar voren brengt schrijft ook Jansens idool Bernard Lewis 
(die de oproep in Foreign Affairs, November-December 1998, 
analyseert) dat ze een travestie van de islam vormen. Dat wil overigens 
niet zeggen dat deze oproep niet op religieuze voorstellingen inspeelt of 
dat het vooruitzicht op een hemelse beloning geen rol speelt, maar wel 
dat het gevolg geven aan deze oproep niet zomaar in het verlengde van 
intense religiositeit ligt. Om de bereidheid van enkele jonge moslims in 
westerse landen tot terreurdaden te begrijpen biedt kennis van de Koran 
of Ibn Taymiyya weinig houvast. Ook de ‘onvoltooide modernisering’ 
van de islam of van de Arabische wereld, waar Jansen graag nadruk op 
legt, vormt niet zo’n overtuigende verklaring, aangezien veel van de 
betrokkenen uit de meest gemoderniseerde sectoren van de bevolking 
afkomstig zijn.  
 
Bijna twintig jaar geleden schreef Jansen  (Dr. J.J.G.) een serieus 
bedoelde studie over de moordenaars van Sadat, of althans over het 
document waarin zij hun daad legitimeerden, The neglected duty. In dat 
boek analyseerde hij ook de vertogen van twee populaire predikers uit 
dezelfde periode, de radicale Shaykh Kishk en de door de staatstelevisie 
omarmde Shaykh Sha`rawi, en meende te kunnen concluderen dat beiden 
in belangrijke mate het radicale gedachtengoed van de moordenaars 
deelden, al zei de laatste dat nooit expliciet. Het islamitische discours, 
suggereerde zijn conclusie, heeft zijn eigen dynamiek en leidt 
onvermijdelijk tot pogingen de shari`a goedschiks of kwaadschiks aan 
de hele samenleving op te leggen. Tot beter begrip van de Egyptische 
islamitische beweging heeft dat niet bijgedragen, anders dan bv. de 
studies van Saad Eddin Ibrahim (o.a. in IJMES 12, 1980), die gevangen 
islamisten uitvoerig ondervroeg en een duidelijk verband tussen sociale 
achtergrond en levensloop en hun radicalisme kon vaststellen.  
 
Ondanks Jansens tirade tegen de anti-essentialisten maakt God heeft 
gezegd een postmoderne indruk doordat hij niet overal aan dezelfde 
mening vasthoudt. Religies veranderen voortdurend, merkt hij op, en dus 
zou de islam ook wel kunnen veranderen, al zal dat wat moeilijker gaan 
dan met christendom omdat de Koran als Gods eigen woord beschouwd 
wordt. Terroristen worden in zijn visie door de Koran gedreven – maar 
tegelijkertijd blijft hij vasthouden aan de inmiddels zelfs door het Witte 
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Huis losgelaten opinie dat Saddam Hussein achter de aanslagen van 9/11 
zat (zonder daar overigens een schijn van bewijs voor te leveren). Anders 
dan de meeste ‘Verlichtingsdenkers’ die stukjes over de islam schrijven 
is hij geen tegenstander van religie op zich; in één hoofdstuk prijst hij het 
christendom omdat de strijd voor afschaffing van de slavernij vooral 
door de kerken en ermee verbonden verenigingen gestreden is. Dat zou 
natuurlijk kunnen suggereren dat het niet onmogelijk is dat ook 
islamitisch verenigingsleven een positieve bijdrage aan maatschappelijke 
vooruitgang zou kunnen leveren – maar dat is een conclusie die niet in 
de lijn van Jansens betoog ligt.  
 
Tot beter inzicht in islamitisch gelegitimeerd terrorisme draagt dit boek 
niets bij, maar het zal ongetwijfeld diegenen onder de lezers die al 
overtuigd zijn dat er iets fundamenteel mis is de islam en met moslims 
sterken in deze overtuiging. Veel informatie die voor een serieus debat 
over de islam en de westerse samenleving relevant is bevat het niet. 
Jansen zelf maakt de indruk een gematigde nonconformist te zijn; dit 
boek doorbreekt echter geen bestaande vooroordelen over de islam maar 
versterkt ze. Als het ergens toe bijdraagt dan is het tot een klimaat waarin 
het bon ton is moslims in Nederland als ongewenste vreemdelingen te 
behandelen zolang zij geen afstand van hun religie nemen.  
 
 
Martin van Bruinessen 
Utrecht, januari 2004 
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