
Wat is er toch aan de hand? Je hoeft niet eens aandachtig de actualiteit te 
volgen om met die vraag voortdurend geconfronteerd te worden. De ontwikke-
lingen in het Midden-Oosten zijn nauwelijks te volgen, de vluchtelingenstroom 
die ze op gang gebracht hebben lijken zelfs de Europese Unie te bedreigen 
… Dan zijn er de aanslagen, in Europa en elders in de wereld, om niet te spre-
ken over het ballet van dreigingsniveaus … Wat is er toch aan de hand? Vijf 
vingers, antwoorden de massamedia in koor. Ongeveer iedereen probeert het 
verhaal naar zijn hand te zetten en het publiek raakt de draad kwijt. Dat voedt 
de angst die altijd goed is voor nieuwe smeuïge verhalen. Vluchtelingen die van 
ginds komen? Hou ze zo ver mogelijk weg, zij verwerpen onze waarden en 
zullen ons nog onder de voet lopen.
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In het tweede nummer van vorige jaargang (Golfslag, 2015, nr. 2, pp. 108-116) 
probeerde ik al aan te geven waarom de opkomst van Daesh ons ertoe moet 
aanzetten om mee te voelen met de gelovigen van de islam en hen te steunen 
in hun zoektocht naar een antwoord op deze uitdaging. Vertrekkend van de 
novemberaanslagen in Parijs, wil ik in dit artikel dieper ingaan op de gelovige 
reactie van de moslimgemeenschap. In deze context zal het eveneens nuttig 
zijn om even stil te staan bij het fenomeen van de jonge jihadi’s uit ons land die 
in Syrië gaan vechten om daarna terug te keren en hier dood en vernieling te 
zaaien. Dat alles moet ons toelaten om te begrijpen waarvoor zoveel mensen 
op de vlucht zijn en wat zij van ons verwachten.

mededeliNg

Daags na de aanslagen van 13 no-
vember 2015 verspreidde daeSh een 
korte mededeling die door een resem 
sociale media overgenomen werd: 
De gezegende aanslag te Parijs te-
gen de Franse kruisridders. Geda-
teerd op de 2de Salat 1437, begint het 
bericht met een citaat uit de Koran: ‘In 
de naam van God, de erbarmer, de 
barmhartige. God, de allerhoogste, 
heeft gezegd: “En zij dachten dat hun 
versterkingen hen tegen God konden 
beschermen. Maar God kwam tot 
hen waar zij er niet op rekenden en 
hij joeg hun harten schrik aan zodat 
hun huizen door hen eigenhandig en 
door de handen van de gelovigen 
verwoest werden. Leert dan de les 
daaruit, jullie die inzicht hebben.”’ (S 
59, 2) De tekst legt verder uit hoe dit 
woord van de Koran in praktijk ge-
bracht werd: ‘In een gezegende aan-
slag, waarvan God het welslagen be-

vorderde, heeft een groep gelovige 
soldaten van het kalifaat – God geve 
het macht en overwinning – de hoofd-
stad van de meest gruwelijke ontaar-
ding als doelwit gekozen, de stad die 
het kruis in haar vaandel draagt, in 
Europa en in Parijs.’ De daders wor-
den verder beschreven als ‘een groep 
die het aardse leven vaarwel gezegd 
heeft, recht op de vijand afgegaan 
is, op zoek naar de dood in het pad 
van God, om zo zijn godsdienst, zijn 
profeten en zijn bondgenoten te hulp 
te snellen.’

De mededeling is bedoeld voor de 
jongeren die zich geroepen voelen 
om zich voor de zaak van God in 
te zetten in het kalifaat. Ze is opge-
bouwd als een fatwa (juridisch stand-
punt): rituele vermelding van de naam 
van God, een citaat uit de Koran, een 
beschrijving van de situatie en het ant-
woord erop, de slotformule Allah aal-
am, God weet best. De auteurs gaan 
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ervan uit dat de lezer van dit bericht 
weinig of niets van de islam afweet. 
Hun fatwa is formeel correct, maar 
de inhoud staat haaks op een van 
de meest fundamentele geloofsinhou-
den. Ze beweren de dood gezocht te 
hebben in het pad van God ‘om zo 
zijn godsdienst, zijn profeten en zijn 
bondgenoten te hulp te snellen.’ Voor 
de gelovige moslim komt dit neer op 
een motie van wantrouwen tegen 
God. Wie dit beweert, gaat ervan uit 
dat God de situatie niet aankan en 
de hulp van mensen nodig heeft. De 
slotformule, Allah aalam, is duidelijk 
aan hen niet besteed. Ze is een uiting 
van nederigheid en onderwerping: 
we laten dit (de vermeende gruwel in 
de stad Parijs) aan God over, hij zorgt 
er wel voor. In de tijd van de grote 
kalifaten kon je voor een mededeling 
als die van 14 november streng ge-
straft worden. 

aNtwoord

Ik ga hier niet in op de vele reacties 
van religieuze en politieke leiders. Ze 
werden breed uitgesmeerd in de mas-
samedia. Ik beperk mij tot de richtlij-
nen uitgevaardigd door de Raad 
voor de Moslimeredienst in Frankrijk, 
een poging om de vrijdagpreken 
van de imams op 21 november te 
stroomlijnen. Ook deze tekst begint 
met de aanroeping van Gods naam. 

De Raad spreekt dan zijn afschuw uit 
voor de aanslag en stelt dat de islam 
lichtjaren ver verwijderd is van deze 
dissidente ideologie. 

Na de korte inleiding volgen enkele 
teksten die het geloof van de moskee-
bezoekers moeten voeden. Vooreerst 
een authentieke traditie van de pro-
feet Mohammad gerapporteerd door 
Attirmidhî: 
‘In de eindtijd zullen jongeren met 
dwaze ambities opstaan. Ze zullen 
de Koran wel lezen, maar verder dan 
hun strot zal die niet reiken. De meest 
nobele woorden zullen ze uitspreken, 
maar je moet ze daarna uit de gods-
dienst verwijderen zoals men een pijl 
uit een prooi trekt.’  

Deze typering van de jongeren die 
daeSh achternalopen mondt uit in een 
oproep tot religieuze onderscheiding 
met verwijzing naar de Koran: ‘Hij 
is het die tot jou het boek heeft neer 
gezonden; een deel ervan bestaat 
uit eenduidige tekenen – zij zijn de 
grondslag van het boek – en een an-
der deel uit meerduidige. Zij nu die 
in hun hart een neiging naar het ver-
keerde hebben, volgen bij hun stre-
ven naar verzoeking en bij hun stre-
ven naar eigenzinnige verklaring dat 
deel ervan dat meerduidig is. Maar 
de verklaring ervan kent niemand be-
halve God en zij die een diepgewor-



telde kennis hebben; zij zeggen: “Wij 
geloven erin. Het komt alles van onze 
Heer.” Maar alleen de verstandigen 
laten zich vermanen.’ (S 3, 7) God 
geeft het volk nog deze raad mee: 
‘Vraagt de mensen van de vermaning 
maar, als jullie het niet weten.’ 
(S 21, 7)

De Raad wijst er verder op dat nie-
mand geloof moet hechten aan de 
propaganda van daeSh. Abu Talib, 
oom en vertrouwensman van de pro-
feet Mohammad, heeft al voor dit fe-
nomeen gewaarschuwd: 
‘Wanneer je zwarte vlaggen zal 
zien, blijf dan rustig thuis, laat handen 
en voeten waar ze zijn. Daarna zal 
je een gemeenschap van geestelijk 
onvolwassen mannen zien waar je 
geen aandacht aan moet schenken. 
Hun harten zijn als stukken metaal. 
Ze doen zich voor als vertegenwoor-
digers van het Rijk. Ze aanvaarden 
discussie noch overleg. Ze roepen op 
tot de waarheid, maar zijn zelf geen 
mensen van waarheid. Hun voorna-
men zijn aan anderen ontleend en 
hun familienamen verwijzen naar 
dorpen, steden of landen. Ze heb-
ben lange loshangende haren, zoals 
de vrouwen. Ze zien er eensgezind 
uit tot interne conflicten uitbreken en 
ze elkaar naar het leven staan. Dan 
zal God aan iedereen de waarheid 
geven die hij wil.’ 

Daarna volgt een korte uitleg over 
de betekenis van de jihad als strijd 
tegen de eigen zondige begeerten, 
als zelfopvoeding, als worsteling om 
de islam beter te leren kennen en te 
verspreiden, als financiële bijdrage 
tot socio-economische ontwikkeling, 
enzovoort. De gewapende jihad mag 
slechts in uiterste nood ondernomen 
worden: wanneer de gelovigen mili-
tair aangevallen worden en geen an-
dere uitweg meer zien. Elk leven is hei-
lig voor de islam, want God zelf heeft 
gezegd: ‘Wie iemand doodt, anders 
dan voor doodslag of wegens verderf 
zaaien op aarde, is alsof hij de men-
sen gezamenlijk heeft gedood en wie 
iemand laat leven is alsof hij de men-
sen gezamenlijk heeft laten leven.’ (S 
5, 32) Tot slot stipt de Raad aan dat 
wie zichzelf een moslimstrijder noemt, 
daarom nog geen moslimstrijder is en 
dat een groep die zichzelf tot islamiti-
sche staat uitroept, daarom nog geen 
islamitische staat is. 

uitleg

Bovenstaande mededeling en het ant-
woord daarop hebben veel weg van 
een dovemansgesprek en zijn dat 
tot op zekere hoogte ook. Hoe dan 
ook, ze geven een goed beeld van 
het kader waarbinnen moslims over 
de huidige crisis denken en spreken. 
Wie met hun wereld niet vertrouwd 
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is, raakt snel de draad kwijt en krijgt 
de indruk dat er eenvoudig geen 
gesprekspartners zijn. Om enigszins 
aan te voelen wat hier aan de hand 
is en hoe ermee omgegaan wordt, 
moet de waarnemer zich de moeite 
getroosten om de nuances van een 
geloofsgesprek binnen de islam ten 
minste waar te nemen. Verder zal 
hij niet komen, maar een dergelijke 
kleine stap kan verhelderend werken.

Discussies onder moslims lijken dik-
wijls dogmatisch, maar zijn dat zel-
den. Een passage uit de Koran cite-
ren en dan beweren dat je het bij het 
rechte eind hebt, maakt enkel indruk 
op wie het heilige boek niet kent. Een 
passage die het tegenovergestelde 
beweert is zo gevonden! Trouwens, 
de passage over de bescherming 
van het leven (S 5, 32) vermeldt expli-
ciet als uitzondering: ‘verderf zaaien 
op aarde’ en dat was juist wat daeSh 
meende vast te stellen in Parijs. De 

Koran is geen doorlopend verhaal, 
minder nog een rationeel betoog. Het 

gaat eerder om een verzameling van 
gezegden die licht werpen op con-
crete situaties waar veelal niet naar 
verwezen wordt. Sommige teksten 
uit het indrukwekkende corpus ha-
diths of authentieke tradities kunnen 
een en ander nader verklaren, maar 
dan spitst de discussie zich toe op de 
ketting van geleerden die de aange-
haalde traditie doorgaven. Zo geeft 
de Raad voor de Moslimeredienst toe 
dat de transmissie van de traditie die 
teruggaat op Abu Talib onzeker is, 
maar de Raad gebruikt ze toch als ar-
gument. De waarnemer voelt zich on-
gemakkelijk bij een dergelijk gesprek. 
Kan je de Koran dan om het even 
wat laten zeggen? Wie kan nu echt 
spreken in naam van de islam? Zijn 
er dan helemaal geen algemeen gel-
dende criteria? Het ongemakkelijke 
antwoord hierop is: neen. Er bestaat 
niet zoiets als het gezicht van de is-
lam, je wordt altijd met meerdere ge-
zichten geconfronteerd. De moslims 
zelf vinden dat ook vervelend, van-
daar hun rusteloos zoeken naar een 
gezicht dat voor allen aanvaardbaar 
is, maar nooit gevonden wordt. 

Toch bestaat er zoiets als het gevoel 
tot de islam te behoren. De gelovige 
gaat ervan uit dat hij deel uitmaakt 
van de ruime beweging die begon 
met de openbaring aan de profeet 
Mohammad. Toegegeven, deze be-
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weging heeft verschillende vormen 
aangenomen en er bestaat geen ak-
koord over de grenzen van die diver-
siteit. Dat brengt ons tot de paradox 
die het leven van de gelovige moslim 
beheerst: de onenigheid voedt een 
streven naar eenheid en leidt tot de 
overtuiging dat bepaalde vormen 
van islam meer legitimiteit genieten 
dan andere. Dat verklaart waarom 
het herstel van het kalifaat zoveel 
moslims met hoop vervult: eindelijk 
één gezicht! Het salafisme (zie mijn 
vorig artikel1) surft op dit gevoel om 
de erfgenamen van de grote kalifa-
ten (traditionele islam) de wind uit de 
zeilen te nemen. Waar de islam in 
die periode zich in de lokale culturen 
integreerde, willen de salafisten alle 
cultuur bannen om zo een zuivere is-
lam te beleven. We hebben hier dui-
delijk te maken met een crisis binnen 
de islam.

geziNScriSiS

Onderzoek in het kader van de re-
cente gebeurtenissen heeft uitge-
wezen dat niet alleen de moslim-
gemeenschap moeilijke tijden mee-
maakt, heel wat gezinnen zijn totaal 
ontwricht. De meeste studies hebben 
migrantengezinnen onder de loep 
genomen, maar er zijn aanwijzingen 
dat de families in de geïmplodeerde 
Arabische landen eveneens een ern-

stige crisis doormaken. Zo valt het al 
enkele jaren op dat de daders van 
terroristische aanslagen dikwijls fami-
lieleden van elkaar zijn of tot dezelfde 
vriendenkring behoren. De jongeren 
vormen een hechte groep die zijn ei-
gen weg gaat omdat de vaders weg-
gevallen of totaal machteloos zijn. 
De oudere generatie is ontredderd 
en heeft de jongeren niets te bieden. 
Voor de jongeren leidt dat tot een 
diepe identiteitscrisis: ze betekenen 
voor niemand iets en haten daarom 
zo goed als iedereen. Dat maakt hen 
extra gevoelig voor elk heilsaanbod. 
Juist omdat ze niet religieus opgevoed 
werden, weinig of geen interesse be-
tonen voor een bredere cultuur en 
dikwijls niets omhanden hebben, la-
ten ze zich makkelijk inpalmen door 
een denkbeeldige oemma (moslimge-
meenschap) die hen groot zal maken. 
Er wordt hun een superieure identiteit 
aangeboden; ze mogen zich zonder 
beperking seksueel uitleven, elimine-
ren wie hen in de weg staat, anderen 
de les spellen en uitbuiten. Dat maakt 
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hen sterker dan de dood die hen trou-
wens het grootste aureool bezorgt: 
dat van martelaar voor het ware ge-
loof! Op die manier krijgt hun haat 
voor de maatschappij een sacrale 
invulling, terwijl ze zelf geen enkel 
gevoel voor religie hebben. Vandaar 
het afgrijzen van de moslims die door 
hen ‘bevrijd’ worden. 

De leiders van daeSh voelen perfect 
aan wat er in deze jongeren omgaat 
en zij slagen erin om velen onder hen 
aan te trekken, dankzij netwerken op 
internet, om ze voor eigen doelein-
den in te zetten. 
Na de oorlog in Irak werden de soen-
nieten systematisch uit het publieke 
leven geweerd door de sjiitische 
meerderheid. Zij betekenden plots 
niets meer en trokken zich terug in het 
Iraaks-Syrische stammengebied waar 
familiebanden heilig zijn. Enkele vroe-
gere militaire leiders en andere be-
kwame mensen die nergens nog aan 
de bak kwamen, zetten daeSh op en 
verzamelden in korte tijd duizenden 
lotgenoten die met hen op verovering 
trokken. Moeilijk was de strijd aan-
vankelijk niet en met de veroveringen 
kwamen ook indrukwekkende finan-
ciële middelen. Een monster was ge-
boren! De ideologische omkadering 
was snel gevormd. De inhoud deed 
er weinig toe zolang men er maar 
in slaagde de verworpenen van de 

moslimwereld te verenigen en het ex-
pansionistische project van de leiders 
tot een succes te maken. 

Breuk

In daeSh proberen enkele leiders de 
afwezige vader te vervangen voor 
duizenden jongeren tussen de 15 en 
25 jaar. Zij die zich bij deze orga-
nisatie aansluiten, werden door hun 
vroegere omgeving dikwijls niet eens 
opgemerkt: ze bestonden niet … Nu 
wordt hun identiteit hersteld, ze zien 
zichzelf als iemand, ze krijgen als 
het ware een geloofsprothese: geloof 
in zichzelf, in de zaak van een God 
waarover ze nauwelijks iets weten; 
een geloof dat boven elke twijfel ver-
heven is en de dood opzoekt. Ze zijn 
een soort wapenarsenaal geworden, 
anoniem, automatisch en dodelijk 
doeltreffend. Op die manier geven 
ze gestalte aan de breuk die ze er-
varen tussen zichzelf, hun ouders en 
de omgeving waarin ze geboren 
werden en opgroeiden. Het marte-
laarschap incarneert de breuk met 
de wereld, hun leven bestaat erin 
fysiek te verdwijnen. Dat is geen of-
fer, integendeel: ze verwerven de op-
perste eer wanneer ze erin slagen de 
menselijkheid van de maatschappij 
te vernietigen. Al wat haar dierbaar 
is, haten zij en moet letterlijk vermor-
zeld worden: beelden, gebouwen en 
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mensen. Slachtoffers worden zo toe-
getakeld dat niemand nog een volle-
dig lijk kan bijeenrapen om het een 
waardige begrafenis te geven. De 
breuk moet zo volledig mogelijk zijn, 
niets mag overblijven; zo word je een 
superman, een superheld!

De islam als godsdienst interesseert 
deze bekeerlingen niet, ze worden 
ook niet geïnitieerd en willen zich 
zeker niet in een of andere geloofs-
gemeenschap in Syrië integreren De 
leiders reiken hen enkel de elementen 
aan die hen toelaten de totale breuk 
die ze nastreven te beleven: het leven 
is een hel voor hen en het zal een 
hel zijn voor de rest van de wereld! 
Om nieuwe rekruten aan te trekken 
etaleren ze hun nieuwe almachtige ik 
op het internet, tonen ze hoe ze op 
de meest verschrikkelijke wijze wraak 
nemen en van hun nieuwe status ge-
nieten. Hun zelfverklaarde imams hel-
pen hen om zich in de huid van de 
nietsontziende held te verplaatsen. 
Zij, de almachtige strijders, geven nu 
hun eigen invulling aan de godsdienst 
die hun ouders verkwanseld hebben. 
Sommigen proberen hen zelfs te be-
keren, wat meestal mislukt. Dan is de 
breuk met de ouders compleet en 
worden alle bruggen opgeblazen. 
Iedereen moet weten dat zij meer 
moslim zijn dan alle moslims samen! 
Proportioneel gaat het om een kleine 

groep, in absolute cijfers om een ge-
duchte macht en daar is het hen om 
te doen. 

ziJ

Dat de bewoners van de gebieden 
waar daeSh de plak zwaait op de 
vlucht slaan, zal niemand verwonde-
ren. Zij vervoegen de grote aantallen 
vluchtelingen die al op de dool zijn 
na de implosie van andere Arabische 
Staten. Dat lotgenoten uit nog andere 

landen zich bij deze massa proberen 
aan te sluiten om hun eigen kans te 
wagen, wekt evenmin verbazing. Zij 
zijn met velen, maar daar liggen wij 
niet van wakker. Libanon heeft onge-
veer één miljoen Syriërs opgenomen, 
terwijl het zelf minder dan vijf miljoen 
eigen inwoners telt. Tja, het is een 
buurland en buren zijn er om elkaar 
te helpen. Andere buurlanden heb-
ben eveneens massa’s vluchtelingen 
verwelkomd. Een paar miljoen euro 
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willen we hun wel toestoppen, maar 
onze leiders drukken hen op het hart 
dat ze de plicht hebben om de vluch-
telingen in hun land te houden. Het 
zijn toch buren … en moslims zoals 
zij.

Zij zijn anders dan wij, hier aarden 
ze niet. Getraumatiseerde mensen 
zijn het, tot alles in staat: met een ge-
wond dier weet je nooit! Hun cultuur 
is anders, hun waarden zijn de onze 
niet. We hoorden wat ze allemaal 
met vrouwen uithalen… Toegegeven, 
ze hebben veel ellende meegemaakt. 
Maar hebben ze er ook iets uit ge-
leerd? De islam heeft toch al die mi-
serie veroorzaakt, waarom houden 
ze er dan nog zo fanatiek aan vast? 
Wie kan dat begrijpen? En toch … 
ook zij worstelen met die vragen, an-
ders dan wij, maar een worsteling is 
het. De meesten onder hen zijn ervan 
overtuigd dat hun problemen niets met 
de islam te maken hebben: God zou 
zoiets nooit toelaten! Enkelen denken 
dat ze dringend over hun godsdienst 
moeten nadenken, dat ze bij de neus 
genomen werden door hun religieuze 
leiders die hen een obscurantistische 
islam opgedrongen hebben. Je kan 
inderdaad stellen dat ze het over de 
oorzaak van al hun ellende oneens 
zijn. En ja, zij zijn moslim en ze willen 
het blijven. Zij zijn bovendien ontred-
derd en zien het niet meer zitten.  

wiJ

En nu komen ze naar ons toe … meer 
dan een miljoen! In Europa zijn we 
al met vijfhonderd miljoen, nog een 
miljoen erbij, dat kan toch niet, dat is 
buiten alle proportie … Wacht eens 
even, wie beweerde dat het normaal 
is dat het kleine Libanon zijn miljoen 
vluchtelingen houdt? Geef toe, nu pra-
ten we toch niet over logistiek, maar 
over onszelf! Wij hebben de schrik 
goed te pakken: er komt iets op ons 
af dat ons een en ander zal kosten. 
Misschien loopt het wel goed mis. 
Dus mag het er niet zijn, we moeten 
het tegenhouden. Plots merk je dan 
dat er wedstrijden georganiseerd 
worden: om ter meest kilometer ijze-
ren gordijn, om ter meest asielzoekers 
terugsturen, om ter strengst optreden 
… Strengheid is geboden want de 
meesten zijn jonge mannen: ze be-
dreigen ons demografisch evenwicht, 
om niet te spreken over de veiligheid 
van onze vrouwen … We raken de 
pedalen kwijt, niet alleen omdat er 
vluchtelingen op ons afkomen, maar 
ook omdat we geschrokken zijn van 
onszelf.

Nog niet zo lang geleden waren we 
geschokt door de beelden van de 
kleine Aylan die levenloos op een 
Grieks strand lag. We waren gepakt, 
ons hart bloedde en we voelden plots 
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dat we iets moesten doen. Die Grie-
ken en Turken toch! Wij zouden het 
beter doen, menselijkheid moest er 
zijn! Een Europese leider zei hardop 
wat we wilden horen: wij kunnen die 
situatie aan. Enthousiasme alom … 
eindelijk een leider met visie! Tot er 
heel wat mensen begonnen aan te ko-
men en het duidelijk was dat we voor 
een aartsmoeilijke opdracht stonden. 
Ons hart had ons parten gespeeld, 
de leider met visie ons verraden. Dan 
begonnen de horrorverhalen over 
Zuiderse types die zich misdragen 
en onze waarden niet delen. Onze 
democratie kwam plots in gevaar … 
Over de democratie moeten we ons 
zeker zorgen maken, maar dan om-
dat ze in een soort koopmanskunst 
ontaard is. Van politici die dag in 
dag uit naar stemmen hengelen, 
kan je moeilijk visie verwachten, laat 
staan dat ze met hogere waarden 
bezig zijn. Zij surfen zoals iedereen 
op de angstgolven, op zoek naar een 
kans om een mooie salto ten beste te 
geven … Denken wij nu echt dat we 
rationele mensen zijn die alles mooi 
op een rijtje zetten en dan doordacht 
beslissen? Komaan! 

morgeN

De moslimvluchtelingen zijn ontred-
derd, hun leiders leidden hen om 
de tuin en lieten hen daarna in de 

steek. Dat belet hen rustig na te den-
ken over wat er echt aan de hand is 
met henzelf, met hun godsdienst. Wij 
zijn verbijsterd en onze leiders zijn er 
niet beter aan toe, dat laat ons niet 
toe onszelf te zijn. Een ideale situatie 
kan je dit niet noemen. Wat wordt het 
morgen? Hoe moet dat verder?

Zoals altijd, zijn er aan beide zijden 
mensen te vinden die de voeten op 
de grond houden en pleiten voor 
meer collectieve luciditeit. Dezelfde 
mensen nemen bescheiden maar be-
tekenisvolle initiatieven en af en toe 
vinden ze elkaar. Er zijn moslims die 
begrijpen dat hun maatschappij van 
binnenuit aangevreten wordt door 
een kanker, en aan een therapie wer-
ken. Sommigen onder ons zijn tot het 
inzicht gekomen dat we ons in een 
tijd van globalisering niet in onze 
burcht kunnen blijven verschuilen. De 
problemen van de ander zijn ook de 
onze. Veel vluchtelingen zijn al aan-
gekomen en er zijn er nog meer op 
komst. Dat is een feit, of we dat nu 
gaarne aannemen of niet. Voor elk 
redelijk mens is het duidelijk dat er 
maar één weg vooruit is: samen en 
in dialoog.

Die dialoog zal onvermijdelijk een 
sterke spirituele dimensie hebben. 
Voor de moslims zal dat betekenen: 
meer aandacht voor de Schepper 
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en de dialoog van de gelovige met 
hem; minder getob over de Profeet en 
de noodzaak hem te verdedigen. Bij 
ons moet het inzicht groeien dat onze 
waarden niet mededeelbaar zijn bui-
ten een interreligieus kader en dat ze 
zeker niet te nemen of te laten zijn. 
Samen zullen we allicht nieuwe waar-
den ontdekken … Samen kunnen we 
bouwen aan een spiritualiteit die rust 
geeft aan ontredderde en verbijs-
terde mensen. Makkelijk zal dat niet 
zijn. Onze uitgangspunten en die van 
hen zijn verschillend en we moeten 
er aan beide zijden voor zorgen dat 
onze angsthazen niet te veel ongeluk-
ken veroorzaken. We hebben weinig 
keuze, als we willen dat er een mor-
gen zal zijn. 

Als religieuzen zijn wij vertrouwd 
met een spiritualiteit van samenle-
ven in een gemeenschappelijk huis. 
Wij weten uit ervaring dat het niet 
makkelijk is om de ongelijkheid aan 
te pakken, het naast elkaar leven te 

doorbreken, de afgrond van onbe-
grip te overbruggen. Op onze eigen 
bescheiden manier kunnen wij bijdra-
gen tot het ontluiken van een samen-
leving die de waardigheid van elk 
individu respecteert en de mensheid 
spiritueel laat groeien. Spiritualiteit is 
leven in verbondenheid met zichzelf, 
met de ander, met de natuur, met het 
universum, met God. Het wordt een 
werk van lange adem, met vallen en 
opstaan. Het zal ook iets kosten, ma-
terieel en spiritueel. De zending van 
de Kerk is nooit kosteloos geweest, 
wat ze in het vooruitzicht stelt is dat 
wel: het Rijk Gods. Gods genade, de 
gaven die we gratis ontvangen, ont-
breken nooit; aan ons om ze te ge-
bruiken zoals God ze bedoeld heeft. 
Voor hen en voor ons biedt een ge-
zonde spiritualiteit een uitweg uit de 
neerwaartse spiraal van angst voor 
elkaar.

Eric MANHAEGHE

1 Golfslag 2015, nr. 2, pp.111-112
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