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Bosma maakt moslims
tot mikpunt van geweld

De ‘eindstrijd’-
ideologie van
PVV-denkerMartin
Bosmamaakt
moslims doelwit van
discriminatie, stelt
LeoLucassen. Een
parallel met de
Joden in de jaren
dertig dringt zich op.

V
orige week zaterdag
sprak Martin Bosma
van de PVV in Letter
& Geest (13 juni) zijn
vrees uit dat het ein-
de van Nederland
nabij is. Op korte

termijn zullen moslims zowel demo-
grafisch als ideologisch de overhand
krijgen en de kernwaarden van Ne-
derland vernietigen. Hoewel ik niet
in zijn hoofd kan kijken, ga ik ervan
uit dat hij dit meent. Maar heeft hij
redenen om zich zoveel zorgen te
maken?
De demografie lijkt hem voorals-

nog ongelijk te geven. Hij spreekt
over twee miljoen niet-westerse al-
lochtonen, van wie het grootste deel
moslim zou zijn. Cijfers van het CBS
wijzen anders uit. Zelfs als we ieder-
een uit landen als Marokko, Turkije,
Iran, Irak en Somalië onder het eti-
ket ‘moslim’ scharen, komen we
hooguit op een miljoen mensen, of-
tewel 6 procent van de bevolking.
Aangezien de vruchtbaarheid zich

razendsnel aanpast aan het Neder-
landse gemiddelde, zal verdere groei
vooral van immigratie moeten ko-
men. En laat nu het aandeel van mi-
granten uit moslimlanden het laatste
decennium juist sterk afnemen.

Jihadstrijders

Bovendien is er een grote verschei-
denheid onder die 6 procent. Lang
niet iedereen is praktiserend. Een
deel hangt een tamelijk liberale vari-
ant aan, zoals de Turkse alevieten. En
zelfs de meerderheid, die een ortho-
doxere interpretatie prefereert, kijkt
vooral naar binnen, net als de ortho-
doxe protestanten, en is niet uit op
het bekeren van de buitenwereld.
Dat kan vervelend zijn voor degenen
die zich aan die sociale controle moe-
ten onderwerpen, maar het is geen
gevaar voor mainstream-waarden.
Degenen die de jihad tegen ongelo-

vigen steunen, vormen een kleine
minderheid. Zo zijn er nu 200 à 250
Nederlandse moslims als jihadstrij-

ders naar het kalifaat vertrokken, on-
geveer een half promille van de in
aanmerking komende populatie.
Zorgwekkend? Ja, maar vooral voor
de jihadisten zelf en hun familie.
Nu zou je Bosma’s angsten kunnen

afdoen als een schromelijke overdrij-
ving, maar het probleem is dat zijn
visie veel invloed heeft. De samenle-
ving wordt voortdurend gevoed met
het idee dat alle moslims liever van-
daag danmorgen de sharia invoeren.
Zo worden zij over één kam gescho-
ren als waren ze collectief doof en
blind voor liberale of westerse in-
vloeden. Als er iemand echter im-
muun is voor andere ideeën, dan

lijkt het Bosma zelf. Hij en de zijnen
houden vast aan hun apocalyptische
wereldbeeld, als ware het hun laatste
reddingsboei.

Zondebok-mechanisme

Nu ben ik de laatste om te beweren
dat er geen problematische kanten
kleven aan orthodoxe interpretaties
van de islam, of dat het integratie-
proces van een leien dakje gaat. Maar
de problemen (werkloosheid, slechte
huisvesting, criminaliteit, negatieve
gevolgen van islamisering) zijn be-
heersbaar. Bovendien hebben mi-
granten er zelf het meeste last van.
Het zorgelijkste gevolg van Bosma’s

‘eindstrijd’-ideologie is dat moslims
steeds meer mikpunt van discrimina-
tie en geweld worden. Het is opval-
lend dat socioloog Bosma geen oog
heeft voor het bekende zondebok-
mechanisme. Moslims worden im-
mers, net als de Joden in de jaren
dertig, voorgesteld als een existenti-
eel gevaar. De vergelijking is tegen-
woordig taboe, maar de overeenkom-
sten met het antisemitische idee van
Überfremdung dringt zich op.
Dat maakt Bosma geen nazi, maar

hij zou er goed aan doen niet alleen
zorgvuldiger om te gaan met de fei-
ten, maar ook zijn sociologische klas-
siekers nog eens uit de kast te halen.
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Marokkaanse imams op Schiphol. Ze maken de komende weken een tour langs Nederlandse moskeeën. FOTO ANP

M
eer dan veertig jaar
na het verschijnen
van het geruchtma-
kende klimaatrap-
port van de Club

van Rome heeft nu de bisschop
van Rome, beter bekend als paus
Franciscus, een eigen stuk gepu-
bliceerd over de onverantwoorde-
lijke omgang van de mens met de
aarde.
De inhoud van de boodschap is
niet wezenlijk anders, constateer-
de Wouter van Dieren, mede-op-
steller van het rapport uit 1972,
gisteren in deze krant. Van Die-
ren bedoelde dat niet mismoedig:
de mensheid moet herinnerd
worden aan de noodzaak de aar-
de te bewaren, en als de paus zijn

gezag aan die boodschap leent, is
dat alleen maar goed.
Als hoofd van een wereldkerk
met ruim een miljard gelovigen
legt het woord van Franciscus so-
wieso gewicht in de schaal, maar
daar komt bij dat het in dit geval
gaat om een encycliek, een zwaar-
wegende pauselijke brief. Francis-
cus wil bovendien verder reiken
dan de eigen parochies en zegt
dat deze encycliek is ‘bedoeld
voor iedereen’. Gezien zijn aan-
sprekende manier van communi-
ceren, mag verwacht worden dat
zijn boodschap inderdaad een
groot internationaal publiek zal
vinden.
Het belang van ‘Laudato si’, zoals
Franciscus zijn encycliek heeft ge-

noemd, ligt niet alleen in de sta-
tuur van de afzender. Ook qua in-
houd is het een bijzonder docu-
ment, omdat de paus verbanden
legt die de zorg voor de aarde ver-
ankert in wat hij een ‘integrale
ecologie’ noemt: respect voor de
natuur is daarin ook respect voor
de mens. In beide gevallen keert
hij zich tegen ‘onze wegwerpcul-
tuur’.
Franciscus omschrijft de aarde als
‘ons gezamenlijke huis’ en ziet in
de verwaarlozing daarvan een be-
wijs van spirituele armoede: ‘Het
geweld dat bestaat in het hart van
de mens, uit zich ook in de ziekte
die we zien in de aarde’.
Daarmee legt hij de verantwoor-
delijkheid voor de zorg voor de

natuur terecht bij elk individu,
zonder overigens de rol van
overheden en organisaties te
onderschatten. Als het gaat
om een zaak als klimaatveran-
dering, is hij zeer concreet: dat
moet een halt aan worden toe-
geroepen.
Die oproep, door conservatieve
rooms-katholieke politici als Jeb
Bush in de Verenigde Staten al
van de hand gewezen, geeft de
encycliek een politieke kracht die
verder gaat dan menig ander
theologisch geschrift. Het feit dat
Franciscus er op dit moment mee
komt, zes maanden voor de cru-
ciale klimaattop in Parijs, bewijst
dat deze paus beschikt over zowel
kerkelijk als politiek instinct.
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