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Marc Hooghe slaat het heftige debat over hoofddoek en islam met enige verbazing gade. 
'Het is verrassend te zien hoe mensen die zich in normale omstandigheden perfect 
rationeel gedragen, helemaal door het lint gaan zodra het woord “islam, valt.'  

 

 

Rowan Williams, de aartsbisschop van Canterbury: bijna publiek gestenigd. ap 

© Chris Radburn 

De felle debatten over de plaats van de islam maken duidelijk dat er meer aan de 
hand is dan alleen maar het al dan niet dragen van een hoofddoek. De Europese 
samenleving is veranderd, en de islam is een volwaardig onderdeel geworden van 
onze maatschappij. 
 
 
Aartsbisschop Rowan Williams van Canterbury ontsnapte vorige keer 



ternauwernood aan een publieke steniging. De Britse sensatiekranten waren niet te 
spreken over het feit dat Williams had gesuggereerd dat ook de islam ooit enige 
invloed zou kunnen hebben op de Britse rechtsorde. Als het over de islam gaat, 
dan liggen onze vooroordelen klaar: fundamentalisme, de boerka, steniging van 
overspelige vrouwen en het afhakken van de handen van al wie betrapt wordt met 
te lange vingers. In eigen land werd het debat nog eens dunnetjes, en al even 
ongenuanceerd, overgedaan naar aanleiding van het verbod op hoofddoeken voor 
het stadspersoneel van Lier en Gent. 
 
 
Als je het van op enige afstand bekijkt, is het verrassend te zien hoe mensen die 
zich in normale omstandigheden perfect rationeel gedragen, helemaal door het lint 
gaan zodra het woord 'islam' valt. Die emotionaliteit verraadt dat er meer aan de 
hand is dan enkel die ene ambtenaar in Lier die wel eens een hoofddoek zou 
durven te dragen. 
 
 
De inzet van het debat is veel ruimer: we worden geconfronteerd met het feit dat 
de islam een regulier onderdeel is geworden van de Europese samenleving. Tot nu 
toe gaan we er nog al te zeer van uit dat moslimgelovigen hier 'te gast' zijn en niet 
echt deel uitmaken van de maatschappij. Ook al wonen ze hier al enkele decennia: 
ze blijven 'de ander'. Maar dat klopt al lang niet meer: in de meeste landen van 
West-Europa leeft een niet-onaanzienlijke minderheid van moslim-gelovigen, en 
die minderheid zal ongetwijfeld hier blijven. 
 
 
Dat nieuw gegeven vergt een aanpassingsproces, van beide zijden. De opmerking 
van aartsbisschop Williams had uiteraard niets te maken met het onverkort 
invoeren van de sharia. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft al 
lang duidelijk gemaakt dat barbaarse lijfstraffen of een ongelijke behandeling van 
vrouwen en mannen totaal onmogelijk zijn in de Europese rechtsorde. Maar 
theologische debatten over de toepassing van het verbod op interest kunnen 
natuurlijk wel binnen een Europese context en allicht refereerde Williams eerder 
naar dat soort disputen. In het Britse debat werd gemakshalve vergeten dat ook de 
joodse godsdienst of de katholieke kerk een beroep doen op 'kerkelijke 
rechtbanken', die zich bijvoorbeeld kunnen uitspraken over de nietigverklaring van 
een kerkelijk huwelijk. Ook hier lijkt het er dus op dat er met twee maten wordt 
gemeten. 
 
Een van de kernwaarden van de Europese samenleving is de scheiding tussen kerk 
en staat. Dat is een belangrijke maatschappelijke verworvenheid en er kan geen 
sprake van zijn dit principe ongedaan te maken. Toch hebben we hier te maken 
met een behoorlijke mate van selectieve verontwaardiging. Wie hamert op het 



belang van de niet-inmenging van godsdienst in het publieke leven, moet dat 
principe toepassen voor alle levensbeschouwingen, zonder onderscheid. De Franse 
wetgeving is hierin bijzonder consequent: het principe van de laicité wordt er al 
meer dan een eeuw strikt toegepast, zowel ten aanzien van de katholieke kerk als 
ten aanzien van andere religies. Maar andere Europese landen kennen die traditie 
niet en het getuigt dan ook van slechte wil om net tegen die ene godsdienst de 
Franse principes wel te gaan toepassen.  
 
 
Samenlevingen hebben het recht hun historische eigenheid te beschermen tegen 
nieuwkomers die zich op hun grondgebied komen vestigen. Alleen moet het dan 
wel om een acute bedreiging gaan en dat is in West-Europa niet het geval. De 
islamitische minderheid telt hooguit enkele procenten van de bevolking en hoewel 
dit percentage de komende decennia allicht nog zal stijgen, zal de islam altijd een 
kleine minderheidsgodsdienst blijven in West-Europa. Het getuigt van weinig 
zelfvertrouwen en geloof in de eigen waarden als we ervan uitgaan dat de 95 
procent van de bevolking die niet islamitisch is, zich ooit de wet zou laten 
voorschrijven door een kleine minderheid. De Europese waarden staan sterk 
genoeg om de confrontatie met minderheden aan te gaan. 
 
 
Maar de moslimgemeenschap in Europa heeft zelf ook een heel aanpassingsproces 
voor de boeg. Zoals de Antwerpse historicus Henk de Smaele maandag al schreef 
in deze krant: het heeft weinig zin om uitspraken te doen over 'de kern' van de 
islam, net zoals we moeilijk algemene uitspraken kunnen doen over 'de essentie 
van het christendom'. Maar tegelijk moeten we toegeven dat de dominante 
interpretaties van de islam op gespannen voet staan met een goed functionerende 
democratie. In de meeste islamitische landen kunnen we niet echt spreken van een 
volwaardig democratisch politiek systeem. De Europese islam zal zich dus moeten 
inbedden in een democratische samenleving, en zal bovendien moeten leren te 
vertrekken vanuit een minderheidspositie. 
 
Ook minderheden hebben echter recht op bescherming en erkenning, zolang hun 
waarden niet indruisen tegen de basisprincipes van de democratische rechtsstaat. 
Wie de moslimminderheid in West-Europa weer onzichtbaar wil maken, zal dus 
eerst het bewijs moeten leveren dat de islam inderdaad in strijd is met de principes 
van de democratische rechtsstaat, en dat bewijs is er vooralsnog niet. Het is 
discriminerend indien men de publieke uitingen van één bepaalde godsdienst wil 
bestrijden, terwijl de andere levensbeschouwingen ongemoeid worden gelaten. 
 
 
 
Marc Hooghe doceert politieke wetenschappen aan de KU Leuven. 
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