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Samenvatting Religie, binding en polarisatie 
 
 
 
In dit explorerende, religiewetenschappelijke onderzoek wordt nagegaan hoe de leiding van 
levensbeschouwelijke (islamitische en niet-islamitische) organisaties in Nederland heeft gereageerd 
op islamkritische uitingen en welke factoren op deze reactie van invloed zijn geweest. Daarbij gaat de 
aandacht uit naar de reactie op de volgende vijf islamkritische c.q. anti-islamitische uitingen:  
-  de film Submission van de cineast Theo van Gogh en de politica Ayaan Hirsi Ali (augustus 

2004), 
- de Deense Cartoon affaire (september 2005 - 2006), 
- de film Fitna van de politicus Geert Wilders (maart 2008), 
- de internet film An Interview with Mohammed  van Ehsan Jami (december 2008), 
- het Zwitserse minarettenverbod (november 2009). 
In de reactie van de leidinggevenden op deze uitingen kunnen twee typen reacties worden 
onderscheiden: hun reactie op die uitingen in de publieke arena en hun reactie naar aanleiding van 
die uitingen ten opzichte van elkaar, of, kort gezegd, hun publieke reactie en hun inter-
levensbeschouwelijke reactie. De vraag is of de leidinggevenden zich over de betreffende uitingen 
publiekelijk hebben geuit en of zij naar aanleiding van die uitingen de onderlinge banden hebben 
versterkt of dat daarvan geen sprake is.  

In dit verband is het concept ‘sociaal kapitaal’ van belang. Volgens de Amerikaanse socioloog 
Robert Putnam verwijst de term ‘sociaal kapitaal’ naar de relaties tussen mensen (vrienden, buren, 
vreemden), groeperingen, organisaties en de normen van wederkerigheid en het vertrouwen in 
anderen die daaruit voortvloeien. Putnam maakt een verhelderend onderscheid tussen 
samenbindend (bonding) sociaal kapitaal en overbruggend (bridging) sociaal kapitaal. In dit 
onderzoek concentreren we ons op bridging: de sociale band tussen levensbeschouwelijke 
instellingen. Aan die band kunnen tenminste twee dimensies worden onderscheiden: participatie en 
vertrouwen. In deze studie beperken we ons tot de dimensie van participatie, dat wil zeggen van 
contacten en samenwerking. We onderzoeken of de islamkritische uitingen gevolgen hebben gehad 
voor de contacten en samenwerking tussen levensbeschouwelijke organisaties en waaraan die zijn 
toe te schrijven.  
  
In het eerste, inleidende hoofdstuk wordt de vraagstelling verder uitgewerkt en de methoden en 
opzet van het onderzoek nader omschreven. Bij de selectie van de levensbeschouwelijke organisaties 
hebben de volgende criteria een rol gespeeld:  
- opererend op landelijk niveau,  
- contact met de overheid, 
- etnische spreiding, 
- religieuze diversiteit, 
- balans tussen islamitische en niet-islamitische organisaties. 
Mede op basis van deze criteria zijn eenentwintig organisaties geselecteerd, te weten tien 
islamitische organisaties, vijf christelijke, drie joodse, een hindoeïstische, een boeddhistische en een 
humanistische organisatie. De organisaties zijn: de Unie van Marokkaanse Moskeeën in Nederland 
(UMMON; respondent dhr. Driss El Boujoufi), de Islamitische Stichting Nederland (ISN; dr. Bülent 
Șenay), de Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN; dhr. Fikri Demirtaș), de Nederlandse 
Islamitische Federatie (NIF; dhr. Mehmet Yaramiș), de Overkoepelende Sjiitische Vereniging (OSV; 
mw. Zainab al-Touraihi), Al Nisa (mw. Leyla Çakir), de Federatie van Alevitische verenigingen in 
Nederland, HAK-DER (dhr. Fethi Killi), de Unie van Lahore Moslim Organisaties Nederland (ULAMON; 
dhr. Haroen Badloe), de Stichting Islam & Dialoog (dhr. Alper Alasag), de Federatie Islamitische 
Organisaties Nederland (FION; dhr. Yahya Bouyafa), de Raad van Kerken in Nederland (RvK; ds. Klaas 
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van der Kamp), de Rooms Katholieke kerk (RK-Kerk; drs. Berry van Oers), de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN; dr. Arjan Plaisier), Samen Kerk in Nederland (SKIN; drs. Paul The), de Christelijke 
Gereformeerde Kerken en de Stichting Evangelie & Moslims (ds. Geurt van Roekel, dhr. Herman 
Takken), het Centraal Joods Overleg (CJO; dhr. Ruben Vis, drs. Willem Koster), het Nederlands – 
Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK; dhr. Ruben Vis), het Nederlands Verbond voor Progressief 
Jodendom (NVPJ; drs. Willem Koster, drs. Harry Polak), de Boeddhistische Unie Nederland (BUN; dhr. 
Varamitra),  de Hindoe Raad Nederland (HRN; drs. Bikram Lalbahadoersing) en het Humanistisch 
Verbond (HV; drs. Rein Zunderdorp). Hiernaast is gesproken met een vertegenwoordiger van FORUM 
(dhr. Halim El Madkouri) en van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb; drs. Peter 
Knoope). 

Binnen de organisaties hebben we steeds (voormalige) leidinggevenden geïnterviewd of 
staffunctionarissen die zeer goed op de hoogte zijn van de reacties die hun leidinggevenden op de 
betreffende uitingen hebben gegeven. Aanvullend hebben we documenten van en over de 
betreffende organisaties en leiding verzameld. De getranscribeerde interviews en verzamelde 
documenten hebben we vervolgens geanalyseerd. De eindanalyse van de reacties van de leiding van 
de organisaties zijn ter correctie van onjuistheden aan de respondenten voorgelegd.  
 
In het tweede hoofdstuk komt eerst de context in Nederland van de geselecteerde islamkritische 
uitingen aan de orde waardoor het onderzoeksthema meer betekenis krijgt en het belang daarvan 
duidelijk wordt. Uit dit hoofdstuk blijkt dat de maatschappelijke context vooral gekarakteriseerd 
wordt een ‘dubbele polarisatie’ (aan de ‘de top’ en ‘de basis’) rond onder meer de islam en moslims 
en de levensbeschouwelijke context door tendensen van secularisering, individualisering, 
toenemende diversiteit en een groeiende zichtbaarheid van de islam. Deze uitingen worden 
vervolgens gepresenteerd en geanalyseerd. In het derde gedeelte van het hoofdstuk volgt een 
analyse van  belangrijke literatuur over religie, conflict en geweld, religie en polemiek alsmede 
sociale bewegingen, organisaties en framing, waaruit we, aansluitend factoren, destilleren die van 
invloed kunnen zijn op de reacties van de betreffende leiders op islamkritische uitingen. Vervolgens 
worden die factoren samengebracht in een model. In dit model speelt het concept van framing een 
centrale rol.  
 
In het derde hoofdstuk is de focus gericht op de leiding van de tien islamitische organisaties. Daarbij 
gaat de aandacht uit naar organisaties die aangesloten zijn bij één van de twee islamitische 
contactorganen voor het gesprek met de overheid, het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid, 
als gesprekpartner van de overheid erkend in 2004), en de CGI (Contactgroep Islam, erkend in 2005). 
Acht geselecteerde organisaties zijn hierbij aangesloten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan 
twee organisaties waarvan de eerste verbonden is met het CMO, maar daarvan geen deel uitmaakt, 
de stichting Al Nisa, en een organisatie die los staat van de beide contactorganen, de stichting Islam 
& Dialoog. Voor één van de andere organisaties, de FION, geldt dat deze zich in 2009 losmaakte uit 
CGI verband. Het CMO en de CGI onderhouden, zo blijkt, moeizame onderlinge relaties. Bij het CMO 
aangesloten organisaties sloten in 2004 samenwerking met Ahmadiyya moslims en hun 
koepelorganisatie, de ULAMON uit. Tussen islamitische organisaties en migrantenorganisaties 
bestaan personele overlappingen en is sprake van een complexe onderlinge communicatie 
betreffende de islamkritische uitingen.  
De Marokkaanse vereniging UMMON, de eerste in de reeks van bij het CMO aangesloten organisaties 
die we analyseren, beschouwde de onderzochte islamkritische uitingen als bewust krenkend en erop 
gericht de door de leiding waargenomen polarisatie te verhevigen en tegenstellingen aan te 
wakkeren. Het UMMON reageerde publiekelijk met name op Fitna. Door confronterend en afwijzend 
gedrag in de media zouden moslims aan deze polarisatie bijdragen en dat wilde men niet. In haar 
publieke en interne reacties op de islamkritiek vertoonde de UMMON een genuanceerd gezicht. Men 
benadrukte de identificatie met Nederland van de organisatie en de achterban, trok zich de 
bezorgdheid die men als voedingsbodem ontwaarde van de islamkritische uitingen aan en was bereid 
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zich zowel in de richting van de eigen achterban als de internationale islamitische wereld in te zetten 
voor de gezamenlijke belangen van verschillende groepen in de Nederlandse samenleving. In de 
waarneming van de leiding van de UMMON weigerde de (Turkse) ISN de noodzakelijke activiteiten te 
ondernemen. Onder invloed van Fitna verbond de UMMON zich met joodse en christelijke 
organisaties in het Caïro-overleg. Eerder had ze een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming 
van de reis naar Caïro in 2008 in de periode van het verschijnen van Fitna en die tot doel had anti-
Nederlandse acties zoals een handelsboycot te voorkomen en de Nederlandse situatie, in het 
bijzonder die van de moslims, en de visie van de Nederlandse overheid uit te leggen.  

De ISN duidde de islamitische uitingen vooral als uitingen van politiek en ideologisch anti-
islamisme. Zij zag het niet als een taak van gelovigen om op politieke aantijgingen te reageren. Wel 
zouden gelovigen en niet gelovigen, moslims en niet-moslims aangifte kunnen doen, de aandacht van 
de autoriteiten op dergelijke zaken vestigen of actief worden in mensenrechtenorganisaties. Als een 
relatieve uitzondering gold Submission, een film die door de ISN leiding en achterban meer als 
artistiek product werd beschouwd dan als een politiek-ideologisch statement. Over Fitna werd een 
persverklaring uitgegeven. Door zo om te gaan met de onderzochte islamkritische uitingen, maakte 
de ISN tevens duidelijk de wetten van de nationale staten van de Europese Unie en de 
mensenrechten te respecteren en aan islamcritici om respect daarvoor te vragen. Deze houding past 
bij de terughoudendheid inzake bemoeienis met politieke aangelegenheden in Europese landen die 
binnen het Diyanet netwerk blijkt te bestaan. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat de ISN zijn reacties 
afstemde met de moederorganisatie in Turkije. Door deze positie in te nemen verergerden al 
bestaande spanningen binnen het CMO, in het bijzonder die tussen ISN en UMMON. De UMMON 
wenste een internationale reactie namens moslims en christenen af te geven in de richting van 
religieuze autoriteiten in het Midden-Oosten en deed dit ook door zich publiekelijk te manifesteren 
in het kader van de Caïro-reis. De ISN deed dit niet, ofschoon ze als CMO organisatie wel bij het 
initiatief betrokken was. Het is onduidelijk of de intensivering van de inter-levensbeschouwelijke 
betrekkingen door de ISN in Nederland tijdens de onderzochte periode samenhangt met de 
islamkritische uitingen. Het lijkt waarschijnlijker dat dit samenhangt met andere factoren. 

De SICN komt uit het onderzoek naar voren als een hechte zelforganisatie die frequent 
contact met de eigen achterban heeft. De stichting is sensibel voor contacten met de buurt op lokaal 
niveau en met religieuze organisaties op lokaal, nationaal en internationaal niveau. De islamkritische 
uitingen hebben de leiding van de SICN betrekkelijk koud gelaten; men heeft er niet publiekelijk op 
gereageerd. De islamkritiek heeft volgens de SICN leiding betrekking op verschijnselen die zich onder 
die achterban niet afspelen of die men onvoldoende relevant vindt voor hun levenssituatie. Het 
betreft hier mensen die een goed leven willen leiden, in gemeenschap en goede betrekkingen met 
anderen. De islamcritici begeven zich, aldus de SICN leiding, op een grens, of overschrijden die. 
Daartoe heeft men het recht, maar moslims dienen zich daarin niet mee te laten slepen. Ook de 
overheid zou zich in de visie van de leiding van de SICN niet moeten laten leiden door de angst voor 
de islam en moslims. 

De NIF heeft als één van de weinige religieuze organisaties in 2008 een kort geding 
aangespannen tegen het Tweede Kamerlid Geert Wilders voorafgaand aan en ten tijde van het 
verschijnen van de film Fitna. Voor de NIF lag de betekenis van dit geding echter niet alleen in winst 
of verlies, het ging er ook om de emoties van de achterban in goede banen te leiden en het mogelijke 
conflict te doen de-escaleren. De gemeenschappelijke noemer van de NIF is de politiek-religieuze 
Milli Görüs- ideologie die zich altijd tegen het secularisme van de Turkse staat, sinds Atatürk, heeft 
verzet. Er zijn geen aanwijzingen dat de islamkritische uitingen voor de NIF reden geweest zijn om 
haar bestaande relaties met niet-islamitische organisaties te herzien. Men waardeert initiatieven als 
In Vrijheid Verbonden, maar op grassroot level speelt de interreligieuze dialoog geen grote rol. Men 
maakt een onderscheid tussen het religieuze en het politieke domein. Men wijst belediging van en 
kritiek op elkaars religieuze symbolen af. In het politieke domein acht de NIF kritiek en conflict 
gerechtvaardigd.  
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De OSV heeft alleen op Fitna publiekelijk gereageerd. Men wijst islamkritiek af, maar 
accepteert het bestaan ervan als onderdeel van het recht op vrije meningsuiting en vrijheid van 
godsdienst die men zelf hoog waardeert en waarvan men de betekenis uitdroeg tijdens de reis naar 
Caïro in 2008. Voor het overige koos men ervoor zich terzake van publieke reacties aan te sluiten bij 
andere, soennitische organisaties in het CMO, met welke de OSV graag samenwerkt. De OSV hechtte 
de afgelopen jaren veel waarde aan inter- en intra-religieuze verbanden. De islamkritische uitingen 
die hier zijn onderzocht hebben aan de uitbreiding van die verbanden echter weinig bijgedragen. Wel 
heeft de OSV zich in de loop van de jaren meer tot de maatschappij in bredere zin gewend. De 
islamkritische uitingen werden door de OSV vooral beoordeeld op hun mogelijke gevolgen voor de 
Nederlandse sjiitische gemeenschap. 

Gedurende de periode 2004-2010 is de landelijke moslimvrouwenorganisatie Al Nisa zeer 
actief geweest in het publieke debat over de islam en islamkritische uitingen. Het doel was om met 
verschillende middelen een tegenwicht te bieden aan de negatieve beeldvorming over de islam. Dit 
wil niet zeggen dat binnen Al Nisa alle kritiek werd afgewezen. Al Nisa wil echter vooral aantonen dat 
er geen principiële spanning bestaat tussen de Nederlandse samenleving en de islam. Al Nisa heeft 
wel kritiek op de bestaande patriarchale gender-rollen en structuren binnen de islam. Al Nisa is van 
meet af aan sterk gericht geweest op samenwerking met religieuze en maatschappelijke organisaties 
die haar emancipatoire doelstellingen delen. Het lijkt waarschijnlijk dat de organisatie deze 
samenwerking intensiveerde op het moment dat ze besloot de media te zoeken om een eigen 
standpunt in het debat naar voren te brengen.  

Islam & Dialoog maakt deel uit van de Turks-Koerdische transnationale Gülen-beweging. De 
leiding van deze stichting heeft publiekelijk, intern, noch extern in directe zin op de islamkritische 
uitingen gereageerd. Ofschoon zij meende dat bijvoorbeeld de makers van een film als Submission 
hiertoe de vrijheid hadden, ziet ze deze uitingen als een ongewenste vorm van interreligieuze 
communicatie. Zij nam deze uitingen serieus, maar wilde er zo weinig mogelijk aandacht aan 
schenken. De stichting wil in Nederland een tegenwicht bieden tegen de problemen op het gebied 
van de interreligieuze dialoog aan het begin van de eenentwintigste eeuw zijn ontstaan, inclusief de 
islamkritische uitingen, en positioneert zich als constructief en positief bijdragend aan de verbetering 
van de interreligieuze verhoudingen.  

Als we ons wenden tot de CGI organisaties zien we het volgende beeld. Alevieten hebben een 
lange geschiedenis van onderdrukking van hun religieuze en culturele identiteit gekend. Dit verleden 
werkt door in de wijze waarop HAK-DER positie kiest in het islamdebat in Nederland. Hun normen en 
waarden wijken af van die van soennitische moslims. HAK-DER heeft nauwelijks op de onderzochte 
islamkritische uitingen gereageerd, omdat men de inhoud van de kritiek niet direct wenste te 
weerspreken en zich daar zelfs tot op zekere hoogte in kon vinden. Tegelijkertijd wilde ze soennitisch 
islamitische organisaties niet voor het hoofd stoten. In feite heeft HAK-DER alleen in het geval van 
Fitna in het openbaar gereageerd, maar niet via het CGI, maar via het Inspraak Orgaan Turken, 
waarvan HAK-DER ook deel uitmaakt. Het lijkt erop dat men zich terzake van de islamkritiek in feite 
vooral heeft laten leiden door het belang van de alevitische minderheidsgroep.  

De FION is een soennitische, reformistische federatie van organisaties die zich oriënteert op 
de ideeën van de internationale Moslim Broederschap. Na 2009 heeft ze zich als bij de NMR 
aangesloten organisatie losgemaakt uit de CGI. Men richt zich op de versterking van de islam en de 
erkenning van deze religie in de Nederlandse samenleving. De FION heeft zich in woord en daad 
vooral ingespannen om de internationale en nationale verhoudingen rond de cartoonaffaire en Fitna 
te verbeteren, vooral door met internationale religieuze autoriteiten in contact te treden en de eigen 
achterban te doordringen van de noodzaak van een gematigde reactie. Met betrekking tot 
Submission heeft men in kort geding een rechtszaak aangespannen en verloren. Hoewel de FION 
leiding interreligieuze samenwerking niet van de hand wijst, betwijfelt ze het nut daarvan op het 
niveau van de leiding. De FION bepleit een groot aantal concrete initiatieven, religieus, 
maatschappelijk en juridisch, om de positie van de islam en moslims te verbeteren.  
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De (Lahore) Ahmadiyya, gerepresenteerd in de ULAMON, is een groep die door vele andere 
islamitische organisaties niet als islamitische organisatie erkend wordt. Vele Ahmadiyya moslims 
hebben een Surinaamse achtergrond. Men ziet zichzelf als maatschappelijk en religieus 
vooruitstrevend en verlicht. De leiding van ULAMON heeft met weinig nadruk publiekelijk gereageerd 
op de islamkritische uitingen. Over het algemeen beoordeelde men deze uitingen als niet betrekking 
hebbend op de eigen achterban. Opvallend is het feit dat de ULAMON-leiding de uitingen vooral 
vanuit het eigen religieuze (en etnische) kader en belang bekijkt en haar religieuze identiteit sterk 
benadrukt. De uitingen hebben voor zover valt na te gaan niet geleid tot intensievere interreligieuze 
communicatie.  
 
In het vierde hoofdstuk staan de christelijke organisaties centraal. Bij de leiding van de onderzochte 
christelijke kerken en instellingen treffen we twee reactiepatronen aan. In reactie op de 
islamkritische uitingen hebben de leidinggevenden van de Raad van Kerken, de RK-Kerk en de PKN 
vooral de banden met diverse moslimorganisaties, waaronder het CMO en de CGI, aangehaald, hen 
morele steun gegeven en de dialoog met hen aangescherpt en geïntensiveerd. De leiding van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken en de stichting Evangelie & Moslims alsmede SKIN hebben 
daarentegen daarop niet in het openbaar gereageerd. De Christelijke Gereformeerde Kerken en de 
stichting Evangelie & Moslims beschouwen het niet als hun taak als religieuze instellingen om op 
islamkritische uitingen te reageren. Dat is naar hun mening de taak van politieke en maatschappelijke 
organisaties. Tevens is van invloed dat men in het bevindelijke deel van de achterban van de 
genoemde kerken zeer geringe prioriteit toekent aan maatschappelijk inzet. De SKIN-leiding ziet het 
evenmin als haar taak om op islamkritische uitingen publiek in te gaan. Zij stelt zich primair ten doel 
de lidkerken te helpen “hun weg in Nederland te vinden” en hun belangen te behartigen. Tussen de 
aangesloten migrantenkerken lopen de standpunten over de islam en islamkritiek sterk uiteen. Het 
contact tussen de genoemde orthodox-christelijke groeperingen en islamitische organisaties is zeer 
beperkt.  

De leiding van de Raad van Kerken, de RK-Kerk en de PKN maken zich alle drie zorgen over 
het negatieve klimaat rondom moslims en islam in Nederland. Om dit klimaat te verbeteren alsmede 
islamgerelateerde vraagstukken aan te pakken, pleiten zij voor een intensivering van de uitwisseling 
over deze zaken met moslims in ontmoeting en confrontatie. Zelf leveren ze hieraan een bijdrage 
door de relaties met moslimorganisaties te versterken en met moslims een dialoog te voeren over 
geloofskwesties alsook over maatschappelijke kwesties, zoals gebeurt in de zogenaamde Caïro-
groep. Zij veronderstellen dat door samenwerking en dialoog belangrijke resultaten kunnen worden 
geboekt. Tevens stimuleren zij plaatselijke gemeenten, parochies en raden van kerken tot het voeren 
van een dialoog met moskeeorganisaties.  

De leidinggevenden van de drie instellingen hechten sterk aan de vrijheid van meningsuiting. 
Tegelijkertijd keuren ze het kwetsen, bespotten en beledigen van moslims af. Dat staat niet alleen 
haaks op hun levensvisie waarin noties als ‘respect’ en ‘verdraagzaamheid’ centraal staan, maar staat 
ook dialoog die men bepleit in de weg. Ondanks dat de leiders van de Raad van Kerken, de RK-Kerk 
en de PKN belangrijke inhoudelijke verschillen zien tussen de islam en het christendom, realiseren ze 
zich dat er tussen hun organisaties en islamitische instellingen ook inhoudelijke en vooral 
maatschappelijke verwantschap bestaat. Zo hechten kerken en islamitische organisaties beide aan de 
vrijheid van godsdienst en ruimte voor godsdienst in de publieke sfeer. Mede vanwege dit besef zijn 
er relatief veel contacten tussen deze mainline christelijke instellingen en islamitische organisaties.  
  
In het vijfde hoofdstuk staan de overige levensbeschouwelijke organisaties centraal. Deze blijken zeer 
verschillend te hebben gereageerd op de vijf geselecteerde islamkritische uitingen. Terwijl de leiding 
van de joodse organisaties (mede) in reactie op deze uitingen de contacten en maatschappelijke 
dialoog met islamitische organisaties heeft geïntensiveerd, was daarvan bijvoorbeeld bij de leiding 
van het Humanistisch Verbond geen sprake. Het Humanistisch Verbond heeft  het vooral voor 
islamcritici opgenomen op het moment dat zij vanwege hun kritiek bedreigd werden. De joodse 
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organisaties laten zich in hun optreden vooral leiden door de notie van ‘joods belang’, alhoewel de 
rabbijnen zich over de uitingen ook in termen van ‘mensenrechten’, ‘tolerantie’ en ‘respect’ hebben 
uitgelaten. Joodse instellingen herkennen als organisaties van een minderheidsgroep die zelf 
regelmatig wordt gestigmatiseerd, niet zelden de vooroordelen tegen de moslimgemeenschap. Zij 
delen met islamitische instellingen belangen op het punt van godsdienstvrijheid, verbod op 
(smadelijke) godslastering en vrijheid van onderwijs; hun relatie wordt echter belast door vermeend 
antisemitisme in islamitische kring, vermeend anti-islamisme in joodse kring en het Midden-Oosten 
conflict.  

De leiding van het Humanistisch Verbond benadert het vraagstuk van de islamkritische 
uitingen primair vanuit het kader van de vrijheid van meningsuiting. Zij neemt zelf een kritische 
positie in tegenover religie, inclusief de islam, en wil zich alle recht voorbehouden zich daarover in de 
toekomst vrijelijk kritisch te kunnen blijven uiten. De ervaren inhoudelijk afstand tussen het 
gedachtegoed van het Humanistisch Verbond en het geloofsgoed van de meeste islamitische 
organisaties brengt met zich mee dat het Humanistisch Verbond betrekkelijk weinig contacten 
onderhoudt met islamitische instellingen.  
 De leidinggevenden van de BUN en de HRN hebben niet gereageerd op de uitingen. Zij zien 
het niet direct als een prioriteit zich daarover uit te laten. Men had andere prioriteiten, zoals de 
opbouw van de eigen geloofsgemeenschap. Binnen de hindoegemeenschap in Nederland lijkt sinds 
de komst van Pim Fortuyn in de politiek wel enige sympathie voor islamkritiek te bestaan. Ervaringen 
met de PVV in de Haagse gemeentepolitiek hebben de laatste tijd in de hindoegemeenschap echter 
het besef doen groeien dat niet alleen de moslimgemeenschap maar ook zij getroffen kan worden 
door anti-multiculturele politiek. Vanwege de beleefde afstand tussen het geloofsgoed van de BUN 
respectievelijk de HRN en dat van islamitische instellingen, is het aantal contacten van de BUN en de 
HRN met islamitische instellingen beperkt. Wel onderhouden hindoes en moslims van Surinaams-
Hindoestaanse afkomst op lokaal niveau veel contact met elkaar wat terug gaat tot diep in de 
geschiedenis van Suriname. De NHR en de BUN nemen, evenals overigens de genoemde joodse 
organisaties en het Humanistische Verbond, deel aan de inter-levensbeschouwelijke initiatieven van 
de Prinsjesdagviering en In Vrijheid Verbonden.  
 
In het zesde en laatste hoofdstuk maken we de balans op en reflecteren we op de uitkomsten van 
het onderzoek. In de eerste twee delen staat de beantwoording van twee vragen centraal: welke 
patronen zijn te onderkennen in de reacties van de leiding van de verschillende instellingen op de 
betreffende islamkritische uitingen? En: door welke factoren worden die patronen beïnvloed? Na de 
beantwoording van deze vragen staan we in het derde gedeelte apart stil bij de casus Fitna die in 
Nederland de meeste ophef heeft veroorzaakt en vooral bij de rol die de overheid daarbij ten aanzien 
van levensbeschouwelijke instellingen heeft gespeeld. Voorts gaan we in het vierde gedeelte in op de 
vraag welke bijdrage de leiding van de onderzochte instellingen heeft gegeven aan de in Hoofdstuk 2 
gesignaleerde polarisatie rondom de islam in de Nederlandse samenleving in de periode 2004-2010. 
We sluiten het geheel af met enkele opmerkingen over de rol die levensbeschouwelijke organisaties 
in de toekomst mogelijk zullen spelen ten aanzien van de eventueel nog bestaande polarisatie 
rondom de islam. 
  
Patronen: Voor het vaststellen van de reactiepatronen is het van belang de reacties van islamitische 
en niet-islamitische organisaties van elkaar te onderscheiden. Deze twee typen organisaties nemen 
namelijk een andere positie in ten aanzien van de islamkritische uitingen. Terwijl de islamitische 
organisaties door de critici worden aangesproken op de godsdienst waaraan ze hun religieuze 
identiteit ontlenen, geldt dat niet voor de niet-islamitische instellingen. Wanneer we de critici tot de 
partij van de ‘aanklagers’ rekenen, dan behoren de islamitische organisaties tot de partij van de 
‘aangeklaagden’. De niet-islamitische organisaties behoren in dit beeld tot de categorie van de 
‘omstanders’ of ‘buitenstaanders’. Vanwege de verschillende posities die men in het ’systeem’ van 
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het veld van de islamkritiek inneemt, komen we bij de islamitische en niet-islamitische instellingen 
verschillende reactiepatronen tegen.  
In de reacties van de leiding van islamitische organisaties zijn drie patronen te onderscheiden: 
berustend/ vermijdend, verdedigend/ afwijzend, en offensief/ tegenspel biedend. Hoewel we bij de 
islamitische organisaties vaak elementen van verschillende patronen aantreffen, afhankelijk van de 
uiting waarop de reactie precies betrekking heeft, overheerst bij elke organisatie veelal één bepaald 
patroon. 
- Berustend/vermijdend: Bij dit patroon reageert de leiding indifferent op de kritiek. Men acht 
de kritiek niet op haar organisatie van toepassing en legt die terzijde. “Dit gaat niet over ons, maar 
over andere islamitische groeperingen.” Men is niet erg geïnteresseerd in het leggen van contacten 
in directe zin richting critici of richting andere levensbeschouwelijke organisaties. We treffen dit 
patroon aan bij de leiding van de SICN, de ULAMON en HAK-DER. 
- Verdedigend/afwijzend: In dit geval trekt de leiding zich de kritiek wel aan, maar onderneemt 
zij in organisatorische zin niet veel. Zij acht zich daartoe niet in staat of acht een reactie niet 
opportuun, bijvoorbeeld omdat zij dat niet tot haar taken rekent. Dit patroon traceren we bij de 
leiding van de ISN, Islam & Dialoog en OSV.  
- Offensief/tegenspel biedend: Hierbij neemt de leiding van een organisatie een actieve 
houding aan ten opzichte van de kritiekuitingen en reageert ze daar op een - naar eigen inzicht - 
gepaste manier op. Men spant een rechtszaak aan, geeft verklaringen af, lanceert een ludieke 
postercampagne en/of haalt de banden met niet-islamitische instellingen aan. Dit patroon komen we 
tegen bij de leiding van de UMMON, de NIF, Al Nisa en de FION.  
In de reactie van de leiding van de niet-islamitische instellingen kunnen vier soorten patronen 
worden onderscheiden: ondersteunend, coöperatief, afzijdig en kritisch. Ofschoon we deze patronen 
in zuivere vorm niet tegenkomen bij de bestudeerde organisaties, wordt iedere organisatie wel 
gekenmerkt door een bepaald type. 
- Ondersteunend: Kenmerkend voor dit patroon is dat men in reactie op de islamkritiek vooral 
steun betuigt aan de ‘beklaagden’, dus aan moslims en islamitische organisaties. Die steun kan zich 
beperken tot het naar buiten brengen van een steunverklaring, maar kan zich ook uiten in het 
aangaan van meer intensieve vormen van dialoog en samenwerking. Dit patroon vinden we bij de 
leiding van de Raad van Kerken in Nederland, de RK-Kerk en de PKN.  
- Coöperatief: Dit patroon houdt in dat de leiding publiekelijk op de uitingen reageert en 
nieuwe contacten legt of oude contacten met islamitische organisaties intensiveert, dit vooral met 
het oog op het belang van de eigen organisatie, de lidorganisaties en/of haar achterban. We treffen 
dit patroon aan bij de bestudeerde joodse organisaties.  
- Afzijdig: In dit geval reageert de leiding van een organisatie niet of nauwelijks op de uitingen 
van islamkritiek. Zij beschouwt de controverse rondom de islam bijvoorbeeld niet als haar zaak of 
spreekt zich vanwege verdeeldheid in de eigen gelederen over deze kwestie in het openbaar niet uit. 
Men onderhoudt geen of weinig contacten met islamitische organisaties. Dit patroon is 
waarneembaar bij de leiding van Christelijke Gereformeerde Kerken en Evangelie & Moslims, en de 
koepelorganisaties SKIN, de HRN en de BUN. 
- Kritisch: Karakteristiek voor dit patroon is dat men zich (goeddeels) kan vinden in de inhoud 
van de geuite islamkritiek, hoewel men soms bezwaren heeft tegen de vorm  waarin die kritiek wordt 
geuit. Men neemt het op voor de critici als die vanwege hun kritiek bedreigd worden. Deze opstelling 
vinden we bij de leiding van het Humanistisch Verbond.  
 
Factoren: Uit het onderzoek komt naar voren dat de factor framing van zeer groot belang is. De 
manier waarop de leiders hun situatie definiëren, inclusief de islamkritische uitingen en andere 
levensbeschouwelijke groeperingen, beïnvloedt hun reactie in hoge mate. Op basis van het 
onderscheid tussen twee typen framing maken we onderscheid tussen twee soorten 
levensbeschouwelijke organisaties: belangen (gestuurde) organisaties en waarden (gestuurde) 
organisaties. Belangenorganisaties interpreteren hun situatie en strategie primair vanuit het 
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perspectief van het eigen belang, of het belang van de lidorganisaties of de groepen die zij 
representeren, terwijl waardenorganisaties die zaken primair definiëren vanuit het perspectief van 
hun waardensystemen. De twee typen vormen de uitersten van een continuüm. In de praktijk 
hebben levensbeschouwelijke organisaties altijd elementen van beide typen in zich. We bekijken 
eerst de organisaties die hun reacties op de islamkritische uitingen vooral blijken te interpreteren 
vanuit de notie van belang.  
 
Levensbeschouwelijke belangenorganisaties: Onder de tien bestudeerde islamitische organisaties, 
kunnen vier wat betreft hun reacties op islamkritische uitingen worden getypeerd als (hoofdzakelijk) 
belangenorganisaties: SICN, ULAMON, HAK-DER en OSV. De overige islamitische organisaties 
vertonen meer het karakter van waardenorganisaties: UMMON, ISN, NIF, Al Nisa, FION en Islam & 
Dialoog. Onder de niet-islamitische organisaties vallen de koepelorganisaties SKIN, BUN en de HRN 
primair in de categorie belangenorganisaties, terwijl de Raad van Kerken, de RK-Kerk, de PKN, de 
Christelijke Gereformeerde Kerken, Evangelie & Moslims en het Humanistisch Verbond vooral 
kunnen worden beschouwd als waardenorganisaties. De onderzochte joodse organisaties nemen in 
deze tweedeling een tussenpositie in: de twee joodse kerkgenootschappen NIK en het NVPJ vallen 
deels in de categorie van waardenorganisaties en deels in de categorie belangenorganisaties, terwijl 
het CJO bij uitstek een belangenorganisatie is die zich expliciet richt op de behartiging van de 
belangen van de aangesloten joodse organisaties en meer in het algemeen de joodse gemeenschap 
in Nederland.  

Wat opvalt, is dat bijna alle zogenoemde levensbeschouwelijke belangenorganisaties niet 
gereageerd hebben op de betreffende uitingen van islamkritiek. De leidinggevenden van de 
islamitische belangenorganisaties zijn van mening de uitingen niet van toepassing zijn op ‘hun’ islam, 
terwijl de leidinggevenden van de niet-islamitische belangenorganisaties het veelal niet als hun taak 
zien daarop te reageren. “Het is onze zaak niet.” In overeenstemming hiermee hebben ze ook niet of 
in beperkte mate geïnvesteerd in de versterking van de interreligieuze contacten naar aanleiding van 
de uitingen. Hoewel onder leiding van Varamitra de BUN-leiding zich wel iets actiever is gaan 
opstellen op het terrein van de inter-levensbeschouwelijke dialoog, zijn mede vanwege de 
veronderstelde grote afstand tussen de levensbeschouwing van de eigen organisatie en die van 
islamitische organisaties de contacten tussen SKIN, de HRN en ook de BUN en islamitische 
organisaties beperkt. 
 Er zijn twee uitzonderingen. Onder de islamitische organisaties heeft de leiding van de 
sjiitische OSV in het verband van CMO wel actief gereageerd op met name Fitna. Dat is mede toe 
toeschrijven aan het feit dat de OSV bij deze gebeurtenis als nieuw lid van de CMO aan de overgrote 
meerderheid van soennitische lidorganisaties van deze koepel wilde laten weten dat zij solidair met 
hen is. Onder de niet-islamitische organisaties vormt het CJO de grote uitzondering. Zij heeft in 
tegenstelling tot alle andere niet-islamitische belangenorganisaties wel gereageerd op de 
betreffende uitingen, althans op Fitna, omdat zij als enige van oordeel was dat daarbij de belangen 
van haar achterban wel in het geding waren.  
 
Levensbeschouwelijke waardenorganisaties: Onder de islamitische waardenorganisaties treffen we 
twee typen framing aan: religieuze framing en politiek - ideologische framing. Sommige organisaties 
definiëren de uitingen primair als een belediging van de sleutelsymbolen van de islam (UMMON; NIF; 
Islam & Dialoog), terwijl andere organisaties ze vooral zien als uitingen van de ideologie van anti-
islamisme of racisme (ISN; Al Nisa; FION). Onder de niet-islamitische organisaties komen we ook 
twee typen tegen: ‘maatschappelijke’ framing en ‘grondrechtelijke’ framing. De leiding van de Raad 
van Kerken, de RK-Kerk, de PKN en rabbijnen van de joodse kerkgenootschappen hebben een 
islamkritische uiting als Fitna primair in en vanuit het kader van de sociale samenhang in Nederland 
geïnterpreteerd. Zij zien die uiting vooral als een provocatie die de maatschappelijke polarisatie 
aanwakkert. De leiding van het Humanistische Verbond benadrukt echter de legitimiteit van de 
islamkritische uitingen. Zij interpreteert ze primair vanuit het perspectief van vrijheid van 
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meningsuiting en neemt het vanuit dat kader op voor islamcritici als die vanwege hun uitingen 
bedreigd worden.  

Essentieel voor de reactie van de leiding van de organisaties is evenwel niet zozeer hun 
diagnostische framing, als wel de combinatie van diagnostische framing en strategische framing.  Die 
combinatie is in hoge mate bepalend voor de wijze waarop de leidinggevenden hebben gereageerd. 
Vanuit hun maatschappelijk interpretatiekader pleiten de ‘mainstream’ christelijke kerken voor de 
versterking van de interreligieuze en culturele dialoog. Hoewel de leiding van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken de diagnose van islamkritische uitingen van de leiding van deze kerken deelt, 
heeft zij echter niet op de betreffende uitingen gereageerd omdat zij van oordeel is dat het niet haar 
taak maar die van maatschappelijke en politieke organisaties is op uitingen publiekelijk te reageren. 
Sommige islamitische organisaties beschouwen het niet zozeer hun verantwoordelijkheid als wel die 
van de overheid (ISN) of van niet-islamitische instellingen (Islam & Dialoog) om te reageren op 
uitingen van islambelediging of anti-islamisme. Andere organisaties, zoals de UMMON, de FION en Al 
Nisa, hebben wel actief gereageerd in overeenstemming met hun strategische visie.  

Uit het onderzoek komt naar voren dat de intensivering van de contacten tussen islamitische 
en niet-islamitische organisaties beïnvloed wordt de factor van de afstand tussen de eigen 
levensbeschouwing en die van andere organisaties, althans de perceptie daarvan. Hoe meer 
verwantschap leiders zien tussen het ‘geloofsstelsel’ van hun organisatie en dat van andere 
organisaties, hoe sterker ze ertoe neigen te investeren in inter-levensbeschouwelijke activiteiten en 
samenwerking in reactie op de uitingen. Zo onderhouden de leidinggevenden van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken, Evangelie & Moslims en het Humanistisch Verbond minder contacten met 
vertegenwoordigers van islamitische organisaties dan de leiding van de grote kerken in Nederland, 
mede omdat zij minder verwantschap zien. Het Humanistisch Verbond heeft in het verband van de 
Humanistische Alliantie wel contact met HAK-DER, die zij beschouwt als geestverwant. Mede 
vanwege de factor ‘gepercipieerde afstand’ heeft de FION minder geïnvesteerd in interreligieuze 
samenwerking naar aanleiding van de uitingen dan de overige islamitische waardenorganisaties. 
 
De reacties van de leidinggevenden worden naast de factor framing ook meer of minder beïnvloed 
door interne en externe invloeden. Wat betreft de factor interne invloeden is de interne verdeeldheid 
soms (mede) een reden waarom leidinggevenden terughoudend zijn in het geven van een reactie. 
Wat de betreft de factor externe invloeden is de overheid van belang. Vooral de rol die de overheid 
tijdens de Fitna-periode heeft gespeeld, is door diverse islamitische organisaties als een steun 
ervaren, mogelijk in het bijzonder door Marokkaanse organisaties, die juist vanwege de etnische 
achtergrond van de moordenaar van Theo Van Gogh als geneigd tot radicalisering werden 
gestigmatiseerd. Overigens waren ook verschillende niet-islamitische organisaties over de houding 
van de overheid te spreken. Een significante externe factor in het geval van de islamitische 
organisaties zijn de internationale en transnationale banden. Die spelen een belangrijke rol bij de ISN 
en de UMMON, en hebben mogelijk bijgedragen aan de groeiende spanning tussen beide 
organisaties binnen het CMO ten tijde van Fitna. Internationale verbanden zijn ook van invloed op 
het reactiepatroon van een organisatie als de FION. Voorts hebben contacten met de Indonesische 
Gemeenschap van Kerken in de aanloop naar de verschijning van Fitna, de leiding van de PKN maar 
ook de Raad van Kerken een impuls gegeven in actie te komen bij die film. 
 
Wat betreft de achtergrondfactoren is het opmerkelijk dat in feite alle onderzochte zogenaamde 
levensbeschouwelijke belangenorganisaties organisaties zijn van kleine religieuze minderheden 
binnen of buiten de islam in Nederland. Vanuit hun relatief marginale positie proberen ze primair de 
belangen van ‘hun’ ledenorganisaties en ‘hun’ mensen te behartigen en houden ze zich afzijdig van 
maatschappelijke en politieke debatten als die naar hun mening deze belangen niet raken. De 
framing van de leiding van de waardenorganisaties wordt mede ingegeven door de 
levensbeschouwing die men voorstaat en de positie die men inneemt. Bij alle islamitische 
organisaties speelt de etnische factor een grote rol, behalve bij de interetnische organisatie Al Nisa. 
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De structuur van de organisatie heeft invloed op de factor ‘interne invloeden’. Hoe ‘democratischer’ 
een organisatie is georganiseerd, hoe meer de leiding van die organisatie rekening dient te houden 
met de opvattingen van de leden van haar organisatie. De banden die al voorafgaande aan de 
uitingen die in dit onderzoek centraal staan opgebouwd zijn tussen de Raad van Kerken, de RK-Kerk 
en de PKN en diverse islamitische instellingen hebben mede de basis gelegd voor de versterking van 
die banden in reactie op die uitingen.  
 
Het derde deel van het slothoofdstuk gaat over de vraag welke rol heeft de overheid bij Fitna 
gespeeld heeft ten aanzien van levensbeschouwelijke instellingen. Uit het onderzoek komt naar 
voren dat het overheidsbeleid inzake Fitna en het zogenaamde Fitna-overleg op het ministerie van 
VROM/ WWI de leidinggevenden van een aantal islamitische organisaties goed heeft gedaan. De 
steun die zij hebben ervaren heeft hen niet alleen extra gemotiveerd om zich in eigen kring in te 
zetten voor een ‘waardige en kalme’ reactie, maar ook in de islamitische wereld op te komen voor 
het Nederlandse algemeen belang.  

Andere organisaties waren overigens minder te spreken over de houding van de overheid 
inzake Fitna. Zij waren van mening dat de overheid zich liet leiden door een veel te negatief beeld 
van de islam, en dat, toen de islamitische organisaties zich gepast en waardig bleken te uiten, zij (te) 
weinig meer van zich liet horen. Dit standpunt komen we onder andere tegen bij Al Nisa. Op grond 
hiervan kan men zich afvragen of de overheid niet het risico loopt op een vertraagd negatief effect 
van haar interventie als zij daaraan niet een follow-up geeft die in overeenstemming is met de 
gewekte verwachtingen.  

De Fitna-zaak heeft de banden tussen de leidinggevenden van diverse islamitische en 
christelijke organisaties versterkt wat tot uitdrukking komt in de vorming van de zogenaamde Caïro-
groep. Op twee tegenovergestelde manieren heeft deze zaak de relaties tussen de islamitische 
organisaties beïnvloed. Aan de ene kant heeft ze ertoe bijgedragen dat bijvoorbeeld het CMO en het 
CGI met elkaar in gesprek kwamen en gezamenlijk hebben deelgenomen aan de bovengenoemde 
Caïro-reis.  Aan de andere kant heeft ze evenwel ook spanningen tussen bepaalde  islamitische 
organisaties blootgelegd die reeds voor Fitna bestonden en die wellicht versterkt. Zo kon de leiding 
van de FION, maar ook van de ISN, zich niet vinden in het voornemen van onder meer de UMMON in 
het verband van CMO om een reis naar Caïro te organiseren. Verschil van inzicht van de 
leidinggevenden, of anders gezegd, van diagnostische en strategische framing, dreef deze 
organisaties verder uit elkaar. 
 
In het vierde deel staat de vraag centraal of de onderzochte reacties de huidige polarisatie hebben 
versterkt of juist niet. Hebben ze bijgedragen aan de escalatie of aan de de-escalatie van de 
gepolariseerde verhoudingen in Nederland rondom de islam en moslims? Om deze vraag te 
beantwoorden, gaan we na hoe de uiteenlopende reacties ‘scoren’ op de vier condities die de 
socioloog Kees Schuyt heeft aangegeven voor de escalatie van dergelijke verhoudingen. Het blijkt dat 
de leidinggevenden van de onderzochte organisaties hieraan niet beantwoorden. Zij proberen in 
reactie op de islamkritische uitingen niet de ruimte voor diversiteit in eigen kring in te perken om 
daarmee sterker te komen staan ten opzichte van de partij van de critici. Zij keren zich veelal tegen 
polair ‘wij-zij’-denken, zowel aan de kant van moslims als van niet-moslims. Diverse islamitische 
leiders benadrukken hun verbondenheid met het Nederlandse algemeen belang. Van bespotting, laat 
staan demoniseren van de critici lijkt geen sprake te zijn. Sommige respondenten definiëren de 
verhouding tussen de partij van de islamcritici en moslims primair als een waardenconflict 
respectievelijk levensbeschouwelijk conflict, maar geen van de respondenten ziet het conflict als 
onoplosbaar. Een ieder erkent het belang van de rechtsstaat en suggereert methoden die kunnen 
worden aangewend om vreedzaam met de bestaande tegenstellingen om te gaan. Diverse 
respondenten geven aan zich bewust te zijn van de emoties die bij de huidige polarisatie tussen de 
islamcritici en moslims aan weerskanten spelen, dus van onvrede en mogelijk angst aan de kant van 
autochtone bevolkingsgroepen en van gevoelens van achterstelling, gekwetstheid en kwaadheid aan 
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de kant van islamitische groeperingen. Hun inzet is erop gericht dat de leden van hun eigen 
achterban zich niet door die emoties laat leiden.  
  
De studie wordt afgesloten met een korte beschouwing over de rol die de leiding van 
levensbeschouwelijke groeperingen in de toekomst mogelijk zal spelen bij de polarisatie rondom de 
islam en moslims in Nederland. Als de trends die gesignaleerd worden in recent 
godsdienstsociologisch en godsdienstwetenschappelijk onderzoek doorzetten, zal het 
levensbeschouwelijke veld in Nederland in de toekomst vermoedelijk bestaan uit een (groot) aantal 
zelfbewuste, toegewijde, kleinere en grotere religieuze minderheidsgroepen te midden van een 
meerderheid van de bevolking die zich kenmerkt door een sterk individualistische levenshouding, 
levensbeschouwelijke indifferentie, atheïsme en ‘zwevende religiositeit’. Religieuze en 
levensbeschouwelijke groeperingen zullen in die situatie mogelijk strategisch met elkaar omgaan: 
aan de ene kant zullen ze zich van elkaar willen onderscheiden en nadruk leggen op hun eigenheid, 
aan de andere kant zullen ze willen samenwerken op punten van gemeenschappelijk belang. De 
bijdragen die zij zullen leveren aan de eventueel nog bestaande polarisatie rondom de islam, of 
ruimer de omgang met levensbeschouwelijke verschillen in Nederland, is, zo stellen wij, vooral 
afhankelijk van hun antwoord op de uitdaging om nadruk op de eigen gemeenschap en identiteit te 
verbinden met respectvolle omgang en contacten met andere levensbeschouwelijke groeperingen. 
Anders gezegd: bonding te verbinden met bridging. 
 

 


