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Islam en imperialisme
Ruud Peters
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Vrijwel de gehele islamitische wereld heeft in het verieden onder
westerse heerschappij gestaan. Dit feit bepaalt in beJangrijke
mate de houding van hedendaagse moslims tegenover het
Westen. En hoewel de moslims hun politieke onafhankelijkheid
verkregen hebben, is er nog steeds sprake van grote westerse
invloed, op L'conomisch, politick en cultured gebied. De islamitische politieke bewegingen die de laatste jaren sterk aan
kracht gewonnen hebben, zijn voor een belangrijk deel hieruit te
verklaren.
Een in het Westen zeer gangbare en populaire theorie gaat ervan
uit dat de recente islamitische politieke bewegingen geheel
vanuit de aard van de islam verklaard kunnen worden. De islam,
zo wordt gezegd, is van nature expansionistisch, intolerant ten
opzichte van niet-moslims, wreed en totalitair. Kijk maar naar
wat er op het moment in het Midden-Oosten gebeurt: fanatieke
moslims trachten met behulp van hun immense olierijkdommen
het Westen economisch en politick in hun grcep te krijgen; in tal
van landen steken islamitische politieke organisaties de kop op,
die, eenmaal aan de macht gekomen land en volk terugvoeren
naar de duistere middcleeuwen en allerlei barbaarse lijfstraffen
introducercnr
In dit artikel wil ik proberen dit eenzijdige beeld enigszins te
nuancercn. In de eerste plaats door aan te geven hoe de islam in
politick opzicht kan functionercn. En vervolgens door een
overzicht te geven van de verschillende manieren waarop
moslims gereageerd hebben op het westers imperialisme.
Islam en politick
Een karakteristiek element van de hedendaagse islamitische
groeperingen is dat ze streven naar een islamitische staat. Voor
velen in het Westen ligt hierin een essentieel verschil tussen de
islam en het Christendom, dat geen politieke aspiraties zou
hebben. Nu is dat niet helemaal juist. Tot de Franse Revolutie
heeft het Christendom wel degelijk een belangrijke politieke rol
gespeeld. En nog steeds zijn er christelijke partijen die streven
naar een christelijke staatsvorm. In het Nederlandse parlement
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ijvert de Staatkundig Gereformeerde Partij nog immer voor'een
reaering op grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde
ordening Gods'. Dit zijn echter niet meer dan achterhoedegevechten. In het algemeen kan men zeggen dat, zeker tegenwoordig, de islam 'politieker' is dan het Christendom. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat er in de islamitische wereld geen
burgerlijke revolutie heeft plaatsgevonden zoals in het Westen.
Daarnaast is het echter ook zo dat de ideologische bagage van de
islam, op grond van de historische ontwikkelingen, meer
politieke elementen bevat.
In tegenstelling tot het Christendom, dat zich als godsdienst
binnen een reeds bestaand rijk ontwikkelde, ontstond de islam
als godsdienst en als staat in een gebied waar geen politieke
structuren waren die uitgingen boven het stamverband. Na een
periode van prediking in Mekka, waar hij in conflict raakte met
de heersende koopmansaristocratie, emigreerde de profeet
Mohammed naar Medina. Daar was hij niet alleen geestelijk,
maar ook politick leider van de jonge islamitische gemeenschap.
Daar ook ontstond de idee dat deze gemeenschap, de oemma.
tevens een staatkundige eenheid vormde.
Deze opvatting werd versterkt doordat Mohammed maatschappelijke hervormingen wilde doorvoeren, zodat de basis
geiegd werd voor de islamitische wet die niet alleen zuiver
godsdicnstige zaken regclt, maar ook voorschriften geeft voor
het sociaal gedrag van de moslims. Tenslotte leidde de oorlog
met de Mekkanen, waarin de islamitische gemeenschap verwikkeld raakte, tot de leer van de heilige oorlog, djihaad.
Deze drie punten spelen bij vrijwel alle islamitische politieke
groeperingen een rol. Zij streven ernaar de hele islamitische
oemma weer in een staat te vercnigen, zodat de islamitische wet
in zijn geheel kan worden toegepast. De strijd die nodig is om dat
doel te berciken noemen zij djihaad. een term die de leiders van
dc huidige islamitische organisaties vaak vertalen met 'permanenre revolutie'. In eerste instantie worden al deze groepen
echter geconfronteerd met de vraag hoe zo'n islamitische staat er
precies uit zou moeten zien. Nergens is immers nauwkeurig
vastgelegd hoe deze staat ingericht moet worden en wie aan het
hoofd ervan moet komen te staan. Vooral over dit laatste punt is
in de loop van de islamitische geschicdenis veel strijd geweest.
De belangrijkste strijdvraag in de discussies over de wettigheid
van het overheidsgezag was hoever de plicht tot gehoorzaamheid aan de heerser zich uitstrekte. Het gczag, verpersoonlijkt in
de kalief (van Ar. chaliefa. opvolger, namelijk Mohammeds
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opvolger als leider van de gemeenschap) moest handelen
volgens de islamitische wet. Maar betekende dit nu dat wanneer
de heerser de wet schond, de plicht tot gehoorzaamheid
automatisch kwam te vervallen en zijn onderdanen in opstand
mochten komen?
Door de heersers en de met hen verbonden rechtsgeleerden en
theologen werd deze vraag ontkennend beantwoord. Zij benadrukten de goddelijke oorsprong van het gezag en stelden dat de
heerser altijd gehoorzaamd diende te worden. Opstanden tegen
het gezag waren volgens hun opvatting nooit geoorloofd, zelfs
niet als de heerser zelf met geweld aan de macht was gekomen of
zich schuldig maakte aan onwettige praktijken. Voor hun leer
konden zij zich beroepen op enige overgeleverde uitspraken van
de profeet, zoals bijvoorbeeld: 'Zestig jaar tyrannie zijn beter
dan een uur burgeroorlog.'
Tegenover deze opvattingen stonden echter stromingen die de
nadruk legden op de wijze waarop het gezag werd uitgeoefend.
Vertcgenwoordigers van deze zienswijzc verkondigden de opvatting dat de kalief, als hij niet handelde volgens de islamitische
wet, afgezet mocht worden. Zij beriepen zich daarvoor op een
andere uitspraak van dc Profeet, namelijk dat gehoorzaamheid
aan het gezag niet meer verplicht is als dat zou leiden tot
handelen in strijd met de islamitische wet.
Deze theorie vormde het ideologische handvat voor talrijke
revolutionaire bewegingen in de islamitische wereld die in
opstand kwamen tegen onrechtvaardige heersers. Daarbij konden zij ook inspiratie putten uit de Mekkaanse gedcelten van de
Koran, waar de r-tjke Mekkanen bekritiseerd worden om hun
gierigheid en hun onwil om iets van hun rijkdommen af te staan.
Beide traditics, de conservatieve legitimerende en de revolutionaire, Icven nog steeds binnen de islam. Overal in de
islamitische wereld zijn grote groepen geestelijken die met
klinkende theologische en rechtsgeleerde argumenten de wettigheid van de zittende regimes verdedigen. Hierbij mag overigens
niet vergeten worden dat zij ook meestal door deze regimes
betaald worden. Daartcgenover staan allerlei activistische islamitische groeperingen die deze regimes bestrijden, omdat ze
niet islamitisch zouden zijn en dc islamitische wet niet toepassen.
Deze groeperingen streven naar de toepassing van de zuivere
islam.
Het blijkt dus dat je met een beroep op dezelfde godsdienst en
hetzelfde corpus van teksten (de Koran en de overgeleverde
uitspraken van de Profeet) tot diametraal tegenover elkaar
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staande opvattingen kunt komen op politick gebied. De islam,
zoals vele andere godsdiensten, kent geen eenduidige theorieen
en opiossingen op politick en sociaal gebied. Juist omdat de
islam pretendeert universeel te zijn, moeten politieke en sociale
doctrines zo vaag en zo algemeen geformuleerd zijn, dat
iedereen, ongeacht zijn sociale positie, er iets waardevols in kan
herkennen. Het komt er dan op neer, om een wat oneerbiedige
vergelijking te gebruiken, dat de islam geen eenheidsworst is,
maar eerder een gevarieerde hors d'oeuvre waar ieder iets van
zijn gading kan vinden.
Dit betckent in feite dat de islam niet als vcrklaring kan dienen
voor dc politieke gebeurtenissen in de islamitische wereld. Want
afgezien van een aantal vrij precies geformulecrde theologische
leerstellingen en voorschriften op het gebied van de eredienst,
bestaat de islam immers niet. Wat echter wel bestaat is de
mogelijkhcid die de islam biedt om politieke en sociale aspiraties
in religieuze termen te formulercn.
Westerse expansie
De westerse koloniale expansie in het Midden-Oosten kwam in
de eerste helft van de negentiende eeuw langzaam op gang en
raakte omstreeks 1880 in een stroomversnelling. In een rap
tempo maakten Europese mogendheden zich meester van nog
niet bezette gebieden. Toch bleven sommige staten gespaard
voor direct koloniaal bestuur. Soms was de reden een gebrek aan
bclangstelling, zoals in het geval van het binnenland van het
Arabisch Schierciland, maar meestal was het de onderlingc
rivaliteit van de Europese mogendheden. Het Osmaanse Rijk en
Iran zijn om laatstgenoemde reden ontsnapt aan koloniale
machtsovernamc.
Dit betekende echter nog niet dat deze staten volkomen
onafhankelijk waren. Gebukt onder een grote schuldenlast
moesten ze dulden dat de Europese schuldeisers er, vooral op
politick gebied, de dienst uitmaakten.
Zuivering van de islam
Het gewapend verzet, zoals dat op verschillende plaatsen tegen
de Europese verovering gestalte kreeg, werd niet gelcid door de
regeringen in de veroverde streken, maar door religieuze
groeperingen.
Deze waren ontstaan als reactie op het verval van de islamitische
89

•
wereld dat in de achttiende en negentiende eeuw op allerlei
terreinen steeds meer zichtbaar werd. In het Osmaanse Rijk en
Egypte trachtte de overheid dit tegen te gaan door bestuurlijke
en militaire hervormingen. Maar er waren ook stromingen die
dit verval uitsluiiend toeschreven aan nalatigheid en lakshcid in
godsdicnstige zaken. Hun remedie lag voorde hand: hetstichten
van een echte islamitische staat die op den duur alle moslims zou
moeten verenigen en een strikte naleving van de godsdicnstige
voorschriften eiste.
Dit betekende enerzijds dat zij op het gebied van de wetsgeleerdheid en de theologic zo veel mogelijk terug wilden gaan
naar de bronnen van de islam: de Koran en de overgeleverde
uitspraken van de Profeet. Veel van dc gangbare interpretaties
verwierpen zij daarbij. Anderzijds trachtten zij de zuiverheid van
de oorspronkelijke islam te hcrstellen door het verbieden van
allerlei later ontstane praktijken zoals heiligcnverering en de
extatische bijeenkomsten van mystieke broederschappen. Op
deze wijze, zo redeneerden zij, zou de islam weer sterk en
krachtig worden.
Hun opvattingen werdcn even wel bestreden door regeringen en
wetsgeleerden. Daarom probeerden zij waar dat mogelijk was
eigen machtsbases te stichten. In een aantal gevallen lukte dit.
Mohammed ibn Abd al-Wahhaab wist in de tweede helft van de
achttiende eeuw in samenwerking met de leiders van een lokaal
vorstendommetje, de familie Sa'oed, vrijwel het hele Arabische
Schierciland te onderwerpen. Mohammed as-Sanoesi en zijn
nageslacht beheersten vanaf het midden van de negentiende
eeuw het gehele bifinenland van Libie en aangrenzende delen
van de Sahara. Mohammed al-Mahdi en zijn opvolger regeerden
gcdurende de laatste twintig jaar van de negentiende eeuw over
de Soedan. In Algerije ontstond een soortgelijkc staat onder
Iciding van Abd al-Kaadir nadat de Fransen de Algerijnse
kustprovincies veroverd hadden in 1830.
Heilige oorlog
Het waren in hoofdzaak deze bewegingen die, als de gelegenheid
zich voordeed, gewapenderhand verzet pleegden tegen westerse
expansie. In feite vochten zij op twee fronien. Enerzijds streden
zij tegen het interne verval en probeerden zij tegen de gevestigde
orde in de islam te zuiveren, te vernieuwen en weer krachtig te
maken. Anderzijds trachtten zij dc onafhankelijkheid van het
islamitische grondgebied, een noodzakelijke voorwaarde om
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hun programma in praktijk te brengen, te verdedigen tegen
aanvallen van buitenaf. Bij de laatste strijd speelde de doctrine
van de djihaad. de heilige oorlog, een belangrijke rol. Het beroep
op de leer van de djihaad in deze omstandigheden was overigens
nic! geheel onomstreden. Veel gelecrden die met de gevestigde
orde verbonden waren, betwistten het recht in deze gevallen een
heilige oorlog uit te roepen. Zij beriepen zich daarbij op een
Koran-vers dat volgens hen zou verbieden strijd te leveren
wanneer het waarschijniijk was dat de moslims het onderspit
zouden delven. Daarnaast voerden zij vaak aan dat er met de
invallers een wapenstilstand was gesloten.
Ondanks hun religieuze enthousiasme dat nog aangewakkerd
werd door het gcloof dat gesneuvelde strijders in de heilige
oorlog direct in het paradijs terecht zouden komen, moesten
deze djihaad-bewegingen toch het onderspit delven tegenover de
enorme technische en militaire overmacht van het Westen. Voor
veel moslims werd het duidclijk dat de westerse aanvallen op
islamitisch gebied niet incidentecl waren, maar samenhingen
met een aantal belangrijke ontwikkelingen in het Westen.
Terwijl hun voorgangers, de leiders van de i^//!aarf-bewegingcn,
het verval van de islamitische wereld hadden afgemeten aan het
verieden, aan de periode waarin de islamitische beschaving
bloeide, stelden zij het verval van de islamitische wereld
tegenover de opkomst en de kracht van het Westen. Niet alleen
vroeg men zich meer af waardoor het verval van de islamitische
wereld veroorzaakt was, maar ook wat het geheim was van de
bloei van het Westen.

De 'nieuwe denkers'
Tegen het einde van de negentiejide eeuw gingen steeds meer
moslimse denkers zich met deze vragen bezighouden. Een ding
stond voor hen vast: het verschil in ontwikkeling tussen de
islamitische wereld en het Westen kon niet toegeschreven
worden aan de islam. Immers in een tijd dat er in het christelijke
Westen nog nauwelijks sprake was van enige beschaving
beleefdc de islamitische wereld perioden van grote bloei. Dat het
sindsdien bergafwaarts was gegaan lag volgens hen aan het feit
dat men de ware zuivere leer van de islam had losgelaten en dat
de godsdienst overwoekerd was door allerlei kwalijke praktijken. Bovendien was de islam verzwakt als gevolg van theologische haarkloverijen en sekte-vorming. Tot zover komt hun
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analyse overeen met die van de leiders van de djihaad-bewegingen.
De oorzaak en de kracht van het Westen was volgens deze
nieuwe denkers niet gelegen in het Christendom, zoals veel
westerlingen beweerden. Integendeel, zo betoogden zij, het
Christendom heeft de vooruitgang door star dogmatisme en
geloofsvervolgingen juist vaak tegengehouden. Dat het Westen
zich heeft kunnen ontwikkelen hield verband met een aantal
andere zaken zoals rationalisme, ondernemingsgeest, een positieve houding ten opzichte van de ontwikkeling van de wetenschap, een grotere mate van vrijheid en, op politick gebied. het
pariementaire stelscl. Dit alles is echter geen monopolic van het
Westen. Als de Koran en de overgeleverde uitspraken van dc
Profeet juist geinterpreteerd worden, dan zai blijkcn dat deze
zaken ook in de islam zijn terug te vinden.
Uit deze redenering blijkt duidclijk het verschil tussen de leiders
van dc djihaad-bewegingen en de nieuwe moslimse denkers.
Beide groepen stelden dat ze terug wilden naar de zuivere, ware
islam. Hun opvattingen over wat die zuivere islam dan wel was
verschillen evenwel. De leiders van de djihaad-bewegingcn
hadden alleen- oog voor het eigen islamitische verieden. De
zuivere islam was voor hen de islam van de 'vrome voorvaderen',
de moslims uit de tijd van de Profeet en de eerste generaties
daarna. De latere moslimse denkers stelden zich op hetzelfde
standpunt, zij het dat er toch een belangrijke verandering was
opgetreden.
Door de verbetcrde communicatie-middclen en door het dircctere contact met-het Westen als gevolg van de westerse
economische en politieke expansie, was men aan het eind van de
negentiende eeuw beter op de hoogte van wat er in het Westen
aan de hand was. Moslims kwamen in aanraking met westerse
idecen en opvattingen en werdcn daardoor beinvloed. Wanneer
zij op zoek gingen naar de ware islam, dan deden zij dat met deze
ideeen in hun achterhoofd. Door hun nieuwe interpretaties
probeerden zij aan te tonen dat de grondslagen voor de
vooruitgang ook in de islam te vinden waren.
Voor een deel zijn de verhandelingcn van deze denkers duidclijk
een reactie op het negatieve beeld van de islam dat in het Westen
gangbaar was. Een van de argumenten die als rechtvaardiging
voor het westers kolonialisme moest dienen, was dat het Westen
een beschavingsmissie te vervullen had. Daarom werd de islam
in veel westerse publikaties afgeschilderd als een primitieve en
achterlijke godsdienst. De islam zou een belemmering vormen
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voor de ontwikkeling van de wetenschap, de leer van de
voorbeschikking maakte moslims fatalistisch, ten gevolge van
de voorschriften van de heilige oorlog waren moslims fanatiek
en oorlogszuchtig en de islam verkondigdeeen totalitair politick
stelsel waardoor het de ontwikkeling van vrijheid en democratic
verhinderde. Van moslimse zijde werd voortdurend getracht
deze typisch westerse oordelcn te ontzenuwen. Moslimse denkers besteedden sinds het eind van de negentiende eeuw in hun
geschriften dan ook veel aandacht aan deze onderwerpen.
Daarbij interpreteerden zij de islam op zo'n manier dat allerlei
westerse waarden en opvattingen daarin een plaats kregen.

Pan-islamisme
Het bestrijden van dit negatieve beeld van de islam was echter
niet het enige wat hun voor ogen stond. Hun analyses waren er
ook op gericht om middelen te zoeken waardoor de islamitische
wereld weer zijn kracht zou kunnen terugvinden. Daarbij
werdcn verschillende accenten geiegd. Sommigen brachten het
verval voornamelijk in verband met de verdeeldheid van de
moslims; reden waarom zij sterk de nadruk legden op het hcrstel
van de eenheid van de islamitische gemeenschap, de oemma.
Alleen een verenigde islamitische wereld zou het tegen het
westerse kolonialisme kunnen opnemen. Hoe die eenheid eruit
moest zien. daarover bestonden verschillende opvattingen. Er
waren moslims die vonden dat het Osmaanse Rijk daarbij een
belangrijke rol moest spelen. Deze opvatting werd vanzelfsprekend enthousiast gestcund door de Osmaanse sultan Abdiilhamid (1876-1909).

Daartcgenover stond dc opvatting dat een dergelijkc opgelegde
politieke eenheid zinloos was en dat er cerst gewerkt moest
worden aan een geestelijke eenheid, een eenheid van hart.
Hoewel in het Westen grote angst bestond voor het 'spook' van
het pan-islamisme, en men achter elkc lokale opstand hetstoken
van pan-islamitische agitatoren vermoedde, is geen van deze
stromingen ooit een politieke factor van enige betekenis geworden. De pan-islamitische idealen bleven beperkt tot een klein
groepje van intcllectuele romantici die er nooit in geslaagd zijn
enige steun onder de brede massa te verwerven. Ook het
verzwakte Osmaanse Rijk kon daar niets aan veranderen.
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De reformisten
Andere moslimse denkers die zich bezighielden met het verval
van de islamitische wereld, legden minder sterk de nadruk op de
politieke kanten van de zaak. Islamitische eenheid was voor hen
ook wel een ideaal, maar een ideaal dat pas in de verre toekomst
verwezenlijkt zou kunnen worden. Eerst zou de islamitische
wereld haar kracht terug moeten vinden door hervormingen,
vooral op het gebied van het onderwijs, het bestuur en de
wetgeving. Hoewel zij in principe ook tegen het kolonialisme
waren, vonden zij toch dat de moslims veel van het Westen
konden leren.
Op zichzelf waren deze opvattingen niet zo erg opzienbarend.
Gcdurende de negentiende eeuw was hier in een aantal islamitische landen al een begin mee gemaakt, nog voor de koloniale
overheersing. In Turkije, Egypte en Tunesie waren nieuwe
wetten ingevoerd die afweken van de islamitische wet. Bovendien was er geexperimenteerd met grondwetten naar westers
model. Westerse militaire instructeurs hadden technische en
organisatorische hervormingen doorgevoerd in het leger. Op
veel plaatsen waren scholen gesticht die buiten het traditionele
islam-onderwijs viclen en waar officieren, ingenieurs en artsen
werdcn opgeleid. Het initiatief tot deze hervormingen was
genomen door kleine maar betrekkelijk invloedrijke groepen
westersgezinde an>btenaren en militairen.
De hervormingsgezinde islamitische denkers waren zich echter
bewust van een groot gevaar indien zij klakkeloos westerse
instcllingen en wetten zouden overnemen. Zij waren bang dat dit
ontwrichtend zou werken op de samenleving. Hervormingen
moesten volgens hen gebaseerd worden op de islam die zo
geinterpreteerd zou moeten kunnen worden dat hervormingen
ook daadwerkelijk mogelijk werdcn.
Hoewel het getalsmatig om een betrekkelijk kleine groep ging,
was de invloed van deze islamitische reformisten toch vrij groot,
met name onder de jongere generatie intcllectuelen waaruit veel
van de latere leiders van dc nationalistische beweging voortkwamen. Voor hen was het aantrekkelijke van deze nieuwe vorm
van islam dat ze westerse ideeen konden aanhangen en konden
functionercn in een aan het Westen ontleend politiek stelsel,
zonder dat ze het gevoel hadden slechte moslims te zijn.
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Nationalisme
De westerse politieke expansie in het Midden-Oosten bereikte
aan het eind van de Eerste Wereldoorlog haar hoogtcpunt. Maar
tegelijkertijd wordt dan het eerste teken zichtbaar dat het einde
van de periode van koloniaal bestuur inluidt: de opkomst van
een georganiseerde onafhankelijkheidsbcweging. Binnen deze
beweging gingen steeds meer westers-georienteerde politici dc
boventoon voeren. Zij verzetten zich tegen de westerse overheersing, maar beargumenteerden dit geheel in termen die aan
het westerse denken ontleend waren. Er moest een einde komen
aan de vreemde overheersing, niet omdat het een christelijke
overheersing was en in strijd was met de islam, maar omdat het
spotte met het nationale zclfbeschikkingsrecht.
De ideologic van dc onafhankelijkheidsbcweging was voornamelijk gebaseerd op seculair nationalisme en nauwelijks op de
islam. De natie waarvoor zclfbeschikking werd geeist was niet
een groep gebaseerd op een gemeenschappelijke godsdienst,
maar een groep met als verbindend element een gemeenschappelijke taal en cultuur (bijvoorbeeld het Arabisch nationalisme)
of een gemeenschappelijke grondgebied (zoals het Egyptisch
nationalisme).
Dat deze secularisatie van dc politiek heeft kunnen plaatsvindcn
lag in de eerste plaats aan de westerse politieke overheersing. Het
Westen legde niet alleen de politieke structuren op, maar ook de
politieke denkbcclden en idealen. De dominante politieke 'taal'
was westers. Daarom lag het voor de hand dat verzet tegen de
westerse overheersing ook uitgedrukt werd in deze 'taal'.
Twee andere factoren speclden daarbij een rol die dit proces
vergcmakkelijkten. De leiders van de onafhankelijkheidsbewegingen in het Midden-Oosten kwamen voort uit een elite die in
het algemeen westers georienteerd was. Bovendien - en dit geldt
dan voornamelijk voor landen met aanzienlijke christelijke
minderheden als Egypte, Syrie en Palestina - waren ook veel
christelijke politici actief in dc nationalistische beweging. Vanzelfsprckend waren zij niet erg gebrand op een sterk islamitsich
geklcurd nationalisme.
Moslimse Broeders
Dc westerse expansie in het Midden-Oosten beperkte zich
natuurlijk niet tot de politiek. Minstens zo belangrijk was de
economische expansie. De onderschikking van de lokale eco95
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nomieen aan de industriele ontwikkeling van het Westen ging
gepaard met ingrijpende sociaal-economische veranderingen.
De verschillen tussen rijk en arm werdcn groter. vooral op het
platteland. Dc werkloosheid nam toe en er ontstond een trek
naar de steden. Allerlei vertrouwde sociale structuren. zoals de
dorpsgemeenschap en de grootfamilie raakten ontwricht. Het
zal duidclijk zijn dat er vooral onder de groepen die door deze
ontwikkelingen getroffen werdcn grote onvrede hecrste.
Deze sociaal-economische ontwikkelingen gingen gepaard met
een steeds toenemende westerse invloed op allerlei gebieden van
het maatschappelijk ieven. Door de opkomst van de pers en dc
ontwikkeling van modem onderwijs kwamen brede lagcn van de
bevolking in aanraking met westerse ideeen en opvattingen.
Westerse invloed was zichtbaar in kicding, kunst en architcctuur. Velen kregen het gevoel dat de eigen cultuur en de eigen
identitcit ten dode waren opgeschreven.
De combinatie van de vage onvrede met de recente sociaaleconomische ontwikkelingen en de afkeer van de toenemende
westerse invloed op cultured en ideologisch terrein, vormde een
vruchtbare vocdingsbodem voor islamitische politieke groeperingen zoals de organisaties van Moslimse Broeders, die in de
jaren dertig in Egypte en Syrie werdcn opgericht. Deze bewegingen streden niet alleen tegen de westerse politieke overheersing, maar tegen alle westerse invloed. Zij verwierpen het
seculaire nationalisme van de onafhankdijkheidsbewegingenen
streefden naar de stichting van een echte islamitische staat, naar
het voorbeeld vark.de 'Vrome Voorvaderen'. Daarbij legden ze
sterk de nadruk op beginselcn van sociale rechtvaardighcid
waarvoor ze een beroep konden doen op de Mekkaanse verzen
van de Koran die gericht waren tegen dc rijke Mekkaanse
kooplieden. Het economisch stelsel waarop de staat gebaseerd
moest worden zou kapitalistisch noch communistisch zijn, maar
islamitisch. Ook de staatsvorm zou geheel eigen zijn, en niet
beschreven kunnen worden in westerse politieke termen als
democratic, dictatuur of fascisme. Ze garandcerden dat dit
programma de oplossing bood voor alle kwalen waaronder de
islamitische wereld gebukt ging.
In de jaren veertig en het begin van de jaren vijftig verwierven
deze organisaties enorme aanhang. Hun programma bleek aan
te slaan bij grote delen van de bevolking. Degenen die het
slachtoffer waren geworden van de economische ontwikkelingen, geloofdcn dat de islamiti.sche sociale rechtvaardighcid een
einde zou maken aan al hun problemen. De groepen die het
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gevoel hadden sociaal en cultured ontwortdd te zijn, werden
aangetrokken door het perspectief van een kleinschalige, naar
het verieden gemodelleerde islamitische staat, waarbinnen zij
een nieuwe geborgenheid zouden kunnen vinden en die hun de
mogelijkhcid zou bieden hun eigen identiteit terug te vinden.
Islamitisch reveil
Na de Tweede Wereldoorlog heeft het Midden-Oosten geieidelijk zijn politieke onafhankelijkheid herwonnen. Maardaarmee
was nog geen einde gekomen aan de economische en culturele
afhankelijkheid. Integendeel, deze vormen van afhankelijkheid
zijn sindsdien alleen maar groter geworden. Ondanks socialistisch geinspireerde experimenten in een aantal landen, is de
greep van de westerse economic op het Midden-Oosten steeds
sterker geworden. Door de komst van de transistorradio, de
televisie en de cassette-recorder wordt het Midden-Oosten
overstroomd door een viocdgolf van westerse massa-cultuur.
Tdevisieprogramma's als Peyton Place en Charlie's Angels
bepalen voor velen het beeld van het Westen. Als reactie op deze
ontwikkelingen hebben de islamitische politieke bewegingen
terrein gewonnen. Na een periode van onderdrukking in de jaren
vijftig en zestig hebben zij zich weten te herstdlen. In Libie en
Iran vonden revoluties plaats en zijn islamitische regimes aan de
macht gekomen. Deze werden echter al snel geconfronteerd met
grote problemen. In dc praktijk bleek het moeilijk om aan het
islamitische karakter van de staat duidclijk gestalte te geven. De
Koran en de uitspraken van de Profeet bevatten geen blauwdruk
voor de opbouw en inrichting van een islamitische staat. Het
gepropagcerde islamitisch economische stelsel bleek niet veel
meer te zijn dan een verzamding vage beginselcn en ethische
aanbevdingen en kon nauwelijks een praktisch richtsnoer
bieden voor dagelijks bcleid. Pogingen om de in het vooruitzicht
gestdde islamisering van de staat door te voeren bleven in
hoofdzaak beperkt tot hervormingen op het gebied van het
strafrecht. Het islamitische strafrecht heeft een duidelijke symbool-functie gekregen. Dit houdt vooral verband met dc houding
van het Westen. Het beeld van de 'wrede oosterling' heeft de
westerse opvattingen over de islam sterk beinvloed en voor velen
in het Westen was en is het islamitisch recht nog steeds synoniem
met lijfstraffen als handafkapping en steniging. Hierdoor heeft
het islamitische strafrecht ook voor moslims een zware emotionde lading gekregen.
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Wanneer nieuwe islamitische regimes deze straffen weer invoeren, dan benadrukken zij daarmee tegenover de eigen bevolking
het islamitisch gehalte van hun bestuur. Tegelijkertijd is het
echter ook een uitdaging aan de westerse publiekc opinie.
Overigens valt het met de feitdijke toepassing van deze straffen
wel mee, gezien de zware bewijslast die vereist is om tot een
veroordding te komen.
In een aantal andere landen zijn de islamitische politieke
bewegingen zo sterk geworden dat de zittende regeringen zich
gedwongen voelden om typisch islamitische maatregden af te
kondigen teneinde de oppositie de wind uit de zeilen te nemen.
De kracht van deze oppositie is overigens niet alleen terug te
voeren op ontevredenheid met de economische situatie of verzet
tegen westerse invloed. Ook de buitenlandse politiek van landen
als Saoedi-Arabie, Libie en Iran speelt een rol. Beide laatste
landen steunen islamitische groeperingen in het buitcniand
voornamelijk om hen vijandig gezinde regimes (respectievdijk
Egypte en Irak) te verzwakken.
Saoedi-Arabie en de islamitische oppositie
In het geval van Saoedi-Arabie ligt dit anders. De steun die het
Saoedische regime aan islamitische groeperingen in het buitcniand geeft staat voornamelijk in het teken van de bestrijding van
het communisme. De Saoedische politiek is sterk op het Westen
gericht. Omdat het land nooit is gekoloniseerd zijn de antiwesterse gevodens er veel minder heftig dan in de rest van de
islamitische wereld. Het regime is gebaat bij een stabiel, door het
Westen gedomineerd, Midden-Oosten. Als grootste gevaar ziet
het daarom het communisme. De islam moet hiertcgen een
bolwcrk vormen en om die reden financiert het Saoedische
bewind graag islamitische bewegingen in het buitenland, ook al
zijn deze vaak anti-westers.

resultaat van de door het Westen opgelegde ongdijke economische verhoudingen. maar eerder in termen van een sinister
complot van het christelijke Westen tegen de islam.
Het christelijke Westen, zo wordt dan gesteld, kocstert van
nature een vijandschap tegen dc islam. Door de export van
allerlei on-islamitische ideeen en ideologieen (liberalisme, democratic, nationalisme, vrouwencmancipatie. communisme,
om er een paar te noemen) probeert het de islam te verzwakken
met als uiteindelijk doel de volledige onderwerping van dc
islamitische wereld.
Door middel van een dergelijkc ideologic wordt de ontevredenheid met de bestaande sociale en economische tocstanden
gekanaliscerd in de richting van een islamitisch front tegen de
gemeenschappelijke christelijk-westerse vijand. De islamitische
idealen zijn zo geformuleerd dat iedereen, ongeacht rang of
stand, zich daar achter kan scharen. Daardoor wordt grocpsvorming op basis van economische belangen en met als doel een
eind te maken aan uitbuiting en onderdrukking verhindcrd.
Hiermee is dan zowel de kracht als de beperking van deze
islamitische groeperingen gegeven. In een strijd tegen westerse
overheersing of tegen onderdrukking door een verwestcrde elite
kunnen zij brede lagen van de bevolking mobiliseren. Maar
eenmaal aan de macht gekomen, biedt hun ideologic geen cnkclc
leidraad voor ingrijpende sociale en economische hervormingen.

De gedachtengang achter deze Saoedische strategic is niet geheel
onrealistisch. De meeste islamitische oppositionde groeperingen leggen sterk de nadruk op de eenheid en verbondenheid van
alle moslims, ongeacht hun maatschappdijke positie. Als tegenstanders beschouwen zij in dc eerste plaats de ongdovigen en
verder moslims die door hun on-islamitische ideeen of gedrag de
naam moslim niet meer verdienen. Een dergciijke visie verhindert echter een analyse van klasseverhoudingen en van de
economische oojzaken van uitbuiting. Daar komt nog bij dat de
afhankelijkheid van het Westen niet wordt gezien als het
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