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’Ik voel me een roepende in de woestijn’

Vr#denker Mohamed
Mouman: ’Nederlandse
moslims z#n bang’
Door SILVAN SCHOONHOVEN
Updated Vandaag, 09:10 Vandaag, 07:00 in BINNENLAND

Mohamed Mouman vindt de woede bij moslims over
spotprenten onnodig. „God zei eigenlijk: trek je er niets van
aan.”
AMAURY MILLER

Lees voor

AMSTERDAM - Is het verboden om
spotprenten te tekenen van de profeet? Nee,
vindt Mohamed Mouman, overtuigd moslim
én vrijdenker. Terwijl het radicale geluid
steeds harder klinkt in Nederland, probeert
de Amsterdammer al jaren om de liberale
islam in Nederland een stem te geven. Hij
voelt zich een roepende in de woestijn.
„Binnen tien minuten heb je ruzie.”

Ruim 120.000 Nederlandse moslims
ondertekenden de afgelopen dagen een petitie
tegen het beledigen van de profeet. Mouman
kijkt er volslagen anders tegenaan. Hij vindt dat
de Koran een duidelijk onderscheid maakt
tussen Mohammed als boodschapper en
Mohammed als profeet. De eerste positie is
heilig, maar de tweede niet. „De profeet zegt in
de Koran: ik ben een gewoon mens zoals jullie.”

Bovendien: nooit vaardigde God in de Koran
straffen uit als zijn gezant werd beledigd.
Daarom is de woede bij moslims over
spotprenten onnodig. „God zei eigenlijk: trek je
er niets van aan. Moslims worden ook niet boos
als Mozes of Jezus beledigd worden, terwijl in
de Koran staat dat alle boodschappers gelijk
zijn.”
Mouman legt het op zijn YouTube-kanaal
Mynbar Forum allemaal rustig uit, onderbouwd
met Koranverzen. Maar populair maakt hij zich
niet met zijn video’s over controversiële
geloofszaken. Ten opzichte van de gemiddelde
Nederlandse moslim zwemt hij dwars tegen de
stroom in. Hij snijdt gevoelige thema’s aan: de
omgang tussen man en vrouw (’je mag trouwen
met wie je wil’), de nikab (’er is niets islamitisch
aan een stuk stof’), het volgen van imams (’denk
liever zelf na’), vasten tijdens de ramadan
(’hoeft niet als je niet wilt’).

Verketterd
Mouman wordt soms verketterd en krijgt
serieuze bedreigingen. In zijn kennissenkring
ligt het ook gevoelig allemaal. „Ik voel me daar
een roepende in de woestijn. Je krijgt hevige
discussie, je houdt nauwelijks vrienden over.
Constant hoor ik: jij bent geen echte moslim.
Positieve reacties? Heel weinig.”
BEKIJK OOK:

Experts waarschuwen voor
islamisering: ’Fundamentalisten
intimideren gematigden’
Online vindt hij wel geestverwanten. „Daar
stimuleren we elkaar. Er is een beweging op
komst in de islamitische wereld, maar in
Nederland nog niet zo. Hier hoor je al heel snel:
wie ben jij om te interpreteren? Volgens veel
moslims moet je dertig jaar studeren voor je dat
mag. Je zou haast gaan denken dat het
makkelijker is om astronaut te worden dan de
Koran te lezen. Maar God zelf zegt: de Koran is
begrijpelijk voor iedereen, het is juist
makkelijk.”

Fatwa
Overal in Europa proberen liberale moslims
voet aan de grond te krijgen, maar het blijft
liefdewerk, oud papier. In Groot-Brittannië
oefent de Quilliam Foundation enige invloed
uit, opgericht door een voormalig extremist van
Hizb-ut-Tahrir die in de gevangenis boeken ging
lezen over mensenrechten. In andere landen
komt de tegenbeweging moeizamer van de
grond. De Deense organisatie Democratische
Moslims, opgericht na de cartoonrellen rond de
Jyllands-Posten, ging als een nachtkaars uit. In
Berlijn preekt een vrouwelijke imam zonder
hoofddoek in een moskee waar mannen en
vrouwen door elkaar heen bidden – maar het
gebedshuis wordt noodgedwongen beveiligd na
een fatwa uit Egypte.
BEKIJK OOK:

Franse ambassadeur haalt uit:
’Jihadisten hebben ons de oorlog
verklaard’
In Nederland beweegt er helemaal weinig.
Ahmed Aboutaleb en Ahmed Marcouch vormen
de bekendste gezichten van de liberale islam,
maar in de moskeeën hebben ze talrijke
vijanden en een oﬃciële beweging is er niet.
Nederland zou moskeeën voor vrijdenkers
moeten steunen en beschermen, zei exmoslima Ayaan Hirsi Ali eerder tegen De
Telegraaf. „Nederlandse moslims vertelden me
dat ze wel degelijk behoefte hebben aan
vrijzinnige moskeeën, maar ze zijn bang.”
BEKIJK OOK:

’Toon spotprent op Torentje als
Macron weer langskomt’
Liberale moslims zitten dan ook niet aan de
talkshowtafels. Mouman ergert zich aan de
bekende gezichten die wel op televisie komen.
„Die hebben het voortdurend over ’in gesprek
blijven met elkaar’ terwijl ze wel radicale
sprekers uitnodigen. Ik kan me voorstellen dat
de Nederlander denkt: we praten al dertig jaar,
we willen weleens iets zíen.”

’Vrij spel’
Mouman denkt toch dat er veel Nederlandse
moslims rondlopen die het geloof een ander
gezicht willen geven. „Ze zoeken een rationele,
moderne islam, in de richting van een
verlichting. Maar ik merk hier niets van in de
vrijdagpreken. Ik zie dat de salaﬁsten terrein
winnen. Wij moslims geven ook geen tegengas
en daardoor krijgen ze vrij spel.”
BEKIJK OOK:

Alarm om islamisme in Nederland:
’Gif wordt in kinderen gepompt’
Liberalen zoals Mouman redeneren op een
manier waar orthodoxe moslims van gruwen.
Hij schuift de complete boekenkast met
traditieverhalen over Mohammed terzijde en
houdt alleen de Koran over. Vervolgens slaat hij
zelf aan het interpreteren, met alleen de logica
als gereedschap. In de begintijd van de islam
was dat gebruikelijk, maar middeleeuwse
theologen hebben ’de poort gesloten’ naar eigen
uitleg.
„Alles is daardoor afgebakend”, zegt Mouman.
„Het water staat stil. Maar zo bind je de islam
aan een tijd en plaats. Imams preken vanuit een
dode samenleving van duizend jaar geleden
terwijl de menselijke ontwikkeling en
intelligentie is doorgegroeid. Elke nieuwe
generatie is verantwoordelijk voor de eigen
interpretatie, want als je mensen geen ruimte
geeft om na te denken, krijg je een parallelle
samenleving en radicalisering. Er komen
bovendien steeds meer verboden bij. De poort
van de ’haramisering’ moet eens gesloten
worden. In de islam is er geen dwang, dus moet
er gepreekt worden over zaken als de vrijheid
van meningsuiting, zelfbeschikking en
democratie.”
BEKIJK OOK:

‘Bedreigingen na spotprent griezelige
ontwikkeling’

BEKIJK OOK:

Stapje voor stapje wijken we voor het
rupsje-nooit-genoeg van de islam

BEKIJK OOK:

’Schaf de vrijheid van godsdienst toch
af’
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