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Over de loop gravenen de valkuilen
van de islamwetenschap
Dr

Eind oktober hield Ruud Peters ter gelegen-

van die eeuw leidden tot nieuwe inzichten.Ten-

heid van zijn pensionering als universitair

slotte zal ikhet Nederlandse publieke debat over

en

hoofddoc ent zijnafscheidscollege. Hij werd

de islam onder de loep nemen. Ikzalbetogen

(m
mc

in r9ó8 medewerkeÍ L nde Universiteitvan

dat de dominante stemmen in dat debat uitgaan

Amsterdam enwas als zodanigvan r98z tot

van dezelfde vooronderstellingen als de islam-

terr

1987directeur van het Nededands-Vlaams

wetenschappersvan een halve eeuw geleden.

orir

Instituut

in Cairo. In 1987werd hij universi-

tairhoofddocent

en in tggzwerdhij

Om een beeld te schetsenvan het paradig-

be-

noemd tot bijzonder hoogl eÍauÍ islamitisch
en Midden-Oosters

recht. Voor ZemZem

I

ma van de jaren vijftig neem ik Gustave E. von

de,

Grunebaum (r9o9-r 972) alsvoorbeeld. Na zijn
studie oriëntalistiek in Wenen emigreerde hij

ges
wez

schreef hij een ingekorte versie van zijn

in 1938naar de Verenigde Staten w^ar hij een

hen

afscheidscollege.

van de belangrijkste en invloedrijkste islamwe-

Von

Ruud Peters

tenschapperswerd. Hij was een erudiet man

het

met een brede belangstelling en publiceerde

cultr

over klassieke Arabische en Perzische litera-

sche

uit rr

Sinds ikin 196rmetde studieArabisch en islam

tuur, middeleeuwse islamitische cultuurge-

begon, heeft de islamwetenschapgrote verande-

schiedenis en de contemporaine islamitische

ringen ondergaan,veranderi ngen zo ingrijpe nd

wereld. De manier waarop geleerden zoals Von

dat je van een paradigmawisseling kan spreken. Grunebaum naar de islamitische wereld keken
Hier bspreek ik de manieren waarop de laatste

is door de historiius Stephen Humphreys als

vijftig jaar de islam in het Westen en vooral in

volgt getypeerd:

Nederland wordt verbeeld.Allereerst komt het

T

N

VAN C

Grur
De e

paradigma aan bod dat dominant was in de is-

'Western

scholarscould discussMiddle East-

van d

lamwetenschap tijdens het grootste deelvan de

ernersasiftheywere not in the sameroom,or

wet t(

twintigste eeuw.Daarna ga ikin de op de weten-

at least could not understand what was being

derge

schappelijke debatten die in de laatstedecennia

said about them.'1

openl
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Die neerbuigende houding kwarn voort uit het

Andere wetenschappelijke activiteiten zijn ver-

feit dat moslims (Arabieren, oosterlineen) als

dacht want die kunnen tot twijfel en ongeloof

objecten van onderzoek en niet als gespreks- leiden. Het doel van wetenschapsbeoefening

ztg?
uilen

partners beschouwd werden. Von Grunebaum

is niet om nieuwe ontdekkingen te doen, maar

citeert in dit verband met instemmins zijn col-

om tot dieper inzicht te komen in wat al ge-

lega Hamilton Gibb (t895-rg7r):2

openbaardis.I)at geldt ookvoor het onderwiis
dat gericht moet z\jn op het overdragen van

'I

bestaandekennis en niet op het stimuleren van

have not yet seen a single book written

by an Arab of any branch in any Western

nieuwe kennis en inzichten. Daarom bestaat er

language that has made it possible Íor the

volgens Von Grunebaum in de mosiimwereld

Western student to understand the roots of

geen idee van wetenschappelijke vooruitgang:

Arab culture.l\1[orethan that,I have not seen

verandering kan alleen gerechwaardigd worden

any book written in Arabic for Arabs them-

door haar te presenteren als een uiteindelijk be-

selveswhich has clearly tnalvzedwhat Arab

reikte correcte interpretatie van de openbaring.
Het tweede dogma dat Von Grunebaumziet

culture means to Arabs.'3

alsoorzaakvan de achterstandvan de islam is de
uweïnzichten.Tên-

Dergelijke uitingen gevenblijkvarl een cuitureel

notie van Gods almacht. Volgens de meeste gezaghebbendemoslimtheologen bestaaner geen

publieke debat over

en wetenschappeiijk kolonialisrne: Arabieren

ren.Ik zal betogen

(maar voor hetzelfde geld had Gibb het over

natuurwetten: God schept oorzaaken gevolg af-

,n dat debat uitgaan

moslims kunnen hebben) kunnen r-rietreflec-

zonderlijk, maar doet dat doorgaansin dezelfde

lingen als de islam-

teren op hun eigen cultuur en hebben westerse

volgorde. Maar hii kan hier ookvan afivijken en

ve eeuw geleden.

oriëntaiisten nodig om dat voor hen te doen.

rn van het paradig-

dan spreken we van een wonder. Natuurwetten

Von Grunebaums werkwas erop gericht om

zijn niet meer dan gewoontesvan God, waaraan

r ik Gustave E. von

de essentievan de islamitische beschavingen

hij echter niet gehouden is. Een dergelijke op-

'voorbeeld.Na zr1n

geschiedenisbloot te leggen.Die essentie,ofhet

vatting staat, althans volgens Von Grunebaum,

nen emigreerdehij
jtaten waar hij een

wezen van de islamitische cultuur, was volgens

de beoefening en ontwikkeling van empirische

hem te vinden in de religieuze teksten. Voor

wetenschap en het gebruik van objectieve we-

oedrijksteislamwe-

Von Grunebaum was de islam als godsdienst

tenschappelijkemethoden in de weg.

s een erudiet man

het regulerende principe van maatschappif en

Ook de staatsvorm in de islamitische wereld

ng en publiceerde

cultuur. H-1jzag allerlei patronen in de islamiti-

leidt Von Grunebaum af van het dogma van

n Perzischelitera-

sche cultuur en geschiedenisen verklaarde die

Gods almacht. Het politiek absolutisme van de

itischecultuurge-

uit reiigieuze principes.

islamitische wereld, zo stelt hij,weerspiegelt het
absolutisme in de verhouding tussen God en

raine islamitische
:leerdenzoals Von

Twijfel en ongeloof

Zijn schepselen.5De islamitische staat heeft als

;chewereld keken

Neem de wetenschappelijke achterstand

enige ta.akdetoepassingvan Gods wil mogeiijk

n Humphreys als

van de islan-ritischewereld.a Deze verklaart von

te maken, dat wil zeggen: ervoor te zorgen dat

Grunebaum uit twee relig\euze leerstellingen.

de sharia nageleefdwordt. Omdat de sharia de

De eerste is dat het hoogste doel van het leven

macht r.an de heerser nooit beperkt heeft is er

cussMiddle East-

van de moslim is om God te aanbiddenenZtin

geen ruimte voor constitutionalisme of volks-

thesameroom,or

wet te gehoorzamen.\Metenschapis daaraanon-

veÍtegenwoordieing. De oosterse staat, stelt

dwhatwasbeing

dergeschikt en bestaatuit het bestuderenvan de

Von Grr-rnebaum,kende niet het begrip bur-

openbaringstekstenom Gods wil te achterh:rlen. ger. Daardoor is ook het idee van vooruitgang
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Waar zijn we in godsnaam mee bezig?
Over de loopgraven en de valkuilen van
de islamwetênschaP

Prof. Dr. G.F.
Pijper (1893-1988)

"De Nederlandse
lsiampolitiek ls thans
geschiedênrs geworden
Het aantal Moslims onder
de Nederlandse Kroon is
gêdaald van tegen de
zeventig milioen tot
ongeveer zes en zestrg
durzend, verdeeld over
Nieuw Guinea en
Suriname. W|J moeten ons
bezinnen oP een nieuwe
verhouding tot de wereld
van de lslam ...")
(Oratie, 1955)

. . . a a n g e t r o k k etno t h e t . .
Arabischebedoeienzoals . in de .. film
Lawrence of Arabia
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. Inleiding
. D e i s l a n l w e t e n s c h a Pr o n d 1 9 5 0
. Hetoriêntalisme-debat
. H e t N e d e r l a n d s ei s l a m d e b a t
, Conclusles

gehoorzamen
'. Wetenschap gericht op inzrcht in openbarrng, !ie]
o p n i e u w e k e n n r se n v o o r u i t g a n g
. Gods almacht

" M r .v o n G r u n e b a u me x P l a i n st h i s
'backwardness'bY referenceto
the dominantworldview of
M u s l i mt h e o l o g Y . "
(R. Redfield en M. Singer, Preface to von
EssaYsl

Grunebaum,

Sir Hamilton Gibb
(18e5-1e71)

Kenmerken van de islam
. Plicht om God te aanbidden en sharra te

Gustave von Grunebaum
(1909^1972)

Waarga ik het over hebben?
van de islam
Representaties

"l have not seen any
book written rn Arabic
for Arabs thenrselves
which has clearlY
a n a l y z e dw h a t A r a b
cultuíemeans Io
'(1942)
Arabs.

debat:

Het orientalisme

Het begin

. A n o u a r A b d e l - M a l (egke b 1 9 2 3 )
-

en crlse" (1963)

"1'oflentalisnle

. Abdul Latif Tibawi (1910-1981)
- " E n g l i s hs p e a k i n BO r r e n t a l i s t s1 1 9 6 4 )
. Abdallah Laroui (geb l'933)

- Qlt\erylilrg van bestaan van natuurwetten, dus
gq€! emprrlsche wctenscnap

- R e m a r q u e ss u r l a m e t h o d e d e G v o n
G r u n e b a u m{ 1 9 7 4 )

- Gqq!i krrtrschen obiectlet denk{ln
- P o i r t r e ka b s o l u t r ! m Êg, Í l e ! d e m o c r a t r ee n

. Review oÍ Míddle

Eost Studtes (1915'19781

vooruitgang

HetNederlandse
islamdebat

"Onentalism 1s... a

Edward Said
(193s-2003)

collective notron
identiíying u9
E-qtsp_eaD-9as qganI!

"The Orient is ?! L!l-e-4
that has a histoÍY and

all l1[osq" noQE!_r:pg-aos and . .. it can
be argLred that the
major comPonent rn

a tradition of
thought, imagery and
vocabulaÍy that have

European culture rs .
thê rdea of Eql-oreqi

given it reality and
presence Lo and lo-I

-s-qpellal
dentrlyaq3
q!\q in comparrson with

the West."
(orientalism, 1978)

Msr-4pamc,

-Angst voor het
v e r l i e sv a n d e
Nederlandse
i d e n t i t e i te n
cultuur
- Angst voor
terroristtsch
geweld

all the non-European
peoples and cultures.

Bolkesteing
: e h a r n a s t et a a l

Elke dag staan we, zeKer

heldeÍe

Het moge durdelijk zijn dat de lslam zlch op nêt
punt van de scheiding van kerk en staat moeilrlk
verhoudt met hêt westerse llberale en
democrattsche gedachtegoed en met de
Verllchtrng. Hrer e[dgt 4us dld@Eqg en dlent
stelling te worden genomen De hieruoor
genoemdê begrnselen ziln !1et--ood-erha!-delb-Qar'
g-q!
óaar kan niet mee gemarchandeerd worden
4 et een kle,n tjeetle. Deze ovefreg ngen d'enen
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le wo.den
probleem van de lntegratle van immlgranten In de
Nederlandse samenleving.

Frits Bolkestein (/inks)

van Bolkesteinen
Het oriêntalisme
Scheffer:lslam als de ontkenntng
van Eurooa
p-rlD-clp e.S
U!!V_eI s! 1-e-p alltt e\eScherdrilq

var

kerk en sldat

Vrijherd van menlnqsurrng
Vgrdraagzaatnfelq
Verbcxl op drscrrnrinale

ELtr-aPa

l9taa]

l s l a mv o l g e n vs o n G r u n e b a u m
.

(politiek absolutisme)
Qeer democratie

. G e e - nn o t i e v a n v o o r u l t g a n g
- Ín de Politrek
- ln de wetenschaP
. gqe!

obiectieve en ÍationeÍê
wetenschaPsbeoefenin g

Vredelrevenci
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sinds dre donde6lag
hêmel.

oog in oog met

qet4,qE! urt naam
gelooí. !4lnaam
Dai maaki

onze

kieiner, verandeí

van een
van de tslam
wereld
het

b€leggl4ggtaq.

maakt

Íoatl

hel sÍeeds

moerliiker.

gelovrgen

brnhen onze

grenzen

rn een

werêlddorp

gedroontde

om de

niet als deel le zlen

van êen wereldwijde
gelooísgemeenschaP

die ln

een drepe orisrs verkêerl

Paul Scheffer
Het onbehagen in
de islam (2004)

hedendaagsedemocratie.6Moderne moslims,

Re,uie,ur
of Middle East Studies ftg75r978).Niet toevallig gaat het om vooral Arabisch-

stelt Von Grunebaum, weten nauweli,iks iets

islamitische auteurs die in hetWesten werkzaam

over hun eigen beschaving.Dat komt enerzijds

afwezig, want vooruitgang is de geest van de

lm

n st h i s
;eto

tijdschrift

door het idee dat de islam de absolutewaarheid

z\n of daarhun opleiding hebben genoten.
Inry78 publiceert Edward Said (1935-zoq)

belichaamt en anderzijds door het gebrekkige

zijn geruchtmakende en invloedrijke boek

onderwijssysteem en het onvermogen om we-

Orientalism.'Htj bouwt daarin voort op de kri-

tenschappelijke methoden te gebruiken. Een

tiek van Abdel-Malek en Laroui, maar geeft

gevolg is dat de hedendaagsemoslim zich niet

daaraan een hechtere theoretische fundering
door gebruik te maken van het begrip discours

obj ectief kan uitdrukken :

van Michel Foucault. Oriëntalisme is niet al'It
to von

begin

cannot be overemphasized that whatever

leen een wetenschapsgebied,rnaar ook een ma-

the modern Near Easterner has to say about

nier van spreken en denken over'het Oosten'

his own background and about the West is

(of de wereld van de islam) die geproduceerd en

primarily a political judgment. His presenta-

gereproduceerdwerd en wordt, niet alleen door

tion is meant to influence rather than to de-

wetenschappers maar ook door bijvoorbeeid

scribe.. . Pride and sensitiviry not infrequent-

r e i z i g e r s ,j o u r n a l i s t e n , p o l i t i c i e n k o l o n i a l e

ly provide additional temptations to swerve

ambtenaren.
Essentieelin dit vertoog is de aanname dat

toward semiconsciousdistortion of the facts.
s - 1 9 7)8

-

. --,#*:J

The limitations at present inherent in Mus-

e r e e n e s s e n t i e e lv e r s c h i l b e s t a a t t u s s e n h e t

lim criticism of civilization do not. however.

Oosten en het Westen. Vanaf eind achttiende

deprive this criticism of its significance.Not

eeuw onfwikkelt zich het oriëntalisme als een

only does it make it possible to understand

institutie, een collectiefproject met als doel om

ffi
-tr*

the cultural and political orientation of con-

met gezag het Oosten te beschrijven, daarover

.t<,

temporary Islam; it also teaches us how we

te spreken en te onderwijzen en uiteindelijk

lookwhen seen through Eastern eyes.'7

met behulp daarvan het Oosten te overheer-

ti, [

]

Llb I

sen.Welke ideeënen meningen tot dit discours

WI

Kortom,de uitsprakenvan moslims hebben dus

behoren en welke daarvan uitgesloten worden

,ff*
lagen in
2004)

geen intrinsieke waarde, maar zijn alleen van

wordt bepaald door machtsverhoudingen. Het

belang voor oriëntalisten als bronnen voor de

resultaatis dat het Oosten een idee wordt met

W

kennis van cultuur en oolitiek.

een eigen geschiedenis,beelden en taalgebruik,
een idee dat in hetWesten bestaat,aan hetWes-

J

I

Kritiek

ten dienstbaar is, en niet veel raakvlakken meer

Ideeën zoals die van Von Grunebaum domi-

heeft met de werkelijkheid bui,ten het Westen.

neerden de islamwetenschap rond het midden

Dit idee wordt geproduceerden blijft in stand

van devorige eeuw.Maarmet de opkomstvan het

door de machtvan hetWesten over grote delen

nationalisme in de islamitische wereld, de deko-

van de rest van de wereld. In het Westen werd

lonisatie en de toename van het aantal moslimse

kennis or,.erde niet-westerse wereld verzameld

wetenschappers in het Westen nam de kritiek

om die te kunnen overheersen.
Têgelij kertij d fungeerde het orië ntalis me als

op de gevestigdeislamwetenschap toe. Een belangrijke rol speeldendaarbij Abdul LatifTibawi,

collectief idee om de westerse overheersing te

Anouar Abdel-Malek, Abdallah Laroui, en het

rechwaardigen door het'Oosterials inferieur af
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te schilderen. I)it werd vooral gedaan door de
uit de islamitische theologie de hele cultuur en
'oosterling' (of
moslim, of Arabier) eigenschap- het gedrag van rnoslims willen afleiden.
pen toe te kennen die het tegengesteldewaren
van de eigenschappendie het Westen zag als

Culturele tegenstellingen

oorzaken en uitingen van zijn eigen superiori-

Toen ik ging studeren was de islam geen

teit. Door die eigenschappen\roor te stellen als

onderwerp van het publieke debat. Maar dat is
veranderd a1sgevolgvan de immigratie van grote

Na Orientalism ts

gÍoepen uit vooral Marokko en Turkije. Wat mij
in dit verband interesseertis hoe de islam in dit

het vakgebied
blijvend veranderd

debat gerepresenteerdwordt.IkzaI

me daarbij

niet laten leiden door extremistischeislamofobe
opv:rttingen,zoals die door GeertWilders rondgebazuind worden, maar door Frits Bolkesteinl0
en Paul Scheffer11,twee publicisten van een zekere intellectueel kaliber, die beiden ook bijzon-

uitvloeisels van tamelijk constzlntefactoren als

der hoogle rmr zijn of zqn geweest.

ras, godsdienst of cultuur, ontstond een beeld

Beide auteurs meten de problemen die de

van niet-westerse samenlevinpïenals ongediÍ:

komst van grote groepen moslims heeft veroor-

fèrentieerd en tijdloos, gevangen in hun eigen

zaaktbreed uit en leggen de nadruk op culturele
tegenstellingen die ztivooral op het conto van

essentie.
Orientalism maakte veel discussielos en werd

de islam schrijven.B eiden zij n ook geneigd mos-

ook fèl bekritiseerd. I)ie kritiek kwam vooral

lims voor te stellen als een groep die actieftracht

van hen die volhielden dat de oriëntalistiek een
objectieve en waardevrije wetenschap is en die

de Nederlandse immateriële verworvenheden
'In
het openbare leven', stelt
terug te draaien:

niets wilden weten van het idee dat de productie

ScheÍíer,'behoort geen plaats te zijn voor stro-

van kennis mede bepaald wordt door machts-

mingen die de scheiding van kerk en staat en de

verhoudingen en ideologie.g Veel wetenschap-

gelijke rechten van vrouwen willen opheffen'.

pers zagen het als een aanval op hun integriteit

Ook Bolkestein doet het voorkomen alsof

en intenties erl niet in eersteinstantie als een

moslims erop uit z4n om de westersebescha-

poging om de ideologischevooronderstellingen

ving omver te werpen. Daarbij gaat hij er ken-

van het vakgebied duidelijk te maken.

nelijk vanuit dat moslims een politiek blok

Saids felle aanvallen op sommige contem-

zu1len vormen. Eind 2oo5 sprak hij zich uit

poraine oriëntalisten maken dergelijke reacties

tegen een gekozen burgemeester.Want, zo re-

ook wel begriipelijk. Maar ondanks de op veel

deneerde hij, het is waarschijnlijk dat binnen

punten legitieme kritiek is het vakgebied blij-

afzienbare tijd moslirns in de grote steden in de

vend veranderd. Vanzelfsprekend is niet ieder-

nreerderheid zullen zrjn en zij kunnen dan een

een binnen de islamwetenschaphet geheel met

moslirnburÉïemeesterop het pluche helpen.12

Said eens.Maar er bestaattegenwoordig wel een

De onuitgesproken gedachte is natuurlijk dat

consensusdat grove generalisatiesen stereoty-

het dan niet lang meer duurt of de sharia wordt

peringen over moslims en de islam niet weten-

ingevoerd en dat dan iedere vrouw verplicht

schappelijkzqn.Er zijn geen islamwetenschap- een hooÍddoek moet dragen en overspeligen
pers meeÍ te vinden die, zoals Von Grunebaum,

gestenigd zulien worden.
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ttltuur en

Bolkestein benadrukt de tegenstellingentussen

De obstakels kunnen volgens Scheffer alleen

de Europese waarden en de islam. Hij betoogt

overwonnen worden door een hervorming van

in zijn in r99r in Luzern voor de Liberale In-

de islam. Net zoals de traditie van de bijbelkri-

ternationale gehouden lezing dat de Europese

tiek in het christendom zou er een vorm van

;lam geen

beschaving wordt geschraagd door waarden

korankritiek moeten ontstaan waardoor let-

4aar dat is

van rationalisme, humanisme en christendom.

terlijke interpretaties plaats maken voor symbolische.Daarbij moeten moslims open staan

evan grote

Daar vloeien universeel geldige politieke prin-

je.Wat mij

cipes voort, zoalsde scheiding van kerk en staat, voor kritiek op de islam en die leren zien als

,slamin dit

:ïi:i;ï.ïï5:Jï;:ï::i:1ï*:f Paulschefrer

me daarbij
islamofobe
'ilders
rond-

dus Bolkestein, erkent deze principes niet. Hij

Bolkesteinlo

en de behandeling van vrouwen. In latere pu-

tv2'fi een Ze-

blicaties voegde hij hier de discriminatie van

r ookbrjzon-

homoseksuelenaan toe.13

noemt dan als voorbeelden de Rushdie-affaire

vooÍzlet een

langdurig conflict

Scheft^ersteit dat er'geweldige obstakels te
:men dïe de

overwinnen z4n,,wil een min of meer vanzelf-

heeft veroor-

sprekende integratie van de islan rnogelijk zijn

een uitnodiging en niet als een afwljzing. Schef-

;.opculturele

en wil de religie zich inderdaad emanciperen

fer is overigens we1 pessimistisch over de kans

retconto van

uit de cultuur van de landen van herkomst'.14 dat de islam zich zaI hervormen.'Ze|fs bij de

geneigdmos-

Waaruit bestaan volgens hern die obstakels?

liberale hervormers', betoogt hrj,'is de gedachte

e actieftracht

Die blijken identiek te z4n aan de punten die

van koranlaitiek eigenlijk nog steedseen brug

vorvenheden

F'ritsBolkestein
doet het voorkomen
alsofmoslimser op

:e leven',stelt
zijn voor stroen staaten de
,n opheffen.
>rkomenalsof
)stersebeschajaat hij er kenpolitiek blok
rk hii zich uit
:r. Want, zo Íeijk dat binnen
rte stedenin de

te ver. Dat maakt de integratie van de islam in
het Westen zo moeiliik. Hii voorziet dus een
langdurig conflict.

Tïrnnelvisie
Oriëntalisten zoals Von Grunebaum en pu-

uit ztjn om de westerse
beschaving omver
te werpen

blicisten zoals Scheffer en Bolkestein hanteren
dezelfde uitgangspunten: ze proberen de werkelijkheid van moslims te verklzrrenuit de islam,
alsof het denken en doen van moslims, anders
'rnoderne
dan dat van
mensen'geheelbepaald
wordt door hun godsdienst. De tunnelvisie die
daarvan het gevolg is yordt nog eens verder

unnen dan een

verengd doordat die godsdienst als homogeen

luche helPen.12
; natuurlijk dat

en vrijwel onveranderlijk wordt voorgesteld.
Bolkestein noemde, met één uitzondering: het

Daarbij worden mosiims afgeschilderd alsof ze

de shariawordt

feit dat de islam een religie van geweld is.'FIet

op allerlei punten infèrieur zijn. E,en dergelijke

rouw verPlïcht

onbehagen in de islam'verscheennamelijk na rr

visie heeft hetvoordeelvan de eenvoud en is ook

:n oversPeligen

september 2ooÍ,terwijl Bolkestein z1n leztng

emotioneel bevredigend.Wie wil er niet bij de

in ry9t hield.

winnende club horen? Dat kan ook verklaren
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waarom deze visie hter zo populair is.l)e gene-

ideeën veranderen over wat het Westen superi-

raliserende oordelen waartoe deze visie leidt zijn

eur maakt. Dat blijkt inderdaad het geval te zljn.

natuurlij k altij d met voorbeelden te staven.M aar

Ikzal dat laten zien door kort de oordelen van

omdat ze geenrekening houden met de verschei-

Von Grunebaum te contrasteren met die van

denheid binnen de islamitische wereld en zelfs

Bolkestein en Scheffer.

niet pretenderen statistischewaarheden te zqn,,
zeggen ze echter weinig over de werkelijkheid.

Waar zehet allemaal over eens zijn is dat de
islam onverenigbaar is met democratie. Wan-

Toch bestaat het dominante discou.rsover
moslims in Nederland vooral uit dit soort gene*

neer het om verdere karakteriseringen gaat, lopen hun wegen uiteen. Von Grunebaum bena-

raliserendeoordelen. De overeenkomstenrus-

drukt dat in de islarn dewaarde vanvooruitgang

sen dit discours en dat van de oriëntalistiek van

geen ro1speelt,iets wat zich uit in de politiek, in

rond r95o is niet toevallig. Er is eenverbindende

de wetenschap en in het onderwijs. En tenslotte
stelt hif dat moslims geen objectieve en rati-

BernardLewis is de
verbindendeschakel

onele wetenschap kunnen bedrijven. Dit alles
staat haaks op de gangbare opvattingen in de
Verenigde Staten van de jaren vijftig van de vorige eeuw,toen grote waarde werd gehecht aan
niet alleen democratie en burgerzin, maar ook
het idee van vooruitgang en vrije en rationele

schakelin de persoonvan de Brits-Amerikaanse

wetenschirpsbeoefen
i ng.

oriëntalist Bernard Lewis. Geboren in r9r6 is hif

Wat bij Von Grunebaum geheel ontbreekt

van dezelfde generatie als Von Grunebaum en

is het idee dat de islam een gevaar vormt voor

dat blijkt ook uit zijn opvattingen.

het Westen. Wanneer we kijken naar de ma-

Nadat hii een aantal goed aangeschrevenwe tenschappelijke werken had gepubliceerd is hij

nier waarop Bolkestein en Scheffer moslims
beschrijven dan z\e we dat er een verschuiving

op de populaire toer gegaa".Hii schrijfl voort-

heeft plaatsgevonden ten opzichte van het

durend boeken over de islam en het l\{idden-

Amerika van de jaren vijftig.

Oosten waarin hij de opvattingen die vijftigjaar

Democratie staat nog steeds centraal, maar

geleden gangbaarwaren nog eensherkauwt. De

daarnaast gaat het vooral om de scheiding van

laatstejaren waarschuwt Lewis regelmetig voor

kerk en staat en het gelijkheidsprincipe met

het gevaar van een islamitiscl-remachtsoverna-

het daa.raangekoppelde verbod op discrimina-

rne in Europa. Bolkestein en Scheffer citeren

tie. Dat is het gevolg van specifiek Nederlandse

hem vaak.

(en deelsook West- Europese) ontwikkelingen:

Het Nederlandse discours over de islam

de snelle ontkerkelijking en ontzuiling en de

heeft rwee functies: uitsluiting en bevestiging

emancipatie van vrouwen en homo's.Tenslotte

van de eigen superioriteit. De inhoud van dit

schilderen beiden de islam als een bedreiging

discours is niet toevallig; het is gerelateerd

af, iets wirsalles te maken heeft met de opkomst

aan de waarden en cultnurelementen waaraan

van het radicale islamisme en de gebeurtenissen

Nederlanders hun superioriteit ontlenen. Van

van rr september.

moslims wordt gezegd dat ze die kernwaarden

De ondertitel van dit artikel luidt: over de

en elementen nu juist missen.Dit betekent dat

loo;rgraven en de vaikuilen van de islamweten-

het beeld van moslims ook zal veranderen als de

schap.Dat is een wat complexe metafoor maar
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von Grunebaum iris een resultaat van

wat het Westen suPeriierdaadhet geval te zlin.
rr kort de oordelen van
ntrasterenmet die van

ik bedoel er het volgende mee. In de laatste

Griekse invloed die echter nooit volledig

decennia van de vorige eeuw woedden er bin-

geïntegreerd kon lvorden omdat de islam

nen de islamwetenschap felle debatten tussen
fwee groepen: aan de ene kant gevestigde orientalisten die beweerden dat 1e zeer algemene

zich daartegen verzette.
5. Von Grunebaum ,Islam, pag. r35.
6. Von Grunebaum,Islam, pvg.Zo.

I over eenszi!n is dat de

uitspraken kon doen over de islam en dat zulke

7.Yon Grunebaum,Islant,pag. 186.Het is
ryperend dat von Grunebaum, ondanks

; met democratie.Wanrakterïseringengaat' Io-

uitspraken objectiefen waardevrij waren, en aan

zijn pretentie van wetenschappelilke

de andere kant degenen die stelling namen te-

precisie,Middle Eastern,Nluslim en

. Von Grunebaum bena-

gen generaliserenderepresentatiesen oog had-

rwaardevan vooruitgang
zich uit in de Politiek, in

den voor de politieke en ideologische context

t onderwijs.En tenslotte
geen objectieve en rati-
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rentie van de Liberale Internationale in
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