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HOOFDSTUK 1 

Onderzoeksdesign 
Probleemstelling, theoretische benadering, methodologie en de 
opzet van het proefschrift 

1.1 Inleiding 

Sinds het begin van de twintigste eeuw is er sprake van een groeiende invloed van de 

islam op sociaal en politiek gebied. Het westerse modernisme is hoe dan ook binnen-

gedrongen in de islamitische wereld. De neiging en pogingen om de islamitische 

landen te moderniseren hebben heftige tegenreacties van conservatieve groeperingen 

opgewekt. Veel islamitische groeperingen beschouwen het modernisme als een vijand 

die tegen de islam actief is. Zij zien door deze ontwikkeling hun geloof, tradities en 

levensstijl in hun samenleving in gevaar komen en reageren op een uitermate 

defensieve wijze en met buitensporig geweld op dit proces. 

De Iraanse revolutie van 1979 en de uiteindelijke vestiging van een islamitische 

staat in Iran als resultaat van de islamitische revolutie hebben de religieuze bewegingen 

in de hele islamitische wereld versterkt en in beweging gebracht. Na de machtsover-

name van Khomeini begon de islam een steeds actievere rol te spelen bij het activeren 

van moslims op politiek gebied. Het verzet van de moslimbeweging heeft vooral een 

gewelddadig karakter aangenomen, dat met name gericht is tegen het Westen en Israël. 

Het zogenaamde ‘islamitisch fundamentalisme’ lijkt de internationale vrede en de 

wereldorde te bedreigen. De groei van de islam en islamitische bewegingen in de 

wereld is aanzienlijk. De islam is herboren. Men spreekt van een terugkeer naar, ofwel 

een renaissance van, de islam. In bijna alle islamitische samenlevingen streven moslim-

fundamentalisten naar een staatsvorm waarin de rol van de islam en de islamitische 

wet centraal dient te staan. Zij verzetten zich niet alleen tegen de modernisering van 

de samenleving, maar keren zich eveneens tegen de secularisering van de staat. Hun 

doel is een islamitische orde waarin ‘de sharia’ het sociale leven organiseert. Het 

islamitisch fundamentalisme is niet alleen een geloof, het is ook een ideologie, een 

sociaal-politiek plan waarin geweld een belangrijke plaats inneemt.  
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1.2 Probleemstelling  

De aanleiding tot het verrichten van dit onderzoek is een persoonlijke. Ik ben afkom-

stig uit Iran waar sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw bovengenoemd proces 

gaande is. De islamitische revolutie van 1979 was een teken waaraan men voor het 

eerst in de twintigste eeuw kon zien dat de nieuwe islamieten in staat zijn om politieke 

macht te veroveren. Dit is in de afgelopen decennia één van de meest besproken 

onderwerpen geworden. Het islamitische fundamentalisme is volop in beweging en 

kan als een serieus gevaar voor de internationale vrede gezien worden. Het is in de 

afgelopen decennia één van de belangrijkste bronnen van de bloedige conflicten 

geweest in de internationale gemeenschap. Het islamitisch fundamentalisme vormt 

wereldwijd een bron van problemen, niet in het minst vanwege het feit dat de 

islamitische bewegingen blijven groeien en het gebruik van geweld niet schuwen. 

Menigeen beschouwt dit proces als de grootste bedreiging voor de heersende 

politieke en maatschappelijke orde. Het gewelddadige karakter van het fundamenta-

lisme houdt ook mij al sinds lang bezig. De fundamentalistische acties in een groot 

deel van de wereld vormden voor mij dan ook een belangrijk motief om dit 

verschijnsel te onderzoeken. Na de val van de Muur met als gevolg de ineenstorting 

van het Oostblok, wordt nu het islamitisch fundamentalisme gezien als de voor-

naamste vijand van de moderne wereld. De aanslagen van 11 september op het World 

Trade Center in New York hebben deze zienswijze aanzienlijk versterkt. Sindsdien 

wordt er rekening gehouden met de mogelijke beschikking van fundamentalistische 

organisaties over kernwapens, hetgeen een serieuze bedreiging vormt voor de veilig-

heid in de wereld. Veel sociale wetenschappers hebben zich in de afgelopen decennia 

beziggehouden met de vraag wat de achterliggende oorzaken zijn van het ontstaan van 

islamitische bewegingen in de moderne tijd. 

In de Perzische samenleving is het modernisme in het begin van de twintigste 

eeuw binnengedrongen. Er ontwikkelde zich in Iran een sociale stroming en een revo-

lutie, die beide gekenmerkt werden door moderne waarden, vooral op sociaal-politiek 

gebied. Die sociaal-historische gebeurtenissen hebben tegenreacties veroorzaakt 

binnen de traditionele islamitische gemeenschap, die de introductie van dergelijke 

moderne waarden en normen in de samenleving als een serieus gevaar voor haar 

bestaan en haar identiteit beschouwde. Het resultaat van deze ontwikkeling is, dat de 

recente geschiedenis van Iran wordt gekenmerkt door een voortdurende confrontatie 

tussen die moderne en anti-moderne krachten, ofwel door traditionalisme (in de 

recente decennia islamitisch fundamentalisme) versus modernisme. Dit conflict bleef 

aanhouden, met name op religieus en politiek gebied. Ook de revolutie van 1979 kan 

in deze context worden gezien.  

In 1997 werd Mohammad Khatami president van de Islamitische Republiek Iran. 

Met Khatami ontstond een modern discours dat geheel nieuw was in de Iraanse 

islamitische staat. Acht jaar lang heeft de regering-Khatami pogingen gedaan om af-
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stand te nemen van de fundamentalistische koers die de revolutionaire krachten vóór 

zijn aantreden hadden voortgezet. De regering-Khatami heeft op het gebied van de 

politieke, culturele en economische modernisering van Iran hiertoe serieuze stappen 

gezet, hetgeen conservatieve reacties van de fundamentalistische krachten in de 

samenleving opriep. Het gevolg van die anti-ideologische reacties was de opkomst van 

het bewind van Ahmadinezhad, ofwel de heropleving van ultra-fundamentalistische 

krachten op het politieke toneel van Iran. 

De opkomst van dat bewind tijdens de regering-Khatami kan, gezien in het licht 

van zijn invoering van een modern discours, zeer zeker opmerkelijk worden genoemd. 

Met zijn moderne discours liet Khatami – ook aan de buitenwereld – zien dat de 

regering in Iran afstand wilde nemen van de harde fundamentalistische koers van vóór 

zijn aantreden. De spanningen zowel in als buiten Iran zijn met het opkomen van de 

beweging vertegenwoordigd door Ahmadinezhad sterk toegenomen. 

In dit proefschrift worden de belangrijkste redenen van de opkomst van deze isla-

mitische anti-modernistische (fundamentalistische) stroming in een reactionaire sfeer 

tegen het moderniseringsproces in Iran uiteengezet. De probleemstelling van dit 

onderzoek is gericht op het vinden van de belangrijkste oorzaken en factoren van de 

opkomst van het islamitisch anti-modernisme (fundamentalisme) in Iran. 

De centrale vraagstelling van dit proefschrift is de volgende: In hoeverre is de 

recente politiek-religieuze geschiedenis van Iran te interpreteren als een 

dynamisch proces van fundamentalisering versus modernisering? Deze stelling 

impliceert de volgende vragen: 

 

1. Welke sociaalwetenschappelijke theorieën geven inzicht in processen van 

religieuze fundamentalisering? 

2. Wat is de specifieke configuratie van religieuze en politieke factoren in dit 

proces in Iran? 

3. Hoe verhouden deze factoren zich in het geval van het bewind van Ahma-

dinezhad? 

4. Wat betekent deze specifiek Iraanse figuratie voor de geldende inzichten over 

modernisering en fundamentalisering? 

 

De stelling van dit proefschrift is, dat de totstandkoming van het discours van het 

traditionalistische anti-modernisme (het islamitisch fundamentalisme) in de nieuwe 

geschiedenis van Iran opgeroepen is door het discours van de modernistische her-

vormingsgezinde krachten die de organisatie van de samenleving trachtten te 

veranderen. Deze ontwikkeling heeft een conservatieve reactie teweeggebracht van de 

anti-modernistische (fundamentalistische) krachten. Zij zagen hun geloof, hun sociale 

positie in de maatschappij, de islamitische waarden en identiteit in gevaar komen. Zij 

riepen op tot oppositie tegen dat proces en organiseerden een collectief verzet onder 

leiding van conservatieve (geestelijke) krachten. In het afgelopen decennium heeft 
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deze historische confrontatie geleid tot de opkomst van het bewind van Ahmadine-

zhad tegen de regering-Khatami. Ahmadinezhad verklaarde de toenmalige regering-

Khatami onislamitisch en zocht de redding van de islam in de vorming van een 

islamitische regering. In deze zin is het ideologische discours van Ahmadinezhad een 

tegen-ideologie te noemen en het fenomeen ultra-fundamentalisme een tegenbewe-

ging, die in reactie op het door Khatami geëntameerde ontwikkelingsproces tot stand 

is gekomen. 

1.3 Theoretische benadering  

1.3.1 Giddens en het fundamentalisme 

Giddens behandelt in zijn boeken Runaway World: How Globalization is Reshaping our 

Lives (2000) en Sociology (2009) de uitdaging tussen de moderniteit en de traditie in de 

tijd van globalisering. Hij definieert het begrip ‘traditie’ als ceremoniële gebruiken die 

in het verleden zijn ontstaan. Zij zijn een collectief verschijnsel en creëren collec-tieve 

maatschappelijke ceremonies. Het fundamentalisme heeft in die zin te maken met 

tradities, omdat zij door globalisering en modernisering worden uitgedaagd zich te 

emanciperen. Hierdoor ontstaat een fundamentalisme dat een emotioneel aspect in 

zich heeft, namelijk de neiging om het tegen de moderniteit als gevolg van de glo-

balisering op te nemen om vernietiging van deze tradities te voorkomen. De emoties 

en sensaties ten aanzien van de traditie zijn in intensief traditionele culturen zeer sterk. 

Het fundamentalisme is opgekomen, omdat de moderniteit zich over een groot deel van de wereld heeft 

verspreid. Hierdoor voelen tradities zich in verschillende landen ernstig bedreigd. Dit 

betekent niet, dat tradities in de moderne tijd niet getolereerd worden. Zij trachten 

zich zo veel mogelijk aan te passen om te kunnen overleven en blijven daardoor in de 

meeste moderne samenlevingen nog bestaan. Dit voortleven van tradities gaat echter 

gepaard met veranderingen binnen het kader van traditionele gedragingen. In westerse 

samenlevingen heeft dit op veel gebieden veranderingen teweeggebracht in 

bijvoorbeeld het gezin, seksuele relaties, rechten van vrouwen, et cetera. De privésfeer 

en de publieke sfeer zijn in moderne maatschappijen anders georganiseerd dan in 

traditionele maatschappijen. Vrouwen kunnen in de moderne wereld sociaalecono-

mische activiteiten verrichten zonder hierbij geremd te worden of weerstand te 

ondervinden. Dit aspect van de moderniteit is absoluut onacceptabel voor fundamen-

talistische traditionalisten. Deze ‘clash’ tussen de moderniteit en de traditie heeft een 

gemeenschappelijke aard. Hij brengt een collectieve stress teweeg die een voedings-

bodem is voor het ontstaan van het fundamentalisme. Men kan dus stellen, dat het 

proces van modernisering en globalisering in de afgelopen decennia het fenomeen 

‘religieus fundamentalisme’ heeft opgeroepen. Het fundamentalisme is in die zin het 

product van de globalisering en ook een antwoord op de globaliserende invloeden van 

modernisme. Religieus fundamentalisten zijn van mening dat alleen één interpretatie 
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ten aanzien van de wereld de ware is en die is van henzelf. Volgens hen is er geen 

plaats voor andere interpretaties. De geestelijken nemen een exclusieve positie in wat 

betreft de interpretatie van de heilige teksten. Aan dit exclusieve recht wordt een hoge 

status ontleend. Het verschijnsel fundamentalisme is in reactie op de globalisering en het moderni-

seringsproces tot stand gekomen. Waar modernisering de traditionele elementen van de 

sociale wereld verzwakt (met name het nucleaire gezin en de positie van mannen ten 

aanzien van de vrouwelijke positie), verdedigt het fundamentalisme de traditionele 

manier van leven. Het fundamentalisme is de traditie zelf die op een traditionele 

manier wordt verdedigd. In een globaliserende wereld waarin de rationele redenering 

centraal staat, benadrukt het fundamentalisme het geloof en de [goddelijke] waarheid. 

Fundamentalisten vallen de moderniteit aan, maar gebruiken wel moderne middelen 

om zich daartegen te verdedigen. Een voorbeeld daarvan is het medium televisie om 

hun leer in de publieke sfeer te verspreiden. Eveneens maken zij gebruik van het 

internet om hun ideeën in de ‘cyberspace’ te uiten.  

De traditionele culturen zijn niet bereid zich aan te passen omwille van hun 

voortbestaan. Het fundamentalisme gebruikt de traditie om zich tegen de globalisering 

in wereld te wapenen. Deze verdediging tegen de modernisering is echter niet meer 

mogelijk op een traditionele wijze. Alles in de huidige moderne wereld is immers ver-

bonden met massamediasystemen en communicatietechnologie, hetgeen nu eenmaal 

kenmerkende aspecten zijn van moderniteit. 

Bij het fundamentalisme gaat het in eerste instantie om het niet aangaan van de 

dialoog. Het stelt zich voornamelijk aanvallend op om de traditionele gebruiken te 

verdedigen en te behouden. Het legt de nadruk op de fundamentele principes van hun 

traditionele gemeenschappen en de geldigheid van bijzondere gebruiken. Het funda-

mentalisme beperkt zich niet alleen tot religie. Giddens benadrukt dat religie niet gelijk 

is aan fundamentalisme. Alleen een bepaalde interpretatie van religie leidt tot fundamentalisme. 

Het fundamentalisme beperkt zich ook niet alleen tot moslims: het is actief binnen alle 

religieuze groeperingen. 

De tweede eigenschap van fundamentalisten is het onderscheid tussen de ‘in-

groep’ en de ‘out-groep’. Binnen alle religieuze groeperingen zijn er degenen die 

zichzelf als echte gelovigen beschouwen en anderen als ongelovigen bestempelen. Dit 

is een belangrijk kenmerk van het verschijnsel ‘fundamentalisme’. Een dergelijk stand-

punt van de ‘echte’ gelovigen houdt in, dat er slechts één juiste levensweg bestaat. Dit 

sluit per definitie de mogelijkheid uit tot het ontstaan van een democratische 

staatsvorm. 

Een ander stabiel en opmerkelijk standpunt van het fundamentalisme (met name 

van het religieus fundamentalisme) is de ontkenning van het principe van gelijkheid 

tussen de seksen. Het traditionele gezin is een niet ter discussie staande traditie. 

Volgens Giddens is de opkomst van het fundamentalisme binnen nationalistische en 

etnische ideologieën onvermijdelijk. Het is een inherent aspect ervan om vast te 

houden aan eigen standpunten, geen dialoog aan te gaan met critici en eigen ideeën op 
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een gewelddadige manier te verdedigen. Als gevolg daarvan vormt het een bedreiging 

voor diegenen die wél voor een dialoog zijn tussen samenlevingen, tussen culturen en 

tradities en moderniteit. Deze dialoog is echter een noodzakelijke voorwaarde voor 

het creëren van een open en vrije wereld. Het fundamentalisme vormt daardoor een 

ernstig obstakel voor het ontstaan van die wereld. 

Giddens huldigt het standpunt dat het fundamentalisme een verschijnsel is dat de 

moderniteit bewust negeert. De moderniteit gaat er in de ogen van het fundamenta-

lisme van uit dat er geen heilige zaken bestaan en dat alles te herzien is. De vraag is 

echter of men in een wereld kan leven waar alles herzienbaar lijkt te zijn. Volgens 

Giddens zullen er altijd tradities blijven bestaan, omdat deze nodig zijn om continuï-

teit en vorm aan het religieus leven te geven. Voor fundamentalisten, die in de geldig-

heid van de goddelijke en heilige religieuze fundamenten geloven, is het moder-nisme 

echter onaanvaardbaar (Giddens 2000: 71-89 en 2009: 809-810). 

Dit houdt in, dat een andere factor bij de analyse van de gedragingen van de sociale 

groepen bestudeerd moet worden, namelijk de emotionele gang van zaken. De leden van 

een groep verdedigen het bestaan van hun gemeenschap tegen elke externe vijand en 

fysieke bedreiging. Hiertoe versterken de leden van een groep als de islamitisch 

fundamentalisten hun solidariteit, hun mate van organisatie en zijn sterker met elkaar 

verbonden. Dit kan als een anti-Marxistische tendens geïnterpreteerd worden. Marx 

stelde namelijk, dat de verhoudingen in de economische sector autonoom genoeg 

waren om deze affectieve relatie bij mensen teweeg te brengen en hen volledig met 

elkaar te verbinden. Giddens daarentegen legt de nadruk op de ‘affectieve bindingen’ 

als een culturele factor die van essentieel belang is voor zelfverdediging bij bedreiging 

van het bestaan van de groep van buitenaf.  

Bovenstaande problematiek is vooral belangrijk om inzicht te krijgen in de vraag in 

hoeverre een sociaal verschijnsel in een reactiesfeer tot stand komt ofwel een tegen-

beweging vormt. De emotionele bindingen die de leden van groepen aan elkaar 

verbinden, hebben voor henzelf veel betekenis en vormen de basis voor hun collec-

tieve identiteitsgevoel, dat een kennelijk onmisbaar aspect voor hun coherentie en 

mobilisatie vormt. De gebonden individu wordt ten diepste geschokt als de geliefde 

maatschappelijke eenheid verwoest of overwonnen wordt en aan waarde en waardig-

heid verliest. 

De theorie van Giddens houdt ook in, dat machtsverhoudingen een belangrijke rol 

spelen bij acties en interacties tussen sociale groepen. De dwang die mensen op elkaar 

uitoefenen, komt voort uit de ongelijke verdeling van machtskansen inzake maat-

schappelijke posities. Groepen met een hogere machtspositie oefenen al dan niet 

bedoelde of onbedoelde dwang uit op andere groepen die met hen in relatie staan. 

Daardoor ontstaat een afhankelijkheidsverhouding. Uit het netwerk van handelingen 

van mensen en groeperingen kunnen maatschappelijke processen voortkomen die 

elkaar tegenwerken. Dit betekent, dat reële maatschappelijke verschijnselen een 

procesmatig karakter bezitten dat zich alleen in relaties met andere sociale groepen 
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manifesteert en dus niet van de realiteit kunnen geïsoleerd worden ofwel van de 

verhoudingen met andere groepen en verschijnselen ontwikkeld worden. Het 

islamitisch fundamentalisme is, kortom, een proces. Het statisch bestuderen van zo’n 

verschijnsel kan geen licht werpen op de oorzaken van de opkomst ervan. 

1.4 Methodologie  

Dit onderzoek berust op literatuurstudie. In deze studie tracht ik de opkomst van het 

fenomeen islamitisch fundamentalisme in Iran in een historisch perspectief te verklaren. 

Hoe zien de achterliggende factoren eruit? Het ontstaan van dit fenomeen wordt 

vooral benaderd in het kader van Anthony Giddens’ theorie over het fundamenta-

lisme. Deze studie benadrukt dus het belang van een historische benadering van 

sociale feiten. Een ahistorische benadering van sociale verschijnselen geeft geen goed 

inzicht in de samenleving noch van de oorzaken van de opkomst van een verschijnsel. 

Dit houdt in, dat een verklaring van een sociaal fenomeen als het islamitisch 

fundamentalisme niet tot stand kan komen los van zijn context en samenhang met 

andere factoren. De opkomst van elk verschijnsel kent een historisch proces dat een 

adequate verklaring behoeft.  

Deze studie benadrukt de kwalitatieve methode voor het bestuderen van de opkomst 

van het islamitisch fundamentalisme in de Iraanse samenleving. Het kwalitatieve 

onderzoek onderscheidt zich van het kwantitatieve onderzoek door een verschillend 

karakter. Terwijl de kwantitatieve methode de nadruk legt op een statische benadering 

van de sociale feiten, ligt in de kwalitatieve methode de nadruk op de interactie tussen 

verschillende aspecten. De opkomst van de anti-modernistische bewegingen in de 

recente Perzische geschiedenis en ook het Ahmadinezhadistische bewind als een ultra-

fundamentalistisch verschijnsel wordt onderzocht met behulp van de kwalitatieve 

methode, welke de fenomenen bestudeert in samenhang met de betrokken inter-

acterende individuen. In deze methode wordt actief contact opgenomen met de 

leefwereld en daarmee met de interactie tussen de betrokkenen. Op een dergelijke 

manier wordt rekening gehouden met de sociale context waarin een fenomeen tot 

stand komt en zich ontwikkelt. Bij kwalitatief onderzoek gaat het om de intensieve 

bestudering van een verschijnsel in zijn natuurlijke omgeving (Van Tillo 1987: 14). Het 

is onmogelijk om de opkomst van het islamitisch fundamentalisme als een sociaal 

verschijnsel te abstraheren van zijn sociale context. Dit onderzoek richt zich dus niet 

slechts op een geïsoleerde analyse van de gegevens, maar wordt uitgevoerd in nauwe 

samenhang met de sociale omgeving waar het onderzoek zich op richt.  

Door de historische benadering die in dit proefschrift wordt gehanteerd, is het 

eveneens mogelijk de permanente tegenstelling tussen de modernisering en de isla-

misering (fundamentalisering) in de nieuwste geschiedenis van de Perzische samen-

leving te behandelen. Hier en daar maak ik gebruik van de participerende observatie-
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methodologie wanneer ik zelf getuige was van sociale gebeurtennissen in afgelopen 

jaren.  

Met deze studie wil ik met name de vraag beantwoorden of de opkomst van het 

verschijnsel islamitisch fundamentalisme in Iran te verklaren is door het moderni-

seringsproces dat in de samenleving door moderne krachten in gang is gezet. 

1.5 De opzet van de studie  

Deze studie is ingedeeld in twee delen en elf hoofdstukken. In het eerste deel komen 

met name het ‘islamisme’ en het ‘islamitisch fundamentalisme’ aan de orde. 

 Hoofdstuk 1 bevat de probleemstelling en de theoretische benadering. In Hoofd-

stuk 2 wordt een debat gevoerd over het fundamentalisme in het algemeen en het 

islamitisch fundamentalisme in het bijzonder, met de daarbij behorende begrippen. 

Het religieus fundamentalisme wordt hier belicht in de context van andere gods-

diensten. Hierin benadruk ik, dat het fundamentalisme zich niet alleen beperkt tot 

moslimbewegingen, maar zich ontwikkelt tot een verschijnsel dat zich wereldwijd 

verspreidt. 

 Hoofdstuk 3 gaat in op de ideologie en standpunten van de grondleggers en de 

vooraanstaande figuren binnen het islamisme en het islamitisch fundamentalisme, van 

het begin van de beweging tot heden. Aandacht wordt besteed aan de visies van zowel 

de hervormers als van de fundamentalisten. 

 Hoofdstuk 4 belicht de modernisering en globalisering, vooral in moslimlanden, 

die reactie en verzet oproepen in de conservatief-fundamentalistische kringen van de 

islamitische samenlevingen. De kwantitatieve en kwalitatieve groei van de technologie 

heeft in hoge mate bijgedragen aan een revolutie binnen de communicatiesector. 

Verschijnselen als ‘tijd’ en ‘ruimte’ worden daardoor geëlimineerd. De wereld wordt 

steeds kleiner en gaat lijken op een dorp (the global village), waarin alle mensen met 

elkaar verbonden zijn. Deze ontwikkeling beschouwen fundamentalistische moslims 

op negatieve wijze als een ‘culturele invasie’ van het Westen in hun samenlevingen. 

Op economisch gebied bespreek ik de rol van het Westen bij het opbouwen van een 

marktgericht economisch systeem dat ten grondslag ligt aan de ‘globalisering van de 

economie’. Wat betreft het politieke domein ga ik voornamelijk in op het proces van 

secularisering, dat fundamentalistische moslims eveneens ervaren als een verschijnsel 

van westerse herkomst. Dit zou hen vervreemden van hun geloofsidentiteit en zou 

leiden tot marginalisering van de rol van de islam in het dagelijks leven. Dit heeft voor 

de nodige weerstand gezorgd. Zij etiketteren ‘globalisering’ als een nieuwe naam voor 

een oud fenomeen, namelijk ‘kolonialisme’, dat uit is op het vernietigen van hun 

identiteit en dat een verwestersing zou beogen van de gehele moslimwereld. 

Het tweede deel begint met Hoofdstuk 5. In dit deel verdiep ik me in het 

historische conflict tussen de modernistische en anti-modernistische (conservatief-



ONDERZOEKSDESIGN   9 

fundamentalistische) krachten, vooral op ideologisch gebied, en op de uitdagingen 

tussen die tegenstrijdige blokken in de tijd van de zogenoemde ‘Constitutionele 

Revolutie’ in het begin van de twintigste eeuw. De wortel van het ideologische conflict 

tussen fundamentalisten en hervormingsgezinden in het huidige Iran wordt gezocht in 

deze periode, en ontspon zich rond het moderne politieke systeem – zoals het parle-

ment of delen van een Civil Society – dat de op moderniteit gerichte krachten in de 

maatschappij wilden opbouwen. 

 In Hoofdstuk 6 wordt het islamisme tussen de twee revoluties behandeld, die van 

de Constitutionele Revolutie van 1905-1911 tot de Islamitische Revolutie van 1978-

1979. De verschillende islamitische bewegingen en tendensen in die periode laten zien 

dat genoemd ideologisch conflict zich al in die tijd openbaarde. 

 Hoofdstuk 7 gaat over de vestiging van de Islamitische Republiek van Iran, de 

achtjarige oorlog tussen Iraq en Iran alsook over de zogenoemde ‘periode van weder-

opbouw’ waarin Akbar Rafsanjani, na de oorlog, voor twee termijnen de president van 

de islamitische regering was. In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe deze periode een 

inleiding was van de opkomst van het verschijnsel ‘2Khordad’, ofwel het president-

schap van Mohammad Khatami.  

Het zogenoemde fenomeen van 2Khordad behandel ik in Hoofdstuk 8 (2 Khordad 

1376 = de Iraanse kalender). Op 23 mei 1997 werden de presidentsverkiezingen ge-

wonnen door Mohammad Khatami, waarmee nieuwe tendensen zich inzetten in de 

Iraanse politiek. De regering-Khatami heeft in twee regeertermijnen een moderni-

seringsbeleid op de gebieden cultuur, politiek en economie ingevoerd, waarmee Iran 

afstand nam van fundamentalistische waarden, zowel intern als met betrekking tot de 

buitenlandse politiek. Dit moderne discours riep echter, zoals al eerder gesteld, een 

heropleving op van de fundamentalistische krachten in de maatschappij. 

Tegen deze ontwikkeling voerde Ayatollah Mesbah Yaazdi – een hoge fundamen-

talistische geestelijke – een ideologische strijd. Mesbah heeft zich ontpopt tot de 

belangrijkste leider van de antihervormingsgezinden. Hij verklaarde de regering van 

Khatami on-islamitisch en was van mening dat de islam hierdoor in een ernstige histo-

rische crisis was beland. Het discours van Mesbah was een tegen-ideologie die was 

ontstaan tegen de achtergrond van het moderne discours, en vormde de ideologische 

bron van de fundamentalisten in hun verzet en strijd tegen de hervormingsgezinden. 

Deze ontwikkeling zal ik in Hoofdstuk 9 bespreken. 

Het uiteindelijke fundamentalistische discours van Ahmadinezhad komt in Hoofd-

stuk 10 aan de orde. Ik tracht te bewijzen dat dat discours een voortzetting is van de 

ideeën van Ayatollah Mesbah én een reactie op de hervormingsgezinde ideeën van de 

regering-Khatami. Het fundamentalistische bewind dat door Ahmadinezhad wordt 

vertegenwoordigd, is een reactionaire ontwikkeling om de terugkeer van de tijd vóór 

de hervormingen te bewerkstelligen. 

Hoofdstuk 11 bevat de conclusies met betrekking tot de probleemstelling van mijn 

onderzoek op basis van de gegevens en gedachtegangen die ik in de voorafgaande 
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hoofdstukken heb besproken. De opkomst van de historische anti-modernistische 

stroming in de recente geschiedenis van Iran en het islamitisch-fundamentalistische 

bewind van Ahmadinezhad worden hier verbonden met het fundamentalismeconcept 

van Giddens. Dan zal ook duidelijk worden hoe de opkomst van anti-modernistische 

traditionalistische islamitisch-fundamentalistische) bewegingen in de Iraanse samen-

leving te verklaren is. 



DEEL 1 

Het fundamentalisme, het islamitisch 
fundamentalisme en de modernisering 



 



HOOFDSTUK 2 

Het fundamentalisme als algemeen verschijnsel 

 

Het begrip ‘fundamentalisme’ is afgeleid van het woord ‘fundament’ en wordt in 

woordenboeken voornamelijk gedefinieerd als: grondslag, oorsprong, kern, essentie en 

basis (zie bijvoorbeeld Kramers Woordenboek). 

Uit de omschrijvingen blijkt dat het fundamentalisme moeilijk te definiëren is, 

omdat het niet voor iedereen dezelfde betekenis hoeft te hebben. De grondbetekenis 

ervan houdt in: het benadrukken van het fundament van een idee, het leggen van een 

basis op de grondslag van een gedachte, het volgen van de essentie van een geloof, of 

‘het geloof in het feit dat een traditie kan worden hersteld in haar “fundament” en in 

haar originele zuiverheid’ (De Kesel 2007: 17). 

In onderstaande paragrafen worden enkele algemene kenmerken van het funda-

mentalisme weergegeven, alsmede de houding van het fundamentalisme tegenover 

bepaalde aspecten van de moderniteit, onder andere de staat en het onderwijs.  

2.1 Theoretici over het fundamentalisme als algemeen begrip  

Fundamentalisme is een vorm van ideologie die actief gericht is op de onmiddellijke 

verwerkelijking van normatieve beginselen, welke verwijzen naar een radicaal verschil 

tussen goed en kwaad en die ontleend zijn aan een als onbetwistbaar beschouwde 

bron, als fundamenten van de eigen samenleving in haar totaliteit (Zweerde 2007: 

111). 

Het begrip werd voor het eerst in Amerika gebruikt, en wel in 1920 door de baptis-

tische journalist Curtis Lee Laws. Hij gebruikte dit begrip voor radicaal-orthodoxe en 

radicaal-conservatieve protestanten die zich verzetten tegen de opkomst van de 

moderne historisch-kritische theologie en tegen de liberale koers in politiek en samen-

leving (Den Besten 2003: 11). 

Het fundamentalisme is een universeel verschijnsel dat in alle religies en samen-

levingen kan voorkomen. In deze algemene zin kan het gezien worden als een alterna-

tief voor de westerse, moderne liberaal-seculiere levenswijze en een reactie op het 

moderniseringsproces. Fundamentalisten beschouwen het Westen als een zieke 
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samenleving die religieuzen van het juiste pad tracht af te brengen. Zij leggen in hun 

strijd tegen het Westen het accent op de centrale rol van hun heilige geschriften. 

Liberalen en verlichtingsrationalisten gebruiken de benaming ‘fundamentalisme’ voor 

elke groep die het ‘absolutisme’ van de wereldbeschouwing van de Verlichting op de 

proef durft te stellen, of die groep nu religieus van aard is of niet (Ruthven 2006: 12; 

en Friedman 1993: 193). Fundamentalisme is volgens velen allereerst een reactie-

verschijnsel. Het kan de vorm aannemen van een verzetsbeweging tegen de gevestigde 

machtsstructuren en is als zodanig een emancipatiebeweging die de huidige orde wil 

vervangen door een nieuwe. Het verzet zich tegen de modernisering van de maat-

schappij en de daaraan inherente categorieën van kapitalisme en individualisering. 

(Den Besten 2003: 11-14; en Ahlberg 1998: 49). 

P. van Hensbroek geeft de volgende, treffende typering van het verschijnsel 

fundamentalisme:  

[Fundamentalisme is] een woord dat vooral associaties oproept met massaliteit. Beelden 

van duizenden moslims op een plein, voorovergebogen met het hoofd op de grond. 

Van veldslagen om tempels en heilige plaatsen in India. Van Iraanse demonstranten, die 

‘dood aan Amerika’ schreeuwen. Associaties die men niet had kunnen bevroeden toen 

aan het begin van deze eeuw in de Verenigde Staten het woord uitgevonden werd. (Van 

Hensbroek 1991: 1) 

Er bestaat geen absoluut criterium om te bepalen wat fundamentalistisch, 

traditionalistisch, modernistisch, rationeel of irrationeel is. Door deze ‘postmoderne’ 

twijfels wordt een afbakening tussen deze categorieën steeds moeilijker, of in ieder 

geval minder goed mogelijk. Wat men in ieder geval kan stellen is dat het funda-

mentalisme een politiek verschijnsel is. Het zoekt de oplossing van maatschappelijke 

problemen in de terugkeer naar religieuze fundamenten via politieke macht. Veel 

sociale wetenschappers zijn van mening dat de wortels ervan te vinden zijn in de 

moderniteit. Dit bevestigt de opvatting van onder anderen Ted Jelen. Hij noemt als 

enkele belangrijke kenmerken de politieke aard ervan, samenhangend met de nadruk 

op morele en religieuze waarden die het wil introduceren in de publieke ruimte. Doel 

is het creëren van een sociale consensus op grond van religieuze en traditionele 

waarden tegenover de moderne, seculiere normen (Jelen 2004: 32). 

Wat betreft de opkomst van het fundamentalisme als gevolg van het moder-

niseringsproces is ook Tehranian van mening dat het alleen in de context hiervan is te 

begrijpen; het is een reactie op de ideologie en de waarden van de modernisering (in 

de ontwikkelingslanden), of op de postmodernisering (in de ontwikkelde staten) 

(Tehranian 1993: 318-319).  

De alternatieven die het nastreeft zijn, naast andere, gebaseerd op een revolutionair 

militarisme. De transformatie van een agrarische naar een industriële samenleving 

veroorzaakte conservatieve reacties van en tegenwerking door traditionele kringen. De 

kritiek op de modernisering wordt met name geuit door het religieus fundamentalisme 
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(op het religieuze aspect van het fundamentalisme wordt ingegaan in Paragraaf 2.2). 

Tehranian geeft vier soorten mogelijke strategische reacties, gericht tegen de vernieu-

wingstendensen. Ten eerste een revolutionair militarisme om de politieke macht te 

veroveren (revolutionaire strategie). Ten tweede withdrawal, of ‘afzijdig reageren’. Som-

mige religieuzen kiezen voor een passieve opstelling ten aanzien van de vernieuwingen 

en participeren niet in sociale activiteiten (de separatistische strategie). De derde keuze 

is het participeren in het sociale leven. Dit is een neutrale positie (de conservatieve 

strategie). Het laatste alternatief is de poging van sommige religieuzen tot behoud van 

de traditionele waarden, door bijvoorbeeld wel gebruik te maken van de moderne 

hulpmiddelen (de reformistische strategie). Genoemde vier strategieën worden ook in 

de media en het onderwijs toegepast (Tehranian 1993: 320-328).  

De moderne media worden principieel door veel geestelijken en religieuzen als 

satanisch beschouwd. Radio, tv, satelliettechnologie, video en internet werden aan-

vankelijk on-religieus verklaard, verboden en genegeerd, maar geleidelijk aan zagen de 

conservatieve religieuzen hun machteloosheid in ten opzichte van die moderne media 

en begonnen zij er gebruik van te maken; een pragmatische aanpak dus. Hieruit volgt 

dat fundamentalisme niet zonder meer gelijkgesteld kan worden met traditionalisme. 

Als voorbeeld hiervan wil ik een modern instituut in Israël noemen dat zich bezig-

houdt met het samenbrengen van de sabbatheiliging en modern comfort. In de loop 

der tijd heeft de term ‘fundamentalisme’ een brede betekenis gekregen. Alle zeker-

heden op alle terreinen, met name op het gebied van sociaal-culturele ontwikkelingen, 

werden ter discussie gesteld. Op wetenschappelijk gebied is het idee van een absolute, 

voor altijd geldige waarheid verlaten. Fundamentalisten kunnen daardoor noch op 

religieus terrein, noch op enig ander gebied, nog terugvallen op een stabiel, permanent 

geldig fundament. Het verzet en de weerstand tegen dit wetenschappelijke ‘bewind’ in 

het kader van de moderniteit worden in dit opzicht eveneens ‘fundamentalisme’ 

genoemd. Het begrip is oorspronkelijk afkomstig uit de christelijke cultuur, waarop ik 

nog later zal ingaan. Deze benaming werd ook in andere religieuze kringen gebruikt 

om bepaalde tendensen onder de aanhangers van een religie aan te duiden. In deze tijd 

wordt de term ‘fundamentalisme’ voor verschillende soorten religies gebruikt. In het 

algemeen kunnen aan fundamentalistische bewegingen de volgende, door Tehranian 

en Ammerman genoemde drie criteria worden toegeschreven. Ten eerste zijn het 

bewegingen met een duidelijke ideologie. Deze ideologie bevat zowel culturele als 

economische, politieke en religieuze aspecten. Ten tweede is het doel die ideologie in 

de maatschappij te praktiseren. Ten derde beschikken ze over een organisatie en een 

sterke leider, waarmee ze in staat kunnen worden geacht de ideologie in de sociale 

context in te voeren. Hoewel de meeste fundamentalistische bewegingen de nadruk 

leggen op een autoritair leiderschap, zijn deze leiders zeer goed in staat om de wegen 

tot hun aanhangers te vinden en invloed op hun aanhangers uit te oefenen (Tehranian 

1993: 321-322; en Ammerman 1994: 158). 
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Elke godsdienst die in verschillende samenlevingen een verschillend karakter kan 

krijgen, kan fundamentalistisch genoemd worden, mits men het concept fundamen-

talisme ‘anti-modernistisch’ definieert, omdat ‘men daarbij teruggrijpt op oude 

tradities die in het heden niet als modern te definiëren zijn’. Iemand is een 

fundamentalist als hij de nadruk legt op zekerheid op een bepaald gebied. Deze 

zekerheid is een belangrijk aspect en zal in alle soorten fundamentalisme steeds weer 

terugkeren, zoals nog zal blijken. Men is echter geen fundamentalist als men op geen 

enkel fundament terugvalt: ‘Eenieder die nog enige vastheid zoekt in de wervelingen 

der moderne cultuur zou dan een fundamentalist moeten heten’ (Laeyendecker 1992: 

25). Er gaan ook stemmen op onder theoretici dat het begrip fundamentalisme te 

algemeen is en daardoor misleidend om de volgende redenen. Omdat het begrip 

afkomstig is uit de westerse en christelijke cultuur, is het problematisch om het 

zomaar over te hevelen naar andere culturen en religies. In de praktijk blijkt het niet 

mogelijk om veel bewegingen en tendensen binnen verschillende religies en culturen 

binnen één categorie te vatten (Westerman 1991: 252-253). 

M. Tehranian noemt een aantal eigenschappen van verschillende soorten funda-

mentalistische bewegingen. Ten eerste hun houding jegens secularisering: zij verzetten 

zich daartegen, omdat het een product is van de Europese Verlichting. Ten tweede 

zijn fundamentalistische bewegingen vaak ook gekant tegen de elite in een samen-

leving; zij richten zich eerder op de gemarginaliseerde en de sociaal lagere klassen. In 

islamitische landen verbinden veel intellectuelen zich echter aan het fundamentalisme. 

Ten derde zijn zij anti-imperialistische krachten die tegen westerse kolonisatoren en 

postkoloniale imperialistische machten zijn. En het vierde punt: fundamentalisten zijn 

anti-communistisch. Deze houding is vooral kenmerkend voor het protestantse 

fundamentalisme. Als vijfde aspect kan hun anti-modernisme worden genoemd. In 

deze zin is ook Tehranian van mening dat het fundamentalisme een kritische reactie 

op de consequenties van de moderniteit is. Dit geldt met name voor het seculiere 

rationalisme. Het argument hiertegen is dat het fundamentalistische standpunt wordt 

aangetast dat vóór het beperken van de vrijheid van vrouwen is en vóór het behoud 

van de traditionele rolverdeling, gebaseerd op geslacht (zie hiervoor ook Giddens). Dit 

leidt tot de zesde eigenschap van het fundamentalisme: het anti-feminisme. Funda-

mentalisten geloven in patriarchale gezinsverhoudingen, waarin de man dominant is 

en een hegemoniale rol speelt op alle gebieden. Onder een traditioneel patriarchaal 

systeem wordt verstaan een anti-feministisch systeem, waarin abortus verboden is, de 

hoofddoek (in de islamitische wereld) verplicht wordt gesteld, en waarin met name 

gelijke rechten voor vrouwen met betrekking tot participatie op sociaal, economisch 

en politiek gebied ontbreken. Door deze beperkingen wordt er een ongelijke morele 

orde in de samenleving gecreëerd (Tehranian 1993: 314). Hier komt men bij de laatste 

eigenschap van het fundamentalisme: de culturele media werken – naar de funda-

mentalistische mening – corrumperend op de spirituele en morele waarden van religie 

en traditie. Het is daarom noodzakelijk om de media (en ook het onderwijs) onder 
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(eigen) controle te houden. In Iran gold in de afgelopen decennia al een verbod op 

veel moderne media. Niet alleen moslimfundamentalisten verbieden het gebruik 

ervan, ook christelijke, joodse en hindoeïstische fundamentalisten beschouwen de 

moderne media als een factor die de religieuze en traditionele waarden onder de voet 

lopen en gelovigen van hun geloof vervreemden (Tehranian 1993: 317). 

Het fundamentalisme omvat tevens een cultureel aspect, namelijk een collectiviteit 

van geloofspunten en praktische gedragingen, een aparte taal, een eigen manier van 

spreken en een eigen levensstijl. Samen met hun ideologische waarden praktiseert men 

deze in het dagelijkse sociale leven. Als zodanig kan het ook worden beschouwd als 

een culturele kritiek tegen de status-quo (Wuthnow & Lawson 1994: 39 en 42). Een 

fundamentalist weigert een dialoog aan te gaan met andersdenkenden, meent de totale 

waarheid in pacht te hebben (zoals genoemd op basis van een letterlijke interpretatie 

van religieuze teksten), en vindt geweld zo nodig een legitiem middel om anderen de 

eigen waarheid ofwel het zwijgen op te leggen. Fundamentalisme en tolerantie zijn 

twee categorieën die elkaar in het dagelijkse taalgebruik uitsluiten. Iemand die tolerant 

is, stelt zich open voor andersdenkenden en wil met anderen in een respectvolle dia-

loog treden zonder daarbij eigen waarheidsclaims in de discussie in te brengen. De 

tolerante mens beschouwt de principes van de Verlichting en de moderniteit als een 

vooruitgang en ziet pluralisme als een belangrijke waarde (Loobuyck 2007: 131). Een 

fundamentalist daarentegen zet zich strijdend af tegen vooruitgang, de rede en de 

verworvenheden van de moderniteit. Het probleem van een fundamentalist lijkt erin 

te bestaan dat hij niet in staat of niet bereid is om zijn eigen, als betekenisvol ervaren 

discours ter discussie te stellen of om een ander discours over de wereld eveneens als 

betekenisvol te erkennen. Hij introduceert een absolute waarheid over het publieke 

domein, hetgeen een eind maakt aan de uitwisseling van opinies (Schutter en Peeters 

2007: 84). 

2.2 Het fundamentalisme als religieus fenomeen  

Fundamentalisme is niet alleen te kenmerken als een sociaal of politiek verschijnsel, 

het is ook een religieus fenomeen. Zoals hiervoor al is gesteld en ook later in dit 

hoofdstuk nog zal blijken, streven religieuze fundamentalisten naar het doen herleven 

en in ere houden van de religie. Een fundamentalist is een gelovig mens die anders 

denken niet tolereert, zichzelf en de eigen opvattingen als de enige bron van de 

waarheid voorstelt en de religie dogmatisch benadert. Hij is tegen het onderscheid 

tussen staat en religie en acht een seculiere staatsvorm onacceptabel. Veel wetenschap-

pers beschouwen het fundamentalisme dan ook als een religieus-politiek verschijnsel, 

waarin het religieuze perspectief voorrang krijgt bij de inrichting van de samenleving. 

Sommigen gaan uit van het mentale aspect van het fundamentalisme, anderen 

benadrukken het organisatorische karakter ervan. Volgens Den Besten en Ahlberg is 
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een fundamentalist een reactionaire, radicale en militante mens die tegen westerse 

waarden is, naar macht streeft en neigt tot totalitarisme, haat en gebruik van geweld 

(Den Besten 2003: 11-14; en Ahlberg 1998: 49). 

Hoewel het religieus fundamentalisme een beweging is met een duidelijke ideo-

logie, is beïnvloeding door de sociale en historische context waarin het actief is onver-

mijdelijk. In die zin verschillen de eigenschappen ervan per context. Bij de bestudering 

van het begrip ‘fundamentalisme’ blijkt dat de Heilige Schrift het centrale uitgangspunt 

van de godsdienst is. Deze zou onfeilbaar en foutloos zijn en voor alle tijden en 

plaatsen geldigheid bezitten. Het beschouwt moderne principes als gevaarlijk, waar-

door de centrale positie ervan (Thora, Bijbel of Koran) in gevaar wordt gebracht. Het 

ontwikkelt zich dus in traditionele kringen en verzet zich als gevolg daarvan niet alleen 

tegen de historisch-kritische benaderingen van moderne theologen – die de Bijbel als 

een gewoon boek lezen en bekritiseren – maar eveneens tegen de moderne weten-

schappelijke theorieën zoals de evolutietheorie van Darwin (Wuthnow & Lawson 

1994: 24). Een vaststaand feit is echter dat de Heilige Schrift in vele godsdiensten een 

centrale rol speelt. Men neigt overal ter wereld tot een letterlijke interpretatie van de 

teksten die vereerd worden. Een letterlijke lezing van de Heilige Schrift betekent dat 

de exacte woorden van een tekst het hele gewicht van de betekenis dragen, met 

uitsluiting van enig ongenoemd gegeven van buitenaf. Op deze manier wordt een 

historisch-kritische manier van de interpretatie van de Heilige Schrift genegeerd 

(Ruthven 2006: 51-54). 

Uit het voorgaande resulteert ook de houding van het fundamentalisme ten 

opzichte van de staat. Een moderne staat met een seculiere grondwet houdt zich 

afzijdig van het privédomein in de samenleving. Religieuze fundamentalisten echter 

weigeren de publieke (seculiere) sfeer van het privédomein te onderscheiden en 

geloven dat een religieuze staat geënt dient te zijn op religieuze wetten in beide 

domeinen. In een moderne staat is sprake van individuele vrijheid en wordt de staat 

verplicht gesteld die vrijheid te waarborgen en te beschermen. Daardoor blijft het 

publieke domein seculier en vrij van religieuze invloeden (Garvey 1993a: 13-15). 

Fundamentalisten zien vrijheid echter als een middel om de wil van God te 

verdedigen. Abortus is hiervan een duidelijk voorbeeld. Christelijke fundamentalisten 

bijvoorbeeld zijn van mening dat de mens zich onterecht de vrijheid toe-eigent om te 

beslissen of een nieuwe mens geboren wordt of niet. Een dergelijke vrijheid 

beschermt atheïsten en goddeloze daden. Als fundamentalist dient men te leven naar 

Gods wil: de ware vrijheid is het behartigen van de goddelijke wil (Garvey 1993b: 35-

36). 

Op het gebied van het onderwijs legt het fundamentalisme de nadruk op de 

noodzaak van het religieuze karakter ervan (bij het islamitisch fundamentalisme 

bijvoorbeeld de islamisering). Het beschouwt liberale openbare scholen als organi-

saties door middel waarvan de seculiere filosofie in de maatschappij geïntroduceerd 

wordt. Religieuze scholen moeten dit voorkomen en zijn eveneens noodzakelijk om 
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de invloed van de wereldse media teniet te doen (Mendelsohn 1993: 32-38; en Garvey 

1993b: 38-39). 

Fundamentalisten zijn orthodox in hun geloofspunten. Het is heel goed mogelijk 

dat het fundamentalisme veel andere religieuze tendensen overlapt. Een groot verschil 

ligt echter in het feit dat het religieuze fundamenten gebruikt in de richting van een 

politieke mobilisatie. Het politiseert de religie, ofwel maakt van religie een politiek 

verschijnsel. ‘Fundamentalism requires a set of “fundamentals” which can serve as the basis of 

political mobilization’ (Jelen 2004: 33-34). 

Terwijl de conservatieve en separatistische bewegingen voortgaan op de weg van 

de bestaande sociale situatie, kiezen de reformisten en revolutionairen voor een 

actieve rol in de samenleving. Soms zijn zij in staat de politieke macht in handen 

krijgen (zoals in Iran) en soms niet (zoals in Israël). Het religieuze fundamentalisme in 

zowel de VS als in Iran of India vertoont hetzelfde kenmerk: een reactie op de sociale 

en psychologische transformatie als gevolg van de migratie van het platteland naar de 

steden, waar het moderniseringsproces in de hele samenleving is doorgedrongen. Zij 

willen ook in hun nieuwe omgeving terugkeren naar hun traditionele, deugdelijke en 

waardevolle leven. 

Volgens M. Marty en R. Appleby zoeken fundamentalisten een charismatische 

leider die dominant is op alle gebieden en de gelovigen in de richting van het bereiken 

van hun doelen kan helpen leiden (zie hiervoor ook Tehranian en Ammerman). De 

ideologie van de beweging speelt hierin een belangrijke rol: de strategische wegen die 

men inslaat worden bepaald door deze ideologie en zij toont tevens de weg naar 

mobilisering van de gelovigen (Williams 1994: 787-788). De leider is absoluut en kan 

niet bekritiseerd of verantwoordelijk gesteld worden voor zijn daden en standpunten 

(Marty & Appleby 1993a: 3). 

De meeste fundamentalistische bewegingen streven naar een sociale orde 

gebaseerd op religieuze wetten (sharia, halacha, Bijbel). Dit ondersteunt de eerder-

genoemde bewering ten aanzien van de variëteit tussen de verschillende religieus-

fundamentalistische bewegingen, alsmede de verscheidenheid tussen het Westen en 

het Oosten, dat een veralgemenisering in de weg staat (Garvey 1993a: 25). 

Sommige theoretici geven er de voorkeur aan het religieuze fundamentalisme niet 

alleen te zien als een reactie op of een weerstand tegen democratie. Zij definiëren het 

als een agressieve, revolutionaire beweging, een vijand van de democratische politieke 

cultuur die te vergelijken is met de bolsjewistische, fascistische en nazistische bewe-

gingen van het historisch verleden (Marty & Appleby 1993b: 6). 

Het fundamentalisme wordt daarmee getypeerd als een sociale beweging die naar 

het oplossen van de maatschappelijke problemen streeft. Riesebrodt definieert het 

fundamentalisme als een gemobiliseerd en geradicaliseerd traditionalisme dat een 

sociale crisis probeert op te lossen door terug te vallen op eeuwige principes en wetten 

die aan de religieuze grondlegger ervan zijn geopenbaard en door de oude gemeen-

schap worden nagevolgd. Hij stelt dat het fundamentalisme zich niet richt tegen het 
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modernisme in abstracte zin, maar zich als defensieve reactie richt tegen de reële gevolgen 

van het moderniseringsproces. Het gaat hier dus om concrete ervaringen met het 

modernisme. Een intercultureel onderzoek en een vergelijking tussen verschillende 

soorten fundamentalisme is aldus noodzakelijk om de kennis omtrent de aard van het 

verschijnsel te vergroten (Riesebrodt 1991: 157). 

In de volgende paragraaf bespreek ik enkele aspecten van het christelijk funda-

mentalisme, zoals dat is ontstaan in Amerika en het Westen. In deze bespreking betrek 

ik ook het evangelie en de orthodoxie. Ik begin met het christelijk fundamentalisme, 

omdat het fundamentalisme voor het eerst in een christelijke samenleving in het 

Westen opkwam en deze benaming later ook voor andere religieuze gemeenschappen 

gehanteerd werd. Voordat ik het islamitisch fundamentalisme behandel, zal ik het 

fundamentalisme in de joodse gemeenschap benaderen. In het laatste gedeelte zal het 

islamitisch fundamentalisme aan de orde komen. 

2.3 Het christelijk fundamentalisme  

Algemeen kan worden gesteld dat het leven op grond van religieuze fundamenten 

gebaseerd is op een ideologie waarin de volgende punten centraal staan: het zekere 

bestaan van God, de onfeilbaarheid van de Bijbel, het geloof in het bestaan van de 

Dag des Oordeels en de noodzaak van de menselijke redding. De christelijke funda-

mentalistische bewegingen zijn met name op deze fundamenten gevormd. (Wuthnow 

& Lawson 1994: 23). Zij maken een onderscheid tussen de ‘ware’ en de ‘naam-

christenen’. Ze zien zichzelf als gelovigen die in het licht van de waarheid wandelen en 

bereid zijn voor Christus te strijden, en anderen als diegenen die in de duisternis leven. 

Grote nadruk krijgen de elementen bekering, gehoorzaamheid aan de onveranderlijke 

en voor altijd geldige Schrift (de Bijbel) en persoonlijk gebed, het verzet tegen de 

moderniteit en de gerichtheid op het behoud van de eigen (sub)cultuur. Het geloof 

wordt niet beperkt tot de privésfeer. De boodschap van de godsdienst is voor hen niet 

persoonlijk, maar collectief en dient een goddelijke orde in de samenleving te creëren 

(Den Besten 2003: 70-73). 

 

2.3.1 Het christelijk fundamentalisme in de Verenigde Staten  

Zoals in de vorige paragraaf ter sprake kwam, werd de term ‘fundamentalisme’ voor 

het eerst gebezigd aan het begin van de twintigste eeuw in Amerika. Tussen de jaren 

1910-1915 werd een reeks artikelen gepubliceerd onder de titel The Fundamentals dat 

handelde over corruptiebestrijding, maar waarin tevens de rol van modernistische 

elementen werd benadrukt die de religieuze waarden zouden bedreigen. In deze 

traditionele doctrine stond de autoriteit van de Heilige Schrift centraal. Men keerde 

zich tegen de moderne culturele expansie. Met name de moderne wetenschap en de 

inzichten daarvan, onder andere de evolutietheorie van Darwin en de historisch-
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kritische benadering van de Bijbel door moderne theologen, vormden een gevaar voor 

traditionele waarden. Deze laatsten zagen de Bijbel als een door mensen geschreven 

boek, beoordeelden het kritisch, iets wat voor veel gelovigen onacceptabel was. De 

fundamentalistische christenen gingen uit van de letterlijke interpretatie van de Bijbel 

en het praktiseren van het ware christendom. Het wetenschappelijk rationalisme (bron 

van de macht en succes) ontbeerde een antwoord op de grote levensvragen; de mo-

derne maatschappij maakte het leven zinloos. Zij streefden naar een terugkeer tot het 

fundament van de christelijke geloofstraditie (Oosterling 2007: 151; en Den Besten 

2003: 11). 

Voor christelijke fundamentalisten is de Bijbel het ‘Woord van God’, en zij zijn er 

dan ook van overtuigd dat God door de Bijbel direct tot de mens spreekt (Garvey 

1993b: 32), hetgeen hen sterkt in hun mening ten aanzien van de betrouwbaarheid en 

onfeilbaarheid van de Bijbel. De wetenschappelijke betrouwbaarheid van de Bijbel 

komt voor hen overeen met de betrouwbaarheid ervan als het Woord van God. De 

nadruk ligt op the inerrancy of the Bible, the absence from it of any sort of error. Moderne 

interpretaties die kritisch omgaan met de Bijbel representeren niet het ware chris-

tendom. Men dient daartegen dan ook een hard standpunt in te nemen. In een 

maatschappelijk systeem dient de Bijbel te domineren; alleen dan kan het ware 

christendom zich manifesteren. Hieruit volgt dat christelijke fundamentalisten de 

meeste bestaande kerken niet als vertegenwoordigers van het ware christendom 

beschouwen. De Bijbel is niet alleen een boek, het is een deel van de religie, het is het 

middelpunt ervan en wordt zelfs boven Jezus geplaatst. De Schrift heeft de functie om 

te toetsen of de religie de juiste richting en de grens van de religie in de werkelijkheid 

aangeeft. Zij dient alle privéaspecten van het individuele leven te beheersen en is 

daarmee het absolute en perfecte symbool van de godsdienst, de enige bron van 

waarheid die onveranderlijk en voor alle tijden en plaatsen geldt. Wetenschap en 

goddelijke openbaring worden hiermee op hetzelfde niveau geplaatst. Dit creëert 

echter het probleem dat de Bijbel dus niet wetenschappelijk getoetst kan worden. Het 

enige wat tastbaar en toetsbaar is, zijn de ideeën erover en de interpretaties ervan. De 

conservatieve fundamentalisten, vooral de orthodoxe christenen, zien geen contra-

dictie in deze redenering; de Bijbel dient beschouwd te worden als een normatief 

kader voor wetenschappelijk werk. Een fundamentalist gaat uit van de maagdelijke 

geboorte van Jezus, en ook van zijn zondeloze leven en zijn plaatsvervangende dood. 

Hij neemt aan dat Jezus uit de dood is opgestaan, ten hemel is opgestegen en naar 

onze wereld zal terugkomen. Indien men zich verbindt aan een geloof dat foutloos, 

absoluut en altijd geldig zou zijn, conformeert men zich niet aan de regels van deze 

zondige wereld. De gehele wereld dient zich dan ook tot het geloof in het 

christendom te bekeren (Ruthven 2006: 51-54; Besten 2003: 70; en Stoffels 1992: 29-

30). 
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2.3.2 Theoretische opvattingen over het christelijk fundamentalisme  

Uit het bovenstaande kan men kortweg concluderen dat het fundamentalisme uitgaat 

van de stelregel dat alleen zijn interpretatie en lezing van religie op waarheid berust. 

Hierin is een overlapping te constateren van het fundamentalisme met het dogma-

tisme. Het fundamentalisme erkent geen interpretatierecht ten aanzien van religieuze 

bronnen door anderen en tolereert geen andersdenkenden en geen seculiere en liberale 

wereld. Het reageert daarop op conservatieve wijze. Het einddoel is een maatschappij 

waarin de christelijke principes aangenomen worden als regeringswetten (Ruthven 

2006: 21). De meeste theoretici zijn het erover eens dat het fundamentalisme vooral is 

ontstaan om de leegheid van het moderne bestaan op te vullen. De moderniteit wordt 

gezien als een fenomeen dat de morele en innerlijke waarden van het menselijk 

bestaan in gevaar brengt (Marty 1991: 14). 

Men streeft naar (religieuze) zekerheid die de twijfels over het leven kan oplossen. 

Die zekerheid wordt gevonden in de Bijbel (Van de Beek 1991: 37). Immers, deze 

zekerheid treft men niet meer aan in de kerken: die doen slechts wat nu eenmaal zo 

gegroeid is en wat zo hoort, maar missen, aldus Lechner, de inspiratie. 

Dat het fundamentalisme wordt gezien als voortkomend uit de moderniteit is een 

mening die door veel wetenschappers wordt gedeeld. Het presenteert zich als een 

alternatief voor het moderne leven. In die zin kan het worden beschouwd als een anti-

modernistische, sociale beweging. ‘Fundamentalism, than, is one possible way to challenge the 

value and practice of modernity, by reintegrating society under a sacred canopy’ (Lechner 1991: 

107). 

Met andere woorden: het christelijk fundamentalisme is ontstaan als verzet tegen 

de liberale tendensen van de moderniteit. Volgens Van Tillo en De Knijff is het een 

uiting van een diepe cultuurschok, die te maken heeft met het niet kunnen aanvaarden 

van de huidige moderne, op wetenschap en op menselijke autonomie gefundeerde 

samenleving. Deze cultuurschok wordt als zeer sterk ervaren. De moderne wereld is 

een obstakel voor het doen herleven van de oude traditionele leefomgeving (Van Tillo 

2005: 12; en De Knijff 1991: 41). 

H. Stoffels formuleert het in zijn boek Fundamentalisme in het protestantse Christendom 

uit 1992 als volgt: Ten eerste is er het geloof in de onfeilbaarheid van de Bijbel. Alles 

wat in de Bijbel staat, is waar en voor altijd geldig, want de Schrift is door God 

geschreven. De Bijbel kan niet in de loop der tijd ongeldig verklaard worden. Wie 

twijfelt aan deze waarheid, wordt getroffen door het goddelijk oordeel. Het tweede 

punt is het evangeliseren van de hele wereld. Het is een plicht om alle zielen te redden 

van de ondergang. Ieder mens die in Jezus gelooft, heeft de plicht om anderen met de 

boodschap van de Bijbel te confronteren. De derde factor is de scherpe scheiding 

tussen de ware gelovigen en de buitenstaanders. Deze scheiding omvat iedereen met 

uitzondering van henzelf. Met andere woorden, in de buitenwereld bestaan zowel 

ongelovigen als andersgelovigen; zelfs andere christenen die buiten hun eigen groep 

staan worden beschouwd als vijanden, mensen die op het verkeerde pad zijn. Als 
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laatste punt noemt Stoffels het zich afzetten tegen elke vorm van progressiviteit. In 

zijn conservatisme verzet het fundamentalisme zich tegen historische ontwikkelingen 

die sociale vooruitgang en individuele verlichting brengen. Geen verrassend stand-

punt, want in de fundamentalistische visie zijn alle ontwikkelingen in de wereld slechts 

tijdelijke gebeurtenissen. Alleen de Bijbel en het goddelijk geloof kunnen eeuwig zijn. 

Stoffels’ conclusie luidt: het christelijk fundamentalisme is een anti-modernistische 

stroming die zich inzet voor de verspreiding van eigen normen, waarden en geloofs-

overtuigingen. Het beschouwt alle buitenstaanders als potentiële vijanden. Ook onder-

scheidt Stoffels vijf terreinen waarop christelijke fundamentalisten een strijd voeren 

tegen de buitenwereld, die zij definiëren als Satan: 

1.  Op kerkelijk gebied strijden zij tegen andere christenen die liberale ideeën tolereren. 

2. Op privégebied zien zij huwelijk en gezin als een schepping van God die nooit 

bedreigd mag worden. 

3. Op het gebied van onderwijs domineert het christelijke onderwijs. Indien er geen 

christelijke school aanwezig is en zij deze niet zelf kunnen oprichten, zoals dat in 

Amerika vaak het geval is, geven zij de voorkeur aan privélessen thuis. 

4. Op nationaal terrein geloven Amerikaanse fundamentalisten dat hun land door God 

is uitverkoren als een symbolische natie in de wereld. De natie is een godvruchtige 

schepping die volgens Gods geboden moet handelen. 

5. Hun wereldbeschouwing bevat een dichotomie: aan de ene kant staat God, aan de 

andere kant Satan. Neutraal gebied bestaat niet. Tussen deze twee kampen heerst 

een oorlogssituatie. Vrede is ondenkbaar, omdat God en de duivel een voort-

durende strijd leveren. Wie niets doet, plaatst zich in feite aan de kant van de 

duivel. Het atheïstisch communisme, de oprukkende islam en het materialistisch 

humanisme worden gezien als de grootste bedreigingen voor het verspreiden van 

het christendom over de wereld. Doordat veel leden van liberale kerken in de VS 

overstappen naar fundamentalistische gemeenschappen, concludeert Stoffels dat 

daar een toekomst ligt voor de christelijke fundamentalisten (Stoffels 1992: 30-36). 

 

2.3.3 Het christelijk fundamentalisme, het evangelie en de orthodoxie  

Het fundamentalisme wordt door verschillende wetenschappers vaak in verband 

gebracht met de leer van het evangelie. Beide stromingen keren zich tegen het 

modernisme en verdedigen de eigen religieuze traditie. Als gevolg van het feit dat het 

christelijk fundamentalisme na de jaren dertig van de twintigste eeuw gematigder is 

geworden, kan het zich vaker vinden in een bredere evangelische beweging en is het 

tegenwoordig zelfs aanwezig in minder evangelische kringen. 

Dit laatste creëert wel een probleem: het fundamentalisme voelt zich te zeer 

gebonden aan de traditie en het leerzame aspect ervan. Gezien het feit dat het gezag 

van de traditie door de bestaande kerken in sommige gevallen geplaatst wordt boven 

de Schrift, ontstaat hierdoor een serieus dilemma, want alleen de Heilige Schrift 
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bepaalt wat er van de traditie te leren valt. Gevolg is dat het begrip ‘christelijk 

fundamentalisme’ dus niet zonder meer gelijk kan worden gesteld aan het begrip 

‘traditie’, omdat het eerste de Bijbel boven de traditie plaatst en slechts die delen ervan 

accepteert die met de Heilige Schrift overeenkomen. Het fundamentalisme wordt dus 

vooral in orthodoxe kringen gepraktiseerd (Van Tillo 2005: 12; en Montsma 1992: 52-

54). 

Het begrip ‘orthodoxie’ wordt gedefinieerd als ‘rechtzinnigheid in de leer’. Daar-

mee is meteen al aangegeven dat orthodoxie een leer veronderstelt die als maatgevend 

voor het geloof wordt aanvaard. De overeenkomst van fundamentalisme en ortho-

doxie hangt af van de definitie van beide begrippen. Indien men fundamentalisme 

gelijkstelt met rechtzinnigheid, komen deze twee concepten overeen. Als men echter 

in aanmerking neemt dat het fundamentalisme een eigen definitie van de Schrift en het 

christendom hanteert, kan men concluderen dat het een tendens betreft binnen het 

kader van het protestantisme. Het fundamentalisme is ook bereid met traditionalisten 

een discussie aan te gaan. De kerk beschikt in dat geval over het recht om te bepalen 

wat het geloof expliciet inhoudt. 

G. van Tillo echter beperkt het christelijk fundamentalisme niet alleen tot de 

protestantse stroming. Er is een duidelijk verschil tussen het protestantse en het 

katholieke fundamentalisme. Terwijl de protestantse fundamentalisten de nadruk 

leggen op de Bijbel als de heilige en absolute Schrift, is daarentegen het behouden van 

de traditie het meest belangrijk voor de katholieke fundamentalisten (Van Tillo 2005: 

12; en Montsma 1992: 52-54). 

Naast het protestants en het rooms-katholiek fundamentalisme is er nog een derde 

vorm, het ‘orthodox fundamentalisme’ dat vooral in Rusland voorkomt. De opkomst 

hiervan is een gevolg van de val van de Sovjet-Unie in 1991. Het is een kwantitatief 

belangrijke en politiek luidruchtige stroming in en rond de Russisch-orthodoxe kerk 

(ROK). De ROK staat in Rusland in hoog aanzien; met 60 procent geniet zij veel 

vertrouwen onder de bevolking. Zij streeft naar het vormen en behouden van de 

eenheid van het Russische volk. Het orthodox fundamentalisme is totaliserend, omdat 

het geen onderscheid maakt tussen de diverse domeinen in de samenleving, zoals 

overheid, kerk of economie. Het baseert zich op de traditie als geheel, beperkt zich tot 

een letterlijke Bijbellezing, is normatief van aard, gaat uit van een eigen moreel kader 

en streeft naar een religieuze en etnische identiteit van Rusland. Het is een ideologie 

die de feitelijk bestaande situatie wil stimuleren en legitimeren (Zweerde 2007: 117-

126). 

J. Barr maakt een duidelijk onderscheid tussen ‘fundamentalisme’ en ‘conservatief 

evangelicalisme’. Het eerste houdt zich bezig met maatschappelijke problemen, waar-

door dit verschijnsel zich tot een actueel onderwerp ontwikkeld heeft. Het conser-

vatief evangelicalisme richt zich meer op kerkelijke zaken en kan worden beschouwd 

als een algemene stroming. Conservatief zijn betekent voor Barr het accepteren van en 

het vasthouden aan oude ideeën, een soort stilstand dus, terwijl fundamentalisme in 
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het algemeen streeft naar het doen herleven van het geloof. Wat betreft de Bijbel 

nemen fundamentalisten een conservatieve houding aan. Volgens Barr is de Bijbel niet 

alleen dominant in het christelijk fundamentalisme, maar wil het tevens het alleenrecht op 

de interpretatie ervan. Als gevolg hiervan kan het fundamentalisme worden gezien als 

een aparte stroming binnen het religieuze kader. 

Er zijn echter auteurs die veel gemeenschappelijke kenmerken zien tussen deze 

twee stromingen. Zowel fundamentalisten als conservatieve evangelicalen leggen de 

nadruk op de Bijbel, zijn tegen modernisering, liberalisering en materialisering van de 

samenleving en zien hun tradities in gevaar komen. Men kan stellen dat alle 

fundamentalisten evangelicaal zijn, maar niet dat alle evangelicalen fundamentalist zijn. 

Het grote verschil is dat het christelijk fundamentalisme een meer militante beweging 

genoemd kan worden dan het evangelicalisme (Hankins 2008: 6; en Barr 1977: 2-5). 

 

2.3.4 Politieke ambities  

A. Klink (1992) vat Barrs benadering van het fundamentalisme samen in drie punten: 

–  een strikt geloof in de onfeilbaarheid van en afwezigheid van enige tegenspraak in 

de openbaringsbronnen; 

– een grote mate van vijandschap tegenover de moderne theologie en tegen de 

methoden, resultaten en implicaties van de kritische bronnenstudie; 

–  een vast geloof in het feit dat zij die hun specifieke en religieuze standpunten niet 

delen, geen echte (wedergeboren) gelovigen zijn. 

Hij legt de nadruk van het verschijnsel fundamentalisme meer op de politieke 

aspecten ervan. Fundamentalisten streven naar het vormen van een staat om daardoor 

de samenleving naar hun eigen inzichten te modelleren. Hij benadrukt dat het 

fundamentalisme zich niet beperkt tot een bepaalde godsdienst. Het is in alle religies 

te vinden. Wat deze verschillende vormen van fundamentalisme gemeen hebben, is 

dat zij geloof en politiek aan elkaar verbinden (Klink 1992: 64-65). 

Duidelijk is dat veel deskundigen het erover eens zijn dat het christelijk funda-

mentalisme niet alleen de nadruk legt op de Heilige Schrift als onfeilbare en absolute 

waarheid, maar zich ook bezighoudt met politiek, in casu de strijd tegen het 

communisme, met name in Amerika. Ze zijn economisch liberaalgezind en vóór een 

sterke NAVO en hebben geen probleem met de internationale positie van de Verenig-

de Staten. Van de Beek concludeert daaruit dat het in het fundamentalisme meer om 

een bepaalde levenswijze gaat dan alleen om de religieuze leer (Van de Beek 1991: 36-

37). 

In het licht van het voorgaande ligt het voor de hand te concluderen dat funda-

mentalisten in het algemeen conservatief zijn ten aanzien van veranderingen in de 

samenleving. Volgens Bayly is dit echter niet noodzakelijk. Hun conservatisme richt 

zich tegen veranderingen die buiten het kader van hun ideeënsysteem plaatsvinden. In 

Zuid-Azië wordt dit bijvoorbeeld geïllustreerd door de zogenaamde ‘millenaristische 
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bewegingen’, meestal in een radicale vorm. Zij beschouwen de bestaande sociale orde 

als niet-geldig en streven naar een omwenteling ervan. Meestentijds staan zij onder 

controle van de charismatische religieuze organisaties in hun regio (Bayly 1994: 732-

735). In de huidige tijd is er sprake van een nieuwe religieuze beweging in de 

Amerikaanse samenleving, The Christian Right. Deze stroming is in het begin van de 

jaren zeventig van de twintigste eeuw ontstaan, is politiek van aard en vooral populair 

onder de Republikeinen in de VS. De aanhangers van deze beweging zijn conservatief 

ten aanzien van de vervreemding van de Amerikaanse samenleving van de traditionele 

waarden: ze keren zich tegen het feminisme, tegen abortus en homoseksualiteit en zijn 

vooral voorstander van de traditionele gezinsvorm. De wortels van deze conservatieve 

stroming zijn terug te vinden in de christelijke fundamentalistische beweging van de 

jaren twintig van de twintigste eeuw, die opkwam voor de traditionele christelijke 

waarden in de moderne liberale samenleving van de VS. Zij vormen een uitdaging 

voor de global Civil Society en de democratie (Butler 2006: 12-18 en 50-88). De 

beweging is evangelicaal van aard en is tegen de fundamentalistische geest. De 

aanhangers zijn echter wel bereid om met andere, niet-evangelicale groepen samen te 

werken om hun doelen te bereiken (Hankins 2008: 6). 

Het fundamentalisme beperkt zich niet alleen tot de christelijke groepen. Het 

begrip wordt ook gebruikt om een bepaalde stroming binnen de joodse gemeenschap 

aan te duiden: het joods fundamentalisme, waaraan ik nu aandacht zal besteden. 

2.4 Het joods fundamentalisme  

2.4.1 Algemene kenmerken  

De stichters van de staat Israël waren merendeels seculiere zionisten, die religieuze en 

sociale kwesties graag overlieten aan de officiële orthodoxe autoriteiten. Dit heeft 

geleid tot een scheiding tussen een religieus niet-geïnteresseerde seculiere meerderheid 

en een politiek machtige orthodoxe minderheid binnen de Israëlische samenleving. 

Om hun invloed veilig te stellen, zijn door de religieuze autoriteiten stappen onder-

nomen om de orthodoxie te laten erkennen als de enige legitieme vorm van jodendom 

in Israël. Op deze manier is het orthodoxe jodendom de staatsgodsdienst van Israël 

geworden, waardoor andere vormen van jodendom onwettig werden verklaard. De 

ironie hiervan is dat de grote meerderheid van de joden in Israël niet orthodox is. 

Sinds 1948, het jaar van de oprichting van de staat Israël, streeft de joodse orthodoxie 

naar het vormen van een theocratische staat. Voor deze groep houdt het jood-zijn een 

goddelijke boodschap in die op hun Heilige Schrift gebaseerd is. Met andere woorden, 

ze beschouwen zich als een door God uitverkoren volk, bestemd voor het stichten 

van een religieuze staat. Seculiere joden zien zij als hun vijanden. Dit had immense 

consequenties voor het vredesproces tussen Israël en de Arabische landen en leidde in 

1995 tot de moord op Premier Yitzak Rabin door joodse fundamentalisten. Rabin was 
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het eerste regeringshoofd dat een vredesakkoord met de Palestijnen tekende en grond-

gebieden aan hen teruggaf. 

P. Fortuyn (1998) formuleert het uiteindelijke doel van joodse fundamentalisten als 

volgt:  

De totale overwinning en onderwerping van alle andersdenkenden, [en ook het vormen 

van] een theocratische staat geleid vanuit hun godsdienstige beginselen. Voor de 

politieke variant van het fundamentalisme, bijvoorbeeld het staatssocialisme, is dat de 

totalitaire staat die gebaseerd is op hun politieke ideologie.  

Fundamentalisme is voor Fortuyn een religieuze opvatting die in absolute zin 

bepalend is voor politieke gedragingen. Het fundamentalisme neemt het op tegen de 

normen en waarden van de moderniteit. De strijd tussen deze twee groepen is 

inmiddels wereldwijd geworden (Fortuyn 1998: 22). 

Net als het christelijke wordt ook het joodse fundamentalisme veelal als reactie op 

de uitvloeisels van de moderniteit gezien, met name het liberalisme en het seculari-

satieproces. Beide domineren de religieuze instituties (Cromer 1993: 164). 

Het joodse fundamentalisme beschouwt secularisering als de wortel van alle kwaad, 

maar kan op grond daarvan niet gereduceerd worden tot een religieus traditionalisme. 

Het is een modern verschijnsel dat de seculiere normen ‘uitdaagt’. Aanhangers be-

schouwen zichzelf als ‘zonen van het licht van Thora’ die het tegen de ‘zonen van de 

duisternis van de seculiere wereld’ moeten opnemen en de halacha aan de nieuwe tijd 

moeten aanpassen. Het kan worden getypeerd als een religieus radicalisme dat vooral 

na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. In die periode nam de invloed van het 

Westen in de joodse gemeenschap toe. Door de veelzijdige invloed die het seculiere 

Westen en met name de VS in Israël uitoefenden, werd een toename gevreesd van de 

extreme sociale reacties van joodse religieuzen. Religieus radicalisme kan dus alleen 

daar ontstaan waar religieuze normen en waarden bedreigd worden en tevens sprake is 

van een samenleving waarin mensen vrij zijn een eigen religie te belijden. Volgens 

Mittleman wordt het joods fundamentalisme vaak tegenover de modernistische 

waarden zoals democratie, liberalisme, pluralisme, rationalisme en secularisering 

geplaatst. Hij betoogt dat een reactie hierop niet direct tegenwerking van de secu-

larisering hoeft te betekenen; het is een geleidelijke respons daarop door middel van 

een politieke strategie (Mittleman 1993). 

 

2.4.2 Verschillende stromingen en hun kenmerken  

Het joods fundamentalisme verenigt verschillende stromingen in zich die ieder op 

eigen wijze hun inspiratie putten uit de bronnen van de joodse mystiek. Het vindt zijn 

voedingsbodem in angst voor genocide en een antisemitische catastrofe. De staat 

Israël speelt een grote rol (Ehrlich 2004: 51; en Den Besten 2003: 59-60). Het komt 

niet alleen voor in Israël, maar heeft een plaats in alle landen waar joden wonen. Het 

houdt een joods-orthodox geloof in dat gebaseerd is op Hebreeuwse studies van 
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orthodoxe joden (Talmoed en halacha-literatuur). Joodse fundamentalisten geloven dat 

deze bronnen absoluut geldig zijn en altijd zullen blijven (Sjahak & Mezvinsky 1999: 

5).  

Zoals al eerder gesteld, is een van de belangrijkste kenmerken van het joodse 

fundamentalisme het geloof in de bijzonderheid van het joodse volk. Het beschouwt 

zichzelf als een uniek volk en onderscheidt zich van alle andere volken, niet in cultu-

rele, maar in kwantitatieve zin. Dit vormt inmiddels een van de centrale geloofspunten 

van de zionistische ideologie. Het was voor het zionisme onaanvaardbaar dat de joden 

over de hele wereld verspreid leefden. Alle joden moesten worden verenigd binnen 

één land waar zij een meerderheid konden vormen. Zo konden zij in staat worden 

gesteld om hun leven te normaliseren. Het zionisme is volgens sommige groeperingen 

hierin niet geslaagd: Israël is noch veilig, noch bereikt het vrede met zijn vijanden. Bij 

bestudering van het ontstaan van het joodse fundamentalisme is het dus noodzakelijk 

de veiligheidsproblematiek van de joden in Israël te betrekken. Vooral sinds 1967 (de 

tijd van de bezetting van de West Bank, de Golanhoogte en de Gaza-strook door 

Israël) heeft het idee postgevat dat Israël voor zijn veiligheid genoodzaakt is tot 

bezetting van de Arabische gebieden. Voor de meeste joodse fundamentalisten is het 

veroveren van deze gebieden een religieuze kwestie (Lustick 1993: 111). 

Joodse fundamentalisten voeren de strijd tegen andersdenkenden via drie maat-

schappelijke sectoren, namelijk onderwijs, parlementaire wetgeving en extraparlemen-

taire protestacties, welke laatste soms tot gewelddadigheden leiden. De extreme 

Haredim-beweging bijvoorbeeld streeft naar de radicale verandering van Israël in een 

samenleving waarin de joodse waarden en principes totaal domineren. De Habad-

beweging is zowel in Israël als in de Verenigde Staten actief. Deze groepering, die ook 

al, net als Gush Emunim (zie hieronder), uitgaat van een letterlijke interpretatie van de 

Heilige Schrift, heeft invloed op alle andere joodse media en benadrukt een apart 

element, namelijk ‘de wedergeboorte van joden’ in de nieuwe tijd. Beide zijn nieuwe 

bewegingen die fundamentalistisch genoemd moeten worden. Het orthodoxe joden-

dom is in Israël dominant en gelooft dat de Thora en de Talmoed onfeilbaar zijn en 

dat daarom alleen die geschriften de juiste basis vormen voor religieuze vieringen. In 

de praktijk betekent dit onder andere een strenge regulering van de viering van de 

sabbat, religieuze feesten en de dagelijkse eredienst; strikte handhaving van spijs-

wetten; het vasthouden aan gebeden en riten in hun traditionele vorm; en de scheiding 

van mannen en vrouwen in de synagoge (Stangroom 2008: 75; en Kirschenbaum 

1993: 183-191). 

De verschillende vormen van joods fundamentalisme worden echter alle ge-

kenmerkt door de volgende min of meer algemene eigenschappen: a) zij verwerpen 

omgang met de buitenwereld. Sommige leven in de VS in een gesloten kring met eigen 

sociale contacten en verzorgende diensten; b) zij hebben een exclusieve kijk op de 

waarheid, en erkennen alleen het jodendom als de enige goddelijke openbaring; c) zij 

verwerpen het pluralistische politieke systeem. Joodse fundamentalisten zijn met 
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andere woorden tegen een democratische orde waarin alle burgers gelijke rechten en 

voorzieningen hebben (Neusner 1992: 46). 

De best georganiseerde joodse fundamentalistische stroming is Gush Emunim (‘het 

blok van gelovigen’), dat politiek actief is. Deze beweging is opgericht in 1974 en 

wordt met name vertegenwoordigd door de Likoed-partij, de nationaal-religieuze 

partij, Moledet en Tzomet. Gush Emunim werd in het leven geroepen toen het 

traditioneel zionisme niet meer in staat werd geacht de nieuwe crisis in Israël het 

hoofd te bieden. Deze beweging heeft veel invloed in politieke kringen, vooral in de 

Knesset, al had Gush Emunim aanvankelijk geen ambities tot vorming van een 

politieke partij. Gush Emumim benadrukt het ‘unieke’ karakter van het volk van 

Israël. Niet-joden hebben volgens de aanhangers van deze groep geen enkel recht om 

deel uit te maken van het uitverkoren volk in het beloofde land. Het is hun plicht het 

land te sturen tot de komst van de Messias, die, zoals zij geloven, spoedig zal 

terugkeren. Dit is ook de mening van de Haredim. Daarom zien ze zichzelf als nog 

steeds in de ballingschap (Ruthven 2006: 38-40). Deze stroming richt zich dan ook 

tegen de niet-joden, met name tegen de Palestijnen (Ruthven 2006: 11; Den Besten 

2003: 64; en Liebman 1993: 69-70). 

Het joods fundamentalisme van de Haredim kent een meer speciale rol en plaats 

toe aan joden; bij het vormen van de staat Israël ging het volgens hen niet om het 

normaliseren van het leven van joden, maar was het een goddelijke plicht om joden naar 

het heilige beloofde land terug te brengen. Hier wordt het joodse volk dus geplaatst 

boven andere naties en volken. God heeft de hemel en de aarde geschapen, zodat 

mannen de Thora kunnen bestuderen; alleen als het joodse volk zich van de wereld 

afzondert en de heilige wet dag en nacht bestudeert, voldoet het aan zijn roeping; als 

het hiermee stopt, wordt het universum onmiddellijk vernietigd (Den Besten 2003:64; 

en Lustick 1993: 111-112). 

Een ander kenmerk van het Haredim-fundamentalisme is dat het de geschiedenis 

op een bijzondere manier benadert en begrijpt. Evenals andere fundamentalisten 

huldigen zij het standpunt dat God de waarheid in de loop der geschiedenis door 

historische gebeurtenissen aan mensen openbaart. De geschiedenis is in hun ogen de 

neerslag van Gods bedoeling om met mensen te communiceren en zo zijn boodschap, 

beloning of straf aan hen duidelijk te maken. Als gevolg hiervan worden genoemde 

feiten als Gods wil ervaren. Vanuit dit uitgangspunt benaderen zij met name de 

Holocaust, de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Jom Kipoer-oorlog (1973). De Holo-

caust zagen ze als de goddelijke manier om de terugkeer van joden naar het beloofde 

land te versnellen. De Zesdaagse Oorlog en de Jom Kipoer-oorlog worden geïnter-

preteerd als de laatste stappen van God in de richting van het verlossingsproces. 

Joodse fundamentalisten geloven dat vrede met de Arabieren alleen mogelijk is als met 

de komst van de Messias het proces van verlossing van het land Israël zijn hoogtepunt 

bereikt. Alles representeert Gods wil, en het Israëlische volk neemt voor God de 

centrale plaats in de wereld in. Alle gebeurtenissen en veranderingen in het vredes-
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proces in het Midden-Oosten zijn een ‘test’ voor het joodse volk. Zij accepteren geen 

tolerantie ten aanzien van anderen, geen universeel waardesysteem en geen liberale 

normen. Alleen de joodse waarden zijn legitieme levensprincipes. Het streven van 

sommige zionisten naar een seculiere staat wordt door hen afgewezen. Vernieuwing is 

verboden. Daarom worden ze de Haredim genoemd, ofwel ‘angstigen’ (zie Den Besten 

2003: 62-63; en Lustick 1993: 114-115). 

Ik wil in dit kader nog kort de Bnei Akiva-beweging noemen. Zij is de grootste 

fundamentalistische jeugdbeweging in dit land (en ter wereld). Bnei Akiva omvat een 

netwerk van verschillende organisaties, zowel paramilitaire groepen als religieuze 

organisaties en gemeenschappen van immigranten. De meeste leden zijn afkomstig uit 

de middenklasse. Gush Emunim brengt de meeste joodse fundamentalisten samen die 

het vredesproces in het Midden- Oosten – het zogenaamde Israëlische plan ‘land voor 

vrede’ – tegenwerken. Deze beweging geniet veel steun in de Israëlische samenleving. 

(zie Ramsey 2007: 306; Den Besten 2003: 64-67; en Lustick 1993: 111). 

Behalve de reeds genoemde, zijn er nog verschillende joodse groeperingen te 

onderscheiden in de Israëlische samenleving, waaronder reformistische groepen, or-

thodoxe joden, conservatieve of masoretische joden, de ultraorthodoxe beweging, 

joodse vernieuwers en het humanistisch jodendom. Wat betreft hun opvattingen 

verschillen zij maatschappelijk gezien naar hun mate van liberalisme, en vanuit hun 

theologische positie bezien verschillen ze naar hun mate van rigorositeit bij hun 

interpretatie van de joodse wet. Joodse fundamentalisten leggen de nadruk op het 

precies uitvoeren van het religieuze wetssysteem (halacha). Zij beschouwen dit systeem 

als totalitaire bron van leven, en hun Heilige Schrift als absoluut. Dit joodse 

fundamentalisme heeft tegenwoordig een nieuw kenmerk gekregen: het is in Israël een 

sociale beweging geworden en krijgt zelfs steun vanuit politieke kringen (Stangroom 

2008: 75; en Ramsey 2007: 307-310). Het blijkt een alternatief voor de joodse traditie, 

die niet meer in staat is om de historische identiteit en de sociaal-culturele belangen 

van joden in de moderne tijd te verdedigen. Dit wil zeggen dat joodse fundamenta-

listen, met name die in Israël, de seculiere neigingen van andere joden beschouwen als 

een bedreiging voor hun historische en religieuze identiteit. In dit opzicht is het 

seculiere zionisme de meest bedreigende ‘ander’ voor joodse fundamentalisten 

(Silberstein 1993: 13). 

Een onderscheid dat binnen het joods fundamentalisme wordt gemaakt is dat 

tussen conservatief en revolutionair. Sommigen beschouwen Neturei Karta als conser-

vatief en Gush Emunim als revolutionair. Aanhangers van beide stromingen worden 

betiteld als fundamentalistisch, omdat hun geloof berust op een ideaal religieus-

politiek beeld dat of in het verleden bestond, of als streven voor de toekomst dient. 

Neturei Karta (letterlijk ‘de bewakers van de stad’) is in 1939 opgericht door studenten 

en docenten om de stad Jeruzalem tegen een eventuele Arabische bedreiging te 

verdedigen. Beide bewegingen verwijzen naar de joodse traditie die de religieuze 

aspecten van de joodse geschiedenis benadrukt. Op de volgende punten stemmen 
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deze twee stromingen overeen: a) de joodse natie is heilig; b) de Thora – als de bron 

van maatschappelijke wetten – is heilig; c) het historische lot van joden wordt bepaald 

door de specifieke relatie die bestaat tussen de joodse natie en God. Alleen het joodse 

volk heeft een dergelijke verhouding tot God. Een verschil tussen beide groeperingen 

is dat Neturei Karta de historische realiteit van joden definieert als a state of exile en 

traditioneel gedrag benadrukt, terwijl Gush Emunim het historische traditionele kader 

wil gebruiken om de joodse normen en waarden vooral in een politiek-religieuze sfeer 

op een radicale manier te doen herleven, hetgeen soms conflicten veroorzaakt. Neturei 

Karta is van mening dat de situatie na de Zesdaagse Oorlog in Israël is veranderd en 

dat de nieuwe historische context zich onderscheidt van de oude traditie. Sommige 

aspecten die in de huidige tijd onvoldoende gelegitimeerd zijn, moeten worden 

vervangen door nieuwe democratische aspecten. Een voorbeeld hiervan is het 

tolereren van moslims die willen bidden op de joodse Tempelberg (Ruthven 2006: 30). 

 

2.4.3 Politieke posities  

Binnen de joodse fundamentalistische beweging bestaan verschillende groeperingen 

die veel invloed uitoefenen op het politieke systeem in Israël. I. Sjahak en N. 

Mezvinsky (1999) onderscheiden drie grote tendensen binnen de Israëlische maat-

schappij: de religieuze groepen, de traditionele tendens en de seculieren. Zij geven aan 

de hand van een onderzoek aan dat slechts 20 procent van de Israëlische populatie 

religieus is, terwijl 25 à 30 procent seculier is en 50 à 55 procent traditionele neigingen 

heeft. Vervolgens splitsen zij de religieuze richting op in twee groepen: de al eerder 

genoemde Haredim en de ‘religieus-nationalisten’. De religieus-nationalisten zijn 

gematigd. De Haredim (Haredi is enkelvoud) zijn extreem religieus en worden door 

Sjahak en Mezvinsky nog verder opgedeeld in twee politieke stromingen. De Yahadut 

Ha’Torah (Judaism of the Law) is de partij van Asjkenazi Haredim, ofwel de joden die 

afkomstig zijn uit Oost-Europese landen. De Shas-partij bestaat uit joden die vooral 

afkomstig zijn uit het Midden-Oosten. De religieus-nationalistische joden zijn georga-

niseerd in de National Religious Party (NRP). Bij de verkiezingen van 1996 hebben 

Haredim-partijen 14 zetels, en de religieus-nationalisten 9 zetels van het totaal aantal 

van 120 zetels in de Knesset weten te behalen. De Haredim zijn dus niet in de 

meerderheid in de Israëlische maatschappij. Een verklaring behoeft hier dan ook het 

punt van hun grote politieke invloed. Sommige theoretici zijn de mening toegedaan 

dat de grote Israëlische partijen (Likoed-partij en Arbeidspartij) de stemmen van 

aanhangers van de Haredim naar zich toe willen trekken door aan sommige van hun 

eisen te voldoen. Hiertoe is bijvoorbeeld de Likoed-partij bereid sommige geloofs-

punten van de Haredim te accepteren. Voor de meeste leden van de Likoed is ‘het 

joodse bloed’ voldoende onderscheidend, reden om in een bijzondere categorie te 

worden geplaatst. Zij (en tevens veel traditionalisten) beschouwen andere volken als 

minder of als minder waarachtig dan de joodse natie. Zo beschouwd hebben veel 

seculiere joden/traditionalisten wat betreft hun geloof veel gemeen met de extreem 
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religieuze joden. De Haredim, alsook de Shas-partij en de NRP, streven naar het 

stichten van een staat waarin het joods-religieuze wetssysteem (halacha) aangenomen 

wordt als het officiële wetssysteem. Dit systeem bevat de volgende belangrijke punten: 

– Gods politieke autoriteit op aarde wordt vertegenwoordigd door de joodse 

rabbijnen. Zij zijn degenen die in naam van God op aarde moeten beslissen over 

levenszaken. 

– De rabbijnen dienen alle maatschappelijke instituties te domineren en een definitief 

eindoordeel te vellen met betrekking tot allerlei sociale aspecten. 

– Mannen en vrouwen moeten in de publieke sfeer van elkaar gescheiden worden. 

Alle maatschappelijke gedragingen, zoals bijvoorbeeld kleding, moeten aan de 

halacha aangepast worden. 

– Iedereen is verplicht overtredingen van eenieder te rapporteren aan de rabbijnse 

autoriteiten (Sjahak & Mezvinsky 1999: 43; en Abadi 2004: 235-240). 

Een totalitair staatssysteem dus, geleid en gedomineerd door rabbijnen. 

 

2.4.4 Opkomst van verschillende stromingen  

De opkomst van deze bewegingen wordt, zoals eerder gesteld, in verband gebracht 

met problemen van de moderne tijd. 

E. Sprinzak (1993) is van mening dat er sinds 1960 een nieuwe situatie in Israël is 

ontstaan. Het moderne zionisme is seculier en bereid om op een pragmatische manier 

met de joodse traditie om te gaan. Moderne zionisten beschouwen het joods funda-

mentalisme als een gevaar voor de joodse identiteit: het tracht de secularisering tegen 

te werken. Het grootste conflictpunt met het moderne seculiere zionisme ligt in de 

theorie over de ‘normalisering’. Gush Emunim acht deze theorie niet toereikend om 

de reële eisen van joden weer te geven. Sprinzak is van mening dat Gush Emunim 

streeft naar the judaization of secular Israel (Sprinzak 1993: 117). 

Een tweede standpunt in dezen ligt op het vlak van tegen joden gerichte be-

dreigingen sinds de oprichting van de staat Israël. In deze context gaat het dus om de 

verdediging van hun religieuze normen en waarden, tegen bedreigingen die zowel 

intern kunnen zijn als van buitenaf kunnen komen (Perliger & Weinberg 2004: 91-118; 

en Lustick 1993: 111).  

Tot slot wil ik nog opmerken dat het fundamentalisme zich niet alleen beperkt tot 

de grote monotheïstische godsdiensten, zoals jodendom, christendom en islam. Ook 

binnen niet-monotheïstische religies, andere culturen en contexten zijn verschillende 

fundamentalistische groeperingen te onderscheiden. Ook daar bestaat het fundamen-

talisme niet alleen in het religieuze domein, maar wordt het ook in de politieke sfeer 

gebruikt. Er zijn sociale wetenschappers die spreken van andere soorten religieus 

‘fundamentalisme’, zoals het Japanse shintoïsme, het hindoefundamentalisme, het 

Sinhala boeddhistisch fundamentalisme in Zuid-Azië, het fundamentalisme van de 

sikhs, enzovoort. Het begrip is inmiddels dermate breed geworden dat de term ook 
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gebruikt wordt op andere gebieden: het seculiere fundamentalisme (van het Westen), 

het wetenschapsfundamentalisme, het ecofundamentalisme (van de evolutionair bio-

logische inzichten), het technofundamentalisme (van de technologie), het marktfunda-

mentalisme (van de neoliberale vrijemarktideologie), het verlichtingsfundamentalisme, 

economisch fundamentalisme, politiek fundamentalisme, enzovoort (Oosterling 2007: 

155-162; Kamstra 1991: 219-247; Stangroom 2008: 108-127; Den Besten 2003: 54-57; 

Frykenberg 1994: 610; Singh 2008: 123-131; en Van Tillo 2005: 13-15). 

Hoewel alle hierboven genoemde stromingen en hun aspecten uitermate interes-

sant zijn, beperkt dit proefschrift zich echter tot de ‘Schriftuurlijke abrahamitische 

religies’. 

Hieronder maak ik hiertoe een begin met de bespreking van het begrip ‘islamitisch 

fundamentalisme’, waarbij onder andere verschillende bewegingen en hun doelstel-

lingen aan de orde komen, zoals het islamisme en de Hezbollah, en in hun historische 

context worden geplaatst.  

Het islamitisch fundamentalisme is een naam die in de tweede helft van de 

twintigste eeuw in gebruik werd genomen, maar het fundamentalistische gedachte-

gangskader was reeds aanwezig in de islamitische gemeenschap, ten minste sinds de 

opkomst van het Wahhabisme (ofwel in reactie op de Verlichtingsstroming die 

geleidelijk de moslimwereld binnengedrongen was). 

2.5 Het islamitisch fundamentalisme  

2.5.1 Algemene aspecten  

Het begrip ‘fundamentalisme’ heeft in de loop der tijd een bredere betekenis gekregen 

en heeft zich ook onder de islam verbreid. Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw 

is er sprake van een toenemende invloed van islamitische groeperingen in de politiek. 

De politieke islam is daardoor een algemeen verschijnsel geworden. 

Vanaf de jaren zeventig werd het begrip fundamentalisme uitsluitend met betrek-

king tot de islam en moslims gebruikt. Er zijn theoretici die hierin een verband zien 

met de Iraanse islamitische revolutie van 1979; anderen verbinden het met de 

Rushdie-affaire of met de gewelddadige activiteiten in die periode in het Midden-

Oosten (Butler 2006: 23-24; en Sunier 1996: 195).  

Een alomvattende definitie van islamitisch fundamentalisme is, net als die van 

andere vormen van fundamentalisme, niet gemakkelijk te geven. Zelfs precisering van 

de exacte beginfase is moeilijk. Dit hangt af van de manier waarop het gedefinieerd 

wordt. Om die reden benader ik het islamitisch fundamentalisme allereerst in termen 

van enkele theoretici, zodat verschillende opvattingen erover aan bod komen en 

duidelijker wordt wat eronder verstaan moet of kan worden. Vervolgens is de definitie 

ervan afhankelijk van de eigenschappen die benadrukt worden. 
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Gaat men uit van het gegeven dat alle stromingen binnen het islamitische kader die 

de terugkeer naar eigen cultuur en geloofsprincipes benadrukken, fundamentalistisch 

zijn, dan is er sprake van een breed, algemeen begrip van het islamitisch fundamen-

talisme. Worden echter het gebruik van geweld, antipluralisme, een exclusieve wereld-

beschouwing en het stipt naleven van de Koran en de sharia als basiskenmerken ervan 

benadrukt, dan kunnen niet alle islamieten het etiket ‘fundamentalist’ krijgen opge-

plakt. De verantwoordelijkheid voor de meeste wreedheden bijvoorbeeld wordt gelegd 

bij islamitische terroristen, van wie de vijandigheid tegenover het Westen, en de 

Verenigde Staten in het bijzonder, algemeen wordt gezien als het resultaat van hun 

fundamentalistische opvattingen (Ruthven 2006: 10). 

In deze studie leg ik de nadruk op het moslimextremisme. In de veertiende druk 

van het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal van Van Dale wordt algemeen onder 

extremisme verstaan: ‘het gaan, drijven tot de uiterste consequenties, met name met 

betrekking tot politieke of religieuze beginselen’. Ten aanzien van het moslim-

extremisme zou men dit kunnen specificeren tot: het radicaal doordrijven of proberen 

door te drijven van doelstellingen die voor een belangrijk deel een islamitisch karakter 

dragen. De term ‘radicaal’ houdt in deze context in: het bereid zijn tot gebruik van 

geweld voor het bereiken van die doelstellingen. 

Moslimextremisten hechten aan de strikte naleving van de sharia over een zeer 

breed terrein, zelfs wanneer dit ten koste gaat van fundamentele mensenrechten. Zij 

negeren de secularisering van hun samenleving en willen terug naar de meest 

oorspronkelijke vorm van de islam – de Koran en de meest betrouwbare aspecten van 

de Hadith (uitspraken van de profeet Mohammad) (Wessels 2001: 11 en 32). 

 

2.5.2 Theoretici over het islamitisch fundamentalisme  

Y. Choueiri (1990) stelt dat ‘islamitisch fundamentalisme’ een vaag begrip is, vooral 

wanneer het gebruikt wordt om de militante ideologie van de hedendaagse islamitische 

bewegingen te verklaren. Zijn definitie ervan behelst hun islamitisch denksysteem en, 

hieruit voortvloeiend, de politieke bewegingen die sinds de achttiende eeuw actief zijn 

in vooral Saoedi-Arabië, Indonesië, Nigeria en India. Hij legt een verband met drie 

andere volgens hem relevante begrippen: herleving (van het geloof), reformisme en 

radicalisme. Evenals Choueiri benadrukt Elsjahed het problematische aspect van 

definiëring van het begrip. Hij verwerpt met name het ongenuanceerde gebruik van de 

term door veel westerlingen als zouden alle moslims radicaal, conservatief en ‘achter-

blijvers’ zijn. Dit etiket kan niet gerelateerd worden aan ‘het vasthouden aan de 

religieuze grondslagen’. Zoals verderop zal blijken, erkent Elsjahed wel dat er in de 

islamitische wereld sprake is van serieuze pogingen om de eigen islamitische identiteit 

te behouden. Het is echter de vraag of men deze pogingen fundamentalistisch kan 

noemen. Elsjahed beschouwt het oorspronkelijke fundamentalisme als een christelijk 

fenomeen dat niets gemeen heeft met de geest van de islam: ‘de Islam bestrijdt nooit 

de wetenschap’ (Elsjahed 1992: 55). De islam stelt daarentegen juist dat het zich eigen 
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maken van de wetenschap een plicht is voor alle mannen en vrouwen. Hij vat het 

islamitisch fundamentalisme op als ‘herbezinning op de oorspronkelijke islam’ en het 

doen herleven ervan. Het islamitisch fundamentalisme is eerder te zien als een 

bepaalde richting in de islamwetenschap die het vak usul al-fiqh (‘de wetenschap van 

het islamitisch recht’) beschrijft. 

F. Halliday (2003) stelt het begrip oemma centraal bij het duiden van de opkomst 

van het islamitisch fundamentalisme. Dit begrip verwijst niet alleen naar de islami-

tische gemeenschap in Medina in de tijd van de Profeet Mohammad, maar ook naar 

de moslimgemeenschap van de huidige tijd. De islam beschouwt de hele mensheid als 

een oemma, wat het accepteren van diversiteit van verschillende religieuze groepen 

binnen de islamitische gemeenschap inhoudt. In de tijd van de kolonisatie van de 

moslimlanden verwees dit begrip naar de vorming van natiestaten binnen de islami-

tische wereld. Op deze manier werd oemma in negatieve zin in verband gebracht met 

fundamentalistische verzetsbewegingen (jihad) tegen de koloniale machten. Moslims 

beschouwen zichzelf echter religieus verantwoordelijk ten aanzien van de islamitische 

identiteit van hun oemma en voelen zich verplicht om een oemma te realiseren met een 

islamitische wet. 

Het islamitisch fundamentalisme heeft een internationalistisch karakter in zich, in 

die zin dat het naar een wereldwijd verzet tegen de westerse dominantie streeft en zich 

verantwoordelijk voelt, en stelt, voor de hele islamitische wereld. Het panislamisme 

van de Iraanse geestelijke leider Ayatollah Khomeini en van Al-Qaeda of van de 

Moslimbroederschap ondersteunt deze stelling. Een moderne seculiere staat brengt de 

oemma immers in gevaar en dient daarom bestreden te worden (Halliday 2003: 20-41). 

 

2.5.3 Waarden, normen en fundamenten  

Moslimgroepen zijn vooral op politiek gebied in beweging. Het islamitisch funda-

mentalisme is een beweging die de moslims oproept om zich weer op het islamitische 

pad te begeven en te strijden voor herleving van de boodschap van de Koran. Deze 

gevoelens hebben zich in de hele islamitische wereld verspreid. Ook Voll is van 

mening dat het een reactie is, gebaseerd op islamitische grondslagen tegen sociaal-

culturele veranderingen in de moslimsamenleving (Voll 1991: 347). 

Het gezin bijvoorbeeld neemt een centrale plaats in onder religieuze fundamen-

talisten. Er is een onderscheid tussen de positie van de man en die van de vrouw. De 

man neemt een hogere positie in dan de vrouw, en dat is onomkeerbaar. De rol en de 

status van de vrouw dienen buiten ‘moderne’ veranderingen te blijven en worden 

vooral door haar moeder- en vrouw-zijn verklaard. Wat betreft seksualiteit dient de 

vrouw te gehoorzamen aan de eisen van de man. Kinderen geboren uit het huwelijk 

behoren niet vanzelfsprekend toe aan beide ouders. De vader is degene die verant-

woordelijk is voor de kinderen en heeft ook vaak de voogdij. De religieuze opvoeding 

is de verantwoordelijkheid van de vrouw. De moderne tijd wordt ervaren als de 

oorzaak van verzwakking van (onder andere) de fundamenten van het gezin. Het 
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patriarchale gezin met de traditionele rolverdeling mag niet worden aangetast. Op dit 

gebied is er heden ten dage sprake van een culturele strijd tussen moderniteit en 

traditie. De protestantse fundamentalisten in de VS zijn van mening dat de problemen 

van de Amerikaanse samenleving een afspiegeling zijn van de problemen in het 

Amerikaanse gezin. Het streven is daarom het behoud van het traditionele gezin. Ook 

de moslim- en christelijke fundamentalisten bieden weerstand tegen veranderingen 

van de positie van gezinsleden (Hardacre 1993: 129-139 en 147). 

Bovenstaande opvattingen in aanmerking nemend is het duidelijk dat zowel 

islamitische als andere religieuze fundamentalisten zich fel tegen het feminisme keren. 

De meest fundamentele rol van de vrouw is het baren van en zorgen voor kinderen en 

het op zich nemen van huishoudelijke werkzaamheden. De ‘moderne vrouw’ vatten zij 

op als een negatief symptoom van modernisering en secularisering. Haar leven wordt 

als gevolg hiervan dan ook zeer beperkt. Onder het regime van de Taliban bijvoor-

beeld mag een vrouw zich niet op straat begeven, tenzij vergezeld van man of broer. 

Ook studeren en werken zijn niet voor haar weggelegd. Vrouwen zijn wezens met de 

potentiële functie van het baren van kinderen. Slechts islamitische kleding is 

toegestaan, zoals de boerka of de chador, waarvan de eerste het gehele lichaam inclusief 

het gezicht bedekt (Butler 2006: 25-26; en Vogelsang 2002: 186). 

Sh. Haeri (1993) beschrijft in haar artikel Obedience versus Autonomy de positie van 

vrouwen in Iran en Pakistan. Ook haar analyse komt uit op de tweedeling tussen 

moderne en traditionele idealen van vrouwen in beide maatschappijen. Deze twee-

deling uit zich met name in een ideologisch conflict tussen fundamentalisten en 

moderne seculieren. De verschillen betreffen vooral de rol en status van de vrouw in 

het gezin, de rechten van vrouwen en de positie van vrouwen in het sociale leven én in 

de gehele samenleving. De fundamentalisten gebruiken de Koran, de Hadith en 

andere islamitische bronnen om daarop de rechten van de vrouw te funderen (Haeri 

1993: 181-182). Aan de autonomie van vrouwen op sociaal en privéterrein wordt in 

genoemde geschriften voorbijgegaan. Een vrouw die haar man niet gehoorzaamt, is 

een nashizeh (‘opstandelinge’) en dient door haar man bestraft te worden. Hier moet 

wel opgemerkt worden dat het gehoorzamen aan de man vrouwen een persoonlijk 

veiligheidsgevoel en een sociale status verleent, zowel in het gezin als in de omgeving 

ervan (Haeri 1993: 184-186). Islamitisch fundamentalisten beschouwen mannen en 

vrouwen als niet-gelijken. Zij benadrukken dat vrouw en man verschillend geschapen 

zijn en daarom op grond van hun natuur verschillende posities in de samenleving 

dienen te hebben (Moallem 2005: 171-172). 

In Iran is het dragen van een hoofddoek (hijab) verplicht. Hiermee wordt door de 

staat de islamitische identiteit voor vrouwen gecreëerd. Tevens beschikken zij zelden 

over het recht tot het aanvragen van een scheiding. Dit is – volgens de islamitische 

bronnen – exclusief voorbehouden aan mannen. Ergo, de islamitische fundamenta-

listen (vooral in Iran en Pakistan) staan een lagere sociale en persoonlijke positie van 

vrouwen voor. In beide landen echter bieden vooral de vrouwen uit de middenklasse 
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en hogere sociale klassen weerstand tegen de status-quo en streven naar hun moderne 

autonome rechten, waardoor spanningen en conflicten met de staat ontstaan. Vanuit 

deze opvatting is een vrouwelijke bevrijdingsbeweging ontstaan die strijd voert voor 

gelijke rechten in een seculier politiek systeem. Dit komt hen dan wel te staan op de 

beschuldiging van intimidatie door het ‘satanische’ Westen. De vrouwen in Iran, met 

name die uit de middenklassen, zijn dan ook sinds de islamitische revolutie meer in 

beweging gekomen: zij zijn eerder sterker geworden dan gehoorzamer (Haeri 1993: 

205). 

Homoseksualiteit is voor religieuze fundamentalisten een daad tegen God. Zij 

beschouwen haar als een sociale ziekte en een ‘zonde tegen het lichaam’. Het is 

tekenend voor het bestaan van een sociale wanorde (Garvey 1993b: 30-31 en 1993b: 

29) (Een zonde wordt echter wel weer beschouwd als leerzame daad). Seksualiteit is 

gekoppeld aan het huwelijk en het vormen van een gezin, en deze institutie kan alleen 

door man en vrouw gesticht worden. 

 

2.5.4 Verschillende groepen, politieke doelstellingen en houding jegens de 

staat  

Binnen het islamitisch fundamentalisme worden verschillende groepen onderscheiden. 

H. Beck (1986) maakt in dit kader onderscheid tussen degenen die alles wat de 

moderne tijd met zich meebrengt afwijzen en de in mindere of meerdere mate 

gematigde fundamentalisten, waaronder degenen die bereid zijn tot herziening van de 

wet zolang de fundamentele islamitische waarden niet worden aangetast (Beck 1986: 

73). Hij is van mening dat zowel het islamitische als het christelijke fundamentalisme 

zich niet altijd manifesteren als militante organisaties, maar veeleer ideologische stro-

mingen zijn. Het doel van alle soorten fundamentalisme kan men samenvatten in de 

wens tot vorming van een maatschappelijk politiek systeem dat de overgang naar de 

zogenaamde ‘gouden tijd’ van de vroegere islam mogelijk kan maken. 

Islamitisch fundamentalisme is, gezien de in het vorige punt genoemde 

doelstelling, te definiëren als een politiek verschijnsel, dat met name streeft naar het 

scheppen van een islamitische politieke orde in de samenleving. Dit kan worden 

gezien als de eerste, actieve fase. Eenmaal aan de macht, treedt de tweede fase in: de 

confrontatie met een situatie van enorme sociaaleconomische problemen, waarvoor 

het geen oplossing heeft. Terwijl in de eerste fase meer dan voldoende motivatie 

bestaat om het beter te doen, vormt de tweede fase een serieuze uitdaging, waarin het 

onder druk komt te staan van zowel interne als externe kritiek (Sonn 2004: 93-125). 

De onvermijdelijke consequentie hiervan is pragmatisme bij het oplossen van reële 

maatschappelijke problemen. Tekenend hiervoor is de situatie in Iran tijdens het 

bewind van Ayatollah Khomeini. De inhoud van sommige fatwa‘s (decreten, geformu-

leerd door bijvoorbeeld een moefti), transformeerde geleidelijk van traditionalistisch 

naar modernistisch en leidde tot een pragmatisch handelende staat in plaats van een 

fundamentalistische. Rajaee (1993) geeft hiervan de volgende voorbeelden: het plan 
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tot geboorteregeling dat in de loop van de revolutie van kracht werd, het inzetten van 

het menselijk lichaam voor anatomische doeleinden (in het begin van de revolutie 

verboden) en het vervagen van het traditionele onderscheid tussen mannen en 

vrouwen dat de traditionele geestelijken benadrukten (in het hedendaagse Iran vertoe-

ven mannen en vrouwen op de werkplek in hetzelfde vertrek). Vandaag de dag bestaat 

in Iran ook geen verbod meer op het gebruik van moderne media (Rajaee 1993: 121). 

M. Khalaji duidt aan dat fatwa’s van ayatollah’s niet voor eeuwig geldig zijn. Als 

gevolg van nieuwe omstandigheden kunnen fatwa’s worden gewijzigd. Bovendien 

hebben de Iraanse autoriteiten reeds laten bewijzen dat zij in hun beslissingen de 

belangen wat betreft ‘het behouden van het systeem van de Islamitische Republiek’ boven de 

islamitische waarden en normen plaatsen en prijzen. Dit betekent dat het voortleven 

van de Islamitische Republiek de belangrijkste factor is in het huidige Iran (Khalaji 

2011).  

Zoals al eerder gesteld staan de Heilige Schrift (i.c. de Koran) en de fundamenten 

van de islam (usul) centraal in het islamitisch fundamentalisme. In deze context con-

centreert de inhoud hiervan zich op de ‘wetenschap van de juridische fundamenten’ 

(ilm usul al-fiqh). Daardoor wordt een fundamentalist ook beschouwd als iemand die 

naar het behoud van usul streeft (Sidahmed & Ehteshami 1996: 2-10). 

De Koran wordt opgevat als het letterlijke woord van Allah en een historisch-

kritische lezing en interpretatie ervan is in het islamitisch fundamentalisme onaccep-

tabel. Toen de Egyptische wetenschapper Nasr Aboe Zaid de moderne historisch-

kritische methode gebruikte bij zijn benadering van de Koran, zag hij zich gedwongen 

naar het buitenland te vluchten. Het problematische van de letterlijke interpretatie ligt 

in de aanname dat de woorden, los van de toehoorder of vooronderstellingen van de 

lezer, in hun context, betekenis of inhoud te begrijpen zijn (Ruthven 2006: 51-55). 

Vaak wordt ook een verband gelegd tussen het islamitisch fundamentalisme en het 

nationalisme. Marty en Appleby stellen dat er sinds 1990 sprake is van een wereld met 

één supermacht, waardoor zich het proces van globalisering sneller dan ooit ont-

wikkelt. De Amerikaanse aanval in Irak in 1992 was het begin van een nieuwe 

wereldorde. Toen in die context de nationalistische ideologieën bleken te verzwakken, 

heeft de fundamentalistische ideologie zich kunnen versterken en heeft zij het natio-

nalisme vervangen (Marty & Appleby 1993a: 1-2). 

Binnen het religieus fundamentalisme zijn er twee verschillende posities ten 

aanzien van het nationalisme. Aan de ene kant zijn er fundamentalistische bewegingen 

die streven naar het veranderen van de nationale identiteit van de burgers in de 

samenleving op grond van de religie. Binnen deze categorie zijn bewegingen zoals de 

soennitische beweging in Pakistan, de Sikhbeweging in Punjab en de Gush Emunim-

beweging in Israël te noemen. De tweede categorie omvat bewegingen die religieuze 

en nationalistische normen met elkaar willen combineren, op grond waarvan ze een 

religieus-nationalistische nation-state willen vestigen. Hiertoe behoren onder andere de 



HET FUNDAMENTALISME ALS ALGEMEEN VERSCHIJNSEL   39 

Amerikaanse protestantse fundamentalisten, de Moslimbroederschap in Egypte en de 

fundamentalisten in Iran (Garvey 1993a: 20-22). 

Veel radicale moslimse leiders bestempelen het nationalisme (net als het commu-

nisme) als een teken van polytheïsme (Sjirk). Het vormen van een natie op grond van 

niet-goddelijke normen en waarden staat immers in tegenstelling tot de oemma, die 

gebaseerd is op geloofspunten van moslims. Het nationalisme is voor hen een vijand 

van de islam. Het wordt als een heidense ideologie beschouwd en derhalve genegeerd 

(Sivan 1995: 23). De ideologie van het fundamentalisme is gebaseerd op de terugkeer 

naar het geloof en niet op het verkrijgen van een land of territorium dat in plaats van de 

religie gebruikt zou kunnen worden voor een collectieve identiteit en het organiseren 

van een sociale orde. De enige ideologie die volgens hen in staat gesteld wordt om de 

maatschappij te organiseren, komt voort uit de religie.  

Toch bedienen fundamentalisten zich soms van nationalistische middelen, met 

name wanneer zij met behulp van leuzen de massa willen mobiliseren, of in hun strijd 

tegen een buitenlandse vijand. In het geval van Iran heeft de Iraanse staat zowel tegen 

het Westen als tegen het regime van Saddam Hoessein jarenlang deze strategie toe-

gepast. Ook in hun bevrijdingsstrijd tegen de westerse kolonialisten hebben de 

moslimfundamentalisten samengewerkt met nationalistische krachten. Jelen consta-

teert terecht dat fundamentalisme en nationalisme elkaar overlappen, in die zin dat de 

politieke rol van de religie te vergelijken is met de nationalistische waarden van een 

politieke cultuur: ‘Religion is becoming an important variable in the comparative analysis of 

political systems, and future studies of politics in diverse environments are unlikely to neglect the 

central role played by religion’ (Jelen 2004: 33). 

De fundamentalisten in de VS vormen in dit licht bezien een bijzonder geval. Het 

prijzen van Amerika als een heilig land (met heilige instituties) maakt het christelijk 

fundamentalisme uniek, omdat deze positie hen in het kader van het nationalisme 

plaatst. Dit staat in schril contrast met de meeste islamitische fundamentalisten 

(behalve de Palestijnen), die het nationalisme als polytheïsme definiëren en als zodanig 

als tegen de islam, en het dan ook verwerpen (Sivan 1995:48). 

Bij het islamitisch fundamentalisme speelt dus de terugkeer naar het ‘eigene’ een 

centrale rol, hetgeen de stichting van een islamitische staat noodzakelijk maakt, 

waardoor een sociaal-politiek systeem ontstaat waarin rechtvaardigheid en gelijkheid in 

de samenleving centraal staan. Het beschouwt de moslimbewegingen als ‘bewegingen 

van bewustwording’. Ideaal is dus een islamitische staat met een sociale orde waarin 

moslims tot hun menselijke natuur terugkeren en niet worden geïntimideerd door een 

moderne westerse samenleving. Een terugkeer dus naar de essentie van de islam. De 

nadruk die de islamitische fundamentalisten leggen op de religieuze normen en 

waarden biedt hun de mogelijkheid om de externe invloed te minimaliseren (Mawsilili 

2009: 6; en Sachedina 1991: 405-408 en 412).  

A. Mawsilili (2009) brengt de islamitisch fundamentalistische bewegingen in 

verband met het falen van het westerse discours met betrekking tot het vestigen van 
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een moderne sociale orde. Dit weigert een rol toe te kennen aan de islam en daarmee 

aan de identiteit van de oemma. [Fundamentalistische] moslimgemeenschappen ervaren 

een moderne, liberale en seculiere sociale orde als een orde die in hun leefsituatie geen 

verbetering brengt. De westerse ideologieën hebben hierin gefaald (Mawsilili 2009: 9 

en 12).  

Er zijn islamitische bewegingen die zich manifesteren als een alternatief voor de 

modernisering, en zich baseren op een religieus idealisme. Deze filosofie is geënt op 

islamitische geloofspunten en benadrukt de sociale, culturele en politieke kenmerken 

ervan (Sachedina 1991: 406-407). 

 

2.5.5 Het islamisme, stromingen en ideologieën  

Een begrip dat vaak in verband wordt gebracht met het islamitisch fundamentalisme is 

‘het islamisme’. In deze tijd is het islamisme één van de belangrijkste godsdienst-

sociologische termen geworden, en heeft het in de twintigste eeuw veel aandacht 

getrokken. Het begrip wordt in de literatuur soms gebruikt voor het islamitisch funda-

mentalisme, waardoor er van uitgegaan wordt dat deze twee termen eigenlijk dezelfde 

inhoud hebben. Sunier en Termeulen (1991: 172-173) definiëren het islamisme als  

het streven naar een islamitische samenleving op deze aarde en de bereidheid daarvoor 

politieke strijd te voeren in de meest uiteenlopende vormen. De Koran, de soenna (de 

uitspraken en gedaantes van de profeet Mohammad), en meer specifiek de sharia 

vormen daarbij het paradigma op grond waarvan een maatschappijmodel wordt 

ontwikkeld. Het islamisme is een protestbeweging in de derde wereld en bevat emanci-

patoire kenmerken. Het kan worden omschreven als een ‘indigenistische’ beweging, 

alsmede als een ethisch-morele beweging.  

De term ‘indigenisme’ is afkomstig uit Latijns-Amerika en werd gebruikt door de 

indianen om de terugkeer naar hun culturele wortels te benadrukken. Volgens de 

bovengenoemde auteurs is er in het islamisme ook sprake van een dergelijke terugkeer 

naar de oorspronkelijke waarden van de islam, en maakt het hiertoe ook gebruik van 

deze term. Hiermee refereren zij aan de moslims die in het kader van islamisme en 

nieuwe islamitische bewegingen geplaatst worden. In hun optiek is islamisme een 

urbaan verschijnsel dat zich op de formalistische, schriftelijke variant van de islam 

baseert. Het islamisme kenmerkt zich door het loochenen van taqlid (imitatie), en 

streeft naar tajdid (vernieuwing), islah (hervorming) en vooral ijtihad (herinterpretatie 

van de islamitische bronnen). Kort samengevat: het islamisme is in de zin van de 

bovengenoemde auteurs een hervormingsbeweging die streeft naar de herinterpretatie 

van de islam en de herlezing van de islamitische bronnen in de hedendaagse context. 

(Sunier & Termeulen 1991: 171-173; en Utvik 2003: 49). 

Hoewel Sunier en Termeulen geen onderscheid maken tussen extremistische en 

modernistische islamisten, stellen ook zij dat het islamisme kan worden beschouwd als 

een tegenreactie op de westerse penetratie in hun contreien; het is dan ook alleen in 
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relatie met het Westen te duiden. Zij beschouwen het als een vervanging voor de 

ideologie van de islamisten van de negentiende eeuw, die zich hard hebben gemaakt 

voor de westerse politieke modellen. In deze zin is het islamisme een ideologie die op 

het islamitisch bewustzijn gebaseerd is. Een ideologie van groepen ‘die zich in een 

(werkelijke of vermeende) ondergeschikte en achtergestelde positie bevinden en die de 

oorzaak daarvan zoeken in de dominantie van seculiere maatschappijprincipes, 

hetgeen weer het gevolg is van de westerse overheersing of beïnvloeding en alles wat 

die teweeg heeft gebracht’ (Sunier & Termeulen 1991: 175), en door Den Besten is ge-

typeerd als de ideologische tegenhanger van de westerse overheersing (Den Besten 

2003: 121).  

Er zijn nog andere auteurs die er geen onderscheid maken tussen het islamisme en 

het islamitisch fundamentalisme. Volgens Burgat (2003) is het islamisme als een 

politiek discours actief op twee gebieden: het interne politieke gebied van vooral de 

Arabische wereld en op het internationaal terrein, vooral in de context van de 

verhouding Oosten-Westen. In het eerste geval is het islamisme een postnationa-

listische, ba’thistische Nasser-ideologie die de secularisering van hun samenlevingen 

niet tolereert. In het tweede geval is het islamisme een reactie op de westerse 

modernisering en het culturele hegemoniale beleid in de moslimlanden (Burgat 2003: 

183-184). 

Islamisme kan in het algemeen in het woorden van Zemni en Casier worden 

opgevat als een politieke ideologie die zich het publieke domein tracht toe te eigenen 

door middel van religieuze symbolen en specifieke middelen van sociale actie. Dit 

laatste kan verschillende vormen aannemen, variërend van da‘wa (‘prediking’) tot jihad 

(respectievelijk ‘democratische participatie’ en ‘gewelddadige oppositie’) (Zemni & 

Casier 2007: 52).  

Elsjahed definieert islamisme als ‘herbezinning op de oorspronkelijke islam’ en 

‘herleven van de godsdienst’. Hij brengt het islamisme in verband met het begrip 

‘fundamentalisme’ en beargumenteert dat men binnen het fundamentalisme tussen 

twee richtingen onderscheid moet maken, namelijk Salafiyah (salaf = ‘de voorganger’), 

waarin de Profeet en de eerste generatie moslims een speciale voorbeeldpositie in-

nemen, en Usuliyyun (usul = ‘fundament’) waarin men de oorspronkelijke fundamenten 

benadrukt. Hij geeft aan dat alleen de tweede richting als fundamentalistisch gezien 

kan worden. Volgens hem is de leer van het islamisme rationeel en baseert het zich op 

het monotheïsme (Elsjahed 1992: 55). 

  Toch zijn er veel deskundigen die een onderscheid maken tussen het islamisme en 

het islamitisch fundamentalisme. Veelal worden twee grote stromingen binnen het 

islamisme onderscheiden, namelijk het islamitische fundamentalisme en het islamitisch 

reformisme. Mawsilili plaatst personen als Mawdudi, Banna, Qutb en Khomeini in de 

eerste categorie en mensen als Al-Afghani, Abduh, Iqbal en Shariati in de tweede 

categorie. Volgens de leden van de eerste stroming behoort de politieke macht niet toe 

aan het volk: politieke macht en het regeren zijn rechten van Allah. Zij beschouwen de 
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mens niet als een wezen dat over enigerlei recht beschikt om zelf de maatschappelijke 

orde in te richten. De islamitische reformisten daarentegen nemen een geheel ander 

standpunt in en ontkennen het bestaan van een absolute waarheid: zij bevestigen de 

ratio van de islamitische wetten, omdat deze in overeenstemming zijn met de 

natuurlijke en moralistische wetten: ‘de wetten hebben hun wortels in de natuur van 

de mens’ (Shariati 1980: 70 en 80). Met andere woorden: het is in hun ogen mogelijk 

om door rationele handelingen tot goddelijke wetten te komen. Afghani bijvoorbeeld 

meent dat ‘als de ratio een wet niet bevestigt, die wet als ongeldig kan worden 

verklaard’. Om dit uit te sluiten, dienen moslims wetenschappelijk ontwikkeld te 

worden (Mawsilili 2009: 43-45). 

Een tweede groot verschil tussen islamitisch fundamentalisten en de islamitisch 

reformisten is het feit dat aanhangers van de eerste groep (zoals Qutb en Mawdudi) de 

islam als een totalitaire ideologie naar voren brengen die niet door ratio en redenen 

verantwoord hoeft te worden. De islamitisch reformisten (zoals bijvoorbeeld Abduh) 

zien echter geen tegenstelling tussen de islamitische leer en de rationele gang van 

zaken. Volgens hen zijn de islamitische grondslagen door middel van de logica bewijs-

baar. Zij kennen de ratio een zelfstandige identiteit toe, terwijl de islamitisch funda-

mentalisten de Koran en de Hadith als de enige bron van de waarheid beschouwen en 

in die zin gerechtigd tot het vaststellen van wetten (Mawsilili 2009: 48). 

Choueiri waarschuwt in dit verband voor het gevaar van veralgemenisering van alle 

islamitische bewegingen en onderscheidt drie grote tendensen binnen het islamisme: 

1.  De revival. Hiermee verwijst hij naar een islamitische beweging die in 1749 in 

Saoedi-Arabië tot stand is gekomen. De belangrijkste figuur binnen deze stroming 

is Mohammad Ibn Abd al-Wahhab (1703-1772), die zich concentreerde op de 

terugkeer naar de begintijd van de islam. Deze revival was een verouderde reactie 

op de Europese commerciële expansie, stagnatie van de landbouw en corrupte 

staatsactiviteiten, aldus Choueiri.  

2.  Het islamitisch reformisme. Dit was in tegenstelling tot de eerste stroming een urbane 

en moderne beweging in de negentiende en twintigste eeuw, afkomstig van 

intellectuelen, staatshoofden en geestelijke leiders en gericht tegen de traditionele 

oppositie. De islamitische reformisten geloofden in een open dialoog met de Euro-

pese cultuur en westerse filosofen, met het oog op een tolerante verhouding tussen 

moslims en westerlingen. Deze stroming werd geleid door de Iraanse activist Al-

Afghani, de Indische politicus Sayyid Ahmed Khan, de Tunesiër Khayr al-Din en 

de Egyptische rationalist Mohammad Abduh. Deze theoretici stonden een her-

interpretatie van de islam voor met behulp van Europese intellectuele aspecten, 

zoals vrijheid, rationaliteit en constitutionalisering van de samenleving. Ze beschik-

ten dus over een modern politiek programma, en waren vóór de wetenschappelijke 

benadering van maatschappelijke problemen. Hun doel was industrialisering van de 

islamitische wereld. Zij beschouwden de islam als een rationele godsdienst die 

progressieve doelen nastreeft. 
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3. De derde tendens is het islamitisch radicalisme, dat sinds de tweede helft van de 

twintigste eeuw actief is. Het belangrijkste doel van deze stroming is politiek van 

aard. De wortels van het islamitisch radicalisme moeten gevonden worden in de 

westerse kolonisatie van de islamitische landen. 

Sinds 1920 (met de val van het Osmaanse rijk) begon de invloed van het isla-

mitisch reformisme in de islamitische wereld af te nemen, welk proces ruimte schiep 

voor het islamitisch radicalisme. Terwijl de reformisten als doel hadden een brug te 

bouwen tussen de islamitische cultuur en de Europese waarden, streefden de radicalen 

naar een totalitaire ideologie, gebaseerd op de islam. Volgens Choueiri zijn de eerste 

en tweede stroming in reactie op de westerse kolonisatie tot stand gekomen. Hij 

benadrukt dat het van wetenschappelijk belang is dat men elke beweging contextueel 

en specifiek benadert. Op deze manier kan een reëel beeld van de bewegingen worden 

verkregen (Choueiri 1990: 9-63). 

Zoals hierboven aangestipt, wordt het islamisme ook vaak beschouwd als een 

modern verschijnsel. Abdullah stelt dat het islamisme samenvalt met begrippen als 

‘renaissance’ en ‘restauratie’ van de islam. Renaissance staat dan voor de herleving of 

de herontdekking van de islam, terwijl restauratie de poging oude politieke en econo-

mische verhouding te herstellen representeert (Abdullah 1992: 64-65).   

B. Utvik onder anderen stelt dat het moderne aspect blijkt uit het gebruikmaken 

van de moderne technologie en het zich niet bedreigd voelen door economische voor-

uitgang, mits dit niet ten koste gaat van islamitische normen en waarden. De islam is 

voor islamisten een politiek wapen om de sociale orde te reorganiseren (zie Utvik 

2003: 60 en 64).  

In tegenstelling tot de mening van Utvik zijn er echter ook theoretici die het isla-

misme helemaal niet als een nieuw verschijnsel zien. Dekmejian stelt dat het islamisme 

er altijd geweest is, alleen ligt het verschil in het feit dat het nieuwe islamisme alle 

stromingen en bewegingen omvat die sinds de jaren zeventig in de Arabische wereld, 

en ook in andere landen zoals Iran, India, Pakistan en Turkije, actief zijn geworden. 

Het kenmerkt zich echter door specifieke verschillen op bepaalde gebieden. 

Dekmejian maakt geen onderscheid tussen het nieuwe islamisme en de herleving van de islam. 

Dit blijkt uit het feit dat het nieuwe islamisme een samenleving op wil bouwen 

gebaseerd op hun ideologische standpunten (Dekmejian 1995: 64-65).  

K. Wagtendonk en P. Aarts (1986) maken een onderscheid tussen ‘re-islamisering’ 

en ‘islamisme’, ofwel tussen verschillende ontwikkelingen binnen het islamisme. Het 

eerste begrip gaat om de terugkeer naar de eigen identiteit door middel van het vast-

houden aan oorspronkelijke islamitische wortels. Het tweede concept maakt van de 

islam een pure ideologie, waardoor de aanspraken op verschillende gebieden ideo-

logisch verantwoord en verklaard moeten worden. Hier wordt, in navolging van de 

benadering van de Arabische wetenschapper Khalid, benadrukt dat het islamisme een 

middel is dat de machthebbers in islamitische landen benutten om hun macht te 

legaliseren. Zij weerspreken de opvatting die alle islamitische bewegingen die naar de 
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zogenaamde herleving van de islam streven, per definitie aan elkaar gelijk stelt 

(Wagtendonk & Aarts 1986: 7-10). 

Ook Halliday (1996) is een van de wetenschappers die een onderscheid maken 

tussen verschillende richtingen binnen het islamisme. Hij stelt dat de variatie binnen 

de islamitische bewegingen een gevolg is van de verscheidenheid aan sociale en poli-

tieke contexten binnen moslimgemeenschappen. Zijn driedeling ziet er als volgt uit. 

Ten eerste de islamic popular revolt. Dit zijn de islamitische bewegingen in seculiere 

samenlevingen die zich actief opstellen tegen de modernisering, de seculiere staat 

verwerpen en streven naar politieke macht met als doel het stichten van een islami-

tische staat. De Iraanse revolutionaire groepen, moslimgroepen in Algerije, Tunesië, 

Egypte, Turkije en ook Afghaanse groeperingen (deze laatste in een unieke omstan-

digheid) zijn voorbeelden hiervan. 

De tweede categorie omvat de landen waarin de staat zelf de islam gebruikt om zijn 

macht te legitimeren en zijn positie te versterken. Nasser in Egypte, Hassan in 

Marokko, de FLN in Algerije, de Ba’th-partij in Syrië en Irak en staten als Pakistan, 

Libië, Soedan en het Iran van na de revolutie vallen binnen dit kader. 

De derde stroming wordt vertegenwoordigd door moslims die voor het behoud 

van hun identiteit naar de islam grijpen in gebieden waar etnische conflicten bestaan. 

Moslims in Bosnië en het Balkangebied, de Kaukasus en Albanië behoren bijvoor-

beeld tot deze categorie. Halliday besteedt hoofdzakelijk aandacht aan de eerste groep 

landen, waarbij hij uitgaat van het feit dat de bewegingen die daarin vertegenwoordigd 

zijn de wapens opnemen tegen het moderniseringsprogramma van de seculiere staten. 

Zij verdedigen de traditionele waarden van de samenleving waarin zij leven, stellen 

zich anti-imperialistisch op en wensen onafhankelijkheid, cultureel nationalisme en 

solidariteit van moslims in derdewereldlanden. Volgens Halliday staat het islamitisch 

fundamentalisme democratie, politieke tolerantie en economische vooruitgang in de 

weg. Veel moslims in de islamitische wereld hebben de moderne wereld ervaren als 

een agressieve macht die hun land binnendringt en het exploiteert (Halliday 1996: 94-

95 en 106-110). 

Er zijn echter meerdere stromingen binnen het islamisme te onderscheiden. A. 

Bagader (1994) onderscheidt zes categorieën: 

1. De groeperingen die de spiritualiteit en de ‘andere wereld’ in hun wereld-

beschouwing betrekken en zich niet bezighouden met politieke items. Deze soefi-

georiënteerde groep wordt door sommige staten in de moslimwereld getolereerd. 

2. De ritualistische groepen, die zich concentreren op het uiterlijk van mensen. Hier 

gaat het om het dragen van een baard, een sluier, lange kleding en het precies 

uitvoeren van de islamitische rituelen. Ook de aanhangers van deze groep zijn niet 

politiek of economisch actief. 

3. De revolutionaire of radicale groepen die een fundamentele verandering in de 

huidige moslimsamenlevingen hebben teweeggebracht. Zij geloven niet in vreed-

zame hervormingen en gaan uit van een gewelddadige en extremistische confron-
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tatie met hun tegenstanders om een islamitische orde te bereiken. Zij achten het 

legitiem deze orde met geweld te handhaven 

4. De stroming van de Moslimbroederschap. Deze categorie omvat verschillende 

bewegingen die in verschillende moslimlanden zoals Tunesië, Egypte, Algerije, 

Jordanië en Soedan aanhang verwerven. Zij nemen Al-Banna‘s ideeën als uitgangs-

punt. 

5. De intellectuele groepen die niet afkomstig zijn uit de traditionele kringen. Dit zijn 

vaak nationalisten, en zij willen hun ideeën in een open sfeer verspreiden. Deze 

islamitische intellectuelen worden door de traditionele groepen niet geaccepteerd, 

met name vanwege het feit dat zij de formele ideologische positie van de 

traditionele leiders in moslimmaatschappijen bekritiseren én vanwege het feit dat 

zij een andere (linkse of liberale) lezing van de islam representeren. 

6. De traditionele leidersgroepen. Deze laatste categorie bestaat uit moefti’s (predikers), 

juristen en zelfs islamitische geleerden op universiteiten. Zij presenteren zich als de 

specialisten van de islamitische leer. Dit kader omvat ook veel leiders die moreel 

leiderschap zoeken in moslimgemeenschappen (Bagader 1994: 119-120). 

Een gemeenschappelijke noemer in de meeste van de hierboven genoemde 

groepen is dat zij veranderingen in de moslimlanden noodzakelijk achten. Het 

probleem is echter dat zij van mening verschillen over hoe en op welke terreinen deze 

veranderingen plaats moeten vinden. Bijna alle groepen streven naar het bereiken van 

een ideaal islamitisch systeem. Over de vraag of dit doel door middel van geweld moet 

worden bereikt, zijn zij het echter eens. Bij de bestudering van het islamitisch 

fundamentalisme moet dus duidelijk zijn over welk type fundamentalisme men spreekt 

(Bagader 1994: 123).  

H. Yoesefi (1997) vergelijkt het islamitisch fundamentalisme met de islamitische 

vernieuwingsstroming. Volgens hem kenmerken de islamitisch fundamentalisten zich door 

de volgende eigenschappen: zij zijn anti-vernieuwingsgezind en dogmatisch; wensen 

een terugkeer naar de traditie van de islam; zijn niet vredelievend; leggen de nadruk op 

de historische islam en wijzen nieuwe interpretaties van islamitische bronnen af; 

leggen het zwaartepunt bij de sharia als het absoluut geldende normenkader; zijn vóór 

een autoritaire lezing van de islam en strijden tegen de seculiere staat om de macht te 

veroveren; zijn formalistisch in het benadrukken van uiterlijkheden in plaats van zich 

te richten op de inhoud van de godsdienst; en tot slot keren zij zich tegen een westerse 

houding en een moderne wereld. In hun wereldbeschouwing bestaan er twee blokken: 

gelovigen en ongelovigen. 

De zogenaamde islamitische vernieuwers kenmerken zich door de volgende 

eigenschappen: zij streven naar een reconstructie van het islamitisch denken; stellen 

het westerse imperialisme niet gelijk aan de moderniteit – de westerse civilisatie is in 

hun visie leerzaam en navolgbaar. Zij benadrukken de interne stagnatie en de binnen-

landse problemen en verleggen de oorzaak van hun problemen dus niet naar externe 

factoren, zoals naar het Westen; het centraal stellen van de inhoud van de islam is 
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relevanter dan uiterlijke factoren; er dient onderscheid te worden gemaakt tussen de 

waarden in de islam en de uitvoering ervan (ofwel tussen het geloof en de sharia). Zij gaan 

ervan uit dat de waarden en het geloof onveranderlijk zijn, maar de manier waarop de 

islam wordt beleden en de uitvoering van de sharia als gevolg van verschillende 

historische contexten zijn veranderlijk. Het accepteren van een pluralistische ijtihad als 

gevolg van de voortdurende herinterpretatie van de islamitische bronnen dient 

geaccepteerd te worden; er moet een onderscheid worden gemaakt tussen religie en 

politiek, in die zin dat de politiek gezien moet worden als het nemen van verant-

woordelijkheid voor de bescherming van de vrijheid van mens en maatschappij, en het 

aspect van pluralisme dient daarin te worden betrokken. Belangrijk zijn een demo-

cratische islamitische staat en een collectief leiderschap. De staat is voor hen niet een 

van God afkomstige, maar een profane institutie. De staatshoofden worden middels 

vrije verkiezingen gekozen. Wanneer men een andere regeringsvorm wenst, gebruiken 

zij geen geweld om de macht te behouden. De godsdienst staat in dienst van de 

mensen, en niet andersom. Zij geloven in de Civil Society, en in de acceptatie van 

mensenrechten zonder een uitzonderingspositie te creëren voor moslims. Uitgangs-

punt is een rationeel geloof, en het verwerpen van het blind volgen van de islamitische 

geloofspunten (Yoesefi 1997: 38-42). 

H. Beck onderscheidt binnen het moslimfundamentalisme drie groepen: 

– zij die tegen de moderne levenswijze zijn; 

– zij die van moderne waarden sommige aspecten aanvaarden die niet in strijd zijn 

met de islamitische principes; 

– zij die bereid zijn deze principes te herzien en te herinterpreteren, mits dit niet leidt 

tot het aantasten van islamitische waarden. De laatste twee groepen worden door 

hem beschouwd als gematigd (Beck 1986: 73). 

Sommige leiders van het moslimfundamentalisme verklaren de democratie tot kufr 

(heidens, ‘ongeloof’). Dit betekent dat er sprake is van een diepgaand conflict tussen 

het islamitische fundamentalisme en de democratie. Islamitisch fundamentalisten 

accepteren alleen goddelijke principes als de basis voor een staat en de wereldorde. De 

democratische variant gelooft in shura, ofwel een ‘collectieve raadpleging’. Dit collec-

tieve aspect behoort tot de traditie van de islam en beperkt zich alleen tot moslims. De 

huidige bestaande vormen van deze collectieve raadpleging omvatten vaak alleen de 

islamitische leiders of geleerden, en nauwelijks de gewone burgers (Tibi 1998: 37). 

Zoals uit bovenstaande blijkt, zijn er veel begrippen die in verband worden 

gebracht met het islamitisch fundamentalisme: re-islamisering, de ideologisering van 

de islam, moslimextremisme, de politieke islam, de islamitische renaissance, het inte-

grisme, de revival, het moslimfanatisme, de radicale islam, het islamitisch activisme en 

de wedergeboorte van de islam. Alle duiden aan dat er in de afgelopen decennia 

sprake is geweest van sterke beroeringen binnen de islamitische wereld. De termen 

‘islamitisch fundamentalisme’, ‘radicale islam’ en ‘militante islam’ zijn vooral in de 
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westerse pers veelvuldig gebruikt en hebben een sterk negatieve connotatie. Zij roepen 

een eenzijdig beeld op van extremisme en geweld. Gaandeweg werd het begrip ‘funda-

mentalisme’ echter de meest gangbare term. Met inachtneming van alle eerder 

genoemde kenmerken is de conclusie gerechtvaardigd het islamitisch fundamentalisme 

te typeren als een politieke beweging die religie en politiek met elkaar verbindt en zich 

meestal door een gewelddadige eigenschap manifesteert (Makris 2007: 194; en Sunier 

& Termeulen 1991: 180). 

De toenemende invloed van de islam op de politiek is kenmerkend voor het islami-

tisch fundamentalisme. Veel islamitische bewegingen streven naar politieke macht en 

willen het leven van burgers in zijn totaliteit islamiseren. 

Zoals aangeduid vatten Sunier en Termeulen verschillende theorieën over islami-

tisch fundamentalisme samen in vier perspectieven: 

1. In het belangenperspectief wordt het opgevat als een instrument in de strijd tegen 

ongelijke sociaaleconomische en politieke verhoudingen, als symbool van verzet 

tegen de bestaande machtsverhoudingen. Dorpelingen die vanwege hun slechte 

economische omstandigheden naar grote steden trekken, worden gezien als de 

grote potentiële kracht achter dit verzet. Ook studenten worden gezien als de 

motor van het islamitisch fundamentalisme. Voor anderen is de opkomst van dit 

verschijnsel het gevolg van slechte werkomstandigheden van arbeiders in de 

steden. Dan zijn er nog wetenschappers die stellen dat het islamitische fundamen-

talisme een protestreactie is van de derdewereldlanden tegen de economische en 

culturele overheersing van het Westen, waardoor in die landen een sociale crisis 

ontstaat. Sunier en Termeulen zijn zich bewust van de interessante, maar nog 

onbeantwoorde vraag waarom de belangenstrijd zich door middel van de islam 

manifesteert en niet door middel van een andere beweging. 

2. In het continuïteitsperspectief wordt het islamitisch fundamentalisme ervaren als een 

reactie op oriëntalistische theorieën van westerse materialisten die de islamitische 

beschaving en de inhoud van de islam op een negatieve wijze benaderen. De 

consequentie hiervan is dat moslims zich in groepen organiseren om zich tegen 

deze westerse beschuldigingen te verdedigen. Deze theorie beschouwt de islam als 

een onafhankelijke entiteit en een op zichzelf staand fenomeen dat niet beïnvloed 

wordt door externe factoren. 

3. Het moderniseringsperspectief geeft aan dat islamitisch fundamentalisme een verzet is 

tegen het moderniseringsproces. Met andere woorden: het fenomeen wordt 

beschouwd als een traditionele en conservatieve kracht die niet in staat is om te 

gaan met de moderne tijd en met sociale vernieuwingen. Sunier en Termeulen 

beargumenteren dat het te ver gaat om deze stelling zonder meer te accepteren, 

vanwege het feit dat het islamitische fundamentalisme zich waarschijnlijk slechts 

verzet tegen bepaalde aspecten van de modernisering (bijvoorbeeld de seculari-

sering), maar economische en technologische vernieuwingen niet per definitie 

verwerpt 
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4. Ten slotte wordt in het zingevingsperspectief de nadruk gelegd op externe (westerse) 

factoren die fundamentalistische reacties in moslimlanden opwekken. ‘Het funda-

mentalisme wordt nu opgevat als een reactie op het secularisme of op het westerse 

cultuurimperialisme’ (Sunier & Termeulen 1991: 163-170). De ingrijpende sociale 

veranderingen worden hier beschouwd als bepalend en vormgevend voor het 

verschijnsel ‘islamitisch fundamentalisme’. De auteurs geven aan dat fundamenta-

lisme in de islamitische wereld een nieuw verschijnsel is, dat niet alleen het accent 

legt op het terugkeren naar de fundamenten van de vroegste islamitische gemeen-

schap, maar dat de islam vooral interpreteert als een politieke religie. ‘Dit sugge-

reert een maatschappijmodel dat niet openstaat voor dynamiek, verandering en 

vernieuwing’ (Sunier & Termeulen 1991: 172) De islam wordt door fundamen-

talisten beschouwd als het alternatief voor westerse maatschappijmodellen. Zij 

willen de islam en de samenleving, en met name het staatsbeleid, islamiseren. In 

deze zin is het islamitisch fundamentalisme een tegen-ideologie. 

Het islamisme is, zoals veel andere verschijnselen, geen monolithisch en eenduidig 

fenomeen. Het islamisme in Marokko is niet dat van Afghanistan, en evenmin dat van 

Indonesië. Maar ook in de landen zelf is het onmogelijk om verschillende groepen 

over één kam te scheren. Bij gebrek aan een duidelijk onderscheid tussen bijvoorbeeld 

de zogenaamde reformistische islamitische groepen en de radicale revolutionaire 

groepen ziet men belangrijke verschillen over het hoofd. De reformisten wensen de 

macht op een geweldloze manier te verkrijgen, terwijl de radicalen bereid zijn die 

macht door middel van geweld te verkrijgen (Zemni 2001: 98). 

 

2.5.6 Het islamitisch fundamentalisme en Israël  

Het islamitisch fundamentalisme wordt door veel theoretici in verband gebracht met 

het stichten van de staat Israël. Het is duidelijk dat het conflict in het Midden-Oosten, 

vooral het Israëlisch-Palestijnse conflict, een grote rol speelt bij de groei van moslim-

bewegingen in die regio. De kwestie-Palestina is kortom een belangrijke factor bij de 

opkomst en de groei van het islamitisch fundamentalisme. 

De staat Israël is in 1948 gesticht. Sindsdien zijn er verschillende oorlogen gevoerd 

tussen de Arabische landen en de militaire krachten van Israël. Als gevolg hiervan zijn 

veel islamitische groepen in de moslimlanden opgekomen die een vijandige positie 

innamen tegenover de nieuw gestichte staat. De strijd tegen Israël kreeg een religieuze 

kleur en werd voor veel moslims een ‘heilige strijd’, waardoor collectieve gevoelens 

van jihad zich ontwikkelden. In 1935 stelde de Egyptische Moslimbroederschap onder 

leiding van Hassan al-Banna zich op achter de Palestijnen die zich onder leiding van 

Hadj Amien al-Hoesseini, de moefti van Jeruzalem, keerden tegen de joodse 

kolonisatie van Palestina. Een aantal aanhangers van de Broederschap nam deel aan de 

Palestijnse opstand van 1936 tot 1939 tegen het Britse mandaat. De rol van de radicale 

islam in de Palestijnse samenleving nam na de Tweede Wereldoorlog toe, toen in 1946 
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in het mandaatgebied Palestina een zelfstandige Palestijnse Moslimbroederschap werd 

opgericht. Als enige georganiseerde beweging vochten de Palestijnse en Egyptische 

troepen in 1947-1948 samen met andere Arabische strijders tegen de joodse immi-

granten. Na de nederlaag van de Arabieren tegen de joodse krachten voerden de 

Moslimbroeders vanuit de Gazastrook diverse aanvallen uit op Israëlisch grondgebied. 

De islamitische beweging was een recent verschijnsel in deze regio. De eerste 

moslimgroep werd in de jaren dertig onder leiding van Al-Qassam in het leven 

geroepen. Zijn doel was het voeren van een jihad tegen de Britse kolonisatoren en de 

joodse immigranten. Met name door het spoedige overlijden van Al-Qassam is deze 

groep niet in staat geweest om de steun van de massa te verkrijgen. In 1951 werd de 

militante groep at-Tahrir (‘bevrijding’) opgericht onder leiding van an-Nabhani. Deze 

groep had de intentie een politieke partij te vormen en deel te nemen aan de Jordaanse 

politiek. Jordanië had in die tijd het mandaat over enkele Palestijnse gebieden. Die eis 

werd echter niet ingewilligd. De islamitische beweging is in die regio tot 1967 zwak 

gebleven. Na de oorlog van 1967 tussen Israël en de Arabische landen ontstond een 

serieus militant moslimverzet in de bezette gebieden met als doel het bevrijden van de 

Palestijnse bezette gebieden. In de jaren zeventig is de islamitische verzetsbeweging 

tegen de Israëlische bezetters sterk toegenomen (Gordon 2004: 123; en Sahliyeh 1988: 

88-91). 

Tijdens de eerste tien jaar van de Israëlische bezetting nam de Moslimbroeder-

schap geen deel aan de gewapende strijd. Aan het eind van de jaren zeventig echter 

bouwden de Moslimbroeders in de bezette gebieden hun eigen organisatie op. Zij 

werden hierin gesteund door het zogenoemde Zakaatcomité (een plaatselijke liefdadig-

heidsorganisatie) alsmede de regeringen van Koeweit en Saoedi-Arabië. Het aantal 

moskeeën, als ontmoetingsplaatsen voor de plaatselijke afdelingen van de Broeders, 

verdubbelde. De Broederschap was echter nog niet betrokken bij de opleving van de 

extremistische aanslagen in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Het groene licht 

voor gewelddadige acties zou pas in de jaren tachtig worden gegeven. De activiteiten 

van de Palestijnse Moslimbroeders werden in de jaren zeventig door de internationale 

gemeenschap nauwelijks opgemerkt. Zij leken in die periode weinig gewelddadige 

activiteiten te ontplooien en de Israëlische regering zag in hen zelfs een nuttig 

tegenwicht tegen de PLO (Wessels 2001: 27 en 46). 

 

2.5.6.1 De PLO 
De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) is een front dat in de jaren zestig door 

diverse islamitische, nationalistische en socialistische Palestijnse groepen in het leven is 

geroepen. In 1964 kwam zij onder leiding van de organisatie Al-Fatah van Yasser 

Arafat, die sinds 1950 een gewapende strijd was begonnen tegen de joodse bezetters. 

De acties van de PLO hadden een terroristisch karakter, en vestigden de aandacht van 

de internationale publieke opinie op een volk en een bezetting die als politiek 

probleem eigenlijk al in de vergetelheid waren geraakt. De PLO vormde een leger, 
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organiseerde aanslagen op Israëlische doelen door middel van kapingen, gijzel-

nemingen of guerrilla-acties, die vooral plaatsvonden in de bezette gebieden. Het doel 

hiervan was de stichting van een seculiere Palestijnse staat (met Jeruzalem als 

hoofdstad), waarin moslims, joden en christenen zouden kunnen samenleven (Van 

Elzen 2007: 17, 59, 83; en Van Oudheusden 2005: 108). 

Het handvest van de PLO stelde dat de bevrijding van Palestina door middel van 

een gewapende strijd een nationale verplichting voor de Arabieren was. Artikel 22 

vermeldde: het zionisme is een politieke beweging die organisch is verbonden met het 

wereldimperialisme en die alle bevrijdingsbewegingen of bewegingen die streven naar 

vooruitgang in de wereld vijandig gezind is. Artikel 9 vermeldde dat de gewapende 

strijd tegen de joodse staat geen tactiek, maar een strategie van de PLO was 

(Kortenoeven 2005: 424). 

In het begin van de jaren zeventig zag de PLO zich genoodzaakt een andere 

politieke koers te varen. De Fatah-leiding zag in dat na de verschillende nederlagen 

van de Arabische legers in oorlogen tegen het Israëlische leger, een militaire over-

winning onmogelijk was. Dit leidde tot de strategie van de tweestatenoplossing. Arafat 

stuurde de notie de wereld in dat de PLO genoegen zou nemen met een eigen 

Palestijnse staat in de in 1967 bezette gebieden: de Westoever en de Gazastrook met 

Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Hoewel de VS en Europa voor deze nieuwe politieke 

strategie waren, ging dit in tegen de wensen van Israël. De PLO besloot hierop 

geleidelijk een nieuwe hardere lijn te gaan volgen (Van Elzen 2007: 57-60). 

De terugkeer van de islamitische beweging op het Palestijnse politieke platform 

kan onder meer verklaard worden uit het uitblijven van tastbare resultaten van de 

diplomatieke koers van de PLO, alsook uit het agressieve nederzettingenbeleid van de 

Israëlische Likoed-partij na 1977 en het succes van de islamitische revolutie in Iran. 

Het islamitische blok kreeg tijdens de studentenverkiezingen op de vooraanstaande 

Palestijnse Birzeit Universiteit in 1978 slechts 3 procent van de stemmen. Een jaar 

later, na de Iraanse revolutie, was dit 43 procent. De jeugd binnen de traditionele isla-

mitische gemeenschap in de Gazastrook en in mindere mate op de Westelijke Jordaan-

oever stond door deze ontwikkeling weer open voor de denkbeelden van de Moslim-

broederschap. De radicale ideeën ervan vinden vooral weerklank in de dorpen, in 

vluchtelingenkampen, op middelbare scholen en op universiteiten. Zij beschouwt heel 

Palestina als een deel van het islamitisch grondgebied en is ervan overtuigd dat de 

terugkeer tot de islam voor het Palestijnse volk een voorwaarde is voor een effectieve 

strijd tegen Israël (Bruijne 1991: 139-141). 

Een aantal meer extremistisch gezinden scheidde zich in 1980 af van de Palestijnse 

Moslimbroederschap en richtte de Palestijnse al-Jihad al-Islami op, met als ultieme doel 

het vernietigen van de staat Israël en het stichten van de islamitische staat Palestina 

door middel van de jihad. Deze Islamitische Jihad voerde in 1987 meerdere gewapende 

aanvallen uit op Israëlische militairen. De krachten van de Broederschap en de 

Islamitische Jihad hebben een cruciale rol gespeeld bij de totstandkoming van de 
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intifada (de opstand van de Palestijnen tegen de Israëli’s in 1987). De Islamitische Jihad 

staat op het standpunt dat de Israëlische bezetters alleen door middel van gewapende 

strijd en geweld gedwongen kunnen worden zich uit de bezette gebieden terug te 

trekken. Deze organisatie staat vooral bekend om haar zelfmoordaanslagen op Israë-

lische doelen (Wessels 2001: 46). De standpunten van de Islamitische Jihad zijn voor 

een belangrijk deel terug te vinden in de ideologie van de Islamitische Verzets-

beweging Hamas (de Harakat al-Moeqawemat-al-Islamiyah).  

Hamas werd in 1987 opgericht, onder de leiding van de Palestijnse Moslim-

broederschap. Op de politieke agenda van Hamas stond het gewapende verzet tegen 

de bezetting dat moest leiden tot de bevrijding van geheel Palestina, en dus tot de 

eliminatie van de staat Israël. Daaruit volgde dat Hamas de tweestatenregeling princi-

pieel afwees toen die door de PLO opgeworpen werd. Voor Hamas was slechts één 

staat acceptabel (Van Elzen 2007: 172). 

Hamas is eigenlijk de gewapende vleugel van de Palestijnse Moslimbroederschap. 

Haar oorsprong ligt voor het grootste deel in haar ideologie; dit geldt echter niet voor 

haar hele programma. Na een aantal jaren strijd had Hamas enkele buurten en wijken 

volledig onder controle. Tegenwoordig geldt dit voor de gehele Gazastrook. Veel 

Palestijnen ondersteunen zowel de Moslimbroeders als Hamas (Wessels 2001: 46-47; 

en Bruijne 1991: 142). 

Hamas gaat uit van het feit dat Israël niet alleen Palestina, maar de gehele wereld 

wil overheersen. In Artikel 32 van het handvest van Hamas staat (Vermaat 2008: 13-

14):  

Nu gaat het om Palestina, maar morgen is een ander land aan de beurt en dan volgen 

weer andere landen; de zionisten zullen eerst proberen de hele regio onder controle te 

krijgen en daarna is hun streven gericht op wereldheerschappij. Het zionistische plan 

kent geen grenzen.  

In 1993 werd na decennia van conflicten een vredesakkoord gesloten tussen de 

Palestijnse leider Yasser Arafat en de toenmalige Israëlische Premier Yitzak Rabin. Het 

betekende een eerste wederzijdse erkenning van Israël en de PLO. De Palestijnen 

verkregen door de Oslo-akkoorden autonomie over de Westelijke Jordaanoever en de 

Gazastrook en zouden binnen enkele jaren een onafhankelijke staat Palestina kunnen 

stichten. Als gevolg van de moord op Rabin door een joodse fundamentalist zijn de 

akkoorden in de ijskast beland. De Palestijnen in de bezette gebieden zijn hoe dan ook 

doorgegaan met hun strijd voor een eigen staat. In september 2000 bezocht de 

toenmalige leider van de Likoed-partij Ariël Sharon de heilige Rotskoepel-moskee op 

de Tempelberg in Jeruzalem. Hij werd vergezeld door duizend politieagenten en sprak 

de intentie uit dat Israël nooit zijn aanspraken op de Tempelberg zou opgeven. Deze 

uitspraak wekte de woede van de Palestijnen, die vervolgens in 2000 een tweede 

intifada begonnen, de zogenoemde Al-Aqsa-Intifada (Chapman 2004: 41-43).  
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Op 1 oktober 2000 heeft de Hamas – op 26 januari 2002 gevolgd door de PLO – 

opgeroepen tot een jihad voor de bevrijding van Jeruzalem. Het was duidelijk dat het 

bezoek van Sharon aan de Haram al-Sharif (Tempelberg) betekende dat Israël Oost-

Jeruzalem nooit zou erkennen als de hoofdstad van de staat Palestina (Kortenoeven 

2005: 276 en 283). 

Het Israëlische leger is in de afgelopen jaren verschillende malen de bezette 

gebieden binnengedrongen en heeft daarmee het leven van de Palestijnen zeer be-

moeilijkt. De Palestijnen reageerden daarop met acties tegen het leger (het gooien met 

stenen of het afvuren van raketten). Gevolg is een voortdurende spanning tussen 

beide partijen. Hamas heeft in de afgelopen jaren onder de Palestijnen een ongekende 

groei doorgemaakt en heeft het bestuur van de belangrijke stad Gaza in handen 

genomen. Aan Israëlische kant weigeren de orthodoxe kolonisten, die veel invloed op 

de regering in Israël uitoefenen, afstand te doen van hun nederzettingen in de bezette 

gebieden op de Westelijke Jordaanoever, waardoor het vredesproces geblokkeerd 

wordt. De joodse fundamentalisten beschouwen deze gebieden als het land dat God 

aan hen heeft geschonken. Aan Arabische kant weigeren nog steeds veel moslim-

groepen de staat Israël te erkennen, hoewel dit door gematigde Arabieren wel is 

gebeurd. Voor de Palestijnen en de Arabische en islamitische gemeenschap geldt Israël 

echter nog steeds als bezetter van islamitisch grondgebied en als kolonisator (Ruthven 

2006: 10-11; en Burgat 2003: 118-119). 

De Iraanse revolutie en de moord op de Egyptische President Sadat in de jaren 

tachtig kunnen gezien worden als gebeurtenissen die de islamitische beweging een 

nieuw elan hebben gegeven. Het succes van de militante moslims in Zuid-Libanon 

tegen het Israëlische leger betekende eveneens een mentale steun voor het islamitische 

verzet in de Palestijnse gebieden. Tegelijkertijd veroorzaakt het beleid van de Likoed-

partij, die de West Bank en de Gazastrook als delen van het grote Israël beschouwt, 

een versterking van het islamitische verzet. De situatie in Libanon zal in een volgende 

paragraaf ter sprake komen. 

 

2.5.6.2 De nieuwe vijand 
Na de Tweede Wereldoorlog kregen de moslims dus te maken met een nieuwe vijand, 

namelijk Israël, die de nationaliteit van een Arabisch (Palestijns) volk loochende. Veel 

islamitische verzetsbewegingen in de Arabische landen, zoals de Palestijnse Broeder-

schap, Al-Fatah, Hamas, Hezbollah en Jihad (in Libanon en de Palestijnse gebieden) 

zijn ontstaan als reactie op de stichting van de staat Israël. Deze verzetsbewegingen 

hebben zich van alle verzetsmiddelen bediend om Israël uit de bezette gebieden te 

verdrijven. De daden van de Israëlische bezetters tegen de Palestijnen waren en zijn 

nog steeds een reden tot solidariteit binnen moslimgroepen om met hun Palestijnse 

Broeders en zusters hiertegen gewelddadig verzet te plegen, zowel in de Palestijnse 

gebieden als in Libanon (Esposito 1999: 11-12). 
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De opkomst van Hamas en de Islamitische Jihad in de Palestijnse gebieden kan 

volgens Burgat worden verklaard door het feit dat de nationalistische bewegingen in 

de jaren tachtig in de Arabische samenlevingen erg verzwakt raakten. De seculiere 

tendens binnen de PLO raakte, vooral in de Gazastrook en Nablus, de steun van veel 

Palestijnen kwijt. De ideologische leegte die daardoor ontstond werd door het 

oprichten van islamitische bewegingen en organisaties gevuld (Burgat 2003: 117). 

 

2.5.6.3 De Israëlische invasie in Libanon en de islamitische bewegingen 
Na 1948 trokken veel Palestijnen naar Libanon. Ook de PLO vestigde zich aan-

vankelijk in Libanon, van waaruit zij de strijd tegen Israël organiseerde. Dit heeft sinds 

die tijd voor een voortdurende spanning binnen de Libanese samenleving gezorgd. In 

1964 werd al-jama‘at ol-Islamiyya (‘de islamitische groep’) door Fathi Yakan in Libanon 

opgericht. Later werd al-Tawhid ol-Islami (‘de islamitische unificatie’) in het leven 

geroepen, een nog radicalere beweging. Deze organisaties stonden onder invloed van 

de ideeën van Qutb en Mawdudi (Wessels 2001: 48). 

De soennitische groep Tawhid (‘de eenheid van God’), onder leiding van Sjeik Sa‘id 

Sha‘ban, koos eveneens voor een antiwesterse lijn. Deze groep streeft sinds de jaren 

tachtig naar het stichten van een islamitische staat gebaseerd op de sharia. De Tawhid 

heeft nadien vele malen het Westen en met name de VS gewaarschuwd voor hun 

bemoeienissen met binnenlandse aangelegenheden in moslimlanden, en heeft sinds-

dien eveneens gedreigd met militaire aanslagen. Het verwijt tegen PLO-leider Arafat 

door Sjeik Sha‘ban luidt dat hij de strijd tegen Israël niet genoeg islamiseert als gevolg 

van zijn seculiere bewind en door zijn te gematigde politieke optreden. Sha‘ban 

verwerpt het secularisme, het Arabisch nationalisme en het politieke pluralisme (zie 

Dekmejian 1995: 164). 

De macht van het soennitische bewind is in de Libanese samenleving beperkt 

gebleven, vooral omdat zij de massa niet heeft kunnen mobiliseren tegen de Israë-

lische invasies. In dit land is er sinds het midden van de twintigste eeuw een sjiitische 

beweging aanwezig die een radicale koers volgt tegen de staat Israël. De sjiieten waren 

in staat om een belangrijke rol te spelen in de Libanese maatschappij na de onafhan-

kelijkheid, met name na de Israëlische invasies in dit land. 

 

De sjiitische beweging 

Hoewel de sjiieten sociaal gezien de armste gemeenschap vormden in de Libanese 

samenleving, zijn zij geleidelijk uitgegroeid tot de machtigste beweging. De sjiieten 

bewoonden hoofdzakelijk het noorden van Libanon. Vanaf de jaren zestig trokken 

veel van hen naar Beiroet als gevolg van de armoede en de Israëlische invallen. Een 

groot deel woonde daar in de sloppenwijken onder zeer slechte omstandigheden. 

In de jaren zestig is de sjiitische beweging onder de leiding van imam Moesa Sadr 

opnieuw opgebloeid. Deze trad in contact met de Palestijnse activisten en steunde 

aanvankelijk de strijd van de PLO tegen Israël. Ook raakte hij geleidelijk aan 
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geïnteresseerd in het mobiliseren van de sjiieten in Libanon en werd hij door de 

sjiitische gemeenschap als leider geaccepteerd. Sadr wist door de jaren heen financiële 

steun te verzamelen van enkele Noord-Afrikaanse regeringen voor geremigreerde 

sjiieten in Libanon. Daarmee was het onderwijsprobleem van deze gemeenschap 

opgelost, waardoor de sociale omstandigheden van de sjiieten aanzienlijk verbeterden 

(Soeterik 1986: 106-107). 

In 1969 werd hij voor zes jaar gekozen tot voorzitter van de Hoge Islamitisch 

Sjiitische Raad (SISC). Deze organisatie was een sjiitische beweging die samengesteld 

was uit zu‘ama, oelama en de nieuwe elite, en voerde strijd voor de verbetering van de 

positie van sjiieten in de Libanese samenleving. Door die benoeming werd Sadr een 

van de belangrijkste politieke leiders in Libanon (Soeterik 1986: 107; Norton 1987: 44; 

en Halawi 1992: 143). 

In 1975 werd door hem de landelijke organisatie AMAL (‘hoop’) opgericht, die 

zich inzette voor de mobilisering van de Libanese sjiieten in hun strijd tegen het 

Israëlische leger. Hoewel hij in het begin een hervormer en pragmatische leider bleek, 

koos hij in de strijd tegen Israël voor een harde lijn (Norton 1987: 39-49). Het succes 

van imam Sadr was aanzienlijk, omdat hij in staat bleek groepen te activeren voor de 

strijd tegen Israël. Sadr was tevens verantwoordelijk voor het politiseren van de 

sjiitische islam in de Libanese samenleving.  

In 1978 zou Sadr op mysterieuze wijze verdwijnen bij een bezoek aan Libië; er is 

nooit meer iets van hem vernomen. Onder zijn opvolger Nabih Berri, sinds 1992 

parlementsvoorzitter van Libanon, raakte AMAL in overwegend seculier politiek vaar-

water. Sindsdien zijn de doelen van AMAL bijgesteld: zij streeft niet meer naar een 

islamitische revolutie en zeker niet naar de invoering van de sharia of het oprichten 

van een islamitische staat. Later, tijdens de burgeroorlog in Libanon (1975-1990), 

kwam AMAL in conflict met andere islamitische groepen zoals de Palestijnse PLO en 

zelfs met de sjiitische Hezbollah (Wessels 2001: 48).  

In 1981 bombardeerden Israëlische gevechtsvliegtuigen de PLO-kantoren, waarbij 

driehonderdvijftig personen, onder wie veel burgers, om het leven kwamen. Nadien 

verspreidden de activisten van de PLO zich over verschillende Arabische landen zoals 

Tunesië, Egypte, Jemen en Syrië. 

Op 5 juni 1982 viel het Israëlische leger massaal Libanon binnen en stootte door 

tot Beiroet. Na een week omsingelde het leger het PLO-hoofdkantoor in West-

Beiroet, maar het is er niet in geslaagd om na tachtig dagen West-Beiroet te veroveren. 

De zogenoemde operatie ‘Vrede voor Galilea’ eindigde met de moord op Bashier 

Gemayel. Bij deze operatie zijn achttienduizend mensen om het leven gekomen en 

meer dan dertigduizend gewond geraakt. Onder de ogen van het Israëlische leger 

werden tweeduizend Palestijnen en Libanese burgers in de vluchtelingenkampen van 

Sabra en Shatila door christelijke milities afgeslacht. De toenmalige Israëlische minister 

van Defensie Sharon werd in Israël schuldig bevonden, maar behield zijn positie in de 

regering. Na deze militaire actie van het Israëlische leger namen de Libanezen met de 
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Palestijnen deel aan de acties tegen de Israëlische troepen (Van den Wijngaert & De 

Prins 2005: 171-172; en Keulen 1996: 37). 

 

De Hezbollah 

De Hezbollah of ‘De partij van God’ vormt sinds 1982 in Libanon een machtige 

politieke beweging die gesteund wordt door Iran, terwijl AMAL nauw verbonden is 

geweest met Syrië. Hezbollah heeft na de Israëlische invasie van 1982 in Libanon de 

strijd tegen Israël geradicaliseerd, de sjiitische strijdkrachten voerden veel acties uit 

tegen de Israëlische troepen. De Libanese islamitische groeperingen ontvoerden ook 

een aantal buitenlanders, wat vooral in het Westen tot grote beroering heeft geleid. 

Hezbollah heeft sinds 1989 haar doel bijgesteld en streeft niet meer naar een 

islamitische revolutie zoals in Iran. Zij erkent inmiddels het multireligieuze karakter 

van de Libanese samenleving (Jahjah 2007: 18; en Keulen 1996: 27) De militante 

vleugel van de Hezbollah, ‘het islamitische verzet’, voert sinds 1985 een guerrillastrijd 

tegen Israël en tegen de door Israël gesteunde christelijke militie in Zuid-Libanon. In 

2000 moest deze militie Zuid-Libanon verlaten, nadat het Israëlische leger een einde 

maakte aan de bezetting van dit gebied. De gewapende strijd van de Hezbollah werd 

zowel door de regeringen van de jaren negentig in Beiroet als door het grootste deel 

van de bevolking gelegitimeerd en gesteund (Van Oudheusden 2005: 115; en Jahjah 

2007: 19-21). 

Na 1948 vestigden de Palestijnen zich in Libanon. Vooral de PLO plaatste haar 

kantoren in de omgeving van Beiroet en verkreeg geleidelijk een min of meer auto-

nome status in Libanon. Aan het einde van de jaren zestig werd begonnen met acties 

tegen de Israëlische troepen vanuit Libanon. Op 18 april 1983 werd een bomaanslag 

gepleegd op de Amerikaanse ambassade in Beiroet waarbij eenenzestig personen om 

het leven kwamen, onder wie zeventien Amerikanen. De Islamitische Jihad, die in de 

jaren tachtig in Libanon werd opgericht om op te treden tegen de Israëlische 

aanwezigheid, eiste de verantwoordelijkheid voor deze aanslag op en claimde een 

aanhanger te zijn van de Hezbollah (Wessels 2001: 47-49; en Dekmejian 1994: 164).  

Sinds 1984 maakt de Hezbollah gebruik van de media in haar strijd tegen Israël. De 

partij beschikt over een televisiezender (Al-Manar, ‘vuurtoren’), een radiostation (An-

Nur, ‘het licht’) en een krant (Al-Ahd, ‘de belofte’). Hierdoor werd een propaganda-

oorlog mogelijk tussen beide partijen. De Arabische landen en sommige westerse 

landen beschouwden de strijd van Hezbollah voor de bevrijding van Zuid-Libanon als 

een legitiem verzet. Vanwege de beschuldiging van terroristische aanslagen verloor de 

Hezbollah echter haar legitieme imago. Dit noopte de Hezbollah tot een propagan-

dacampagne ter verbetering van haar imago in de internationale opinie. De strijd tegen 

het Israëlische leger ter bevrijding van Zuid-Libanon betekende een belangrijke groei 

van de islamitische stroming in Libanon. De Hezbollah speelde in deze strijd een 

cruciale rol. De Israëlische acties en/of reacties hebben echter veel Libanese burger-

slachtoffers gemaakt. In 1996 beschoot Israël bijvoorbeeld een vluchtelingenkamp in 
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Zuid-Libanon, waarbij 101 Libanese burgers om het leven kwamen. Als antwoord 

hierop begonnen Libanese guerrilla’s raketaanvallen uit te voeren op het noorden van 

Israël, waarbij ook Israëlische burgers omkwamen. Inmiddels duurde de bezetting van 

Zuid-Libanon voort, ondanks pogingen om Israël zijn troepen uit dit gebied te laten 

terugtrekken. Hierdoor nam het verzet tegen het Israëlische leger in Libanon toe. Ten 

slotte trok Israël zich in 1985 terug, maar bleef aanwezig in de zogenaamde ‘veilig-

heidszone’. De Verenigde Naties riepen Israël op om Zuid-Libanon te verlaten en te 

stoppen met aanvallen op Libanon. De aanwezigheid van de Israëlische troepen in de 

veiligheidszone duurde echter voort tot 2000. Veelal wordt er door theoretici op 

gewezen dat de stichting van de staat Israël de belangrijkste oorzaak was van de 

opkomst van de Hezbollah of zelfs van andere radicale islamitische groeperingen. De 

bloedige operaties tegen Libanese burgers, vooral in de jaren tachtig, en de harde lijn 

waarvoor Sharon als minister van Defensie tijdens het kabinet van Menagem Begin 

koos, zouden tot de opkomst van de Hezbollah hebben geleid (zie bijvoorbeeld Jaber 

1997: 7-8; en Burgat 2003: 119). De Israëlische invasie in Libanon was een enorme 

uitdaging voor de sjiitische beweging in dit land (Norton 1987: 107-108; en Halawi 

1992: 200). 

Vooral de sjiieten in Libanon vreesden voor bezetting door Israël, met name na de 

gebeurtenissen in 1982, hetgeen heeft geleid tot radicalisering van de AMAL en de 

totstandkoming van de Hezbollah, waarvan het voornaamste doel was Libanon te 

bevrijden van de Israëlische bezetting en van de invloed van westerse krachten. ‘These 

aims would be conducted under the banner of Islam, the sponsorship of Iran and with the blessing of 

Syria’ (Jaber 1997: 21). De enorme steun van de Palestijnen aan de Hezbollah in de 

strijd tegen Israël speelde een belangrijke rol bij de snelle groei van de beweging 

(Dekmejian 1994: 168). 

Het Westen, met name de Verenigde Staten, wordt door de Hezbollah beschouwd 

als een belangrijke steunpilaar van Israël. De VS beschouwen de Hezbollah daaren-

tegen als een bondgenoot van de Iraanse en Syrische regeringen die een gevaar voor 

Israël vormen. De invasie in Irak van de regering-Bush jr. had onder meer de 

vernietiging van Hezbollah tot doel. De islamitische revolutie in het sjiitische Iran was 

ook een inspiratie voor de sjiieten in andere moslimsamenlevingen. ‘If the Shiites had 

learnt anything from the Palestinian experience, it was that fighting was the only way to prevent Israel 

or anyone else from taking their land’ (Jaber 1997: 17). De AMAL werd na de verdwijning 

van Sadr meer en meer een passieve organisatie. In 1991 breidde de Hezbollah haar 

militaire acties uit van Zuid-Libanon naar het noorden van Israël. Terwijl de PLO een 

seculier front was, legde de Hezbollah de nadruk op de sjiitische islam. 

Op 16 februari 1992 voerde een Israëlische helikopter een raketaanval uit op de 

auto van de toenmalige leider van Hezbollah, Abbas Moesawi, waardoor hij samen 

met zijn vrouw en kind om het leven kwam. Na deze moordaanslag namen de acties 

van Hezbollah onder de leiding van Nasrollah tegen de aanwezigheid van de 

Israëlische troepen in Zuid-Libanon toe. Deze hedendaagse charismatische leider van 
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Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrollah, werd geboren in 1960 in Oost-Beiroet. In 1975 

werd hij lid van de Amal-militie. Enkele jaren later vertrok hij naar Irak om een 

religieuze studie te volgen. Na zijn terugkomst in Libanon volgde hij Moesawi op. De 

oudste zoon van Nasrollah werd in 1996 gedood bij gevechten tegen Israëlische 

krachten in het zuiden van Libanon. Het respect dat de sjiitische Libanezen voor hem 

hadden, werd hierdoor vergroot. (De Telegraaf 2006). 

In de zomer van 2006 valt het Israëlische leger Libanon binnen. Het conflict begint 

wanneer Hezbollah-strijders twee Israëlische soldaten ontvoeren, wat leidde tot een 

politieke crisis en een oorlog. In die 33-daagse oorlog is Hezbollah erin geslaagd Israël 

te weerhouden van bezetting van Zuid-Libanon. De oorlog werd beschouwd als een 

militaire nederlaag voor Israël met als gevolg dat Hezbollah en Nasrollah aan 

populariteit wonnen (NRC Handelsblad 2006) De Arabische wereld heeft dat ervaren 

als een overwinning voor Libanon en voor alle Arabieren in de wereld. Hassan 

Nasrollah is tegenwoordig populairder dan ooit in de Libanese samenleving, niet 

alleen binnen het sjiitische kamp, maar ook onder alle Libanese etnische groepen 

(Jahjah 2007: 18-22 en 219-220). De Hezbollah bleek over een grote organisatiekracht 

te beschikken, hetgeen duidelijk wordt uit het feit dat ‘De partij van God’ in staat was 

honderdduizenden mensen op de been te brengen voor een aanhankelijkheids-

betuiging aan Syrië (De Vries 2006). 

Naast de stichting van de staat Israël oefende ook de westers gerichte moderni-

sering in de sjiitische samenlevingen een belangrijke invloed uit op de opkomst van de 

sjiitische bewegingen. Deze beweging wordt in sommige landen zoals in Iran¸ Irak en 

Libanon door de fundamentalisten als een alternatief voor de moderne tijd 

gepresenteerd (Sachedina 1991: 405 en 410). 

J. Keulen (1996) voegt aan de maatschappelijke mobilisatie in Libanon tegen Israël 

een internationaal aspect toe. Volgens hem staat deze niet op zichzelf, maar spelen 

ook externe en internationale factoren een rol, zoals de Koude Oorlog, de Israëlisch-

Palestijns-Arabische oorlog en de steun van verschillende Arabische of moslimlanden 

aan sommige groepen. Het is niet toevallig dat het einde van de Koude Oorlog ook 

het einde van de burgeroorlog in Libanon betekende (Keulen 1996: 29-37). 

 

2.5.7 De pro-Israëlische politiek van de VS in het Midden-Oosten  

De Amerikaanse politiek ten aanzien van het Midden-Oosten, vooral de onbeperkte 

steun van de VS aan Israël, is een zeer gevoelig punt voor veel moslims. Veel, zo niet 

alle islamitisch-fundamentalistische groepen bekritiseren de onbeperkte Amerikaanse 

steun aan Israël en beschouwen deze steun als een voedingsmiddel voor de Israëlische 

arrogantie. Veel Palestijnse en Libanese huizen worden door Amerikaanse wapens 

vernietigd als gevolg van bombardementen. De Palestijnse kwestie is voor de moslim-

landen een heikel punt. De Amerikaanse steun aan Israël is dan ook een belangrijke 

factor in het groeiproces van de moslimbewegingen in de hele wereld, vooral in de 

Palestijnse en Libanese gebieden (Roelants 2001c: 149-150). 
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Kort na de aanslagen van 11 september 2001 voerde het Israëlische leger een 

aanval uit in de Palestijnse gebieden. De tactiek hierachter was het activeren van de 

Palestijnse beweging. Door het uitlokken van een opstand wilde de toenmalige 

Israëlische premier, Ariel Sharon, een toekomstige Amerikaanse invasie tegen het 

terrorisme uitbreiden tot Palestijnse groeperingen. Sharon vergeleek Bin Laden met 

Yasser Arafat en betitelde hem als ‘onze eigen Bin Laden’. Veel moslims in de 

Arabische landen gingen de straat op om tegen de VS en voor Bin Laden te 

demonstreren. Na de Amerikaanse invasie in Afghanistan in oktober 2001 waren het 

de Arabieren die tegen de VS protesteerden en aandacht eisten voor het belaagde 

islamitische Afghaanse volk. Hoewel de Verenigde Staten onder Bush zich niet recht-

streeks mengden in het Israëlisch-Palestijnse conflict, is er wel pressie uitgeoefend op 

Sharon om zich zo veel mogelijk te matigen in zijn militaire reactie op Palestijnse 

acties. Dit neemt echter niet weg dat de aanval in de Palestijnse gebieden wel degelijk 

de door Sharon beoogde gevolgen heeft gehad: Bush ging over tot het bevriezen van 

tegoeden van drie moslimorganisaties die de zelfmoordterreur van de Palestijnen, met 

name door de Hamas-beweging, financierden (Roelants 2001c: 149-150). 

Een interessante en belangrijke vraag is wie de voornaamste verantwoordelijken 

zijn voor de enorme groei van islamitische bewegingen in het Midden-Oosten. Fisk is 

van mening dat de gewelddadige aanslagen op 11 september voorkomen hadden 

kunnen worden indien het Westen, en met name de VS, een andere politiek ten 

aanzien van het Midden-Oosten hadden gevoerd. De meeste staten in het Midden-

Oosten zijn na de Eerste Wereldoorlog (gepaard gaande met de vernietiging van het 

Osmaanse rijk) door Groot-Brittannië en Frankrijk afgebakend en onder elkaar 

verdeeld, waarbij Groot-Brittannië Palestina als mandaatgebied verkreeg en Libanon 

voor de Fransen was. Het waren de Britten die vervolgens een belangrijke rol hebben 

gespeeld bij totstandkoming van de staat Israël, terwijl de Palestijnen zonder een eigen 

staat in een kritische situatie werden gedwongen. Men kan dus zonder enige aarzeling 

stellen dat de westerse machten de historisch gewenste voorwaarden hebben 

gecreëerd die uiteindelijk hebben geleid tot de gewelddadige gebeurtenissen in die 

regio, met name de niet-neutrale politiek van de Verenigde Staten, die na de Tweede 

Wereldoorlog gedurende twee tot drie decennia in het Midden-Oosten een heersende 

rol hebben gespeeld door Israël en de corrupte en dictatoriale regimes in de Arabische 

landen te steunen. 

De pro-Israëlische politiek van de VS komt ook tot uitdrukking in de Oslo-

akkoorden. Het zogenoemde Oslo-I-akkoord zou zijn gebaseerd op de Resoluties 242 

en 338 van de VN-veiligheidsraad, die Israël opriep zich terug te trekken uit de 

gebieden die het sinds de oorlog van 1967 bezette. Door onduidelijkheden in deze 

akkoorden verkreeg Israël echter een positie waardoor het in staat werd gesteld te 

onderhandelen over de VN-resoluties en verkreeg daarmee de mogelijkheid zelf te 

kunnen bepalen welke gebieden in aanmerking kwamen voor teruggave aan de 

Palestijnen. Dit kan op zijn minst een vreemde wending worden genoemd. Inmiddels 
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werd aan het westerse publiek gemeld dat er door het verdrag 96 procent van de 

bezette gebieden aan de Palestijnen teruggegeven zou worden, terwijl dat percentage 

in feite slechts 46 bedroeg. De Verenigde Staten zijn niet in staat geweest de verschil-

lende partijen in het Midden-Oosten tegemoet te komen middels een rechtvaardig 

vredesakkoord. De vraag dringt zich echter wel op of een partijdige macht überhaupt 

in staat zou zijn geweest een rechtvaardig verdrag in het leven te roepen, waardoor de 

problematiek van de Palestijnen opgelost zou worden door het stichten van de 

onafhankelijke staat Palestina, met als hoofdstad Oost-Jeruzalem (Fisk 2001: 11-34). 

Naast Israël hebben de VS, en andere westerse landen, voortdurend steun verleend 

aan de dictatoriale regimes in het Midden-Oosten. Saddam Hoessein zelf kan min of 

meer gezien worden als een westers product. Hij verkreeg van die kant veelzijdige 

steun toen hij Iran binnenviel. Zijn militaire operaties werden ondersteund door de 

westerse satellietbeelden en informatie van de Iraanse frontlinies. Toen Saddam echter 

in 1990 Koeweit binnenviel, kreeg hij de westerse machten tegen zich. Zij vielen Irak 

binnen om Koeweit te bevrijden. De vraag is hier: waarom gebeurde dit bij Koeweit 

wel en bij Iran niet? Als gevolg van het Amerikaanse en Europese embargo zijn 

tienduizenden Irakese kinderen in het afgelopen decennium om het leven gekomen. 

Daar kwamen, door de gevolgen van het inzetten van onconventionele wapens 

(verarmd uranium) nog eens naar schatting honderdduizenden bij. De gehele infra-

structuur van het land werd vernietigd. De Verenigde Staten bleven echter doorgaan 

met hun militaire acties in het Midden-Oosten en stationeerden zich in de heilige 

plaatsen op het Arabisch Schiereiland. Dit lag voor veel moslims zeer gevoelig en 

appelleerde aan hun verantwoordelijkheid tot verdediging daarvan (Roelants 2001c: 

147-151; en Fisk 2001: 11-34).  

Een bijkomend verschijnsel met grote politieke gevolgen waren de zelfmoord-

acties, die in sommige delen van de wereld werden uitgevoerd en plaatsvonden in 

zowel Irak als in Israël, de bezette gebieden, Afghanistan en Pakistan. Het tekent de 

importantie van de strijd voor de moslims dat sommigen bewust de beslissing nemen 

om zich op te offeren, met het risico op verlies van (soms veel) andere mensenlevens. 

De conclusie dat men ofwel onverantwoordelijk ofwel een terrorist is, is in dit geval 

een te simplistische. Met deze vaststelling is het probleem namelijk niet opgelost. Er 

zijn theoretici die benadrukken dat degenen die overgaan tot zelfmoordacties, dit zien 

als een uiterst middel, omdat dit hun laatste effectieve wapen is tegen de heersende 

machten in de wereld. Het is echter het wapen van de verliezende en zwakke kant, die 

geen reële oplossingen meer ziet voor zijn historische problemen. Inmiddels hebben 

deze zelfmoordaanslagen een verandering van vorm ondergaan. In het begin voerden 

de leden van Hezbollah in de bezette gebieden van Libanon zelfmoordacties uit 

gericht tegen Israëlische militaire doelen. Gedreven door een proces van wanhoop, 

vernedering en verkeerde interpretatie van de islam, begonnen de Palestijnen vervol-

gens een campagne van zelfmoordaanslagen die niet alleen militaire, maar ook civiele 

doelen omvatten. In deze tijd kan gesproken worden van een nieuwe generatie van 
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zelfmoordenaars en zelfmoordacties, die na jaren van voorbereidingen en steunend op 

een deskundige organisatie collectief zelfmoordacties plegen. Tot deze generatie 

behoren de moslimgroepen. De acties worden buitengewoon goed georganiseerd en 

de voorbereiding vindt plaats onder strenge geheimhouding, met een immense 

planning en met een enorme dosis raffinement en aanzienlijke financiering (Roelants 

2001c: 147-151; en Fisk 2001: 11-34). 

Door de al decennialang durende partijdige politiek van de VS zijn de religieuze en 

collectieve gevoelens van de Arabische bevolking zeer geraakt. Als gevolg hiervan zijn 

in de moslimwereld een enorme woede en haat ontstaan tegen het Westen, met name 

tegen de Verenigde Staten. Het groene licht dat door Amerika voortdurend aan Israël 

wordt gegeven, resulteert in veelvuldige aanvallen op de Palestijnen en Libanon. Dit 

had tot logisch gevolg een intensievere mobilisering tegen Israël. Hiermee kreeg de 

oorlog een nieuw karakter, namelijk die van de strijd van een joods-christelijk blok 

tegen een islamitisch kamp. De VS staan op het standpunt dat de Palestijnen en 

Libanezen verantwoordelijk zijn voor deze gruweldaden en doen zelden uitspraken 

over massamoorden door het Israëlische leger in het Midden-Oosten. Intussen is het 

duidelijk dat, wanneer een mens onder druk wordt gezet of in een steeds kleinere 

ruimte gedwongen wordt, of bedreigd wordt met vernietiging, hij niets zal nalaten om 

zich te verdedigen. Ditzelfde instinct tot overleven geldt voor de volken in het 

Midden-Oosten. Door onder andere de enorme groei van de communicatietechno-

logie en niet minder door hun politieke ervaringen, ontwaakt het bewustzijn van de 

massa in de moslimlanden, met als gevolg dat zij in opstand komen tegen de machten 

die ze als verantwoordelijk zien voor hun leed. Hun moordacties kunnen zonder 

twijfel afschuwelijke gruweldaden worden genoemd, maar het is van groot belang de 

voedingsbodem hiervan te zien, evenals de historische en psychologische processen 

die tot deze acties leiden. 

Er zijn auteurs, onder wie Vermaat, die stellen dat het motief achter de aanslagen 

van 11 september de pro-Amerikaanse politiek ten aanzien van Israël was. Deze 

politiek (en de steun aan enkele weinig populaire Arabische regimes) hebben haat 

gezaaid en hebben eveneens geleid tot een sterk antiamerikanisme in het hele Midden-

Oosten. Die grieven bereikten een kookpunt op 11 september 2001 (Vermaat 2003: 

52-54). 

B. Barber is in zijn boek Jihad versus McWorld (2001) van mening dat er in de 

huidige tijd sprake is van twee tegenover elkaar staande werelden. Aan de ene kant is 

er de zogenaamde ‘materialistische wereld’, die gedomineerd wordt door globali-

serende krachten in het Westen. Een wereld niet van burgers, maar van consumenten, 

technologie en moderne politiek. Deze wereld karakteriseert hij als ‘McWorld’. Aan de 

andere kant staat een verzameling van krachten beheerst door uiteenlopende etnische, 

religieuze en tribale fundamentalisten. Dit is de wereld van de jihad. Hun oorlog is 

volgens de auteur niet alleen gericht tegen McWorld, maar ook tegen het moderne 

leven. Vóór 9/11 leken de westerse krachten met hun wereldmarkten en mondiale 
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massacultuur de weerstand van de fundamentalistische groepen te kunnen breken. 11 

september heeft echter een verandering teweeggebracht tussen de twee krachten. 

Afgezien van de materiële schade is in het Westen angst en onzekerheid ontstaan. 

Barber argumenteert dat er noch in het Westen, noch in de wereld van de jihad sprake 

is van een werkelijke democratie. De raketten en bommenwerpers zullen niet in staat 

zijn de oorlog tegen de jihad-krachten te winnen en de jihad kan niet worden gestopt 

zonder dat McWorld gematigd en gedemocratiseerd wordt (Barber 2001: 54-60).  

De term jihad wordt veelal gebruikt voor zelfverdediging door moslims. Volgens 

deskundigen betekent een jihad niet in alle gevallen een heilige aanvallende oorlog. 

Voor moslims is het volgens hun geloof slechts geoorloofd een oorlog uit zelf-

verdediging te voeren om zichzelf, hun familie en hun waarden te beschermen 

(Armstrong 2001b: 4). De jihad maakt collectieve gevoelens los en zorgt voor kracht 

en solidariteit.  

N. Chomsky is van mening dat Bin Laden deels door zijn daden, maar voor het 

grootste deel door de Amerikaanse propaganda, verheven is tot symbool van alle 

kwaad. Chomsky voorspelde vóór het begin van de Amerikaanse oorlog tegen 

Afghanistan dat deze een fundamentalistische opstand zou veroorzaken in Pakistan, 

een land dat over kernwapens beschikt. Vervolgens zou de onrust zich kunnen 

uitbreiden tot in Saoedi-Arabië. Zijn gevolgtrekking hieruit is een fundamentele 

verandering van het beleid van de VS ten aanzien van de moslimwereld. Deze ver-

andering in beleid komt volgens Chomsky neer op a) het stoppen van steun aan 

corrupte en meedogenloze regimes in het Midden-Oosten, b) het zich onthouden van 

de vernietigende bemoeienis met de Irakese samenleving en c) het stopzetten van de 

steun aan Israël, met name aan het gigantische nederzettingenbeleid dat erop gericht is 

de bezette gebieden in verschillende kantons op te breken. Kortom, het komt neer op 

het stoppen van het negeren van de rest van de wereld (Chomsky 2001: 84). 

Het hete hangijzer is dus op meerdere punten de stichting van de staat Israël, die 

enerzijds door moslims wordt beschouwd als een middel waardoor het Westen, en 

met name Amerika, zijn hegemoniale beleid in het Midden-Oosten voortzet (Bin 

Sayeed 1995: 8), maar die anderzijds leidde tot versterking van het fundamentalisme. 

Ten eerste betekende het feit dat in 1967 de gezamenlijke aanval van de Arabische 

landen op Israël eindigde in een nederlaag voor de eersten, een sterke stimulans voor 

het islamitisch fundamentalisme. De Arabische overheden presteerden slecht en hun 

bevolkingen toonden weinig loyaliteit en betrokkenheid. De desastreuze oorlog bracht 

de seculiere Arabische nationalistische ideologie in diskrediet en maakte een einde aan 

veel illusies (Den Besten 2003: 139). 

Ten tweede echter bood het ontstaan van de staat Israël ook een belangrijke 

opening voor de ontwikkeling van de organisatie Al-Qaeda van Osama Bin Laden. Op 

23 februari 1998 hebben Bin Laden, de Pakistaanse al-Jama‘a al-Islamiyya, de al-Jihad-

beweging van Al-Zawahiri, de Jihadbeweging in Bangladesh en het Pakistaanse 

Genootschap van Intellectuelen (Jamiat ol-Oelema) het Internationale Front voor de 
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Jihad tegen Joden en Kruisvaarders opgericht. Zij hebben daarna een gezamenlijke 

fatwa onderschreven onder de naam ‘Het Front’. De fatwa hield in dat moslims elke 

Amerikaan, inclusief de burgerbevolking, waar dan ook ter wereld moeten doden 

(Alexander & Swetnam 2001: 55). In zijn verklaring maakte Bin Laden de Amerikanen 

duidelijk wat hun te wachten stond:  

meer dan zeven jaar bezet Amerika het land van de islam in de heilige plaatsen, 

vernedert zijn volk, terroriseert zijn buren, plundert zijn rijkdommen, dicteert zijn 

heersers en bouwt zijn bases op het Arabisch Schiereiland om tot een speerpunt voor 

de strijd tegen de islamitische buurvolken. Amerika maakt zich op om, wat er nog over 

is van het Irakese volk, na acht jaar sancties te vernietigen. Dit om de kleine staat van 

de joden te dienen en de aandacht af te leiden van de bezetting van Jeruzalem en de 

moord op de moslims aldaar. Al deze misdaden zijn een duidelijke oorlogsverklaring 

aan Allah, zijn profeet en de moslims. Daarom geven wij de volgende fatwa aan alle 

moslims uit: ‘de opdracht om Amerikanen en hun bondgenoten – burgers en militairen 

– te doden is een individuele plicht voor iedere moslim in elk land waar dat mogelijk is’. 

(Vermaat 2003: 36-37; en Roelants 2001a: 101)  

Ayatollah Khomeini beschouwde Israël als de wortel van alle kwaad en ver-

nederingen richting de islamitische wereld. Hij waarschuwde vele malen dat Iran, de 

islam en de islamitische wereld door Israël en het ‘satanische’ Westen in gevaar zijn 

gekomen (Fischer 1983: 154-155). 

Het plan in de richting van een staat Israël kwam na de dekolonisatie op gang. De 

Palestijnen en de islamitische landen beschouwden Israël als een nieuwe kolonie. 

Zoals in de geschiedenis vaker is gebleken, is kolonisatie een sterke motivatie voor het 

ontstaan van verzetsgroepen (Van den Wijngaert & De Prins 2005: 65). 

 

2.5.8 Het islamitisch fundamentalisme als een anti-Amerikaans verschijnsel  

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Europese dominantie vervangen door het 

Amerikaanse imperialisme. De Verenigde Staten versterkten hun economische en 

militaire macht over de gehele wereld, terwijl de Europese machten zich terugtrokken 

om zich bezig te houden met de interne wederopbouw na de oorlog. Dat de 

Amerikanen de plaats innamen van de Fransen in de oorlog tegen Vietnam en die van 

de Britten in de zeggenschap over de oliemaatschappijen in Iran, zijn hier twee 

voorbeelden van. Sommige auteurs kennen de VS de grootste rol toe bij het op gang 

brengen van het neo-kolonialisme. Zowel de VS als de Sovjet-Unie stimuleerden het 

dekolonisatieproces teneinde hun eigen invloedssferen uit te breiden. Tegelijkertijd 

trachtten de nieuwe onafhankelijke staten tegenover de twee machtsblokken een niet-

gebonden koers te volgen (Van den Wijngaert & De Prins 2005: 20). 

De Verenigde Staten waren aan het begin van de twintigste eeuw al een grote 

machtsfactor. Het deelnemen van de VS aan de Eerste Wereldoorlog heeft deze 

positie nog versterkt. Na de Tweede Wereldoorlog bereikte deze macht zijn hoogte-
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punt. President Roosevelt (1901-1909) voerde een vooral agressieve politiek om deze 

wereldmacht verder te vergroten en te verabsoluteren. Deze politiek heeft echter later 

in de Vietnamoorlog geleid tot een historische nederlaag. In 1904 ontwierp hij een 

doctrine die de koloniale pogingen van andere (Europese) landen op het Amerikaanse 

continent moest voorkomen (Oostindie & Klinkers 2003: 44). Volgens deze doctrine 

diende de orde op het continent door de VS te worden bepaald. 

Na de Eerste Wereldoorlog werd duidelijk dat de Europese machten hun 

legitimiteit hadden verloren. De behoefte ontstond aan een andere internationale 

politiek die een nieuwe orde en een vreedzaam evenwicht kon bewerkstelligen in de 

machtsverhoudingen tussen de grote mogendheden. Met dat doel voor ogen heeft de 

Amerikaanse President Wilson (1913-1921) in 1918 een plan ontworpen, neergelegd in 

de ‘Veertien Punten’-visie. Wilsons Veertien Punten hielden met name de volgende 

principes in: economische vrijheid, het leven in een vreedzame wereld, democratie, 

zelfbeschikkingsrecht van volken, collectieve veiligheid, vrije handel, recht in plaats 

van macht, vrijheid van zeegebied in vredes- en oorlogstijd en koloniale aanpassingen 

waarbij zowel de belangen van de koloniserende macht als van de koloniën behartigd 

moesten worden. Ten tweede representeerden de VS zich als dé grote machtsfactor 

voor het oplossen van de wereldproblemen. Ten derde wilde Amerika een nieuw 

systeem van regels invoeren met betrekking tot de internationale politiek. En ten slotte 

streefden de Verenigde Staten naar een expanderende economie door zich te 

presenteren als een wereldrijk, nieuwe economische vrijheden en de open door-politiek 

(Callaghan 2007: Editorial; Caljé & Den Hollander 1992: 288-330). 

Na de Tweede Wereldoorlog nam Amerika het initiatief op imperialistisch gebied. 

De VS en de Sovjet-Unie waren opgekomen als de nieuwe supermachten in de wereld 

en keerden zich tegen een West-Europees kolonialisme. Bovendien trad Amerika na 

1945 op als een financieel fonds voor Europa. Door het Marshallplan werd in 1951 

dertien miljard dollar ter beschikking gesteld ten behoeve van de wederopbouw van 

het verwoeste Europa. Door de politieke (en sociale) urgentie van deze wederopbouw 

kozen de Europese machten voor de Amerikaanse steun ten koste van hun koloniale 

positie. Bij de koloniale mogendheden heerste inmiddels algemeen de overtuiging dat 

het verwoeste West-Europa alleen dankzij een solide herstelplan een nieuwe toekomst 

kon opbouwen. Het Marshallplan zou West-Europa weer op de rails krijgen en het 

veiligstellen voor een potentiële dreiging door de Sovjet-Unie. De Verenigde Staten 

bleken de enige garantie te zijn voor een vrij en veilig West-Europa (Van den 

Wijngaert & De Prins 2005: 88-89; Etambala 2008: 44). 

Na de Tweede Wereldoorlog kon dus gesproken worden van een transformatie 

van macht in het internationale beeld, met verzwakte oude Europese mogendheden en 

waarin de VS naar voren kwamen als de grootste wereldmacht die op alle gebieden 

boven de macht van Sovjet-Unie stond. Een nieuwe wereldorde in een nieuwe wereld 

was ontstaan (Hendrickson 2009: 78-93). 
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Het Amerikaanse imperialisme kan als een sterkere factor worden beschouwd dan 

het Engelse. Het belangrijkste kenmerk van dit verschil is de Amerikaanse buitenland-

politiek, die gebaseerd is op een imperialistische ideologie en streeft naar een actieve 

rol in de wereld. Onder de regeringen van Bush sr. en Bush jr. zou die ideologie het 

belangrijkste element worden (Porter 2006: 163-165). De hoeksteen van de imperialis-

tische politiek van de VS was enerzijds de agressieve Roosevelt-doctrine om van 

Amerika een dominante wereldmacht te maken, en anderzijds de zogenaamde open 

door-politiek van President Wilson. Met behulp van deze politiek realiseerde Amerika 

het vrijhandelsstelsel, dat een groot economisch succes werd. Het zogenaamde 

‘Amerikaanse internationalisme’ kwam in de eerste helft van de twintigste eeuw op 

gang en werd door zowel Republikeinse als Democratische presidenten voortgezet, 

wat heeft geresulteerd in een Amerikaans wereldimperialisme (Hendrickson 2009: 6-

22).  

Tijdens dit proces toonden de VS langzamerhand meer belangstelling voor het 

Midden-Oosten, waarbij met name de oliewinning een belangrijke rol speelde. 

Aanvankelijk waren de oliebronnen van het Midden-Oosten in handen van de 

Engelsen. In de jaren dertig echter werd Amerika een belangrijke speler op dit toneel 

en ging het actief deelnemen in de winstgevende olie-exploitaties in Saoedi-Arabië, 

Bahrein en Koeweit. Deze bemoeienis van Amerika mondde in 1956 uit in een crisis 

tussen de VS en Engeland in het Midden-Oosten. Deze zogenaamde Suez-crisis 

begon in Egypte in 1952 met een staatsgreep van Kolonel Jamal Abdel Nasser tegen 

Koning Faroek I, die door de CIA gesteund werd met het doel een einde te maken 

aan de Engelse hegemonie in deze regio. Op 26 juli 1956 nationaliseerde Nasser het 

Suezkanaal, dat tot dan toe onder de Britten ressorteerde. Engeland legde de oorzaak 

van deze crisis bij de VS. Israël, dat zich door het nationalisme van de Egyptische 

president Nasser bedreigd voelde, sloot zich bij het bondgenootschap van Engeland 

en Frankrijk aan. Op 29 oktober 1956 ging het Israëlische leger over tot een 

gecoördineerde aanval met Engeland en Frankrijk in de Sinaïwoestijn. Tegelijkertijd 

bezetten Engeland en Frankrijk de kanaalzone, dit aanvankelijk zonder medeweten 

van de Verenigde Staten. Daarop reageerde de Amerikaanse regering met een boycot 

van Engeland en Frankrijk. In de Verenigde Naties gebruikte Engeland zijn eerste 

veto tegen de VS. Uiteindelijk hebben de buitenlandse troepen zich onder druk van de 

VS, de VN en de Sovjet-Unie uit Egypte teruggetrokken (Van den Wijngaert & De 

Prins 2005: 31-32 en 77-78). 

In 1957 is door het Amerikaanse Congres (met instemming van de Senaat) de 

anticommunistische doctrine van President Eisenhower (1952-1961) aangenomen, die 

de president volmacht gaf om gewapende troepen in te zetten in het Midden-Oosten. 

Die doctrine gaf de Amerikaanse expansie officieel groen licht. Het was ook deze 

volmacht die het voor de VS mogelijk maakte in 1958 Libanon, en in de jaren zestig 

Vietnam binnen te vallen. Tegelijkertijd werd door de Amerikaanse regering een 

hulpprogramma van tweehonderd miljoen dollar ingesteld ten behoeve van enkele 
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Arabische landen, terwijl de VS traditioneel Israël steunden in zijn conflict met de 

Arabieren. Het is duidelijk dat de VS streefden naar alleenheerschappij in het Midden-

Oosten (Reiding 1975: 152). 

Sommige Amerikaanse politici zagen kernwapens als een diplomatiek machts-

middel. Henry Kissinger, adviseur veiligheidszaken onder President Nixon en Minister 

van Buitenlandse Zaken van 1973 tot 1977, publiceerde in 1957 een boek onder de 

titel Kernwapens en buitenlandse politiek. Daarin benadrukte hij de importantie van het 

gebruik van kernwapens als diplomatiek middel. Deze atoomstrategie had het 

versterken van de militaire macht en het steeds verder ontwikkelen van de militaire 

technologie tot gevolg. Hiermee wisten de VS zich te ontwikkelen als de machtigste 

imperialistische factor. Behalve de controle over de NAVO had Amerika eveneens de 

zeggenschap over de internationale financiële centra zoals het Internationale Mone-

taire Fonds (IMF) en de Wereldbank.  

In de jaren zestig bevonden zich als gevolg hiervan zo’n zevenduizend 

Amerikaanse atoomwapens in West-Europa, met name in Nederland en het voor-

malige West-Duitsland, hetgeen de vrees aanwakkerde voor een atoomoorlog met de 

Sovjet-Unie. Dit leidde tot felle protestacties in Europa, vooral in Duitsland en Groot-

Brittannië, tegen de politiek voor atoomwapens van de VS en de samenwerking van 

sommige Europese landen met Amerika op dat gebied (Nehring 2007: 27-29). 

In de neo-koloniale tijd zijn de Verenigde Staten in staat geweest goede politieke 

betrekkingen op te bouwen met de Arabische landen die het grootste deel van de olie 

produceerden. Hoewel de Europese machten concurreerden op het gebied van 

wapenverkoop aan het Midden-Oosten, bleef Amerika de hegemonie hiervan be-

houden tot het einde van de twintigste eeuw. Bovendien was er sprake van een 

dreiging van de kant van het Oostblok ten aanzien van West-Europa, welke laatste de 

grote militaire macht van de VS nodig had in geval van een mogelijke oorlog tegen de 

Sovjet-Unie. 

In de eenentwintigste eeuw begon de internationale positie van de Verenigde 

Staten echter te verzwakken. Vooral na de gebeurtenissen van 9/11 en als gevolg van 

de buitenlandpolitiek van President George W. Bush, werd Amerika betrokken in 

oorlogen met Irak en Afghanistan. Het is nog steeds de vraag of de VS als winnaar 

van deze oorlogen kunnen worden aangemerkt. Sommige theoretici zijn van mening 

dat de VS door deze oorlogen en door 9/11 hun dominante rol in de wereldpolitiek 

en binnen de NAVO beginnen te verliezen. Het feit dat Amerikaanse soldaten worden 

omgebracht door verzetsstrijders wordt als zeer kwetsend ervaren voor het imago van 

Amerika. Niet minder lijdt ook Amerika inmiddels onder een historische economische 

crisis, die veel Amerikaanse burgers in problemen heeft gebracht (Callaghan 2007: 

Editorial). 
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2.5.9 Verzet tegen de imperialistische politiek in de moslimwereld 

Hoewel het fenomeen ‘kolonialisme’ aanvankelijk niet al te veel weerstand opriep, 

mondde deze westerse imperialistische politiek (met name die van de VS) in de 

islamitische landen uiteindelijk uit in felle protesten. Geleidelijk werden door moslims 

verzetsbewegingen georganiseerd tegen de overheersers. Het is opmerkelijk te noemen 

dat veel van deze nationale verzetsbewegingen niet puur nationalistisch waren, maar 

ook een islamitisch karakter hadden. Beide aspecten speelden een belangrijke rol bij 

dit verzet. De vraag is in hoeverre de islamitische uitgangspunten de kern van deze 

verzetsbewegingen vormden.  

Veel wetenschappers gaan uit van het feit dat de wortels van de opkomst van het 

islamisme in het koloniale verleden liggen. Het argument hiervoor ligt in het ontstaan, 

na de Eerste Wereldoorlog, van onafhankelijkheidsbewegingen in diverse moslim-

landen. Zij wensten een zelfstandige nationale staat met een eigen, herkenbare 

identiteit. De Aziatische volken en de islamitische landen waren de eersten die hun 

onafhankelijkheid opeisten. Na verloop van tijd werd hun voorbeeld door vrijwel alle 

gekoloniseerde gebieden gevolgd (Van den Wijngaert & De Prins 2005: 20; en Den 

Besten 2003: 139). 

De kolonisatie door het Westen in het midden van de negentiende eeuw heeft in 

de meeste islamitische landen een ontwrichting van de economie teweeggebracht, 

evenals verlies van macht en invloed alsmede het besef dat de politieke wereld van de 

islam van buitenaf werd bedreigd, met als logisch gevolg de opkomst van een reeks 

gewelddadige bewegingen die waren gericht tegen de toenemende invloed van Europa 

in de moslimlanden (Hourani 2005: 295). Op deze manier kan het kolonialisme in de 

moslimsamenlevingen zowel economisch als politiek en cultureel verklaard worden.  

 Vooral het culturele perspectief speelde bij de moslims en de islamitische 

bewegingen een belangrijke rol vanwege de sterke affectieve band met hun religie en 

islamitische geloofspunten. R. Peters gaat ervan uit dat de recente islamitische 

stroming voor een belangrijk deel te verklaren is door het westerse imperialisme dat 

tot de tijdelijke bezetting van bijna alle moslimlanden leidde. Peters benadrukt dat het 

gewapende verzet tegen de westerlingen aanvankelijk vooral door religieuze 

groeperingen werd geleid. De beweging van Mohammad Ibn Abd al-Wahhab op het 

Arabisch Schiereiland in de tweede helft van de achttiende eeuw, de bewegingen in de 

negentiende eeuw, ontstaan in Libië, Sahara, Soedan en Algerije, en de Moslim-

broederschap, ontstaan in de twintigste eeuw in het Midden-Oosten, zijn hier 

voorbeelden van. De nadruk op de islamitische principes, zoals de jihad (de heilige 

oorlog), stelden deze panislamitische bewegingen in staat de bevolking te mobiliseren. 

Na het verkrijgen van de macht van deze islamitische groeperingen diende zich 

onvermijdelijk het probleem aan van sociale vraagstukken, waardoor zij tot her-

vormingen gedwongen werden. De jihad is zowel een praktische als een intellectuele 

onderneming. Hij is intellectueel, in die zin dat elke moslim de weg van Gods wil moet 

bewandelen om de mijlpalen te vinden. En tegelijkertijd is hij praktisch, omdat de 
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bestaande ‘jahili-maatschappijen’ vroeg of laat omvergeworpen worden. De jihad werd 

een revolutionair concept om de wereld te veranderen in het licht van een stralende 

toekomst. De moslims zijn verplicht door de jihad de wereld veranderen om de 

jahiliyya (‘onwetendheid, barbarisme’) te boven te komen (Peters 1982: 86-99; en 

Zemni & Casier 2007: 58-59). 

De jihad werd in de strijd tegen de koloniale overheersing van het Westen als een 

collectieve plicht beschouwd voor verschillende groepen en stromingen binnen de 

islamitische wereld. Principieel wordt de jihad gedefinieerd als een middel tot het 

versterken van de islam, het beschermen van moslims en het bestrijden van het 

ongeloof. Het woord jihad betekent letterlijk ‘streven’. In militaire zin betekent het ‘het 

bestrijden van onderdrukking’. De jihad is dus in principe een middel om door 

tirannen onderdrukte mensen te bevrijden. Het is belangrijk hierbij op te merken dat 

het absoluut niet gelijkstaat aan terreuractiviteiten gericht tegen onschuldige burgers. 

Moslims gingen ervan uit dat in de koloniale tijd de jihad een individuele plicht was om 

de islamitische gebieden te verdedigen. De jihad is echter meer en meer een politiek 

opportunisme dan een religieuze plicht. In de moderne tijd is er echter een tendens te 

bespeuren tot teruggang van de betekenis van de leer van de jihad. Door zogenaamde 

islamitische modernisten wordt deze leer niet meer verdedigd, maar gerelativeerd. Zij 

stellen dat de islam slechts in beperkte gevallen uitgaat van de jihad in oorspronkelijke 

zin, namelijk wanneer de essentiële plichten van de godsdienst gevaar lopen. De 

klassieke opvatting over de jihad wordt echter gehandhaafd door organisaties als de 

Moslimbroeders, met name in Egypte, Jordanië en Syrië, de Jama’at-i-Islami in 

Pakistan en Al-Qaeda in de huidige tijd. Deze bewegingen definiëren de jihad als een 

‘permanente revolutie’ en leggen de nadruk op het expansieve karakter van de islam. 

De klassieke opvatting van de jihad die uitgaat van een voortdurende oorlog tegen 

ongelovigen én tegen diegenen die het islamitische territorium binnenvallen, heeft veel 

bewegingen in het leven geroepen tegen de westerse koloniale dominantie. Jihad wordt 

in deze zin gezien als een goede en rechtvaardige daad die uitgevoerd wordt voor God 

en zijn Wet, en niet voor persoonlijke doelen of materieel gewin. Het voeren van een 

jihad tegen het westerse imperialisme en de corruptie is in de huidige tijd het 

belangrijkste motief voor moslimfundamentalisten in de islamitische wereld om te 

strijden tegen de westerse machten en de corrupte vertegenwoordigers van de 

moslims. De jihad heeft dus zowel een nationale als een internationale inhoud (Zemni 

& Casier 2007: 64; Azzam Publications 2005: 63; en Peters 1979: 39).  

Door sommige huidige islamitische bewegingen (onder andere Al-Qaeda) wordt de 

jihad niet zozeer meer gezien als een middel voor het creëren van een islamitische 

staat, maar ter bescherming van de islamitische identiteit en maatschappij (oemma). De 

jihad heeft hiermee een nieuwe betekenis gekregen. De focus op politieke macht als 

factor die kan worden aangewend tegen de culturele invasie van het Westen in de 

islamitische wereld, wordt hierbij dus verlaten (Zemni & Casier 2007: 65). 
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Ook Bin Sayeed brengt de islamitische bewegingen in de negentiende en het begin 

van de twintigste eeuw in verband met de Europese expansie in de islamitische wereld. 

Hij ziet de strijd tegen de Europese (vooral Britse) dominantie in de koloniale tijd als 

een belangrijk element in de leer van Al-Afghani en stelt dat het westerse imperialisme 

verantwoordelijk is voor de opkomst van de politieke islam (zie Bin Sayeed 1995: 5-6).  

Hieruit blijkt wederom, zoals eerder geconstateerd, dat het islamitisch fundamenta-

lisme in de allereerste plaats een reactieverschijnsel is tegen de gevestigde macht-

hebbers en als zodanig gekenmerkt moet worden als een emancipatiebeweging die op 

grond van de islamitische bronnen de sociale orde wil veranderen (Den Besten 2003: 

13). 

Veel verzetsbewegingen tegen de koloniale machten hadden zowel een 

nationalistische als een islamitische identiteit. De invloed van de islam bij het staats-

bestuur in de islamitische landen ten tijde van de dekolonisatie is geleidelijk toe-

genomen. Libië, Pakistan, Somalië, Guinee, de Palestijnse gebieden en Soedan zijn 

voorbeelden hiervan. De radicale islamitische bewegingen van de huidige tijd zijn 

antiwesters en vooral anti-Amerikaans. Veel moslimsamenlevingen streven naar een 

islamisering van de maatschappij, met name om de westerse culturele invloed in hun 

landen tegen te werken. Iran bereikte in dit opzicht het hoogtepunt van dit streven 

door de islamitische revolutie tegen de sjah en het stichten van een islamitische staat. 

De intifada (‘opstand’) in de Palestijnse gebieden kenmerkt zich eveneens door een 

sterk antiwesters karakter. Zelfs Saddam Hoessein, die een seculiere staat in Irak 

bestuurde, begon geleidelijk aan steeds meer islamitische elementen in de staat in te 

voeren (Van den Wijngaert & De Prins 2005: 175-177). 

De hierboven genoemde wetenschappers staan niet alleen in hun mening dat het 

nieuwe islamisme in verband moet worden gebracht met het westerse imperialisme, 

het amerikanisme en het kolonialisme (zie bijvoorbeeld Krishna 2009; Van den 

Wijngaert & De Prins 2005; en Moltmann 1992). 

 

2.5.10 Het islamitisch fundamentalisme als een actuele beweging 

Zoals reeds aangegeven, brengen veel sociale wetenschappers het islamitisch funda-

mentalisme in verband met de Iraanse islamitische revolutie. Iran is het eerste land 

waarin een islamitische beweging in de moderne tijd tot een volksrevolutie heeft 

geleid. Daardoor zijn islamieten aan de macht gekomen en werd in dit land een 

islamitische staat gesticht. Ayatollah Khomeini heeft een staatssysteem in het leven 

geroepen, waarin een islamitische jurist (faqih) een permanente en dominante rol heeft. 

De welayat-e faqih-these (‘het heerschappijrecht’) van de stichter van de Iraanse 

Islamitische Republiek was een politiek alternatief dat zich baseerde op islamitische 

wetten. Het was een interpretatie die niet in overeenstemming was met westerse 

politieke systemen. Zubaida (1987) beweert dat dit soort staatssystemen niet alleen in 

de sjiitische sfeer, maar ook in de soennitische gemeenschappen tot stand komen. 

Zubaida vergelijkt de situatie in Iran met Egypte en benadrukt de grote rol van jonge 
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intellectuelen en stedelijke werknemers van nieuwe islamitische bewegingen. Deze 

sociale groepen vormen de motor van deze bewegingen, omdat zij zich in groepen 

hebben georganiseerd. Hij concludeert dat voor de Iraanse islamitische revolutie en de 

islamitische beweging in Egypte de ‘culturele dimensie’ van het westerse imperialisme 

de grootste uitdaging vormt. De crisis die door de confrontatie van de islamitische 

samenlevingen met het Westen in de moslimwereld ontstaat, wordt door moslims 

ervaren als een bedreiging voor hun identiteit. Zij verdedigen en verzetten zich op 

grond van hun godsdienst tegen het dominante gedrag van de westerse macht en de 

modernisering. Om deze redenen streven islamitisch fundamentalisten naar het 

hervinden van de eigen islamitische identiteit. 

Het doel van islamitisch fundamentalisten is het herstellen van de maatschappij 

naar het model van de vroege moslimgemeenschap in haar zuiver islamitische staat. 

Toch hebben verschillende groepen een eigen visie op de manier waarop dit doel 

bereikt moet worden. Om het ideologisch imperialisme het hoofd te kunnen bieden 

en de verloren eenheid en onafhankelijkheid te heroveren, zien islamitisch funda-

mentalisten maar één weg: terug naar de islamitische wortels van het verleden. Niet 

het moderniseren van de islam, maar het islamiseren van de moderne tijd staat voor 

hen centraal (Den Besten 2003: 124).  

De ineenstorting van het Osmaanse rijk werd door veel moslimgroepen als 

moeilijk te verdragen ervaren. Na de val van het Turkse Islamitische Rijk was er 

sprake van een machtsvacuüm binnen de islamitische wereld. De verdeling van veel 

islamitische landen in de twintigste eeuw door de koloniale machten heeft de eer van 

deze landen nog verder aangetast. Het Europese kolonialisme was een politieke en 

religieuze uitdaging voor de islamitische wereld waartegen de moslims door de jihad 

(op politiek gebied) en de terugkeer tot de islam (op religieus gebied) reageerden 

(Esposito 1999: 45-47). 

Na de Tweede Wereldoorlog werden alle moslimlanden geleidelijk formeel 

onafhankelijk. Maar het secularisatieproces, evenals de culturele invasie vanuit het 

Westen, beschouwden zij als nieuwe middelen om hen van hun identiteit te 

vervreemden. Moslims grijpen de islam aan om zich tegen de verwestersing van hun 

landen, cultuur, normen en waarden te verenigen en hun protest te uiten door middel 

van een radicale gewapende strijd. Soms gaat dit verzet gepaard met terreurdaden, 

waarvan veel onschuldige burgers de dupe worden. Veel traditioneel-conservatieve 

moslims zien de nieuwe normen en waarden van het moderne leven als in strijd met 

hun islamitische geloofspunten. Het probleem voor hen is het niet kunnen aanvaarden 

van veranderingen. 

 Een andere tendens binnen het sociaalwetenschappelijke kader gaat ervan uit dat 

het islamitisch fundamentalisme niet gebaseerd is op religieuze grondslag, maar wordt 

beschouwd als een politiek verschijnsel dat gebruikmaakt van religieuze elementen. 

Tibi ziet in zijn boek The Challenge of Fundamentalism het islamitisch fundamentalisme 

meer als een politieke ideologie dan als een religieus fenomeen. Volgens hem 
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politiseren fundamentalisten de religie. Hij ziet een groot verschil tussen de islam als 

een geloof en het islamitisch fundamentalisme als een politieke ideologie. Tibi stelt dat 

fundamentalisme gebaseerd is op de ‘botsing tussen civilisaties’. Het fundamentalisme 

ontstaat vanwege een reactie die door dit conflict tussen beschavingen gevormd wordt 

en die tijdelijk tot een wanorde in de wereld leidt. Het is daarom geen bewust gekozen 

oplossing, maar een onvermijdelijk gevolg van die botsing. De botsing (of de oorlog) 

tussen de beschavingen wordt niet gekenmerkt als een militair conflict, maar als een 

concurrentiestrijd op politiek gebied. Islamitisch fundamentalisten verkeren in de 

mening dat de westerse machten eropuit zijn de wereld te vernietigen en willen een 

nieuwe wereldorde vestigen, gebaseerd op de politiek van de islam, waardoor de 

wereld ‘gered’ wordt. Tibi geeft aan dat het islamitisch fundamentalisme wel in staat is 

om terroristische activiteiten te organiseren en te verrichten, maar niet beschikt over 

voldoende politieke, economische en militaire middelen om die nieuwe wereldorde te 

creëren. Ondanks zijn optimistische voorspellingen over het verdringen van het 

islamitisch fundamentalisme in de toekomst, blijft Tibi benadrukken dat niet de islam 

zelf, maar het islamitisch fundamentalisme een bedreiging is die binnen korte tijd voor 

wanorde kan zorgen. In zijn ogen is het echter niet realistisch om deze bedreiging te 

manipuleren als zijnde een internationale grote vijand, zoals voorheen het voormalige 

communistische Oostblok dat was voor het Westen. Het islamitisch fundamentalisme 

is niet in staat een politieke tegenkracht van betekenis te vormen tegen de westerse 

hegemonie. Toch beschouwt hij het islamitisch fundamentalisme wel als de meest 

serieuze uitdaging voor de westerse democratie op korte termijn. Religieus fundamen-

talisten zijn politieke activisten die geïnteresseerd zijn in politieke macht. Moslim-

fundamentalisten hebben meer affiniteit met een islamitische staat. Zij willen hun 

eigen beeld over de waarheid verspreiden over de hele wereld. Met andere woorden: 

religieus fundamentalisten geloven dat hun visie ten aanzien van de waarheid de enige 

ware interpretatie is, die voor alle menselijke samenlevingen moet gelden. Het vormt 

daarom een serieuze provocatie voor de democratieën in de wereld, alsook voor 

mensenrechten van andere volken en minderheden (zie Tibi 1998: 2 en 37). 

 Het islamitisch fundamentalisme wordt ook in verband gebracht met andere 

factoren. Choueiri kent de Tweede Perzische Golfoorlog (1990-1991) een cruciale rol 

toe bij het activeren van sommige fundamentalistische moslimgroepen. Hij onder-

scheidt drie soorten pro-Iraakse groepen in de Arabische wereld die zich tijdens die 

oorlog achter Saddam Hoessein schaarden: 

1. De radicale bewegingen, zoals de Egyptische Moslimbroeders en de ‘islamitische 

gemeenschap’, die beide tegen de westerse democratie zijn;  

2. Groepen zoals de Jordaanse Moslimbroederschap en het Islamitische Front in 

Algerije. Zij erkennen wel een soort intern democratisch systeem, maar niet de 

democratie als een politiek systeem. Ze streven naar een islamitische staat; 
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3. Ten slotte zijn er de Syrische Moslimbroederschap en de Tunesische Renaissance-

Partij (Al-Nahda) van Râshid al-Ghannoeshi, die in beide bovengenoemde landen 

door de regeringen beschouwd worden als terroristische bewegingen. 

 Choueiri geeft aan dat deze drie categorieën niet van elkaar te onderscheiden zijn 

op ideologisch en politiek gebied. Toch zijn ze niet vergelijkbaar met het islamitisch 

reformisme van Abduh en Rida. Kenmerkend voor radicale bewegingen is dat zij van 

een heilige oorlog (jihad) uitgaan, terwijl islamitisch reformisten het politieke systeem 

door middel van strijd willen veranderen. De laatste tendens erkent democratische 

verkiezingen, vrije verkiezingscampagnes en demonstraties (Choueiri 1990: 9-63). 

 Dekmejian noemt in zijn boek Islam in Revolution (1994) de namen van 175 

moslimgroeperingen die in de Arabische wereld actief zijn. Uit de ruwe informatie die 

over deze groepen bekend is, blijkt dat er 40 van deze organisaties in Egypte bestaan, 

29 in Libanon en 25 in Jordanië. Daarna volgen Irak met 13, Syrië en Algerije met 12, 

Marokko met 8, Saoedi-Arabië met 7, Tunesië, Sudan, Gaza/West Bank en Libië met 

6, en Koeweit met 4. De rest is actief in andere Arabische landen zoals Jemen, Qatar, 

Bahrein en andere Golfstaten. 139 van deze groepen (79,4 procent) zijn soennitisch en 

31 (17,1 procent) sjiitisch. 

 De variabele ‘militaire activiteit’ van deze bewegingen wordt door de onderzoeker 

weergegeven op een 5-puntsschaal, namelijk: hoog, medium-hoog, medium, medium-

laag en laag. Het is opvallend dat 116 van deze groepen (66,3 procent) op een hoog 

niveau militaire acties voeren. Slechts 12 ervan (6,9 procent) scoren laag op dit gebied; 

38 ervan (21,7 procent) scoren een medium niveau, 5 groeperingen (2,9 procent) een 

medium-hoog niveau en 2 ervan (1,1 procent) verrichten op een medium-laag niveau 

militaire activiteiten. Het niveau van twee resterende groepen wordt niet vermeld. Het 

is ook kenmerkend dat 84 van de 116 (72,4 procent) groepen die op hoog niveau 

militaire activiteiten verrichten, soennitisch zijn en 28 (24,1 procent) ervan sjiitisch. De 

resterende 4 groepen (3,5 procent) zijn zowel soennitisch als sjiitisch. 

 Van alle 31 groepen die sjiitisch zijn, gebruiken 28 (90,3 procent) militaire 

middelen op hoog niveau, terwijl het aantal soennitische organisaties dat op hoog 

niveau aan militaire acties deelneemt, 84 van de 139 (60,4 procent) is. Tien van 12 

groepen (83,3 procent) die op laag niveau bezig zijn met militaire acties, zijn 

soennitisch en slechts 2 ervan (16,7 procent) sjiitisch. Hieruit blijkt dat soennieten 

procentsgewijs minder aan militaire acties deelnemen dan sjiieten, terwijl er vaker 

sprake is van soennitisch fundamentalistische groepen dan van sjiitische bewegingen 

in de moslimwereld (Dekmejian 1995). 

 Beck verrichtte een onderzoek naar de fundamentalistische groepen in 

Marokko. Hij ging ervan uit dat bijna dertig verschillende fundamentalistische 

groeperingen in dit land actief zijn en streven naar de totale zuivering van de 

maatschappij, het herstel van de orthodoxie, het invoeren van ‘het goede’ en het 

afhouden van ‘het kwade’, alsmede naar het exact uitvoeren van de goddelijke wet. 

Behalve deze radicale richting bestaan er nog drie andere typen islamitische 
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bewegingen in Marokko; deze drie bewegingen streven naar islamisering van de 

Marokkaanse maatschappij (Beck 1986: 73). 

1. de hervormingsbeweging van Jam’iyaat al-tabligh wal-da’wa, die onder invloed staat 

van Mawdudi’s ideeën;  

2. de reformistische tendens die beïnvloed is door wahhabitische ideeën; en 

3. de moderne salafiyah. 

Islamitische bewegingen zijn in de huidige tijd erg actief. Alleen al de organisatie 

Al-Qaeda is momenteel in meer dan vijfenvijftig landen actief. Deze organisatie heeft 

te kennen gegeven dat zij het plan heeft om de jihad tegen het Westen uit te breiden 

en haar vijanden over de gehele wereld te bestrijden. De activiteiten van de beweging 

worden ontplooid in verschillende delen in de wereld, zoals het Midden-Oosten 

(vooral in Egypte, Israël, Jemen, Iran, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, de 

Palestijnse gebieden, Saoedi-Arabië, Soedan, Syrië, Tunesië, Turkije en de Verenigde 

Arabische Emiraten); in Azië (vooral in Afghanistan, Bangladesh, China, de 

Filippijnen, India (Kasjmir), Indonesië, Maleisië, Myanmar en Pakistan); in Europa 

(vooral in Albanië, België, Bosnië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Kosovo, 

Kroatië, Luxemburg, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en 

Zwitserland; in de voormalige Sovjet-Unie (vooral in Azerbeidzjan, Oezbekistan, 

Rusland, Tsjetsjenië en Tadzjikistan); in Afrika (vooral in Algerije, Kameroen, 

Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Kenia, Libië, Mauritanië, Nigeria, Oeganda, Senegal, 

Somalië, Tanzania, Zaïre en Zuid-Afrika); in Noord- en Zuid-Amerika (vooral in 

Canada, de Verenigde Staten, Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) (Alexander & 

Swetnam 2001: 41).  

 Onderzoekers gaan ervan uit dat onder andere de volgende islamitische 

organisaties zich aangesloten hebben bij Al-Qaeda en actief zijn: de Advies- en 

Hervormingsraad, Asbat al-Ansar (Libanon), Harakat ol-Ansar, Mujahidin (Pakistan), 

Al-Badar (Pakistan), Gewapende Islamitische Groepering (GIA, Algerije), Safi Groep 

voor Bekering en Strijd (GSPD, Algerije), Talaat al-Fath (Voorhoede van de 

overwinning), De Groep Roubaix (Canada/Frankrijk), Harakat ol-Jihad (Pakistan), 

Jaish Mohammad (Pakistan), Jamiat-Oelema-e Pakistan (Pakistan), Jamiat Oelema-e 

Islam (JUI, Pakistan), Hezbollah (Libanon), Hezb-ol-Moedjahedien (Pakistan), Al-

Gama’a Al-Islamiyya (Islamitische Groep, Egypte), Al-Hadith (Pakistan), Hamas 

(Palestijnse Nationale Autoriteit), Bayat al-Imam (Jordanië), Islamitische Jihad 

(Palestijnse Nationale Autoriteit), Islamitische beweging van Oezbekistan, Al-jihad 

(Bangladesh), Al-Jihad (Egypte), Al-Jihad Groep (Jemen), Lasjkar-e-Toiba (Pakistan), 

Libanese Liga van Partizanen, Libische Islamitische Groep, Moro Islamitisch 

Bevrijdingsfront (Filipijnen), Partizanenbeweging (Kasjmir), Aboe Sayyff (Filipijnen), 

Al-Ittihad (Somalië), Oelema-Unie van Afghanistan. (Alexander & Swetnam 2001: 40). 
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2.6 Samenvatting en conclusie  

Het geven van een omvattende definitie ten aanzien van het islamitisch funda-

mentalisme is niet gemakkelijk, omdat iedere sociale wetenschapper dit fenomeen op 

zijn eigen manier definieert, afhankelijk van de variabelen in zijn onderzoek. In elk 

geval kan wel worden geconcludeerd, dat dit begrip fanatieke daden, extremisme, 

terreuracties en gewelddadige activiteiten impliceert. In dit geval kan men niet alle 

islamitische bewegingen binnen één kader categoriseren, omdat er veel islamitische 

groeperingen bestaan die niet alleen het gebruik van geweld verwerpen, maar zelf de 

dupe zijn van extremistische moslims die slechts één lezing ten aanzien van de islam 

tolereren, en andere interpretaties als heidens beschouwen.  

Samenvattend is het islamisme als volgt te definiëren: het betreft alle islamitische 

stromingen die sinds de achttiende eeuw tot stand zijn gekomen, naar de ware islam 

streven, de islam als een leefwijze op alle terreinen beschouwen en tot doel hebben de 

islam in de nieuwe tijd te laten herleven. De stroming van Mohammad Ibn Abd al-

Wahhab kan gezien worden als de moeder van de fundamentalistische bewegingen in 

de recente tijd. In de negentiende eeuw is een andere stroming in de islamitische 

wereld tot stand gekomen die als hervormingsgezinde richting getypeerd kan worden. 

Hiermee verbonden zijn namen als de Iraanse Jamaleddin Asadabadi (Al-Afghani), de 

Egyptische Mohammad Abduh, de Pakistaanse Mohammad Iqbal, en de Iraanse Ali 

Shariati. Zij staan modernistische waarden voor zoals democratie, Civil Society, 

pluralisme, vrijheid en mensenrechten. Sommige auteurs maken geen onderscheid 

tussen verschillende stromingen binnen het islamisme. De extremisten, progressieven, 

radicalen, reformisten, fanatici, modernisten, traditionalisten en gematigden worden 

dan op één hoop gegooid en ofwel ‘fundamentalist’ ofwel ‘islamist’ genoemd. Andere 

deskundigen maken wel onderscheid tussen verschillende bewegingen binnen het 

islamisme. Yoesefi, Elsjahed, Mawsilili, Choueiri, Bagader en Beck zijn een paar 

voorbeelden van deze deskundigen wier standpunten in dit hoofdstuk genoemd 

werden. 

De term ‘fundamentalisme’ is echter niet het geschikte begrip om verschillende 

religieuze bewegingen en tendensen onder te vatten. Men kan denkers als Al-Afghani, 

Abduh, Iqbal of Shariati islamisten noemen, omdat hun denkbeelden en standpunten 

op de islamitische wereldbeschouwing gebaseerd waren, geïnspireerd door het doen 

herleven van de islamitische waarden in de huidige tijd en streefden naar een terugkeer 

naar de ware islam. Zij kunnen echter geen fundamentalisten genoemd worden van-

wege hun moderne interpretaties ten aanzien van de islam en de islamitische bronnen. 

Mijn stelling is, dat ik het islamitisch fundamentalisme zie als een aparte stroming 

binnen het islamisme, dat ondanks de algemene eigenschappen ervan in elke samen-

leving een aparte vorm aanneemt. Dit houdt in dat niet alle islamisten fundamentalist 

zijn. Ik beschouw het islamisme als een algemeen overkoepelend begrip dat 

verschillende stromingen omvat, zowel een fundamentalistische (fanatieke) als een 



74 HET ISLAMITISCH FUNDAMENTALISME ALS TEGENBEWEGING  

hervormingsgezinde (gematigde). Het islamitisch fundamentalisme wordt in deze 

studie beschouwd als een extremistische en radicale politieke beweging, die zich tegen 

het moderniseringsproces keert en bereid is om voor het bereiken van haar doelen 

onbeperkt geweld te gebruiken. Het is een reactie op de westerse modernisering en 

globalisering, die gebaseerd is op islamitische grondslagen en andere kenmerken heeft 

dan de progressieve stroming van Abduh of Iqbal. De wortel van dit fenomeen ligt 

daarom in de moderniteit. Het vormt een normatief kader dat een alternatief biedt 

voor de westerse liberale levenswijze. Het is een beweging die vooral naar een 

politieke islam streeft, en tot doel heeft de sociale orde radicaal te veranderen en een 

islamitische staat op basis van de sharia te vestigen. Het islamitisch fundamentalisme 

maakt een onderscheid tussen ‘echte’ moslims en ‘anderen’ en tolereert al helemaal 

geen andersdenkenden. Fundamentalisme is noch premodern, noch modern, noch 

post-modern. Het is opgekomen als een reactionair en reflexief fenomeen tegen de 

modernisering in de samenlevingen waar moderniteit wordt nagestreefd. 

De islamitisch fundamentalisten leggen de nadruk op de centrale rol van de Heilige 

Schrift, de Koran. Zij interpreteren hem letterlijk en wijzen nieuwe interpretaties ervan 

af. De Koran is voor hen onfeilbaar, foutloos en voor alle tijden en plaatsen geldig. Zij 

wensen een sociaal-politieke orde in de samenleving te stichten die op de wetten van 

de Koran gebaseerd is. Dit impliceert dat de wetten al in de Koran vastliggen. Een 

islamitische staat is nodig om die wetten uit te voeren.  

Het uitgangspunt is gebaseerd op revolutionair militarisme. Het streeft naar het 

doen herleven van de oude tradities die door de satanische krachten (het Westen en 

met name het modernisme) dreigen te worden vernietigd. Deze tradities zijn 

gebaseerd op de fundamenten (usul) van de islam.  

Islamitisch fundamentalisten maken onderscheid tussen mannen en vrouwen en 

plaatsen mannen op een hogere positie dan vrouwen. Zij negeren homoseksualiteit, 

prijzen het gezin, zijn voor een traditionele rolverdeling tussen man en vrouw en 

beperken de vrijheid van vrouwen vooral in de publieke sfeer. In deze zin zijn ze 

antifeministisch.  

Zij weigeren een dialoog aan te gaan met andersdenkenden en willen hun discours 

niet ter discussie stellen; hun standpunt is het enige juiste en berust op de absolute 

waarheid. Zij wijzen pluralisme af en zijn bereid geweld te gebruiken als een legitiem 

middel om anderen te dwingen zich naar hun wil te gedragen. Zij streven naar 

islamisering van het onderwijs. Hun leider kan niet bekritiseerd of verantwoordelijk 

gesteld worden. Het heeft een internationaal karakter in die zin dat het zich wereldwijd 

verzet tegen de westerse dominantie en streeft naar het eveneens wereldwijd stichten 

van een islamitische orde. De islamitisch fundamentalisten zien de politieke macht als 

het recht van Allah. De mens wordt door hen niet beschouwd als degene die het recht 

heeft een maatschappelijke orde te vestigen. Ze zijn formalistisch in die zin dat het 

uiterlijk van mensen in de publieke sfeer voor hen zeer belangrijk is. Het Westen 

tracht in hun ogen modernisering en globalisering over de hele wereld uit te breiden 
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met als gevolg een verwestersing van de economie, de cultuur en de politiek van de 

derdewereldlanden. Derhalve worden de westerse machten als koloniale krachten en 

imperialistische vijanden beschouwd die beogen de moslimlanden te onderdrukken en 

door modernisering te vervreemden. Ze zijn daarom zowel antiwesters (en vooral 

anti-Amerikaans) als anti-Israëlisch. Islamitische fundamentalisten bekritiseren de VS, 

omdat dit land Israël onbeperkt en onvoorwaardelijk steunt, een partijdig beleid voert 

in het Midden-Oosten en zich inlaat met de binnenlandse politiek van de moslim-

landen: gevolg is een actief verzet tegen Amerika en Israël. 

Deze stroming wordt in de twintigste eeuw min of meer vertegenwoordigd door 

figuren als de Saoedische Mohammad Ibn Abd al-Wahhab, de Syrische Rashid Rida, 

de Egiptische Hassan al-Banna en Sayyid Qutb, de Pakistaanse Abul Ala Mawdudi en 

de Iraanse Ayatollah Khomeini. Recent kan Al-Qaeda gezien worden als vertegen-

woordiger van deze stroming.  

Het fundamentalisme beperkt zich niet alleen tot één religie (de islam), maar is een 

algemeen verschijnsel en is oorspronkelijk afkomstig uit de christelijke cultuur. In de 

loop van de geschiedenis werd dit concept voor andere religies gebruikt, onder andere 

voor de islam en moslims. Veel theoretici bekritiseren dit proces, omdat zij van 

mening zijn dat men met behulp van de westerse terminologie een Oosterse 

(islamitische) problematiek niet kan weergeven en verklaren.  

Niet alleen is dit het geval bij moslims, ook binnen andere godsdiensten is er 

sprake van religieus fundamentalisme. Men kan tegenwoordig bijvoorbeeld spreken 

van het christelijk, joods, sikh-, hindoe- of Japans fundamentalisme. Wel kan worden 

gesteld dat alle vormen van religieus fundamentalisme niet van mening verschillen wat 

betreft de volgende punten: 

1. De onfeilbaarheid van de Heilige Schrift. Religieus fundamentalisten plaatsen hun 

heilige boeken boven de wetenschap, en geloven dat de Thora, de Bijbel of de 

Koran totaal op waarheid berust en eeuwigdurende geldigheid bezit. Zij tolereren 

het kritisch omgaan van de moderne theologie met de heilige teksten niet. Zij 

transformeren deze geschriften naar de huidige tijd en brengen de inhoud van die 

teksten zelfs in verband met politieke feiten. De Heilige Schrift is dus voor hen 

niet alleen een religieus boek, maar eveneens een bron van interpretatie van sociale 

feiten. Zij gaan uit van een extreem fundamentalistische theologie, definiëren 

religieuze begrippen op hun eigen manier en denken dat alleen zij de ware inhoud 

van Gods boodschap kunnen begrijpen. 

2. Het evangeliseren (bijvoorbeeld islamiseren) van de wereld (joodse fundamen-

talisten uitgezonderd). 

3. Het onderscheid tussen mannen en vrouwen op maatschappelijk gebied, niet alleen 

op scholen, maar ook op universiteiten en zelfs in ziekenhuizen. 

4. Het opsplitsen van de wereld in twee kampen, namelijk ‘de ware gelovigen’ en ‘de 

ongelovigen’. De meesten van hen beschouwen zichzelf als aparte groep en 

tolereren de aanhangers van andere religies en andersdenkenden niet. 
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5. Het verzet tegen aspecten van de moderniteit zoals secularisering, democratie, 

liberalisme, moderne technologie (bijvoorbeeld internet), vrije meningsuiting en 

persvrijheid. In deze zin zijn fundamentalisten conservatief en traditioneel. Zij 

verkeren in de veronderstelling dat het moderne leven hun morele waardesysteem 

in gevaar heeft gebracht en willen de huidige situatie op een radicale manier 

veranderen door het vestigen van een nieuwe religieuze orde. Zo’n religieuze 

totalitaire staat beschouwen zij als de goddelijke orde op aarde. 

6. Een politieke interpretatie van de religie. Religieuze fundamentalisten zijn politiek 

actief. Zij nemen het op tegen seculiere systemen en streven naar het stichten van 

een religieuze staat waarin de religieuze leiders (rabbijnen of juristen) regeren. 

7. Het naar de letter uitvoeren van het religieuze wetssysteem (bijvoorbeeld de halacha 

of sharia), en het volgen van religieuze regels als de enige bron voor sociale 

wetgeving. 

8. Het uitgaan van een exclusief recht op het interpreteren van de Heilige Schrift 

voor formele religieuze leiders of instituties. Gewone burgers zouden volgens 

fundamentalisten niet in staat zijn om de heilige teksten te begrijpen en te 

interpreteren. De taak van iedereen is het blind volgen van hetgeen hen wordt 

opgelegd. 

9. Een antiwesterse (meestal anti-Amerikaanse) houding. Deze factor is vooral aan-

wezig bij het moslimfundamentalisme. Fundamentalisten ervaren het westerse 

systeem en met name de westerse media als ‘satanisch’ en ‘imperialistisch’ en willen 

dit systeem ten val brengen. 

10. Het gebruiken van geweld om gestelde doelen te bereiken. Fundamentalisten 

beschouwen diegenen die niet tot de eigen groep behoren als vijanden. Ieder mens 

die niet volgens de wetten van God leeft, moet sterven. Zinloos geweld is een 

logisch gevolg van deze redenering. 

11. Het beschouwen van de aanhangers van andere religies als tegenstanders. 

Fundamentalisten plaatsen hen buiten de kring van het ‘ware goddelijke’ pad. Ze 

hanteren in deze zin een exclusivisme en tolereren het recht van buitenstaanders 

niet. 



HOOFDSTUK 3 

De ideologische visies van de grondleggers van het 
islamisme 

3.1 Algemene inleiding 

Het islamisme is een actueel verschijnsel dat in de afgelopen eeuw veel pennen in 

beweging heeft gebracht. Het kan worden beschouwd als een algemene beweging die 

verschillende (zowel fundamentalistische als hervormingsgezinde) stromingen omvat. 

In bijna alle moslimsamenlevingen treft men tegenwoordig islamitische groepen aan 

die politiek actief zijn. In de hiernavolgende paragrafen ga ik in op de omstandigheden 

waaronder het islamisme is ontstaan en bespreek ik de theorieën van een aantal 

grondleggers ervan. Door sommigen wordt het islamisme in verband gebracht met het 

Wahhabisme, waarvan Mohammad Ibn Abd al-Wahhab (1703-1792) de stichter was. 

Hij meende dat de islam in de loop der tijd door sommige aspecten was ‘bedorven’ en 

beriep zich op de noodzaak naar de zuiverheid van de islam terug te keren. 

Ibn Abd al-Wahhab is de stichter van de zogenoemde Salafiyah-beweging. Salaf 

betekent ‘voorouder’ ofwel ‘voorganger’, waarmee de oorspronkelijke islam van de 

gouden tijd en de tijd van de eerste generatie moslims wordt bedoeld. De beweging 

streeft sinds de opkomst van het Wahhabisme naar een terugkeer tot de ware islam, 

herleving van de islamitische waarden en normen en een terugkeer naar eigen funda-

mentele cultuur, traditie en geloofspunten. Volgens de Salafiyah-beweging is de 

huidige islam niet de ware oorspronkelijke islam die door de profeet Mohammad 

geopenbaard is. Hij is vervreemd van zijn fundamentele waarden en normen. Het is de 

plicht van moslims om deze godsdienst naar model van de eerste generatie te doen 

herleven. Het motief van Ibn Abd al-Wahhab was dan ook niet politiek getint en had 

niets te maken met het Westen. Hij beschouwde de profeet Mohammad als een 

gewoon mens, die net als andere mensen is overleden en werd begraven. Mohammad 

Ibn Abd al-Wahhab deelde onder andere Ibn Taymiyya’s letterlijke interpretatie van de 

Koran. Hij veroordeelde de viering van de geboortedag van de Profeet en het 

bezoeken van de graven. Vanwege het rigoureuze teruggrijpen op de regelgeving van 

de Koran en de meest betrouwbare onderdelen van de Hadith, alsook vanwege het 

verzet tegen enigerlei vorm van vernieuwing, kan het Wahhabisme aangemerkt 

worden als een vroege vorm van moslimfundamentalisme (Stangroom 2008: 66-67; en 

Wessels 2001:20). 
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De meeste fundamentalistische bewegingen in de soennitische samenlevingen zijn 

onder invloed van de leer van Mohammad Ibn Abd al-Wahhab tot stand gekomen. 

Deze bewegingen tenderen naar een conservatief islamitisch fundamentalisme. Dit 

stond in schril contrast tot de leer van Al-Afghani en Abduh, die het ‘islamitisch 

modernisme’ in het leven geroepen hebben (Voll 1991: 348-351 en 355). Mohammad 

Ibn Abd al-Wahhab noemde de kapellen op de graven van de Profeet of van andere 

religieuze leiders shirk (‘afgoderij’, zoals in het polytheïsme). De Wahhabieten gingen 

echter nog verder. Zij verboden het roken, het drinken van koffie, tv-kijken, foto-

graferen, het tekenen van mensen, het luisteren naar muziek en het dragen van 

amuletten. Later veroverden zij de provincie Najd, waar Mohammad Ibn Abd al-

Wahhab geboren was. Daarna richtten zij hun pijlen op de provincies Baghdad in het 

noorden en Hijâz in het zuiden, waarbij zij, net als bij andere aanvallen, geweld 

gebruikten. Zo gingen zij bijvoorbeeld over tot vernietiging van de sjiitische heilige 

stad Kufa en hebben zij zelfs de kapel op het graf van imam Hoessein (de derde imam 

van de sjiieten en kleinzoon van de Profeet Mohammad) vernield. In hun ogen kwam 

verwoesten kennelijk meer overeen met het geloof dan opbouwen. Het Osmaanse rijk 

onderkende het gevaar dat van de Wahhabieten uitging en zag kans het Wahhabisme 

terug te dringen naar het binnenland van het Arabisch Schiereiland. Daarmee bleef het 

als een sekte beperkt tot Saoedi-Arabië, en het is er dan ook niet in geslaagd een per-

manente stroming in de islamitische wereld te vormen. De laatste jaren wordt steeds 

kritischer naar deze beweging gekeken, vooral sinds de opkomst van de Taliban in 

Afghanistan die, naar verluidt, onder invloed staan van het Wahhabisme (Stangroom 

2008: 67; en Wessels 2001: 20). Het Wahhabisme vormt een oppositie tegen de 

huidige status-quo en de politieke overheersers in de islamitische wereld. Heden ten 

dage geldt het echter als één van de belangrijkste fundamentalistische bewegingen die 

zich keren tegen het moderne Westen en een islamisering van de maatschappij 

voorstaan (Voll 1991: 351). 

Hier staat tegenover dat er in de negentiende eeuw ook bewegingen zijn ontstaan 

die een duidelijke tendens naar vernieuwing vertoonden. Naast Al-Afghani en zijn 

leerling Mohammad Abduh (aan wie ik in de volgende paragrafen aandacht zal 

besteden) is er de Egyptische wetenschapper Rafi’ Tahtawi (1801-1873). Hij was een 

voorstander van een proces van rationalisering binnen de moslimgemeenschappen en 

het overnemen van de westerse wetenschapsbeoefening en technologie. Tahtawi 

adviseerde de geestelijken om zo goed mogelijk te trachten de nieuwe situatie in de 

wereld te begrijpen en tot nieuwe interpretaties van de islamitische bronnen (ijtihad) te 

komen. Kenmerkend voor zijn modernistische ideeën was de nadruk die hij legde op 

het belang van het burgerlijk recht, vooral het kinderrecht, op de vrijheid van burgers 

en op de verantwoordelijkheid van de staat hiervoor (Kurzman 2002: 31-39).  

Khairoddin al-Tunisi (1822-1890) was een medewerker van Tahtawi die in 1870 

minister-president van Tunesië werd. Ook hij was een vernieuwer en wilde de islami-

tische wetenschappen verbinden met de westerse wetenschap. In overeenstemming 
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met Tahtawi meende hij dat het parlementaire systeem en vrije verkiezingen niet in 

tegenspraak waren met de islam. Zijn doelstelling was het hervormen van het onder-

wijs door de integratie van de moderne wetenschappen. Voor hem betekende per-

soonlijke vrijheid geen totale vrijheid: vrijheid omvat namelijk ook politieke vrijheid 

(Kurzman 2002: 40-49). 

De invloed van de activiteiten en ideeën van deze vernieuwers is echter beperkt 

gebleven. De belangrijkste islamitische vernieuwer die een verstrekkende invloed heeft 

uitgeoefend bij de wereldwijde verbreiding van het islamisme, was de Iraniër Sayyid 

Jamal al-Din Asadabadi al-Afghani. Verschillende auteurs stellen de rol van deze 

activist centraal bij de opkomst van de islamitische hervormingsgezinde stroming in de 

moderne tijd. Wie was deze veelzijdige persoonlijkheid die een nieuwe stroming 

binnen de islamitische wereld heeft gevormd?  

3.2 Sayyid Jamal al-Din Asadabadi al-Afghani (1838-1897)  

Jamal al-Din al-Afghani werd geboren in 1838 in het dorp Asadabad, gelegen op 

tweeënvijftig kilometer afstand van de stad Hamedan, in het midden van Iran. 

Toentertijd had dit dorp rond de twintigduizend inwoners. De meesten van hen waren 

werkzaam in de landbouw en de veeteelt, onder wie ook zijn vader. Toen Afghani tien 

jaar oud was, bracht zijn vader hem naar de grote stad Ghazwien voor zijn opleiding, 

waar hij twee jaar verbleef. Na die opleiding ging zijn vader met hem naar Teheran, 

omdat hij veel talent in zijn zoon zag. Afghani was twaalf of veertien jaar oud toen hij 

tijdens het bijwonen van een islamitische les een belangrijk religieus probleem oploste. 

Zijn docent, die zelf geen antwoord op de betreffende problematiek had, moest 

luisteren naar de analyse van zijn minderjarige leerling. Na een kort verblijf in Teheran 

vertrok hij naar Irak (naar de heilige stad Najaf) om zijn kennis over de islamitische 

leer te verdiepen. Een opmerkelijk feit was dat hij op zestienjarige leeftijd de titel van 

mujtahid behaalde (een religieus geleerde die bevoegd is om zelfstandig interpretaties 

van religieuze bronnen uit te spreken). Na een verblijf van vier jaar in Irak bezocht hij 

verschillende landen, waaronder India, Frankrijk, Rusland, Egypte en Engeland om 

ervaring op te doen. Hij raakte geïnteresseerd in de problemen binnen de islamitische 

wereld en legde zijn opvattingen voor aan moslims aan de universiteit van Al-Azmah 

in Egypte. Sayyid Jamal al-Din al-Afghani keerde zich tegen de afhankelijke regimes in 

de islamitische landen en verwierp het koloniale bewind, hetgeen ook de begintijd 

markeerde van zijn leven als balling. Geen enkele regering zou bereid zijn hem 

langdurig in haar land te laten verblijven en hem een verblijfsvergunning te geven. Op 

twintigjarige leeftijd kreeg hij de twijfelachtige reputatie als ordeverstoorder van de 

islamitische wereld. Hij was drieëntwintig toen hij in Mekka, tijdens de hadj, zijn bood-

schap aan de moslims uit verschillende landen doorgaf en met de oelama (islamitische 

geleerden) een discussie aanging over solidariteit binnen de moslimlanden. Na enkele 
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maanden in Iran te hebben verbleven, vertrok hij voor vijf jaar naar Afghanistan om 

daar zijn ideeën te verspreiden. Hij vervulde er enige tijd een ministerspost. Ook daar 

was de regering niet gecharmeerd van zijn – in haar ogen – subversieve activiteiten, en 

hij was dan ook genoodzaakt Afghanistan te verlaten, waarop hij naar India vertrok. In 

India wist hij bij veel moslims belangstelling te wekken voor zijn opvattingen, hetgeen 

tot gevolg had dat hij ook dat land moest verlaten. Na een paar maanden in Osmanië 

(het huidige Turkije) te hebben doorgebracht, werd hij gedwongen naar Egypte te 

vluchten. In Caïro kreeg hij de mogelijkheid om op de islamitische Al-Azmah-

universiteit filosofie, Koranwetenschap, islamologie en theologie te doceren. Toen hij 

veertig was, richtte hij in Egypte de Hizb al-Watan (de vaderlandspartij) op, waarin zijn 

leerlingen vooral actief waren tegen het koloniale bewind van Engeland. Negen 

maanden na de oprichting van deze partij telde zij al ruim twintigduizend leden. 

Uiteindelijk moest hij ook Egypte verlaten, deze keer als gevolg van de druk die 

Engeland uitoefende op de Egyptische staatshoofden, omdat zij hun koloniale macht 

door de activiteiten van Afghani bedreigd zagen. Na een aantal jaren in Londen en 

Parijs vluchtte hij naar Iran, waar hij warm werd ontvangen door de Perzische sjah 

(Nasir al-Din). Hij stond toen al bekend als een ‘perfect wetenschapper’, een bekende 

politicus, een serieuze strijder, een kundig schrijver, een uitmuntende spreker, een 

groot filosoof, bestrijder van onderdrukking, boodschapper van vrijheid, maar ook als 

ordeverstoorder in een groot deel van de wereld en leider van de revoluties in Azië en 

Afrika, én als de grootste hervormer van de eeuw (Makris 2007: 177; Kurzman 2002: 

103; en Djamali 1978: 55).  

Hij sprak negen talen: Perzisch, het Turks dat in Istanbul werd gesproken, 

Hamedanisch Turks (een Iraanse lokale taal), Engels, Frans, Russisch, Arabisch, 

Pashtoe (een taal uit Afghanistan) en Hebreeuws. In Parijs richtte hij in samenwerking 

met zijn bekende leerling Abduh een krant op onder de naam al-Urwa al-wuthqa (’het 

stevige handvat’). De teneur van deze krant was gericht tegen de koloniale machten, 

met name Engeland; ze riep alle moslims op zich tegen deze machten te verzetten. 

Hoewel het blad na achttien edities werd verboden, bleef hij in andere Franse kranten 

schrijven onder de kolom Ghest (‘gelijkheid/gerechtigheid’). Het is niet helemaal 

duidelijk waarom hij zich onder de naam Afghani presenteerde. Behalve deze naam 

gebruikte hij soms ook andere namen, onder andere Jamal al-Din al-Husayni, Jamal al-

Din al-Husayni Rumi, Jamal al-Din al-Husayni Istanbuli, Jamal al-Din al-Tusi en 

Sayyid Jamal al-Din Kabuli. Op achtendertigjarige leeftijd gebruikte hij de naam Sayyid 

Jamal al-Din al-Afghani, aldus Djamali. Sommigen vermoeden dat hij een soen-

nitische achternaam heeft gekozen om te voorkomen dat zijn sjiitische afkomst zich 

tegen zijn activiteiten zou keren en een negatieve invloed zou kunnen uitoefenen in de 

islamitische wereld, die vooral soennitisch was. Anderen vermelden dat Afghani ooit 

zelf gezegd had voor die naam gekozen te hebben, vanwege het feit dat Afghanistan 

geen ambassades in andere landen had; door zich voor te doen als Afghaan, zou hij 

geen problemen ondervinden andere landen binnen te komen. Sahebi stelt dat de 
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werkelijke reden van dit besluit was dat Afghani in Turkije vanwege zijn sjiitische 

afkomst niet kon doceren op de belangrijke islamitische scholen. Om deze barrière 

weg te nemen, heeft hij zich als Afghani en als soenniet voorgedaan. In het toenmalige 

Turkije leidde hij veel leerlingen op die later op het gebied van de islam actief zijn 

geweest (Sahebi 1996: 227; Kurzman 2002: 103; en Djamali 1978: 56-58). 

Het doel dat Afghani zich had gesteld (bewustwording en solidariteit van moslim-

gemeenschappen) zou hij bereiken door gebruikmaking van de islam en islamitische 

waarden en principes, hetgeen exact de positie was die hem in moeilijkheden bracht 

met de autoriteiten. Aan het eind van zijn leven werd hij door de Perzische sjah ver-

oordeeld tot ballingschap en naar Baghdad gezonden, op weg waarheen hij gemarteld 

werd. Hij was toen drieënvijftig jaar oud. In die tijd had de Perzische regering het 

monopolie op de tabakshandel aan de Engelsen verleend. Dit leidde ertoe dat 

prostituees en christelijke predikers uit het Westen, vooral vanuit Engeland, naar Iran 

werden overgebracht. Ook vestigden zich tweehonderdduizend westerse werknemers 

in het land. Deze stappen werden door moslims gezien als sociale en culturele 

gevaren, en ze wekten veel maatschappelijke reacties op. Vanuit Baghdad nam hij 

contact op met de Iraanse geestelijke leider Mirza-ye Shirazi om hem over te halen het 

gebruik van tabak te boycotten en on-islamitisch te verklaren (Sahebi 1996: 228). 

Uiteindelijk is Afghani erin geslaagd zijn doel te bereiken. Mirza-ye Shirazi sprak 

daarop een fatwa uit (een religieuze officiële uitspraak door een mujtahid), waarin het 

gebruik van tabak verboden werd. Pogingen van de sjah om de fatwa ongeldig te laten 

verklaren, hadden niet het gewenste effect. Uiteindelijk werd de sjah gedwongen om 

‘het tabak-akkoord’ met de Engelsen in te trekken (Keddie 2006: 61-62). Hiermee 

haalde Sayyid Jamal zich de woede van zowel de Perzische autoriteiten als van de 

Engelsen op de hals, hetgeen hem er niet van weerhouden heeft actief te blijven tegen 

het koloniale bewind en de despotische staatshoofden binnen de islamitische 

gebieden, met als gevolg verbanning naar het huidige Turkije. Vijf jaar later werd de 

Perzische Sjah Nasir al-Din door Afghani’s leerling Mirza Reza Kermani vermoord 

(Al-Afghani verbleef in die periode in Istanbul), waarop de Perzische autoriteiten om 

zijn uitlevering vroegen. De Osmaanse autoriteiten vreesden echter voor eventuele 

wraakacties van Afghani’s aanhangers. In 1898 werd hij vergiftigd door de arts van de 

Osmaanse sultan (Djamil Pasja). Hij werd in Turkije begraven. In 1944 heeft de 

Afghaanse regering zijn stoffelijk overschot naar Afghanistan laten overbrengen, waar 

hij is herbegraven. Afghani is bekend geworden als de stichter van de moderne 

islamitische beweging. Afghani was een hervormer en wilde zo de veelzijdige achter-

stand in de moslimwereld (die onder invloed van het kolonialisme was ontstaan) 

wegnemen en de islamitische civilisatie doen herleven (Wood 2008: 20; en Wessels 

1980: 100). 

Afghani wordt algemeen gezien als de stichter van een nieuwe weg tussen het 

Westen en de islamitische traditie, waarbij hij zich keerde tegen zowel het pure tradi-

tionalisme als tegen een volledige oriëntatie op het Westen. Als uitvloeisel van deze 
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middenweg legde Afghani de nadruk op het belang van pragmatische waarden voor 

het leven van moslims in de moderne tijd, evenals op het belang van politiek en het 

vaker toepassen van de methode van de retorica. Tevens pleitte hij voor de nodige 

ruimte binnen de islam om tot enige vorm van modernisering te komen (Wessels 

2001: 21; en Keddie 1972: 1). 

De oorzaken van de regressie van moslimsamenlevingen zag hij onder andere als 

het gevolg van het ontkennen van de ware islam, het wanbestuur van de islamitische 

overheden, de politieke intimidatie, het despotisme, de afwijzing van de wetenschap 

door de politieke machthebbers, het religieuze en racistische fanatisme en de verdeeld-

heid onder de moslims. Zijn vermenging van het panislamisme met pragmatische 

politieke activiteiten stelde hem in staat de vorming van natiestaten te erkennen. Dit 

panislamisme verschilde echter van het imperialisme van het Osmaanse rijk. Terwijl 

het de sultans slechts was te doen om uitbreiding van hun macht ten faveure van 

zichzelf, was Al-Afghani’s streven gericht op het welzijn van de moslims: een grote 

islamitische staat die zich kon verdedigen tegen kolonialisme, tirannie, onrecht-

vaardigheid, en die in staat was de onwetendheid van de bevolking op te heffen. Voor 

hem was het van belang een modern islamitisch systeem op te bouwen waarin de 

Koran en de vroege islam in een sociaal perspectief konden worden geïnterpreteerd 

(Halliday 2003: 26-27; en Keddie 1972: 139-142 en 421). 

Al-Afghani was van mening dat de islam niet de ‘godsdienst van het geweld’ was, 

hetgeen echter niet inhield dat moslims de aanwezigheid van de kolonialisten in hun 

territorium zouden moeten accepteren. Naast zijn andere doelen was het kweken van 

solidariteit onder moslims het brandpunt van zijn activiteiten. Volgens hem loochende 

het nieuwe kolonialisme de identiteit van oosterse naties, waardoor het op cultureel 

gebied actiever (en destructiever) werd dan op economisch of politiek gebied 

(Ruthven 2006: 28; en Sahebi 1996: 124). 

De bevrijdingsstrijd van moslims had het kolonialisme aan zichzelf te danken: de 

uitbuiting en onderdrukking verhinderden de ontwikkeling en welvaart van de 

moslimsamenlevingen. Sahebi stelt dat de strijd tegen het koloniale bewind in de 

negentiende eeuw de belangrijkste oorzaak was van de opkomst en heropleving van de 

islamitische bewegingen in de moderne tijd. Bijkomende factoren vormden het verzet 

tegen de interne despotische regimes, de hervorming van de islamitische maatschap-

pijen, het zuiveren van de islam van elementen van bijgeloof en de terugkeer naar de 

oorspronkelijke bedoeling en waarheid ervan, alsmede de invoering van de moderne 

wetenschappen als bijdrage tot de verlichting van de islam. Afghani richtte zich 

tegelijkertijd op alle bovengenoemde aspecten. Ook de geestelijken ontkwamen niet 

aan zijn initiatieven tot vernieuwing; hij verweet hun de bevolking in onwetendheid te 

laten om hun gezag onkwetsbaar te maken, hetgeen ertoe leidde dat sommigen van 

deze geestelijken Afghani tot heiden verklaarden (Sahebi 1996: 129). 

Zijn idee over de noodzaak van het vernieuwen van de islam vergeleek hij met het 

protestantisme in het christendom. Met het ‘islamitisch protestantisme’ bedoelde hij 
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dat de islam in staat was te voldoen aan de geestelijke en materiële behoeften van 

mens en maatschappij, en zich niet alleen met de geestelijke kant hoefde bezig te 

houden. Zijn ‘nieuwe islam’ benadrukte dat moslims het leven op deze wereld ook als 

aangenaam moesten beschouwen en niet meer alleen zouden hoeven te leven voor 

beloningen in de hemel of voor het ontkomen aan de straffen in de hel (Al-Afghani 

1969: 51). 

Er zijn auteurs die Al-Afghani beschouwen als een fundamentalist vanwege zijn 

wens tot terugkeer naar de ware, oorspronkelijke islam. Dit is echter niet geheel 

correct: hij was zeker ook een modernist, omdat hij zich niet tegen verlichting en 

moderniteit verzette. Omdat ontwikkeling niet plaats kon vinden onder koloniaal 

gezag, riep hij moslims op tot een jihad, hetgeen voor Al-Afghani inhield het zich 

verdedigen tegen aanvallers die het gezag van moslims elimineerden en hen onder-

drukten. Met name bekritiseerde hij de positie van de oelama, die moslims opdroegen 

hen blind te volgen (taqlid). Zijn standpunt hield dus zeker een kritische benadering 

ten aanzien van de islamitische geestelijken in (Makris 2007: 177). 

Ook was de islam volgens hem niet de enige belangrijke godsdienst:  

Alle godsdiensten hebben een gemeenschappelijke kern die zes eigenschappen omvat. 

Zij geloven in een goddelijke geest van de mens, in een religieuze identiteit van mensen, 

in de andere wereld, in bescheidenheid, trouw en eerlijkheid. Zonder deze zes eigen-

schappen wordt de samenleving bedreigd omdat deze het morele leven van mensen 

garanderen. De kern van de godsdienst is daarom belangrijk. (Al-Afghani 1967: 20-34) 

En: 

Als de godsdienst verzwakt wordt, raakt men van het rechte pad. De godsdienst is 

noodzakelijk voor de moraliteit en de civilisatie van de maatschappij en garandeert het 

juiste innerlijke en uiterlijke leven van de individuen van die maatschappij. (Al-Afghani 

1967: 70-73) 

Al-Afghani hechtte veel belang aan de rol van ‘de wetenschap’ in zijn leer; zij was 

de ‘koningin op aarde’. Moslims dienen alle vormen van wetenschap te leren. Zonder 

industrialisering en modernisering van economie en handel was het onmogelijk een 

betere wereld te realiseren. Zelfstandig denken betekende voor hem dat moslims de 

civilisatieaspecten van het Westen moesten leren kennen en de eigen problemen door 

een zelfstandige ijtihad moesten oplossen. Dit achtte hij de beste manier om zich te 

bevrijden van het koloniale bewind, omdat het identiteitsgevoel van moslims daardoor 

groeit en hun streven naar onafhankelijkheid niet bij een ideologie blijft, maar een 

reëel proces wordt. Door zijn onderliggende vrees voor vervreemding van de oosterse 

wereldbeschouwing moest dit alles wel in islamitische geest plaatsvinden. Met andere 

woorden, hoewel het kolonialisme voor hem zeer gevoelig lag, wist hij de wetenschap-

pelijke vooruitgang van de westerse civilisatie op waarde te schatten. De godsdienst (in 

casu de islam) was volgens hem niet in tegenstelling met de wetenschap: zijn logische 
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conclusie was dat het ‘Zijn’, de wereld en de wetenschappelijke wetmatigheden 

immers door God zijn geschapen en derhalve nooit in strijd kunnen zijn met de god-

delijke religie. Het hervormingsproces dat Afghani nastreefde, moest ook op het 

niveau van de vier officiële islamitische scholen plaatsvinden. De islamitische geleer-

den moesten zichzelf én het systeem binnen de scholen hervormen. Het leermateriaal 

op deze scholen was verouderd, waardoor het geen antwoorden kon geven op 

moderne wetenschappelijke problemen. Als voornaamste oorzaak van de stagnatie 

van vooruitgang in moslimlanden beschouwde hij de vervreemding van de essentie van 

de islam (Kurzman 2002: 103-107; en Sahebi 1996: 136). 

In de loop der geschiedenis waren er oneigenlijke elementen in de islam geslopen, 

zoals bijgeloof, illusies, negatieve culturele factoren, maatschappelijke elementen en 

traditionele eigenschappen, waardoor deze niet veel meer met de werkelijke godsdienst 

te maken had. Met name de geestelijken hadden daar de hand in gehad. Met dit 

standpunt nam hij afstand van de traditionele en conservatieve tendensen binnen de 

islamitische groeperingen. Een middenpositie tussen het islamitisch traditionalisme en 

de verwestersing zou de juiste oplossing zijn, waarin hij een taak zag weggelegd voor 

een religieus-politieke beweging (Al-Afghani 1969: 55; en Sahebi 1996: 302). 

De huidige islam is in zijn ogen niet de ware religie die door de Profeet 

Mohammad geopenbaard is. Hij is nog steeds onder invloed van de onwetendheid van 

de oude Arabieren van eeuwen geleden (vóór de islam). Hij beschouwde de huidige 

islam derhalve als een corrupte religie. Dit probleem signaleerde hij ook elders: Veel 

huidige godsdiensten bevatten illusies en bijgeloof. De doelstellingen van de gods-

dienst zijn verkeerd overgedragen en begrepen. De eigenschappen van de gods-

diensten zijn vermengd met bepaalde culturele normen waardoor de godsdienst 

corrupt en intimiderend is geworden’ (Al-Afghani 1967: 95 en 130). Vooruitgang kan 

op alle gebieden door de islam bereikt en verklaard worden. 

De islam vormde dus het uitgangspunt van zijn ideeën. Al-Afghani benadrukte ook 

de moderne waarden zoals de rede en was fel tegen het begrip ‘imitatie’ (taqlid), het 

niet gebruikmaken van het vermogen van de rede en vooral het blind volgen van de 

geestelijken, met name door de traditionele en fundamentalistische islamieten. Imitatie 

beschouwde hij als opium voor het rationele denken (Farasatkhah 1995: 170). 

De imitatie is in strijd met de ratio. Wie anderen of ouderen imiteert en blind navolgt, 

maakt zijn ratio passief. Op deze manier wordt een mens gemakkelijk bedrogen en is 

niet meer in staat goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. (Al-Afghani 1967: 79)  

Afghani vindt dit verschijnsel in de huidige tijd onacceptabel, omdat de geestelijken 

niet op de hoogte zijn van de problemen die de moslimsamenlevingen in de moderne 

tijd treffen (Al-Afghani 1969: 52). 

Voor hem was er geen enkele tegenstrijdigheid in een samengaan van godsdienst 

en ratio: ‘De islam is een godsdienst die het “geloof zonder na te denken” niet 

accepteert’ (Al-Afghani 1967: 80). Hij definieerde de islam zelfs als een rationele gods-
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dienst: ‘De gelovigen dienen de weg van de rationaliteit en het bewustzijn te 

bewandelen. Zij dienen hun denkvermogens te gebruiken, iets niet zonder overden-

king te aanvaarden of na te volgen. Religiositeit is goed, maar in een rationele sfeer’ 

(Al-Afghani 1967: 79). Sayyid Jamal kende dus de Koran een bijzondere plaats toe. 

Voor hem was de Koran een heilig boek, door middel waarvan mens en maatschappij 

naar het hoogst bereikbare stadium van perfectie kunnen streven. Hij beschouwde het 

als een licht dat de mens van het donkere levenspad redt. Afghani erkent ook geen 

exclusief recht voor geestelijken met betrekking tot het interpreteren van religieuze 

teksten. Voor het juist begrijpen van een [religieuze] tekst moet men vrij kunnen 

denken (Al-Afghani 1967: 75-76). De ijtihad moet te allen tijde voor iedereen 

beschikbaar zijn. Elke moslim moet de kans krijgen de godsdienst zelf te begrijpen en 

te ervaren. De ijtihad beschouwde hij dus als een op de rede gebaseerd onderzoek. 

Daarmee verwierp hij het gezag van de officiële geestelijken die het recht tot ijtihad 

exclusief voor zichzelf willen houden (Makris 2007: 177). 

Afghani wordt beschouwd als een islamitische vernieuwer die op verschillende 

wetenschappelijke gebieden deskundig was. Hij was tegelijkertijd arts, chemicus, 

historicus, geograaf, dichter, logicus, literatuurkundige, bioloog en ingenieur en isla-

moloog en beoefende ook de filosofie en de theologie. Hij was een bijzonder actief 

schrijver en journalist, met name in Egypte, Frankrijk en Engeland en stimuleerde zijn 

leerlingen om in hun landen in kranten of tijdschriften te publiceren. Daarnaast werkte 

hijzelf als medewerker met hen samen. Jamal al-Din was sterk voor persvrijheid. 

Volgens hem was dit een factor die een grote rol speelt in en bijdraagt aan de 

ontwikkelingen in het Westen (Sahebi 1996: 44 en 82). Afghani wordt wel de ‘grote 

opwekker’ genoemd, die de sluimerende moslims uit hun lethargie wil wakker 

schudden en ten strijde wil laten trekken tegen de christelijke koloniale overheerser 

(Wessels 1980: 98). Door zijn activiteiten verzwakte daadwerkelijk de Engelse invloed 

in de moslimlanden, als gevolg waarvan de Engelsen hem beschouwden als een 

bedreiging voor hun belangen aldaar. Hijzelf ging de gewapende strijd met de 

kolonialisten niet aan, maar bleef zich houden aan een culturele strijd en richtte zich 

op bewustwordingsacties die hij via zijn toespraken, onderwijs en persactiviteiten 

voerde. Op het politieke vlak verwierp hij het dictatoriale systeem: een regime dat 

mensen gewelddadig en op despotische wijze behandelt, is geen lang leven beschoren. 

Een staatshoofd dient beschouwd te worden als een gewoon burger die geen 

bijzondere rechten geniet. Daarbij werken despotische machthebbers in de islami-

tische landen de ontwikkeling van de wetenschap tegen (Al-Afghani 1969: 55; en 

Kurzman 2002: 103-107). 

In plaats van een dergelijk systeem was hij zeer geporteerd voor een constitutioneel 

koningschap en/of een parlementair en nationalistisch politiek systeem (Ha’eri 1985: 

57). Hij legde vooral de nadruk op de vrijheid bij het bepalen van het eigen lot: ‘Het 

geloven in een lot zonder vrijheid en in een dwangmatig leven dat in de hemel voor de 

mens bepaald wordt, werkt de menselijke vrijheid tegen’ (Al-Afghani 1969: 142). 
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In zijn ideale systeem heersten de elementen gelijkheid, vrijheid, Broederschap en 

regelgeving. Hij beschouwde zichzelf als een hervormer die zijn leven wilde wijden 

aan de ontwikkeling van moslims op alle gebieden. Westerse elementen ervoer hij als 

barrières die dit doel in de weg stonden. 

Yoesefi (1995: 35) vat de religieuze en politieke ideeën van Sayyid Jamal Afghani 

samen in de volgende punten: 

 Op het gebied van de religie beschouwde hij de islam als het belangrijkste obstakel 

als het gaat om verlichting van de rede en reiniging van het hart: zuivering ervan 

was noodzaak. De islam gold voor hem als de gids van vrijheid, rechtvaardigheid, 

moed en moraal. Door deze zienswijze kon de islam beschouwd worden als een 

sociale godsdienst, die streeft naar het vormen van een rechtvaardige en gecivili-

seerde samenleving en menselijke perfectie. 

 De Koran is de meest betrouwbare gids van de islam en kan het middel tot 

solidariteit tussen alle moslims zijn. De methode die dit boek hiertoe gebruikt kan 

als empirisch worden beschouwd, gezien het feit dat dit geschrift de mens oproept 

tot het kritisch bekijken en benaderen van verschijnselen. 

 Het verwerpen van elke vorm van imitatie is noodzakelijk. Daartoe ging hij uit van 

ijtihad, zowel bij de non-fundamentele principes als bij de fundamentele principes 

van de islam. 

 Hij benadrukte het belang van het samenbrengen van de drie grote godsdiensten, 

namelijk het jodendom, het christendom en de islam. Sayyid Jamal beschouwde 

deze drie als één religie die gebaseerd is op tawhid (het monotheïsme). De aspecten 

die deze religies van elkaar verwijderen zijn te wijten aan de onwetendheid van hun 

aanhangers en de belangen van de geestelijken. 

 De islam waardeert de wetenschap. Daarom is het de plicht van moslims om zich 

in de westerse wetenschappen te bekwamen en die voor de eigen vooruitgang te 

gebruiken. 

 Op het gebied van de politiek zette hij moslims aan tot het streven naar een sterke 

historische, morele en religieuze identiteit. 

 Zijn doel was het doen herleven van de oude islamitische civilisatie in de huidige 

tijd en de strijd tegen het koloniale bewind, met name tegen Groot-Brittannië.  

 Van belang was het ontwikkelen van een sterke solidariteit tussen alle moslims 

onder de vlag van het Osmaanse rijk. 

 Er moest strijd worden gevoerd tegen het despotisme en gestreefd worden naar 

het vestigen van een staat op basis van regels volgens de shura (‘raadssysteem’) en 

de democratie. 

 Als laatste drie punten noemt hij het kweken van solidariteit onder alle mono-

theïsten tegen het westerse materialisme en het kolonialisme, het inzetten van het 

nationalisme tegen het kolonialisme en de herleving van de religieuze rechtvaardig-

heid en gelijkheid van de islamitische eerste eeuw. 
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Volgens Armstrong was de religieuze visie van Afghani sterk gerelateerd aan de 

angst voor verdwijning van de islam, hetgeen een algemene reactie blijkt te zijn op de 

problemen die samengaan met modernisering van de samenleving. Afghani was ervan 

overtuigd dat modernisering niet samen hoefde te gaan met een Europese levensstijl 

en dat dit zelfs niet wenselijk was. Bij het navolgen van westerse waarden is de kans 

aanwezig dat moslims hun identiteit verliezen. Twee aspecten zijn cruciaal: naast een 

moderne wetenschap om de vereiste kennis uit Europa te halen, stond een vernieuwde 

inhoud van de islam om creatief met de nieuwe omstandigheden te kunnen omgaan 

(Armstrong 2000: 183-188). 

Al-Afghani heeft een diepgaande invloed uitgeoefend op zowel zijn leerlingen als 

vele moslims. In de volgende paragrafen zal ik enkele belangrijke figuren in dit kader 

de revue laten passeren, waarbij naast veel overeenkomsten ook opvallende verschillen 

aan het licht komen. 

3.3 Mohammad Abduh (1849-1905)  

De belangrijkste leerling van Al-Afghani was de Egyptenaar Mohammad Abduh, die 

diepgaand door hem werd beïnvloed. In Parijs werkten zij samen aan het uitgeven van 

een krant, de Urwa al-Wuthqa. Evenals Afghani benadrukte Abduh de waarde van de 

rede en de wetenschap bij het bestuderen van de islam. Hij voegde deze drie elemen-

ten samen tot een model dat de moslims in staat moest stellen een modern Europees 

civilisatieniveau te bereiken. Deze civilisatie, die in vroeger eeuwen al bestond, kon 

volgens hem op die manier opnieuw tot bloei komen. Omdat Abduh een moderne 

kijk op de islam voorstond, was hij degene die door sommige auteurs beschouwd 

werd als initiator van de hervormingsgezinde beweging in de islamitische landen en 

niet Al-Afghani, die een terugkeer naar de basis van de islam benadrukte (zie hiervoor 

bijvoorbeeld Roberts 1994: 433). Uit de hieraan voorafgaande gedeelten moge blijken 

dat Al-Afghani inderdaad de stichter van de islamitische hervorming was. 

De vernieuwing van de islam zou gelijktijdig moeten worden gerealiseerd met ver-

nieuwingen op alle sociaaleconomische gebieden. Hij wilde een soort geestelijke 

renaissance bereiken, waardoor de islam kon worden ontdaan van het formalisme van 

een verouderde scholastieke theologie en in harmonie gebracht kon worden met het 

moderne wetenschappelijke denken. Evenals zijn leraar Jamal al-Din al-Afghani stelde 

hij dat de huidige islam niet de ware islam was vanwege allerlei niet-oorspronkelijke 

toevoegingen welke hadden geleid tot bepaalde vormen van maatschappelijke 

gebruiken en rituelen. Een terugkeer naar de essentie en de bedoeling van de islam 

was in zijn ogen noodzakelijk. Voor Mohammad Abduh betekende dat een terugkeer 

naar de essentie van de islam, naar de ‘veronderstelde rationalistische islam, gezuiverd 

van bijgeloof en tirannie’ (Wessels 2001: 21, en 1980: 101). Terugkeer naar de islam 

betekende voor hem dus geen terugkeer naar de islam van de sharia, maar een terug-
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keer naar de ‘vrome voorouders’, ofwel de leerlingen van de Profeet. Hij pleitte voor 

het opbouwen van een moderne samenleving in de moslimwereld. 

Eén van de voornaamste werken van Abduh was zijn vierstappenplan dat hij hier-

voor ontwierp. Dit bevatte de volgende aspecten: 1) het verwerpen van de imitatie en 

het benadrukken van de onafhankelijke ijtihad; 2) het op de juiste manier duiden van 

de islam, zoals de interpretatie van de Profeet en zijn eerste vier opvolgers; 3) het 

centraal stellen van de Koran en de soenna – dit bracht veel commotie teweeg, omdat 

de conservatieve traditionele geestelijken hierdoor hun historisch gegroeide positie in 

gevaar zagen komen; en 4) het bestuderen van de islam op basis van de rede (Wessels 

1980: 100-101). 

Abduh heeft veel aandacht besteed aan de ijtihad. Hij verzette zich tegen de 

beperkte herinterpretatie van de Koran en de soenna tot slechts één islamitische fiqh-

madhhab (‘wetschool’). Om tot nieuwe oordelen over religieuze problemen te kunnen 

komen, dienen alle scholen als bron gebruikt te worden om zodoende te komen tot 

passende oplossingen voor iedereen. Dergelijke oordelen mogen echter niet in strijd 

zijn met de essentie van de islam Een ander punt van Abduh betrof de tafsir (‘inter-

pretatie’) van de Koran. Hij herinterpreteerde de Koran in het licht van zijn sociale 

aspecten. Aan zijn boek Tafsir al-manar heeft hij zes jaar gewerkt. Hij is erin geslaagd 

een nuzha al-tafsir (‘interpretatiebeweging’) van de Koran te starten, die later door veel 

Korankenners in moslimlanden voortgezet werd. Abduh was zeer voor tolerantie van 

andere godsdiensten. Het christendom van na de protestantse hervormingsbeweging 

bijvoorbeeld leek naar zijn mening meer dan ooit op de islam (Ruthven 2006: 37; en 

Wessels 1980: 101).  

Evenals bij Afghani was een van de belangrijkste bezwaren van Abduh de taqlid 

(‘imitatie’), ofwel de slaafse navolging van welke autoriteit dan ook. Juist het lezen van 

de Koran stimuleert tot nadenken en het gebruik van het eigen verstand. Dit Heilige 

Boek roept mensen op om zelf inzicht te verkrijgen in hun leven en na eigen 

onderzoek hun argumenten te toetsen, om daarna beslissingen te nemen. Het aspect 

van de slaafse navolging is een van de elementen die in de loop der geschiedenis de 

islam zijn ingeslopen. Over de verhouding religie-wetenschap stond Abduh op het 

standpunt dat de religie ‘een vriend van de wetenschap’ is, die het ontdekken stimu-

leert van de geheimen van het heelal, die uit wetmatigheden bestaan. Moslims moeten 

het wetenschappelijke niveau van het Westen bereiken. Op andere terreinen echter 

was terugkeer naar de zuivere islam noodzakelijk. Voor zowel Afghani en Abduh 

diende de wetenschap bij conflicten als norm te gelden. Komt de Koran met de 

wetenschap in botsing, dan moet dat probleem door middel van een wetenschap-

pelijke analyse opgelost worden. Dit gaf de islamitische reformisten de mogelijkheid 

interpretaties van de Koran op grond van de wetenschap te legitimeren om zodoende 

afstand te kunnen nemen van de traditionele filosofie en de fiqh, die de Koran boven 

alles plaatsen als dé bepalende norm (Mawsilili 2009: 46; en Voll 1991: 355). Dit stond 

in schril contrast met het islamitisch fundamentalisme, dat de westerse wetenschap 
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beschouwde als onverenigbaar met de islam (Voll 1991: 356). Het islamisme van 

Abduh had een rationeel en modernistisch karakter, terwijl de leer van het islamisme 

conservatief van aard is. De invloed van Abduh’s leer bleef als zodanig dan ook 

beperkt tot het kader van de islamitische intellectuelen, terwijl daarentegen de ideeën 

van Afghani de hele islamitische wereld beïnvloedden.  

Wat betreft Abduh’s politieke standpunten stond hij een combinatie van islam en 

democratie voor. Hij keerde zich tegen de dubbele heerschappij van zijn land: 

Europees imperialisme van buitenaf en oosters absolutisme binnen de maatschappij 

zelf. Wel toonde hij bereidheid tot een verbond met de imperialistische macht, om zo 

te komen tot een zekere integratie van de wetenschappelijke en humanistische kennis 

van het Westen in de culturele normen van de islam. De macht en rijkdom van het 

Westen waren in zijn ogen duidelijk producten van hun wetenschappelijke kennis en 

het niveau van hun onderwijs; deze aspecten zouden de moslims ten goede komen en 

hun de mogelijkheid geven om zich te bevrijden van de westerse dominantie. 

(Ruthven 2006: 37; en Wessels 1980: 101). 

Een modern rechtssysteem kan echter niet los van de maatschappelijke context 

ingesteld en uitgevoerd worden. Een wet is afhankelijk van de situatie waarin een 

samenleving verkeert, en verschilt van maatschappij tot maatschappij wat betreft de 

sociale identiteit van de samenleving. Hij en Al-Afghani adopteerden de modernis-

tische geest in de hoop zo de samenleving in een modernistische richting te hervor-

men (Ruthven 2006: 29; en Kurzman 2002: 50-54). 

De invloeden van de westerse beschaving op de islamitische wereld inspireerden 

Abduh tot zijn inspanningen voor maatschappelijke hervormingen, die zich vooral 

zouden moeten richten op onderwijs, en de noodzaak tot modernisering van de islam 

(Waines 2007: 391-392; en Motahari 1977: 40-42). 

Net als Afghani was Abduh ervan overtuigd dat de islam goed te verenigen was 

met een moderne maatschappij. Abduh toonde veel respect voor de politieke instel-

lingen van Europa, maar was realistisch genoeg om niet te verwachten dat ze als 

zodanig naar moslimlanden als Egypte overgebracht konden worden. De grote 

meerderheid van de bevolking was volgens hem nog niet in staat met dat juridische 

stelsel te werken, eenvoudigweg, omdat de geest en de reikwijdte ervan haar totaal 

vreemd waren. In 1899 werd Abduh de moefti van Egypte, en hij was vastbesloten tot 

invoering van hervormingen in het traditionele religieuze onderwijs. De studenten van 

de islamitische scholen in Egypte moesten kennisnemen van de aspecten van moderne 

samenlevingen. Maar zowel de ‘oelama’ als de leerlingen verzetten zich fel tegen 

pogingen om moderne seculiere onderdelen aan het onderwijsprogramma toe te 

voegen. Teleurgesteld door deze tegenwerking gaf hij zijn hervormingsbeleid op en 

trad hij in 1905 af als moefti (Makris 2007: 178; Gordon 2004: 120; en Armstrong 2000: 

189-191). 

Als gevolg van de westerse civilisatie en expansie was een crisis ontstaan in het 

denken van moslims en de islamitische gemeenschap. De moslims verkeerden hier-
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door in een geheel nieuwe situatie. Abduh’s leer was derhalve anders dan die van 

Afghani, die zich concentreerde op een politiek met een revolutionair karakter, terwijl 

Abduh daarentegen meer heil zag in ‘geleidelijke hervormingen’. Nam Afghani de 

strijd tegen de westerse expansie als uitgangspunt, Abduh gaf later voorrang aan de 

religieuze opvoeding van moslims (Waines 2007: 391-392; en Motahari 1977: 40-42). 

Abduh staat bekend als een islamitische modernist (Wood 2008: 13-18). 

3.4 Abd al-Rahman al-Kawakibi (1849-1902)  

Eén van de bekendste leerlingen van Abduh was de Syriër Kawakibi. Hij richtte zich 

op zijn bezwaren tegen het religieus despotisme; zijn doctrine bevat een theorie die 

gestoeld was op de Koran en de islamitische leervakken. Kawakibi ging net als Al-

Afghani en Abduh uit van een ‘protestantse beweging’ binnen de islam (Kawakibi 

1907: 26). 

Op politiek gebied stond hij op het standpunt dat de staat gescheiden diende te 

zijn van het nationaal parlement; beide organen hadden aparte verantwoordelijkheden 

ten aanzien van het volk. Voor bestrijding van het despotisme en een vrije maat-

schappij was een religieuze reformistische beweging noodzakelijk. Zijn theoretische 

veronderstelling was dat religieus reformisme tot politieke reformatie zou leiden. Hij 

zag in de oorspronkelijke islam van de profeet Mohammad democratische en anti-

despotische aspecten:  

Veel despotische regimes verantwoorden hun daden op grond van de godsdienst, het-

geen echter niet betekent dat de godsdienst een despotisch systeem creëert. De Koran 

benadrukt het raadplegen van anderen, de rechtvaardigheid, de gelijkheid tussen 

mensen, en zegt niets over despotisme. Hervormingen in de godsdienst zijn een voor-

waarde voor bestrijding van het despotisme. (Kawakibi 1907: 17-23)  

Volgens Kawakibi domineerden despotische regimes de gebieden wetenschap en 

cultuur. Slechts die wetenschappen werden door hen geïntroduceerd die geen gevaar 

vormden voor hun machtspositie (Kawakibi 1907: 42). Hij bestempelde een despo-

tisch systeem als onmenselijk:  

In een despotisch systeem is het onmogelijk voor individuen om zich op een goede 

manier te ontplooien. Een dergelijk systeem wekt angst op die verlammend werkt op 

eigenschappen als moraliteit en moed. Eventuele zonden kunnen en moeten op scholen 

aan de orde worden gesteld en niet in de gevangenissen. (Kawakibi 1907: 158-159) 

De politieke filosofie van de islam was in overeenstemming te brengen zowel met 

de democratie als met het socialisme. Hij zag daarmee de mogelijkheid voor een 

sociaaldemocratisch politiek systeem. Socialisme betekende voor hem een systeem 

waarin vrijheid, gelijkheid, sociale voorzieningen en maatschappelijke mogelijkheden 
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evenredig over alle burgers verdeeld zijn. De islam erkent een politiek en economisch 

systeem gebaseerd op socialistische grondslagen (Kawakibi 1907: 90-95). 

Evenals theoretici in de hiervoor besproken paragrafen was Kawakibi zich bewust 

van de alomvattende stagnatie in de moslimwereld. De redenen van die stagnatie lagen 

ten grondslag aan een veelzijdige achterstand op de gebieden van religie, politiek en 

moraal, onderwijs en wetenschap. Opheffing van die stagnatie vereiste een radicale 

omwenteling (Kurzman 2002: 152-157). Een despotisch systeem maakt deze ontwik-

kelingen onmogelijk (Farasatkhah 1998: 202). 

Volgens Kawakibi kan elk politiek regime een despotisch karakter aannemen, tenzij 

ontwikkelde burgers controle en toezicht uit kunnen oefenen op de autoriteiten. 

Omdat autocratische regimes de godsdienst aanwenden ter legitimatie van hun macht, 

verhoogt dit de noodzaak tot een bewustwordingsproces van de bevolkingen 

(Motahari 1977: 44). 

Kawakibi geloofde in een seculier systeem, waarin religieuze autoriteiten zich 

bezighouden met religieuze zaken en politieke deskundigen met de politiek. Zonder 

een dergelijke scheiding van staat en geloof verhoogt dit de kans op het afglijden naar 

despotisme. Het systeem dat hij beoogde hield in dat experts hun verantwoordelijk-

heid namen op het terrein waarop zij deskundig waren. ‘Wanneer religieuze, politieke 

en onderwijsorganen in een maatschappij onder de macht worden gebracht van één 

persoon, kan dat een ongewenste accumulatie van macht teweegbrengen’ (Kawakibi 

1907: 214). 

In de ogen van Kawakibi was de kolonisatie en uitbuiting door het Westen een 

bewijs van het feit dat zij slechts hechtten aan materiële waarden, hetgeen hij als een 

algemeen kenmerk zag van de westerse machten. Als gevolg van die kolonisering werd 

de ontwikkeling van de moslimlanden tegengewerkt (Kawakibi 1907: 132-133 en 183-

184). 

Kawakibi gaf voorrang aan ‘vrijheid’ boven ‘sociale orde’. De godsdienst kon de 

ware vrijheid voor de mens teweegbrengen. Deze denker interpreteert het bekende 

gezegde in de Koran van de Profeet Mohammad, La ilâha illa Llah (‘er is geen god dan 

Allah’) als volgt: de mens behoort slechts God te dienen en te gehoorzamen, en geen 

andere medemens. Hiermee wordt elke vorm van tirannie en onderdrukking als anti-

islamitisch beschouwd en verworpen (Kurzman 2002: 153). 

3.5 Mohammad Rashid Rida (1865-1935)  

Evenals Kawakibi was ook hij een bekende leerling van Abduh, afkomstig uit Syrië. 

Na Al-Afghani en Abduh werd hij een van de vertegenwoordigers van de nieuwe 

islamitische beweging. Zijn maandblad Al-Manar (‘de vuurtoren’) stelde hem in staat 

zijn ideeën in de islamitische wereld te publiceren. Volgens veel theoretici werd hij 

beïnvloed door het Wahhabisme, als gevolg waarvan hij in feite afstand nam van 
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werkelijke hervormingsideeën. In het tijdschrift Al-Manar trachtte hij samen met 

Abduh de traditie van al-Urwa al-Wuthqa voort te zetten. Hij zou terecht salafi 

genoemd kunnen worden. Van alle drie was hij het meest zuiver in de leer, een 

puritein die inspiratie wilde putten uit de oorspronkelijke periode van de islam. Dat 

verklaart mede zijn sympathie voor het Wahhabisme, de puriteinse vorm van de islam 

die de Saoedi’s opnieuw in het Arabisch Schiereiland introduceerden en zijn verzet 

tegen het sjiisme (Wood 2008: 28; en Wessels 1980: 101). 

Wessels beschouwt Rashid Rida als de morele stichter van de fundamentalistische 

organisatie Al-Ikhwan al-Moslimin (‘de Moslimbroederschap’). In die zin kan Rida dus 

niet beschouwd worden als een leerling van Afghani en Abduh. Hij bepleitte de strikte 

naleving van de sharia en steunde de heropleving van het Wahhabisme op het 

Arabisch Schiereiland, die vanaf 1900 plaatsvond (Wessels 2001: 21). 

Rida heeft een belangrijke rol gespeeld bij de grote invloed die Afghani in 

moslimlanden heeft gehad. Hij droeg hieraan bij door middel van het verspreiden van 

Afghani’s geschriften. In zijn tijdschrift Al-Manar besteedde hij veel aandacht aan 

Sayyid Jamal Afghani en Abduh. Eén van zijn bekende theses was het panislamisme, 

dat tegenover het nationalisme van Abduh geplaatst kan worden. In zijn visie zou een 

panislamitische macht door Arabieren geleid moeten worden. Rida streefde naar een 

politiek systeem waarin alle islamitische landen zich onder één vlag konden verenigen. 

Alleen een solidaire islamitische staat maakte het mogelijk een barrière op te werpen 

tegen het imperialisme. De jihad hield voor hem alleen een verdedigend en geen aanvallend 

aspect in. Hij bleef daarentegen de nadruk leggen op het arabisme, wat hem op grote 

afstand plaatst van de leer van Afghani en Abduh, maar niet wegneemt dat ook hij een 

vernieuwing van de islam voorstond. In zijn geschriften was hij niet echt tolerant ten 

aanzien van andere lezingen van de islam en nam hij een fanatieke houding aan 

tegenover andersdenkenden. Rashid Rida stuurde de nieuwe islamitische beweging in 

de richting van het arabisme, en niet in de richting van de Verlichting, en toonde dan 

ook meer verwantschap met het Wahhabisme dan met een hervormingsbeweging. 

Daarentegen was hij weer wel tegen de ‘imitatiepraktijken’ van de islamitische auto-

riteiten en benadrukte hij een onafhankelijke interpretatie van de Koran door moslim-

geleerden. De islam was volgens hem de godsdienst van het erkennen en beant-

woorden van de behoeften van de menselijke natuur, een godsdienst van denken, 

verstaan, wijsheid, rationele interpretatie, demonstratie, alsmede een test ten aanzien 

van de verhouding tussen de menselijke natuur en de ratio (Wood 2008: 20-21, 39-40; 

en Motahari 1977: 50). 

Zijn standpunt dat moderne moslims alleen een nieuwe en dynamische islam 

konden creëren door terug te keren naar de idealen van de salaf, de eerste generatie 

moslims, maakte dat zijn ideeën de aandacht trokken van moderne islamitische groe-

peringen. Rida ambieerde de oprichting van een volledig gemoderniseerde islamitische 

staat, gebaseerd op de sharia. In zijn monumentale werk Al-Khalifa (1922-1923) pleit hij 

weliswaar voor het herstel van het systeem van het kalifaat, maar er waren in zijn 
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islamitische staatsmodel ook progressieve elementen opgenomen, zoals kiesrecht voor 

alle burgers en gelijke rechten voor minderheden. Op andere punten echter, zoals op 

het gebied van gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, is hij er niet in geslaagd om 

de islam vanuit een modern gezichtspunt te benaderen. Mannen dienen de controle te 

hebben over vrouwen, welke laatsten minder intellectueel en minder wetenschappelijk 

zouden zijn (Makris 2007: 181). 

Gezien de hiervoor genoemde punten is het niet verrassend dat hij tegen 

secularisering was en tegen scheiding van staat en religie. Wat hij wilde, was de isla-

mitische fiqh (‘de rechtswetenschap) aanpassen aan een nieuwe staat. De islamitische 

schriftelijke bronnen zag hij als voldoende leidraad voor het behoud van de islam, 

maar hij bepleitte wel een heropleving ervan. Een dergelijk politiek systeem zag hij als 

een noodzaak voor een effectief verzet tegen het westerse imperialisme. Hij zag in dat 

hieraan nog een lange periode van voorbereidingen vooraf zou moeten gaan. Hij 

erkende dat het uitvoeren van de islamitische wet niet in abstracte termen plaats kon 

vinden: elke samenleving is immers uniek wat betreft factoren als tijd, plaats en 

kenmerken die uiteindelijk bepalend zijn voor een wetssysteem (Makris 2007: 181; en 

Kurzman 2002: 84). 

De toekomstige kalief zag hij als een grote mujahid met zoveel deskundigheid op 

het gebied van de islamitische wet, dat hij in staat zou zijn de sharia te moderniseren 

zonder dat deze aan kracht zou inboeten. Het zou een huwelijk moeten worden tussen 

de islam en de moderne westerse cultuur. Hoewel hij hiermee geen ideologie voor een 

tegencultuur creëerde, zou zijn werk wel invloed uitoefenen op de fundamentalisten 

van de toekomst (Armstrong 2001a: 223-225; en Wood 2008: 60-61). 

3.6 Mohammad Iqbal (1877-1938)  

De islamitische vernieuwingsbeweging was niet alleen in de Arabische gebieden 

populair. Eén van de grootste figuren in dit kader is de Pakistaan Mohammad Iqbal. 

Iqbal staat bekend als de ‘vader van de religieuze (islamitische) vernieuwingsbeweging’ 

in de twintigste eeuw. Hij werd geboren in Sialkot, een paar kilometer van de 

provincie Kasjmier in het huidige Pakistan, destijds een deel van India. Na zijn studie 

in Lahore ging hij naar Engeland en Duitsland om door te studeren. In 1909 behaalde 

hij de doctorstitel in de filosofie aan de universiteit van München. Op theoretisch 

gebied was hij beïnvloed door met name Comte, Kant, Hegel, Goethe en Henri 

Bergson. Hij ontwierp de doctrine ‘de filosofie van de eigenen’, die inhield dat de 

oosterse volken de keuze moesten hebben om hun eigen levensstijl te vinden en te 

volgen. Hij stond echter niet geheel afwijzend tegenover de westerse civilisatie; 

moslims konden veel van het Westen leren. Iqbal sloot zich aan bij de Moslim Liga, een 

organisatie in de Punjab onder leiding van Mohammad Ali Jinnah, die hoofdzakelijk 

streefde naar de onafhankelijkheid van Pakistan van India, en werd later een van de 
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belangrijkste leiders. In 1940, twee jaar na de dood van Iqbal, ontwierp deze 

organisatie een resolutie waarin gekozen werd voor een onafhankelijk Pakistan, 

waarvan hij altijd een groot voorstander was geweest. De pogingen van Jinnah voor 

een onafhankelijk Pakistan kwamen niet voort uit religieuze overtuigingen: Pakistan 

zou een seculiere staat moeten worden voor moderne moslims. Voor Iqbal had het 

stichten van een onafhankelijk Pakistan zowel politieke als religieuze redenen. Hij 

wilde de moslims terugbrengen naar de ware islam, waarmee echter niet is gezegd dat 

zijn visie op de islam orthodoxe of fundamentalistische tendensen bevatte. De islam 

was voor hem een vooruitstrevende godsdienst die het individu centraal stelde. De 

onafhankelijkheid van Pakistan moest door één nationalistische beweging worden 

gerealiseerd. In een later stadium verlegde hij het zwaartepunt van zijn aandacht naar 

de solidariteit tussen alle moslimmaatschappijen, waarmee hij niet doelde op een 

internationaal panislamisme in de zin van een islamitisch imperium (Iqbal 2000: 182; 

en Verkaaik 2006: 55). 

Evenals voorgaande auteurs was hij van mening dat het islamitische denksysteem 

niet meer geheel zuiver was, en het was dus noodzakelijk het zuivere element weer 

terug te brengen (Iqbal 2000: 175). Zijn boek The Reconstruction of the Religious Thought in 

the Islam is een boeiend geschrift en staat vol vernieuwingsideeën op alle gebieden. In 

dit boek heeft hij het niet alleen over de herleving, maar ook over een renovatie van de 

islam. De term ‘reconstructie’ neemt in het werk van Iqbal een bijzondere plaats in. 

Reconstructie betekent niet alleen het doen herleven van iets, maar ook ‘reiniging’ en 

‘wederopbouw’, hetgeen inhoudt dat er sprake is van iets wat teruggebracht moet 

worden tot zijn oorspronkelijke vorm. 

De moderne tijd zag hij als het begin van een nieuw tijdperk. Dit vereiste ook een 

‘renaissance’ van de islam, met een belangrijke rol voor de wetenschap en de rede. Hij 

vergeleek de situatie binnen de islamitische wereld met de westerse Reformatie na de 

zestiende eeuw in het Westen. Omdat hij vreesde dat deze reformatiebeweging zou 

leiden tot het verdwijnen van de islamitische identiteit, waarschuwde hij de refor-

misten dat het hervormingsproces binnen ‘het islamitische kader’ plaats moest vinden. 

De huidige mens heeft drie dingen nodig: spirituele interpretatie van de wereld, geeste-

lijke vrijheid van het individu en essentiële principes die op wereldniveau invloed 

kunnen hebben en de perfectie van menselijke samenlevingen spiritueel kunnen bena-

deren. Een reformatie betekent dus niet de vervreemding van het eigen, oorspronkelijke 

waardesysteem en de verwestersing van moslims en moslimgemeenschappen,  

aldus Iqbal. ‘Wetenschap en westerse technologie zijn navolgenswaardig, maar met 

behoud van de eigen cultuur, moraal en levensstijl’ (Shariati 1983a: nr.5: 110; en Iqbal 

2000: 175). 

De theorie van Iqbal had ook mystieke trekken in zich, die zich laten zien in het 

begrip ‘innerlijke ervaring’. Deze ervaring is religieus van aard en baseert zich op het 

non-conceptuele, emotionele mystieke perspectief met een feitelijke betekenis, zoals 
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rationele en empirische feiten. Het is de verhouding die de mens direct – zonder een 

tussenpersoon – met God ervaart en die niet door middel van woorden kan worden 

beschreven en dus ook niet kan worden gedeeld met anderen. Maar dit maakt niet dat 

zij irrationeel zou zijn. Door deze – volgens Iqbal wel degelijk rationele – ervaring 

wordt de mens diepgaand beïnvloed. Zij kan door middel van de rede worden 

benaderd en zo begrijpelijk worden gemaakt. Hij plaatste de godsdienst boven de filo-

sofie, omdat de eerste een meer directe verhouding met de ‘waarheid’ en de ‘werkelijk-

heid’ heeft dan de filosofie, die deze twee begrippen van een afstand beschouwt. Het 

geloof begint wellicht met een emotionele verhouding, maar dit wil niet zeggen dat het 

object van de godsdienst alleen emotioneel is (Iqbal 2000: 32, 39 en 52).  

Hij benadrukte de importantie voor het individu van zowel de godsdienst, de 

filosofie als de wetenschap om hiermee de wereld om zich heen te kunnen begrijpen, 

ervaren, benaderen en beheersen. De godsdienstige leer kan met behulp van de 

moderne wetenschap uitgelegd en begrijpelijk gemaakt worden, en beide zijn dus niet 

aan elkaar tegengesteld, maar juist in harmonie: beide richten zich op de wereld om de 

waarheid van verschijnselen te achterhalen (Iqbal 2000: 31-40). 

Dit mysticisme omvat zowel innerlijke als uiterlijke aspecten. Hij sprak van ‘de 

positieve filosofie’ in plaats van ‘het negatieve mysticisme’ dat de empirische wereld-

beschouwing met haar materiële kanten niet op haar waarde schat en zich alleen met 

de innerlijke wereld bezighoudt. Het mysticisme was een soort opium voor het volk 

(Iqbal 2000: 56-70). 

Volgens Iqbal is de islam een integratie van het wereldse en het bovenwereldse 

leven; hij accepteert de materiële wereld en laat zien hoe deze te beheersen is. 

Enerzijds wijst Iqbal het idee dat moslims de civilisatie van het Westen in haar 

totaliteit moeten accepteren af. Het Westen is op het gebied van economie en 

technologie nog nooit zo machtig geweest als nu, maar heeft tegelijkertijd nog nooit 

zo gefaald op het gebied van de moraal en de spirituele innerlijke waarden. Anderzijds 

roept hij moslims op om van de westerse beschaving zo veel mogelijk te leren. Hij 

koos dus een derde weg, namelijk die tussen het zijn van óf een slaaf óf een vijand van 

het Westen. Die tussenweg baseert zich op de gezuiverde en gereconstrueerde islam. 

Hij trachtte de islam met het humanisme te verbinden, zodanig dat de verhouding van 

de mens tot God de centrale positie van de mens in de islam niet in de weg staat. De 

islam eist loyaliteit van de mens, en door deze houding van loyaliteit jegens de islam 

kan men juist bevrijd worden van dominerende machten. Op deze manier kan een 

individu zich ontwikkelen en vervolmaken in zijn relatie tot God. De mens geniet dan 

een verheven status als ‘Gods stedehouder’, maar wel met de opdracht om diens wil 

uit te voeren (Stangroom 2008: 69).  

Een andere these van Iqbal betreft de ijtihad. Hij definieert dit begrip als ‘het 

bijeenbrengen van vaste principes met sociale veranderingen’. De ijtihad vat hij op als 

het principe van de flexibiliteit binnen de islamitische structuur. Iedere moslim heeft 

een onafhankelijk individueel recht tot oordeelsvorming en een onafhankelijk interpre-
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tatierecht ten aanzien van de islam en de islamitische bronnen, zoals de Koran. Dit 

mechanisme garandeert de dynamische geest van de sharia. Hij ziet dit als een nog 

open systeem dat verder ingevuld kan worden en verwerpt daarmee de ideeën die van 

een stabiel, anti-dynamisch en onveranderlijk islamitisch wetssysteem uitgaan. Zelfs 

standpunten van individuen over God zijn onderhevig aan dynamische veranderingen. 

Niets in de islam staat voor altijd vast en is voor altijd onveranderlijk. Het is dit 

element dat de voortdurende ijtihad in de islam noodzakelijk maakt (Iqbal 2000: 167-

204). 

Een ijtihad-handeling kan echter niet door één persoon worden uitgevoerd: dat is 

de taak van een religieuze organisatie. Een handeling bij de ijtihad behoort met behulp 

van de rede en wetenschappelijke ervaringen gedaan te worden. De islamitische 

uitspraken dienen in deze zin als oordelen in bepaalde situaties beschouwd te worden 

en zijn dus alleen in die concrete omstandigheid geldig. Ze zijn in andere tijden en 

ruimten vervangbaar en vatbaar voor vernieuwing. Elke moslim dient zelf de heilige 

geschriften te lezen en te interpreteren en moet niet alleen op de geestelijkheid 

vertrouwen. Hij was dan ook een fel tegenstander van een moellahcratie: een theocra-

tische staat geleid door religieuze leiders. Voor hem was de oprichting van de staat 

Pakistan een middel tot een groter doel, namelijk de hervorming van de islam tot een 

moderne religie van goed geschoolde individuen. Het ware gezicht van de islam was in 

de eerste eeuw verloren gegaan door het Arabische imperialisme. Zijn renaissance van 

de islam omvatte de herleving van progressieve waarden en humanitaire en rationele 

moderne principes door middel van een bewustwordingsproces (Iqbal 2000: 170 en 

252-253; en Verkaaik 2006: 55). Zoals al eerder gesteld, gaat het om een vernieuwing 

van de gehele islam (Iqbal 2000: 175). 

Het hoogste doel van de Koran is het opwekken van het hoogste niveau van 

bewustwording van de mens om zijn veelzijdige verhouding tot God voor hem begrij-

pelijk te maken, samen met het spiritualiseren van de ziel en het hart van de mens 

(Iqbal 2000: 34-52). 

In het licht van het bovenstaande is het duidelijk dat Iqbal op politiek gebied niet 

gelooft in een scheiding tussen staat en religie. De islam moet worden gezien als een 

samenstelling hiervan en is door zijn aard en natuur verbonden met de maatschap-

pelijke orde. Dit houdt echter niet in dat het islamitische staatsmodel despotisch en 

totalitair is. De staat definieert hij als een sociaal orgaan dat streeft naar het institutio-

naliseren en verwezenlijken van essentiële principes zoals rechtvaardigheid, gezamen-

lijke verantwoordelijkheid en vrijheid. Voor hem was de islam de godsdienst van 

vrede. Alle vormen van politiek en sociaal geweld worden door de Koran verboden en 

veroordeeld. Het juiste islamitische politieke systeem in de moderne tijd verbiedt het 

leggen van alle macht in handen van één persoon; het vereist een collectieve 

raadsvorm als een parlement. Elk despotisch systeem is als gevolg daarvan on-islami-

tisch. Een regering die naar het waarmaken van hogere transcendente menselijke 
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idealen streeft zonder autoritair op te treden, is een goddelijke [islamitische] staat 

(Stangroom 2008: 68-69; Kurzman 2002: 310; en Iqbal 2000: 171-197). 

Het begrip vrijheid neemt in zijn denken een belangrijke plaats in. Diegene die zijn 

gedrag laat bepalen door anderen, kan geen deugd en goedheid scheppen. Hij 

veroordeelt de staten die zich voordoen als vertegenwoordigers van God op de aarde 

en daarmee de vrijheid van mensen elimineren. Persoonlijke voldoening als een uit-

drukking van vrijheid is absoluut verbonden met een betrokkenheid in een bredere 

islamitische gemeenschap. Het is dit feit dat de politiek als belangrijkste doel dient te 

hebben. ‘De islam eist de trouw van de mens ten aanzien van God en niet het gehoor-

zamen van mensen aan despotische machten’ (Iqbal 2000: 169 en 251). 

Hoewel zijn visie met betrekking tot de islam boeiend is, wordt niet goed duidelijk 

hoe en door welke reële mechanismen het realiseren van de bovengenoemde subjec-

tieve principes zoals vrijheid en gelijkheid door een religieuze staat mogelijk en 

gegarandeerd kunnen worden. 

3.7 Hassan al-Banna (1905-1949)  

Zijn naam is verbonden aan de islamitische beweging Al-Ikhwan al-Moslimin (‘de 

Moslimbroederschap’) die in 1928 door hem en zijn zes medewerkers in Egypte werd 

opgericht. Hassan al-Banna is in velerlei opzicht de centrale figuur uit de moderne 

moslimgeschiedenis. Zijn visie heeft een geweldige invloed uitgeoefend, niet alleen op 

zijn eigen aanhang, maar ook op meer gematigde Egyptische islamitische groeperingen 

en op moslims buiten Egypte (Jansen 1986: 79). 

De Broederschap wilde in het algemeen een re-islamisering van de islamitische 

suprematie en het herstel ervan binnen de samenleving. Haar doel was het ten val 

brengen van de Egyptische regering om vervolgens een islamitische staat te vormen, 

gebaseerd op de traditionele islamitische waarden. Deze nieuwe regering zou niet tot 

stand komen door middel van een staatsgreep; hij was ervan overtuigd dat wanneer 

het volk de boodschap van de islam had aanvaard en zich daardoor had laten beïn-

vloeden, de natie vanzelf islamitisch zou worden, zonder noodzaak van een geweld-

dadige machtsovername. Deze nieuwe jam’iyya (‘groepering’) had een algemeen gefor-

muleerde doelstelling, namelijk het aanzetten tot het goede en het afhouden van het 

kwade (Jansen 1986: 81).  

Volgens Armstrong, had Al-Banna geen gewelddadige of radicale bedoelingen toen 

hij de Broederschap oprichtte. Het specifieke doel was een fundamentele hervorming 

van de islamitische gemeenschap, die door de koloniale ervaring afgesneden was van 

haar wortels. Zij beschouwde de westerse machten nog steeds als kolonialisten die de 

islam wilden vernietigen (Armstrong 2001a: 255-257; en Zemni & Casier 2007: 53). 

Gezien zijn standpunten kan men echter serieuze twijfels hebben over de ‘moderne’ 
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bedoelingen van Al-Banna. De theorieën van Al-Banna plaatsen hem eerder binnen 

het kader van het fundamentalisme dan binnen het reformistische kader. 

Al-Banna stelde het volgende zes-puntenplan op: 1) de interpretatie van de Koran 

volgens de geest van de tijd; 2) de eenheid van de islamitische naties; 3) het verhogen 

van de levensstandaard en het tot stand brengen van sociale rechtvaardigheid en orde; 

4) de strijd tegen analfabetisme en armoede; 5) de bevrijding van islamitische landen 

van de buitenlandse overheersing; 6) het bevorderen van de islamitische vrede en 

Broederschap in de hele wereld. 

 De zeven fundamentele doelen van de Moslimbroederschap zijn door Al-Banna als 

volgt geformuleerd: 

1. Wij willen dat de mens in zijn geloof, gedachte, moraliteit, gevoelens, gedrag en 

zijn leven moslim wordt. 

2.  Wij streven naar de vorming van islamitische gezinnen die in hun geloof, gedach-

ten, moraliteit, gevoelens, gedrag en alle levensaspecten islamitisch zijn. 

3.  Wij willen een islamitische natie vormen op grond van bovengenoemde doelen. 

4.  Wij streven naar het stichten van een islamitische staat die mensen tot het geloof, 

de moraliteit en het bidden roept en hen naar de boodschap van de islam leidt. Wij 

negeren alle staten die niet gebaseerd zijn op de fundamenten van de islam. Wij 

verwerpen de imitatie door moslims van het westerse politieke systeem en doen 

alles om een islamitisch politiek systeem te laten herleven. 

5. Vervolgens willen wij alle delen van ons islamitische land, dat door de westerse 

politiek verdeeld is, tot solidariteit en vrijheid brengen. Tot de islamitische wereld 

behoren Egypte, Syrië, Irak, Saoedi-Arabië, Jemen, Libië, Tunesië, Algerije, 

Marokko en alle andere landen waar moslims wonen en in de islam geloven. Wij 

geloven dat de islam niet het ras, maar het geloof van mensen benadrukt. 

6. Wij zijn van plan om de vlag van de islam in alle gebieden die ooit in de islam 

geloofden te laten wapperen. Wij hebben het recht om een islamitisch imperium te 

stichten. 

7. Daarna zullen wij onze boodschap over de hele wereld verspreiden en alle andere 

landen verheugen met onze boodschap. Dit doen wij om de tirannie en corruptie 

in de hele wereld te vernietigen en de goddelijke godsdienst op de aarde te vestigen 

(Al-Banna 2002: 205-206). 

Duidelijk is dus dat de Broederschap een islamitische wereldorde wilde. Zij wordt 

gezien als de moederorganisatie van vele andere islamitische fundamentalistische 

bewegingen, verzette zich tegen het buitenlandse kapitalisme en legde de nadruk op de 

islamitische potenties bij de economische ontwikkeling. Met name was er verzet tegen 

de Engelse overheersing van hun land (Wessels 2001: 23-24; en Voll 1991: 361). Deze 

terugkeer tot de eigen identiteit garandeert het behoud van het eigen culturele waarde-

systeem.  
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De leuze van de Broeders: ‘islam is de oplossing’, lijkt bij steeds meer mensen en 

groepen weerklank te vinden. De Broederschap verzette zich tegen de toenemende 

secularisering en modernisering van de Egyptische samenleving en de neiging van 

sommige Egyptische nationalisten om Europees ideeëngoed over te nemen. Geboden 

was een terugkeer naar de islamitische levenswandel als voorgeschreven door de 

Koran en de meest betrouwbare onderdelen van de Hadith. Tegenstanders van de 

Broederschap beschuldigden Al-Banna overigens van het creëren van een ‘staat 

binnen de staat’. Op economisch gebied huldigden de Broeders socialistische prin-

cipes zoals gelijke inkomensverdeling onder iedereen en gelijke toegang tot de sociale 

voorzieningen. Ook de moraal, het onderwijs en sociale verhoudingen dienden 

omgevormd te worden (Lapidus 1983: 24-25). 

De Broeders waren geliefd onder moslims. In 1928 beschikten zij over vijf afde-

lingen, in 1938 driehonderd en in 1948 hadden zij tweeduizend afdelingen in Egypte. 

In 1948-1949 zou de Broederschap volgens sommigen twee miljoen actieve aanhan-

gers hebben en beschikte zij over veel zusterorganisaties in Egypte en in andere 

landen (Jansen 1986: 81; Voll 1991: 362; en Makris 2007: 241-242). 

De organisatie kreeg een belangrijke rol toebedeeld in het sociale leven van mensen 

alsmede in de politieke machtsstrijd in Egypte. Uiteindelijk namen de Broeders, die 

zich inmiddels tot een massapartij ontwikkeld hadden, toch hun toevlucht tot terreur-

acties tegen de machthebbers in Egypte. In 1949 brachten zij een rechter om het leven 

die een lid van hun gemeenschap wegens een terreuractie tot gevangenisstraf had 

veroordeeld. Op 28 september 1948 vermoordde een van de Broeders de minister-

president van Egypte (Pasja). Hassan al-Banna werd daarop veroordeeld tot de dood-

straf en op 12 februari 1949 geëxecuteerd. In juli 1952 kwamen Mohammad Naguib 

en Jamal Abdel Nasser door een staatsgreep aan de macht. Aanvankelijk was de 

verhouding met de Broeders vriendelijk, maar al gauw namen de spanningen tussen 

het nieuwe regime en de Broeders toe. Op 26 oktober 1954 pleegde een lid van deze 

organisatie een (overigens mislukte) aanslag op President Nasser, hetgeen voor Nasser 

een welkome aanleiding was om de Moslimbroederschap de oorlog te verklaren. De 

aanslag zou door de geheime dienst van het regime gepland zijn om een legitieme 

reden te hebben tot het verbieden van deze organisatie. Hierna werden duizenden 

leden van de Broederschap gearresteerd. Daarop verklaarden de Broeders de staats-

hoofden tot ‘heidenen’ (takfir) en achtten zij voor hen de doodstraf rechtmatig. Deze 

houding van de Egyptische staat bracht de Broederschap tot meer radicale terreur-

daden. Vanaf nu was geweld het enig mogelijke middel voor het bereiken van hun 

doelen. Het moderne fundamentalisme begint met de Moslimbroederschap, maar 

heeft in de loop der tijd verschillende vormen aangenomen. De Moslimbroederschap 

was een antibeweging; zij was zowel tegen het liberaal nationalisme in Egypte als tegen 

het radicale Arabische socialisme van Nasser. Zij had geen revolutionair politiek 

programma, maar introduceerde een profaan fundamentalisme voor de soennitische 
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Arabische wereld als een alternatief voor het conservatieve fundamentalisme van het 

Wahhabisme (Voll 1991: 365-366). 

Niet alleen in Egypte, maar ook in andere Arabische landen zoals Jordanië, 

Palestina, Soedan, Algerije, Tunesië, Turkije, Marokko en Syrië waren de Broeders 

actief. In 1948 hadden veel Moslimbroeders een actief aandeel in de strijd tegen het 

toen als onafhankelijke staat uitgeroepen Israël (Lapidus 1983: 24; en Wessels 2001: 

24). Er liggen verschillende factoren ten grondslag aan de opkomst en de snelle groei 

van de Moslimbroederschap. Deze houden verband met de situatie die was ontstaan 

na de Eerste Wereldoorlog, onder meer door de val van het Osmaanse rijk, de 

opkomst van Egyptische intellectuelen en nationalisten, de groei van atheïstische of a-

religieuze tendensen in de Arabische wereld en het gevaar gepaard gaande met de 

stichting van de Israëlische staat (Farasatkhah 1995: 241). 

Lapidus (1983: 25-26) voegt aan deze rij van factoren nog toe het controleren van 

de oelama en de officiële geestelijken door de regering, hetgeen de intellectuelen tot 

acties aanzette ten gunste van de islam. Ook internationaal was er toen al een 

groeiende belangstelling voor de islam. 

Na de Eerste Wereldoorlog is de Broederschap in staat geweest de bevrijdingsstrijd 

van moslims tegen de koloniale machten te organiseren. Hoewel het doel van het 

herstel van een centrale islamitische macht binnen de islamitische wereld uiteindelijk 

niet is bereikt, heeft dit fundamentalistische bewind in de afgelopen decennia weer 

terrein kunnen winnen als gevolg van de dood van Nasser, de moord op President 

Sadat van Egypte door fundamentalisten in 1981, de nog immer onopgeloste Palestijn-

se kwestie, de val van het Arabisch nationalisme en het zogenoemde derdewereld-

marxisme. Hoewel de opkomst van de Moslimbroeders in elk land min of meer 

gebonden was aan contextuele factoren, baseerde het politieke denken van Al-Banna 

zich op de traditionele islamitische cultuur door middel van politieke macht als 

beschermer van de islamitische traditie (Madjidi 1997: 39). 

De Ikhwan al-Moslimin-beweging beschikt tegenwoordig over een georganiseerd 

netwerk in de meeste Arabische landen en is zelfs vertegenwoordigd in de parlemen-

ten van Egypte en Jordanië. Op de Moslimbroeders is de herleving van de islam niet 

van toepassing. Zij willen slechts een terugkeer naar de traditionele islamitische 

bronnen. Sommigen zijn van mening dat de Moslimbroederschap in Egypte een 

traditionele tendens vormt die niet zonder meer terroristisch genoemd kan worden. 

Volgens Ramadan, een Egyptisch onderzoeker, moeten bewegingen als Al-takfir, die 

zich bezighouden met militaire radicale activiteiten, onderscheiden worden van de 

Broeders, die geen terroristische aanslagen plegen (Ramadan 1993: 152). 

De Ikhwan al-Moslimin-beweging kan worden beschouwd als de voorgangster van 

verschillende organisaties in de islamitische wereld die als fundamentalistisch ge-

kenmerkt worden, zoals Jihad (in veel Arabische landen), de GIA in Algerije, Sepah 

Sahhabeh in Pakistan, At-takfir wal Hijrah in Egypte, en de Taliban in Afghanistan. 

Veel andere islamitische radicale groeperingen onderhouden eveneens relaties met de 



DE IDEOLOGISCHE VISIES VAN DE GRONDLEGGERS VAN HET ISLAMISME   101 

Moslimbroederschap. Sommige van deze groeperingen deinzen er niet voor terug 

onbeperkt geweld te gebruiken, ook jegens moslims, om hun doelen te bereiken 

(Yoesefi 1997: 158). Zij accepteren geen andere dan hun eigen lezing van de islam. 

Al-Banna’s houding tegenover het Westen is zeer kritisch, met name ten opzichte 

van het aspect ‘vrijheid’. Hoewel de kapitalistische economie gebaseerd is op vrijheid, 

negeert zij het principe van rechtvaardigheid. De socialistische economie aan de 

andere kant legt de nadruk op de gelijkheid, maar werkt hiermee ook vrijheid tegen. 

Voor Al-Banna zijn alle hedendaagse sociale en economische systemen jahiliyya-

systemen, ook in het Oosten (jahiliyya staat voor ‘onwetendheid’, ‘barbarisme’), geënt 

op niet-goddelijke grondslagen. Deze zijn niet anders dan die van de zevende eeuw (de 

pre-islamitische tijd) (Mawsilili 2009: 26 en 85). 

Het Westen stond naar zijn mening model voor een materialistische filosofie en 

wereldbeschouwing, waardoor het Egyptische volk vervreemd is geraakt van de 

doelen van zijn godsdienst (Al-Banna 2002: 117-118). 

Als ideologisch alternatief gold voor Al-Banna de islam als de oplossing voor alle 

maatschappelijke problemen: ‘de islam is een omvattend begrip dat voor alle perspec-

tieven van het leven de juiste aanknopingspunten biedt. Deze godsdienst heeft alle 

juiste antwoorden op onze vragen en voor alle problemen een geschikte oplossing’ 

(Al-Banna 2002: 18). 

Voor het bereiken van zijn doelen ziet hij geen problemen in het gebruik van 

moderne middelen. Deze zijn nu eenmaal noodzakelijk voor propaganda en voor ieder 

om zich van onze boodschap en onze islamitische beweging bewust te worden.  

De fundamenten waarop de gedachten van mensen rusten moeten door de juiste 

personen worden gecorrigeerd. Vervolgens nemen wij deel aan de officiële politieke 

strijd om iedereen in staat te stellen onze boodschap te kunnen horen. Dit proces 

zetten wij voort totdat onze boodschap overal verspreid is en onze aanhangers overal te 

vinden zijn. (Al-Banna 2002: 108)  

Hij sluit echter niet uit dat er wellicht van andere middelen gebruik moet worden 

gemaakt, maar slechts dan indien er geen andere mogelijkheden meer voorhanden 

zijn. ‘Geen doel kan bereikt worden zonder jihad, en geen jihad kan succes bereiken 

zonder moeilijkheden. De overwinning is nabij’ (Al-Banna 2002: 108). 

Het islamitisch systeem draagt zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van religieus 

onderwijs en de bestrijding van corruptie en ongelovigheid. De islam dient daarom de 

uitvoerende macht te bezitten (Al-Banna 2002: 318-319). De islam is een waarheid die 

deel moet worden van het sociale leven. Hij is geen onderdeel van de politiek; de 

politiek is echter wel een deel van de islam. De islam is een volmaakte sharia, waarbij 

de sharia het fundament is en de islamitische staat zijn hoeder (Al-Banna 2002: 36-37 

en 317). 

Al-Banna benadrukt dat niet iedereen in staat is om zich van de ratio van de 

waarheid bewust te worden. Daarvoor heeft men een goddelijk licht nodig. Diegene in 
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wie Allah geen licht heeft geworpen, kan geen licht uitvinden. De ratio an sich is te 

zwak om zelfstandig tot iets te komen (Mawsilili 2009: 48-49). 

God is de enige legitieme machthebber: ‘De enige macht en machthebber is Allah. 

Maar de uitvoering van deze macht in de samenleving behoort tot de islamitische 

overheerser die de goddelijke “sharia” uitvoert’ (Al-Banna 2002: 40-45). 

De bron van de politieke macht ligt in de sharia. Het kan niet zo zijn dat een 

islamitische staat aan de macht is en de wortels van de grondwet in Europese bronnen 

liggen: de Europese grondwetten zijn in strijd met de islamitische leer. ‘De islamitische 

wetgeving is eeuwig’ (Al-Banna 2002: 57-59 en 165). 

De islamitische overheerser staat boven de staat, handelt op grond van zijn eigen 

oordeel en is in staat om zijn opvolger zelf te kiezen (Al-Banna 2002: 318-319). 

Al-Banna geloofde niet in democratie, omdat het centrale issue van de islamitische 

staat rechtvaardigheid is en niet onderdrukking (Al-Banna 2002: 320-323). 

Hij was tegen een politiek systeem met verschillende partijen die naar macht 

streven, omdat een meerpartijenstelsel de oemma verzwakt. De islam is de godsdienst 

van solidariteit, en een systeem waarin verschillende politieke partijen verdeeldheid 

teweegbrengen is daar niet mee in overeenstemming (Al-Banna 2002: 167-169). 

Hassan al-Banna streefde naar de globalisering van de islam, welke gerealiseerd kon 

worden door middel van verplaatsing van het wereldleiderschap van het Westen naar 

de islamitische wereld, wat dan weer mogelijk zou worden door middel van de 

mobilisatie van moslims. De islam is het enige alternatief dat ingezet kan worden tegen 

de jahiliyya-systemen. De hiertoe noodzakelijke islamitische revolutie zal moeten leiden 

tot wereldwijde rechtvaardigheid. De enige rechtvaardigheid is namelijk een internatio-

nale rechtvaardigheid (Mawsilili 2009: 29 en 36). 

Volgens hem zijn alle moslims verplicht alle islamitische landen van dictatoriale, 

vreemde en heidense elementen te ontdoen door middel van de jihad (Qarzawi 2002: 

326-327). 

Al-Banna geloofde in de islam als een godsdienst van alle mensen en samen-

levingen. De staten in de islamitische wereld zouden de islamitische moraal wereldwijd 

moeten introduceren (Mawsilili 2009: 27 en 79). 

De sociale en culturele problemen in de Egyptische samenleving schreef Al-Banna 

toe aan het politiek on-islamitische systeem:  

De morele waarden van onze maatschappij verkeren in een crisis. De criminaliteit 

groeit. De gevangenissen zitten vol. Veel jongeren bewegen zich in verkeerde kringen 

en gedragen zich niet volgens de religieuze normen. De huidige wetten zijn in dit 

opzicht niet afdoende. Het gebruik van alcohol is toegestaan. Hun geloof en hun 

innerlijke religieuze waarden hebben zij verloren en ze verzaken hun religieuze plichten. 

Dit alles is pijnlijk voor de mens. Heden ten dage kan men twee wegen kiezen: die van 

de islam of die van het Westen. Wij geloven dat alleen de eerste weg heilzaam is. Dit is 

de juiste weg die ook de islamitische oemma dient te kiezen, waardoor de islamitische 

civilisatie kan herleven. Islamitische solidariteit is te bereiken via de Arabische 
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solidariteit. De eerste weg is volmaakt en volkomen en garandeert een deugdelijk en 

innerlijk leven voor de mens. De islam is in staat om alle behoeften van de mens te 

bevredigen. (Al-Banna 2002: 273-294)  

De islam was voor Al-Banna een totale en omvattende ideologie: ‘Het islamitisch 

denken houdt in dat het leven in alle perspectieven islamitisch wordt en door het 

geloof geleid wordt. Het bidden garandeert dat, door de sharia wordt daarop toegezien 

en de moraliteit organiseert dat’ (Qarzawi 2002: 326). 

Evenals Rida pleitte Al-Banna voor de herinvoering van het kalifaat: ‘Het systeem 

van het kalifaat is het middelpunt van de islamitische solidariteit en het middel tot het 

bepalen van de verhoudingen tussen de moslimnaties (Al-Banna 2002: 144). 

De weg naar de islamitische solidariteit loopt via de nationale solidariteit naar de 

Arabische. De invoering van het systeem van het kalifaat vereist echter nog de nodige 

voorbereidingen. Allereerst is een sociale, culturele en economische coördinatie tussen 

de islamitische landen nodig, alsook het sluiten van verdragen, compromissen en de 

nodige conferenties hierover. Daarnaast dient een ‘islamitische unie’ ofwel een ‘islami-

tische verenigde naties’ gevormd te worden die vervolgens het kalifaat kiest (Al-Banna 

2002: 70-71). 

Een andere naam die in verband wordt gebracht met de Moslimbroederschap, is 

de Egyptische Sayyid Qutb, aan wiens ideeën ik in de volgende paragraaf aandacht zal 

besteden. 

3.8 Sayyid Qutb (1906-1966)  

Sayyid Qutb is misschien wel de meest invloedrijke van alle radicale moslimgeleerden 

van de twintigste eeuw. Hij werd geboren in Egypte. In zijn leven concentreerde hij 

zich op de Koran en de herinterpretatie hiervan. Op dit gebied heeft hij ruim dertig 

boeken geschreven. Behalve deze heeft Qutb nog ruim twintig andere boeken over 

islamitische onderwerpen en politiek geschreven. Hij was ook dichter, en hij schreef 

kinderboeken. Qutb probeerde de islam te definiëren als een systeem dat op alle 

terreinen totaal onafhankelijk is van zowel westerse als oosterse ideologieën en dat 

zich afzet tegen de expansie van beide wereldblokken. Voor hem was de islam niet een 

religie naast andere religies of culturen, maar een perfect maatschappelijk, politiek, 

economisch, juridisch en internationaal geheel, waarin voldoende aandacht wordt 

besteed aan zowel spirituele als materiële aspecten.  

De islam erkent het begrip vrijheid, maar niet op de westerse democratische wijze, 

alsook het begrip gelijkheid, maar niet op de socialistische wijze, en het ‘Zijn’ van de 

mens, maar niet op de existentialistische manier. De islam erkent ook eigendom, maar 

niet op de kapitalistische wijze; en de natie, maar niet op nationalistische wijze; en de 

collectieve wetgeving, maar niet op de westerse parlementaire wijze. Voor deze 
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aspecten heeft de islam eigen unieke oplossingen die door islamitische juristen (faqihs) 

bedacht en bepaald zijn. (Stangroom 2008: 70; en Farasatkhah 1995: 242-244)  

Met andere woorden: de islam was voor Qutb niet alleen een theorie voor 

cultureel, mentaal en epistemologisch onderzoek. De islam was voor hem een manier 

van leven die systemen creëert (Mawsilili 2009: 50-51). Deze opvatting komt overeen 

met die van Al-Banna:  

De islam is een omvattend systeem dat het menselijke leven kan organiseren. Het houdt 

onder andere economische regels in. De islam is zowel de uitspraak als de uitvoering, 

zowel de wetgeving als het onderwijs, zowel de wet als de beoordeling, en niet één van 

die delen staat los van de andere. (Al-Banna 2002: 101-104) 

Toen na de Tweede Wereldoorlog de twee grote machtsconcentraties ontstonden, 

de westerse machten en het Oostblok, constateerde Qutb dat beide wereldmachten 

slechts gericht waren op materialistische waarden. Omdat hij de islam beschouwde als 

het alternatief dat aan alle wensen en verlangens van mensen voldeed, zag hij daarvoor 

een grote toekomst weggelegd (Qutb 1973: 500-511). 

Qutb waarschuwde de moslims voor de jahiliyya-systemen, producten van het 

Westen. Het jahiliyya-systeem (ontstaan door de globalisering) kan slechts door een 

islam (eveneens door middel van globalisering) worden bestreden: De islam brengt de 

mens naar de hoogste positie waarvoor de mens geschapen is. Hij heeft een heilig 

doel, en waardeert de mens die in het kader van de sharia leeft, welke laatste alle 

aspecten van het menselijke leven benadert. Een van deze aspecten is het politieke 

systeem. De islam streeft naar globalisering van de islamitische gemeenschap (de 

oemma) zonder geografische beperkingen.  

De plicht van de oemma is het bidden tot één God, het creëren van een allesomvattende 

rechtvaardigheid en Broederschap onder alle individuen. De islam wil iedereen van de 

duisternis naar het licht van het leven leiden. Hij wil mensen bevrijden van onder-

drukking door anderen en onder de paraplu van de goddelijke gelijkheid brengen. 

(Mawsilili 2009: 27-28) 

Sayyid Qutb heeft een belangrijke rol gespeeld bij het activeren van het recent 

ontstane islamitisch fundamentalisme. Onder invloed van zijn ideeën zijn nieuwe 

fundamentalistische groeperingen tot stand gekomen, waaronder Jihad, Takfir wal-

Hidjra, Jama’at al-Moslimin (‘de gemeenschap van moslims’) en Al-Faniya al-askariyya 

(‘de militaire academie’) (Zemni & Casier 2007: 54; Wessels 2001: 28-36; en Zubaida 

1987). 

Volgens sommige auteurs was Qutb een man van de moderne wereld die respect 

had voor de rede en de wetenschap, maar deze niet beschouwde als de enige gidsen 

die naar de waarheid leidden. Wanneer het leven gedomineerd wordt door een 

dergelijk materialisme (namelijk dat van de moderne wereld), is er geen ruimte voor 

wetten die verdergaan dan voorzieningen voor arbeid en productie. Hij vergeleek de 
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huidige westerse samenleving met de situatie zoals die bestond vóór de openbaring 

van de islam en ging ervan uit dat de huidige situatie in het Westen en in sommige 

moslimlanden, zoals Egypte, een terugkeer was naar jahiliyya. De jahiliyya was 

gebaseerd op opstandigheid tegen Allah’s soevereiniteit op aarde. Hij ging echter nog 

verder en was van mening dat ook de islamitische wereld vergeven was van de slechte 

waarden en de wreedheid van de jahiliyya. Zijn ideologie speelde een cruciale rol in het 

postkoloniale islamisme onder andere bij het activeren van islamitische revolutionaire 

bewegingen (Zemni & Casier 2007: 55-56; Zemni 2001: 100; en Armstrong 2000: 

275). 

De westerse ideologieën in de moderne tijd hebben de mens teruggebracht naar 

een leven in onwetendheid, waarin echter wel gebruikt werd gemaakt van moderne 

elementen. Het Westen heeft afstand genomen van transcendente waarden en streeft 

alleen naar een materialistisch normenkader waarin het consumeren centraal staat. Het 

jahiliyya-systeem van het Westen leidt de mens naar een stressvol leven, intimidatie, 

sociale ellende, een instabiele economie en innerlijk falen (Mawsilili 2009: 25). Aan 

deze stelling van Qutb ligt een reactie op het verlies van de culturele hegemonie van 

moslims ten grondslag (Ruthven 2006: 36).  

Qutb beschouwde de modernisering als een proces van chaos. De westerse 

maatschappijen zijn jahiliyya-systemen, omdat zij niet op grond van de goddelijke 

wetten gebaseerd zijn, maar ook de islamitische samenlevingen glijden geleidelijk af 

naar de jahiliyya onder invloed van de westerse ideologieën. Deze zogenoemde ‘jungle-

rationaliteit’, zoals Qutb het zo treffend formuleert, is dominant en brengt samen-

levingen tot het voeren van bloedige oorlogen.  

De jahiliyya-maatschappij verkeert in een wanorde waarin mensen door een collectieve 

ongoddelijke wil zijn terechtgekomen en waarin het materialisme regeert en waarmee 

het goddelijk recht tot wetgeving wordt overgenomen door de mens. Dit alles leidt tot 

kufr (‘ongelovigheid’) en een dergelijk systeem verdient geen bestaansrecht. (Mawsilili 

2009: 83-87)  

Qutb achtte de westerse ideologieën niet in staat sociale problemen op te lossen: 

het Westen heeft gefaald op het gebied van menselijke waarden en heeft zich 

verslingerd aan de ‘materialistische jahiliyya’. Hiermee is het rechte pad verlaten, omdat 

het de weg van profeten en godsdiensten niet navolgt. Het is om deze reden dat het 

Westen een koloniale identiteit heeft aangenomen (Mawsilili 2009: 84). 

De islam hield voor Qutb een onvermijdelijk politiek aspect in dat onlosmakelijk 

verbonden was met het geloof. Jihad maakte eveneens deel uit van dit geloof, en dus 

ook van het politieke systeem. Als gevolg daarvan was dit systeem in strijd met de 

westerse staatsvorm waarin het geloof niet de politieke programma’s bepaalt. Het was 

deze seculiere visie (God en religie gescheiden) die de verontrusting van Qutb wekte: 

deze zou de moslimwereld kunnen gaan overheersen? (Stangroom 2008: 70).  
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Qutb was van mening dat geen mens het recht heeft tot het opstellen van wetten: 

de wetten zijn reeds door Allah en door de profeten (met name de Profeet) gemaakt 

en aan de mensen geopenbaard. De mensen moeten die wetten alleen gehoorzamen 

en uitvoeren. De legitimiteit van het politieke systeem wordt aldus gelegd bij de god-

delijke wetten die alle aspecten van het menselijke leven omvatten (Mawdudi 1960: 

113-114). 

Sayyid Qutb onderzocht alle middelen voor het creëren van een islamitische orde 

in de samenleving.  

De heilige oorlog (jihad) is de manier en het middel om een sociale situatie te 

veranderen en de islamitische staat te stichten die de islam en de goddelijke leer van 

Allah beschermt. […] De revolutie is een geschikte manier om een nieuwe samenleving 

op te bouwen. (Mawsilili 2009: 34-35)  

Qutb hanteerde voor de jihad een brede definitie: jihad betekent niet alleen 

gewapende strijd, maar ook alle andere pogingen van moslims om de islam te intro-

duceren maken er deel van uit (Qutb 1983). 

De bewegingen die onder invloed van Qutbs ideeën opgericht zijn, hebben zijn 

standpunten als hun grondgedachte aangenomen. Jama’at al-Moslimin bijvoorbeeld, 

onder leiding van de Egyptenaar Shukri Mustafa, heeft het idee van Qutb met 

betrekking tot het indelen van mensen en landen in moslims en heidenen, alsmede de 

zogenaamde jahiliyya, tot in het extreme doorgevoerd. De ware moslims dienden zich 

te onderscheiden van de jahiliyya-samenlevingen. Zij beschouwen de formele isla-

mitische instituties in Egypte niet als de ware plaatsen waar het bidden plaats behoort 

te vinden en weigeren bijvoorbeeld te bidden in de officiële moskeeën in Caïro. Qutb 

streefde naar een totale revolutie binnen de Egyptische samenleving. In zijn commen-

taar op de Koran, dat Qutb in de gevangenis schreef, nam hij afstand van het ratio-

nalisme van Mohammad Abduh en diens modernistische uitleg van de Koran. Als 

voorbeeld noemde hij het streven van hem en zijn volgelingen om het aantal 

wonderen in de Koran te reduceren (Ruthven 2006: 34-36 en 58). 

Sayyid Qutb legde sterk de nadruk op het feit dat het stichten van een staat het 

alleenrecht van Allah is. De basis van de staat en van het juridische systeem in een 

islamitische maatschappij is de sharia, die de westers gerichte grondwetten moet 

vervangen. De staat die niet gebaseerd is op de goddelijke wetten en principes, heeft 

geen legitimiteit en verblijft in onwetendheid (jahiliyya) (Mawsilili 2009: 9).  

Qutbs droom was één grote islamitische staat:  

Allereerst dient er een islamitische staat ergens in de islamitische wereld gesticht te 

worden. Daarna moeten de moslims van die islamitische staat andere (heidense) landen 

veroveren, waardoor geleidelijk alle mensen naar de islam geleid worden en uiteindelijk 

een islamitische gemeenschap (de oemma) in de hele wereld gevormd wordt. (Qutb 1987: 

24)  
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Het is duidelijk dat voor Qutb een dergelijke staat de enige oplossing was voor alle 

maatschappelijke problemen.  

Als men wil dat de islam zijn rol van redder speelt, moet hij dominant zijn, en dat is 

alleen mogelijk in een islamitische staat. Het is de enige ideologie die in staat is om 

antwoorden te geven op de vragen van het leven in de huidige tijd. (Soeznegar 2004: 

203-204) 

Qutb benadrukte de rechtvaardigheid van de islamitische overheersers en vatte de 

fundamenten van de islamitische staat samen in de volgende punten: hoewel de 

overheerser dominant is in de islamitische maatschappij, is hij toch verplicht om de 

burgers rechtvaardig te behandelen. Hij heeft het recht om, als het noodzakelijk is, 

wetten te maken, maar is verplicht binnen het kader van de sharia te blijven regeren. 

Het eerste fundament van een islamitische staat is dus de rechtvaardigheid van de 

overheerser. Het tweede fundament is het gehoorzamen door de burgers aan de staat, 

die rechtvaardig is. Het derde fundament van de islamitische staat is het raadplegen 

van de burgers door de overheersers. Dit mogen zij niet met een beroep op hun des-

kundigheid negeren (Qutb 1973: 194-200). 

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat de westerse maatschappijen in de ogen van 

Qutb niet-geciviliseerde sociale systemen waren. Een geciviliseerde samenleving moet 

aan zes eigenschappen voldoen: een samenleving waarin Allah dominant aanwezig is 

door het uitvoeren van de sharia; waarin de levensweg goddelijk is en geproduceerd 

door één God; waarin de menselijkheid haar waarde heeft; waarin de menselijke mora-

liteit en waarden gerespecteerd worden; waarin het gezin de hoogste positie heeft en 

de mens zich ontwikkelt tot de rentmeester van God. Alleen een islamitische gemeen-

schap kent deze eigenschappen, waaruit logischerwijs volgt dat een geciviliseerde 

samenleving alleen een islamitische maatschappij kan zijn en de andere samenlevingen 

tot de jahiliyya behoren (Soeznegar 2004: 201). 

Qutb en Al-Banna namen een harde positie in jegens het Westen en riepen de 

moslims op om zich te bevrijden van de westerse dominantie:  

Vandaag is het bevrijden en redden van de moslims van het jahiliyya-systeem de taak 

van de mens. Door imitatie en het buigen van moslims voor het Westen, raken moslims 

vervreemd van de islam: een gelovige moslim imiteert nooit een westerling. Een 

gelovige moslim is een goede moslim wanneer hij de sharia volgt en uitvoert en de 

goddelijke weg bewandelt. Als een moslim niet de goddelijke weg (de sharia) bewandelt, 

is hij kafir (‘ongelovig’) en een vijand van Allah. (Mawsilili 2009: 86)  

Qutb bekritiseerde Abduh vanwege zijn ideeën over de wetenschap en de ratio: 

Abduh leefde in een periode waarin de Europeanen de wetenschap aanbaden en werd 

beïnvloed door de geest van die tijd. Hij wilde aantonen dat ook de islam de 

wetenschap en de ratio omarmde. Abduh heeft de menselijke ratio gelijkgesteld aan de 
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goddelijke openbaring. Maar de goddelijke openbaring kán niet gelijk gesteld worden 

aan de menselijke ratio. (Qutb 1987: 64) 

Qutb heeft wegens zijn politieke activiteiten tegen de Egyptische regering tien jaar 

in de gevangenis doorgebracht. Uiteindelijk werd hij ter dood veroordeeld en geëxecu-

teerd. 

Een andere sleutelfiguur die met het islamitisch fundamentalisme in de nieuwe tijd 

in verband wordt gebracht, is de Pakistaan Mawdudi. Het is van belang om in dit 

kader ook op zijn ideeën in te gaan. 

3.9 Abul Ala Mawdudi (1903-1977)  

Mawdudi heeft een cruciale rol gespeeld bij het ontstaan van een aantal moslim-

bewegingen in de islamitische wereld. Hij speelde een belangrijke rol bij het 

verspreiden van de ideeën van Sayyid Qutb, niet alleen in Pakistan, maar ook in andere 

moslimlanden zoals Egypte en Syrië. Sommigen zijn van mening dat Qutb sterk 

beïnvloed was door Mawdudi. Zijn bekende these behelsde ‘de islam als een alterna-

tieve orde’. Hij presenteerde de islam als een op zichzelf staand systeem en als een 

totalitaire ideologie, die de maatschappelijke en met name de politieke en economische 

structuur vormt. ‘De islam is niet alleen een geloof of een filosofisch denksysteem, 

nee, de islam is een totaal, omvattend en perfect systeem dat voor alle tijden en 

plaatsen uitvoerbaar is’ (Mawdudi 2004b: 52). 

Hij richtte zich tegen de westerse cultuur en bestempelde deze cultuur als jahiliyya. 

Volgens hem was er in veel islamitische landen ook sprake van het fenomeen jahiliyya. 

Op grond van die analyse was het noodzaak voor de moslims een jihad te beginnen 

om de islam weer in ere te herstellen (Wessels 2001:24). 

In 1941 stichtte Mawdudi de organisatie Jama’at-i-Islami (‘islamitische gemeen-

schap’) als een ideologische beweging die streefde naar het vestigen van een islami-

tische orde. Dit was niet zozeer een religieuze organisatie, als wel een politieke partij 

die veel invloed heeft uitgeoefend in de Pakistaanse samenleving, hetgeen Mawdudi en 

zijn groepering in een ernstig conflict bracht met de Pakistaanse machthebbers. Wat 

betreft het begrip ‘westerse democratie’: Mawdudi zag deze als een soort absoluut 

gezag dat zijn macht vrijelijk doet gelden, terwijl de islamitische democratie aan de 

goddelijke wet ondergeschikt is en haar gezag in overeenstemming met de geboden en 

verboden van God en binnen de door God voorgeschreven grenzen uitoefent. (Den 

Besten 2003: 125; Wessels 2001: 52; Ahmed 1994: 676-682; en Mintjes 1986: 27). 

De stichting van de staat Pakistan is grotendeels het werk geweest van seculiere 

moslimleiders als Jinnah. Meer fundamentalistische moslimleiders, zoals Mawdudi, 

waren aanvankelijk tegen de stichting van een moslimstaat. In zijn optiek was de islam 

een universele religie die niet samen kan gaan met nationalisme. Hij vestigde zich wel 
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in Pakistan, waar zijn partij is uitgegroeid tot een van de belangrijkste fundamenta-

listische partijen van dat land (Verkaaik 2006: 55-56). 

Pakistan en de islam in nationalistische zin werden dichter bij elkaar gebracht toen 

Bangladesh zich in 1971 losmaakte van Pakistan. De islamisering ging gepaard met pa-

triottisme. De organisatie Jama’at geloofde echter niet in nationalisme en beschouwde 

dit zelfs als anti-islamitisch. Op 5 juli 1977 werd de seculiere regering van Zolfoghar-

Ali Butho door een staatsgreep aan de kant gezet, waarop door Generaal Zia ul-Haqq 

de islamitische staat Pakistan werd uitgeroepen en waarbij Mawdudi als de nationale 

leider werd beschouwd. Vier leden van Jama’at namen als minister zitting in de nieuwe 

regering. Deze functioneerde op basis van fundamentalistische regels, zoals censuur 

op massamedia, het maken van onderscheid tussen mannen en vrouwen in het sociale 

leven, de invoering van het islamitisch strafrecht en een islamitisch politiek systeem. 

Geleidelijk aan nam de spanning tussen de ideologische macht (Jama’at) en de 

politieke vleugel (Zia) toe. In die tijd is Mawdudi overleden. In 1979 verbood Zia de 

politieke activiteiten van alle partijen, waaronder die van Jama’at. Dit verhinderde 

echter niet de voortgang van de islamisering, mede vanwege het feit dat Jama’at zich 

toen heeft verenigd met andere stromingen onder de nieuwe naam Tariq-i-Islami (‘de 

islamitische weg’). Het islamitisch-fundamentalistische programma van President Zia 

ul-Haqq riep veel weerstand op, niet alleen binnen de sjiitische minderheid maar ook 

in het soennitische kamp. Het westerse moderniseringsproces, dat ook in Pakistan min 

of meer gevoeld werd, zorgde ervoor dat er steeds vaker sprake was van de noodzaak 

tot behoud van de islamitische identiteit, hoewel er ook islamitische groeperingen 

waren die de moderniteit aan de islam wilden koppelen. Vooral voor de conservatieve 

‘oelama’ was moderniteit taboe en in strijd met het islamitische waardesysteem. Het 

standpunt van Zia kwam erop neer dat er in de islam sprake is van één God, één 

profeet en één boek. Op grond daarvan kon hij de conclusie trekken dat de 

islamitische staat geleid moest worden door één persoon. Geleidelijk heeft hij het 

‘Medina-model’ ingeruild voor een traditioneel Arabisch ‘sultanmodel’, waarna hij 

trachtte de sharia toe te passen op zijn nieuwe staatssysteem. Het islamitisch funda-

mentalisme wordt slechts door een minderheid van de Pakistaanse populatie aan-

gehangen. De maatregelen tot islamisering die van 1977-1979 werden genomen door 

de Jama’at, werden door velen als arabisering ervaren. De puriteinse campagnes van 

de Jama’at tegen muziek, dans en kunst vonden dan ook weinig weerklank (Verkaaik 

2006: 67-69; Wessels 2001: 52-53; en Mintjes 1986: 34-36). 

Bij de vrije verkiezingen in 1985 behaalde de Jama’at-i-Islami dan ook slechts 6 

procent van de stemmen, een slechte score in de publieke opinie. Zia concentreerde 

zich later op de vestiging van een islamitische democratie in plaats van een westers 

politiek systeem (Rosser 2004: 265-287; en Armstrong 2001a: 242). 

De islamisering werd in Pakistan van bovenaf opgelegd, in tegenstelling tot die in 

Iran, die door een volksbeweging van onderaf geïnitieerd werd. Het radicalisme bleef 

in elk geval een rol spelen in de fundamentalistische theorie. Mawdudi vertrouwde niet 
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op de moderne filosofie voor het organiseren van de samenleving. Voor fundamenta-

listen fungeert de ratio als een soort ‘gereedschap’ in de richting van de goddelijke 

boodschap. Mawdudi beschouwde de ratio als een product van de mens, een product 

dat niet in staat is om wetten te maken en een sociale orde te stichten: ‘De functie van 

de ratio is niet het creëren van nieuwe begrippen die niet verbonden zijn aan de 

goddelijke boodschap. De puur rationele theorievorming is een anti-goddelijke daad’ 

(Mawdudi 1960: 30-31, 36 en 79). 

De wetenschap beschouwde hij niet als het geschikte middel om de waarheid te 

vinden: De menselijke behoeften, de ratio, observaties en de historische ervaringen 

zijn vier mogelijke bronnen van de opkomst van een godsdienst. Maar deze bronnen 

zijn te zwak om wetenschap te produceren. De ware wetenschap komt van God. De 

waarheid kan alleen door God en zijn godsdienst (de islam) tot uiting komen. De 

waarheid heeft bronnen. De grondwet van de waarheid wordt gevormd door de 

Koran, de Hadith (de uitspraken van de Profeet Mohammad), de traditie (de gedra-

gingen en gedaantes van de Profeet Mohammad), de gedragingen van de eerste vier 

opvolgers van de Profeet en de fatwa’s van mujtahids (Teymoeri-Bazgari 2009: 90-91). 

De wetenschap is dan ook niet in staat de mens te leiden en te redden. Diegenen die 

dat denken volgen de verkeerde weg (Teymoeri-Bazgari 2009: 199). 

Toch is hij van mening dat de wetenschap en de godsdienst in principe niet met 

elkaar in strijd zijn. Het is niet zo dat de islam een onderscheid maakt tussen religieuze 

en areligieuze wetenschap, omdat hij alle soorten van wetenschap en alle menselijke 

aspecten van het leven omvat. Maar de wetenschap is afhankelijk van de godsdienst, en 

de godsdienst versterkt de wetenschap (Mawdudi 1967: 29 en 165). 

Mawdudi’s houding ten opzichte van de westerse wereld was niet bepaald wel-

willend, dit vanwege het feit dat die zich niet baseert op goddelijke principes. Met 

name de aspecten van de materialistische cultuur en een filosofie die verstoken is van 

elke moraliteit en Godsverering, konden zijn goedkeuring niet wegdragen (Mawdudi 

2004a: 19-21). 

Het is in strijd met de ratio, dat het secularisme bepaalt dat men in de privésfeer 

wel een God nodig heeft, maar in de publieke domein niet. Het was zijn vaste 

overtuiging dat religiositeit in de privésfeer niet kan bestaan zonder religiositeit in de 

publieke sfeer (Mawdudi 1989: 4-13). 

In zijn artikel ‘Het bedrog van de rationaliteit’ nam Abul Ala Mawdudi de moderne 

termen onder vuur: ‘De ratio en de menselijke ervaring zijn niet in staat om de norm 

van de waarheid te worden, omdat die relativistisch zijn. Moslims geloven in de 

normativiteit van het geloof in God en de Profeet (Mawdudi 2004b: 77-88). 

Mawdudi streefde net als de leiders van de Moslimbroeders naar de globalisering 

van de islam:  

Globalisering van de islam houdt in dat alle mensen één god aanbidden, [niet-

goddelijke] overheersers niet gehoorzamen, financiële en economische machthebbers 

niet navolgen (alleen Allah heeft het recht tot regeren door de islamitische sharia uit te 
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voeren), en dat geen mens het recht heeft om wetten te maken. Iedereen heeft de plicht 

om de sharia te introduceren en uit te voeren. (Mawdudi 1960: 7)  

Hij beschouwde de globalisering van de islam als een noodzakelijke plicht voor de 

moslims:  

Het tonen van weerstand tegen de agressie van de westerse machthebbers maakt 

globalisering van de islam noodzakelijk. Het Westen maakt zich schuldig aan het 

onderdrukken van mensen en begaat hiermee een zonde. Alleen de islam is in staat om 

mensen rust en vrede te bieden en hen naar de redding te leiden. (Mawdudi 1963: 27) 

Mawdudi was bijvoorbeeld voor een religieuze (de islamitische) verblijfsvergunning 

in plaats van een nationale verblijfsvergunning voor moslims. Hij vond dat iedere 

moslim in alle islamitische landen over gelijke rechten zou moeten beschikken 

(Teymoeri-Bazgari 2009: 92). ‘De islam benadrukt de Broederschap van moslims op 

grond van hun godsdienst en niet op basis van hun nationaliteit. Op deze manier 

opent de islam de weg tot globalisering, omdat deze godsdienst de bekering van 

iedereen tot de islam verwelkomt’ (Mawdudi 1985: 53). 

Volgens Mawdudi is de islam een revolutionaire denkmethode die naar de 

omwenteling van alle sociale systemen in de wereld en naar het stichten van een eigen 

[islamitische] orde streeft. ‘De islam wil de hele wereld en neemt geen genoegen met 

een deel ervan. Alle moslims hebben de plicht naar dit doel te streven’ (Teymoeri-

Bazgari 2009: 93). 

‘De uiteindelijke doelstelling van de openbaring van de profeten is het stichten van 

een goddelijke staat op aarde om de wereld op grond van de wetten van God te 

organiseren’, luidde de stelling van Mawdudi (2004a: 40-41). In zijn optiek is de jihad 

het middel om dit doel te bereiken. In de islam heeft de jihad een wereldlijk karakter, 

begint in één land en verspreidt zich vervolgens over de gehele wereld. Er bestaan 

geen aanvallende en verdedigende jihad. Hij omvat beide soorten van strijd. Het deelnemen 

hieraan is een teken van de ware gelovige moslim (Mawdudi 1983: 36). 

In de gedachten van Mawdudi kende de jihad vier aspecten, namelijk die tegen het 

Indiase nationalisme, de jihad tegen de dominantie van het Westen, de jihad tegen de 

leiders van de islamitische landen van wie optreden en gedachten in strijd zijn met de 

islam, en die tegen het religieus extremisme en het kloosterwezen; alle zijn in strijd met 

de geest van de islam (Teymoeri-Bazgari 2009: 108). 

Aanvankelijk beschouwde Mawdudi het nationalisme als een anti-despotische 

beweging, die later de religie doodzweeg, omdat het zich boven de godsdienst plaatste. 

Het nationalisme gaat in de richting van de ethische normen en bepaalde sentimenten, 

die tot conflicten zouden kunnen leiden (Mawdudi 1989: 15). 

Mawdudi plaatst het nationalisme zelfs tegenover de islam:  

De islam spreekt alle mensen aan, ongeacht de plaats waar zij verblijven. Het 

nationalisme daarentegen onderscheidt mensen op grond van hun nationaliteit en 
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etniciteit. Terwijl de islam streeft naar het vormen van de hele mensheid onder één 

paraplu, namelijk een solidaire islamitische gemeenschap, werkt het nationalisme dit 

doel tegen. De islam moet daarom het nationalisme vernietigen. (Mawdudi 1979: 33 en 

67-69) 

Er waren veel islamitische activisten die het nationalisme afwezen. Al-Qanushi was 

van mening dat het nationalisme de introductie van een islamitische beweging in de 

wereld tegenwerkt (Teymoeri-Bazgari 2009: 165). 

Het Arabisch nationalisme was aanvankelijk een logische reactie op het westerse 

imperialisme. Het was zowel tegen het westerse kolonialisme als tegen het stichten van 

de staat Israël. Terwijl islamitische reformisten geen probleem hadden met het na-

tionalisme, beschouwden veel islamitische fundamentalisten het nationalisme als anti-

islamitisch. Al-Afghani verdedigde het nationalisme in islamitische landen. Hij be-

nadrukte zowel de nationale soevereiniteit als een panislamisme, het laatste in die zin 

dat alle moslimsamenlevingen zich solidair zouden moeten verklaren tegen het 

westerse kolonialisme. Ook Abduh en Kawakibi waren niet tegen het nationalisme. 

Abduh bijvoorbeeld steunde de nationalistische beweging van Ahmad Arabi Pasha 

(1841-1911) tegen het Engelse kolonialisme in Egypte (Farasatkhah 1998: 234-236). 

Het doel van Mawdudi, de vorming van een islamitische staat, kwam voort uit de 

gedachte dat, wilden de moslims hun religie en cultuur behouden, strijd tegen het 

binnendringende secularisme geboden was (Armstrong 2001a: 249).  

Mawdudi vatte de eigenschappen van de islamitische staat samen in de volgende 

punten: 

– Moslims accepteren een kalifaatsysteem, omdat dit hun wil is, in tegenstelling tot 

een [democratisch] systeem waarin het recht van regeren toebehoort aan indivi-

duen. 

– In de islamitische staat regeren de islamitische leiders in plaats van Allah. Alle 

goede gelovige moslims worden echter ook in staat gesteld deel te nemen aan dit 

politieke systeem. 

– Het vormen van een regering wordt mogelijk door de stemmen van de moslims. 

Het volk beschikt echter niet over het totale en absolute recht om de gang van 

zaken in het politieke systeem te bepalen. De betere wetten komen van Allah en 

zijn profeet. De staat is de uitvoerder van de goddelijke wetten, die het volk niet 

kan vervangen en/of veranderen. 

– De ideologie van de staat is islamitisch. De staat is een ideologisch systeem dat 

bestuurd wordt door degenen die in die ideologie geloven en verkrijgt zijn 

legitimiteit op grond van de islamitische sharia. 

– De islamitische staat beperkt zich niet tot één land. Ieder volk in elk land dat een 

politiek systeem op grond van die wetten vormt, is een islamitische staat, of die 

zich nu in Europa of Amerika bevindt. 
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– In de islamitische staat staan de morele principes centraal, zoals godvrezendheid en 

deugdelijkheid; deze vormen de fundamenten.  

– De doelstelling van deze staat is niet alleen het bereiken van veiligheid en orde in 

de maatschappij, maar ook het brengen van rechtvaardigheid en deugdelijkheid in 

de samenleving. De staat is aan zijn burgers verplicht corruptie en intimidatie te 

bestrijden. 

– De islamitische staat moet het principe van gelijkheid tussen burgers in de maat-

schappij invoeren en zich verantwoordelijk gedragen ten aanzien van Allah. 

– De staat is niet absoluut in zijn macht en de burgers zijn niet absoluut in hun 

vrijheid en rechten. De staat dient de wetten in te voeren en het volk moet de staat 

gehoorzamen (Mawdudi 1985: 52-55). 

 

In zijn politieke model is het kalifaat de vertegenwoordiger van Allah op aarde. Het 

kalifaat komt wel door middel van een bepaalde religieuze elite aan de macht, maar 

regeert toch in het kader van de goddelijke wetten. De structuur van de islamitische 

staat van Mawdudi kent de volgende eigenschappen. 

a. Het parlement: de enige ware maker van wetten is Allah. De Profeet [van de islam] 

was de uitvoerder van die wetten. De functies van het parlement zijn de volgende. 

Het maken van protocollen om de goddelijke wetten uit te voeren. Het parlement 

is niet in staat om de goddelijke wetten te veranderen. De onderwerpen waarover 

Allah en de Profeet zich niet helemaal duidelijk uitspraken, zijn in het parlement 

wel bespreekbaar. Het parlement moet in dit geval zo mogelijk de beste inter-

pretatie benaderen die met de geest van de wet in overeenstemming is. De oelama 

dienen de parlementsleden hierin bij te staan. De onderwerpen die in de sharia niet 

ter sprake worden gebracht, kunnen in het parlement ter discussie worden gesteld 

om de parlementsleden in staat te stellen op basis van de regels van de fiqh een wet 

te maken. Onderwerpen die niet verbonden zijn met de fiqh kunnen door het 

parlement toegewezen worden aan parlementsleden, die met inachtneming van de 

belangen van het volk hierover een wet samenstellen. Deze wet mag niet in strijd 

zijn met de sharia (Mawdudi 1985: 36-37). 

Volgens Mawdudi vormt het onderwijssysteem een van de barrières van de 

wetgeving. Het huidige onderwijssysteem in de islamitische landen is achterhaald, 

waardoor moslimkinderen en studenten niet in staat gesteld worden om de nieuwe 

wetenschappen te begrijpen. In de westerse landen worden de moslimstudenten 

door westerse deskundigen onderwezen, hetgeen de vervreemding van waarden en 

godsdienst van de moslims in de hand werkt. Er is islamitisch onderwijs nodig om 

de moslims te ontwikkelen door hun de islamitische materialen hiertoe aan te 

reiken (Mawdudi 1967: 188-192 en 294). 

b. Het kabinet: het kabinet dient binnen het kader van de sharia te regeren en de 

goddelijke wetten uit te voeren. Dit is de belangrijkste taak van het kabinet, naast 
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het voorbereiden in de samenleving van het terrein waarop de wet van toepassing 

is. Functioneert het kabinet buiten het goddelijke kader, dan bezit het geen legi-

timiteit en moet het aangevochten worden (Mawdudi 1979: 33). 

c. De justitie: ook dit staatsonderdeel dient maatschappelijke beslissingen te nemen en 

oordelen te vellen op grond van de islamitische en dus goddelijke wetten. De 

rechter moet onafhankelijk van de overheerser en op een rechtvaardige wijze de 

zaken beoordelen. Het volk heeft het recht om de overheersers te bekritiseren. De 

bron van het oplossen van mogelijke problemen tussen staat en volk blijven de 

wetten van Allah en de Profeet (Mawdudi 1985: 35-39). 

Voor Mawdudi was democratie geen geschikt middel om te regeren:  

Indien wij iets onjuist vinden, en de meerderheid van het volk het juist correct vindt, 

kan dit niet betekenen dat wij datgene dan automatisch ook juist moeten vinden. De 

meerderheid van mensen heeft vooralsnog geen notie van wat ‘goed’ is en wat ‘slecht’. 

Deze meerderheid behoort tot de jahiliyya, en de islam kent haar geen kennis toe wat 

betreft een opinie over de waarheid. Wanneer deze meerderheid zich zodanig 

ontwikkelt dat zij de islam en de Koran kan begrijpen, is haar stem wel acceptabel. Is 

dit nog niet het geval, dan moeten de faqihs en de mujtahids voor hen kiezen en beslissen. 

(Mawdudi 1998: 667) 

Mawdudi interpreteerde de islam bepaald niet als zijnde in overeenstemming met 

de notie van moderniteit, met name niet op politiek gebied.  

De islam ontkent het democratische systeem dat gevormd wordt door de wil van indivi-

duen; de legitimiteit van een politiek systeem behoort van Allah te komen. De politieke 

systemen die voortkomen uit de stemmen van individuen en daardoor legitiem worden, 

zijn niet goddelijk. Er bestaan slechts twee systemen: het goddelijke en het satanische 

systeem. Het goddelijke systeem (hizbollah) legt de nadruk op het navolgen van de leer 

van Allah, en de satanische partijen (het Westen en het Oosten) volgen niet de 

goddelijke wetten en de religieuze leer. (Mawdudi 1963: 25-27 en 93) 

Mawdudi definieert democratie dus als een ideologie die tegen de islam is, omdat 

zij a) de weg vrijmaakt voor het kiezen van mensen op basis van de wensen van de 

kiezer en niet op grond van het geloof; en b) wetten invoert die door mensen gemaakt 

zijn. De staat behoort echter niet door de menselijke wil gevormd worden: dat is het 

recht van God. Mawdudi scheert het secularisme, het nationalisme en de democratie 

dus over één kam: allen gaan ze tegen de islam in (Mawdudi 1989: 7-16). 

Wat betreft vrouwen: voor hen is er (met name in zijn politieke model) geen plaats. 

‘Alleen mannen zijn in staat tot regeren. Vrouwen hebben geen voldoende capaciteit 

om de maatschappij te leiden en te besturen. Zelfs in het gezin mogen zij deze positie 

niet innemen’ (Teymoeri-Bazgari 2009: 122). Of, zoals Mawdudi stelt: de politiek is 

een mannelijk terrein (Mawdudi 1975: 151-163). De belangrijkste taak van vrouwen is 
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de opvoeding van de kinderen. De vrouw heeft wel het recht van onderwijzen, maar 

het is beter voor haar als zij thuisblijft en de huishoudelijke zaken regelt. Ook in de 

publieke sfeer moeten mannen en vrouwen van elkaar gescheiden zijn. Zij dienen op 

maatschappelijk gebied geen contact met elkaar te hebben (Mawdudi 1998: 198). De 

hijab (hoofddoek) is verplicht voor vrouwen. Voor mannen vond hij het dragen van 

een baard zelfs een teken van een soort jihad tegen het Westen (Mawdudi 1998: 120-

128). 

Volgens Teymoeri-Bazgari vatte Mawdudi zijn belangrijkste voorkeuren ten aan-

zien van de inrichting van de islamitische wereld samen in de volgende punten:  

 Het Palestijnse probleem strekt zich uit over de hele islamitische wereld. De staat 

Israël moet vernietigd worden en de joodse migranten moeten het huidige Israël 

verlaten. Er dient een nieuwe staat te worden gevormd voor de oorspronkelijke 

bewoners van dat gebied, welke staat dus plaats moet bieden aan zowel moslims als 

joden en christenen. 

 Noodzaak is de stichting van een omvattende islamitische civilisatie die het kan 

opnemen tegen de westerse civilisatie. 

 Er moet een religieus onderwijssysteem komen waarin religieuze principes worden 

ingevoerd. 

 Eveneens is het noodzakelijk dat er militaire wapens worden geproduceerd die, 

indien nodig, kunnen worden ingezet om de onafhankelijkheid van de moslims te 

garanderen. 

 Er dient een taal te worden gekozen die geschikt is om de solidariteit binnen de 

islamitische wereld te bevorderen. Het Arabisch is het meest geschikt voor dit 

doel. 

 Om zich te bevrijden van de westerse dominantie op het gebied van de informatie-

verwerving moet er een islamitisch persbureau worden opgericht. 

 Ook is het noodzakelijk een financieel islamitisch internationaal fonds op te 

richten. 

 Aandacht voor de moslimjongeren in Afrika, die dagelijks in gezelschap van wes-

terlingen verkeren, is noodzakelijk. Hulp voor die jongeren is nodig, zodat zij voor 

hoger onderwijs naar islamitische landen gestuurd kunnen worden. 

 Moslimminderheden in andere landen behoren te worden gesteund.  

 Als laatste punt wordt genoemd de opheffing van handelsgrenzen tussen de 

islamitische landen (Teymoeri-Bazgari 2009: 149-150). 

Mawdudi wordt beschouwd als een van de personen die de Moslimbroederschap 

in de afgelopen decennia verder heeft geradicaliseerd. Vooral sinds de jaren zeventig 

zijn er veel militante islamitische groeperingen in islamitische landen ontstaan, die de 

doelstellingen van de Moslimbroeders toejuichen en tegen liberale, seculiere of on-

islamitische staten een gewapende strijd voeren waardoor al duizenden slachtoffers 

zijn te betreuren. Mawdudi en Qutb waren er ten diepste van overtuigd dat moslims 
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hun gehele leven dienen in te richten in overeenstemming met Gods wet. Het doel 

van deze radicale islamisten kan eerder worden omschreven als het islamiseren van de 

moderniteit dan als het moderniseren van de islam. Mawdudi en Qutb hebben de 

grootste bijdrage geleverd aan de fundamentalistische vorm die de moslimbewegingen 

hebben aangenomen. Hun werk bevatte tevens een doordringende en scherpzinnige 

kritiek op de seculiere westerse samenlevingen (Waines 2007: 392). 

Evenals Al-Banna en Qutb geloofde Mawdudi in een politiek systeem met één 

partij: de partij van Allah. De overige partijen behoren naar hun mening tot Satan, 

ofwel hizb al-shaytan (Qutb 1987: 21; Al-Banna 2002; en Mawdudi 1983: 27-28). 

Een andere naam die betrokken is bij het islamitisch fundamentalisme, is Osama 

Bin Laden – tegenwoordig een van de bekendste namen. Vooral sinds 9/11 werd hij 

het brandpunt van het discours in de internationale media. De door hem opgerichte 

organisatie Al-Qaeda heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een wereldwijde terroris-

tische beweging, die de vrede en de veiligheid van de hele wereld in gevaar brengt. 

3.10 Osama Bin Laden (1957-2011)  

Bin Laden werd geboren op 10 maart 1957 in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. 

Zijn vader, Sjeik Mohammad bin Ud Bin Laden, was ingenieur en architect. Volgens 

sommige bronnen heeft zijn vader begin jaren twintig Jemen verlaten en is hij ver-

volgens naar de landstreek Hijaz (in Saoedi-Arabië) gevlucht. Hier werkte hij als 

zakenman, voordat hij zijn eigen bouwbedrijf oprichtte, dat van klein bedrijf geleide-

lijk uitgroeide tot een enorme onderneming, die het eerste koninklijke paleis mocht 

bouwen in Jedda, de grootste Saoedische havenstad. Mohammad Bin Laden werd tot 

Saoedi-Arabisch staatsburger genaturaliseerd en was enige tijd Minister van Openbare 

Werken onder Koning Faisal, met wie hij bevriend raakte. Het consortium onder 

leiding van Mohammad Bin Laden groeide snel en kreeg in de jaren zeventig het 

monopolie op de bouw en renovatie van heilige en religieuze gebouwen in heel 

Saoedi-Arabië. In de loop der tijd sloot het bedrijf ook bouwcontracten af in andere 

Arabische landen, zoals Jordanië. Hij kwam in 1972 om bij een vliegtuigongeluk. 

Osama was toen vijftien jaar oud (Jacquard 2002: 34-36).  

In 1975 trouwde Osama met een Syrische en begon hij met zijn studie werktuig-

bouwkunde aan de universiteit van Jedda, waarna hij zijn vader opvolgde in het 

bedrijf. Deze corporatie groeide uit tot een modern industrieel import- en export-

bedrijf, dat in Saoedi-Arabië op de tweeëndertigste plaats van de vijftig grootste bedrij-

ven staat. De firma had onder andere commerciële relaties met Europese bedrijven, 

zoals het Nederlandse bedrijf Pander Projects (Jacquard 2002: 42-43). 

Inmiddels is het uitgegroeid tot een wereldwijd bedrijf met een enorme materiële 

en financiële potentie. Osama erfde een bedrag van naar schatting vijfentwintig 

miljoen euro uit het familiebezit. In de jaren tachtig vertrok Osama naar Pakistan om 
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hulp te bieden aan de Afghaanse slachtoffers van de Sovjetinvasie. Hij vestigde zich in 

Pesjawar, een stad waar veel vluchtelingen uit Afghanistan verbleven. Pesjawar was 

ook de voorpost van de ‘jihad’ van de Afghanen en andere moslims (de zogenaamde 

Afghaanse Arabieren), die in naam van de mujahidin tegen het Sovjetleger vochten. 

Vanwege het feit dat de logistiek op Pakistaans grondgebied onvoldoende was en de 

mujahidin in Pakistan niet goed georganiseerd waren, besloot hij in Pesjawar te blijven. 

Hij liet scholen, klinieken, moskeeën en schuilplaatsen voor de families van de vluch-

telingen bouwen en ondernam de bouw van strategische tunnels in zones vlak bij 

Sovjetbases om de mujahidin in staat te stellen de Sovjeteenheden ongezien te naderen. 

Hiermee verwierf hij een steeds machtiger positie in de strijd in Afghanistan tegen het 

Sovjetleger (Jacquard 2002: 50-51). 

In 1984 stichtte Bin Laden het Bayt al-Ansar (‘het Huis van de Medestanders’) in 

Pesjawar als eerste post voor nieuwe soldaten en richtte hij trainingskampen op voor 

moslims die in Pesjawar aan de strijd tegen het Sovjetleger wilden deelnemen. Rond 

1986 heeft hij in verschillende delen van Afghanistan eigen trainingskampen opgezet 

en trachtte hij het verzet zo efficiënt mogelijk te organiseren. Ook liet hij boor-

apparatuur, graafmachines en bulldozers van het familiebedrijf in Saoedi-Arabië 

overkomen. Hij rekruteerde soldaten voor Afghanistan en speelde een sleutelrol bij de 

financiering van het verzet van de mujahidin door geld in te zamelen bij duizenden rijke 

Saoedi’s. De Saoedische regering zelf deelde de kosten van de Afghaanse oorlog met 

de VS. Schattingen over de bedragen lopen uiteen van twee tot twintig miljard aan 

beide zijden (Atwan 2006: 47). 

Gedurende de jaren tachtig trad Osama in contact met islamitische groeperingen in 

andere islamitische landen. De mujahidin slaagden er in 1989 in het Sovjetleger uit 

Afghanistan te verdrijven, hoewel het communistische regime van Mohammad 

Najibollah aan de macht bleef. Daarop keerde Bin Laden terug naar Saoedi-Arabië om 

zijn hulp en steun aan zijn Afghaanse Broeders op verschillende gebieden voort te 

zetten. In Saoedi-Arabië werd hij bekend door zijn veelzijdige hulp aan de mujahidin in 

Afghanistan en werd hij gezien als een heldhaftige mujahid die bereid was moderne 

gemakken en zelfs zijn leven op te offeren voor zijn geloof. Toen de Verenigde Staten 

Saoedi-Arabië echter verzochten hun financiële en logistieke steun aan de Afghaanse 

strijders te staken, uitte Bin Laden openlijk zijn kritiek op de Saoedische regering. Met 

de toestemming van de Saoedische regering in 1991 tot vestiging van Amerikaanse 

troepen in het land wegens de oorlog tegen Irak, haalde deze zich wederom de woede 

van Osama Bin Laden op de hals, dit op grond van het feit dat zij ongelovigen toeliet 

in de buurt van de heilige plaatsen. Ditmaal keerde hij zich openlijk tegen het regime 

in zijn land. Ondanks zijn reputatie en sociale status kwam hij daardoor in grote 

moeilijkheden en zag hij zich genoodzaakt het land verlaten. Wel bood hij nog zijn 

logistieke en militaire hulp aan in de oorlog tegen Irak, welk aanbod echter werd 

afgeslagen. Ook wendde hij zich in een brief tot Prins Ahmad bin Abd al-Aziz, 

Onderminister van Binnenlandse Zaken van Saoedi-Arabië, waarin hij waarschuwde 
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voor het gevaar van het Irakese Ba’th-regime, dat volgens hem een bedreiging vormde 

voor het Saoedische volk, inclusief de gehele regio. In deze brief preludeerde hij op de 

inval van Saddam Hoessein in Koeweit (Atwan 2006: 84). 

Omdat Bin Laden inmiddels tot persona non grata was verklaard, nam hij zijn toe-

vlucht tot Soedan. Daar versterkte en breidde Bin Laden Al-Qaeda uit, gesteund door 

Ayman al-Zawahiri. In Soedan zette Bin Laden ook zijn zakenleven en bedrijfsactivi-

teiten voort. Het personeelsbestand van zijn bedrijven bestond voornamelijk uit 

oorlogsveteranen voor wie terugkeer naar Afghanistan onmogelijk was, omdat zij daar 

terroristische activiteiten hadden ontplooid. Veel oud-verzetsstrijders sloten zich aan 

bij Al-Qaeda. In 1992 riep Al-Qaeda op tot aanvallen op de Amerikaanse militairen in 

Saoedi-Arabië, Jemen en de Hoorn van Afrika en pleegde zij haar eerste aanslag. Het 

hoofdkwartier van Al-Qaeda bevond zich in de Riyad-wijk van Khartoem, waar Bin 

Laden plannen ontwikkelde voor aanslagen op Amerikaanse doelen – dit met name in 

Somalië, waar Amerikaanse troepen deelnamen aan een burgeroorlog. De Ameri-

kaanse regering oefende grote druk uit op Soedan en de Saoedi-Arabische staat om 

aan de activiteiten van Bin Laden een eind te maken. Uiteindelijk vaardigde Riyad een 

arrestatiebevel tegen hem uit, en in 1994 werd Bin Laden de Saoedische nationaliteit 

ontnomen (Jacquard 2002: 72). 

Bin Laden is de oprichter van de organisatie Al-Qaeda (‘de basis’), opgericht in 

1988 als een netwerk voor de belangen van de Afghaanse mujahidin. Deze kwam voort 

uit een al bestaande organisatie genaamd Maktab al-Khidma (MAK, ‘het Centrum van 

Hulp’), opgericht door Abdullah Azzam en Osama Bin Laden in het begin van de 

jaren tachtig. Zij hield zich bezig met voorzieningen ten behoeve van vluchtelingen en 

familieleden van de mujahidin in Afghanistan. De MAK opende afdelingen over de hele 

wereld, zowel in de VS als in Europa. Bin Laden gebruikte zijn privévermogen om 

experts in oorlogvoering, sabotage en geheime operaties in te huren die de rekruten 

moesten trainen. Rond 1986 breidde Bin Laden de MAK uit. Hij bouwde zijn eigen 

kampen, trainde zijn eigen strijders en richtte een trainingskamp op voor Arabische 

strijders in de Perzische Golfstaten, Al-Masadah. Uiteindelijk heeft Osama Bin Laden 

met behulp van Mohammad Aref en Aboe Oebaidah al-Pansjiri de organisatie Al-

Qaeda opgericht om de jihad wereldwijd te kunnen voortzetten. Tijdens zijn verblijf in 

Soedan deden zijn aanhangers pogingen om de sjiitische organisaties onder te brengen 

in Al-Qaeda om hen te verenigen tegen hun gemeenschappelijke vijanden (Alexander 

& Swetnam 2001: 15). Bin Laden adviseerde de mujahidin contacten te leggen met Iran, 

volgens hem een van de weinige echte moslimlanden ter wereld, dat bovendien op 

zeer slechte voet stond met de Verenigde Staten (Jacquard 2002: 90). In 1996 verzocht 

de Soedanese regering Bin Laden het land te verlaten, waarop hij terugkeerde naar 

Afghanistan, waar inmiddels de Taliban de macht hadden gegrepen. Daar vond hij 

onderdak vanwege zijn hulp aan de mujahidin tijdens de Sovjetinvasie. Tijdens dat 

verblijf ging hij door met het financieren van terroristische operaties en versterkte hij 

Al-Qaeda met andere islamitische organisaties. Men gaat ervan uit dat terroristen uit 
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meer dan zestig verschillende landen inmiddels banden onderhouden met Al-Qaeda 

(Lalley 2003: 28). 

Er bestaan verschillende stromingen en figuren door wie de ideologen van Al-

Qaeda zijn beïnvloed. Een van de historische figuren die door Bin Laden zeer werd 

bewonderd was Taqi al-Din Ibn Taymiyya (1262-1328). Ibn Taymiyya was waar-

schijnlijk de eerste salafist en zocht onder meer naar een verklaring voor het uiteen-

vallen van het Abbasiedenrijk door binnenvallende Mongolen in 1258. Ibn Taymiyya 

was vooral fel in zijn veroordeling van moslimleiders, omdat zij het ware islamitische 

geloof en de sharia niet beschermden en bevorderden. Hij verklaarde Mongolen tot 

ongelovigen (kafirs) en vaardigde een jihad-fatwa tegen hen uit. Bin Laden refereert aan 

Bin Taymiyya in zijn oproep tot een jihad tegen de Amerikanen (Atwan 2006: 78-80). 

De tweede belangrijke stroming waardoor het denken van de leiders van Al-Qaeda 

is beïnvloed, is het Wahhabisme. Deze Saoedische variant van de islam ontstond in de 

achttiende eeuwen en werd gesticht door Mohammad Ibn Abd al-Wahhab. Andere 

stromingen die invloed uitoefenden op de leiders van Al-Qaeda zijn het Qutbisme, de 

leer van de Egyptenaar Sayyid Qutb, de beweging van de Moslimbroederschap en de 

ideeën van de Pakistaan Mawdudi (zie hiervoor eerdere paragrafen). Met het ontstaan 

van Al-Qaeda wordt ook Abdollah Azzam geassocieerd, een Palestijn van de West-

oever die tijdens de Zesdaagse Oorlog naar Jordanië vluchtte. Hij wordt beschouwd 

als een van de grondleggers van de Palestijnse beweging Hamas. Azzam zelf was weer 

beïnvloed door de leer van Qutb. Ook hij stond op het standpunt dat een jihad nood-

zakelijk was om moslims te bevrijden van buitenlandse bezetters. Azzam verhuisde in 

1980 naar Pesjawar en speelde een sleutelrol bij het mobiliseren van de Afghaanse 

Arabieren voor wie hij onderdak en militaire training in vooral Pakistan regelde. 

Azzam vocht regelmatig samen met zowel Afghaanse als Arabische eenheden van de 

mujahidin en werd door veel moslims gezien als een inspirerende figuur. Azzam was 

van mening dat de zogenaamde landsgrenzen van de islamitische wereld door Euro-

pese kolonisatoren waren opgedrongen aan de oemma. ‘Wij slagen er niet in om voorbij 

de geografische grenzen te kijken die de kafirs voor ons hebben getrokken’ (Atwan 

2006: 82). Hij werd gezien als de ideoloog van de jihad in Afghanistan en was een zeer 

invloedrijke figuur voor jonge moslims in de jaren tachtig. De zeer anti-Amerikaanse 

Azzam propageerde aan de universiteit van Jedda het panislamisme, ofwel het streven 

naar een machtige Arabische natie. Hij predikte de jihad om de ware islam in landen 

waar een ‘namaakislam’ heerst, te herstellen (Roelants 2001a: 99). Als eerste mentor 

van Osama in zijn studietijd voorzag hij hem van uitgebreide informatie over actuele 

gebeurtenissen in de moslimwereld. Hij besprak de Sovjetbezetting van Afghanistan 

en benadrukte het belang van de bevrijding van het land van buitenlandse bezetters. 

Hij was degene die in die tijd voor Osama een geheime reis naar Pakistan (Pesjawar en 

Karachi) organiseerde, waar hij de leiders van de Afghaanse islamitische militaire 

groepen ontmoette, onder anderen Abdol Rasoel Sayyaf van de Ittihad-Islami Baraye 

Azadi Afghanistan, en Borhanoddien Rabbani van de Jama’at-i-Islami (beiden zouden 
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zich later tegen de Taliban keren). Daarna volgden meerdere reizen, en in 1982 

vestigde Osama zich permanent in Afghanistan. Een andere invloedrijke figuur in het 

leven van Osama Bin Laden is dr. Ayman al-Zawahiri. Deze sloot zich op zijn veer-

tiende aan bij de Moslimbroederschap en was een volgeling van de leer van Sayyid 

Qutb. Rond 1979 had hij zich aangesloten bij de Egyptische radicale groepering 

Islamitische Jihad, die de omverwerping van de Egyptische staat als hoofddoel had. 

Al-Zawahiri werd beschuldigd van betrokkenheid bij de moordaanslag op de 

Egyptische President Sadat, na het sluiten van diens vredesverdrag met Israël. In de 

gevangenis groeide hij uit tot de tweede leider van Al-Qaeda. Na zijn vrijlating in 1984 

vertrok hij direct naar Pakistan en Afghanistan om de jihad tegen het Sovjetleger te 

steunen. Op 23 februari 1998 werd door Bin Laden, de Pakistaanse Al-Jama’a al-

Islamiyya, de Al-Jihad-beweging van Al-Zawahiri, de Jihadbeweging in Bangladesh en 

het Pakistaanse Genootschap van Intellectuelen (Jamiat ol-Oelema), het Internationale 

Front voor de Jihad tegen Joden en de Kruisvaarders opgericht. In mei 1998 werd een 

gezamenlijke fatwa onderschreven in naam van ‘het Front’ (Alexander & Swetnam 

2001: 55).  

In zijn verklaring maakte Bin Laden de Amerikanen duidelijk wat hun te wachten 

stond:  

Meer dan zeven jaar bezet Amerika het land van de islam en de heilige plaatsen, 

vernedert het het volk, terroriseert het de buurlanden, plundert het hun rijkdommen, 

dicteert het hun heersers en bouwt het zijn bases op het schiereiland om tot een 

speerpunt voor de strijd tegen de islamitische buurvolken. Amerika maakt zich op om 

wat er nog over is van het Irakese volk na acht jaar sancties te vernietigen. Dit om de 

kleine staat van de joden te dienen en de aandacht af te leiden van de bezetting van 

Jeruzalem en de moord op de moslims aldaar. Al deze misdaden zijn een duidelijke 

oorlogsverklaring aan Allah, zijn profeet en de moslims. Daarom geven wij de volgende 

fatwa aan alle moslims uit: de opdracht om Amerikanen en hun bondgenoten – burgers 

en militairen – te doden is een individuele plicht voor iedere moslim in elk land waar 

dat mogelijk is. (Roelants 2001a: 101)  

Sindsdien zijn door Al-Zawahiri en Bin Laden verschillende fatwa’s uitgesproken 

tegen de Amerikanen en de joden. De eerste fatwa vond in 1996 plaats op 23 augustus, 

toen Bin Laden een jihadverklaring uitsprak aan Moslimbroeders over de hele wereld, 

met name op het Arabische Schiereiland. Deze bevatte een verklaring getiteld 

Boodschap van Osama bin Mohammad Bin Laden en richtte zich tegen de Amerikanen die 

het land van de twee heilige moskeeën bezetten (Roelants 2001a: 100). 

Op 10 juni 1999, tijdens een interview uitgezonden door de televisieomroep van 

Qatar, riep Bin Laden op tot een oorlog tegen Israël en Amerika. Het was opmerkelijk 

dat de FBI drie dagen daarvoor, op 7 juni 1999, de naam van Osama Bin Laden op de 

lijst van de tien meest gezochte misdadigers had gezet. Al-Zawahiri richtte zich in de 

inleiding van zijn naar buiten gesmokkelde boek Ridders onder het vaandel van de Profeet, 
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waarvan de Arabische krant Al-Sharq al-Awsat eind 2001 delen heeft gepubliceerd, tot 

de Amerikanen:  

De Afghaanse Arabieren zijn nu verspreid over de wereld. Sommigen zijn vluchte-

lingen, sommigen immigreren, sommigen houden zich schuil, sommigen zijn gevangen, 

sommigen zijn dood, sommigen dragen wapens om weer een ander islamitisch front te 

verdedigen en sommigen wanhopen en proberen terug te keren naar een normaal leven, 

nadat ze ervaren hebben hoe meedogenloos de vijand opereert tegen de islamitische 

strijders. Maar de islamitische natie komt elke dag dichter bij haar overwinning op u. 

Uw strijd tegen deze natie is gedoemd te leiden tot een onvermijdelijke nederlaag, en al 

uw inspanningen zijn niet meer dan een poging om de overwinning van deze natie te 

vertragen. Zij kunnen haar niet voorkomen. (Roelants 2001b: 111) 

Osama Bin Laden is zonder twijfel de belichaming van wat vandaag het ‘islamitisch 

fundamentalisme’ heet. De persoon Osama Bin Laden heeft mythische dimensies 

aangenomen sinds zijn volgelingen op 11 september in gekaapte vliegtuigen tegen de 

twee torens van het World Trade Center en het Pentagon vlogen. Voor het Westen is 

Bin Laden een duivel die vanuit een hol in het primitieve Afghanistan onschuldige 

burgers terroriseert. Door zijn aanhangers wordt hij inmiddels als een god beschouwd, 

een man die ten strijde trekt tegen het arrogante Westen dat het Arabisch-islamitische 

gebied na de wereldoorlogen ten eigen bate heeft opgedeeld. Hij wordt bewonderd als 

de man die de mythe van de supermacht vernietigde en de macht van de islam deed 

herleven. Zelfs het Egyptische establishment dringt aan op ‘de nederlaag van de 

Amerikaanse arrogantie, tirannie, hoogmoed en boosaardigheid’ (Roelants 2001a: 96). 

Hoewel hij beschuldigd wordt van het organiseren van diverse terroristische operaties 

in Jemen, Saoedi-Arabië en Egypte, ontkent hij zijn directe betrokkenheid daarbij. Dat 

geldt ook voor de bomaanslag op het World Trade Center in New York in 1991, de 

bomaanslag op de Khobar Towers in 1996 in Saoedi-Arabië en de bomaanslagen op 

de Amerikaanse ambassades in Oost-Afrika in 1998. 

3.11 Conclusie  

Sinds de achttiende eeuw is er sprake van een hernieuwde mobilisatie in de islami-

tische wereld. Het islamitisch fundamentalisme is een nieuw begrip voor de extre-

mistische stroming die door Mohammad Ibn Abd al-Wahhab binnen het islamisme 

tot stand is gekomen. De moderne hervormingsgezinde stroming binnen het islamis-

me steunde in de moderne tijd voornamelijk op de ideeën en activiteiten van Al-

Afghani. De leer van Al-Afghani werd in de loop van de tijd door verschillende van 

zijn volgelingen op een andere manier ervaren, waardoor het een gevarieerd karakter 

heeft aangenomen. Deze variatie kan weergegeven worden in twee algemene uiterste 

tendensen: de hervormingsgezinde richting en de aanhangers van een fundamen-
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talistisch bewind. De eerste groep omvat de gematigd moderne islamisten. De tweede 

groep vertegenwoordigt het islamitisch fundamentalisme dat de weg van het 

Wahhabisme bewandelt. 

Volgens de islamitische vernieuwers (hervormingsgezinden) bevat de islam een 

inhoudelijke boodschap die de rede, het bewustzijn, de wetenschap en de civilisatie 

mobiliseert om zo de weg van de menselijke perfectie te bereiken. De ware islam is 

voor hen niet de huidige islam, die van zijn essentie vervreemd is. Zijn ware gezicht is 

verborgen en dient opnieuw hervonden te worden. In deze context sprak Iqbal zelfs 

van een ‘reconstructie’. De ware inhoud van deze religie behelsde voor de hervor-

mingsgezinden de rechtvaardigheid, gelijkheid, verantwoordelijkheid, vrijheid en de 

mogelijkheid tot menselijke ontwikkeling. In hun ogen is de islam niet een vast en 

onveranderlijk systeem, maar een systeem van algemene waarden dat in verschillende 

tijden verschillende vormen aanneemt. De Koran heeft hetzelfde karakter. De moge-

lijkheden van de ijtihad moeten aanwezig zijn, zowel wat betreft niet-essentiële 

waarden als op het gebied van fundamentele principes. Zij loochenen elke vorm van 

despotisme, omdat elk dictatoriaal systeem overeenkomstig hun standpunten als on-

islamitisch wordt gezien, en daaruit voortvloeiend dus ook hun politieke systeem, 

waarin alle macht gebundeld is in één persoon. Elke vorm van geweld en het ver-

plichten door de staat van burgers tot het verrichten van religieuze taken wordt afge-

wezen. Een islamitische staat dient allereerst naar individuele en collectieve principes 

van perfectie te streven; als tweede is het noodzakelijk dat de instituties die de 

bevolking vertegenwoordigen permanent toezicht houden op de regering. De staat 

dient garant te staan dat ieder individu in staat wordt gesteld zich te ontwikkelen. Dit 

is mogelijk door het creëren van gelijke mogelijkheden en kansen voor alle burgers. 

Hun uitgangspunt kan een islamitische democratie worden genoemd. Sommige her-

vormers, zoals Al-Afghani en Abduh, worden islamitische modernisten genoemd 

vanwege het feit dat zij naar een islamitische moderniteit streven, terwijl de funda-

mentalistische ideologen de moderniteit bestrijden en een kalifaatsysteem wensen te 

vestigen. Sommige grondleggers vertonen gemengde standpunten, waardoor zij op de 

grens tussen de eerste twee groepen komen te staan.  

De extremisten (islamitisch fundamentalisten) interpreteren de islam op een andere 

wijze. Hun idee van een terugkeer naar de islam houdt in het omarmen van de tradi-

tionele formalistische huidige islam, zonder mee te gaan in de inhoudelijke progres-

sieve waarden. Islamitisch fundamentalisme gaat gepaard met religieus formalisme. 

Volgens deze fundamentalisten kunnen er geen verschillende interpretaties ten aanzien 

van één islam bestaan. De ware islam is die uit de tijd van de Profeet Mohammad, 

welk standpunt resulteert in de negatie van aspecten van de moderne tijd. 

Zoals al is toegelicht, wordt de islam van de extremisten met name vertegen-

woordigd door de Moslimbroederschap, die vóór de jaren dertig van de twintigste 

eeuw door Al-Banna en Qutb werd opgericht. Al-Banna en Qutb stonden onder in-

vloed van met name Rashid Rida en mogelijk door Mawdudi. De Moslimbroeder-
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schap wordt beschouwd als de bakermat van veel fanatiek islamitische bewegingen in 

moslimlanden. Tegenwoordig ontstaan er veel van dit soort groeperingen die het 

gebruik van geweld jegens buitenstaanders in hun ideologie opnemen. In sommige 

landen (zoals in Jordanië en Koeweit) heeft deze organisatie in de afgelopen decennia 

echter gekozen voor een gematigde parlementaire strijd op politiek gebied.  

Onbeperkt geweld is niet slechts gerechtvaardigd op politiek gebied, maar ook in 

geval van tegenwerking door maatschappelijke, economische, culturele en religieuze 

instituties, evenals tegen individuen. In dit geval beschouwen islamitisch fundamen-

talisten zich als de ‘handen van Allah’ die de ongelovigen en huichelaars op aarde 

bestraft. Het gebruik van geweld is volgens hen de enige methode tot het bereiken van 

hun doelen en tevens de enige manier van hun omgang met buitenstaanders; zo nodig 

worden deze gedood. Deze conservatieve groepering tolereert zelfs geen islamieten 

die een andere interpretatie van de islam aanhangen, hetgeen de laatsten tot een van 

hun doelen maakt. Al-Qaeda heeft zich inmiddels in korte tijd ontwikkeld tot een 

wereldwijde terroristische beweging. Heden ten dage vertegenwoordigt Al-Qaeda de 

meest gewelddadige beweging binnen het islamitisch fundamentalisme. Deze funda-

mentalistische organisatie brengt de internationale vrede en veiligheid in gevaar.  

Ondanks deze verschillen delen beide stromingen een anti-imperialistische ge-

dachte. Zowel de verlichtingsreformisten als de fanatieke extremisten waren tegen het 

Europese koloniale bewind van de negentiende eeuw en het huidige westerse imperia-

lisme. Volgens veel sociale wetenschappers is deze factor een belangrijke oorzaak van 

de opkomst van het islamisme in de moderne tijd. Alle grote figuren van het islamisme 

hebben moslims opgeroepen zich te bevrijden van de dominantie van de koloniale 

machten. Dit kan worden beschouwd als een gemeenschappelijke focus binnen het 

islamisme. Wat de islamitische hervormers op dit punt onderscheidt van de funda-

mentalisten, is hun opvatting over de westerse civilisatie. De progressieven waarderen 

deze beschaving en zijn van mening dat moslims deze civilisatie moeten kennen en 

navolgen. Al-Afghani stelde zelfs dat moslims zich niet konden ontwikkelen, tenzij zij 

de westerse wetenschap konden leren kennen. Aan deze opvatting lag de vreedzame 

relatie met de westerse beschaving van Al-Afghani en zijn volgelingen ten grondslag. 

Hiermee in tegenstelling is de houding van de islamitisch fundamentalisten, die 

zich conservatief opstellen ten aanzien van de westerse civilisatie en gewelddadige 

acties tegen het Westen ondernemen. Alles wat uit het Westen afkomstig is, wordt 

gezien als satanisch en imperialistisch en dient vernietigd te worden, inclusief de 

westerse technologie. Het complex van normen en waarden van het Westen is vol-

komen in strijd met hun lezing van de islam. Het feit dat zij vooralsnog niet in staat 

waren dit waardesysteem te doorgronden, bracht hen ertoe het in zijn geheel te 

verwerpen. Aanvankelijk waren televisie en radio voor hen taboe, later alle mogelijk-

heden van satellietcommunicatie en dus ook internet. Hun gemeenschappelijke doel is 

een jihad tegen het Westen en de joden die een offensief karakter heeft; voor de 

gematigden bezit een jihad een louter defensieve eigenschap. 
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De vijandschap tegen het westerse modernisme heeft daarom een cruciale rol 

gespeeld bij de opkomst van de verschillende islamitisch fundamentalistische bewe-

gingen. Dit wordt ondersteund door de theorie van Giddens, die ik in dit proefschrift 

verdedig, en die het fundamentalisme beschouwt als een reactieverschijnsel tegen de 

moderniteit. Voor het kennen van de redenen van het opkomen van het fenomeen 

islamitisch fundamentalisme kan men dat daarom niet geïsoleerd van zijn sociaal-

historische context benaderen. Vooral dient aandacht te worden besteed aan de collec-

tieve gevoelens van de conservatieve moslims die hun religieuze waarden, normen en 

identiteit door de moderniteit in gevaar zien komen. 



HOOFDSTUK 4 

Modernisering, globalisering en de identiteitscrisis in 
de moslimwereld 

4.1 Het moderniseringsproces 

4.1.1 Algemene inleiding  

In dit hoofdstuk komen een aantal aspecten van en visies op het moderniserings-

proces aan de orde, met name die welke van belang zijn in verband met het ontstaan 

van het islamitisch fundamentalisme. Vervolgens wordt gekeken of deze aspecten 

daarin een rol hebben gespeeld en zo ja, op welke wijze. Daarna wordt bekeken welke 

gevolgen dit heeft gehad voor islamitische samenlevingen.  

De Engelse term modern werd voor het eerst aan het eind van de zestiende eeuw 

gebruikt en betekende destijds ‘wat in de huidige tijd bestaat’, welke betekenis in de 

loop der tijd veranderde in ‘iets wat nooit eerder heeft bestaan’. Inmiddels had het 

idee postgevat dat de toekomst ingrijpend zou gaan veranderen, en inherent daaraan 

dus ook het leven in die toekomst. Tegen het einde van de achttiende eeuw kreeg de 

term de inhoud van een onomkeerbare historische wending waarin kennis, rijkdom en 

menselijk geluk in toenemende mate hand in hand zouden gaan (Gray 2003: 109-110). 

Wat het begrip ‘modernisering’ precies inhoudt, is moeilijk exact vast te stellen. Tot 

de kernprocessen van modernisering behoort in ieder geval een aantal termen en ver-

schijnselen die door de meeste theoretici worden onderschreven. De klassieke theo-

rieën van Weber, Durkheim, Marx en Simmel en de moderne benadering van Parsons 

conceptualiseren het begrip ‘moderniteit’ als een onvermijdelijk proces van rationali-

sering, differentiëring en individualisering, waarbij rationalisering een centrale plaats inneemt. 

Rationalisering wordt bijvoorbeeld door Jacques van Doorn beschreven als het naar 

de achtergrond verdwijnen van ‘morele, ideologische en culturele waarden en doel-

einden’ en het in plaats daarvan opkomen van ‘organisatorische, bureaucratische, 

technologische en formalistische oriëntaties’. In deze definitie is geen plaats ingeruimd 

voor waardegerichte handelingen bij het organiseren van het collectieve sociale leven, 

maar wordt op veel gebieden doelgericht handelen de norm, welk handelingsmodel 

ten koste gaat van het traditionele leven met zijn morele religieuze en anti-rationele 

normen en waarden. Waardegericht handelen zou immers een barrière vormen voor 

de realisering van de bovengenoemde drie processen. De ontwikkeling naar het doel-
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gericht handelen wordt gekenmerkt door de menselijke ratio, wat het rationeel en 

kritisch omgaan inhoudt met alle maatschappelijke en sociale aspecten, inclusief de 

heilige teksten. Dit proces op cultureel, politiek en economisch gebied is sinds de 

vijftiende eeuw gaande, een proces richting een Civil Society (Rosa 2007: 37; Carleheden 

2007: 62; en Blokland 2001: 21). 

Modernisering omvat drie basiscomponenten. Het impliceert a) het proces van 

rationalisering van beleid van de overheid en van het particuliere productieapparaat; b) 

de aanpassing van de samenleving en haar onderdelen aan dit rationaliseringsproces 

(individualisering, toenemende sociale en ruimtelijke mobiliteit, toenemende beroeps-

mobiliteit, stijgend onderwijsniveau, verstedelijking van de samenleving; en c) de wijd-

verbreide verspreiding van de vele producten (goederen en diensten) die de rationele 

organisatie van de samenleving oplevert en invloed daarvan op de levensstijl (Berting 

2004: 54-55).  

Tevens verwijst globalisering naar een wereldwijde verbinding tussen individuen, 

groepen, organisaties, staten en netwerken – en dat niet op één terrein, maar op allerlei 

terreinen tegelijkertijd. Globalisering kan gemeten worden in grote indicatoren als 

internetgebruik, handelscijfers en internationaal vliegverkeer. (Van der Linden 2004: 

10-12). Met name de ontwikkelingen binnen de transportsector, de informatie- en 

communicatietechniek hebben het globaliseringsproces mogelijk gemaakt. (De Vries 

2004: 38-39).  

 

4.1.2 Rationalisering  

In de moderne maatschappij is de ratio het meest belangrijk en worden handelingen 

onderworpen aan de rede en de wetenschap. Moderne samenlevingen worden 

georganiseerd door middel van sociale contracten. Deze contracten zijn een voorbeeld 

van zelfgekozen plichten. Ze worden gevormd naar de behoeften van individuen en 

kunnen daarom op elk moment door nieuwe contracten vervangen worden. Wetten 

die niet de goedkeuring van de burgers kunnen wegdragen, zijn onrechtmatig. De 

basis van de moderne seculiere staat berust op sociale contracten tussen leden van de 

samenleving waarop zijn legitimiteit berust. De staat dient daarom een permanente 

vorm van waakzaamheid te betrachten, opdat hij de instemming van de burgers en 

daarmee zijn legitimiteit niet verliest (Taylor 2005: 9-10). Omdat de rechten van de 

individuen losstaan van de geloofspunten van de leden van een samenleving, kunnen 

rationele handelingen en keuzes mogelijk worden gemaakt (Scruton 2003: 18-21). 

Rationalisering omvat het gehele proces van systematisering en transformatie van 

maatschappelijke instituties op grond van algemeen berekenbare principes. In de 

Europese geschiedenis heeft dit in de eerste plaats betrekking op de overheid. De 

administratie van de moderne staat steunt op competente en efficiënte ambtenaren. 

Dit type overheidsbestuur vereist een scheiding van kerk en staat alsmede een 

rationele inrichting van het belastingstelsel, het leger en de vloot, en in een latere fase 

ook het economische leven (Berting 2004: 53). De moderne mens handelt op grond 
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van dit moderne geloofspunt (rationaliteit) en verwerpt de irrationele levenswijze 

(Scruton 2003: 18-21). 

In de theorie van John Locke worden individuen vanuit de natuurtoestand als 

gelijk beschouwd. Er bestaan geen superioriteitsrelaties. Dit theoretische uitgangspunt 

maakt het mogelijk menselijke rechten te verdedigen tegenover machtsinitiatieven, 

bijvoorbeeld van religieuze fanatici die hun geloofsleer boven menselijke contracten 

plaatsen (Taylor 2005: 9-10). 

De idee van een moderne sociaal-politieke orde werd geformuleerd tegenover het 

middeleeuwse christelijke ideaal, waarin een minderheid van heiligen het politieke 

gezag vormt waarvan de legitimiteit berust op goddelijke wetten. Zoals Taylor stelt, is 

het politieke gezag in een moderne sociale orde echter het product van het rationeel 

handelen van een meerderheid van individuen en kan het derhalve niet worden gelegi-

timeerd op grond van goddelijke begrippen (Taylor 2005: 12-21). 

Het ontstaan van de moderne wetenschappen in de tweede helft van de zestiende 

en de eerste helft van de zeventiende eeuw was een belangrijke voorwaarde voor de 

mogelijkheden tot rationalisering. Hierdoor vond een verandering plaats in het mense-

lijke wereldbeeld. De moderne wetenschap baseert zich op materiële processen. De 

natuurlijke wereld werd daarbij niet langer opgevat als een complexe, onkenbare 

machine die door de Schepper ontworpen was, maar als een geheel van processen dat 

begrepen kon worden door de toepassing van de grondbegrippen van de mechanica, 

de fysica en de mathematica van energie en krachten. Dit sciëntisme was een logische 

begeleiding van het proces van modernisering. Met behulp van de wetenschap was 

men in staat de geheimen van de natuur te ontdekken, en mede door geavanceerde 

technologieën zou een betere wereld kunnen worden gerealiseerd. De moderne mens 

zoekt niet meer naar een goddelijke waarheid in de hemel; de wetenschap en de rede 

zijn in staat deze waarheid te vinden. Voor hem is het van belang wat er in de reële 

wereld te ervaren is. De filosofische strijd tussen waarheid en werkelijkheid of tussen 

de subjectiviteit en de objectiviteit in de moderne tijd eindigde ten gunste van werke-

lijkheid en objectiviteit. De idee dat de wereld was gebaseerd op wiskundige principes 

won aan populariteit. De wiskunde zou de moeder van alle wetenschappen zijn, wat 

een goddelijke of bovennatuurlijke benadering van de wereld uitsloot en daarmee de 

idee dat de godsdienst de wereld kan verklaren en begrijpelijk maken (Berting 2004: 

53-54; en Ahmadi 1995: 10). 

Met deze nieuwe wetenschappelijke inzichten ontstonden eveneens nieuwe waar-

den en een nieuw bewustzijn. De essentie van de wereld wordt nu bepaald door de 

wetenschap in plaats van door een goddelijke waarheid. Volgens de leer van de 

moderniteit is wetenschap de motor van de historische ontwikkeling, waardoor 

middels nieuwe technologieën nieuwe vormen van sociaal leven kunnen ontstaan, bij-

voorbeeld door middel van nieuwe productiemiddelen. Dit proces is niet te stoppen. 

Het eindstation is een wereld die verbonden wordt door één economisch systeem. Het 

uiteindelijke resultaat van de wetenschappelijke kennis is een universele beschaving die 
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beheerst wordt door een seculiere aardse moraal, waarin nieuwe waarden de tradi-

tionele zullen gaan vervangen. 

Moderne theoretici benadrukken de rol die het zelfbewustzijn hierin speelt samen 

met de menselijke creativiteit in een vrij klimaat, die tezamen een hogere kwaliteit van 

het menselijk bestaan zullen bewerkstelligen. Om dat te bereiken vormen traditionele 

normen en waarden barrières, die het bereiken van dit doel verhinderen. Het moder-

nisme, dat naar de ontplooiing van het individu streeft, wordt om deze reden veel-

zijdig bekritiseerd door het traditionalisme. Terwijl de moderniteit bouwt aan een 

maatschappij met de ratio als centraal punt – waarin de rede niet alleen de weten-

schappelijke handelingen en technologische activiteiten bepaalt, maar ook het politieke 

leven, de staatsvorm en de bureaucratische gang van zaken –, is God als basis van de 

maatschappelijke orde uit het sociale leven verdwenen. Nu God niet langer bestaat als 

element van binding tussen individuen, is een nieuwe bron nodig om te functioneren 

als gemeenschap; een nationale identiteit lijkt die behoefte te bevredigen. In een 

moderne staat, gebaseerd op een nationale identiteit en loyaliteit, bestaat de samen-

leving uit met elkaar verbonden ‘vreemdelingen’ in plaats van gelovigen. Het burger-

schap in een moderne staat impliceert een mentale instelling om verplichtingen ten 

aanzien van mensen die we niet kennen te erkennen en na te leven. Dit staat 

tegenover traditionele samenlevingen, die zijn onderworpen aan verplichtingen ten 

aanzien van familie, vrienden en etniciteit, en die een netwerk van verwantschap 

vormen met daarboven de goddelijke wet waaraan men dient te gehoorzamen 

(Scruton 2003: 58-68; Gray 2003: 49; en Ahmadi 1995: 10). 

In de moderne samenleving wordt een helder onderscheid gemaakt tussen de 

openbare en de private ruimte. In de openbare ruimte zijn de leden van de maat-

schappij door allerlei soorten van verplichtingen met elkaar verbonden. De media 

spelen hierin een belangrijke rol, omdat de meeste vormen van communicatie in dit 

domein plaatsvinden door middel van vrije opvattingen van alle maatschappelijke 

groepen en individuen. Vrijheid staat centraal bij de uiting van eigen ideeën. (In bij-

voorbeeld de middeleeuwen gebeurde dit voornamelijk via de opvattingen van een 

minderheidsgroep (de religieuze overheersers).) In deze context dient ook het poli-

tieke systeem op een democratische wijze te functioneren (Scruton 2003: 58-68; Gray 

2003: 49; en Ahmadi 1995: 10). 

De overheid moet het recht van deelneming van de maatschappelijke leden in de 

openbare ruimte garanderen en veiligstellen. De publieke sfeer is de plaats waar ratio-

nele inzichten uitgewerkt worden die richting moeten geven aan het handelen van de 

overheid, en die de samenleving in staat moeten stellen een gezamenlijke mening te 

vormen in een rationeel discours zonder tussenkomst van politieke gezaghebbers. 

Omdat de politieke macht niet meer onder het gezag van één persoon of één bepaalde 

groep valt (en evenmin door goddelijke principes wordt bepaald), brengt dit de 

noodzaak met zich mee dat zij van buitenaf gecontroleerd wordt. Hiermee is de religie 

teruggedrongen tot de privésfeer, wat de weg vrijmaakt voor secularisering: de samen-
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leving dient nu door gemeenschappelijke handelingen van mensen bestuurd te 

worden. Wat betreft het privédomein beschikken individuen in de moderne samen-

leving over de bij wet vastgelegde vrijheid om dit naar eigen inzicht vorm te geven. 

Deze privésfeer wordt als zeer belangrijk beschouwd en valt buiten de controle van de 

overheid (Taylor 2005: 89-113). 

 

4.1.3 Individualisering en differentiëring  

Enkele begrippen die onlosmakelijk zijn verbonden met modernisering, naast zelf-

bewustzijn, democratie, vrijheid, mensenrechten, burgerschap, pluralisme en rationa-

lisering, zijn individualisering en differentiëring. Individualisering wordt gedefinieerd als het 

nastreven van persoonlijke in plaats van collectieve doelen. Te midden van deze 

begrippen die in de moderne tijd voorop staan, worden collectiviteit en intimiteit 

steeds vaker als een gemis ervaren, omdat deze een cruciaal onderdeel zijn van onaf-

hankelijk leven en welzijn (Blokland 2001: 25). 

Bij differentiëring worden steeds meer menselijke activiteiten in steeds gespecia-

liseerder organisaties en instituties ondergebracht. Individuen definiëren zich hierbij in 

afnemende mate als behorend tot een specifieke groep in de samenleving met de 

daarbij behorende waarden, normen, gewoonten en levenswijze. Daarbij hebben indi-

vidualisering en differentiëring belangrijke politieke gevolgen. Men identificeert zich 

niet meer (of steeds minder) met anderen of met een ‘publieke zaak’. Dit bemoeilijkt 

in hoge mate het proces dat moet leiden tot een gezamenlijke politieke doelstelling. In 

plaats daarvan streeft iedereen naar de behartiging van deelbelangen, welk mecha-

nisme leidt tot een pluralisme in het politieke systeem (Blokland 2001: 23-27). 

Als gevolg van de bovengenoemde processen die de modernisering mogelijk maak-

ten, onderging ook de economie een grote verandering. Als gevolg van het feit dat 

meer nadruk kwam te liggen op uitwisseling van diensten, droeg de eigen individuele 

welvaart bij aan het algemeen welzijn. Met andere woorden: er was sprake van een 

wederzijds voordeel. Deze economische tendens in de samenleving werd vaak opgevat 

in termen van materialisme, een doel an sich. Daarbij vond meer en meer de theorie 

ingang dat een vrije handel en vrije economische activiteiten de weg voor vrede en een 

geordend bestaan konden bereiden. De samenleving werd wel beschouwd als een 

economie, ofwel een in elkaar grijpende reeks productieactiviteiten, uitwisselingen en 

consumptie, die samen een systeem vormden met eigen wetten en een eigen dynamiek 

(Taylor 2005: 74-81). 

Het proces van modernisering beperkt zich niet alleen tot het Westen, maar heeft 

zich geleidelijk uitgebreid naar andere delen van de wereld, zodat er gesproken kan 

worden van een globalisering van dit proces. Veel sociale wetenschappers brengen de 

opkomst van het islamitisch fundamentalisme in verband met het verschijnsel globa-

lisering. Op dit punt ga ik in een van de volgende paragrafen in. Na een korte alge-

mene inleiding van het begrip ‘globalisering’, bespreek ik in de daarna volgende 
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paragrafen de meest belangrijke effecten ervan op economisch, cultureel en politiek 

gebied. 

4.2 Globalisering: een poging tot definitie  

De begrippen globalisering of mondialisering kunnen letterlijk vertaald worden als ‘het 

wereldwijd worden’ en ‘het op wereldniveau veralgemeniseren’, ofwel ‘universaliteit’. 

Deze termen werden vooral gebezigd na het einde van de Koude Oorlog om de relatie 

tussen de verschillende economische en politieke centra aan te duiden. In dit kader 

wordt de rol van internationale instituties zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank, 

INGO’s (International Non-Governance Organization), internationale verdragen en 

mondiale instituties en hun onderlinge afspraken aanzienlijk versterkt. Hoewel het 

begrip nieuw is, bestaat het verschijnsel globalisering al veel langer. Het vindt zijn 

oorsprong in de negentiende eeuw, en in de periode daarna breidde het zich steeds 

verder uit. Samenlevingen en landen werden meer en meer wereldwijd georganiseerd 

en bestuurd. De term ‘globalisering’ werd aan het eind van de jaren zeventig van de 

twintigste eeuw voor verschillende gebieden aangewend. Hierbij werd dan met name 

gedoeld op het terrein van de economie: de opkomst van één wereldsysteem en één 

wereldeconomie. Dit leidde ertoe dat economische systemen steeds meer van elkaar 

afhankelijk werden. Economische globalisering bestaat al geruime tijd en is met name 

van toepassing op het bedrijfsleven, dat een grote voorsprong heeft op de overheid 

wat betreft activiteiten op wereldschaal (Boli & Petrova 2007: 102; Van der Linden 

2004: 13; en Robertson & White 2007: 55). 

De moderne markteconomie werd het overheersende model, waardoor het demo-

cratische bestel werd gedwongen sociale correcties af te dwingen. Na de val van de 

Berlijnse Muur in november 1989 en de Eerste Golfoorlog in 1990 leek het erop dat 

de politieke globalisering zich in versneld tempo zou gaan voltrekken. De toenmalige 

Amerikaanse President George W. Bush sprak toen al van een ‘nieuwe wereldorde’. 

Globalisering beperkt zich echter niet alleen tot de economische en politieke sectoren. 

Ook de culturele component ervan is van grote betekenis, met name, zoals hierboven 

al gesteld, door de rol van de massamedia. Er is dus een globaliseringsproces gaande 

op alle gebieden op internationaal niveau, waardoor de wereld als het ware in een global 

village is veranderd. Dit begrip van McLuhan (1989) heeft hoofdzakelijk betrekking op 

het culturele perspectief: de wereld is, door de enorme groei van de communicatie-

wetenschappen en elektronische massamedia, boven de verschijnselen tijd en ruimte 

uit getild, wat een wederzijds begrip tussen verschillende naties en culturen bevordert. 

Globalisering van de technologie heeft met name betrekking op de snelheid waarmee 

nieuwe technologie zich wereldwijd verspreidt en algemeen beschikbaar wordt. In 

deze global village is sprake van nauwe betrekkingen op elk terrein waarbinnen zich 
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gemakkelijk een eenheid kan vormen (Naert & Coppieters 2002: 11-14; en Buyst 2002: 

68-69). 

Globalisering houdt echter meer in dan alleen een toename van communicatiemid-

delen, contacten en wereldhandel. Het betekent eveneens de overdracht van sociale, 

economische en politieke macht aan mondiale organisaties. Als zodanig kan zij 

worden gekenmerkt als een verschijnsel van internationale modernisering, ofwel mo-

dernisering op wereldschaal. De sociale communicatie op lokaal niveau is getrans-

formeerd naar wereldniveau. Dit proces zet zich voort in de richting van het tot stand 

brengen van gelijksoortige levensstijlen in verschillende gebieden (Kozlarek 2007: 180; 

Robertson 1987: 39-52; en Scruton 2003: 145-147). 

Globalisering of mondialisering wordt meestal voorgesteld als de steeds verdere 

ontwikkeling van wereldmarkten, de verbreiding van een transnationale cultuur en een 

daarmee gepaard gaande afzwakking van de traditionele levenswijzen, waaruit, volgens 

Berting, het individu zich geleidelijk weet te bevrijden (Berting 2004: 1).  

Het begrip wordt echter het meest gebruikt in de economische context, waar het 

vooral betrekking heeft op het vrije kapitaalverkeer. De wereldwijde verspreiding van 

de markteconomie betekent namelijk de introductie van de kapitalistische productie-

wijze in vele samenlevingen in de wereld, waardoor een grote mobiliteit binnen de 

economie ontstaat (Krishna 2009: 2-3). 

Zoals al gesteld, reikt dit fenomeen verder dan alleen het economische domein en 

raakt het tevens sociale, juridische, etnische en geloofsaspecten. Globalisering is een 

onvermijdelijk bijverschijnsel van modernisering. Het is het resultaat van een groot-

schalig en lang historisch proces waarop individuen geen invloed uit kunnen oefenen. 

Doordat zij zich voltrekt door communicatie op internationaal niveau, kan gesproken 

worden van globalisering in de wereldcontext (Van der Linden 2004: 21; en Luhmann 

1982: 229). 

Veel theorieën, onder andere die welke hier aan de orde werden gesteld, leggen de 

nadruk ook op de manier waarop de moderne tijd op een specifieke wijze omgaat met 

dit actuele verschijnsel. Het economische perspectief heeft in dit kader voorrang bij de 

meeste analyses. 

 

4.2.1 Economische globalisering  

Hierboven is al opgemerkt dat de globalisering op economisch gebied over een oudere 

geschiedenis beschikt dan de culturele globalisering, reden waarom de meeste theore-

tici dan ook veelal de economische component ervan op de voorgrond stellen. Grote 

Nederlandse ondernemingen zoals Shell, Philips, Unilever en Heineken waren al 

wereldwijd actief voordat het woord globalisering bestond. De technologie, de indus-

trialisering en de economische groei konden zich hierdoor snel verspreiden. Deze ont-

wikkelingen worden duidelijk gerepresenteerd door het markteconomische systeem. 

Naert en Coppieters trekken hieruit de conclusie dat als gevolg hiervan nauwelijks 
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meer gesproken kan worden van een eerste, tweede en derde wereld (Naert & 

Coppieters 2002: 12-14; en Naert 1997: 7). 

Ondanks de groei van regionale economische samenwerking door bijvoorbeeld 

handelsorganisaties als Custa en Nafta in Noord-Amerika, de economische verdragen 

die in Azië worden gesloten of door instituties als de Europese Unie, blijft het 

globaliseringsproces zich ontwikkelen, welke ontwikkeling zich ook in de toekomst zal 

voortzetten1 (Boli & Petrova 2007: 106-107). De gestaag toenemende integratie van de 

wereldeconomie leidt ertoe dat landen meer dan ooit van elkaar afhankelijk zijn. Het 

afgelopen decennium zijn de handelsbarrières in versneld tempo geslecht. In veel sec-

toren concurreren ondernemingen op wereldmarkten en worden multinationaal. Dit 

geldt met name voor sectoren als telecommunicatie, informatietechnologie, amuse-

ment, luchtvervoer en de farmaceutische industrie (zie Van Miert 2002: 194; en 

Rodges 1998: 205). 

R. Lubbers brengt het woord ‘globalisering’ in verband met drie ontwikkelingen. 

Ten eerste zijn er de technologische ontwikkelingen (computer, satelliet, internet) die 

verantwoordelijk zijn voor nieuwe informatie- en communicatietechnologie (CNN is 

hier een goed voorbeeld van). Ten tweede heeft de moderne technologie een 

‘miniaturisering’ op economisch gebied teweeggebracht (bijvoorbeeld verbetering van 

een product waardoor materiaalkosten kunnen worden verlaagd). Er is sprake van een 

wereldwijde markt voor kapitaal en vermogen. De sterk toegenomen mobiliteit en 

communicatie verbinden de nieuwe technologie met de globaliserende economie. In 

het kader van de politieke ontwikkelingen stelt Lubbers onder meer dat er geen sprake 

meer is van verschillende wereldgebieden. De vroegere scherpe afbakening van landen 

in drie kampen kan niet langer worden gehanteerd. Het Sovjetblok bestaat niet meer. 

Van de zogenaamde niet-gebonden landen zijn slechts enkele fossielen overgebleven: 

Noord-Korea en Cuba. Er is een ‘wereld zonder grenzen’ ontstaan, waarin wordt 

gekozen voor democratie en vrijemarkteconomie. Mede hierdoor ontstaat ook een 

politieke component. ‘Het is deze interactie van technologie, economie en ideologie 

die leidde tot de nieuwe situatie die globalisering werd genoemd’ (Lubbers 2002: 184-

185, en 1998: 9-10). 

R. Went kent twee betekenissen toe aan het globaliseringsproces. De eerste 

betekenis benadrukt de grote verspreiding van de kapitalistische productieverhou-

dingen in de afgelopen decennia. Bij dit proces zijn van belang de privatiseringsgolf in 

veel landen, waardoor het pure marktgereguleerde kapitalisme versterkt is, het uit-

eenvallen van het Oostblok sinds 1989 en de uitbreiding van de kapitalistische 

marktsector in de derdewereldlanden. In deze landen is vooral na 1980 sprake van een 

economisch liberaliseringsproces. Tussen 1980 en 1993 hebben dertien van de zestien 

zogenaamde ontwikkelingslanden de weg voor buitenlandse investeringen vrijgemaakt 

                                                        
1 Een illustratie hiervan is bijvoorbeeld het handelsverdrag GATT (General Agreement on Tariffes and 

Trade, later de Wereldhandelsorganisatie) die in het begin 35 leden telde, maar waarbij in 1998 178 landen 

waren aangesloten. 
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en de richtlijnen met betrekking tot de handel geliberaliseerd. Zelfs arme Afrikaanse 

landen zoals die in de Sub-Sahara nemen aan dit proces deel. De tweede betekenis die 

Went aan de globalisering toekent, zijn de ingrijpende veranderingen in de organisatie 

en het functioneren van de kapitalistische verhoudingen. In dit geval gaat het om een 

kwalitatieve sprong in de internationalisering van de economie, waardoor steeds 

minder ruimte bestaat voor nationaal economisch en sociaal beleid. Volgens Went 

dient bij bestudering van het globaliseringsproces aan drie processen speciale aandacht 

te worden besteed. Ten eerste is er het ontstaan van een mondiale markt, waardoor 

productie, kapitaalverkeer en handel functioneren binnen een wereldeconomie. Als 

tweede punt noemt hij de toenemende internationalisering van de wereldeconomie. 

Steeds meer bedrijven plannen hun producten, de distributie ervan en hun diensten op 

wereldniveau. En ten slotte signaleert hij het achterblijven van de effectiviteit van de 

nationale economische instituties bij het opkomen van de geglobaliseerde economie. 

Went heeft een empirische studie gewijd aan het globaliseringsproces op onder 

andere de gebieden van handel, internationale overnames, financiën, technologie, 

multinationalisme en regionale samenwerking. Op al deze gebieden komt hij tot de 

conclusie dat er sprake is van een geleidelijke globalisering, vooral sinds het einde van 

de Tweede Wereldoorlog2 (Went 1996: 18-46). 

Pas na het einde van de Koude Oorlog werd de globalisering een feit. Sindsdien 

spelen de Verenigde Staten een dominante rol door een nieuwe wereldorde in het 

leven te roepen. Heden ten dage is er sprake van een ‘unipolair’ machtssysteem, gedo-

mineerd door het Westen en geleid door de VS. In dit wereldsysteem ligt de 

hegemonie bij de vrije markt. Tegelijkertijd is er sprake van een groeiende politieke 

instabiliteit en regionale, vaak etnische, conflicten in Afrika, Azië en Zuidoost-Europa 

(Hendriks 2004: 62-68; Malaver 1999: 104 en 108; en Blanpain 2002: 127-128). 

Andere theorieën met betrekking tot dit wereldsysteem komen onder anderen van 

Wallerstein en Lesage. Voor I. Wallerstein is het nieuwe wereldsysteem vooral van 

economische betekenis. Zijn theorie houdt drie centrale geografische begrippen in, 

namelijk: de ‘coregebieden’, de ‘periferiegebieden’ en de ‘semi-periferiegebieden’. De 

corelanden ziet Wallerstein als de grote machten die de wereldeconomie domineren: de 

westerse geïndustrialiseerde landen plus Japan. De periferielanden zijn de landen van 

waaruit de ruwe grondstoffen naar de coregebieden worden geëxporteerd, waarbij uit-

buiting door de eerste groep landen veelvuldig voorkomt. De semi-perifere landen 

liggen tussen de twee genoemde in. Zij vormen een middengroep die noch zelf 

                                                        
2 Het globaliseringsproces op het gebied van de handel is opmerkelijk: van 60 miljard dollar in 1948, 110 

miljard in 1958, 240 miljard in 1968 en 900 miljard in 1978 naar meer dan twee biljoen in 1988. Van 

belang is daarbij dat de internationale handel sneller toeneemt dan de productie en de niet-grens-

overschrijdende handel. De toename van internationale fusies en directe buitenlandse investeringen is 

viermaal groter dan de jaarlijkse groei van de internationale handel (BIS 1994). Het totale bedrag aan 

internationale investeringen is in de jaren negentig in vergelijking met de jaren 1976-1980 vervijfvoudigd 

(zie Went 1996: 9-13). 
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uitgebuit wordt, noch aan de uitbuiting van de tweede groep landen deelneemt. De 

wereldeconomie zoals hier beschreven is gebaseerd op de verdeling van arbeid op 

wereldniveau, en heeft geleid tot het economisch imperialisme en het indelen van de 

wereld in drie gebieden, aldus Wallerstein. De politiek van natiestaten wordt gevormd 

door de wereldeconomie, met andere woorden: de politiek is afhankelijk van de 

economische machten en wordt vooral vanuit het coregebied, ofwel vanuit het Westen, 

aangestuurd. De globalisering gaat hier dus ten koste van de rol van natiestaten op het 

gebied van sociale mobiliteit, hetgeen leidt tot decentralisatie en het verdwijnen van 

subsidiariteit en leidt tot onmacht van de overheid: de macht van de politici eindigt bij 

de landsgrenzen. De kwaliteit van leven wordt aangetast, omdat de staat niet meer 

tegemoet kan komen aan de behoeften van de bevolking. Ook het milieu komt onder 

druk te staan en er ontstaat een toename van geweld. Kleine landen staan machteloos 

tegenover grote bedrijven. Multinationale ondernemingen bepalen de gang van zaken 

op economisch gebied (Lubbers 2002: 186-187; en Naert & Coppieters 2002: 18-19 en 

33). De natiestaten hebben geen instrument om de markt te controleren door hun 

marginale machtspositie in het economisch systeem. Niet alleen de politiek, maar ook 

de cultuur van sub-samenlevingen wordt geregeld door het economisch imperialisme 

van het kapitalistische wereldsysteem. Deze kapitalistische wereldeconomie is sinds de 

zestiende eeuw gaande en de fundamentele regels ervan hebben een transnationale 

geldigheid (Wallerstein 1976: 461-484; en Lesage 2004: 135-147). 

Het globaliseringsproces vindt in hoog tempo plaats en tendeert naar het uit-

breiden van het kapitalistisch systeem tot over de gehele wereld, hetgeen een voort-

gaande ‘delokalisering’ in de wereld betekent. Ook worden tijdens dit proces steeds 

meer banden van individuen met hun omgeving doorgesneden. Een teken van deze 

globalisering en de hiermee gepaard gaande amerikanisering is de ‘McDonaldization’: 

bijna overal ter wereld treft men dezelfde voedselketens en supermarkten aan (en 

dezelfde eetlust) (Robertson & White 2007: 57-58; en Lemaire 1999: 208-212). 

Sommige auteurs zien dit proces van globalisering van de economie als samen-

vallend met verscheidene andere verschijnselen, zoals ‘de strijd om het grote geld op 

de geïnternationaliseerde en geliberaliseerde kapitaalmarkten; de groeiende internatio-

nale arbeidsdeling binnen multinationale ondernemingen; de toenemende concurrentie 

op wereldschaal om markten en niches; de strategieën, acquisities en permanente 

herstructurering van global players’. Er is dus een causaal verband te constateren tussen 

globalisering en privatisering, alsmede liberalisering van nationale markten, kapitaal-

markten en de oprichting van internationale organisaties als het IMF (het Internatio-

nale Monetaire Fonds), de Wereldbank, de GATT, de OESO, de WTO (the World 

Trade Organization), de Europese Unie, de Verenigde Naties en de G7/8. Deze 

‘dictatuur van de markt’ op wereldschaal beperkt de keuzemogelijkheden van indi-

viduen en maatschappijen op allerlei gebied (Blanpain 2002: 131-133; Went 1996: 3-7; 

en Robertson & White 2007: 55). 
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De voortschrijdende tendens tot globalisering treft men eveneens aan in de 

financiële en technologische sector.3 De financiële markten kan men zonder twijfel de 

meest geglobaliseerde noemen. Dit brengt met zich mee dat grote of snelgroeiende 

ondernemingen in toenemende mate een beroep doen op extern kapitaal, zowel uit 

lokale als internationale financiële markten. Deze grote ondernemingen profiteren van 

het internationale kapitaalverkeer en kunnen zich daardoor veeleisender opstellen. 

Door de globalisering van de technologie is de wereldproductie in deze sector tussen 

1975 en 1986 verzesvoudigd, de wereldhandel in high technology vernegenvoudigd, en de 

wereldwijde samenwerking op technologisch gebied is tussen 1985 en 1989 met 6 

procent per jaar toegenomen (Went 1996: 14-15; en Bodson 2002: 167). 

Door deze ontwikkelingen worden de internationale connecties op verschillende 

gebieden steeds eenvoudiger. Dankzij vernieuwingen op het gebied van telecommuni-

catie, lagere transportkosten, goedkopere dienstverlening en reizen worden de inter-

menselijke betrekkingen steeds intensiever en worden producten eenvoudiger en 

sneller over de hele wereld verspreid. Het aantal transnationale ondernemingen is 

wereldwijd sterk toegenomen4 (zie Went 1996: 18). 

Ten slotte worden steeds meer regionale economische verdragen gesloten: 

NAFTA (North American Free Trade Agreement), een vrijhandelszone tussen de VS, 

Canada en Mexico, APEC (Asian-Pacific Economic Co-operation) tussen zeventien 

landen waaronder de VS en Japan, en de GATT (General Agreement on Tariffs and 

Trade), waarbij tussen 1948 en 1994 109 regionale overeenkomsten gemeld werden. 

Een derde van deze verdragen werd in vier jaar (1990-1994) getekend. Daartoe be-

hoort ook ASEAN, een verdrag tussen negen Aziatische landen. Door deze ver-

dragen, en met name door de GATT, vindt de handel in goederen en producten in 

een toenemend tempo over de hele wereld plaats. Hierdoor ontstaat een sterke onder-

linge afhankelijkheid tussen nationale economieën (Thomas 2007: 91-92; en Went 

1996: 20). 

Dit proces brengt de arme landen echter geen rijkdom. Het aandeel van de 102 

armste landen van de wereld in de wereldhandel wat betreft industriegoederen 

bedroeg in 1980 7,9 procent van de export en 9 procent van de import. Tien jaar later 

waren deze aandelen gedaald tot respectievelijk 1,4 procent en 4.9 procent (Nederveen 

Pieterse 1999: 220). Het globaliseringsproces tekent de huidige realiteit, en heeft even-

                                                        
3 De dagelijkse omzet op de internationale valutamarkten bijvoorbeeld bedroeg in 1986 300 miljard 

dollar, in 1990 500 miljard dollar, in 1994 1200 miljard dollar en in 1995 was de dagelijkse omzet 

opgelopen tot maar liefst 1300 miljard dollar. 
4 Deze multinationals bieden in het begin van de jaren negentig aan 73 miljoen mensen directe 

werkgelegenheid en hebben een sterke machtspositie. De vijftien grootste multinationals hebben een 

bruto inkomen dat groter is dan het bruto nationaal product van meer dan honderdtwintig landen samen. 

De grootste vier van deze vijftien zijn Shell, Axon, IBM en General Motors. De multinationals 

controleren 70 procent van de wereldhandel, waarbij een aantal van deze ondernemingen ruim 76 procent 

van de wereldhandel in granen, bananen, thee, kokosnoten en tabak in handen hebben. 
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eens gevolgen voor het culturele domein. Op de verschillende negatieve gevolgen van 

dit proces kom ik nog terug in een latere paragraaf. 

 

4.2.2 Culturele globalisering  

Het globaliseringsproces heeft geleid tot een omwenteling wat betreft de internatio-

nale betrekkingen. Landen en samenlevingen zijn mondiaal met elkaar verbonden 

door middel van een effectieve distributie van informatie. Een bijkomende factor 

hiervan is dat de culturen van de verschillende landen hierdoor met elkaar in aanraking 

komen, zodat de westerse cultuur en leefwijze, die binnen dit kader een hegemoniale 

rol speelt, hierdoor direct of indirect aan andere samenlevingen wordt doorgegeven en 

overgedragen (onder andere westerse kledingwijze, televisieprogramma’s, etc.) (De 

Vries 2004: 37-38; en Croteau & Hoynes 1997: 291).  

Door de elektronica-industrie veranderen de normen en waarden binnen de 

samenleving tamelijk snel onder druk van een steeds sneller wisselend waardepatroon. 

Dit is in overeenstemming met de kapitalistische economie, die om steeds groeiende 

markten vraagt en afhankelijk is van voortdurend snel veranderende en ‘overgestimu-

leerde’ behoeften. Een individu wordt zodoende gedwongen zich voortdurend aan dit 

economisch belang aan te passen, met als gevolg dat veel culturele eigenschappen 

geleidelijk aan verdwijnen. McLuhan schrijft hierbij een cruciale functie toe aan de 

reclame. Reclames ‘verkopen’ leefstijlen; hij typeert reclamemakers dan ook als ‘de 

moderne kunstenaars’, omdat ze de cultuur van de moderne tijd vormgeven zoals dat 

het geval is bij het effect van kunstwerken. In de VS werd in de jaren zestig jaarlijks 

twaalf miljard dollar aan reclame besteed, welk bedrag dicht in de buurt kwam bij het 

bedrag dat werd besteed aan nationaal onderwijs (Kellner & Pierce 2007: 385-387; en 

McLuhan 1971: 223-229). 

De technologische media hebben een linguïstische structuur: ze hebben zich ont-

wikkeld tot de nieuwe internationale taal. Bij het duiden van het begrip ‘globalisering’ 

worden veelal de verschijnselen ‘tijd’ en ‘afstand’ centraal gesteld. Het zijn deze twee 

aspecten die aan verandering onderhevig zijn en waardoor culturele betrekkingen 

boventijdelijk en bovenplaatselijk zijn geworden. De meest afgelegen delen in de 

wereld zijn onmiddellijk te bereiken zonder dat er veel tijd nodig is. De distributie van 

informatie op internationaal niveau verloopt door de enorme groei van de massamedia 

zeer effectief, met als gevolg het ontstaan van een cultureel netwerk. Volgens H.I. 

Schiller zijn het met name de Amerikaanse media die dit cultureel imperialisme 

vertegenwoordigen door de computerisering, die steeds meer geïntegreerd en steeds 

complexer wordt. In maatschappijen buiten Amerika worden de culturele normen en 

waarden van de Amerikaanse samenleving gekopieerd. Onder andere Coca-Cola, 

Marlboro, Microsoft, Google, McDonald’s, CNN, Nike zijn mondiaal zeer populaire 

merken. In de derde wereld ontstaat hierdoor een golf van privatisering van de media, 

welk proces kan worden gezien als een overwinning van het transnationale 

kapitalisme. De elektronische media worden ook omarmd door het militair industrieel 
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complex in de VS: militaire instituties gebruiken de media als een ‘wapensysteem’, 

waardoor de propagandastrijd belangrijker geworden is dan voorheen (Schiller 1992: 

13, 25 en 111; en Tomlinson 2007: 355-359). 

Of een volk of een regering beslist of het zich deze invloed wil laten welgevallen, is 

de vraag. Er zijn samenlevingen die alternatieven bieden voor de stortvloed aan infor-

matie uit het Westen. Toch zal door de snelle groei en de onbegrensde mogelijkheden 

van moderne elektronica (onder andere de computer) de wereld in de toekomst steeds 

kleiner worden. McLuhans standpunt in dezen is dat cultuur in de moderne tijd 

vormgegeven wordt door de media en de technologie, waarmee tegelijkertijd de 

identiteit van individuen en het collectieve bewustzijn worden bepaald.5 Zo beschouwt 

McLuhan de televisie als een invloedrijk medium bij het binnendringen door de 

westerse cultuur; het brengt een verandering teweeg in het menselijk bewustzijn, 

omdat de kijker niet in staat zou zijn de gebeurtenissen logisch en cognitief te volgen. 

Hij is met andere woorden het slachtoffer van elkaar snel opvolgende beelden en geeft 

richting aan zijn bewustzijn zonder hem in staat te stellen zijn bewustzijnscapaciteiten 

te gebruiken (Kellner & Pierce 2007: 349; en McLuhan 1964: 317). 

J. Tunstall bespreekt in zijn boek The Media Are American de dominantie van de 

Amerikaanse media. Nieuwsberichten worden in de VS en Engeland samengesteld en 

naar andere landen geëxporteerd. De aanvankelijke dominantie van de Amerikaanse 

kranten en tijdschriften werd later vervangen door de Amerikaanse nieuwszenders, 

televisieprogramma’s en News Agencies, zoals Reuters. Tunstall gebruikt voor dit proces 

de term the dominance of the Anglo-American Agencies en beschouwt de machtsuitoefening 

van de Amerikaanse media als ‘media imperialisme’, een wereldwijde expansie van de 

Amerikaanse cultuurindustrie. Tegen deze homogenisering van lokale culturen ont-

staat op veel plaatsen een sterk politiek getint verzet (Tunstall 1994: 30-39; en 

Goodman 2007: 336-338). 

Vooral in landen in Latijns-Amerika is deze dominantie te zien, getuige het 

volgende citaat van Tunstall: ‘Latin American television, since its birth, has been dominated by 

United States finance, companies, technology, programming and, above all, dominated by New York 

advertising agencies and practices’ (Tunstall 1994: 39). Circa 80 procent van de televisie-

programma’s wordt in de VS geproduceerd. 

Duidelijk is dat het cultureel imperialisme door de media in gang wordt gezet. 

Door de hoge kwaliteit van de Amerikaanse commerciële mediaproducten dreigen tra-

ditionele en lokale culturen op veel plaatsen in de wereld het onderspit te delven. Het 

cultureel imperialisme tolereert nu eenmaal geen culturele diversiteit, wat tevens geldt 

voor de variëteit van de talen. Het Engels wordt gepresenteerd als the world language en 

the media language. Ook in sommige Aziatische landen is de opkomst het Engels als 

favoriete taal een feit, en inmiddels wint het ook in veel Arabische landen aan popu-

lariteit. Al met al is er een situatie geschapen waarin kan worden gesproken van een 

                                                        
5 Dit in tegenstelling tot de marxistische theorieën die het economische systeem beschouwen als de 

vormgevende kracht binnen de samenleving. 
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tweedeling tussen de culturele productie van het Westen en de culturele consumptie in 

de rest van de wereld. Volgens sommige auteurs is de mogelijkheid aanwezig dat dit 

leidt tot ‘een culturele oorlog’ (Goodman 2007: 344-347; Sparks 2007: 85-104; en 

Tunstall 1994: 57). 

Hiertegenover staat dat, behalve de VS, ook andere landen invloed trachten uit te 

oefenen op de cultuurindustrie. Egypte bijvoorbeeld exporteert traditioneel zijn media 

naar andere Arabische landen, terwijl India films exporteert naar verschillende Afri-

kaanse en Aziatische landen. Dit neemt echter niet weg dat door genoemde landen 

ook veel mediaproducten uit Amerika geïmporteerd worden. Hoewel in India honder-

den films per jaar worden gemaakt, staat de filmindustrie in dit land sterk onder 

invloed van Hollywood, met als voorbeeld de verwestersing van de filmmuziek. Niet 

alleen de VS en Groot-Brittannië, maar ook Frankrijk oefent veel invloed uit op 

mediagebied in zijn voormalige Noord- en West-Afrikaanse koloniën. Vooral in 

Algerije, Marokko, Senegal, Niger en Tunesië is sprake van een sterke invloed van de 

Franse media-industrie en wordt er gesproken van een ‘Frans cultureel imperialisme’. 

In 1972 bijvoorbeeld importeerde Senegal 80 procent van zijn televisieprogramma’s 

uit Frankrijk. De Franse media worden op hun beurt weer beïnvloed door de 

Amerikaanse mediamarkt. In bijna alle landen treft men dus de invloed van de VS aan 

op dit gebied. In 1972 werd het grootste deel van de films uit Engeland, Frankrijk en 

Italië, door Hollywood of andere Amerikaanse culturele centra gefinancierd. De 

invloed van Anglo-American media is aanwezig in alle medianetwerken in de wereld (zie 

Tunstall 1994: 62, 121 en 257-274; en Kellner & Pierce 2007: 387-388). 

Dit naar de achtergrond dringen van lokale culturen komt het Westen op flinke 

kritiek te staan. T. Varis (1985) bestudeerde in 1983 televisieprogramma’s in 69 

landen. Hij kwam tot de conclusie dat 72 procent van het totale televisieaanbod in 

Azië, Oceanië en Nieuw-Zeeland geïmporteerd wordt vanuit het buitenland. In andere 

delen van de wereld is dit importpercentage lager. Niet alleen de derdewereldlanden, 

maar ook de landen in het Westen importeren televisieprogramma’s uit de VS. Het 

gevaar van deze homogeniteit en assimilatie heeft veel bezorgdheid teweeggebracht in 

de liberale gemeenschappen van Europa en Canada (Varis 1985).  

In Canada, waar 95 procent van de films, 75 procent van de boeken en 80 procent 

van de tijdschriften uit de VS komen, zijn serieuze pogingen ondernomen om de eigen 

cultuur tegen dit amerikanisme te beschermen. Schiller benoemt dit verschijnsel als the 

global American electronic invasion in de wereld.6 In Europa, met name in Frankrijk, 

                                                        
6 Het Amerikaanse Ministerie van Defensie beschikt bijvoorbeeld over 38 televisiezenders en meer dan 

200 radiostations in de wereld, onder andere in Duitsland, Griekenland, Thailand en Filipijnen. In 1966 

werden in de VS gemaakte programma’s in 97 landen getoond. Sommige lokale programma’s worden 

door Amerikaanse sponsors gefinancierd. Saoedi-Arabië beschikte in 1966 over twee televisiezenders 

waarbij Amerikanen betrokken waren. De eerste werd ondersteund door de NBC en het tweede kanaal, 

ARAMCO TV, werd gefinancierd door de Arabisch-Amerikaanse oliemaatschappijen zoals Standard Oil 

Company of New York, California and New Jersey, en ook the Texas Oil Company. 
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worden eveneens stappen gezet om de Amerikaanse invloed op allerlei culturele 

aspecten en met name de media te minimaliseren. Het oprichten van nieuwe Europese 

satellietkanalen was een van deze stappen in de concurrentiestrijd met exportmachi-

nerie van Hollywood. Een belangrijke oorzaak van dit Amerikaanse exportbeleid ligt 

in het feit dat de prijs van Amerikaanse televisieprogramma’s beduidend lager ligt dan 

wanneer de Europeanen die programma’s zelf zouden maken. Deze effecten roepen 

het nodige verzet op. De Europese Unie is een collectieve gemeenschap, waarin de 

nadruk gelegd wordt op eigen waarden en normen. Ook veel landen in Azië, Afrika en 

Latijns-Amerika proberen hun eigen culturele waarden in televisieseries en -program-

ma’s te benadrukken, waarmee men een alternatief wil bieden. Op de hierboven 

beschreven wijze spelen de media de belangrijkste rol in de culturele globalisering 

(Schiller 1992: 123-129; Croteau 1997: 30; en Kellner & Pierce 2007: 388). 

 

4.2.3 Politieke globalisering  

Logischerwijs beperkt de globalisering zich niet tot de economie en de cultuur; daar-

mee samenhangend is er ook op het politieke vlak sprake van het ontstaan van een 

wereldsysteem, waarbij vooral de INGO’s druk uitoefenen op de nationale politiek. 

Deze macht van de internationale organisaties gaat ten koste van de positie en de 

status van de natiestaten op diverse gebieden. De westerse landen, met name de VS, 

zijn door hun economisch en militair dominante positie in staat om regeringen direct 

of indirect te dwingen hun beleid in de richting van de westerse belangen vorm te 

geven, of op zijn minst rekening te houden met de westerse belangen en eisen. De 

hieraan verbonden sanctie is vermindering dan wel stopzetting van economische hulp 

uit het Westen. In natiestaten is aldus geen sprake meer van een landelijk bestuur, 

maar van ‘multi-actoren’ die buiten de nationale grenzen het sociale leven binnen de 

staten beïnvloeden en min of meer bepalen en macht uitoefenen boven de nationale 

en lokale autoriteiten (Thomas 2007: 84 en 88-90; Boli & Petrova 2007: 117; en Barnet 

1994: 754). Hiermee breidt de Civil Society zich steeds verder uit, waarbij waarden als 

mensenrechten en democratie mondiaal hun invloed doen gelden (door bijvoorbeeld 

het werk van Amnesty International). Volgens Lubbers en anderen is culturele diversi-

teit in de wereld echter een voorwaarde om de mondiale vrede en democratie te 

garanderen (Lubbers 1998: 24; en Naert & Coppieters 2002: 50-54). 

De politieke globalisering is sinds het voorbije decennium op gang gekomen. Het 

politieke model dat door democratische staten afgedwongen wordt, is het overheer-

sende politieke model van het markteconomische systeem. Publieke diensten worden 

in toenemende mate overgedragen aan de privésector. Het democratische discours 

wint terrein en de democratisering van het politieke systeem is heden ten dage een 

mondiale kwestie (Naert & Coppieters 2002: 12-13; en Steger 2007: 374). 

Ook de globalisering op dit terrein is een onvermijdelijk gevolg van de moderniteit 

en wordt gerepresenteerd door een neoliberale regeringsvorm. Zij had niet kunnen 

plaatsvinden zonder de economische, vanwege het feit dat de laatste samenging met 
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de verzwakking van de natiestaten met betrekking tot het nationale bestuur en de 

landelijke beleidsvoering (Blackman 2007: 437-439; en Nederveen Pieterse 1999: 220). 

In de meest omvattende verklaringen over de opkomst van het globaliserings-

proces worden de technologische ontwikkelingen als de voornaamste reden genoemd 

waardoor de rol van de staten met betrekking tot controle op het kapitaalverkeer sterk 

verminderde. Dit kwam echter tevens door politieke besluitvorming van de regeringen 

zelf, die, vooral sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw, een grotere liberalisering 

van het kapitaalverkeer voorstonden. De politiek wordt hiermee steeds afhankelijker 

van economische factoren door concentratie van het kapitaal in handen van een steeds 

kleinere groep ondernemingen. De internationale economie rechtvaardigt het natio-

nale politieke beleid, waarbij steeds meer macht wordt toegekend aan de internationale 

organisaties, wereldhandelscentra en de Verenigde Naties. Zoals al gesteld, gaat dit ten 

koste van de nationale regeringen, en in de moderne tijd betekent dit het einde van het 

bestaan van de staat en zijn zeggenschap over het publieke domein. De internationale 

problemen die in deze tijd spelen, zoals groeiende inkomstenverschillen, geweld en 

milieuproblematiek op wereldschaal, kunnen niet meer op nationaal niveau opgelost 

worden, evenmin als de gevoelens van onrust hierover kunnen worden weggenomen. 

De herinrichting van de wereldmaatschappij vereist een bredere basis. Dit roept de 

noodzaak op tot vorming van een global governance, waarbij ook andere systemen dan 

alleen de politiek betrokken dienen te worden. Men kan dan spreken van een global 

Civil Society (Thomas 2007: 95-97; Lubbers 2002: 188-190; en Went 1996: 4 en 93). 

Bij deze ontwikkeling rijst de (interessante) vraag: Wat dit betekent voor bijvoor-

beeld het volkenrecht? Zullen de nationale rechten van lokale volken worden geres-

pecteerd? De Verenigde Naties en de bijbehorende instituties streven naar het 

scheppen en behouden van een wereldsysteem waarin de rechten van burgers gegaran-

deerd worden. Hiertoe wordt het toepassingsbeleid van westerse rechtsregels verbreed 

naar andere landen, waaronder ook moslimstaten. Regeringsautoriteiten, groepen en 

zelfs individuen die deze rechten schenden door bijvoorbeeld het begaan van 

misdaden tegen de menselijkheid, dienen zich te verantwoorden voor een inter-

nationale rechtbank of een internationaal oorlogstribunaal (Van der Linden 2004: 12; 

en Wouters 2002: 149-161). In het Midden-Oosten echter heeft de bemoeienis ter 

bestrijding van terrorisme en vestiging van democratieën slechts geleid tot militari-

sering van die gebieden. 

 

4.2.4 De gevolgen van globalisering 

Sommige auteurs beschouwen het proces van globalisering merendeels positief, met 

name op het gebied van de technologische vooruitgang. Meer vrijhandel en de inter-

nationalisering van markten en de economie betekenen voor velen meer welvaart. Er 

kleven echter tevens veel nadelen aan globalisering. In de praktijk leidt openstelling 

voor buitenlandse bedrijven van afgeschermde markten (met als doel een hogere 

winst) vaak tot verlies van banen, het verdwijnen van economische en sociale net-
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werken en van traditionele producten. Deze situatie is vooral van toepassing in derde-

wereldlanden, die hierdoor zelfs schade kunnen ondervinden, met name door 

bijvoorbeeld het GATT-verdrag. De landen die grote kapitaalinvesteerders zoeken, 

hebben geen andere keuzemogelijkheid dan aan de eisen en voorwaarden van de 

laatsten te voldoen, waardoor een afhankelijkheidsrelatie wordt opgebouwd met bij-

voorbeeld het IMF of de Wereldbank. Voor deze financiële machten is het van groot 

belang dat het binnenlandse systeem snel geprivatiseerd en geliberaliseerd wordt, met 

als gevolg economische problemen voor de grote massa. Sommigen, onder wie Went, 

spreken in dit verband van de ‘dictatuur van de financiële markten’ (Went 1996: 23). 

Een ander negatief gevolg van globalisering is dat grote ondernemingen hun pro-

ductie naar lagelonenlanden verplaatsen.7 Door deze ‘delokalisering van de productie’ 

is de samenhang tussen hoogwaardige technologie, hoge arbeidsproductiviteit, hoge 

kwaliteit en hoge lonen verbroken. Ondernemingen worden steeds transnationaler en 

de buitenlandse investeringen scoren steeds hoger (Went 1996: 27; en Wouters 2002: 

150). 

In het algemeen kan men drie belangrijke consequenties verbinden aan globali-

sering. Allereerst beïnvloedt zij individuen op het persoonlijke niveau door bindingen 

met andere individuen in andere samenlevingen. Dit brengt met zich mee dat leef-

werelden in diverse gebieden steeds meer gelijkenis gaan vertonen. Ten tweede: op 

politiek gebied heeft de macht van de staat een verandering ondergaan. Staten kunnen 

nauwelijks meer los van andere staten functioneren en zijn op allerlei manieren 

verbonden met de rest van de wereld. In plaats hiervan is de rol van de internationale 

organisaties vergroot. Ten derde heeft de globalisering een wereldgemeenschap 

gecreëerd door het min of meer elimineren van grenzen op technologisch, politiek, 

cultureel en met name economisch gebied. Daarbij biedt globalisering kansen voor het 

wereldwijd verhandelen van unieke producten die regio-specifiek zijn. De wereld van 

de globalisering is in eerste instantie een westerse wereld (Van der Linden 2004: 15-

17). 

Globalisering wordt door sommige auteurs gezien als een belangrijke oorzaak van 

de migratiegolf in de wereld8, er vindt een ‘transnationale migratie’ plaats. De liberali-

sering, privatisering en de internationalisering van de economie, kortom het globalise-

ringsproces, stimuleert deze vluchtelingenstroom, waardoor nieuwe netwerken van 

verhoudingen ontstaan en het personenverkeer in de wereld wordt gestimuleerd. 

                                                        
7 Het Engelse concern Morgan Crucible produceert bijvoorbeeld het meest in China, Vietnam en 

Tsjechië om boven een winstmarge van 14 procent te komen, en betaalt het personeel slechts 1 of 2 

dollar per dag in plaats van de 10 dollar of meer per uur in westerse landen (in Japan 31 dollar per uur). 

Ook is het mogelijk om personeel te allen tijde te ontslaan. 
8 In 1983 bedroeg het aantal asielzoekers in West-Europa en Noord-Amerika 92.400. In 1985 was dit 

aantal 200.000, in 1988 was dit 320.000 en in 1991 steeg het aantal tot 645.000. De Verenigde Staten 

lieten in de laatste jaren van de twintigste eeuw meer dan 800.000 immigranten per jaar toe die een legale 

status verkregen. 
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Mensen uit derdewereldlanden kunnen gemakkelijker dan vroeger het geval was de 

westerse grenzen passeren. De westerse landen worden door hen beschouwd als 

plaatsen waarin de economische situatie ideaal is. Een tweede reden houdt verband 

met de val van het Oostblok. In de voormalige Sovjet-Unie en de Oost-Europese 

landen waren de etnische spanningen verscherpt en ging de sociale samenhang in die 

samenlevingen ten koste van politieke stabiliteit. Na de val van de Berlijnse Muur zijn 

deze etnische conflicten geëscaleerd, waardoor een vluchtelingenstroom op gang is 

gekomen. Een derde reden ligt in het feit dat bedrijven in de industrielanden goed-

kope arbeidskrachten aantrekken die veelal illegaal in westerse landen verblijven. Het 

loon ligt laag, een wettelijke bescherming ontbreekt en zij kunnen dan ook gemakke-

lijk ontslagen worden (Guhathakurta et al. 2007: 201-209; Rosens 2002: 79-84; en 

Went 1996: 29-31). 

Op sociaal gebied is de kloof tussen arm en rijk, zowel binnen afzonderlijke landen 

als op wereldschaal, vergroot, zoals bijvoorbeeld in Latijns-Amerika. Iedere dag 

sterven 34.000 kinderen onder de vijf jaar aan de gevolgen van armoede. 80 procent 

van de welvaart is in handen van 20 procent van de wereldbevolking. De rijkdom van 

101 individuen en families in de wereld wordt geschat op 452 miljard dollar. Dit is 

meer dan het jaarinkomen van anderhalf miljard mensen, ofwel de gehele bevolking 

van India, Pakistan, Indonesië, Bangladesh en Nigeria samen. Terwijl de Verenigde 

Naties een budget van iets meer dan één miljard dollar per jaar te besteden hebben, 

geven de Amerikanen ieder jaar meer dan negenentwintig miljard dollar uit aan 

snoepgoed. De globalisering wordt verantwoordelijk gesteld voor deze ongelijkheid 

(Hendriks 2004: 57; Went 1996: 32; en Naert & Coppieters 2002: 23-28). 

Zoals al gesteld is in een eerdere paragraaf, met betrekking tot economische glo-

balisering, vallen de begrippen ‘globalisering’ en ‘imperialisme’, ofwel amerikanisering, 

voor een aantal theoretici min of meer samen. Er wordt een specifieke vorm 

nagestreefd van zowel economisch als politiek denken en handelen, namelijk de 

marktgerichte. De globalisering zorgde vooral in de jaren negentig in Zuidoost-Azië 

voor een crisis. Met name in Indonesië, de Filippijnen, Thailand en de zogenaamde 

Aziatische tijgers in Oost-Azië zijn financiële en economische problemen ontstaan  

anders dan de propaganda van het IMF en de Wereldbank over de kracht van de 

economische groei in deze landen wil doen geloven. 

Eén van de door het IMF gestelde voorwaarden voor economische hulp aan 

ontwikkelingslanden is privatisering van de overheidsbedrijven, hetgeen vrijwel altijd 

grote sociale onrust en armoede veroorzaakt, met als consequentie verlies van banen 

en een voortdurend groeiende kloof tussen de arme meerderheid en de rijke minder-

heid. De Wereldbank heeft altijd geopereerd onder de invloed van de VS, wat na het 

einde van de Koude Oorlog en het begin van de Amerikaanse nieuwe wereldorde niet 

is veranderd (Antonio 2007: 67-69 en 77; en Wertheim 1999: 242-252). 

Een ander negatief gevolg van het globaliseringsproces is dat het kapitalisme zich 

uitbreidt ten koste van datgene wat voor het voortbestaan van de wereld noodzakelijk 
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is. Met ecologische gevolgen zoals een zware aantasting van het milieu, beschadiging 

van de ozonlaag, vervuiling van rivieren en vernietiging van bossen wordt geen 

rekening gehouden. Men verwacht dat de aarde als gevolg van de snelle en toe-

nemende mondiale industrialisatie binnen honderd jaar tot 3,5 graden Celsius warmer 

zal zijn en dat het zeewater een halve meter zal stijgen. Vooral om deze redenen 

concluderen veel auteurs dat het verschijnsel globalisering negatieve gevolgen heeft 

voor de grote meerderheid van de huidige wereldbevolking, alsmede voor de toekom-

stige generaties (zie Yearley 2007: 241-245; Wouters 2002: 151; en Went 1996: 39). 

De Haan vat de consequenties van de globalisering samen in twee punten: 

‘1) […] because markets and social relations are becoming worldwide, livelihood will 

become multi-local […]. 2) […] because of globalization, the importance of the 

international and the regional-local levels of scale will increase to the detriment of the 

national level.’ (De Haan 2000: 33)  

Hij verwijst daarbij naar een nieuwe verhouding tussen nationaal en internationaal 

handelingsniveau, hetgeen wil zeggen dat nationale grenzen vervangen worden door 

lokale systemen die zelf deel uitmaken van globale netwerken. De actoren komen op 

het internationale niveau dichter bij elkaar. De Haan wijst echter ook op een ander 

gevolg van globalisering, namelijk dat ondanks het feit dat leefstijlen gehomogeniseerd 

worden, lokale krachten toch hun specifieke manier van leven zullen blijven benadruk-

ken (De Haan 2000: 36). 

Als gevolg van de negatieve aspecten zoals hiervoor besproken, roept het 

verschijnsel de nodige tegenreacties op. Veel volken benadrukken de eigen identiteit, 

de eigen cultuur en hun waarden en gewoonten en willen vervreemding in de richting 

van verwestersing en amerikanisering tegengaan. Ook is er weerstand tegen het pure 

rationalisme en de homogenisering van culturen, waardoor de lokale culturen zouden 

verdwijnen. Veel traditionele en religieuze groeperingen ervaren het globaliserings-

proces als een verschijnsel dat naar het vernietigen van hun cultuur en identiteit 

streeft. Het verzet hiertegen neemt vaak een gewelddadig karakter aan. Deze anti-

globaliseringsbewegingen (religieuze sekten en sociale groepen) zijn vaak radicaal van 

aard en streven naar een antiwesterse revolutie op verschillende gebieden (Turner 

2007: 675-690). Zij opereren wereldwijd tegen de transnationale hegemonie van het 

Westen (vooral van de VS).  

Veel schrijvers in Azië, bijvoorbeeld, noemen in dit verband de Aziatische culturele 

erfenis. Zij leggen de nadruk niet op de westerse, maar op de Aziatische waarden. 

Hoewel de globalisering in Oost-Azië wel veranderingen en modernisering teweeg 

heeft gebracht, heeft dit niet geleid tot een verwestersing op sociaal, cultureel en 

politiek vlak. De Aziatische waarden vormen een verzet in de postkoloniale emanci-

patiestrijd in Azië. Dit verzet wordt beschouwd als een reactie op het westerse 

ontwikkelingsparadigma in dit gebied. Elke samenleving staat voor de vraag hoe men 

in de tijd van globalisering een balans kan vinden tussen materiële, sociale en spirituele 
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aspecten. Ondanks het feit dat de zogenaamde ‘reboundverschijnselen’ zelfs in bedrij-

ven te zien zijn, zette het globaliseringsproces zich in afgelopen decennia met kracht 

door, vooral op de gebieden economie, techniek en individualisering (zie Lesage 2004: 

175-179; Sie 1999: 274-276; en Lubbers 1998: 13-15). 

De globalisering veroorzaakt een politiek verzet waaraan niet bijzonder veel moge-

lijkheden wordt geboden. Individuen zijn in feite passieve toeschouwers en ervaren 

gevoelens van machteloosheid, waaruit zij trachten te ontsnappen. Het ‘lokalisme’ is 

één van die ontsnappingsmogelijkheden. Veel stedelijke sociale bewegingen en lokale 

boerenacties in de derdewereldlanden worden beschouwd als initiatieven in deze 

richting. Zij streven naar het vormen van een regionaal politiek systeem. Het is nood-

zakelijk om een brug te bouwen tussen het lokale empowerment en de wereldwijde 

hervormingen. Lokale volken in Afrika beschouwen de westerse democratisering als 

een poging tot beheersing van hun land. Zapatistas in Chiapas (de Mexicaanse 

indianen die een strijd aangaan voor de sociale gelijkheid in Mexico), en vakbonden in 

de VS en Canada voeren oppositie tegen het vrije handelsverdrag van de NAFTA. De 

CIA besteedt dan ook sinds het einde van de Koude Oorlog elk jaar een aanzienlijk 

deel van haar budget aan economische spionage (McMichael 2007: 231-234; en 

Nederveen Pieterse 1999: 219-222). 

Het globaliseringsproces met zijn wereldmarkt is een gevolg van de verspreiding 

van het kapitalisme over de gehele wereld. De waarden en normen van lokale plaatsen 

en landen worden tenietgedaan, en de plaatselijke mythische geografie wordt ver-

nietigd. Globalisering vervreemdt mensen van de landschappen in hun omgeving. Het 

dwingen van volken tot globalisering kan leiden tot nationalisme, regionalisme en 

fundamentalisme. Globalisering en delokalisering hebben als reactie een hernieuwde 

belangstelling veroorzaakt voor het lokale; op de delokalisering volgt weer een 

relokalisering. In deze zin roept globalisering op tot het teruggrijpen naar lokale 

identiteiten en leefstijlen. Delokalisering leidt tot een diep bewustzijn dat dwingt tot 

het opnieuw activeren van regionale tradities. Dit is een noodzakelijk proces, inherent 

aan de negatieve gevolgen van de globalisering op dit gebied (Lemaire 1999: 208-212). 

De algemene voorspelling is dat de globalisering in de toekomst verder door zal 

zetten. Een volledig geïntegreerde economie is tot nu toe niet tot stand gekomen. De 

huidige wereld is weliswaar opmerkelijk meer geglobaliseerd dan vijftig jaar geleden, 

maar minder dan theoretisch mogelijk is. Het blijft al met al een geleidelijk proces dat 

in de toekomst voor veel conflicten en spanningen zou kunnen zorgen (Went 1996: 

47-48). 

4.3 Islamitisch fundamentalisme versus modernisering  

In Hoofdstuk 3 is met betrekking tot deze problematiek al een aantal uitspraken 

gedaan. Voor de volledigheid volgt in deze paragraaf hiervan een samenvatting. 
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De opkomst van het westerse modernisme en de daarmee gepaard gaande globali-

sering heeft de islamitische wereld op verschillende gebieden sterk beïnvloed. In het 

begin van de moderne tijd kenden de westerse samenlevingen een totaal ander sociaal, 

economisch en cultureel systeem dan de islamitische wereld. De modernisering van de 

westerse samenleving vereiste sociale en intellectuele veranderingen; religieuze ver-

schillen en spirituele idealen zouden de vooruitgang belemmeren. De activiteiten van 

wetenschappers stonden niet meer onder controle van de kerkelijke autoriteiten. 

Idealen als democratie, tolerantie, mensenrechten en secularisering kregen een steeds 

reëler betekenis. Dit had onaangename gevolgen voor de islamitische wereld, die in 

grote beroering werd gebracht door het moderniseringsproces. Omdat het Westen 

behoefte had aan nieuwe markten, werd de moslimwereld gezien als een potentiële 

markt voor zijn enorme productie. Terwijl de Europeanen en Amerikanen de gelegen-

heid hadden gekregen in hun eigen tempo te moderniseren, werden de gekoloniseerde 

landen gedwongen veel te snel te moderniseren en zich aan te passen aan de ontwik-

kelingen in het Westen. Aldus werd de islamitische wereld door de Europese groot-

machten snel en permanent tot een afhankelijk blok gereduceerd. Daarbij had de 

ervaring met het kolonialisme, en als gevolg daarvan de botsing met Europa, de isla-

mitische samenleving al danig ontwricht. Als gevolg van de modernisering ontstond in 

het Westen een scheiding van kerk en staat, teneinde de overheid, de wetenschap en 

de technologie te bevrijden van de beperkingen van een behoudende religie (Devisch 

2007: 36-37; en Armstrong 2001a: 215-247). 

In dit opzicht wordt het islamitisch fundamentalisme opgevat als een reactie op de 

gevolgen van de sociaaleconomische modernisering. Wat dit betreft is het islamitisch 

fundamentalisme principieel in strijd met de moderniteit, vanwege zijn nadruk op 

vaste normen en waarden en het precies uitvoeren van de islamitische principes, het-

geen een islamitische staat vereist op grond van de sharia. De bestaande islamitische 

bewegingen zijn uitermate afhankelijk van de staatsorde en het politieke systeem 

waarin ze zijn ontstaan en vormen dus ten dele een weerspiegeling van de regimes 

waartegen ze zich afzetten. De gelijktijdige invoering van de moderniteit in de Ara-

bische wereld vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ging gepaard met 

invoering van verschillende institutionele, militaire en juridische middelen en techno-

logieën binnen een welbepaald machtsperspectief, namelijk het groeiende imperialisme 

en later het kolonialisme van bepaalde westerse mogendheden. De modernisering van 

het leger, het bestuur en het educatief systeem had belangrijke en deels ongewilde 

gevolgen voor de lokale politieke, economische en sociale hiërarchieën. De directe 

kolonialisering van de grootste delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika had als 

belangrijk gevolg dat er zich verschillende vormen van verzet in de moslimwereld 

ontwikkelden (Zemni & Casier 2007: 52; en Weinberg & Pedahzur 2004: 5). 

Vaak wordt de modernisering naar voren gebracht als de voornaamste factor 

waarop moslims scherp reageren. Veel Amerikaanse politici zijn van mening dat het 

nu (na de val van de Sovjet-Unie) de ideologie van het islamitisch fundamentalisme is 
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die bedreigend zou kunnen zijn voor de westerse liberale democratie. Zo beschouwd 

is het islamitisch fundamentalisme een extremistische reactie op het westerse liberalis-

me, modernisme en secularisme – eerder dan een inherent aspect van de cultuur 

(Marty & Appleby 1993b: 1-2). 

Het moderniseringsproces kent culturele, politieke en economische aspecten die 

zijn gebaseerd op een materialistische filosofie en die door moslims worden ervaren 

als een vervreemdingsmechanisme in hun samenleving. Deze vervreemding bevat 

tevens een psychologische component, namelijk een gevoel van desoriëntatie. Dit 

gevoel brengt hen tot het zoeken naar een alternatief in de traditie dat de psycho-

logische veiligheid en sociale stabiliteit in hun leven garandeert: de islam (Hunter 

1988a: xi-xiii). 

De moderniteit is een product van de christelijke samenleving en de civilisatie. Op 

de consequenties hiervan heeft de islamitische wereld gereageerd, met name op het 

gebied van de politiek (vanwege het kolonialisme), het onderwijs (vanwege de moder-

ne onderwijssystemen en zijn instellingen) en de ideologie (vanwege haar oppositie 

tegen nationalisme, democratie en socialisme). De islamitische denkers hebben de 

westerse tendens naar werelddominantie bestreden. Om de moslimidentiteit te waar-

borgen, hebben intellectuelen in de twintigste eeuw de moslimsamenlevingen opge-

roepen terug te keren tot ‘het eigene’. De islamitische revolutie van Iran was een 

reactie van de sjiitische gemeenschap tegen het moderniseringsproces dat vooral op 

wetenschappelijke, industriële en technologische gebieden van kracht was (Rajaee 

1993: 103-104). 

M. Fischer duidt aan dat niet alleen de traditionalisten, maar ook de gematigd 

religieuzen terughoudend reageerden op de modernisering die in de tijd van de sjah in 

de samenleving gaande was (Fischer 1980: 9). Het leven van traditionele sjiieten wordt 

georganiseerd door fatwa’s en ordes van mujtahids. Mujtahids zijn hooggeleerde reli-

gieuze (islamitische) geestelijken die op de religieuze (islamitische) scholen (madreseh 

elmiyeh) onderwijzen. Mujtahids spelen een centrale rol binnen de sjiitische gemeen-

schap. Als de sjiieten vragen hebben, stellen ze deze schriftelijk of dan wel mondeling 

aan mujtahids en worden die vervolgens beantwoord. De vragen kunnen van allerlei 

aard zijn. De antwoorden die mujtahids geven, worden door de gelovige sjiieten 

beschouwd als rechtstreeks refererend aan de islam. De gang van zaken van de 

sjiitische gemeenschap wordt bepaald door belangrijke mujtahids. Zowel het seculiere 

moderniseringsbeleid van Reza Sjah, als de moderne politiek van Mohammad-Reza 

Sjah werd door de traditionele mujtahids ervaren en beschouwd als aanvallen op de 

islam, waarop zij en de sjiitische gemeenschap scherp reageerden en daartegen 

demonstraties organiseerden, zoals gebeurde in de steden Mashhad, Tabraiz, Teheran, 

Qom en Shiraz (Fischer 1980: 186-188 en 220).  

Er zijn veel sociale wetenschappers die van mening zijn dat de Iraanse Islamitische 

Revolutie van 1979 en de opkomst van het islamitisch fundamentalisme in dit land 

reacties waren op het maatschappelijke moderniseringsbeleid van de sjah. Deze des-
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kundigen menen dat het tempo van deze modernisering te hoog lag en veroorzaakte 

de felle reacties van de traditionele conservatieve klassen en met name de religieuze 

groeperingen. De oorzaak van het ontstaan van de Islamititische Revolutie kan dan 

worden gezien als een reactie van de conservatieve krachten op de te snelle door-

voering van het moderniseringsproces van het sociale leven, waarbij geen plaats voor 

geestelijken werd ingeruimd (zie bijvoorbeeld Bakhash 1985: 24-25; Keddie 1982: 157-

158, 169-189 en 239-242; en Fischer 1980).  

De moderniseringspolitiek heeft ook in veel andere landen een scherpe reactie van 

moslims opgewekt, die zich meestal in een militante vorm manifesteert. Met name de 

materialistische invloed van de modernisering wordt verworpen. De moderniteit is de 

sociale orde van het Westen en niet die van moslimsamenlevingen. De export van 

deze orde naar landen die in een andere historische en sociale context verkeren, brengt 

tegenreacties teweeg. Het is dit exportproces waardoor het fundamentalisme ontstaat. 

Waarden als institutionele rationalisering, pluralisme, seculiere democratie en indus-

trialisering zijn voor de conservatieve moslims niet acceptabel en roepen een reactie 

van conservatieve religieuzen op, omdat zij daardoor hun goddelijke traditie in gevaar 

zien komen (Malik 2004: 2-5; Hunter 1988b: 282; en Lechner 1991: 104 en 112). 

Dit betekent niet dat het fundamentalisme geen gebruik maakt van de moderne 

technologieën. E. Mendelsohn vindt dit veelzeggend, omdat deze technologieën be-

horen tot een seculiere (en falende) maatschappij. Hij verwerpt dan ook het idee dat 

het fundamentalisme een oppositie voert tegen de moderne wetenschap en techno-

logie. Wel wijst het moderne waarden en normen af en tracht het een nieuwe politieke 

en onderwijsorde te creëren die een middenweg is tussen traditie en moderniteit. De 

grens ligt bij een secularisering van de maatschappij waardoor het de eigen normen, 

waarden en geloofspunten (kortom, de eigen religie) in gevaar ziet komen 

(Mendelsohn 1993: 23-24 en 32). 

De radicale moslimgroepen ervaren de moderniteit als een tendens gericht tegen 

God en hun geloofsprincipes (Sivan 1995: 21). Het islamisme zou volgens sommige 

sociale onderzoekers zonder de westerse penetratie zelfs niet bestaan. Zij zien het als 

een ideologie van groepen die zich in een (werkelijke of vermeende) ondergeschikte en 

achtergestelde positie bevinden en die de oorzaak daarvan zoeken in de dominantie en 

secularistische maatschappijprincipes, hetgeen weer het gevolg is van de westerse 

overheersing. Islamisme wordt in deze zin gedefinieerd als een tegen-ideologie en in 

strijd met wat de westerse penetratie teweeg heeft gebracht. Met andere woorden: 

islamisme is een stedelijk verschijnsel dat door een reactie op het moderniserings-

proces ontstaat. Stedelijk, vanwege het feit dat dit proces meer de steden dan het 

platteland trof en aldaar een directe aanval op de islam inhield (Sunier & Termeulen 

1991: 175). 

Andere sociale wetenschappers spreken van een crisis in de moderniteit binnen de 

westerse maatschappijen en brengen het radicale islamisme in verband met deze crisis, 

die zich met betrekking tot drie aspecten voordoet. De eerste crisis betreft het falen 
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van de moderniteit als sociaal project in moslimlanden. Na de periode van kolonisatie 

zouden moslimlanden door middel van een moderniseringsproces een ontwikkeling 

tot modernisering doormaken. Een halve eeuw later is duidelijk geworden dat dit niet 

tot ontwikkeling van de meeste derdewereldlanden heeft geleid. De modernisering in 

deze landen is mislukt: de sociale armoede is niet onder controle. Het tweede aspect 

van de crisis betreft de politieke orde van de natiestaten. Dit systeem was niet in staat 

om een stabiele interne orde teweeg te brengen. Wereldwijde stromen van kapitaal, 

arbeid en ideeën, de opkomst van transnationale sociale bewegingen en culturele 

processen van globalisering hebben het dogma van nationale soevereiniteit onherstel-

bare schade toegebracht. Ook hebben deze staten de etnische conflicten niet kunnen 

oplossen. De derde crisis van de moderniteit betreft de secularisering van het politieke 

systeem. Dit seculiere politieke systeem is er niet in geslaagd om de godsdienst uit de 

publieke sfeer te doen verdwijnen, hetgeen felle reacties heeft veroorzaakt in moslim-

samenlevingen, waarin de religie niet te scheiden is van de publieke sfeer. Aldus heeft 

de modernisering een samenleving gecreëerd waarin sprake is van morele crisis, 

geweld, extreem materialisme, oorlogen en politieke tirannie (Baumann 1998: 20-21; 

en Tiryakian 2007: 91-92). 

Het moderniseringsproces streeft naar verandering van traditionele systemen op 

het gebied van onderwijs, economie, politiek en bureaucratie. De sociale structuur van 

moslimsamenlevingen zou door dit proces worden gerationaliseerd. Het vervangen 

van de ‘religieuze orde’ door een ‘rationele orde’ heeft echter in sommige maatschap-

pijen (zoals in Turkije, waar dit proces door Atatürk werd doorgevoerd, en in Iran, 

waar dit een van de oogmerken was van de revolutie) een militant verzet van moslims 

teweeggebracht. Zo leidde bijvoorbeeld de introductie van de moderne technologie 

tot een protestgroep die radio, televisie, video, films, de computer en het internet 

beschouwt als middelen van het Westen om hen te vervreemden. Het ontstaan van 

muziek- en dansclubs in deze maatschappijen zorgde voor nog meer culturele onrust 

in moslimkringen. In dit licht wordt het islamitisch fundamentalisme beschouwd als 

een protestbeweging, die primair reageert op verandering van de patriarchale struc-

turen en sociale normen door moderne, gedepersonaliseerde, bureaucratische struc-

turen en waarden. Het is een emotionele reactie op de moderne wereldbeschouwing 

en de seculiere orde die het Westen in moslimsamenlevingen wil introduceren. Deze 

bedreiging schakelt het afweervermogen van moslims in. Om deze reden ervaren 

moslims modernisering niet als vooruitgang, maar in tegenstelling hiertoe als een ver-

schijnsel dat een veelzijdige vervreemding voor hen teweegbrengt (Riesebrodt 1991: 

156-157; Utvik 2003: 64-67; en Elsjahed 1992: 58). 

De moderniteit heeft de zekerheid, de universele geldigheid en de eeuwige 

autoriteit van de religieuze teksten (de Bijbel, de Thora of de Koran) afgewezen. 

Fundamentalisten plaatsen echter de ‘goddelijke openbaring’ als de onfeilbare Schrift 

boven de wetenschappelijke methoden en resultaten. Het fundamentalisme weigert de 

Schrift op een hermeneutische wijze in verband te brengen met de geschiedenis of 
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met de sociale context, en accepteert niet dat de goddelijke tekst door menselijke 

interpretaties in twijfel wordt getrokken. Geen enkele vorm van relativisme wordt 

getolereerd. Omdat de waarheid en de geldigheid van de goddelijke openbaring niet 

tijdgebonden zijn, kan en mag zij niet worden geherinterpreteerd. Het gaat erom dat 

men deze openbaring onvervalst bewaart en precies uitvoert, hetgeen her-islamisering 

van de Arabische wereld noodzakelijk maakt. Twee van de grootste vijanden van 

fundamentalisten zijn het liberalisme en het pluralisme, die verwijzen naar het 

ontstaan van de moderne subjectiviteit van de mens en diens individuele vrijheden: 

vrijheid van geloof, geweten en godsdienst. Hoewel deze vrijheden in de moderne 

wereld van principieel belang zijn, worden ze door de islamitisch fundamentalisten 

geloochend en weigeren deze de secularisering te aanvaarden. Door de rampzalige 

gebeurtenissen die in de moderne wereld hebben plaatsgevonden, wordt het velen 

duidelijk dat er met die wereld zelf iets mis is. Na twee wereldoorlogen, na Hiroshima 

en Tsjernobyl en toenemende milieurampen, en met een steeds groter wordende 

verpaupering van de massa’s in de sub-moderne derde wereld, is het zinvol niet alleen 

te kijken naar de ‘oppositionele houding’ van het fundamentalisme, maar het ook op 

zijn eigen merites te beoordelen (Moltmann 1992: 92-95). 

Vooral de categorie ‘eeuwigheid’ neemt voor het fundamentalisme een belangrijke 

plaats in. Dit is in tegenstelling tot de moderne leer, waarin de tijd wordt beschouwd 

als lineair verlopend, en ‘de waarden’ worden gezien als tijdgebonden factoren. De 

secularisering van de cultuur en de privatisering van het geloof verlammen het geloof 

in de samenleving. Dit beweegt fundamentalisten tot tegenwerking van dit proces. 

Fundamentalisten accepteren het meerstemmige van zijn symbolen niet. Ze ontken-

nen dat voorbeelden van lezers ten aanzien van de heilige teksten hun interpretaties 

beïnvloeden, dat het algemene beeld van het geheel de interpretaties van elk deel 

kleurt, en dat elk deel van de Schrift begrepen moet worden in het licht van de inhoud 

van het grote geheel. Het fundamentalisme keurt de kritieken van de moderne 

theologie op een exclusivistische interpretatie ten aanzien van religie en religieuze 

teksten af. Het gelooft dat alleen één waarheid bestaat, en dat daarom alleen één ware 

tekst kan bestaan, en ook één ware lezing, en één ware gemeenschap. Het is een anti-

relativistische ideologie die in absolute en eeuwige waarden gelooft. De interpretaties 

ten aanzien van de heilige teksten is geen pluralistische kwestie, maar is de 

monopoliefunctie van een bepaalde formele groep, namelijk de geestelijken. Deze 

ideologie gaat ervan uit dat niet alle stemmen het recht hebben zich te laten horen. 

Het voert oppositie tegen de leer van de Verlichting, de ontwikkelingswil en moderne 

ideologieën. Sowieso verzet het fundamentalisme zich in het algemeen tegen het 

menselijke subject dat in de moderniteit centraal staat. Het rechtvaardigt zijn bestaan 

door het feit dat de moderniteit een bedreigende factor is en dat daardoor de 

noodzaak ontstaat tegenstand te bieden (Marty 1992: 12-18; en Lawrence 1998: 88 en 

98). 
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Het fundamentalisme heeft in diverse islamitische landen veel eigenschappen 

gemeen, namelijk het niet-geloven in de democratie, het beschouwen van het Westen 

als het kwaad, het streven naar een Utopia, het niet-tolereren van andersdenkenden en 

een totalitair sociaal-politiek systeem. Dit verklaart in hoge mate zijn reactie tegen het 

moderniseringsproces. Een voorbeeld is Iran, waar de sjah streefde naar het uitvoeren 

van een moderniseringsplan binnen de Iraanse samenleving dat heeft geleid tot felle 

reacties binnen de religieuze en traditionele groepen, wat leidde tot sociale crisis, 

opstand en revolutie (Sparks 2007: 43-44; en Mozaffari 1996: 229-242). 

Algerije is een ander voorbeeld. Daar maakte het FIS (Front Islamique du Salut, 

een verboden islamitische politieke partij en maatschappelijke beweging) zich sterk 

tegen het modernisme en legde het op sociaal gebied de nadruk op de traditionele rol 

van vrouwen (wel wilde het Front het thuis werken van vrouwen legaliseren, waardoor 

zij zelfs voor het pensioenrecht in aanmerking konden komen) en benadrukte het het 

islamiseren en arabiseren van cultuur en onderwijs. Sommige leiders van het FIS, zoals 

Ali Belhadj, geloofden niet in de westerse democratie. Het politieke systeem dat deze 

figuren voor het ogen hadden, was gebaseerd op de sharia en shura (‘consultatie’). Het 

parlementaire meerpartijensysteem beschouwden zij als niet-islamitisch. De FIS-leider 

Madani beschouwde, ondanks zijn gematigde ideeën, de levensfilosofie van het 

Westen als ongezond voor de geest van mens. Madani beschuldigde het Westen ervan 

chaos en twijfel bij mensen te veroorzaken: de levensfilosofie van het Westen ont-

wikkelt zich in een atheïstische richting in plaats van in een gelovige. De westerse 

civilisatie is daardoor antigoddelijk. Ook Madani meende dat de moderniteit in een 

crisis verkeert en waarschuwde de islamitische wereld voor een culturele invasie van 

het Westen. Ondanks zijn niet-gewelddadige opvattingen bleef de harde lijn in het FIS 

de dominante ideologie. Uiteindelijk is het leger met behulp van het Westen erin 

geslaagd te voorkomen dat het FIS de politieke macht in het land kon grijpen en dat 

Algerije een tweede Iran zou worden (Esposito 2003b: 80; Burgat 2003: 110; en Willis 

1996: 140-141). 

In Egypte wordt de opkomst van de islamitische opleving in verband gebracht met 

het materialisme van de moderniteit. Deze beweging wordt bestempeld als een anti-

westerse kracht. Vanwege het feit dat moslimsamenlevingen zijn gebaseerd op non-

materialistische waarden, zorgde de introductie van culturele instellingen van het 

modernistisch materialisme, zoals bioscoop, theater, kranten, boeken, dansclubs, etc., 

in de loop der tijd voor problemen in moslimgezinnen. De introductie van drugs in de 

samenleving verergerde dit probleem. Door de opleving van de islamitische waarden 

werd de oplossing van deze culturele verschuiving, veroorzaakt door de moderni-

sering, gezocht in de islam en de islamitische traditie (Sonbol 1988: 25-26; en Utvik 

2003: 43-45). 

Veel onderzoekers gaan ervan uit dat het islamitisch fundamentalisme in het alge-

meen een tegenstelling vormt met het moderniseringsproces, met name betreffende 
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het aspect van de secularisering. In de hiernavolgende paragraaf leg ik de nadruk op 

deze specifieke problematiek. 

4.4 Enkele noties betreffende toepassing van de sharia en islamisering van 

de samenleving versus secularisering  

Secularisering betekent letterlijk ‘vertijdelijking’ of ‘verwereldlijking’. Een seculier 

systeem richt zich niet, zoals een religie dat wel doet, op een leven na dit leven of een 

wereld boven deze wereld. Een seculier systeem beoogt de gehele samenleving in te 

richten op basis van wereldlijke principes. Wanneer men spreekt over secularisering, 

refereert men aan een politiek systeem met een scheiding tussen religie en staat, een 

systeem waar een rationele orde in de samenleving heerst. Het geloof wordt be-

schouwd als een privéaangelegenheid zonder bemoeienis van de overheid, wat 

gewoonlijk als positief wordt ervaren. Het proces van secularisering in de islamitische 

wereld is echter anders verlopen: daar werd secularisering gezien als een middel tot 

vervreemding van de eigen identiteit, alsmede als een aanval op de islam. Men keerde 

zich zowel tegen landgenoten met een positieve kijk op het moderne bestaan als tegen 

de externe pogingen tot secularisering (Devisch 2007: 36-37; en Armstrong 2001a: 

215-247). 

De aanwezigheid van westerse autoriteiten tijdens het kolonialisme in de isla-

mitische samenlevingen, zoals in Egypte, Algerije, Libië en in andere Arabische en 

Noord-Afrikaanse landen, heeft de politieke autonomie van de moslims in deze 

gebieden ondermijnd of geheel en al tenietgedaan. Deze westerse invloeden zijn tot op 

heden op politiek gebied nog aanwezig. Eén van deze verschijnselen is de secularisatie, 

waardoor de invloed van de islamitische waarden op het politieke systeem wordt 

tegengegaan. Moslims beschouwen dit als een manier om een indirecte en complexe 

kolonialisering in de moderne tijd open te houden, ditmaal door lokale, landelijke en 

afhankelijke bewindspersonen. Dit heeft uiteraard binnen de islamitische samen-

levingen de nodige weerstand teweeggebracht. In overeenstemming met deze stelling 

benadrukt S. Al-Azm (2004) dat de Egyptische organisatie van de Moslimbroeders 

(die gezien wordt als de moeder van alle fundamentalistische groeperingen in de 

Arabische en de Noord-Afrikaanse wereld), een reactie was op de seculariserende 

krachten en processen die de revolutie van de Egyptenaren tegen de Britse koloniale 

heerschappij in 1919 ontketend had. Het feit dat bijna alle fundamentalistische 

bewegingen naar een politieke institutie streven, waarin de sharia uitgevoerd zou 

kunnen worden, is niet in overeenstemming te brengen met secularisatie, hetgeen vaak 

door middel van gewelddadige gedragingen geuit wordt. De revolutie in Iran was 

mede bedoeld om op politiek gebied de seculiere neigingen van de sjah en de invloed 

van het Westen in dit opzicht tegen te houden. Ook in Pakistan vinden 

fundamentalistische pogingen plaats tot invoering van de islamitische sharia. 
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Turkije is het enige land in de islamitische wereld waar sinds de tijd van Atatürk na 

1920 sprake is van een officiële seculiere staat. Toch blijkt dit slechts een formele 

verklaring. In de afgelopen jaren is er sprake geweest van een enorme groei van het 

islamisme in de Turkse samenleving, die de islamitische Refah-partij in 1995 door een 

democratische verkiezing aan de macht bracht. Uit vrees voor een fundamentalistische 

overheersing heeft het leger, dat in het Turkse bestuurssysteem veel macht heeft, de 

regering van Nijmedin Erbakan ten val gebracht en de partij ontbonden. Dit heeft 

echter de groei van het islamisme niet kunnen tegenhouden: de islamieten hebben zich 

georganiseerd in een andere partij, de Fazilat-partij, die veel aanhang heeft. In maat-

schappijen als Algerije, Turkije, Pakistan en Egypte, waarin fundamentalisten actief 

zijn, is er sprake van machtige en serieuze stromingen die naar het islamiseren van de 

hele samenleving streven. In Irak en Syrië staan de regeringen niet onwelwillend 

tegenover de islam, en zij gebruiken soms zelfs islamitische leuzen om het volk achter 

de staat te krijgen. Saddam Hoessein heeft in de Golfoorlog van 1992-1993 bijvoor-

beeld voor het eerst de uitspraak Allah Akbar (‘God is groter’) op de Iraakse vlag gezet 

en heeft daarmee getracht een nationale solidariteit tegen het Westen op te wekken. In 

landen als Iran en Saoedi-Arabië is door de regering eveneens serieus afstand 

genomen van de officiële islamitische wetten. Feestdagen, symbolen, helden, monu-

menten, historische plaatsen, ceremonies en gedenkdagen hebben zich meer en meer 

met het nationale karakter en het openbare leven vermengd. Dit ontlokt de kritiek van 

de radicale moslimfundamentalisten dat de islam uit het openbare leven aan het 

verdwijnen is en beperkt wordt tot een persoonlijke zaak. De secularisatie in de islam 

is in de ogen van de dogmatische traditionele orthodoxen volkomen in strijd met de 

islamitische grondslagen. De islam omvat principieel politieke deelneming en verant-

woordelijkheid in de samenleving voor collectieve belangen (Al-Azm 2004: 150-159; 

en Spencer 1996: 93-107). 

In Algerije heeft de democratie de opkomst van het fundamentalisme juist be-

vorderd. Dit verschijnsel is tekenend voor het feit dat vervanging van een dictatoriaal 

regime door een democratisch systeem een overgangsperiode vereist. Zonder deze 

overgangsperiode ontstaat een grote kans op het opkomen van fascistische tegenbe-

wegingen. De meeste fundamentalistische bewegingen echter zijn tot stand gekomen 

als een reactie op de westerse politieke invloed. Het islamitisch fundamentalisme is in 

deze zin een politieke weerstand tegen de liberalisering van de politiek en de economie 

(Utvik 2003: 53; Burgat 2003: 108-112, 128-130; en Mimouni 1992: 122). 

Het islamitisch fundamentalisme beschouwt de goddelijke wet (de sharia) als heilig 

en verwerpt de seculiere staat in naam van een ‘Broederschap’, terwijl de moderne 

seculiere staat gebaseerd is op ‘burgerschap’, ongeacht de geloofspunten van de leden 

van de samenleving (Scruton 2003: 145). Islamitische fundamentalisten stellen de 

Koran op de eerste plaats als het gaat om het stichten van een goddelijke sociale orde; 

hiertoe is de ratio niet in staat. Wetten die door middel van de menselijke ratio 



MODERNISERING,  GLOBALISERING EN DE IDENTITEITSCRISIS IN DE MOSLIMWERELD   153 

gemaakt worden, zijn niet absoluut en stabiel en dus niet voor altijd geldig (Mawsilili 

2009: 39-40). 

Sommige staten in de moslimwereld kiezen voor een weg tussen een seculiere en 

een totale islamitische staat. De Syrische regeringsvorm bijvoorbeeld omvat zowel 

seculiere als islamitische regels. Dit heeft te maken met het feit dat de staat geleid 

wordt door de Ba’th-autoriteiten, die zowel nationalist als religieus zijn en die regeren 

onder invloed van de Moslimbroederschap. Tevens biedt deze regering allerlei sub-

sidies en diensten aan de bevolking aan, waardoor zij in het algemeen tevreden is over 

de economische situatie en groei van het fundamentalisme min of meer tot staan 

komt. In islamitische samenlevingen waar de seculiere staat de islamitische waarden in 

gevaar brengt, bestaat meer kans op een groei van het fundamentalisme. Egypte en 

Algerije zijn voorbeelden van staten die meer de westerse dan de islamitische principes 

aanhangen. De Syrische regering heeft een nauwe verhouding met sommige moslim-

groepen, zoals de AMAL in Libanon. Deze groepering is echter meer seculier dan 

radicaal en heeft zeer weinig gemeen met groeperingen als de Hezbollah (Wessels 

2001: 81). 

In Iran probeerden de Pahlavi-monarchen hun seculiere plannen in de samenleving 

uit te voeren. Reza Sjah Pahlavi (1921-1941) verbood de islamitische sluier voor de 

vrouwen, beperkte de activiteiten van de oelama, onderdrukte de islamitische festi-

viteiten en voerde een seculier en anti-islamitisch beleid, hetgeen verzet opwekte. 

Mohammad Reza Sjah Pahlavi (1944-1979) zette het seculiere beleid van zijn vader 

voort, waarmee ook hij kon rekenen op een botsing met de oelama, de traditionele 

burgers en de revolutionaire krachten in de samenleving. De anti-seculiere krachten 

werden gevangengezet, gemarteld en geëxecuteerd (Armstrong 2001a: 235-236; en 

Keddie 2006: 85-104). 

Bij het islamitisch fundamentalisme spelen drie op elkaar inwerkende en elkaar 

versterkende processen een rol: islamisering van de samenleving, islamisering van het 

staatsbeleid en politisering van de islam. Islamisering van de samenleving houdt in, dat 

het management van de gehele maatschappij, vooral op het gebied van de media, 

steeds meer een islamitisch aanzien krijgt. Islamisering van het staatsbeleid is aan de 

orde waar de regimes een islamitisch jargon hanteren, de financiële en juridische zaken 

een islamitisch karakter hebben en de islam als grondslag dient bij regeringsbesluiten. 

Het resultaat van deze twee processen vormt het kader van de politisering van de 

islam, wat inhoudt dat groepen de islam als een politieke ideologie voor het regeren 

gebruiken, zich op organisatorisch gebied professionaliseren en strategieën ont-

wikkelen om de achterban te mobiliseren, en dat zij middelen ontwikkelen om hun 

doelen te bereiken. Zoals al eerder gesteld, is door de westerse hegemoniale motieven 

op verschillende gebieden een afweersysteem geactiveerd dat in veel gevallen 

gekarakteriseerd wordt door geweld. De Moslimbroederschap in Egypte en Noord-

Afrika, de verschillende bewegingen in de Arabische wereld, bijvoorbeeld in Libanon, 

de Jama’at-Islamiyah in Pakistan, de islamitische krachten in Iran en de verschillende 
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groeperingen in Afghanistan, zijn alle politiek en cultureel actief. Ze zijn vaak fel 

gericht tegen het Westen en willen een politiek systeem op basis van de sharia. 

Democratie en secularisering zijn westerse fenomenen die het uitvoeren van de sharia 

verhinderen. Door bepaalde lokale volken wordt de democratie ook wel gezien als een 

nieuw westers middel om de heerschappij over hun land te verkrijgen (Den Besten 

2003: 131; en Wertheim 1999: 252). 

De tendens naar islamisering heeft zich vooral in de twintigste eeuw geuit in de 

vorm van verschillende islamitische bewegingen, groeperingen en individuen. Men kan 

zich voorstellen dat islamitisch fundamentalisten naar het stichten van een islamitische 

staat streven. Het maakt geen verschil of zo’n sharia-centristische staat tot stand komt 

door een nationale verkiezing, een staatsgreep of door een radicale revolutie. In ieder 

geval heeft zo’n islamitische staat consequenties voor zowel vrouwen als voor mannen 

en kinderen. Een islamitisch-fundamentalistische staat beïnvloedt onvermijdelijk het 

onderwijssysteem en het opvoedingsproces (Marty & Appleby 1993b: 4-7). 

Moslimfundamentalisten beschouwen het stichten van een maatschappelijke orde, 

die op goddelijke normen gebaseerd is, als hun religieuze plicht. Vooral de culturele 

moderniteit vormt een probleem voor de moslimwereld. Bewegingen als het ‘islami-

tisch reformisme’ en het ‘nationalisme’ worden door moslims beschouwd als pogingen 

om in hun maatschappijen culturele moderniteit te introduceren. Moslimactivisten 

ervaren culturele moderniteit als een virus dat de islamitische civilisatie zal vernietigen. 

De politieke islam heeft als doel dit virus te bestrijden. De culturele moderniteit wordt 

samengevat in drie aspecten: democratie (en pluralisme), mensenrechten en liberale 

tolerantie. Het fundamentalisme vormt hiertegenover een alternatieve ideologie. 

Terwijl de moderniteit ieder mens behandelt als een individu, geldt in het fundamen-

talisme de collectiviteit. De kern van de moderniteit is de ‘democratische orde’, terwijl 

het islamitisch fundamentalisme naar een politieke orde streeft als ‘de staat van God’, 

als een politiek alternatief voor de seculiere staat. Er zijn groepen islamitische 

fundamentalisten die de democratie zelfs beschouwen als heidens (Tibi 2002: 25-28, 

75-79; en Utvik 2003: 49-57). 

In de moderniteit is religie niet langer de basis van de maatschappelijke orde, maar 

ligt de nadruk op de rede en het rationeel omgaan met maatschappij. Het politieke 

systeem functioneert op een democratische wijze, waarbij de regering verantwoorde-

lijkheid draagt voor haar handelingen in de publieke sfeer. Voor fundamentalisten 

staat met name de strijd tegen de secularisatie centraal. Het zijn de ‘actieve funda-

mentalisten’ of ‘islamisten’ die verzet hebben aangetekend tegen de aanspraken van de 

moderne staat en de integratie van de islam daarin, en wel uit naam van de islam zelf 

(Devisch 2007: 37; en Waardenburg 1987: 6). 

Het streven naar toepassing van de sharia heeft in de afgelopen tijd in sommige 

islamitische landen aan kracht gewonnen. Aanvankelijk ging het om financiële of 

persoonlijke zaken, zoals het verbod op renteheffing en het verbod op de verkoop van 

alcoholische dranken. Dit is geleidelijk uitgebreid naar de afschaffing van westerse 
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wetten op het terrein van het gezin, en vooral met betrekking tot de toepassing van 

het islamitische strafrecht. Voor islamitische fundamentalisten kan het niet zo zijn dat 

de regering wordt gevormd op basis van niet-religieuze bronnen als mensenrechten of 

collectieve stemmen. Het heilige boek en de soenna zijn de basis van de grondwet. 

Toepassing van de sharia betekent niet in de eerste plaats het creëren van een recht-

vaardige samenleving, maar behelst eerder een middel om moslims voor te schrijven 

hoe ze zich moeten gedragen en kleden. De islamitische fundamentalisten zien zich 

zelfs verplicht om hiertoe onbeperkt geweld te gebruiken, zowel formeel als 

informeel. Dit alles houdt een reductie in van de Koran en de soenna tot een wreed en 

repressief wetboek van strafrecht, waardoor de islam wordt ontdaan van andere 

perspectieven zoals spiritualiteit en menselijkheid. Deze uitvoering van de sharia krijgt 

hierdoor de functie van her-islamisering van de samenleving (Den Besten 2003: 125-

126; en Burgat 2003: 62-80). 

Volgens velen is de islamitisch fundamentalische staat, gevormd naar de regels van 

de sharia, principieel in strijd met de moderniteit. De her-islamisering van de publieke 

sfeer door middel van invoering van de sharia betreft niet alleen de politieke dimensie, 

maar ook het onderwijs en daarmee het maatschappelijk leven (Esposito 2003a: 6-7). 

Bij het oplossen van sociale problemen en bij de organisatie van het sociale leven 

ziet het islamitisch fundamentalisme geen taak weggelegd voor de moderne weten-

schap: de bron van de wetenschap ligt in de Koran, en dus liggen de wortels van de 

moderne westerse wetenschap in de islamitische leer (Mendelsohn 1993: 26). 

Ook Tibi benadrukt in zijn artikel The World View of Sunni Arab Fundamentalists: 

Attitudes towards Modern Science and Technology dat moslimfundamentalisten de westers 

gerichte kennis en wetenschap bestrijden: de islam en de Koran staan boven alle 

menselijke perspectieven. Zij beschouwen de geldigheid van de universele westerse 

wetenschap als een imperialistische houding van het Westen: islamisering van de 

wetenschap is wenselijk, tot behoud van de moslimcultuur (Tibi 1993: 74-93). 

In veel landen wekt de moderniseringspolitiek een scherpe reactie van moslims op. 

Voor moslimfundamentalisten is het leven volgens de islamitische regels van de sharia 

een deel van hun identiteit, en is de islamitische gemeenschap een normatieve entiteit. 

Moslims voelen zich verplicht volgens de voorschriften van de sharia te leven. Elke 

tegenwerking in deze richting zou met alle middelen bestreden moeten worden 

(Dupret 2003: 126 en 135; en Hunter 1988b: 282). 

Het moderniseringsproces als een sociaal-politiek project heeft in moslimlanden 

gefaald. Het secularisatieproces, geïmporteerd vanuit het Westen, wordt beschouwd 

als een middel tot vervreemding van de eigen cultuur. Het islamitisch fundamenta-

lisme kan in deze zin gezien worden als een reactie tegen het secularisme en de 

daarmee gepaard gaande ontkenning van zijn geloof. De islamisten zetten zich zowel 

af tegen westerse dominantie als tegen sociaal onrecht en verarming, die zij zien als 

een gevolg daarvan. Zij weigeren het westerse leefmodel te imiteren en willen hun 

eigen oorspronkelijke manier doen herleven, met de jihad als middel om dit doel te 
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bereiken (Utvik 2003: 56-57; Baumann 1995: 20-21; en Eickelman & Piscatori 1996: 

23). 

4.5 Globalisering, islamitische identiteitscrisis en reacties  

Het proces van globalisering heeft in de islamitische wereld een crisis teweeggebracht, 

met als gevolg dat vele tradities, moslimgebruiken en levensstijlen vernietigd worden 

en vervangen door een vernederende economie van louter consumptie. Tegelijkertijd 

heeft de globalisering bij moslims de eeuwenoude nostalgie naar een heerschappij van 

het goede opgewekt, met de ware orde van de sharia (Scruton 2003: 178; en Den 

Besten 2003: 13). 

Het hedendaagse fundamentalisme is, ondanks de verscheidenheid aan vormen 

waarin het zich voordoet, in de eerste plaats een reactie op de mondialisering als 

geheel en kan worden getypeerd als een mondiale religieuze verzetsbeweging. De 

reactie richt zich niet alleen op het feitelijke proces, maar vooral op de ideologie ervan, 

welke stelt dat er voor de huidige gang van zaken in de wereld geen geldig alternatief 

bestaat (Beyer 2007: 449-452; en Berting 2004: 1). 

In moslimsamenlevingen wordt de islamitische leefwijze steeds meer gemarginali-

seerd. Moslims beschouwen de uit het Westen geïmporteerde modernistische orde als 

abnormaal en in strijd met hun traditionele normenkader. Verschillende islamitische 

stromingen hadden van het begin af aan een zeer divers karakter met een even diverse 

aanhang. Wat ze echter met elkaar deelden, was een gevoel van frustratie over de 

beloften van het moderniseringsproces. Zowel de traditionele groepen als de geeste-

lijken beschouwen dit proces als een zorgwekkende ontwikkeling. Er zijn auteurs die 

het moderniseringsproces vergelijken met een ziekte (cholera), dodelijk voor de 

culturele identiteit van bevolkingen in niet-westerse landen en met name die van de 

moslims (Aarts 2001: 84; en Lesage 2004: 230). 

Voor deze ‘identiteitscrisis’, teweeggebracht door scheiding van de terreinen van 

religie (din), staat (dawla) en wet (sharia) wordt het Westen verantwoordelijk gesteld 

(Tibi 2002: 77-78; en Dekmejian 1995: 25-27). 

Dekmejian gaat bij zijn benadering van de identiteitscrisis als een onderdeel van de 

contextuele crisis in moslimlanden uit van een andere redenering, die de nadruk legt 

op het verdwijnen van ideologieën in de Arabische wereld bij de herleving van de 

islam in de huidige tijd. Hij stelt dat het islamitisch fundamentalisme één van drie 

alternatieven was die de inwoners van de islamitische landen voor hun individuele en 

collectieve identiteitscrisis nodig hadden, naast het revolutionair socialisme en het 

westers liberalisme. Het islamitisch fundamentalisme is sinds de jaren zeventig het 

dominante alternatief geworden (Dekmejian 1995: 27-30). 

Deze benadering benadrukt dat het ontstaan van het islamitisch fundamentalisme 

niet op zichzelf staat, maar verband houdt met andere ideologieën, vooral met die in 
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de Arabische wereld. De aanhangers van deze houding stellen dat de invloed van 

bijvoorbeeld het nationalisme, Ba’thisme, nasserisme, socialisme, panarabisme en 

andere ideologieën in de Arabische wereld in de moderne tijd verzwakt is. Oorzaak 

hiervan is de tijd- en tijdperkgebondenheid, zoals die blijkt uit de onmacht om een 

oplossing te vinden voor de hedendaagse problemen in de Arabische wereld. De 

nationalistische bewegingen die in het leven werden geroepen tijdens de westerse 

expansie waren slechts tijdelijk effectief. Ze verzwakten of verdwenen toen de 

westerse kolonisering van de Arabische landen eindigde. De socialistische stromingen 

verloren hun kracht door de val van het Oostblok. Voor de moslims ligt de oplossing 

van de huidige problemen in de islam. Er wordt hier verwezen naar het idee van Al-

Banna, de stichter van de ‘Moslimbroederschap’ in Egypte, welk idee inhoudt dat de 

islam voor alle tijden en plaatsen geldigheid bezit (Esposito 2003b: 72; Kung 2006: 

556-567; en Enayat 1982: 85). Deze theorie verklaart met name het verval van de oude 

ideologieën. Op de vraag waarom er in de huidige tijd sprake is van een nieuwe isla-

mitische beweging, krijgt men het volgende antwoord: omdat de andere ideologieën 

geen functie meer hadden. Daarbij is het van belang te beseffen dat deze theorie zich 

slechts tot de Arabische landen beperkt en de opkomst van het islamitisch funda-

mentalisme in andere niet-Arabische landen zoals Iran, Turkije, Afghanistan en 

Pakistan niet kan verklaren. 

Hoewel de globalisering zich uitstrekt over de gebieden economie, politiek, cultuur, 

communicatie, transport en technologie, kan het islamitisch fundamentalisme worden 

samengevat als een defensief-culturele reactie. Het heeft de militante islam de moge-

lijkheid gegeven die het sinds de Osmaanse aftocht uit Centraal-Europa heeft ont-

beerd en de vastbeslotenheid van de gelovigen versterkt. Daarmee vormt het zeker 

een bedreiging van het internationale seculiere systeem (Scruton 2003: 152; en Tibi 

2002: 5-6 en 37). 

Met name in het Midden-Oosten is sprake van uitingen van anti-Amerikaanse en 

antiwesterse gevoelens. De terroristische aanslagen van moslims kunnen in dit ver-

band gezien worden als verzetsreacties tegen de westerse dominantie. De moslim-

bewegingen van de huidige tijd die ageren tegen de neoliberale globalisering kan men 

definiëren als postkoloniale bewegingen die zijn te vergelijken met de verzets-

bewegingen in het koloniale tijdperk (Krishna 2009: 131-154; en Vermaat 2003: 67). 

Zemni en Casier beschouwen de vrije wereldmarkt als het kind uit het huwelijk van 

de positivistische economie en het Amerikaanse geloof in een universele missie. Het 

einde van de Koude Oorlog bezorgde de VS een onbetwiste machtspositie binnen de 

wereld. Gebruikmakend van hun macht over het IMF en de Wereldbank trachtten ze 

vrijemarkteconomie wereldwijd te verspreiden, niet vermoedend dat zij daarmee een 

machtige en serieuze islamitische tegenreactie in het leven riepen (Gray 2003: 55-57). 

In de context van een versnelde globalisering lijken islamitische sociale bewegingen de 

voorheen seculiere nationalistische en linkse bewegingen in moslimlanden te ver-

vangen als de primaire mobiliserende kracht om verzet te organiseren ten aanzien van 
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een al dan niet reële politieke, economische en culturele dominantie van het Westen 

(Zemni & Casier 2007: 52). 

De islamitische revolutie in Iran wordt vaak in verband gebracht met de westerse 

invloed in dit land tijdens het regime van de sjah:  

Iranian Muslim leaders have interpreted the Western challenge mostly as an attempt to 

establish Western cultural and ideological hegemony. The empirical evidence is also 

there in that the Iranian response to the so-called Western challenge has been in the 

form of the Islamic Revolution. (Bin Sayeed 1995: 51)  

Bin Sayeed benadrukt dat de revolutie in Iran een logische reactie was, gericht 

tegen het Westen en vooral tegen de Amerikaanse rol in de Iraanse samenleving. Het 

beleid van de sjah was gericht op het beschermen van de Amerikaanse belangen en het 

stabiliseren van de regio omwille van strategische belangen. Het regime van de sjah 

plaatste deze belangen boven de binnenlandse politiek. Om deze reden waren de 

Iraanse nationalisten bereid het samen met islamitische krachten tegen dit op het 

Westen gerichte beleid op te nemen. Als veel andere sociale wetenschappers gaat Bin 

Sayeed ervan uit dat de Iraanse revolutie werd geleid door twee belangrijke krachten: 

de intellectuelen (vooral Shariati) en de geestelijken (onder de leiding van Ayatollah 

Khomeini). Beide geledingen beschuldigden de Pahlavi-staat van het dienen van 

westerse belangen. Vooral de geestelijken vreesden dat het politieke en culturele beleid 

van de sjah onder westerse invloed de rol van de islamitische normen en waarden zou 

verzwakken (Bin Sayeed 1995: 55 en 62).  

De islam van zowel Shariati als van de mujahidin was een ideologie die gericht was 

tegen het wereldimperialisme, het internationaal zionisme, grote westerse kartels, 

multinationale corporaties en cultureel imperialisme. De zogenaamde Witte Revolutie 

van de sjah was volgens hen bedoeld om de Iraanse gemeenschap te transformeren 

van een feodale samenleving naar een kapitalistische maatschappij, waarin het westerse 

imperialisme op cultureel, economisch, politiek en militair gebied dominant was. Het 

Pahlavi-regime diende als instrument van deze overgang en was daarmee totaal afhan-

kelijk van het Westen. Shariati beschrijft het westerse imperialisme als een vijand van 

de islam, en de islamitische politieke ideologie als anti-imperialistisch, antikapitalistisch 

en anti-dictatoriaal. Eén van de kernleuzen van de Iraanse revolutie was (en is tot op 

heden): ‘Dood aan Amerika’ (Abrahamian 1985: 163-165; Halawi 1992: 175; en 

Shariati 1981a: 16-20). 

De houding van Ayatollah Khomeini was zowel voor als na de revolutie anti-

westers. Zijn politieke theorie kan worden samengevat in de termen ‘anti-imperia-

lisme’ en ‘islamitisch universalisme’. Dankzij deze politieke strategie tegen het Westen 

verwierf hij veel aanhang in de islamitische wereld. Ooit heeft hij Amerika gekarak-

teriseerd als ‘de grote satan’ (de satan is in de religieuze terminologie de wortel van alle 

kwaad) (Scruton 2003: 152-153; Amineh 1998: 400; en Beeman 1983: 191-217 en 268). 
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M. Mozaffari vergelijkt in een onderzoek het islamitisch fundamentalisme in Iran 

met dat in Algerije (Mozaffari 1996: 229-242). Hij concludeert dat het in beide landen 

veel eigenschappen gemeen heeft: afwijzing van de democratie en westerse invloed in 

het algemeen, het streven naar een Utopia en de invoering van een totalitair sociaal-

politiek systeem. 

De Hezbollah in Libanon veroordeelt het Westen en het Europese imperialisme 

vanwege zijn koloniale rol in moslimlanden. De ‘Partij van God’ is van mening dat de 

wortels van de oppositie tegen het Westen en Israël liggen in de islam en het christen-

dom. De leiders van genoemde partij beschouwen het beleid van de VS als een kapita-

listisch koloniaal systeem met imperialistische economische doelen in het Midden-

Oosten, door middel waarvan het een anti-islamitische politieke orde in de regio wil 

vestigen. Deze groepering veroordeelt de oliestaten die deze negatieve invloed van 

Amerika ontkennen. Door de Amerikaanse aanzet en de westerse operatie tegen Irak 

ten behoeve van de bevrijding van Koeweit in 1990-1991 verkreeg de Hezbollah meer 

aanhang in de Libanese samenleving. De Libanezen keurden het optreden van Ame-

rika af, met name omdat de VS geen stappen zouden ondernemen om Zuid-Libanon 

uit handen van de Israëlische troepen te bevrijden. De Hezbollah ziet Israël als een 

bedreiging voor moslims en moslimlanden. De Tawhid (‘de eenheid van God’), onder 

leiding van Sjeik Sa‘id Sha‘ban, hanteert eveneens een antiwesterse lijn. Deze soenni-

tische groepering streeft sinds de jaren tachtig naar het stichten van een islamitische 

staat, gegrondvest op de sharia. Zij bekritiseerde vele malen het Westen, met name de 

VS, inzake zijn bemoeienissen in moslimlanden en dreigde met militaire aanslagen. 

Sha’ban verweet PLO-leider Arafat het voeren van een seculier bewind en een te 

zwakke politieke aanpak in de strijd tegen Israël. Sjeik Sha‘ban verwerpt het secula-

risme, het Arabisch nationalisme en het politieke pluralisme. Op 18 april 1983 vond 

een bomaanslag plaats op de Amerikaanse Ambassade in Beiroet, waarbij eenenzestig 

mensen om het leven kwamen, onder wie zeventien Amerikanen. De Islamitische 

Jihad, die in de jaren tachtig tegen de Israëlische aanwezigheid in Libanon werd 

opgericht, eiste de verantwoordelijkheid van deze aanslag op. De Jihad trad op als 

vertegenwoordiger van de Hezbollah. Deze groepering heeft zich eveneens verant-

woordelijk gesteld voor een aantal aanslagen en confrontaties met Franse en Ameri-

kaanse doelen in Libanon. Eén van de doelen van de Jihad was het reinigen van hun 

land van de westerse (en vooral de Amerikaanse) dominantie. In de jaren tachtig 

werden zevenentachtig westerlingen in Libanon gegijzeld, onder wie zeventien Ameri-

kanen, vijftien Fransen, veertien Britten, zeven Zwitsers en zeven Duitsers. Zeventien 

groepen in Libanon stelden zich hiervoor verantwoordelijk, waaronder de Islamitische 

Jihad (Wessels 2001: 47-49; Dekmejian 1995: 164; en Jaber 1997: 56-58). 

De verzetsacties in landen als Indonesië hebben een tweeledig doel: zij vertegen-

woordigen ook een emancipatiebeweging die zich zowel richt op de lokale regeringen 

als op de politieke gevolgen van de globalisering (Wertheim 1999: 252). 
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Er zijn wetenschappers die stellen dat de aanvallen van de 11 september een anti-

globaliseringsactie waren vanwege de inval in Irak door de VS. Al-Qaeda verzet zich 

tegen het westerse globaliseringproces door ‘globalisering van het terrorisme’. Dit 

nieuwe mondiale terrorisme van Al-Qaeda is in staat om de acties nauwgezet en 

wereldwijd succesvol te organiseren. In deze context kan dit worden gezien als een 

nieuwe oorlog tussen het westers gerichte globaliseringsproces en het mondiale 

terrorisme. Het belangrijkste doel van Bin Laden en zijn netwerk is een jihad tegen het 

westerse secularisme en tegen invloeden van de westerse machten in de islamitische 

wereld (Martin 2007: 645-660; en Lesage 2004: 116-131 en 232-234). 

Wat betreft de positie van vrouwen heeft de globalisering het westerse model 

geïntroduceerd. Het idee van vrijheid en gelijke rechten van vrouwen, evenals feminis-

tische noties, hebben zich verspreid, ook in islamitische maatschappijen. Homo-

seksualiteit en sekstoerisme worden steeds meer een mondiaal verschijnsel. Met name 

homoseksualiteit zorgt voor felle reacties, vooral binnen religieuze en traditionele 

bevolkingsgroepen (Farr 2007: 610-618). 

4.6 Conclusie  

Het moderniseringsproces heeft op economisch, cultureel en politiek gebied moslims 

en islamitische samenlevingen sterk beïnvloed. Op economisch gebied gaat het met 

name om privatisering van ondernemingen en ligt de nadruk sterk op de markteco-

nomie. Op politiek gebied houdt modernisering de secularisatie van de staat in, met 

een scheiding van staat en religie. Op cultureel gebied ligt vooral de nadruk op 

vrijheid, vrije meningsuiting, vrije (ongecensureerde) media, vrijheid van geloof en in-

dividuele vrijheid. De globalisering (de internationalisering van het moderniserings-

proces en het exporteren van de moderne waarden, normen en leefregels uit het 

Westen naar andere gebieden in de wereld) wordt door moslimfundamentalisten er-

varen als een nadrukkelijke intentie om de islamitische wereld te verwestersen. 

De globalisering werkt wereldwijd een moderne economische en politieke orde en 

een nieuwe culturele en persoonlijke identiteit in de hand. De religie (in casu de islam) 

kan in dit proces als een tegenwerkende kracht fungeren voor zover deze om de reli-

gieuze cultuur te behouden optreedt tegen de globalisering. De Rushdie-affaire laat 

zien hoe religieuze motieven tegen het globaliseringsproces werken. Deze affaire 

maakte duidelijk dat de moderne media niet probleemloos in de islamitische wereld 

kunnen worden geïntroduceerd. Dit vereist een aanpassing aan de islamitische normen 

en waarden. Moslims moeten de kans krijgen zich op basis van hun eigen islamitische 

principes te organiseren, zonder overweldiging door de mediaproductie uit het Westen 

of andere culturele gebieden. 

De internationalisering van de economie echter is een behoefte van het kapita-

listische wereldsysteem om voor zijn massaproductie zo veel mogelijk afzetmarkten te 
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creëren. De economische expansie is dus voor de kapitalistische ontwikkeling nood-

zakelijk, doordat de verdere groei binnen de industriële en technologische sector een 

enorme constante kapitaalstroom in de kapitalistische machinerie vergt. De wereld-

economie is derhalve een product van dit mechanisme. Met deze wereldeconomie 

exporteert het Westen tegelijkertijd ook zijn cultuur en de materialistische leefstijl, met 

name de consumptiecultuur en in het algemeen een manier van leven gebaseerd op 

het ‘consumentisme’. Daarmee ontstaat wel het probleem dat moslims tot consu-

menten worden gemaakt zonder dat ze voldoende koopkracht hebben, hetgeen de 

sociale kloof tussen de klassen in de islamitische landen nog groter maakt. 

De economische expansie brengt behalve materialistische en maatschappelijke on-

gelijkheid ook bepaalde culturele gevolgen teweeg. Deze economische ‘aanval’ wordt 

in dit geval gezien als een cultureel gevaar voor de islamitische identiteit. Immers, de 

import van westerse consumptiemiddelen verandert de manier van leven in moslim-

gemeenschappen. De wijze van zich kleden en gedragen, de plaats van de godsdienst 

in het individuele en collectieve leven, de morele, religieuze en traditionele waarden en 

normen dreigen te verdwijnen. Zelfs de eetgewoonten worden erdoor beïnvloed. Niet 

voor niets spreken sommige sociologen zoals Ritzer (1996) van ‘McDonaldization’ en 

‘Americanization’ van de wereld. Met andere woorden: de economische en kapita-

listische waarden introduceren de westerse cultuur in deze samenlevingen. De verde-

diging tegen deze bedreiging van de identiteit dient zich aan in de vorm van funda-

mentalisme. De nadruk op dit verschijnsel wordt daarbij gelegd op het hervinden van 

de eigen identiteit, van de eigen ik, de wortels van het geloof, en het uitvoeren van de 

sharia in plaats van een democratische orde. 

Het globaliseringsproces gaat nog verder dan nieuwe internationale betrekkingen. 

Het brengt het bestaan van de lokale economische systemen in gevaar. In dit geval 

neemt de economische concurrentie toe en zouden de politieke waarden moeten 

buigen voor een markteconomie die niet meer door het politieke systeem van de natie-

staten gecontroleerd wordt. Sommige theoretici zijn optimistisch over dit proces en 

stellen dat door de economische globalisering arme landen beter in staat zijn zich te 

ontplooien. Dat zou dan leiden tot de vernieuwing en ontwikkeling van hun econo-

mische systemen, wat de groei van politieke en culturele waarden teweeg zou brengen. 

In tegenstelling tot die verwachtingen heeft het globaliseringsproces geleid tot de 

opkomst van mondiale verzetsbewegingen in de moslimwereld. De moslimfundamen-

talisten tolereren een modernistische orde in hun samenleving niet en verzetten zich 

ertegen – wat vaak een militant karakter aanneemt en ‘islamitisch fundamentalisme’ 

heet. 

De internationalisering van het moderniserings- en globaliseringsproces heeft de 

moslims bewust gemaakt van de gevolgen hiervan inzake hun cultuur en manier van 

leven en heeft als gevolg daarvan veel islamitische tegenbewegingen doen ontstaan. Er 

wordt gesproken van information empire, electronic colonialism en een new world information 

order, waardoor deze internationalisering geëtiketteerd wordt als een neo-koloniaal ver-
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schijnsel en een bedreiging voor de islamitische normen en waarden. Nationalisme, 

lokalisme, fascisme en fundamentalistische bewegingen kunnen in dit opzicht gezien 

worden als de weerstandsreacties en verdedigingsacties tegen dit globaliseringsproces. 

De islam is voor moslims een principieel en fundamenteel geloof dat een tijdloze 

waarde bezit.  

Zoals uit dit hoofdstuk duidelijk blijkt, hebben de pogingen om moslimlanden te 

seculariseren, geleid tot de opkomst van islamitisch fundamentalistisch sociale be-

wegingen. In Iran leidde het moderniseringsbeleid van de sjah tot een revolutie. In 

Turkije heeft Kemal Atatürk getracht een seculiere samenleving te vestigen. In de loop 

der tijd is echter bewezen dat daarmee de islamitische krachten niet tot staan zijn 

gebracht. De islamitische krachten groeien nog steeds door en zijn in het afgelopen 

decennium aan de macht geweest en gebleven. Ook in andere moslimlanden wordt 

het duidelijk een serieuze strijd tegen het secularisatieproces gevoerd. In Pakistan, 

Saoedi-Arabië en Afghanistan wordt de roep tot invoering van de sharia steeds luider.  

Een scheiding tussen staat en religie is voor moslims een zeer gevoelige zaak en 

onacceptabel. Zij streven, integendeel, naar een eigen bestuursvorm, gebaseerd op 

islamitische bronnen. Daartoe dienen deze in de grondwet te worden opgenomen. Zo 

bezien kan het fundamentalisme worden getypeerd als een reactie in moslimlanden op 

de globalisering. Er is een bekend gezegde dat luidt als volgt: ‘Als iets aangevallen 

wordt waardoor het in zijn bestaan bedreigd wordt, wordt het daardoor alert om 

zichzelf te beschermen en te verdedigen.’ Imperialistische acties roepen een reactie op 

die wordt getypeerd als ‘moslimextremisme’ en die wordt bestreden met weer nieuwe 

imperialistische acties. Dit mobiliseert op zijn beurt weer antiwesterse verzetsbewe-

gingen in moslimsamenlevingen. 

Een belangrijk gevolg van het globaliseringsproces is het feit dat nationale en 

lokale identiteiten in een crisis komen te verkeren. Moslims beschouwen het interne 

sociale beleid van hun regeringen als een uit het Westen geïmporteerde opdracht. 

Deze regeringen staan min of meer, en direct of indirect, onder invloed van het 

Westen en hun besluiten zijn daardoor niet gericht op de behoeften en het welzijn van 

de eigen bevolking. Door het privatiseringsproces op economisch gebied wordt het 

merendeel van de bevolking arm en wordt de minderheid van de heersende klasse 

steeds rijker. De natiestaten zouden alleen de belangen behartigen van een kleine 

groep autoriteiten, waarmee andere sociale groepen buiten dit beleid vallen. De 

moslims houden hun regeringen als gevolg hiervan verantwoordelijk voor de econo-

mische problemen die door het Westen of de imperialistische economische organi-

saties zoals de Wereldbank veroorzaakt zouden worden. 

De pogingen tot beïnvloeding van de islamitische samenlevingen door het hege-

moniale bewind van het Westen, heeft een politisering van de islam teweeggebracht. 

Deze vormt als zodanig een uitdaging voor de vanuit het Westen geëxporteerde 

secularisatie. 
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Het islamitisch fundamentalisme beschouwt de Civil Society, secularisering en demo-

cratisering als westerse verschijnselen, waardoor bij alle islamitisch-fundamentalis-

tische groeperingen een overwegend antiwesterse houding ontstaat. Deze vijandelijke 

houding ten opzichte van westerse systemen gaat vaak gepaard met een proces van 

bewustwording van de eigen perspectieven en het benadrukken van de eigen identiteit. 

De terugkeer tot ‘het eigene’ omvat tevens pogingen om op cultureel gebied een 

dreigende vervreemding tegen te gaan. Ook is de nadruk op gelijkheid en rechtvaar-

digheid een reactie op het kapitalisme met zijn economische privatisering, waardoor 

de sociale kloof tussen de maatschappelijke klassen vergroot wordt. 

De nieuwe islamisering als verdedigingsmechanisme tegen de westerse, en met 

name de Amerikaanse, expansie op religieus, cultureel, economisch en politiek terrein 

is ook een reactie op een te snel ontwikkelingsproces van degenen die met de daarmee 

gegeven veranderingen niet kunnen omgaan. Het islamitisch fundamentalisme is een 

ideologie waarmee de moslims hun collectieve identiteit in de twintigste eeuw recon-

strueren en reorganiseren. Zij hebben afstand genomen van de communistische en 

nationalistische ideologieën en zijn teruggekeerd naar een islamitische identiteit.  

Het islamitische fundamentalisme is daarom een antimodern fenomeen, omdat het 

vooral in strijd is met de essentiële principes van de moderniteit: rationalisering, indivi-

dualisering en differentiëring. Islamitische fundamentalisten beschouwen de moderne 

wijze van leven als een bedreiging voor hun geloof. De moderniteit trekt de abso-

luutheid van de religieuze geloofspunten in twijfel. De religie wordt in een moderne 

samenleving naar de privésfeer geschoven. Het islamitisch fundamentalisme verzet 

zich tegen dit proces, en ervaart de moderniteit als een verschijnsel dat moslims van 

hun islamitische levensstijl wil vervreemden. Het moge duidelijk zijn dat het proces 

van secularisatie zich niet geruisloos laat voltrekken. Dat het ontstaan van het 

fundamentalisme hierdoor mogelijk werd gemaakt en een emotioneel aspect in zich 

heeft, wordt gestaafd door de theorie van Giddens, zoals ik die in Hoofdstuk 1 heb 

behandeld. 



 



DEEL 2 

Het islamisme in Iran: de islamitisch modernistische 
tendentie en de islamitisch fundamentalistische 
beweging vóór en na de Islamitische Revolutie 



 



HOOFDSTUK 5 

De uitdaging tussen de islamitisch fundamentalisten 
en de modernisten in de ‘Constitutionele Revolutie’ 
in Iran 

5.1 Algemene inleiding 

De wortels van de Iraanse Islamitische Revolutie van 1979 liggen in de tijd van het 

eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Een bekende theorie 

van de Iraanse activist Sayyid Jamal Asadabadi al-Afghani in dit verband is het ‘islami-

tisch protestantisme’. In Hoofdstuk 3 van dit proefschrift kwam al aan de orde dat hij 

(in tegenstelling tot de traditionele geestelijken) de islam beschouwde als de religie van 

de huidige wereld. Hij meende dat de islam in principe was ontstaan om de huidige en 

de toekomstige wereld van de gelovigen vorm te geven. Hij was dus niet zozeer een 

individuele, als wel een collectieve godsdienst. Deze visie stond tegenover die van de 

traditionele islamitische geestelijken, die de islam hebben gereduceerd tot een religie 

die de nadruk vooral op het hiernamaals legde. Wanneer het gaat om vormgeving van 

de moslimsamenleving, is een religieuze denkwijze noodzakelijk, waardoor de islami-

tische geloofsleer als bron van sociale actie wordt gezien. Een dergelijke denkwijze 

moet leiden tot het geloof van moslims dat een nieuwe opbouw van de huidige 

samenleving niet noodzakelijkerwijs in tegenstelling is met de vooruitgang van de 

maatschappij. Sayyid Jamal vergeleek zijn idee over de noodzaak van het veranderen 

van de islamitische denkwijze met de rol van het protestantisme in het christendom. 

De islam kan zowel voldoen aan de materiële behoeften van mens en maatschappij als 

aan de geestelijke behoeften, en met name in het hier en nu. Hij was zeer geporteerd 

voor een constitutioneel koningschap of een parlementair en wet-centralistisch poli-

tiek systeem en legde vooral de nadruk op de vrijheid bij het bepalen van het eigen lot 

van burgers. In zijn ideale systeem heersten de moderne elementen zoals gelijkheid, 

vrijheid, Broederschap en regelgeving (Al-Afghani 1969: 51 en 1967: 79-80). 

De botsing tussen de traditionele en de modernistische islamitische tendensen, 

ofwel tussen de islamisering en democratisering, zijn vooral te vinden in de tijd van de 

zogenoemde Constitutionele Revolutie (1905-1911). Constitutionalisme in deze con-

text betekent zowel ‘overeenkomst’ als het beperken van het machtskader van de sjah 

en de staat. Vrijheid, gelijkheid en machtsbeperking van de koning door het formeren 

van een moderne grondwet en een parlement, dat toen edalaatganeh (‘het huis van 
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gelijkheid’) genoemd werd, waren de belangrijkste doelstellingen van die revolutie. 

Naast vrijheid en gelijkheid voor alle burgers, inclusief religieuze groepen, viel ook de 

onafhankelijkheid van het justitiële systeem onder de doelstellingen. Met de Constitu-

tionele Revolutie streefde men onder andere naar het vormen van een Civil Society, 

ofwel een modern en seculier staatssysteem analoog aan dat in het Westen. In die tijd 

zijn binnen twee jaar (1905-1907) in de Perzische maatschappij ongeveer 90 kranten 

en tijdschriften opgericht. Dit betekende een grote verandering voor een land waarin 

waar de pers vanouds een zwakke positie innam (Farasatkhah 2009: 312; en Browne 

1966: 127). 

De Constitutionele Revolutie in het begin van de twintigste eeuw onder de rege-

ring van de eerste Pahlavitische sjah, kan worden gezien als de eerste moderne revolu-

tie in Azië en in de islamitische wereld in het begin van de twintigste eeuw. Deze 

revolutie had als doelstelling een nieuwe orde gebaseerd op moderne instituties, libera-

lisme, secularisme en nationalisme. De revolutionaire krachten probeerden voor het 

eerst een staat op te richten die functioneerde op basis van legaliteit en gerechtigheid, 

waarin economische onafhankelijkheid werd gecreëerd en met behulp van een natio-

nalistische gang van zaken verzet tegen de imperialistische machten kon plaatsvinden 

(Encyclopaedia Iranica 2002: 163 en 171; en Arjomand 1993: 89). 

De Constitutionele Revolutie vertegenwoordigde de invloed van het westerse 

(Europese) modernisme op het gebied van politiek, economie en ideologie. Deze in-

vloed was al decennia daarvoor begonnen. De Europese Renaissance is Iran binnen-

gedrongen. De principes en waarden van de Verlichting waren aantrekkelijk voor alle 

naties die naar ontwikkeling en progressiviteit streefden. Het discours van de Ver-

lichting zoals democratie, legaliteit van de staat, de Civil Society, de burgerrechten, de 

vorming van burgerlijke instellingen, en individuele en collectieve vrijheden trokken 

veel aandacht in Iran waardoor in de samenleving een modernistische stroming ont-

stond die van Iran een moderne samenleving zou maken. De Constitutionele Revo-

lutie was de consequentie van die wil. Maar de modernisering van een religieus tradi-

tioneel sociaal systeem was buitengewoon uitdagend voor de conservatief-traditionele 

groepen in het toenmalige Iran die dat proces als een middel tot vervreemding van 

hun geloofspunten ervoeren. Als reactie daarop ontstond een anti-modernistische 

stroming die het behoud van de islamitische traditionele normen en waarden 

benadrukte, welke stroming later het fundamentalisme werd genoemd. Tijdens de 

Qajarieten werden in Perzië geleidelijk moderne hervormingen ingevoerd. Met name 

kroonprins Abbas-Mirza heeft in het begin van de negentiende eeuw getracht het leger 

te reorganiseren en te hervormen. Premier Amir Kabir (1851-1853) heeft moderne 

instellingen laten bouwen zoals niet-islamitische openbare scholen en onderwijsinstel-

lingen, waardoor hij in botsing kwam met de conservatieve oelama. De vestiging van 

een parlement (majles) na de Constitutionele Revolutie was een historische verande-

ring, waardoor de gang van zaken wat betreft de totstandkoming en uitvoering van 

wetten ofwel het proces van beleidsvoering in het Iraanse politieke stelsel een ver-
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nieuwing ondervond. Daarvóór was de sjah diegene die zich boven de wet stelde en 

wiens wil gelijk stond met de wet (Martin 1989: 3-5 en 126; en Keddie 2006: 29 en 58-

72). Vooral de geestelijk leiders hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Er was 

sprake van een min of meer seculiere geestelijke groep (ofwel deconstitutionalisten), 

voor wie het vormen van een constitutionele staat met de nadruk op vrijheid de basis 

vormde; een staat waarin niet de sjah zou regeren, maar waarin het kabinet en het 

parlement de grootste politieke macht in handen zouden hebben. 

Ten tijde van de Qajari heerser Nasir al-Din Sjah zijn de sociaal-culturele verhou-

dingen tussen de Iraanse samenleving en het Westen versterkt. Er was sprake van een 

modernistisch proces binnen de Iraanse samenleving, hetgeen zelfs doordrong tot in 

de geestelijke regionen. Jamal al-Din Asadabadi (Al-Afghani) ging uit van een Civil 

Society en een staat met rationeel tot stand gekomen wetten, in plaats van dat hij een 

regering bestaande uit oelama als uitgangspunt nam. De wortels van de sociale en 

economische depressie in de samenleving lagen in het despotisch systeem, dat 

maximale steun had ondervonden van de sjiitische traditionele geestelijken. Afghani 

was van mening dat de geestelijken de islam hadden gereduceerd tot een staatsreligie 

en zich zodoende verzekerden van deelname aan het despotische politieke systeem. 

In de Constitutionele Revolutie was er sprake van vier grote sociaal-politieke 

groeperingen. In het hiernavolgende worden de belangrijkste standpunten van deze 

groeperingen weergegeven.  

5.2 De constitutionalisten  

De term mashroeteh (constitutioneel) betekent ‘beperking’. Constitutionalisten waren 

voorstanders van het beperken van de absolute macht van de sjah. Een grote figuur 

binnen deze beweging was Ayatollah Mohammad Esmaiel Ghorwi Mahalati. Hij 

onderscheidde drie staatsvormen: de regering van de sjiitische imam (die heilig is), de 

regering van de despotische sultan en het beperkte constitutionele koningschap. De 

eerste staatsvorm is een heilig en valide systeem dat in de huidige tijd niet kan voor-

komen, omdat er geen sprake is van een heilige imam. De tweede regeringsvorm is 

een despotisch en totalitair systeem, waarin één persoon regeert en de gang van zaken 

in de maatschappij bepaalt. Meestentijds leidt dit tot een corrupte regering die niet de 

belangen van de burgers voor ogen heeft, maar hen gebruikt ten bate van het dienen 

van één persoon, namelijk de sultan. De derde regeringsvorm wordt geleid door ratio-

nele deskundigen en politici die de belangen van mens en maatschappij vooropstellen. 

Volgens Mahalati is een despotisch politiek systeem gericht tegen Allah, de Profeet en 

de Heilige Imam (Mahdi) en tendeert het naar heidendom (en dus naar zondigheid); 

eenieder is er daarom verantwoordelijk voor zo’n systeem tegen te werken. De mede-

werking aan het vormen van een parlement is een religieuze plicht voor elke moslim 
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en elke islamitische samenleving; het voorkomt potentiële onderdrukking en despo-

tisme (Mahalati 1905: 4-19). 

Een problematisch onderwerp in de tijd van de Constitutionele Revolutie was het 

begrip ‘vrijheid’ en het bepalen van de inhoud ervan. Traditionele geestelijken erken-

den een beperkte invulling van dit begrip: het omvatte de vrijheid van moslims om op 

te treden tegen een binnenlands despotisch systeem ter voorkoming van onderdruk-

king door de heerser, en om de moslimgemeenschap tegen externe bedreigingen te 

beschermen. Vrijheid voor iedereen, in de zin van vrijheid zoals die in het Westen 

bestaat (vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, vrijheid voor andersdenkenden, vrij-

heid ten aanzien van religie, kortom de individuele en collectieve vrijheid afgezien van 

religie en sociale groep), viel niet onder dit concept. Zelfs de gematigde geestelijken, 

zoals Ayatollah Mahalati, die tot de constitutionalisten behoorde, geloofden niet in een 

dergelijke democratische vrijheid. Hoewel Mahalati zich met name tot de twee eerst-

genoemde soorten vrijheid beperkte, die ook door de traditionele geestelijken erkend 

werden, aanvaardde hij wel het recht van vrije meningsuiting door rationele critici, 

mits hun bedoelingen positief waren en bijdroegen aan de oplossing van problemen. 

Zijn vrijheidsbegrip sloot strijd tegen Allah uit (Mahalati 1905: 29). 

Een bekende geestelijke die voorstander was van de parlementaire constitutionele 

staat, was Allameh Mohammad Hossein Naieni. Hij onderscheidde twee soorten 

koningschap: het despotisch koningschap en het constitutionele koningschap. Zijn 

zienswijze was dat de islam een despotisch politiek systeem niet kan aanvaarden. Zo’n 

systeem is immers onderdrukkend en kan een gewelddadige houding aannemen jegens 

individuen. Hij onderscheidde twee soorten despotische systemen: het politiek despo-

tisme en het religieus despotisme. Hij was van mening dat sommige geestelijke 

krachten het despotische systeem in de hand hebben gewerkt, en zoals ik al meerdere 

malen heb aangegeven, staat de islam geen despotisme toe. Hij beschouwde deze 

geestelijken dan ook niet als ware geestelijken, maar als ‘schijngeestelijken’ of ‘kwade 

geestelijken’ die de bevolking verhinderen het rechte pad te bewandelen. Het religieus 

despotisme vormde in zijn ogen een groter gevaar dan het politiek despotisme. De 

eerste had namelijk het machtige instrument van de religie in handen en was in staat 

dit te misbruiken om onderdrukking in de samenleving te legitimeren en te legaliseren. 

Hij kenmerkte deze geestelijken als de ‘dieven van de religie’. Getracht wordt dan ook 

door parlementair-constitutionele regeringen de oelama achter zich te krijgen, omdat 

dit hun legitimiteit onder de bevolking vergroot.  

Het gedachtegoed van Naieni over het vrijheidsbegrip vertoont hetzelfde patroon 

als dat van veel andere bekende geestelijken. Hij onderscheidde twee soorten vrijheid, 

namelijk de vrijheid van het politiek despotisme en de vrijheid van de islamitische 

sharia. De vrijheid in de constitutionele staat mocht onder geen beding in strijd zijn 

met de islamitische sharia. In die zin kent islamitische vrijheid grenzen. Wat betreft zijn 

standpunt met betrekking tot persvrijheid van critici was hij van mening dat intellec-
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tuelen verantwoording dragen voor het doorgeven van de boodschap van de profeet 

aan de onwetenden (Naieni 1955: 8-12, 27, 46-48 en 64). 

Ten tijde van het verblijf van Ayatollah Naieni in Najaf, vernam hij dat Sjeik 

Fazlollah Noeri het constitutionele parlement anti-islamitisch verklaarde en de wetten 

die door het parlement gemaakt werden, als innovatie bestempelde. Volgens Noeri 

was de sharia een omvattend pakket, waarin alle wetten die voor het collectief leven 

noodzakelijk zijn, reeds gemaakt en beschikbaar zijn. Naieni heeft een verklaring daar-

entegen openbaar gemaakt, waarin stond dat de sharia niet als een omvattend pakket 

beschouwd moest worden en dat alle maatschappelijke wetten erin zouden staan. 

Daarom vond hij het maken van de nieuwe wetten door het parlement noodzakelijk. 

In zijn ogen konden de wetten die door het constitutionele parlement gemaakt 

werden, door mujtahids gelegaliseerd worden als islamitisch, zonder dat die als innova-

tie bestempeld hoefden te worden (Martin 1989: 179-180). 

Voor Agha Mirza Yoesef Khorasani Taarshizi telde vooral dat een parlementair 

systeem in overeenstemming moet zijn met de islamitische grondregels. De leden van 

het kabinet en het regeringshoofd dienen de parlementaire regels in acht te nemen 

welke in en door het kabinet worden opgesteld. Op deze manier kunnen collectieve 

maatschappelijke belangen worden gediend en veiliggesteld. Taarshizi zag de rege-

ringen van de opvolgers van de Profeet Mohammad als parlementaire systemen, 

waarin de bevolking over het kiesrecht beschikte en de regeringen dus met instem-

ming van de bevolking tot stand kwamen. In zijn politieke model zou de stem van het 

staatshoofd gelijke geldigheid bezitten als die van de andere burgers. De maatschappij 

beslist in haar geheel over de gang van zaken en de belangen van de maatschappij 

(Taarshizi 1908: 42-89). Mohammad Kazem (Akhond) Khorasani, Ayatollah Tabata-

baie en Ayatollah Behbahani waren de drie grote geestelijken die de constitutionele 

richting representeerden. Zij waren het symbool van de hervormingsgezinde tendens 

binnen de oelama en wisten zich gesterkt door de steun van de moderne denkers die 

naar secularisering van de Iraanse regering streefden. 

Een andere bekende geestelijke die een democratische invulling gaf aan het begrip 

‘vrijheid’, was Molla Abdor-Rasoel Madani Kashani. Zijn belangrijkste ideeën over 

vrijheid betroffen vrijheid van religie en het religieuze denken, alsmede persvrijheid, 

vrijheid van meningsuiting, vrijheid van participatie in economische activiteiten en 

andere individuele aspecten van vrijheid die hij voor de mens noodzakelijk achtte. 

Daarmee nam hij afstand van de traditionele wijze van denken en ging hij verder dan 

de heersende patronen binnen de islamitische scholen. Dergelijke vrijheden onder-

scheidden volgens Kashani de mens van het dier. In zijn ogen was een mens zonder 

die vrijheden geen mens meer. Vrijheid kan slechts beperkt worden door de vrijheid 

van anderen. Hiermee maakte hij een onderscheid tussen verantwoordelijke vrijheid 

en een vrijheid die leidt tot sociale anarchie waardoor rechten van anderen belemmerd 

worden. Met andere woorden: de vrijheid van een mens mag niet de vrijheid van 

anderen belemmeren. In vergelijking tot veel andere geestelijken ging Kashani verder 
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met betrekking tot vrijheid van religie. Niemand heeft het recht anderen te dwingen 

om een bepaalde religie te belijden. Wanneer iemand zijn geloofspunten verwerpt, 

heeft niemand het recht hem te straffen of te dwingen terug te keren tot de oude 

religie. Voor hem was het onacceptabel om andersdenkenden te onderdrukken. Dia-

loog en discussie zijn de enige manieren om anderen te benaderen: de Koran be-

nadrukt dat er ‘geen dwang tot religie is’ (Kashani 1999: 75-76 en 93).  

Van de vier grootste mujtahids (Ayatollah Tabatabaie, Ayatollah Mohammad 

Behbahani, Ayatollah Mirza Abol-Qasem en Ayatollah Sjeik Fazlollah Noeri) waren de 

eerste twee de grootste voorstanders van de Constitutionele Revolutie. Er wordt ge-

zegd dat Ayatollah Behbahani in zijn jeugd beïnvloed werd door intellectuele figuren 

geleid door Malkam Khan en Majd-al Molk en geïnteresseerd was in boeken van 

moderne islamitische denkers als Kawakibi. De steun van Behbahani en Tabatabaie 

was nodig voor de succes van de Constitutionele Revolutie, omdat de Iraanse samen-

leving erg religieus (islamitisch=sjiitisch) was en de mujtahids er een belangrijke sociale 

positie bekleedden. Men organiseerde deze samenleving vaak op grond van de fatwa’s 

van grote mujtahids. Behbahani en Tabatabaie legaliseerden de activiteiten van de majles 

door hun verklaringen. Zij benadrukten politieke hervormingen (Keddie 2006: 69; 

Encyclopaedia Iranica 2002: 167; en Martin 1989: 65, 139 en 192). Browne duidt aan 

dat de Constitutionele Revolutie zonder de invloedrijke rol van de geestelijken die de 

Revolutie steunden geen succes had kunnen boeken. De oelama beschikten in de 

Iraanse samenleving over een vaste positie, zij kenden de cultuur van de bevolking en 

vormden een nationale klasse die door haar werd gesteund. Dit creëerde een essentiële 

plaats voor de oelama in de samenleving, waardoor zij een grote rol bij de sociaal-

historische gebeurtenissen konden spelen (Browne 1966: 146-7). 

In tegenstelling tot de mening van sommige oelama, die in de occultatietijd de 

nadruk legden op een islamitische staat en de hoogste faqih het recht van het regeren 

toeschreven, waren andere oelama voor een staat waarin op politiek terrein de rationele 

elite recht van regeren bezat. Deze ‘constitutionele oelama’ bakenden, zoals Taarshizi 

betoogt, het recht tot regeren in de occultatietijd af tot een politiek rationalistisch 

systeem van deskundigen waarin politici de burgers representeren. Regeren binnen het 

politieke systeem in een islamitische maatschappij hield volgens hem een rationele 

handeling in (Taarshizi 1908: 15). 

Akhond Khorasani, een van de bekendste mujtahids ooit, wees elke vorm van 

bevoegdheden van faqihs in de politieke invloedssfeer af. Deskundigen en rationele 

moslims behoren zelf hun sociaal-politieke problemen af te handelen. Sjeik Morteza 

Ansari’s standpunt was dat regeren het recht was van de Profeet en de imams, en niet 

van gewone personen als faqihs. De laatsten hadden slechts bevoegdheden ten aanzien 

van de religieuze issues en moesten zich ver houden van de overige kwesties. 

Ayatollah Mahalati deelde dit standpunt (Kadiwaar 1999: 58-186). 

Deze zienswijze was ook die van Naieni. Geestelijken beschikken namelijk volgens 

hem niet over de benodigde wetenschappelijke kennis die nu eenmaal vereist is om 
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een dergelijke taak te vervullen. Regeren is een zaak van politieke deskundigen. Naieni 

en Saghatol-Eslam Tabrizi, een andere gematigde geestelijke figuur, zien geen enkele 

tegenspraak in het idee van toekenning van regeringsrecht aan een parlement en het 

geloven in de islam. Een constitutionele staat is zelfs beter in staat een islamitische 

samenleving te beschermen dan een despotisch systeem waarin geen rekening wordt 

gehouden met de rechten van moslims (Naieni 1955: 15-17, 46-71; en Tabrizi 1976: 

419). 

Sayyid Abdolhosein Lari, een andere geestelijke ten tijde van de Constitutionele 

Revolutie, kent het parlement in een islamitische samenleving alleen het recht toe van 

politieke beslissingsbevoegdheid. Het heeft geen recht zich te mengen in religieuze 

kwesties. Dit standpunt wijst op een scheiding van staat en religie (Lari 1904: 2). 

5.3 De Shariatisten  

De stroming van de aanhangers van mashroe’eh ofwel ‘de Shariatisten’ vertegenwoor-

digde het concept van een totalitair despotisch systeem waarin geen plaats ingeruimd 

was voor de burgers. De term mashroe’eh is afkomstig van het woord sharia. Deze 

stroming stond het vormen van een islamitische staat voor met als basis van de grond-

wet de sharia, ofwel een politiek systeem waarin de koning de sharia respecteert en de 

macht van de oelama in religieuze zaken aanvaardt. Deze groepering kende geen plaats 

toe aan burgers in het politieke domein. De Shariatisten beschouwden het creëren van 

een modern politiek systeem als confrontatie met de islam. Zij gingen ervan uit dat in 

een islamitisch (sjiitisch) land een koning (sultan) diende te regeren die de islam 

liefheeft en de islamitische sharia als de basis van de maatschappelijke wet accepteert. 

Volgens hen moeten mensen de sultan gehoorzamen en hebben zij geen recht om te 

protesteren tegen zijn handelingen. De Shariatisten benadrukten dat de islamitische 

grondregels opgenomen moesten worden in de staatswet, terwijl de constitutionalisten 

de totalitaire macht van de koning wilden omzetten in een constitutionele legitieme 

macht (Encyclopaedia Iranica 2002: 171). 

De oelama kunnen niet zonder meer binnen één kamp worden geclassificeerd wat 

betreft de Constitutionele Revolutie. Er wordt gezegd dat de meeste oelama tegen de 

Constitutionele Revolutie waren. Veel van de mujtahids geloofden in een traditionele 

rol van de oelama waardoor zij geen rol zouden spelen in de politiek. Sommigen van 

hen waren verbonden aan verschillende fondsen, of religieuze of staatsinstellingen. 

Voor hen waren salaris en pensioen van levensbelang, wat hun conservatieve houding 

verklaart ten aanzien van de sociale gebeurtenissen (Martin 1989: 195). 

Sjeik Abol-Hassan Najafi Marandi bestempelde elk politiek systeem in de occul-

tatietijd als heidens.9 Men dient zo’n systeem wel te gehoorzamen, omdat een despo-

                                                        
9 De tijd van de occultatie begint voor de sjiieten vanaf 874. In die tijd verdween de twaalfde imam van de 

sjiieten, namelijk Imam Mahdi. Deze sjiieten geloven dat hun imam niet gestorven is, maar dat hij door 
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tische koning (sultan) in staat zou zijn het land tegen buitenlandse bedreigingen te 

beschermen. Het is de individuen echter niet toegestaan over het recht tot protesteren 

te beschikken indien zij het overheersende politieke systeem niet accepteren. Marandi 

zag in een totalitair despotisch systeem geen tegenstellingen met de islam: een dergelijk 

systeem laat de oelama vrij wat betreft religieuze thema’s en het land wordt eveneens 

beschermd tegen eventuele gevaren. De sultan draagt geen verantwoordelijkheid ten 

opzichte van de burgers, hij is slechts verantwoording schuldig aan God. Daarbij heeft 

de bevolking geen recht om een sultan te beoordelen of bij hem haar recht te eisen. 

Zo bezien bezitten individuen geen enkel recht met betrekking tot het terrein van de 

staat (Ha’eri 1985: 266-267). 

Aan de sjiitische gemeenschap werd door hen de verplichting opgelegd te gehoor-

zamen aan de mujtahids, die men diende te beschouwen als degenen die bevoegd waren 

de wil van de Verborgen Imam uit te voeren. Aanhangers van deze opvatting gingen 

ervan uit dat de bevoegdheid tot regeren ofwel toebehoorde aan de faqihs zelf, ofwel 

dat het aan hen was de geschikte persoon voor het koningschap te bepalen. Molla 

Ahmad Naraghi, Sjeik Ja’far Kashefol-Gheta en Mirza-ye Ghomi waren de drie grote 

voorstanders van deze opvatting. Beslissingen nemen door het staatshoofd onder 

toezicht van de faqihs betekende dus onderwerping aan de wil van de koning (Ajdani 

2006: 23-24). 

Ali Akbar Tabrizi, een andere geestelijke in de tijd van de Constitutionele Revolu-

tie, huldigde het standpunt dat alle politieke systemen in de occultatietijd ondeugdelijk, 

intimiderend en corrupt zouden zijn. Toch zou een despotisch koningschap de mos-

lims beter kunnen beschermen tegen de buitenlandse ‘heidenen’ en beter kunnen om-

gaan met de sjiieten. Hij was van mening dat de volgelingen van de Constitutionele 

Revolutie het pad van de heidenen (kufr) bewandelden vanwege het feit dat zij de basis 

van de religieuze organisatie van de samenleving (sharia) negeerden. Dit hield niet 

uitvoering van de sharia in (zoals in een islamitische staat), maar een machtig staats-

hoofd in een ‘sultanisch’ politiek systeem, een man die de sharia respecteert en de 

moslims beschermt. Een politiek systeem waarin overleg plaatsvindt tussen individuen 

en hun vertegenwoordigers werd door hem afgewezen, omdat de oelama naar zijn 

mening alleen op religieus gebied in staat zouden zijn tot vaststelling van regels en het 

beoordelen van maatschappelijke kwesties (Ajdani 2006: 39-42). 

De theorie van deze groepering behelsde het recht tot regeren door de koning, 

mits deze de islamitische regels in acht neemt en de sociaal-religieuze positie van de 

sjiitische geestelijken accepteert en respecteert. De koning heeft de plicht de samen-

leving aan de hand van de islam te organiseren en te besturen, de sjiitische maatschap-

pij tegen externe heidense bedreigingen te beschermen, de basis van de sharia te 

respecteren en de positie van de oelama in de samenleving te aanvaarden, met name 

voor wat betreft hun oordeel inzake islamitische kwesties. Mohammad Bagher 

                                                                                                                                             
God ergens werd verborgen en ooit terug zal keren om de rechtvaardigheid in de wereld op gang te 

brengen. 
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Madjlessi, Sjeik Fazlollah Noeri en Sayyid Ja’faar Kashefi zijn drie grote figuren binnen 

deze tendens. Sjeik Fazlollah Noeri, die zich aanvankelijk plaatste binnen de zoge-

noemde Shariatistische constitutionelen, keerde terug naar de kamp van de Sharia-

tisten. Hij vertrouwde op een ‘geschikte sultan’ om de moslimsamenleving in de occul-

tatietijd te leiden (Kadiwaar 1999: 58-186). 

De conservatieve geestelijken weigerden aan welke regeringsvorm dan ook deel te 

nemen, de politieke macht werd genegeerd en er werd een neutrale houding aange-

nomen ten opzichte van het politieke domein. Uit deze passieve houding vloeide van-

zelfsprekend het ontbreken voort van ideeën met betrekking tot het politieke beleid 

(Ajdani 2006: 16). 

5.4 De Shariatistische constitutionalisten  

Sommigen binnen de oelama waren voorstander van een tussenpositie, maar hebben 

zich uiteindelijk bij de Shariatisten aangesloten. Zij verdedigden zowel het constitutio-

nalisme als de sharia. Sjeik Fazlollah Noeri was aanvankelijk vóór het systeem van 

koningschap. Later werd hij beïnvloed door een nieuw idee, namelijk masjroeteh 

masjroe’e (het Shariatistisch constitutionalisme), waardoor hij zich keerde tegen de her-

vormingsgezinde constitutionalisten. Dit wil zeggen dat hij in die periode vóór het 

vormen van een constitutionele staat was, mits die staat in overeenstemming was met 

de sharia. De aanhangers van het bewind van de Shariatistische constitutionalisten wil-

den uiteraard een majles, maar wel voortgekomen uit de islamitische sharia. Sommige 

auteurs zijn van mening dat er geen middenweg bestond tussen het constitutionalisme 

en Shariatisme en vinden de term Shariatistische constitutionalisten onverstandig. Het 

lijkt echter dat sommige anti-constitutionalisten deze term gebruikten tegen de 

doelstellingen van de Constitutionele Revolutie. Noeri beschouwde de positie van een 

onafhankelijk parlement in tegenstelling tot de positie van de mujtahids. Volgens hem 

had het parlement geen recht om zich te mengen in de selectie van mujtahids en het 

maken van wetten, omdat de wetten al door de islam gemaakt waren. Hij onthield 

daarom uiteindelijk zijn steun aan het parlement. Hij was van mening dat regering en 

parlement niet ‘volgens de regels van de islamitische sharia’ functioneerden. Uitein-

delijk nam hij stelling tegen de burgerlijke aspecten van een constitutionele staat, en 

daarmee dus tegen het parlement. Behoud van de sharia bleek zijn voorkeur te hebben. 

Een constitutionele staat was in zijn ogen slechts legitiem wanneer die functioneerde 

op basis van de sharia, dat wil zeggen de goddelijke regels. Hij bestempelde het 

constitutionalisme als anti-islamitisch en negeerde het om die reden. Hij streefde 

uiteindelijk naar een politiek systeem waarin de rol van de sharia centraal stond. In zijn 

ogen was het tot stand komen van wetten volgens de constitutionele regels in strijd 

met de islam, omdat de islam een perfecte godsdienst was en een islamitische 

maatschappij geen nieuwe wetten nodig zou hebben. Volgens hem verzwakt het 
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constitutionalisme de positie van de oelama, versterkt het het secularisme in het 

parlement en geeft onnodige macht aan de pers in ten koste van de rol van de sharia in 

het sociale systeem (Martin 1989: 61, 127, 173 en 179-180; en Encyclopaedia Iranica 

2002: 171-172).  

Noeri nam eveneens stelling tegen sommige doelstellingen van de intellectuelen ten 

aanzien van vrijheid van pers en vrijheid van meningsuiting, godsdienst en individu. 

Hij stond controle voor door de oelama op de beslissingen en het algehele functioneren 

van het parlement. Een groot tegenstander van die visie was Sayyid Hasaan Taghi-

zadeh, de fractievoorzitter van de intellectuele minderheid in het parlement. Noeri 

heeft vele pogingen gedaan tot islamisering van het parlement, welke doelstelling hij 

uiteindelijk heeft weten te verwezenlijken, ondanks het feit dat de constitutionalisten 

voorstander waren van de scheiding van staat en religie en de oelama ver van de 

politiek wensten te houden. Dit opende voor hem de mogelijkheid zich aan te sluiten 

bij Shariatisten (Kasrawi 1991: 67; en Torkan 1983: 245-246 en 261). Deze ideolo-

gische tegenstelling van Sjeik Fazlollah Noeri tegenover de constitutionele krachten 

heeft geleid tot zijn terugkeer naar het idee van een traditioneel politiek systeem. Voor 

hem wogen de gevaren die een despotisch politiek systeem in zich borgen minder 

zwaar dan die van een constitutionele staat, waarin de islam geen rol speelt en waarin 

de voorkeur wordt gegeven aan vrijheid van religie en vrijheid van het individu (Ha’eri 

1985: 730). Hij verklaarde het constitutionalisme tot de gevaarlijkste vijand van de 

islam en eiste het ontbinden van het parlement (Martin 1989: 165). 

Als voorstander van de invoering van de sharia in de islamitische samenleving heeft 

Sjeik Noeri zich met vele andere geestelijke krachten gekeerd tegen Artikel 8 van de 

grondwet, waarin de gelijkheid tussen alle burgers (moslims en niet-moslims) wordt 

geformuleerd. Dit gelijkheidsprincipe werd door hem en zijn medestanders niet 

onderschreven: niet-moslims zijn ‘minder waard’ dan moslims. Het idee van gelijkheid 

en sociale rechtvaardigheid, ongeacht de religie en de sociale categorie waartoe men 

behoort, was volgens hen on-islamitisch. De wortels en de legitimiteit van de staat 

behoren te liggen in de sharia, niet in een collectieve overeenkomst. Daarmee werd de 

staat tot een goddelijke entiteit: het constitutionele wettelijke kader is in strijd met de 

goddelijke wetten (Farasatkhah 2009: 397-411). Hij verwierp dus inderdaad het tota-

litair-politiek systeem van de dynastie van de Ghajarieten, waardoor echter een pro-

bleem ontstond: door welk nieuw politiek systeem moest het vervangen worden? De 

oplossing van dit vraagstuk lag niet in het vervangen van het systeem, maar in 

vervanging van de heersers in dat systeem. Daardoor ontstaat een combinatie van een 

constitutioneel en een traditioneel politiek systeem. Een seculier politiek of juridisch 

systeem viel buiten zijn gezichtsveld: het kon niet zo zijn dat wetten in het 

constitutionele parlement buiten het kader van de sharia vastgesteld zouden worden. 

(Al met al lag de oppositionele positie van Noeri ten aanzien van de Constitutionele 

Revolutie niet in het feit dat hij zich keerde tegen vooruitgang en verandering. De 

wortels van zijn houding lagen in een ideologisch conflict: secularisatie naar westers 
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voorbeeld beschouwde hij als vijandig ten opzichte van de islam.) Het handelen en de 

besluiten van het constitutionele parlement mogen niet in strijd zijn met de isla-

mitische sharia. Gezien de aard van een constitutioneel systeem is dit echter een on-

houdbaar standpunt. De wetten van het eerste parlement na de Constitutionele 

Revolutie definieerde hij als westers en strijdig met de sharia. Hij sprak dan ook fatwa’s 

uit tegen de constitutionelen en definieerde hen als ketters. Uiteindelijk is zijn poging 

om de geëiste politieke veranderingen in de Iraanse samenleving te combineren met 

de islam onsuccesvol gebleken. Dit neemt niet weg dat Noeri bleef streven naar het 

stichten van een islamitische staat (Ajdani 2006: 143-153). 

Na de stichting van de constitutionele staat in 1905 werd Noeri geëxecuteerd. Later 

werd ook Sayyid Ayatollah Behbahani, voorzitter van een gematigde partij, door een 

lid van de democratische partij omgebracht. Dialoog en democratie hebben hier de 

regels van het politieke spel niet kunnen bepalen. 

Zowel de Shariatisten als de constitutionele Shariatisten, en met name de traditio-

nele geestelijken, verzetten zich tegen het moderniseringsproces. De aanhangers van 

Sjeik Noeri hebben zich uiteindelijk geschaard achter de Shariatisten en vormden 

samen een sterke groepering tegen de constitutionalisten. Omdat de islam diep ver-

ankerd was in de Iraanse samenleving, was de tegenstelling tussen de islamitische 

traditionalisten en hervormingsgezinde denkers zeer groot. De traditionalisten vrees-

den voor het verzwakken van de rol van de islamitische geloofspunten in de samen-

leving. De geestelijke krachten hadden doorgaans een sterke maatschappelijke positie, 

die ze wilden behouden. Er bestond een sterke band met de regering, die hen op 

verschillende terreinen tegemoet kwam, dit omdat de gematigde oelama de hervormin-

gen steunden en daarmee ook min of meer het democratiseringsproces op politiek 

terrein. Verschillende sociale groepen, zoals de nieuwe intellectuelen, identificeerden 

zich met de moderne westerse standpunten. 

De vraag is hoe verschillende sjiitische geestelijken in die tijd oordeelden over de 

aard van het politieke systeem. In de nu volgende paragraaf geef ik een toelichting op 

de belangrijkste denkbeelden hierover van de meest bekende oelama.  

Naast de geestelijken hebben ook intellectuele groeperingen een actieve rol ge-

speeld in de Constitutionele Revolutie. In de hiernavolgende paragraaf besteed ik kort 

aandacht aan hun standpunten ten aanzien van het nieuwe sociaal-politieke systeem. 

5.5 De intellectuele elite  

De intellectuelen hebben zich in de tijd van de Constitutionele Revolutie in twee 

blokken opgesplitst: aan de ene kant de zogenoemde antireligieuze intellectuelen en 

aan de andere kant de min of meer religieuze intellectuelen. Van beide groepen geef ik 

hieronder de belangrijkste standpunten weer. 
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5.5.1 Mirza Faath-Ali Akhondzadeh  

Akhondzadeh was een van de bekendste areligieuze intellectuelen in de tijd vóór de 

Constitutionele Revolutie die het denken in de Iraanse samenleving van latere jaren 

beïnvloedde. Hoewel aanvankelijk reformistisch-religieus, keerde hij zich later geheel 

tegen de religie. Hij was een seculiere anti-islamist die van mening was dat de Iraanse 

cultuur gezuiverd moest worden van de Arabische elementen (Encyclopaedia Iranica 

2002: 164). 

Akhondzadeh was een bekend voorstander van scheiding van religie en staat en 

legde vooral de nadruk op het feit dat het politieke domein wezenlijk verschilde van 

het religieuze. De enige methode om sociale vooruitgang te boeken, was een scheiding 

van deze twee gebieden het beperken van de religie tot de private sfeer. Om een 

modern civilisatieproces op gang te brengen, was het noodzaak gebruik te maken van 

de westerse wetenschap en haar ervaringen. Religieuze invloeden op maatschappelijk 

gebied vormen een obstakel voor vooruitgang, ratio en wetenschap. De Iraanse 

samenleving zou een meer westers karakter moeten krijgen, waartoe onder meer 

vervanging van het Arabische alfabet door het Latijnse zou bijdragen. Het westerse 

civilisatieproces dankte zijn succes aan het feit dat in westerse samenlevingen de religie 

niet gekoppeld was aan het politiek-maatschappelijke systeem, en de ratio en de 

wetenschap als bron werden gebruikt voor het sociale bestuur. Religie is, in tegen-

stelling tot wetenschap en kennis, geen geschikt instrument voor het organiseren van 

het sociale leven in de moderne tijd. Belangrijke punten om een moderne maatschap-

pijvorm te realiseren zijn de introductie van modern onderwijs (in plaats van de 

islamitische leerdoelen), politieke en culturele vooruitgang zoals die in het Westen tot 

stand zijn gekomen ter vervanging van de islamitische normen, het onderscheiden van 

de justitionele organisatie van het religieuze systeem, verwerping van de zogenoemde 

‘imitatie van de geestelijken’ en nadruk op de nationale belangen (in plaats van de 

islamitische doelstellingen) (Akhondzadeh 1976: 135-138 en 187-201). 

Intellectuelen als Akhondzadeh hebben door hun vertalingen van boeken uit het 

Engels en het Frans de Iraanse samenleving kennis laten maken met de rol van 

moderne instellingen, zoals het parlement in een Civil Society. Hij was een seculiere 

rationalist die de islam in strijd beschouwde met de moderne waarden als vrijheid en 

tolerantie (Martin 1989: 3-50). 

 

5.5.2 Mirza Malkam Khan Nazemod-Dowleh  

Niet alle niet-religieuzen baseerden zich op dezelfde standpunten ten aanzien van de 

religie als Akhondzadeh. Malkam Khan was de grootste intellectuele hervormer die in 

zijn krant Ghanoen (de wet) naar een legitieme regering in een constitutionele staat 

streefde. Hij was eveneens een groot voorstander van secularisering van het politieke 

systeem, maar nam jegens de religie een gematigder positie in. De godsdienst zou zich 

moeten aanpassen aan moderne beginselen zoals vrijheid, mensenrechten, weten-
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schap, humanisme, democratie, parlementarisme, rationalisme en een Civil Society, 

waarbij iedereen voor de wet gelijk was. Hij streefde naar de rationalisering van staat, 

machtsverdeling, raadpleging (van de regeringsorganen en -leden) en een legaal proces 

ten aanzien van wetgeving (Encyclopaedia Iranica 2002: 163). 

De reden dat Malkam Khan geen rigoureuze houding aannam ten opzichte van 

religie, lag erin dat hij zich terdege bewust was van het feit dat de islam in Iran diep-

geworteld was in het dagelijkse leven. Tegelijkertijd signaleerde hij dat veel problemen 

in de Iraanse samenleving voortkwamen uit een ‘wettelijke leegte’. Deze wettelijke 

leegte werd veroorzaakt door het feit dat in Iran werd geregeerd op grond van de wil 

en keuzes van de heersers, en niet vanuit een wettelijk kader. Malkam Khan was voor 

een samentrekking van moderne aspecten zoals democratie, rationaliteit, moderne 

wetenschap en de islamitische normen en waarden. Hiervoor was een hervormings-

beweging nodig die binnen het islamitische denken een kentering teweeg zou moeten 

brengen, waardoor de islam zich aan het moderne leven en de wereldlijke vooruitgang 

zou kunnen aanpassen. Dit idee hield een protestantisering van het islamitische 

denken in, zoals ook Sayyid Jamal al-Din Asadabadi (Al-Afghani) en zijn volgelingen 

die beoogden. De moderne civilisatie kan wel degelijk gecombineerd worden met de 

islamitische geloofsleer, zoals dat proces in Japan ook heeft plaatsgevonden. De ver-

westersing van het sociale en politieke systeem op verschillende gebieden is namelijk 

de enige weg tot vooruitgang en het tot stand brengen van een civilisatieproces van 

islamitische landen – zo ook voor Iran. Omdat de sjiitische oelama in de Iraanse 

samenleving een niet te onderschatten kracht waren bij het legitimeren en legaliseren 

van de regering, zouden zij als een toetssteen kunnen fungeren bij de handelingen en 

beslissingen van de regering (Keddie 2006: 174; Martin 2003: 5; en Adamiyaat 1972: 

64-65 en 151-207). 

 

5.5.3 Mirza Abdor-Rahim Talbof Tabrizi  

Talbof, een bekende intellectueel in die tijd, bekritiseerde bepaalde disfuncties van de 

geestelijke krachten in de Iraanse samenleving, met name het onthouden van inzichten 

voortkomend uit de moderne wetenschappen aan moslims en daarmee het in stand 

houden van de onbekendheid hiermee op bepaalde gebieden. Evenals Malkam Khan 

zag hij een mogelijkheid in de combinatie van de principes van de sharia en de 

moderne westerse politieke filosofie. De religieuze waarden en normen en een ratio-

nele gang van zaken zijn beide nodig om te komen tot de organisatie van de 

maatschappij en om haar naar vooruitgang te leiden. Ook hier was dus een aanpassing 

vereist van de religie aan de aspecten van de moderne tijd (Talbof 1978: 113). 

Ondanks de duidelijke tendens naar een moderne denkwijze binnen de Perzische 

intellectuelen in de tijd van de Constitutionele Revolutie, bleven sommigen volharden 

in hun conservatieve houding ten opzichte van de islam en de invloedrijke geeste-

lijken. Gevreesd werd voor de nodige weerstand van de kant van deze geestelijken, 

gezien hun grote inbreng op regeringsniveau. Om invloed uit te oefenen op een reli-
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gieuze samenleving, dient men rekening te houden met de geloofspunten van die 

samenleving. Dit wil overigens niet zeggen dat het leiderschap van de geestelijkheid 

zonder meer geaccepteerd en voortgezet zou worden. Doel was geleidelijk het leider-

schap van de revolutie naar zich toe te trekken, zodat de samenstelling van een parle-

ment op basis van sociale gelijkheid binnen het nieuw te vormen politieke systeem in 

Iran verzekerd was. 

 

5.5.4 De standpunten van enkele andere gezaghebbende intellectuelen 

Mirza Yoesof Gan Mostashareddoleh, Mirza Hossein-Khan Ghazwini Sepahsalar 

A’zaam en Mirza Agha Khan Kermani hebben eveneens een belangrijke rol gespeeld 

tijdens de Constitutionele Revolutie. Deze bekende moderne denkers kenden de gods-

dienst binnen de samenleving een meer pragmatische rol toe. Gebruikmakend van de 

aanzienlijke invloed van de islam in de Iraanse samenleving streefden zij naar een 

manier om daarmee de vooruitgang aan invloed te doen winnen. Zij bekritiseerden 

openlijk de islamitische geestelijken die in naam van de islam de modernisering van 

het sociaal-politieke systeem tegenwerkten. De traditionele tendens binnen de islam 

was verantwoordelijk voor de sociaaleconomische crisis binnen de samenleving; 

slechts een hervorming binnen het islamitisch denken geschoeid op protestantse leest 

zou de sociaaleconomische problemen van het land op kunnen lossen (Farasatkhah 

2009: 99-125). 

Een belangrijk punt van discussie tussen de intellectuelen en de geestelijken was 

het begrip ‘vrijheid’. Zowel vrijheid van religie als de vrije meningsuiting waren voor 

veel geestelijken onacceptabel. Zij etiketteerden hun tegenstanders met gebruik van 

islamitische termen als ‘vijanden van Allah en zijn profeet’, ‘heidenen’, kafirs en ‘vijand 

van de Verborgen Imam’ en verklaarden hun tegenstanders als ‘de ketters’ die 

vermoord dienden te worden (Ghoechani 1983: 72). Om niet geëtiketteerd te worden 

als heiden en niet tot ketter verklaard te worden, hadden sommige grote mujtahids als 

Taarshizi de positie van zwijgzaamheid verkozen. Er was sprake van een soort zelf-

censuur, zowel binnen de hele samenleving als in de islamitische scholen en binnen de 

oelama. Veel van de oelama waren gedwongen dergelijke lectuur verborgen te houden 

en achter gesloten deuren te lezen, om vervolgens te ontkennen dat zij haar gelezen 

hadden (Taarshizi 1908: 59). 

De hierboven genoemde Talbof werd wegens het publiceren van zijn ideeën in een 

boek door Sjeik Fazlollah Noeri tot ketter verklaard, hoewel de sjeik zelf door de 

intellectuele elite werd beschouwd als reactionair, anticonstitutioneel, corrupt en 

vijandig jegens de Verborgen Imam Mahdi. Sayyid Hasaan Taghizadeh heeft vele 

pogingen ondernomen om te voorkomen dat Sjeik Noeri zijn ideeën in de samen-

leving kon ventileren. Duidelijk is dat er nog geen sprake was van ‘een cultuur van de 

dialoog’ tussen de tegenstanders. De verhoudingen tussen de verschillende denkwijzen 

kenden nog geen democratisch karakter, dit ondanks het feit dat in de Iraanse 

samenleving inmiddels breed gekozen was voor een positieve positie ten opzichte van 
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vrijheid. De vertrouwenscrisis tussen de geestelijken en de intellectuele elite (die 

bestond uit de respectieve tegenstelling tussen reactionair en traditioneel tegenover 

radicaal en westers gericht) uitte zich in een strijd tussen democratie en sharia, ofwel 

tussen modernisme en traditie (Ajdani 2006: 124-127, 178; en Avery 1988: 251). 

Hoewel Agondzadeh beschuldigd werd van het feit dat hij politiek gezien afhankelijk 

was van Rusland, hebben denkers als Talbof een onafhankelijke positie ingenomen ten 

opzichte van het Westen. Sayyid Jamal al-Din al-Afghani benadrukte, meer dan veel 

andere intellectuelen, de rol van de religie in het maatschappelijke moderniserings-

proces, maar ging tegelijkertijd uit van een sociaal systeem, waarin de moderne 

verantwoordelijkheidsstructuur garant zou staan voor het uitvoeren van de wet en de 

controle daarop. Zowel hij als Talbof namen een tweeledige positie in ten aanzien van 

het Westen. Enerzijds was er de kritiek op het kolonialisme en het kolonialistische 

beleid in de islamitische landen, anderzijds benadrukten zij de positieve aspecten van 

de westerse civilisatie die noodzakelijk waren om tot een moderne maatschappij te 

komen. 

De ideologie van de Constitutionele Revolutie was beïnvloed door de ideeën van 

intellectuelen als Malkham Khan en Mohammad Khan Kermani die op hun beurt 

beïnvloed waren door moderne westerse filosofen als Locke, Montesquieu, Rousseau 

en Kant. Deze Iraanse denkers waren van mening dat de sociale verandering een 

gevolg was van een fundamentele epistemologische verandering. Volgens hen kan 

democratie tot stand komen wanneer de moderne burgerlijke instituties en organi-

saties in publieke sfeer gevormd worden. In deze democratische zin identificeerde de 

Constitutionele Revolutie zich als een moderne beweging (Mirsepasi 2010: 81-82). 

5.6 Conclusie  

Tijdens de Qajariet-dynastieën werden de eerste stappen gezet in de richting van het 

moderniseren van de Iraanse samenleving door de regeringsautoriteiten. Maar de grote 

maatschappelijke stappen van de moderniteit zijn vooral met de Constitutionele Revo-

lutie van 1905-1911 gezet. De modernistische richting heeft zich in die tijd gemani-

festeerd door een sociale collectieve neiging om moderne organisaties en instituties in 

de samenleving te creëren. Het vormen van een parlement en pogingen in de richting 

van de politieke ontwikkeling in die tijd waren de belangrijkste tekenen daarvan.  

De Iraanse geestelijken hebben een actief aandeel gehad in de Constitutionele 

Revolutie van 1905-1911. Het voornaamste doel van deze revolutie was beperking van 

de absolute macht van de sjah door te voorzien in een grondwet en het oprichten van 

een parlement. De revolutionaire krachten erkenden een monarchie met beperkte 

bevoegdheden, streefden naar gelijkheid, vrijheid, rechtvaardigheid en de vorming van 

een parlement als start van de democratisering van het politieke systeem in de Iraanse 
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samenleving. Volgens de oelama was een aanpassing van de constitutie vereist om de 

islam tegen buitenlandse invloed te waarborgen (Amineh 1998: 391). 

In die tijd had er al een discussie plaatsgevonden tussen de oelama en de islamisten 

over de aard van de politieke ideologie van de islam. In de Constitutionele Revolutie 

kende deze discussie twee belangrijke richtingen. De gematigde nationalistische oelama 

geloofden in een liberaal systeem waarin de parlementaire wetgeving de aard van het 

politieke systeem bepaalt. De traditioneel-fundamentalistische (usuli) oelama hadden 

een politiek systeem voor ogen waarin de sharia de grondwet zou vormen. 

Ten tijde van de Constitutionele Revolutie in de Iraanse samenleving zijn vier 

stromingen aan te wijzen met verschillende uitgangspunten en ideeën over de rol van 

de godsdienst binnen het sociaal-politieke systeem. 

De eerste groep bestond uit Shariatisten die de meest traditionele geestelijken re-

presenteerde. De leden van deze groepering waren tegen de vorming van een consti-

tutionele staat waarin de macht van het staatshoofd en ook de macht van de sjiitische 

geestelijken beperkt zou worden door de grondwet en het parlement. Zij vertegen-

woordigden de idee van een traditionele staat, waarin een sjah als het staatshoofd 

regeert en de oelama een controlerende taak zouden hebben over de beslissingen van 

het staatshoofd en waarin de absolute macht in handen van de islamitische juristen 

(faqihs) zou zijn. Molla Ahmad Naraghi, Mohammad Ra’fi Tabatabaie, Nezamol-olama 

Tabrizi, Abol-Hasaan Marandi en Hossein Moesawi waren hiervan de meest bekende 

vertegenwoordigers.  

De tweede groepering bestond uit geestelijken als Sjeik Fazlollah Noeri en Sjeik 

Kazem Yazdi, die ‘Shariatistische constitutionelen’ genoemd werden. Deze groepering 

accepteerde aanvankelijk het idee van het constitutionalisme, maar slechts dan als het 

systeem in overeenstemming was met de uitgangspunten van de sharia als het basis-

element van het sociaal-politieke systeem. Volgens de leden van deze groep moest de 

structuur van de sociale orde een afspiegeling zijn van de islamitische geloofsleer en de 

regering diende binnen het kader van de sharia te functioneren. 

Voor deze twee bovengenoemde groeperingen stond dus het behoud van de 

islamitische waarden en normen centraal. De moderne politieke waarden werden als 

westers en heidens beschouwd en als zodanig verworpen. Noeri en andere Shariatisten 

waren niet bereid om het principe van de gelijkheid tussen alle burgers te accepteren. 

Zij geloofden dat niet-moslims niet gelijk waren aan de moslims en dus beschouwden 

hen als kafirs, hetgeen zoveel wil zeggen als ‘minder waard’. Sjeik Noeri beschouwde 

de oelama als de vertegenwoordigers van de Profeet, die in die hoedanigheid over het 

recht beschikken de gang van zaken in de moslimgemeenschap te bepalen. Een con-

stitutionele staat, waarin de islam van de openbare naar de privésfeer wordt verban-

nen, is heidens en daaruit voortvloeiend kunnen de constitutionalisten als ketters 

worden gekenmerkt. Noeri heeft uiteindelijk de constitutionele staat als on-islamitisch 

verklaard en zich hierdoor in het kamp van de ‘Shariatisten’ en anti-constitutionalisten 

geplaatst. 
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De derde stroming bestond uit gematigde islamitische hervormingsgezinden. Zij 

hadden vertrouwen in het concept van de Constitutionele Revolutie en wilden de 

islam in het kader van moderne termen herlezen en herdefiniëren. Dit hield min of 

meer een modernisering van het islamitisch denken in (een zogenaamde ‘islamitische 

moderniteit’), alsmede de democratisering van het politieke systeem. De aanhangers 

van deze groep waren vooral afkomstig uit de kring van de ‘sjiitische oelama’ zoals 

onder anderen Al-Afghani, Behbahani, Taarshizi, Naieni, Najm-Abadi, Tabatabaie, 

Kashani en Akhond Khorasani. Het doel van deze stroming kan worden gezien als 

een streven naar vrijheid, democratie en het stichten van een Civil Society door middel 

van een combinatie van islam en moderne principes. Daarmee zou aangetoond 

kunnen worden dat de islamitische waarden in overstemming zijn met de moderne 

gang van zaken. 

En tot slot was er de intellectuele elite, die geloofde in volledige secularisatie. Ze 

waren of volledig areligieus, of ze waren vóór een religie die slechts beleden werd in 

het privédomein. Hun ideaal bestond uit een westers gericht sociaal-politiek systeem, 

waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor vooruitgang en bloei van de Iraanse civili-

satie. Hoewel velen binnen deze groep de islam een warm hart toedroegen, streefden 

zij naar een herdefiniëring van de positie van de islam binnen de samenleving. Zij 

verdedigden een seculier politiek systeem, waarin de oelama zich met religieuze 

aangelegenheden zouden bezighouden en de politici binnen een democratische sfeer 

zouden functioneren. Mirza Malkam Khan, Foroeghi, Taghizadeh, Soer-Esrefil waren 

de bekendste figuren binnen deze groep.   

Al met al konden de doelstellingen van de Constitutionele Revolutie niet door de 

traditionele geestelijken worden aanvaard: hun standpunten met betrekking tot een 

traditionele tendens en lezing ten aanzien van de islam konden niet worden samen-

gevoegd met de hierboven genoemde moderne normen en waarden van een Civil 

Society. Met andere woorden: zij stonden tegenover de geestelijke constitutionalisten 

die de Iraanse maatschappij naar een modern politieke model wilden hervormen – een 

ideologische tegenstelling die zich uitte in hun politieke gedragingen. 

De Constitutionele Revolutie was een inleiding om de Iraanse samenleving van een 

traditioneel sociaal systeem naar een modern model te leiden. De traditionele groepen 

en krachten in de samenleving, en met name de geestelijken, hadden die stappen 

ervaren als middelen tot vervreemding van de islamitische identiteit in de samenleving 

en hebben zich met hun aanhangers tegen dat proces georganiseerd. Sindsdien bestaat 

er een tegenstelling tussen deze twee krachten in de Iraanse samenleving. De wortels 

van het verschijnsel islamitisch fundamentalisme liggen in de tijd toen de moderniteit 

Iran binnengedrongen is. Dit verschijnsel is dus in reactie op de westerse globalisering 

en het moderniseringsproces tot stand gekomen. Dit bevestigt de theorie van Giddens 

die ik in het Hoofdstuk 1 uiteengezet heb. Deze tegenstelling heeft een historisch 

conflict veroorzaakt binnen de samenleving dat zich steeds opnieuw openbaarde in 

een voortdurende actie en reactie tussen die twee stromingen. In Hoofdstuk 1 heb ik 
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naar voren gebracht dat een sociaal verschijnsel als het islamitisch fundamentalisme 

door de auteur van dit proefschrift wordt gezien als een historisch proces dat zijn op-

komst en geschiedenis kent, en een adequate verklaring behoeft. De wortels van het 

islamitisch fundamentalisme in de huidige Iran liggen dus in het verleden, namelijk in 

de Constitutionele Revolutie aan het begin van de twintigste eeuw, met andere 

woorden: de moderne Constitutionele Revolutie vormde de beginfase van het moder-

ne Iran.  

De traditionele groeperingen tolereerden deze omwenteling niet en keerden zich 

tegen het moderniseringsproces. Ik heb reeds naar voren gebracht dat de leden van 

een hechte groep het bestaan van hun gemeenschap tegen elke externe vijand en 

fysieke bedreiging verdedigen om te overleven. Ze zijn gevoelig voor bedreigingen die 

het bestaan van de gemeenschap in gevaar brengt. De onderling verbonden individuen 

worden ten diepste geschokt als de geliefde maatschappelijke eenheid verwoest of 

overwonnen wordt en aan waarde en waardigheid verliest. Om die reden mobiliseer-

den zich de traditionele krachten en groeperingen tegen de geïmporteerde moderniteit 

in Iran aan het begin van de twintigste eeuw. De economische en culturele moderni-

sering zette zich voort in de regeringen van de Pahlavitische sjah’s, waardoor de tradi-

tionele islamitische groeperingen zich in hun geloof en religieuze identiteit bedreigd 

voelden, waardoor de historische strijd tussen traditie en moderniteit in Iran opnieuw 

oplaaide. 



HOOFDSTUK 6 

Het islamisme in Iran tussen twee revoluties 

6.1 De historische context 

De Verenigde Staten kwamen na de burgeroorlog (1860-1865) geleidelijk naar voren 

als een moderne geïndustrialiseerde macht die een rol begon te vervullen in andere 

landen. In het Midden-Oosten speelde in de twintigste eeuw de olie een centrale rol. 

Aanvankelijk hadden de Britten een monopolypositie wat betreft de oliebronnen in 

deze regio. Het noorden van Iran werd bezet door het Rode Leger van de Sovjet-

Unie, en het zuiden van Iran door de Britse strijdkrachten. 

Na de Eerste Wereldoorlog gingen de Verenigde Staten actiever deelnemen aan de 

olieoperaties in het Midden-Oosten, wat het nodige verzet opriep. Dit verzet ontstond 

overigens ook tegen de Britten. Eén van de belangrijkste religieus-nationalistische 

verzetsbewegingen tegen de Britse hegemonie in Iran was de door Sjeik Mohammad 

Khiabani geleide opstand die uitbrak op 7 april 1920 in de Iraanse provincie Azer-

beidzjan. De opstandelingen hadden de controle weten te verkrijgen over alle staats-

instellingen en riepen in juli 1920 in deze provincie een nationale regering uit. Khia-

bani heeft de naam ‘Azadestan’ (Azad = vrij) gekozen voor zijn staat. In september 

1920 werd de revolte door het Iraanse leger met hulp van Groot-Brittannië neer-

geslagen, waarbij Khiabani de dood vond (Keddie 2006: 77). 

In andere provincies van Iran, zoals Gilân en Mazandaran, was eveneens sprake 

van anti-imperialistische verzetsbewegingen. De zogenaamde Djangal-beweging onder 

de leiding van de geestelijke Mirza Koechak Khan (1915-1921) genoot grote steun 

onder de verschillende sociale klassen. Deze beweging riep in juni 1920 de Onafhan-

kelijke Staat van Gilân uit. Nadat Koechak Khan (en de communisten, die ook deel 

uitmaakten van de regering), het op ideologisch vlak niet eens kon worden over de 

wijze van regeren, nam hij ontslag en vertrok hij met zijn aanhangers naar de jungle 

van Gilân. De communist Ehsanollah Khan vestigde vervolgens een nieuwe republiek, 

waarin de nadruk werd gelegd op een modernisering met socialistische en anti-

religieuze aspecten. Deze regering voerde een anti-imperialistische (lees: anti-Britse) 

politiek. Dit leidde uiteindelijk tot consensus tussen de verschillende partijen over de 

wijze van regeren, en op 18 mei 1921 werd een coalitie gevormd van religieuze en 

seculiere nationalisten. Koechak Khan werd president van de republiek. In 1920 

organiseerden veel stamhoofden, die het meeste land in die regio bezaten, zich met 
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hulp van de Britten tegen de nieuwe republiek. Ook waren er inmiddels interne con-

flicten ontstaan tussen verschillende facties binnen de regering, die de jonge republiek 

verzwakten. De terugtrekking van het Rode Leger uit Gilân (op grond van een verdrag 

tussen de Sovjet-Unie en de centrale regering van Iran) vormde de aanleiding voor een 

grote aanval van de centrale regering onder leiding van Reza Khan op het leger van de 

Gilân-republiek, die de eliminatie van de Djangal-beweging tot gevolg had. Reza 

Khan, door Ahmaad Sjah benoemd tot commandant van het centrale leger, is erin 

geslaagd de meeste opstanden in verschillende provincies in de kiem te smoren dan 

wel de tegenstanders monddood te maken. Reza Khan heeft het leger van Iran 

gemoderniseerd en georganiseerd naar het model van het Britse leger (Munson 1988: 

45-49; Amineh 1998: 139-143; en Keddie 2006: 77-8). 

De positie van Reza Khan werd geleidelijk sterker. Op 25 april 1921 werd hij 

benoemd tot Minister van Oorlog, en in oktober 1923 tot Minister-President. Met de 

steun van Groot-Brittannië slaagde hij erin het land onder één centraal gezag te 

brengen. Hij werd beïnvloed door Kemal Atatürk van Turkije en riep aanvankelijk ‘de 

republiek Iran’ uit in 1924. Dit zagen de oelama als te radicaal, welke mening werd 

gedeeld door andere conservatieve krachten in het land, wat leidde tot protestacties. 

Uiteindelijk is Ahmaad Sjah in oktober 1925 door het parlement afgezet en werd Reza 

Khan tot de nieuwe sjah uitgeroepen, waarmee de Pahlavi-dynastie werd gevestigd. 

Ahmineh duidt aan:  

De Britse politiek ten aanzien van Iran was na de Eerste Wereldoorlog gericht op het 

verdedigen van een sterke staat die enerzijds de verspreiding van het communisme en 

de lokale revoltes zou kunnen verhinderen en anderzijds de creatie van een kapitalis-

tische sociale orde en een kapitalistische markt zou kunnen garanderen. Deze strategie 

zorgde ervoor dat Groot-Brittannië instemde met het nationalistische regime van Reza 

Sjah. (Amineh 1998: 165)  

Het moderniseringsprogramma van Reza Sjah werd op verschillende sociale gebie-

den uitgevoerd, met name op het gebied van industrie, het bouwen van ziekenhuizen, 

autowegen, vliegvelden, spoorwegen, onderwijs en het justitiesysteem. De rol van 

vrouwen in de publieke sector werd groter, er werden universiteiten gebouwd en eco-

nomische organisaties opgericht. Ook werden in een hoog tempo scholen gebouwd: in 

1919 waren er ongeveer 300 scholen in het land met 23.000 man personeel; in 1941 

was dit aantal gestegen tot 8.000 scholen met half miljoen man aan personeel (Martin 

2003: 14). In de maatschappij werden seculiere normen en waarden geïntroduceerd. 

Dit werd gecombineerd met een nationalistisch discours, waarin geen plaats werd 

ingeruimd aan traditionele groepen. Het seculier-modernistische beleid van Reza Sjah 

werd hierdoor door de traditionele mujtahids ervaren als een aanval op de islam, 

hetgeen resulteerde in felle protesten demonstraties van de mujtahids en de sjiitische 

gemeenschap, bijvoorbeeld in de heilige sjiitische stad Mashhad (Fischer 1980: 186; 

Akhavi 1980: 24-40; Martin 2003: 9-17; en Keddie 2006: 85-104). 
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Na de Tweede Wereldoorlog wist de VS zijn positie in het Midden-Oosten te 

versterken, ten koste van met name die van Groot-Brittannië. Op 19 januari 1952 

werd Mohammad Mosaddeq gekozen tot premier van Iran. Hij was de architect van 

de nationalisering van de Iraanse oliereserves, maar werd in 1953 bij een door de CIA 

georganiseerde staatsgreep afgezet, waarna hij werd aangehouden en onder huisarrest 

gesteld tot aan zijn dood in 1967. De coup werd onder de codenaam AJAX uitgevoerd 

onder leiding van Kermit (Kim) Roosevelt, de CIA-topman voor operaties in het 

Midden-Oosten (Amineh 1998: 182). 

6.2 De islamitische oppositie  

Het seculier nationalistische beleid van Reza Sjah en zijn zoon Mohammad Reza Sjah 

werd door islamitische krachten als on-islamitisch en westers gericht bestempeld en 

onder vuur genomen. In onderstaande zal het gedachtegoed van enkele belangrijke 

geestelijke en islamitische figuren en groepen weergeven, zoals zich dat had gevormd 

in de periode van het verzet tegen de Pahlavische koningen, van de Constitutionele 

Revolutie tot aan de Islamitische Revolutie. 

 

6.2.1 De geestelijke beweging 

De geestelijken speelden een belangrijke rol in de oppositie tegen de Pahlavische 

koningen. Zij (onder anderen Ayatollah Modarres) namen actief deel aan het verzet 

tegen het secularisatiebeleid van de regering van Reza Sjah. ‘Traditionele oelama’ zoals 

Ayatollah Kashani hebben later een politieke campagne tegen de regering van 

Mohammad Reza Sjah georganiseerd. Ook Ayatollah Kashani heeft in het nationali-

seringsproces van de olie-industrie door Premier Mosaddeq een actieve rol gespeeld. 

Hij was een voorstander van solidariteit van islamitische landen op internationaal 

gebied. De invloed van de geestelijken nam tussen 1941-1955 toe. Behalve Ayatollah 

Kashani, hebben de Ayatollah’s Broejerdi, Kafi, Behbahani en Sjahrestani het seculiere 

politieke beleid van Reza Sjah bekritiseerd (Akhavi 1980: 60-76). 

Na de val van de regering-Mosaddeq groeide de Amerikaanse invloed in de Iraanse 

politiek. Iran vervulde toen een sleutelrol in de Amerikaanse politiek in de regio. Na 

de coup werd door Generaal Zahedi een nieuw verdrag gesloten met betrekking tot de 

oliewinning, waardoor de positie van de Amerikaanse oliemaatschappijen min of meer 

werd geconsolideerd ten koste van de dominante positie van de Britten. Deze invloed 

duurde tot de Revolutie van 1978. In de jaren 1960-1962 heeft de steun van de 

regering-Kennedy aan het sociale hervormingsproject van de politicus Ali Amini zelfs 

geleid tot diens benoeming tot minister-president door de sjah. De hervormingen 

binnen de wetsector waardoor de vrouwen over het kiesrecht beschikten alsmede het 

landhervormingsprogramma van Amini, dat de ‘Witte Revolutie’ ofwel de ‘Revolutie 

van de Sjah en het volk’ werd genoemd, zorgden echter voor de nodige weerstand van 
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de kant van de oppositie. Het Nationale Front, samengesteld uit nationalistische en 

islamitische krachten, stelde zich op het standpunt dat de hervormingen bedoeld 

waren om een eventuele opstand tegen het sociale beleid de wind uit de zeilen te 

nemen met tot doel handhaving van het dictatoriale regime van de sjah. De conserva-

tieve geestelijken protesteerden tegen de ‘de Witte Revolutie’, waardoor de vrouwen 

mochten participeren in het publieke en politieke domein. Met name Ayatollah 

Khomeini keerde zich tegen de afhankelijkheid van het Pahlavi-regime van het Westen 

(vooral die van de VS) en tegen de samenwerking met Israël: een oppositie van de 

oelama tegen de westerse invloed was het gevolg (Akhavi 1980: 92-99; Keddie 2006: 

123-131 en 148-152; en Bakhash 1985: 27 en 35-37). 

Khomeini was de belangrijkste figuur binnen die beweging. Hij was niet alleen een 

belangrijke factor in de Iraanse Islamitische Revolutie, maar ook bij de radicalisering 

van veel moslimbewegingen in de islamitische wereld. Onder zijn leiding zijn de 

Iraanse revolutionaire krachten erin geslaagd de regering van de sjah ten val te 

brengen en een islamitische staat te vestigen. In de hierna volgende paragraaf zet ik de 

belangrijkste punten van het gedachtegoed van Khomeini uiteen. 

 

6.2.2 Ayatollah Khomeini (1902-1989) en andere geestelijk leiders 

Ayatollah Khomeini was een van de belangrijkste Iraanse geestelijken van de twintig-

ste eeuw en de ontwerper van een nieuwe politieke ideologie: de welayat-e faqih-heer-

schappij. Hij werd geboren in een godsdienstig gezin in het dorp Khomein in Midden-

Iran, waar hij ook zijn basisopleiding volgde. In 1919 verliet hij Khomein voor de stad 

Arak, waar hij islamitische studies volgde bij de beroemde islamitische faqih (jurist) 

Ayatollah Ha’eri Yazdi. In 1920 vertrok hij naar Qom en studeerde daar filosofie en 

islamitische jurisprudentie aan het Scholastieke Centrum van Qom, madrese-ye feyzieh. In 

1936 behaalde hij de graad van ijtihad (het officiële recht tot de interpretatie van de 

islamitische bronnen). Sinds 1926 doceerde hij theosofie, wijsheid en filosofie en vanaf 

1944 islamitisch recht aan de religieuze school van Qom. Khomeini bekritiseerde het 

seculiere beleid van Reza Sjah en wees erop dat de islam fundamenteel in strijd was 

met een monarchale regeringsvorm. Hij was van mening dat een islamitische staat niet 

gelijk gesteld kon worden met een systeem als een constitutionele monarchie, omdat 

er in een constitutioneel systeem sprake is van een distributie van macht tussen ver-

schillende stelsels, terwijl de macht in een islamitische staat gecentraliseerd wordt in 

handen van de hoogste faqih (Akhavi 1980: 163-166). 

De ayatollah keerde zich tegen de landbouwhervormingen van het sjah-bewind en 

uitte met enige regelmaat openlijk zijn ideeën in toespraken. Na de dood van de 

Ayatollah’s Broedjerdi en Shirazi in 1963 nam Ayatollah Khomeini de leiding van de 

religieuze oppositie tegen de staat over. In juni 1963 uitte hij scherpe kritiek op het 

regime wat betreft de invloed en de onaantastbare macht van westerse krachten in 

Iran, alsook op de toenemende verwestersing van de regering en de samenleving 

(Wessels 2001: 34). 
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Volgens Khomeini moesten de sjiieten zich de onderdrukking niet laten welgeval-

len en zwijgend toezien, maar hadden ze de morele plicht zich de organiseren tegen 

het bewind van de sjah. Die beweging kon niet zonder de politieke participatie van de 

marj’a (hoge islamitische geestelijken als bronnen van de islamitische leer) succes 

boeken (Martin 2003: 54-55) . 

Het nationale protest waartoe hij opriep leidde uiteindelijk tot een bloedige op-

stand, waarna zijn arrestatie volgde en een veroordeling tot ballingschap. Hij vertrok 

uit Iran, eerst naar Turkije, later naar Irak en Frankrijk. In zijn vijftien jaar durende 

ballingschap organiseerde hij protesten tegen de staat via zijn aanhangers in Iran. Op 2 

februari 1979 keerde hij terug naar Iran, waar hij door miljoenen mensen werd verwel-

komd. Op 12 februari 1979 viel het regime van de sjah en de vestiging van de islami-

tische staat werd een aantal maanden later door de absolute meerderheid van de 

Iraniërs (98,2 procent) aangenomen. Deze omwenteling kan worden gezien als een 

van de grootste keerpunten van de twintigste-eeuwse geschiedenis. 

De ideeën van Khomeini met betrekking tot een islamitische regering waren revo-

lutionair te noemen. De traditionele religieuze scholen werden onder zijn regime tot 

politiek activisme gestimuleerd, hetgeen veel geestelijken een doorn in het oog was 

(Stangroom 2008: 72; en Fischer 1983: 150-174). 

Hij maakte een onderscheid tussen verschillende soorten wetenschappen, waarvan 

hij sommige als ‘ongoddelijk’ bestempelde: ‘Alleen de wetenschappen die de geschie-

denis, filosofie, liturgie, de bovennatuurlijke zaken en de sociaal-individuele gang van 

zaken ongemoeid laten, functioneren in de richting van het goddelijke kader’ 

(Khomeini 1979: 85). 

Volgens Khomeini was de islamitische jurist degene die in de tijd van de occultatie 

van de twaalfde Imam Mahdi (voor de sjiieten) de taak tot regeren op zich moest 

nemen en de moslims naar een onafhankelijk leven moest leiden. De these van 

Ayatollah Khomeini bevatte een nieuw politiek idee, waarmee de leegte die naar zijn 

mening heerste in de islamitische staatsfilosofie kon worden opgeheven, en waarmee 

de geestelijken de moslims konden oproepen tot de stichting van een islamitische 

staat. De welayat-e faqih-these van de ayatollah verbond de religieuze (islamitische) prin-

cipes met de politiek. Niet de democratie, maar de sharia was de basis voor dat poli-

tieke systeem. De ayatollah was ervan overtuigd dat mensen tweedimensionale wezens 

zijn: zij kennen zowel spirituele als materiële noden, hetgeen zij tot uitdrukking 

kunnen brengen door hun bereidheid te sterven voor een staat die religie tot de kern 

van hun identiteit maakt. Khomeini dacht de mens als half engel en half duivel, 

waarbij de tweede altijd sterker is dan de eerste. Het is dan ook de taak van de 

samenleving zich op te maken voor de strijd tegen het duivelse deel in de mens, dat ze 

met behulp van wetten en geschikte straffen moet bevechten10 (Stangroom 2008: 72-

73; Armstrong 2005: 156-158; Wessels 2001: 34; en Arjomand 1993: 89). 

                                                        
10 Khomeini verloor zelden het transcendente aspect van de politiek uit het oog, zelfs niet in tijden van 

crisis. Met het uitbreken van de oorlog tegen Irak wees hij het voorstel van de toenmalige president Bani 
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Khomeini definieerde het woord welayat (‘het heerschappijrecht’) als volgt: welayat 

betekent ‘staat’, ‘bestuur’ en invoering van de heilige sharia (Khomeini 1979: 56). Hij 

bedoelde hiermee dat de hoogste islamitische jurist het recht heeft om in een islami-

tische maatschappij te regeren: ‘Alle zaken en rechten betreffende staat en politiek die 

voor de Profeet en de huidige imams gelden, zijn ook geldig voor de rechtvaardige 

faqih. Er bestaat tussen hen geen verschil’ (Khomeini 1986: 35). 

De ayatollah was zich bewust van de standpunten van diegenen die het regeren 

door de islamitische geestelijken afwezen.  

Sommigen stellen dat de islamitische juristen niet in staat zijn om een land te besturen. 

Ik moet zeggen dat deze stelling geheel onjuist is. Het besturen van een land is met 

behulp van een groep deskundigen goed mogelijk. Veel presidenten en heersers hebben 

alleen verstand van politieke en militaire zaken. Op andere gebieden hebben zij de raad 

van deskundigen nodig. Het is belangrijk dat een heerser of een leider rechtvaardig is. 

Als hij rechtvaardig is, kiest hij voor zijn kabinet deugdelijke figuren die het volk niet 

onderdrukken, die corruptie en intimidatie verwerpen en die de reputatie van burgers 

beschermen. (Khomeini 1986: 80)  

Ayatollah Khomeini vergeleek zelfs het recht tot het bezitten en uitoefenen van 

bevoegdheden van een islamitische jurist met de heerschappij van een profeet: ‘Het 

recht van de bevoegdheden van de Profeet ten aanzien van de gelovigen [moslims] 

wat betreft de regeringstaak, gaat over naar de islamitische juristen’ (Khomeini 1986: 

58). ‘Mujtahids en faqihs (foqaha) zijn de opvolgers en de kaliefen van de Profeet.’ 

(Khomeini 1979: 69-70). Om die reden was hij van mening dat het stichten van een 

islamitische staat, waarin de hoogste jurist aan de macht is, een goddelijke plicht is 

voor de moslims: ‘Het is verplicht voor moslims om een islamitische staat te stichten 

waarin de jurist op grond van de sharia regeert. De juristen zijn door God gekozen’ 

(Khomeini 1979: 57). 

Het stichten van een islamitische staat dient niet slechts een politiek doel, maar is ook 

een noodzakelijke plicht van de moslims om de goddelijke orde op de aarde in acht te 

nemen. De islamitische staat is noodzakelijk om de maatschappelijke rechten van alle 

mensen te behartigen. Een dergelijke staat wortelt in de sharia en de islam, die weer zijn 

bron in de Koran en de soenna vindt. De islamitische staat is niet despotisch en niet 

absolutistisch. Het is een politiek systeem waarin de heersers zich aan de wetten van de 

Koran en de soenna houden. (Khomeini 1979: 52-53) 

De ideologie van het fundamentalisme is opgenomen in de grondwet van de isla-

mitische Iraanse staat en met name in de wet van het heerschappijrecht van de 

islamitische jurist. Daarbij benadrukt de traditionele gemeenschap het principe van 

                                                                                                                                             
Sadr om het militaire personeel van de voormalige sjah uit de gevangenis vrij te laten om de oorlogs-

handelingen te leiden, dan ook af. 
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‘imitatie’ door burgers van de faqihs.11 Dit om de gehoorzaamheid van individuen aan 

de heersers te garanderen (Arjomand 1993: 92-94).  

Voor Khomeini is de islam een politieke godsdienst die ook met politieke bedoe-

lingen tot stand is gekomen: ‘De godsdienst [de islam] is ten behoeve van de organi-

satie van het politieke systeem, land en leven aan de mens geopenbaard’ (Khomeini 

1944: 236). Daarom bergt de islam voor Khomeini sociaal-politieke functies en doel-

stellingen in zich:  

Wij zijn verplicht de islam te behouden en te beschermen. Deze plicht is belangrijker 

dan het bidden en het vasten. Wat moeten wij doen nu er niemand door God gekozen 

is om in de occultatietijd te regeren? Moeten wij de islam verlaten? Willen wij de islam 

niet meer? Gold de islam slechts voor tweehonderd jaar? Moeten wij toekijken wat zij 

[westerlingen en Israëlieten] ons aandoen? Het belangrijkste doel van de profeten was 

het stichten van een rechtvaardige sociale orde op grond van de goddelijke regels. Die 

regels zijn ook geldig voor de islamitische juristen. Deze juristen hebben – net als 

profeten – het recht om te regeren. Zij dienen ervoor te zorgen dat de regels van de 

sharia niet worden vergeten. Zij moeten een systeem stichten om die regels uit te 

kunnen voeren. (Khomeini 1979: 54-56 en 77-79)  

Voor Khomeini was de islam de godsdienst van militante individuen die de zaak 

van geloof en rechtvaardigheid zijn toegedaan. Het is de godsdienst van degenen die 

streven naar vrijheid en onafhankelijkheid, de stroming van degenen die vechten tegen 

het imperialisme. Godsdienst kon naar zijn mening niet langer een privé-aangelegen-

heid zijn. Hij was ervan overtuigd dat de islam door het Westen in gevaar werd 

gebracht, en derhalve was hij gekant tegen de hegemoniale rol van de westerse 

machten, vooral Amerika, in de moslimlanden. Moslims zouden hun eigen identiteit 

geheel verloochend hebben en haar hebben vervangen door een westerse identiteit. 

De oplossing om een eind te maken aan deze vervreemding zou het scheppen van een 

op de islamitische wetten gebaseerde samenleving zijn. Hij was overtuigd van het feit 

dat de Revolutie een opstand was geweest tegen het rationele pragmatisme van de 

moderne wereld. Islamitisch-fundamentalistische leiders als Ayatollah Khomeini ont-

kennen het vermogen van de menselijke ratio:  

Moslims behoren niet de wetten en de waarden die door mensen tot stand zijn 

gekomen, na te volgen. Zulke wetten en waarden plaatsen zich buiten het kader van de 

goddelijke boodschap. De menselijke ratio is niet in staat om de waarheid en de juiste 

levensweg te benaderen en te vinden. (Khomeini 1979: 132-134)  

Khomeini was een voorstander van de zogenaamde ‘verenigde islamitische oemma’ 

en verdedigde een transnationale islam ofwel het panislamisme, zoals dat bij de vroege 

                                                        
11 Het begrip ‘imitatie’ wil zeggen het niet-gebruikmaken van het vermogen van de rede en het blind 

navolgen van de geestelijken, dat met name door de traditionele en fundamentalistische islamieten wordt 

voorgestaan. Zie hiervoor ook Hoofdstuk 3. 
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islamisten als Qutb en Rida te vinden was. Naar zijn mening was de islamitische 

wereld vroeger één en solidair en bestond er een islamitische oemma, die echter door de 

westerse imperialisten uiteengerukt was en zich had verspreid naar verschillende 

landen. Ondanks deze opvatting is het opmerkelijk dat zijn taalgebruik veel nationalis-

tische termen bevatte, zoals het streven naar onafhankelijkheid en het noemen van 

Iran als een grote natie. Daarbij kwam het probleem dat Khomeini een sjiiet was, 

terwijl de meerderheid van de moslims soennitisch is, wat de realisering van een pan-

islamisme zeer zou bemoeilijken (Halliday 2003: 31-33). 

 Niet alleen Ayatollah Khomeini, maar nog veel andere geestelijken bekritiseerden 

Reza Sjah en Mohammad Reza Sjah vanwege hun op het Westen gerichte beleid.  

 

Ayatollah Taleghani was een populaire geestelijke figuur die in verschillende maat-

schappelijke kringen gewaardeerd werd om zijn ideeën over vrijheid en rechtvaardig-

heid. Aanvankelijk had hij een sterke band met Nawab Safawi en steunde hij hem en 

zijn medewerkers; hij zag hen als jonge energieke moslims die bereid waren op te 

komen voor de islam. In zijn ogen hadden de leden van de FE (Faada’iyan-e Eslam) 

op een positieve manier bijgedragen aan de politiek in Iran, omdat door hun activi-

teiten het sjah-regime werd gedwongen vrije verkiezingen te houden en het nationa-

liseringsproces te aanvaarden. In het door hem opgerichte Centrum van de Islam en in 

de Hedayaat-moskee onderwees hij de interpretatie van de Koran. Er werd massaal 

deelgenomen aan die bijeenkomsten, ook door studenten. In die bijeenkomsten 

ageerde hij openlijk tegen het regime van de sjah en diens regering en bestempelde hij 

die als on-islamitisch. Tegelijkertijd bekritiseerde Taleghani ook de corrupte en 

reactionaire geestelijken die de islam gebruikten als legitimatie van hun immorele 

gedrag. Het moslim-zijn impliceert niet slechts bidden en vasten, maar ook het recht 

op vrije meningsuiting, participatie in economische kwesties en het deelnemen aan de 

politiek, evenals het deelhebben aan het bepalen van het eigen lot en zodoende het 

realiseren van een leven in veiligheid. Taleghani was derhalve zeer actief op politiek 

gebied en neigde naar een constitutionele orde, een politiek systeem waarin geen plaats 

is voor onder-drukking (Maarkaaz-e Asnade Tarikhi 2002: 284-295).  

Door deze politieke activiteiten riskeerde hij echter keer op keer zijn vrijheid. In 

1962 werd hij gearresteerd en voor enkele maanden gevangengezet. In 1963 volgde 

weer een arrestatie, ditmaal gevolgd door een veroordeling tot vier jaar gevangenis-

straf. Na zijn vrijlating hervatte hij zijn activiteiten in de Hedayaat-moskee, waarop hij 

door het regime tot een les- en lezingenverbod werd veroordeeld. In 1971 leidde zijn 

optreden tot achttien maanden ballingschap en in 1975 tot vijf jaar gevangenisstraf. 

Tijdens de Revolutie werd hij echter in vrijheid gesteld. Hij was sinds 1950 één van de 

ideologische leiders van de oppositie tegen de sjah. Taleghani speelde een belangrijke 

rol tussen verschillende groepen zoals tussen het NF en de religieuzen vóór en tijdens 

de revolutie van 1978-1979 in Iran. Hij werd beschouwd als de meeste liberale en 

progressieve geestelijke binnen de oelama (Keddie 2006: 195-196). 
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Taleghani definieerde de islam als een veelzijdige godsdienst die in staat is om in de 

collectieve behoeftes van mensen te voorzien. Het is mogelijk de islam te combineren 

met het socialisme, omdat God tegen de uitbuiting van mensen en voor gerechtigheid 

en onderlinge gelijkheid is (Mottahedeh 2000: 324-325). 

Taleghani onderhield nauwe banden met zowel Modjahedien-e Khalq als met 

studenten die eveneens een kritische positie innamen ten opzichte van het sjah-

regime. Hij werd de bekendste oppositionele figuur binnen de Iraanse geestelijkheid 

vanwege zijn opvatting wat betreft vrijheid voor het vormen van politieke groepe-

ringen. Taleghani was een groot tegenstander van de welayat-e faqih, ofwel het in de 

grondwet opnemen van politieke bevoegdheden van de islamitische jurist. Na de 

Islamitische Revolutie werd hij een inspiratiebron voor verschillende groepen die aan 

de Revolutie hadden deelgenomen. Hij overleed een jaar na de Revolutie. 

 

Ayatollah Motahari was een gematigd geestelijke die aanvankelijk in Hoseiniyeh 

Ershad met Shariati samenwerkte. In de loop der tijd volgde hij meer en meer de 

traditionele lijn van de islam, waarmee hij de lezing en de interpretatie van Shariati 

betreffende de islamitische bronnen niet voortzette. Als filosoof had hij als doel-

stelling een filosofische weergave van de islam door middel van gebruikmaking van 

nieuwe woorden en termen. Volgens Motahari zou Shariati sterk onder invloed 

hebben gestaan van de westerse wetenschappen én van de marxistische ideologie, 

waardoor hij de islam een modern karakter wilde geven. De islam bezit echter eigen 

normen en waarden, zodat er geen enkele harmonie mogelijk is met de moderniteit. 

Motahari bekritiseerde het marxisme, maar was wel van mening dat de moslim-

intellectuelen deze kritiek moesten onderbouwen door middel van een dialoog. Terwijl 

Shariati het marxisme zag als een concurrent van de moslimgemeenschappen in hun 

strijd tegen het kapitalisme, zag Motahari het marxisme als een vijand die de strijd 

tegen het kapitalisme in de weg stond. Hoewel ook Motahari het accent legde op de 

rechtvaardigheids- en vrijheidsaspecten in de islam, heeft hij zijn invloed op Ayatollah 

Khomeini gebruikt met het doel diens welwillendheid ten aanzien van andersdenken-

den aanzienlijk te temperen. In een bekende brief aan Khomeini pleitte hij ervoor 

Shariati te laten veroordelen. Khomeini was zich echter bewust van de grote invloed 

die Shariati op jongeren, studenten en intellectuelen uitoefende en heeft derhalve 

officieel gekozen voor een gedoogbeleid ten aanzien van Shariati (Jaafarian 2004: 475-

498). 

Motahari was volgens sommige onderzoekers ‘de ideoloog van de islam als een 

politieke ideologie’. De islam was voor hem niet alleen een godsdienst, maar ook een 

politieke ideologie waardoor de maatschappij gemobiliseerd, geactiveerd en georgani-

seerd kan worden. Zijn these vormde een alternatief voor de marxistische ideologie 

die in zijn tijd zeer in trek was, met name bij de jonge generatie (Martin 2003: 75-79). 
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Ayatollah Shariatmadari was een van de grootste mujtahids in de tijd vóór de 

Islamitische Revolutie. Hij was afkomstig uit de Iraanse provincie Azarbaijan en heeft 

lange tijd de uitgebreide steun van de Azarische massa genoten. Shariatmadari was 

weliswaar tegen het dictatoriale systeem van de sjah, maar steunde toch de moderni-

seringspolitiek in de samenleving. Hij was tegen elke vorm van geweld en wilde een 

vreedzaam verlopende verandering in de maatschappij door vrije verkiezingen, in 

plaats van de radicale acties. De ayatollah steunde de persvrijheid, zelfs als de pers 

kritische artikelen over de geestelijken zou schrijven. Zijn manier van het protesteren 

tegen het regime van de sjah was daarom liberalistisch en verschilde van de wijze van 

Ayatollah Khomeini, die radicale ordes uitsprak. Gezien zijn liberale houding jegens 

het sjah-regime is het de vraag of Shariatmadari eigenlijk voor een islamitische 

revolutie in Iran was (Akhavi 1980: 167-170 en 174-177). 

 Shariatmadari geloofde in principe niet in een islamitische staat waarin de 

islamitische sharia uitgevoerd zou worden. Hij meende dat de sharia en bijvoorbeeld 

het afhakken van handen van een dief alleen in een perfect sociaal systeem uit te 

voeren kon zijn, waarin ‘satan’ de mensen niet in de richting van criminaliteit en inti-

midatie leidt (Mottahedeh 2000: 389). Hij bekritiseerde de manier van het vestigen van 

de Islamitische Republiek in Iran en was van mening dat de mensen door een 

referendum gevraagd moesten worden of zij een islamitische of een democratische 

staat wilden. Uiteindelijk vond daarover een referendum plaats: ‘de Islamitische 

Republiek, ja of nee’. Shariatmadari voerde ook oppositie tegen de invoering van de 

welayat-e faqih in de grondwet, waardoor hij zich als een oppositieleider tegen de 

officiële revolutionaire lijn keerde. Hij was ook tegen het benoeming van een vice-

faqih door de ‘Raad van Experts’ als de opvolger van Ayatollah Khomeini, waardoor 

hij steeds meer onder vuur kwam te liggen van de islamitische radicale krachten. Zijn 

aanhangers waren talrijk en kwamen in actie. Zij veroverden het televisiestation van 

Tabriz, de hoofdstad van de provincie Azerbaijan en na Teheran de tweede grootste 

stad van Iran. De revolutionaire Garden mobiliseerden zich, gingen naar Tabriz en 

onderdrukten de aanhangers van Ayatollah Shariatmadari (Bakhash 1985: 72, 74-75, 

89-90; en Fischer 1980: 220). 

 

Ayatollah Hossein-Ali Montazeri, een van de oorspronkelijke, grootste theoretici 

van de these welayat-e faqih, was aanvankelijk van mening dat de president en de rege-

ring zonder de legalisering van de wali faqih geen legitimiteit kunnen bezitten (Bakhash 

1985: 85). 

Montazeri heeft zich echter geleidelijk gekeerd tegen Ayatollah Khomeini. In 1988 

protesteerde hij tegen de executie van duizenden politieke gevangenen die door 

Ayatollah Khomeini was goedgekeurd. Dit leidde tot een massale aanval van 

Khomeini en zijn aanhangers op Ayatollah Montazeri, waarna hij afgezet werd als de 

vice-faqih en ook als de formele opvolger van Ayatollah Khomeini. Hij erkende nooit 

Khamenei als de hoogste faqih en de geschikte opvolger van Ayatollah Khomeini en 
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eiste in 1997 het verkleinen van de formele macht van de leider, waardoor hij onder 

huisarrest kwam te staan (Keddie 2006: 274). Montazeri erkende in zijn laatste levens-

jaar de gelijke rechten van alle sociale en etnische groepen ongeacht hun godsdienst. 

Volgens hem moeten de bahaieten dezelfde rechten hebben als moslims. Dit was 

schokkend en onacceptabel voor de fundamentalistische geestelijken die de bahaieten 

als ketters bestempelden en hen derhalve hard aanpakten. 

 

6.2.3 De islamitische groepen 

Na de tijd van de Constitutionele Revolutie zijn verschillende islamitische bewegingen 

tot stand gekomen, alle min of meer in reactie daarop. Er vond een institutionalisering 

plaats van politieke activiteiten in de samenleving. Het secularisatieproces dat gaande 

was op zowel politiek als maatschappelijk gebied, wekte de weerstand op van de 

religieuze groeperingen. Islamitische organisaties en instellingen werden opgericht om 

de islam te introduceren teneinde verzwakking van de islamitische leer in de samen-

leving tegen te gaan. Daartoe werden in 1942 vier verschillende islamitische instel-

lingen opgericht, namelijk: Sjahabpoer, Noeriani, Seraj Ansari en Abas-Ali Eslami. Gelei-

delijk werden met hetzelfde doel tientallen andere islamitische organisaties in het leven 

geroepen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Solidaire Islamitische Gemeenschappen 

(die vier organisaties bevatte), de Islamitische Instituties, de Moslimgemeenschap, de 

Islamitische Studenten Vereniging, de Vrije Vereniging van Moslims, het Centrum van 

de Islam (geleid door Ayatollah Taleghani), en de Groep van de Beweging van de 

Koran (Jaafarian 2004: 55-86 en 93-103). 

 

6.2.3.1 Faada’iyan-e Eslam 

Sayyid Mojdtaba Nawab Safawi was de leider van deze extreem-islamitische groep. Na 

beëindiging van zijn studie in 1945 aan een islamitische school in Irak keerde hij terug 

naar Teheran om daar terroristische activiteiten te ontplooien tegen diegenen die hij 

beschouwde als kafirs en ketters en die een barrière vormden voor de solidariteit van 

moslims. Het eerste slachtoffer was Ahmaad Kasrawi, een bekende intellectueel en 

schrijver die de traditionele (sjiitische) islam fel bekritiseerde. Kasrawi heeft kunnen 

profiteren van (onder meer) de literaire vrijheid die heerste na de Constitutionele 

Revolutie. Voor de islamitische traditionalisten was deze vrijheid een punt van zorg; 

zij vreesden voor kritiek op de islamitische (sjiitische) waarden en geloofspunten, die 

de rol en de positie van de islam wellicht zouden kunnen aantasten.12 In eerste instan-

tie mislukten de terreuracties tegen Kasrawi. Safawi werd gearresteerd en gevangen-

gezet. Na zijn vrijlating (onder druk van de publieke opinie, met name die van de 

                                                        
12 Safawi beschouwde zichzelf min of meer als verantwoordelijk voor dit proces en zijn streven was dan 

ook een samenleving op basis van een islamitische sociale orde. Er werd gezegd dat Safawi zelfs tegen het 

dragen van de stropdas en de Franse pet (alpinopet) was. Als hij op straat iemand daarmee zag, kwam hij 

meteen in actie en sprak hij de betreffende persoon daarop aan. 
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moslims) richtte hij de groepering Faada’iyan-e Eslam (de ‘levensaanbieders van de 

islam’), de FE op. Vervolgens deden veel geestelijken, vaak met ondersteuning van 

traditionele groepen en zelfs sommige leden van het parlement, aangifte tegen Kasrawi 

en eisten van justitie hem te bestraffen vanwege belemmering van het belijden van de 

islam. Daarop werd hij gearresteerd, en in datzelfde jaar werd Kasrawi uiteindelijk in 

de rechtbank door leden van de FE om het leven gebracht (Ya Lesarat 2003: 211). 

In zijn eerste openbare schriftelijke verklaring riep Safawi de moslims op tot een 

opstand tegen de vijanden van de islam en het ombrengen van kafirs. Hij betoogde dat 

dit de enige manier was om solidariteit te kweken binnen de islamitische gemeen-

schap (en het stichten van een islamitische staat in Iran). Voor Safawi vormde de islam 

een omvattend systeem voor het organiseren van het collectieve leven. Na verloop 

van tijd knoopte de FE betrekkingen aan met de Moslimbroederschap in Egypte. 

Sommige onderzoekers gaan ervan uit dat de FE de ideeën van de Moslimbroeders 

voortzetten (Khosro-Sjahi 1996: 66). 

Na de terreuractie van de FE tegen Kasrawi breidde Safawi zijn activiteiten in het 

politieke en religieuze veld uit, onder meer door het houden van lezingen in verschil-

lende steden. Tijdens zijn ontmoetingen met de invloedrijke geestelijken Ayatollah 

Ghommi en Ayatollah Esfahani oefende hij druk op hen uit om de sjah te dwingen af 

te zien van de executie van de dader van de moord op Kasrawi. Safawi had tevens een 

hechte band met een andere bekende geestelijke leider, Ayatollah Kashani. Beweerd 

wordt dat Ayatollah Kashani tijdens het nationaliseringsproces van de olie-industrie de 

FE heeft gebruikt als chantagemiddel tegen de regering. Beide islamieten droegen de 

Palestijnen een warm hart toe en steunden hen met alle mogelijke middelen (Jaafarian 

2004: 177). 

De FE geloofde niet in nationalisme en stelde de islamisering centraal als middel 

om de weg tot de oprichting van een islamitische staat open te leggen. De kern van 

alle problemen lag volgens de FE in het isoleren van de islam, en de oorzaak van de 

sociale regressie was het invoeren van niet-islamitische regels in het land. Tevens zag 

zij de westerse wetenschap als verantwoordelijk voor ondermijning van de islamitische 

moraal, wat de moslimgemeenschap schade zou kunnen berokkenen. Zij verweet de 

toenmalige regering van de sjah slechts oog te hebben voor de belangen van de meer-

derheid in de samenleving, zonder daarbij aandacht te schenken aan de moslim-

gemeenschap, zoals bijvoorbeeld door de oprichting van islamitische instellingen. 

(Martin 2003: 129-132; en Zaanjani 1989: 422-423). Safawi had geen enkel vertrouwen 

in de Constitutionele Revolutie vanwege het feit dat zij niet zou resulteren in de op-

richting van een islamitische staat. Zoals al eerder genoemd, was slechts Allah bevoegd 

tot het creëren van wetten, en niet het parlement.13  

                                                        
13 In 1948 werd Hazhir, de premier en een naaste medewerker van de sjah, om het leven gebracht door 

Emami, een lid van de FE. In 1950 werd door Tahmasebi, een vooraanstaand lid van de FE, Premier 

Raazm Ara vermoord. 
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Tegen de regering van Premier Mosaddeq nam de FE een anti-nationalistische 

positie in, en ze onthield haar alle steun. In beginsel verwachtte de FE dat met 

Mosaddeq een islamitische staat zijn intrede zou doen in Iran. De regering-Mosaddeq 

bleek echter westers gericht en Safawi richtte dan ook een oproep aan Mosaddeq om 

af te treden. Toen bleek dat Ayatollah Kashani wel steun verleende aan de regering-

Mosaddeq, verbrak Safawi daarop alle banden met de ayatollah. Een maand na zijn 

oproep werd Safawi gearresteerd, en er volgde een gevangenisstraf van twintig maan-

den. Een poging in 1952 van een lid van de FE om Hossein Fatemi, de Minister van 

Buitenlandse Zaken van de regering-Mosaddeq, te vermoorden, mislukte. Na de 

staatsgreep tegen de regering-Mosaddeq kwam Generaal Zahedi aan de macht, die de 

FE alle vrijheid liet en Safawi als de vertegenwoordiger van Iran deel liet nemen aan 

de Palestijnse Conferentie van de islamitische landen in Jordanië. Daar ontmoette 

Safawi de grote leiders en figuren van andere islamitische landen (zoals Sayyid Qutb), 

hetgeen zijn zelfvertrouwen aanwakkerde. Dit hernieuwde zelfvertrouwen bracht de 

FE tot een poging tot moord in 1955 op de nieuwe Premier Hossein Alla, die op weg 

was naar Bagdad voor het tekenen van het Saanto-Verdrag. De terreuractie mislukte: 

Safawi werd met andere leden van de FE gearresteerd en een maand later geëxecu-

teerd (Zaanjani 1989: 417-427). 

Daarmee kwam er een einde aan de georganiseerde activiteiten van de revolu-

tionaire en radicale FE, die een decennium lang het politieke en religieuze toneel met 

terreur en geweld domineerde. Zij heeft met name veel invloed gehad op de islami-

tische scholen en de radicale vleugel van de islamieten, een invloed die zich tot aan de 

Islamitische Revolutie manifesteerde in de handelwijze van sommige radicale islami-

tische stromingen. Faada’iyan-e Eslam was de eerste islamitisch-militaire groepering 

met politieke doelstellingen. Eén van haar belangrijkste doelen was het omverwerpen 

van het regime van de sjah en de vorming van een islamitische regering in Iran. Een 

organisatie die onder invloed van de FE tot stand is gekomen en zich later op het 

politieke toneel van Iran manifesteerde, was Hey’aat-haye Mo’talefeh Eslami (de Vereni-

ging van de Islamitische Coalitie, de VIC). 

 

6.2.3.2 Mo’talefeh Eslami 
De schriftelijke boodschappen van Ayatollah Khomeini werden in het land verspreid 

door drie bazaar- en moskeeverenigingen, die eveneens de demonstraties tegen het 

sjah-regime organiseerden. In de vereniging van de Amineh-dowleh-moskee waren 

personen verenigd als Mehdi Araghi, Habibollah Askar-Oladi (één van de bekende 

figuren op economisch gebied binnen de conservatieve stroming na de Islamitische 

Revolutie), en Mostafa Haeri. Uit de vereniging van de Sjeik Ali-moskee kwamen 

figuren als Sadegh Amani, Mohammad Sadegh Eslami en Asadollah Ladjwaardi, na de 

Islamitische Revolutie de directeur van de beruchte Ewin-gevangenis. In de Esfahani-

groep van de bazaar bevonden zich (onder anderen) Asadollah Badamchian (voor-

zitter van de Kamer van Koophandel na de Islamitische Revolutie), Mir Mohamaad 
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Sadeghi en Mehdi Bahadoran. Ayatollah Motahari, Ayatollah Beheshti en Ayatollah 

Taleghani waren invloedrijke geestelijken die contacten onderhielden met genoemde 

verenigingen (Jaafarian 2004: 321-323). 

De eerste terreuractie van de VIC was de moord in 1964 op eerste minister van de 

sjah, Hasaan Ali Maansoer. Binnen de beweging heerste de opvatting dat terreur het 

verzet tegen de regering zou activeren en vervolgens de weg vrij zou maken voor de 

stichting van een islamitische staat. Voor de moord op Maansoer werden vier van de 

daders ter dood veroordeeld, en vijf kregen een levenslange gevangenisstraf. Beweerd 

werd dat de VIC meer terreurplannen in petto had, onder meer tegen de hoogste 

militairen van het leger en zelfs tegen sjah zelf. Voordat deze plannen echter omgezet 

konden worden in reële bedreigingen, werden de belangrijkste figuren binnen de VIC 

opgepakt en gevangenzet (Asnad-e Tarikhi 1998: 237 en 358). 

Na de moord op de eerste minister splitste de beweging zich op in twee partijen, 

waarbij de ene vleugel de nadruk bleef leggen op terreuracties op het politieke vlak 

met als doel dit een revolutionair karakter te geven. De aanhangers van de andere 

vleugel waren van mening dat de voordelen van dergelijke relatief kleine acties niet op-

wogen tegen de nadelen ervan, reden om af te zien van terreurdaden. De gevangen-

genomen leden van de VIC werden na tien jaar vrijgelaten (Hashemi 1997: 241). 

 

6.2.3.3 Andjomaan Hodjjatiyeh 

In de jaren na de Constitutionele Revolutie kwam de religieuze groepering van de 

Bahá’í op in Iran. Deze sekte, een islamitische groep die in de negentiende eeuw werd 

opgericht door Ali Mohammad Bab, keerde zich tegen het geloof in de terugkeer van 

de Verborgen Imam Mahdi. Bab accepteerde evenmin het feit dat het profeetschap 

voltooid was en noemde zichzelf een profeet. De sjiitische geestelijken beschouwen de 

Bahá’í als een ketterse en door joden opgerichte sekte met de intentie de islam en 

vooral de sjiieten te provoceren. De Vereniging Hodjjatiyeh Mahdawiyeh (VHM) 

concentreerde zich op de strijd tegen de Bahá’í en op het treffen van voorbereidingen 

voor de terugkeer van de Imam Mahdi. De Vereniging beschouwde de Bahá’í als een 

serieuze bedreiging voor de maatschappelijke orde, vooral omdat zij als regeringsleden 

ten tijde van het regime van de sjah zeer actief waren. Een aantal ministers, hoge 

officieren en de voorzitter van de nationale tv-organisatie waren Bahá’í. Voor de gees-

telijken en de islamitische traditionalisten was dit een onacceptabel gegeven in een 

sjiitische gemeenschap; de invloedssfeer van de sekte moest worden beperkt, of liever, 

zij diende te worden geëlimineerd. Om die doelen te bereiken, richtte Mahmoed 

Tawallaie (Halabi) in 1953 de VHM op. Halabi was een geestelijke die de doelen uit-

droeg in zijn preken en die zijn religieuze lezingen publiceerde. Hij werkte nauw 

samen met andere islamitische groeperingen zoals de Vereniging van de Islamitische 

Coalities (de VIC), evenals met vele andere religieuze figuren, zowel in de strijd tegen 

de Bahá’í als om de val van het regime te bewerkstelligen. In alle Iraanse steden had de 

VHM haar officiële vertegenwoordigers die opereerden onder de naam ‘de gezinnen 
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van de Imam Mahdi’. Deze zetten een propaganda-actie tegen de Bahá’í op gang, 

waarin de jongeren werden onderwezen. Sommige prominente leden van de VHM 

namen actief deel aan de Islamitische Revolutie, anderen echter bleven in afwachting 

van de terugkeer van de Imam Mahdi en wezen daarom op dat moment elke vorm 

van sociaal-politieke verandering af. Sommige bekende figuren van de Islamitische 

Revolutie konden zich niet in deze notie vinden en hebben om die reden het contact 

met de VHM verbroken; onder hen was ook Ayatollah Khomeini (Baghi 1983: 291). 

Mettertijd heeft de VHM haar steun betuigd aan de islamitische regering van 

Ayatollah Khomeini. In 1983 besloot de vereniging tot beëindiging van haar activi-

teiten, dit vanwege het feit dat er tussen de leider van de VHM, Halabi, en Ayatollah 

Khomeini punten van wederzijdse kritiek bleven bestaan. Haar rol is echter nog niet 

uitgespeeld: drie decennia na de Revolutie blijkt er nog steeds sprake te zijn van een 

zekere invloed van deze groepering in Iran, vooral op politiek gebied. Vandaag de dag 

worden sommige politici ervan beschuldigd contacten te hebben met deze groepering, 

dan wel onder invloed te staan van haar ideeën (Jaafarian 2004: 376-378; en Akhavi 

1980: 76-90). 

De islamitische stroming in Iran kent ook een intellectuele vleugel die vertegen-

woordigd wordt door een aantal groepen en figuren. In de volgende paragrafen ga ik 

hier verder op in. 

 

6.2.4 De religieuze socialisten 

De linkse intellectuelen waren degenen die in Iran het marxistische gedachtegoed 

verkondigden, omdat socialistische doelstellingen als gelijkheid en rechtvaardigheid de 

aandacht van de (sjiitische) intellectuelen hadden weten te trekken. In 1943 werd door 

een aantal jonge intellectuelen de Beweging van de tot God Biddende Socialisten in 

het leven geroepen. Mohammad Naakhshaab was de bekendste figuur binnen deze 

beweging, die uitging van een nieuwe lezing van de islam waarin de begrippen ‘recht-

vaardigheid’ en ‘gelijkheid’ centraal stonden. Deze begrippen zagen zij als in overeen-

stemming met de islamitische standpunten (Naakhshaab 2001: 274). 

De grote verscheidenheid van denkpatronen ten aanzien van godsdienst en socia-

lisme resulteerde echter in een intern conflict dat tot een afsplitsing leidde. Door de 

niet-religieuze leden werd de Partij van Iran opgericht, terwijl degenen die nog steeds 

in een combinatie van religieuze en socialistische doelstellingen geloofden, zich ver-

enigden in de Vrijheids Gemeenschap van de Iraanse Mensen (JAMA). Later hebben 

grote namen als Ali Shariati (op wiens standpunten ik later in dit hoofdstuk nog zal 

ingaan), Ebrahim Yazdi en Kazem Sami zich bij de JAMA aangesloten. Gedurende de 

periode van de nationalisering van de olie-industrie is de regering-Mosaddeq sterk 

door de JAMA gesteund, en zij heeft eveneens deelgenomen aan de oprichting van de 

Nationale Verzetsbeweging. Na later te zijn gearresteerd en weer vrijgelaten vertrok 

Naakhshaab naar de VS. Hij was daar politiek actief maar overleed twee jaar voor de 

Islamitische Revolutie (Abrahamian 1998: 425). 
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Jalal Al-e Ahmad was aanvankelijk een socialist, maar werd later bekeerd tot de islam. 

Aanvankelijk was hij lid van de socialistische tudeh partij, maar later een voorstander 

van de politieke islam. Hij was een groot schrijver die door middel van zijn ‘pen’ veel 

invloed heeft uitgeoefend op de jongeren. Mocht er ooit een revolutie plaatsvinden, 

zou dit volgens hem de revolutie van het woord zijn, ‘het woord’ dat uit de religie 

voortkomt. ‘Het woord’ heeft de meeste kracht in zich. De geestelijken bekleden een 

hoge positie in de samenleving vanwege hun rechtstreekse mondelinge relatie met de 

bevolking en hun actieve schriftelijke verhouding met de media. De profeten, 

hervormers en intellectuelen hebben hun posities in de Iraanse geschiedenis te danken 

aan de invloed van hun ‘woorden’ [geschriften]. Al-e Ahmad kan beschouwd worden 

als de leider van de intellectuele schrijvers van de nieuwe generatie Iraanse denkers in 

de jaren zestig van de twintigste eeuw (Keddie 2006: 189; en Mottahedeh 2000: 376-

377). 

 

6.2.5 De Vrijheidsbeweging 

Eén van de islamitische organisaties binnen het Nationale Front van Iran, de NFI, was 

Nehzat-e Azadi-e Iran (de Vrijheidsbeweging van Iran), de VBI. In reactie op de staats-

greep tegen de regering van Mosaddeq werd in 1954 de Nationale Verzetsbeweging 

van Iran (NVBI) opgericht. Deze hervormingsgezinde beweging bestond met name 

uit islamitische activisten, zoals Mehdi Bazargan, Yadollah Sahabi, Karim Sandjabi, 

Ayatollahs Taleghani en Zandjani die later de Vrijheidsbeweging van Iran (VBI) 

oprichtten. Zowel het NFI als de VBI boycotten het referendum van de sjah inzake de 

hervormingen (Jaafarian 2004: 55; en Martin 2003: 24). De VBI bleef vanaf 1961 in 

Iran een politieke strijd te voeren tegen het regime van de sjah.  

Mehdi Bazargan was staatssecretaris van het Ministerie van Arbeid in de nationale 

regering van Mosaddeq en de eerste premier na de Revolutie van 1979 tijdens de over-

gangsregering. Hij studeerde bouwkunde in Engeland en heeft met behulp van de 

exacte wetenschappen veel nieuwe religieuze theorieën ontworpen. Bazargan interpre-

teerde islamitische onderwerpen vooral in het perspectief van de nieuwe wetenschap-

pen, zoals de chemie en de natuurkunde. Zijn doel was om een brug te slaan tussen de 

traditionele en de moderne wetenschappen (Bazargan 1971: 78). Volgens Munson 

(1988: 57-58) behoorde Bazargan tot het islamitisch hervormingsgezinde kamp dat in 

tegenstelling tot de radicale oppositie niet op een grote maatschappelijke steun kon 

rekenen. Eén van zijn grootste werken is Liefde en Aanbidden of de Thermodynamiek van de 

Mens (1998), waarin hij zijn theorie ontvouwt met betrekking tot de relatie van 

godsdienst (in casu de islam) en de moderne wetenschap. Door middel van lezingen 

en het op schrift stellen van zijn bevindingen, trachtte hij aan te tonen dat de islam in 

overeenstemming was met de moderne wetenschappelijke principes. Bazargan be-

schouwde de islam als een democratische godsdienst die zonder geweld en dwang de 

mens naar een goddelijk leven wil leiden. Hij zag westerlingen niet als heidenen en 

kafirs, maar beschouwde ze als religieuze mensen, omdat zij leefden naar religieuze 
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normen en waarden als correctheid, deugdelijkheid en eerlijkheid, en vooral omdat zij 

meestal de waarheid spreken (Bazargan 1996: 220-221 en 330; en Akhavi 1980: 110-

116). 

In 1961, tijdens een gesprek, benadrukte Bazargan dat iedereen, ongeacht zijn 

religie en sociale afkomst, lid kon worden van de VBI. Hij was de mening toegedaan 

dat het om de wijze van denken van mensen gaat als het om vrijheid gaat, en niet om 

hun religie (Maarkaaz-e Asnade Tarikhi 1999: 347). Hoewel hijzelf een religieus mens 

was en veel boeken heeft geschreven over de islam en de islamitische leerdoelen, 

benadrukte hij dat het doel van de VBI niet religieus maar politiek van aard was en 

gericht op het nationale belang. In zijn laatste lezing bekritiseerde hij de islamitische 

regering in Iran vanwege het feit dat zij afstand had genomen van de islamitische 

waarde van rechtvaardigheid, welke waarde altijd de centrale plaats had ingenomen bij 

de profeten (Bazargan 1998: 94). 

Bazargan geloofde in moderne waarden zoals vrijheid en individuele rechten en 

wilde die waarden met de religie combineren. Hij trad af als protest tegen de revolu-

tionaire krachten die de Amerikaanse ambassade in Teheran veroverden. Bazargan 

bleef een oppositieleider die het systeem van welayat-e faqih herhaaldelijk bekritiseerde 

(Crane e.a. 2008: 25). 

Zoals hierboven al opgemerkt, waren de doelstellingen van de VBI nationaal en 

politiek van aard, ondanks het feit dat ook bekende religieuze figuren bij deze groe-

pering aangesloten waren. De VBI legde de nadruk op de nationale belangen en zag 

zich als opvolger van het Nationale Front van Iran (NFI). Zij bepleitte een consti-

tutionele regeringsvorm en legde de nadruk op het uitvoeren van de grondwet, 

waardoor de sjah symbool zou staan voor de nationale belangen van Iran, in tegen-

stelling tot het huidige, door hen als despotisch beschouwde regime, dat zij binnen het 

kader van de toenmalige grondwet bestreed. Vrije verkiezingen waren een vereiste. 

Het behoeft weinig fantasie om zich voor te stellen dat deze politieke standpunten hen 

door de regering niet in dank werden afgenomen. In 1962 werden Bazargan, Taleghani 

en een aantal prominente leden van de organisatie gearresteerd; de gevangenisstraffen 

varieerden van vier tot tien jaar. Ayatollah Khomeini heeft daarop een verklaring doen 

uitgaan waarin hij deze gang van zaken afkeurde.  

Veel andere bekende figuren hebben later hun lidmaatschap van de VBI toe-

gegeven. Baani Sadr (de eerste president van de islamitische regering), Radjaie (eerste 

premier in de regering-Baani Sadr), Ayatollah Bahonaar (tweede premier van de islami-

tische regering), Chaamran, Farsi, Sheibani en veel leden van Modjahedien-e Khalq 

(die later uit de VBI stapten), zijn hiervan een paar voorbeelden. De leden van de VBI 

keurden de imitatie van de hoge geestelijken (ofwel de mujtahids) af en gebruikten hun 

eigen interpretatie van de Koran en de islamitische bronnen. In plaats van de tradi-

tionele geestelijke bronnen voor het verstaan en interpreteren van een islamitisch 

onderwerp, verwezen zij naar bijvoorbeeld Sayyid Jamal Asadabadi al-Afghani als de 

grondlegger van de moderne interpretatie van de islam. Bazargan was zowel tegen een 
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dominante rol van de ayatollahs wat betreft de interpretatie van de islamitische 

bronnen als tegen de dominante positie van de geestelijken inzake religieuze kwesties 

en de politiek. Al voor de Revolutie bekritiseerde Bazargan de geestelijken, die, in 

plaats van zich bezig te houden met sociaal-politieke problemen in de samenleving, 

zich meer richtten op zaken als persoonlijke gezondheid. Hij benadrukte eveneens het 

feit dat de bewegingen en de opstand voor en tijdens de Revolutie sociaal en collectief 

van aard waren en niet alleen door de geestelijken, maar door alle Iraanse burgers 

gedragen waren. Op politiek gebied waren de leden van de VBI voor de nationa-

listische doelstellingen van Mosaddeq (Nehzaate Azadi 1983: 90-116; en Bazargan 

1983: 21). 

De bekendste intellectueel, die met name vóór de Revolutie veel invloed heeft uit-

geoefend op de jongeren en studenten, was Ali Shariati. 

 

6.2.6 Ali Shariati (1933-1977) 

In de decennia voorafgaand aan de Revolutie bestond er onder veel intellectuelen een 

stroming die zich keerde tegen de verwestersing van de Iraanse samenleving en die 

zocht naar een ‘eigen leefwijze’ en een terugkeer naar de Iraans-islamitische identiteit, 

waarmee de effecten van de dominante westerse filosofie en levenswijze teniet zouden 

worden gedaan. Eén van die intellectuelen was Ali Shariati. Hij zag het levenslicht in 

1933 in een religieus gezin in het dorp Kâhaak, vlak bij de stad Sabzewar in de 

provincie Gorasan. Sterk beïnvloed door zijn vader, die in 1944 het progressieve 

Centrum van de Verspreiding van de Ware Islam oprichtte, werd hij activist van het 

Nationale Front tijdens het premierschap van Mosaddeq. Na de staatsgreep tegen de 

regering-Mosaddeq richtte Shariati samen met zijn vrienden een islamitisch-socialis-

tische beweging op. Het verbinden van de islam met socialistische ideeën was een 

nieuw verschijnsel in Iran. In 1957 werd hij wegens zijn politieke activiteiten aan-

gehouden en veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. Daarna bezocht hij de uni-

versiteit van Mashhad, waar hij een studie letterkunde volgde. In 1948, op vijftienjarige 

leeftijd, vertaalde hij zijn eerste boek: Gebed, van Alexis Carrel. Later publiceerde hij De 

islam als de School van het Midden, en Aboezaar-e Qaffari; de God aanbiddende Socialist. In 

1959 studeerde hij af en won hij een staatsbeurs vanwege zijn uitmuntende studie-

resultaten. In 1964 behaalde hij aan de Sorbonne de graad van doctor in de letteren. 

Tijdens zijn vijfjarige studie bezocht hij eveneens colleges sociologie aan de Sorbonne, 

onder andere van Gurvitch en Massignon. Tijdens zijn verblijf in Parijs maakte hij 

kennis met Algerijnse activisten, die destijds verwikkeld waren in de onafhankelijk-

heidsstrijd tegen Frankrijk. Na zijn terugkeer in Iran werd hij onmiddellijk door de 

veiligheidsdienst gearresteerd en bracht hij zes maanden in de gevangenis door. In 

1967 werd hij aangesteld als docent geschiedenis van de islam aan de universiteit van 

Mashhad. In 1971 volgde echter ontslag: zijn ideeën waren niet ‘staats-vriendelijk’ en 

hij werd naar Teheran gedirigeerd. In datzelfde jaar werd hem verzocht om in een 

nieuw religieus centrum in Teheran lezingen te geven, en het religieuze instituut 
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Hosseiniye Ershad verschafte hem de mogelijkheid zijn moderne ideeën te publiceren. 

Dit hervormingsgezinde instituut speelde een centrale rol binnen het kader van het 

islamitische denken, waarin Shariati de centrale figuur was. Hij zette een toespraak- en 

schrijvingsbeweging door, waardoor de positie van de geestelijken als reactionaire 

figuren fel bekritiseerd werd. Shariati werd in zijn tijd beschouwd als de grootste 

intellectuele denker die de islam vanuit een moderne invalshoek interpreteerde en zo 

probeerde de dynamische geest van de islam in de huidige tijd te doen herleven 

(Akhavi 1980: 143-145). 

Eén van zijn ideeën was ‘terugkeer naar het eigen wezen en naar een eigen 

identiteit’. Een blinde navolging van westerse ideeën leidt tot verlies van de Iraanse en, 

algemener, de oosterse identiteit. Behoud van het sjiitische erfgoed is onontbeerlijk 

om een eventuele onderdrukking te kunnen bevechten. Daarmee beoogde hij niet een 

terugkeer naar de tradities van de islam, maar een sociale verantwoordelijkheid, die 

voor de historische identiteit van de Iraanse samenleving onvermijdelijk op de gods-

dienst gebaseerd is (Shariati 1982a: 11-13). 

Voor moslims zijn de rituelen van hun geloof onontbeerlijk en voor het diepere 

niveau geschikter dan de ratio. Voor Shariati behelsde dit een terugkeer naar de eigen 

Iraans-islamitische identiteit, evenals een terugkeer naar de humanistische identiteit 

van de geschiedenis van de samenleving, hetgeen iets anders inhoudt dan een terug-

vallen op de reactionaire islam (Shariati 1984a: 365-368). 

De boeken van Shariati beleefden ruim honderdduizend drukken, en binnen enkele 

jaren werden zijn ideeën omarmd door de Iraanse studenten en de jeugd. Het hoeft 

dan ook geen verbazing te wekken dat het Centrum door het sjah-regime tot sluiting 

werd gedwongen. Opnieuw volgde voor Shariati een gevangenisstraf, ditmaal van drie 

jaar. Na zijn vrijlating stond hij onder het huisarrest. In 1977 vluchtte hij naar Londen 

om van daaruit de strijd tegen het regime voort te zetten. Daar overleed hij op vieren-

veertigjarige leeftijd onder mysterieuze omstandigheden (Armstrong 2000: 289-290; 

Shariat Razawi 1996; en Esposito 1999: 110). 

Shariati was ervan overtuigd dat de godsdienst de afstand tussen de emotie en de 

ratio zo veel mogelijk probeert te overbruggen. De godsdienst tracht een logische 

interpretatie van het bestaan te geven (Mawsilili 2009: 47). 

Hij poogde de islam op een moderne manier te interpreteren en ging ervan uit dat 

de islam een politieke ideologie inhield die een autonome positie innam ten opzichte 

van het Westen. Voor hem betekende de islam een godsdienst van gelijkheid, vrijheid, 

rechtvaardigheid en was hij de religie van de armen. De huidige islam was verworden 

tot een instrument in dienst van de heersende machten en de geestelijken; de ware 

islam echter voert een heldhaftige strijd voor gerechtigheid en staat voor Revolutie 

tegen de tirannie. Zijn interpretatie rustte op de ideeën van de moderne sociologische 

theorieën van Weber en Durkheim. Deze herinterpretatie van de islam zou ertoe 

leiden dat de dynamische en progressieve geest van deze godsdienst behouden zou 

blijven (Den Besten 2003: 158; Esposito 1999: 111; en Zubaida 2009: 20-26). 



204 HET ISLAMITISCH FUNDAMENTALISME ALS TEGENBEWEGING  

De politiek van de islam bevat voor Shariati een duidelijk democratisch aspect. De 

traditie van de Profeet en zijn opvolgers duidde evident op een democratische wijze 

van regeren. ‘Volgens de islam is het niet de bedoeling te dienen als slaaf van een 

ander. Het volk moet instemmen met degenen die regeren.’ Dit houdt in dat het volk 

de legitimiteit van een staat bepaalt (Shariati 1982b: 29-30). 

Volgens Shariati dienden de uitgangspunten van de islam tot uitdrukking te komen 

in sociale actie. De periode van verborgenheid of occultatie van de laatste sjiitische 

Imam behoort geen periode van passiviteit te zijn. Zou het sjiisme het voorbeeld 

volgen van Imam Hoessein, en zou het alle volken van de derde wereld aanvoeren in 

een campagne tegen tirannie, dan zou dit de opbloei betekenen van alle oosterse maat-

schappijen (Shariati 1983b: 125-130). 

Binnen de islam bekritiseerde hij de reactionaire geestelijken: zij hadden geen notie 

van de behoeften van de huidige mens en interpreteerden de islam als een religie 

gericht tegen vrijheid en gelijkheid. Shariati concludeerde hieruit dat de interpretatie 

van de islam dan ook geen exclusief recht voor officiële geestelijken mocht zijn, maar 

dat hij er was voor elke moslim die voldoende kennis heeft van de islamitische 

bronnen. Dit begrip ijtihad impliceert een voortdurend intellectueel proces van ver-

nieuwing en hervorming. Hieruit vloeit voort dat het belang van een Revolutie op het 

niveau van het denken en de cultuur vooraf moet gaan aan politieke veranderingen. 

De ijtihad garandeert immers een voortdurend denkproces, waardoor de maatschappij 

een dynamisch karakter aanneemt. In de islam bestaat voor niemand een exclusief 

recht op ijtihad. Iedereen heeft het recht zijn eigen interpretatie ten aanzien van de 

islam en de Koran te hebben – een standpunt dat een aanval inhield op de formele 

positie van de geestelijken in moslimlanden. Bij het kiezen van een leider behoort de 

bevolking te worden geraadpleegd, zoals het principe van shura dat vereist; dit zou een 

eind maken aan de klerikale controle van de geestelijke leiders. In plaats van de oelama 

zouden de verlichte intellectuelen de nieuwe leiders van de oemma moeten worden 

(Shariati 1984b: 65-67; en Armstrong 2000: 291-292). Shariati bepleitte hiermee een 

islam zonder de inbreng van geestelijken: dit zou de islam van de toekomst moeten 

worden (Jaafarian 2004: 481-482 en 934). 

Shariati prees de vrijheid als een van de belangrijkste waarden. De islam geeft 

individuen de vrijheid om bewust hun levensweg te kiezen. Het is duidelijk dat zijn 

interpretatie van de islam elke vorm van dwang die daaruit zou voortkomen loochent. 

De islam erkent de vrijheid van godsdienst. Deze stellingname baseerde hij op verzen 

uit de Koran, waarin staat dat God iedereen, ongeacht zijn godsdienst, beoordeelt op 

de deugdelijkheid van zijn gedragingen en niet naar zijn godsdienst (Shariati 1982b: 

30-31). 

In de geschiedenis van de islamitische staten is deze vrijheid, uit naam van de 

islam, altijd ontkend. Eveneens uit naam van de islam werd de imitatie verplicht 

gesteld, terwijl juist de islam deze houding veroordeelt (Shariati 1982b: 61-62). 

Shariati wees elke vorm van een islamitische staat af:  
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De islamitische staat is een regime waarin de religieuze geestelijken in plaats van de 

politici de dienst uitmaken. Een religieuze [islamitische] staat betekent de heerschappij 

van de geestelijken; een van de logische gevolgen die hierdoor worden gegenereerd is 

despotisme; immers, de geestelijken wanen zich de opvolger van God op de aarde. De 

bevolking heeft in een dergelijke staat geen recht tot vrije meningsuiting. De bevoegd-

heden van de geestelijken inzake goddelijke rechten berusten op hun positie en niet op 

de steun van het volk. Hun legitimiteit zou berusten op de wil van God en niet op die 

van de burgers, hetgeen hen ontslaat van de plicht tot het afleggen van verantwoording 

aan het volk. Hierin ligt al de kiem van het despotisme en een dictatoriaal systeem. Als 

men zichzelf ziet als dominant jegens het leven en de ziel van eenieder, is er geen enkele 

barrière meer die beschermt tegen tirannie en onderdrukking. Wat zij zien in hun 

handelwijze is de wil en de tevredenheid van God. Individuen worden gezien als 

wezens die zijn te intimideren, en zelfs als heidenen en vijanden van God en daarmee 

van hun eigen systeem. Onderdrukking is in hun ogen dus een goddelijke rechtvaardig-

heid. Een dergelijke politieke vorm komt echter niet vanuit de islam, want de islam 

legitimeert dergelijke geestelijken niet. In de islam bestaat er geen tussenpersoon tussen 

de mensen en God. Om die reden mag men in naam van de islam geen anderen 

imiteren. Dit vormt de humanistische grondslag van de democratie in de islam. (Shariati 

1981b: 197-198) 

Veel onderzoekers zijn van mening dat Shariati de architect van de Islamitische 

Revolutie was. Terwijl zijn ideeën vooral binnen de kringen van studenten en jongeren 

ingang vonden, bleef de meerderheid van het Iraanse volk zich wat betreft hun leiding 

richten op Ayatollah Khomeini (zie bijvoorbeeld Sachedina 1983: 191-214; en Algar 

1983: 71-82). 

Zowel vóór als na de Revolutie zijn er veel groeperingen ontstaan die de ideeën 

van Shariati overnamen. Djonbesh-e Mosalmanan-e Mobarez (de Beweging van de Moslim 

Oppositie), die onder leiding stond van Habibollah Peyman; Arman-e Mostazafin (het 

Ideaal van de Onderdrukten), onder leiding van Bagher Borzoeie; en Forghan (Onder-

scheider), onder leiding van de jonge radicaal Goedaarzi, waren drie van de bekendste 

groepen binnen die categorie. De laatste groep koos voor een harde opstelling tegen 

de islamitische regering, die uitliep op de moord op enkele bekende geestelijken, onder 

wie Ayatollah Motahari, Ayatollah Mofatteh alsook Generaal Gharani (die actief was 

in de gewapende strijd tegen de Iraanse Koerden). Kort na de Revolutie werd deze 

laatste groepering door de regering ontbonden, omdat zij de heilige idealen en doelen 

van de Revolutie bezoedeld had. Volgens religieuze liberalen als Shariati, Bazargan en 

Soroesh beschikken de mensen zelf in de islam over het recht om eigen lot te bepalen. 

Dit standpunt is in strijd met de these welayat-e faqih van Khomeini en Khamenei die 

uitgaan van een absolute gehoorzaamheid en soevereiniteit van iedereen ten aanzien 

van de islamitische juristen (Tehranian 2004: 194). 
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6.2.7 De islamitische guerrillastrijd 

In de jaren zestig verscheen het fenomeen van de georganiseerde guerrillastrijd in de 

politieke oppositie van Iran. Deze strategie werd vooral gerepresenteerd door de 

Modjahedien-e Khalq (de Volks Organisatie Modjahedien van Iran, ofwel de VOMI), en 

de Cherik-haye Fadaiy-e Khaalgh (de Volks Organisatie Guerrilla Fadadiyan van Iran, de 

VOGFI). De eerste was een islamitische, de tweede een communistische organisatie. 

De VOMI werd in 1965 opgericht door Mohammad Hanifnezhad, Saied Mohsen 

en nog drie andere studenten van de universiteit van Teheran. Deze leiders kwamen 

voort uit de radicale vleugel van het NFI en de VBI. Zij stonden achter marxistische 

theorieën over de klassenstrijd, het historisch determinisme, de marxistische (plan)-

economie en het revolutionair radicalisme, en beschouwden het marxisme als een 

historische wetenschap. Ze waren echter ook aanhangers van de sjiitische islam, en 

verbonden de islam in navolging van de VBI met de natuurwetenschappen. De 

Modjahedien presenteerden zich als krachten tegen het despotisme, het kapitalisme en 

het imperialisme. Zij hekelden de liberale ideeën van de VBI; voor hen lag het zwaar-

tepunt op een guerrillastrijd tegen de staat. In het begin van de jaren zeventig werden 

alle vijf de grondleggers van de VOMI door het regime gearresteerd en geëxecuteerd 

(Abrahamian 1989: 92-104, 141-143; en Marshall 1988: 65-67). 

In 1975 splitste de organisatie zich op in twee fracties. De marxistische vleugel 

richtte een nieuwe organisatie op met een nieuwe naam, de Sazmân-e Peykar (de Orga-

nisatie van Strijd). Vóór de Revolutie volgde de VOMI een harde lijn tegen de Ver-

enigde Staten. Tijdens het bezoek van president Richard Nixon aan Iran pleegde zij 

een aantal aanslagen op Amerikaanse centra in Iran. In een verklaring gaf de organi-

satie daarvoor de volgende redenen: ‘Deze acties zijn een reactie op de aanwezigheid 

van zesduizend Amerikanen in Iran, alsmede een respons op de pogingen van 

Amerika om de bevrijdingsbewegingen in landen als Vietnam, Palestina en Oman te 

vernietigen’ (Payam-e Modjahed 1972). Een aantal Amerikanen werden in die jaren om 

het leven gebracht, onder wie de vicecommandant van de militaire missie in Iran.  

De Modjahedien schaarden zich aanvankelijk achter de politiek van Ayatollah 

Khomeini, en na de Revolutie steeg het aantal aanhangers van deze organisatie aan-

zienlijk (tot enkele honderdduizenden). Ayatollah Khomeini keurde de gewapende 

guerrillastrijd van de Modjahedien tegen het sjah-regime niet goed, omdat hij een der-

gelijke methode als marxistisch beschouwde, maar hij keurde die ook nooit in het 

openbaar af om daarmee de solidariteit onder de tegenstanders van de sjah te be-

houden (Martin 2003: 70). Khomeini weigerde de leiders van deze beweging na de 

revolutie van 1979 te ontmoeten, omdat zij niet allen islamitisch zouden zijn. Daarop 

keerden zij zich geleidelijk tegen de islamitische regering, en in 1981 gingen zij een 

gewapende strijd aan. Door de staat werd hard tegen de organisatie opgetreden: een 

groot deel van haar sympathisanten werd gearresteerd en vervolgens geëxecuteerd. In 

de jaren tachtig voerden de Modjahedien een aantal bloedige acties tegen de hoge 

ambtenaren van de regering, waarbij veel van hen het leven lieten. Mettertijd vestigden 
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zij zich (eerst) in Frankrijk en daarna, sinds 1985, in Irak, waar zij een guerrillastrijd 

voerden tegen de Iraanse staat. 

De Modjahedien hebben nooit een band gehad met de traditionele geestelijken. Zij 

stonden vooral onder invloed van de revolutionair-marxistische bewegingen, met 

name op het terrein van de politiek. Voor het interne onderwijs gebruikten zij vooral 

de boeken van Bazargan, die zij als hun geestelijk vader beschouwden. Hun ideologie 

was de revolutionair-islamitische: gebruik van het middel van de strijd tegen het des-

potische systeem van de sjah, tegen het imperialistische systeem van Amerika en voor 

het vormen van een klasseloze maatschappij. Deze ideologie was een interpretatie van 

de Koran en Naahdjol-Balagheh (het boek van de eerste sjiitische Imam Ali) (Martin 

2003: 148; en Jaafarian 2004: 382-424). 

 

6.2.8 Kleine islamitische groepen 

Behalve de traditionele islamitische stroming die door veel geestelijken werd gerepre-

senteerd, was er vóór de Revolutie ook een traditionele islamitische tendens die be-

stond uit veel kleine politieke groeperingen die nauwe contacten met de geestelijken 

onderhielden. Zeven kleine groepen met de namen Ommaate Wahedeh, Tohidi Baadr, 

Tohidi Saaf, Faalah, Faalaagh, Maansoeroen en Mowahedien verenigden zich in de 

organisatie van Modjahedien-e Enghelab-e Eslami. Andere groeperingen die eveneens nog 

voor de Revolutie tot stand waren gekomen, zijn Aboezaar, Mahdawioen, Faaryade 

Khaalq, Mojahedien-e Eslam en Faajre Eslam. Die organisaties, samen met nog talrijke 

andere kleine islamitische groeperingen, steunden Ayatollah Khomeini, waren traditio-

neel van aard en streefden naar het oprichten van een Iraanse islamitische staat. Zij 

verwierpen de verwestersing van politiek en maatschappij, namen een onbuigzame 

positie in ten aanzien van het Westen en Israël, en wilden de islamitische traditie in de 

samenleving behouden (Jaafarian 2004: 518-592). 

6.3 Conclusie  

Na de Constitutionele Revolutie zijn er geleidelijk aan verschillende islamitische 

groepen, figuren en partijen in de Iraanse samenleving opgekomen, die politiek actief 

waren tegen het regime van de sjah en waarvan sommige de sociaal-politieke orde 

wilden vervangen door een islamitische orde. De traditionele geestelijken vormden 

daarbij een radicaal element. Ayatollah Khomeini was in staat een machtige oppositie 

te mobiliseren. Doel was het ten val brengen van de sjah en het vestigen van een isla-

mitische staat en invoering van de sharia. De Constitutionele Revolutie, die een 

moderniseringsproces in de Iraanse samenleving in gang heeft gezet, bleek de reactio-

naire opvattingen van de islamitische traditionalisten te hebben versterkt. Veel isla-

mieten beschouwden in die tijd de constitutionele doelstellingen als middelen tot 

vervreemding van de islamitische en lokale normen en waarden. De traditionele gees-
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telijken, onder anderen verenigd in de Faada’iyan-e Eslam (FE), Mo’talefeh-ye Eslami en 

Hodjatiyeh Mahdawieh, zijn voorbeelden van zowel radicale als traditionele groeperingen 

die symbool stonden voor behoud van de traditie in het politieke domein en verzet 

tegen de modernisering van het politieke systeem. na de Constitutionele Revolutie. 

In de periode tussen de twee revoluties in waren er echter ook andere islamitische 

stromingen actief. Intellectuelen als Shariati en zijn aanhangers gingen uit van een 

moderne islam waarin geen rol was weggelegd voor de geestelijken. De Vrijheids-

beweging van Bazargan was meer een politieke dan een religieuze organisatie, die de 

islam interpreteerde als een moderne en wetenschappelijke godsdienst waarin vrijheid 

en rechtvaardigheid een prominente plaats innamen. De Modjahedien-e Khalq concen-

treerde zich op een marxistische lezing van de islam: hun doel was de sjah-regering 

door middel van gewapende strijd ten val te brengen en een klasseloze samenleving te 

stichten. Uiteindelijk zijn het de radicale traditionele islamieten onder leiding van 

Ayatollah Khomeini die met de Islamitische Revolutie aan de macht kwamen en 

belandde de intellectuele islamitische stroming op de achtergrond.  

De Iraanse Islamitische Revolutie was in deze zin een reactie tegen het modernise-

rings -en globaliseringsproces. Dat de intellectuelen en andersdenkenden zich even-

eens tegen de sjah keerden, vond zijn oorzaak in zijn dictatoriale regime waarin zij 

geen enkele politieke vrijheid hadden. Vanwege zijn westers gerichte buitenlandse 

politiek werd de sjah door intellectuelen beschouwd als een zwakke afhankelijke 

marionet van het Westen. Dit feit bracht de twee groepen bij elkaar. De modernise-

ringspolitiek van het sjah-regime heeft dus vier stromingen gemobiliseerd, een 

solidariteit gekweekt, hetgeen geleid heeft tot het vormen van een sociale beweging die 

in 1979 tot een revolutie leidde. Deze stromingen bestonden uit traditionele en intel-

lectuele islamieten, nationale krachten en communisten. De eerste groepering onder-

scheidde zich van de drie andere, omdat haar doel bestond uit het behoud van de 

islam en de religieuze identiteit van de moslims. De drie andere groeperingen stonden 

voor democratie, vrijheid en rechtvaardigheid. Het spreekt voor zich dat hun wegen 

zich al spoedig scheidden.  

De traditionelen zagen kans al na een periode van enkele maanden de totale macht 

terug in handen te krijgen. Hiermee was er echter nog geen eind gekomen aan de 

confrontatie tussen de islamitische traditionalisten en modernisten. 



HOOFDSTUK 7 

De Islamitische Revolutie en de diverse krachten 

7.1 Sociaal-economische crisis vóór de Revolutie in Iran 

Zoals in Hoofdstuk 6 werd aangeduid, werd de Iraanse olie na de val van de regering 

van Mosaddeq weer geïntegreerd in de internationale markt. De landhervorming van 

de regering Amini in de jaren zestig van de twintigste eeuw leidde tot verbetering van 

de positie van grondbezitters en agrarische kapitalisten, dit in tegenstelling tot de leef-

omstandigheden van de boeren. Hierdoor nam het aantal armen op het platteland toe. 

De ontevredenheid binnen deze groep was een potentiële kracht voor een toekom-

stige opstand. Als gevolg van de hervormingen moesten de kleine boeren hun land-

bouwproducten aan de grote rijke boeren verkopen. De meesten van hen, namelijk de 

feodale boeren, moesten als landarbeider werken voor de nieuwe machtige landheren. 

Anderen hadden geen andere keuze dan naar de steden te trekken. 

De Verenigde Staten vormden de strategische bondgenoot van de Iraanse staats-

klasse en wordt in de periode na de coup tegen de regering van Mosaddeq zowel op 

militair veiligheidsgebied als ook op economisch gebied. In het Iran van vóór de 

Revolutie was de invloed van de Verenigde Staten aanzienlijk. Iran was een goedkope 

energiebron vanwege zijn olie- en gasvoorraden en vormde eveneens een grote afzet-

markt voor Amerikaanse goederen. ‘Americans looked at Iran as an economic gold mine’ 

(Beeman 1983: 202). 

Tijdens een gesprek van President Nixon en zijn nationale veiligheidsadviseur 

Henry Kissinger met de sjah op 30 mei 1972, werd besloten het aantal VS-ambtenaren 

in Iran op te voeren, die de sjah zouden bijstaan in technologische en militaire zaken. 

‘The Sjah, in turn, agreed to accept a principal role in protecting Western interests in the Persian 

Gulf region’ (Sick 1985: 13). De VS hadden er dus alle belang bij hun vertrouwelijke 

relatie met de sjah te handhaven. ‘Whether one liked it or not, Iran was the regional tail 

wagging the superpower dog’ (Sick 1985: 21).  

Veel onderzoekers leggen een verband tussen de Islamitische Revolutie en de 

westerse invloed in dit land tijdens het sjah-regime:  

Iranian Muslim leaders have interpreted the Western challenge mostly as an attempt to 

establish Western cultural and ideological hegemony. The empirical evidence is also 

there in that the Iranian response to the so-called Western challenge has been in the 

form of the Islamic Revolution. (Bin Sayeed 1995: 51)  
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Bin Sayeed benadrukt dat de Revolutie in Iran een logische reactie was op de aan-

wezigheid van het Westen, met name Amerika. Vooral de geestelijken vreesden dat 

door het politieke en culturele beleid van de sjah onder westerse invloed de islami-

tische normen en waarden in de Iraanse samenleving aan betekenis en kracht zouden 

inboeten. Noodzakelijk was de vorming van een sociaal systeem waarin de sharia als 

grondwet kon gelden. Volgens Afshar was de interesse van het Westen (met name die 

van de VS) in het Iran van na de Tweede Wereldoorlog groot. De reden van deze 

belangstelling lag in het feit dat Mohammad Reza Sjah (de zoon van Reza Sjah) de 

belangen van de westerse krachten in dit land veiligstelde. Dat de betrekkingen tussen 

de sjah en de Amerikaanse regering zeer goed waren, blijkt uit de steun die de VS 

bood aan de Iraanse staat inzake veiligheidsissues, zoals het leveren van een aan-

zienlijke bijdrage aan de training en opbouw van het Iraanse leger door het beschik-

baar stellen van de modernste militaire technologie en materieel (waaronder F-14-

gevechtsvliegtuigen). Hiermee werd het land gepromoveerd tot de policeman for the 

Persion Gulf (wat voor het Westen van groot belang was) en daarmee tot de linchpin (het 

belangrijkste deel) van de bescherming van Amerikaanse belangen. Een groot deel van 

de financiële steun van de VS aan de Iraanse staat ging dus naar de militaire sector. 

Omdat de machtspositie van de sjah, evenals die van zijn vader Reza Sjah, gebaseerd 

was op het leger, wekt het geen verbazing dat dit proces gepaard ging met corruptie 

van de zijde van bemiddelaars en hoge militaire onderhandelaars. Een sterk en mach-

tig leger was een voorwaarde voor handhaving van de staatsmacht, hetgeen echter een 

verwording van de staatsorganen tot gevolg had tot slechts een decor, hetgeen ertoe 

leidde dat de sjah de militaire macht als een persoonlijk machtsmiddel gebruikte. Deze 

sterke afhankelijkheid van het Pahlavi-regime wekte uiteraard antiwesterse en anti-

Amerikaanse gevoelens op in de Iraanse samenleving (Afshar 1985a: 180-187). 

Ook Groot-Brittannië nam actief deel in de handelsbetrekkingen met Iran. Het 

ontving 40 procent van het Iraanse olieconsortium. In de jaren zestig voerde de 

Iraanse staat een economisch plan in. De industrialisering werd in die tijd in snel 

tempo in gang gezet. Tussen 1963 en 1973 was er sprake van een stabiele economie 

met hoge inkomsten. Maar de stijging van de inkomsten uit olie zorgde in de periode 

1973-1977 vooral voor een hoge inflatie en stagnatie en als gevolg hiervan voor een 

economische crisis in Iran. Deze economische crisis leidde tot een politieke crisis. 

Volgens sommige theoretici is die situatie een belangrijke oorzaak voor de opkomst 

van de Islamitische Revolutie (zie Zubaida 2009: 64-67; en Amineh 1998: 280, 315 en 

322-324). 

Om de inflatie te bestrijden werd door de staat een plan ontworpen waarin het 

ging om de verlaging van lonen, verhoging van belastingen en prijsstijgingen. Hier-

door daalde de koopkracht wat enorme ontevredenheid veroorzaakte bij verschillende 

sociale klassen en groepen. Deze crisis was een voedingsbodem voor het ontstaan van 

een revolutionair klimaat in de samenleving. Volgens Amineh (1998: 324) werd deze 

crisis veroorzaakt door de volgende factoren:  
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1) een onevenwichtige ontwikkeling, in termen van groei en productiviteit van de 

verschillende economische sectoren en het ontstaan van een buitensporig grote 

kapitaalintensieve sector;  

2) de olieprijsstijging en overbesteding in de publieke en privésfeer veroorzaakte 

enerzijds een migratiestroom en anderzijds de opkomst van een aantal structurele 

knelpunten in a) de infrastructuur en (b de toename van de arbeidstekorten;  

3) het effect van de wereldcrisis op de Iraanse economische crisis;  

4) en de inefficiëntie van de economische politiek van de staatsklasse.  

Behalve de bemoeienis van het Westen waren ook andere factoren betrokken bij 

de sociale onrust in Iran. Volgens Ph. Marshall (1988) was de opkomst van de arbei-

dersgemeenschappen in 1977 in Iran een gevolg van de groei van een oppositie tegen 

het westerse kapitalisme in het land alsmede van de economische en politieke crisis die 

door de kapitalistische krachten ontstond. Deze oppositie verspreidde zich onder 

andere maatschappelijke klassen en groepen zoals de intellectuelen, en de grote massa. 

Het Pahlavi-regime werd voor deze sociale crisis verantwoordelijk gesteld. Het 

regeringsbeleid van de sjah werd geleidelijk aan hét dominante beleid. De staat werd 

door hem beschouwd als instrument om zijn ideeën onbeperkt door te voeren. Zijn 

streven was een heerschappij op basis van een niet-islamitische seculiere nationalis-

tische ideologie, waarmee hij meer en meer afstand nam van de islamitische principes. 

Een voorbeeld hiervan is het in 1971 vervangen van de islamitische kalender door de 

Perzisch-koninklijke kalender. In 1975 ondernam de sjah een volgende stap om de 

politieke macht nog verder naar zich toe te trekken en te versterken, met het instellen 

van een eenpartijstelsel. Daardoor werd de traditionele rol van de sjah als een absolute 

macht die boven het politieke systeem stond, nog invloedrijker. Deze nieuwe orde 

werd asr-e rastachiez (‘het tijdperk van de heropleving’) genoemd, en stuitte op enorme 

weerstand in oppositionele kringen. De sjah zette met behulp van de CIA, de FBI en 

MOSAD een geheime veiligheids- en inlichtingendienst op, ofwel een politiemacht, de 

SAVAK, die hardhandig optrad tegen oppositionele elementen en die velen die 

daartoe behoorden heeft geëlimineerd (zie Munson 1988: 54). De SAVAK had 4.000 

man in dienst, het leger 400.000. De overheid had de controle over de media, de 

economie en de politieke organen. Het parlement had zelden kracht om de regering te 

trotseren; het was in feite slechts een instrument om de belangen van de sjah te 

behartigen (Bakhash 1985: 9-11). 

De moderne industriële sector richtte zich op de wereldmarkt. De kleinschalige 

traditionele sector daarentegen richtte zich op agrarische activiteiten. De lage econo-

mische efficiëntie zorgde voor een aanzienlijke kloof tussen het platteland en de stad 

en voor grote armoede binnen de lagere klassen. In 1978 bedroeg de Iraanse Bruto 

Nationale Productie (BNP) per hoofd van de bevolking 2.400 dollar. Niettemin stond 

Iran op nummer 58 van de wereldranglijst ten aanzien van alfabetisme, nummer 77 

voor levensverwachting en wat betreft kindersterfte op nummer 116 (zie Karshenas 

1990: 195). De lage levensstandaard van de meerderheid van de Iraanse bevolking 
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werd als pijnlijk en onacceptabel ervaren, omdat voor de Iraniërs de kloof tussen 

henzelf en de hoogste staatsklasse duidelijk voelbaar was en deze sociale ongelijkheid 

als een teken van corruptie van bovenaf werd ervaren. Evenmin leidde de industria-

lisering tot het creëren van meer werkgelegenheid voor arbeiders; met name hadden 

inheemse en buitenlandse managers, ingenieurs en andere hoge ambtenaren hiervan 

profijt. Ook dit speelde een rol bij het ontstaan van sociale onrust.  

Intussen werd de kloof tussen arm en rijk, tussen platteland en stad en tussen de 

verschillende sociale klassen steeds groter. Een onderzoek in 1972 liet zien dat 48 

procent van de plattelandsbevolking en 47 procent van de stedelijke populatie een 

voedseltekort kende. 46 procent van de totale bevolking leefde onder de armoede-

grens (zie Amineh 1998: 200-204; en Azkia 2002: 101-103). 

Ook op andere maatschappelijke terreinen was deze sociale ongelijkheid te zien. 

Op het gebied van de gezondheidszorg was er een verhouding van één arts op 5.011 

inwoners. In sommige provincies zoals Ilâm was deze verhouding zelfs één op 12.570 

inwoners. Twaalf procent van de pasgeboren baby’s stierf, één van de hoogste 

percentages van kindersterfte ter wereld. Op het gebied van huisvesting kwam het in 

de jaren zeventig geleidelijk tot een maatschappelijke crisis. Het tekort aan woningen 

zorgde voor een enorme stijging (soms tot 1.000 procent) van de huurprijzen. De 

meeste arbeiders in de steden moesten meer dan de helft van hun inkomen aan huur 

uitgeven. Tussen 1967 en 1977 steeg het percentage families in de stad die in één 

kamer woonden van 36 naar 43. In 1977 verkeerde 42 procent van de inwoners van 

Teheran in slechte leefomstandigheden (Abrahamian 1982: 447; en Amineh 1998: 328-

329). 

De ongelijke spreiding van de industriële ondernemingen was eveneens een factor 

die bijdroeg aan de sociale ongelijkheid. Ruim 60 procent van de totale industriële 

ondernemingen was gevestigd in vier provincies, namelijk Teheran, Khorasan, Oost-

Azerbeidzjan en Isfahan, terwijl dit percentage in de twintig andere provincies minder 

dan 40 bedroeg. De staat concentreerde de meeste sociale voorzieningen en werkgele-

genheid in de grote provincies, vooral in enkele grote steden. De buitenlandse werk-

nemers kregen meer betaald dan hun Iraanse collega’s. Bovendien waren de grote 

ondernemingen in de handen van de familie van de sjah zelf (Katouzian 1981: 329; 

Amineh 1998: 331; en Zubaida 2009: 66-67). 

De industriële ondernemingen werden beheerst door de staatsklasse. De indus-

trieën waren eigendom van grote kapitalisten die zich niet verantwoordelijk voelden 

voor de verbetering van de algemene maatschappelijke situatie van de bevolking. 

Door de industrialisering heeft de politieke macht zich nog verder geconcentreerd in 

de kring van de staatsklasse. 

Op politiek-economisch gebied was het merendeel van de oppositie gericht tegen 

de invloed van het Pahlavi-regime en de westerlingen. De islamitische geestelijken 

weten deze problemen aan het seculiere politieke systeem van de sjah. De moslim-

groeperingen boden openlijk verzet tegen de nauwe samenwerking tussen de Verenig-
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de Staten en de staat van sjah. Ze waren tegen de verwestersing van de Iraanse samen-

leving waardoor er weinig plaats overbleef voor de invoering van de sharia (Wessels 

2001: 41). 

De clash tussen het Iraanse traditionalisme en de westerse aspecten voltrok zich 

ook op cultureel gebied. De Iraanse samenleving raakte in de jaren zeventig onder 

invloed van een westerse cultuurstroom, vooral door de import van westerse films die 

botsten met de traditionele Iraanse cultuur. De opkomst van de dans- en muziekclubs, 

de bioscoop, westerse televisieseries en de leefstijl van westerlingen in Iran (die de 

traditionele leefwijze van sommige sociale groepen aantastte), liet deze cultuurschok 

nog harder voelen (Beeman 1983: 268). Deze ontwikkeling was mede een serieus 

motief voor de opkomst van een antiwesterse beweging in de samenleving. 

De modernisering die zich ten tijde van Mohammad Reza Sjah heeft doorgezet, is 

met name te zien aan de secularisering van het politieke systeem en de bureaucrati-

sering. Dit heeft de collectieve gevoelens en reacties van de traditionele sjiieten 

opgewekt. De zogenoemde Witte Revolutie die door de regering van de sjah in de 

jaren 60 van de twintigste eeuw onder andere op het gebied van landbouw bewerk-

stelligd werd, werd zowel door de traditionele groepen als door anti-traditionele 

politieke oppositie zoals het Nationale Front niet geaccepteerd. Modernistische 

pogingen om de samenleving in een snel tempo te vernieuwen, riep traditionele tegen-

werking en conservatieve tegenreacties op. De wortels van de Islamitische Revolutie 

worden door veel sociale wetenschappers gezocht in deze modernistische pogingen 

van de Pahlavi-dynastie of, anders gezegd, om een feodalistisch-agrarische samen-

leving naar een modern sociaaleconomisch systeem te leiden. De traditionele krachten 

hebben de uitvoering van dit moderniseringbeleid ervaren als een anti-islamitische 

poging die de islamitische gemeenschap vervreemdde en waar zij zich tegen keerde. 

Tegen dit soort beleid werden demonstraties georganiseerd, met name in Teheran, 

Qom, Tabriz, Shiraz en Mashhad (zie bijvoorbeeld Fischer 1980: 187-188; Martin 

2003: 21; en Akhavi 1980: 129-143). 

Volgens Fischer wordt het leven van de traditionele sjiieten georganiseerd door 

fatwa’s en ordes van mujtahids. De sjiitische gemeenschap wordt al sinds lange tijd 

gedomineerd door grote mujtahids. Veel mujtahids bemoeien zich niet met de politiek. 

Ayatollah Khomeini was een van de weinige mujtahids die de islam combineerde met 

de politiek. De mujtahids reageerden in veel gevallen terughoudend en zelfs woedend 

op het moderniseringbeleid van zowel voor als na de Islamitische Revolutie. Zij waren 

in staat om de gevoelens van hun aanhangers op te wekken tegen wie dan ook en hen 

te mobiliseren tegen elk proces. Zij bestempelden de modernisering als anti-islamitisch 

hetgeen volstond om de sjiitische gemeenschap tegen het regime van de sjah te 

mobiliseren en in actie te brengen. Fischer geeft aan dat het reflexief traditionalisme 

inderdaad niet de enige reactie van religieuzen tegen het agressieve moderniserings-

proces was. Behalve traditionalisten reageerden ook gematigde religieuzen terug-

houdend op de modernisering van die tijd. Fischer is niet van mening dat dit 
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mechanisme de enige oorzaak was van de opkomst van de Islamitische Revolutie in 

Iran. Volgens hem speelden de economische problemen in de samenleving ook een 

belangrijke rol bij het activeren van de sociale klassen in de samenleving (Fischer 

1980).  

De sjah verabsolutiseerde zijn macht in de periode 1963-1977 en maakte zo de 

activiteiten van onafhankelijke politieke partijen en groepen onmogelijk. Het parle-

ment reduceerde hij tot een ‘ja-zeggersmachine’ en domineerde alle sociaal-econo-

mische instellingen, zowel die van de jeugd als van de arbeiders. De geheime inlich-

tingendienst van het regime van de sjah (SAVAK) die een absolute controle had over 

de universiteiten, scholen, collectieven van zakenlui, religieuze instellingen enz., pakte 

de oppositieleden hard aan en martelde de activisten vaak op gruwelijke wijze. Vijftig 

advocaten van het NF hebben een open brief ondertekend en gepubliceerd als protest 

tegen de sjah vanwege zijn harde beleid tegen de oppositie (Martin 2003: 147-150; en 

Bakhash 1985: 10-11). 

Na het aantreden in 1977 van President Carter, die voorstander was van een 

human rights-beleid, werd een hardere politiek gevoerd tegen het Iraanse regime. De 

sjah zegde toe een liberaliseringsprogramma in te voeren, dat een einde zou maken 

aan de marteling van gevangenen, de vrijlating van politieke gevangenen zou waar-

borgen, de afschaffing van de censuur zou bewerkstelligen en dat tevens de invoering 

van een hervormingsprogramma zou inhouden. Deze beloften zou de sjah echter niet 

inlossen. Het volk was al in opstand gekomen. De Revolutie begon op 9 januari 1978 

met een protest van religieuze studenten in Qom tegen een artikel in de krant Ettela’at 

over Ayatollah Khomeini. Dat protest werd omgezet in landelijke demonstraties, die 

door de politie met geweld werden beantwoord. President Carter keurde dit geweld 

niet af. Dit wekte alom verbazing; hoe kon een president als Carter, die de mensen-

rechten tot de spil van zijn beleid had gemaakt, het gewelddadige optreden van de 

politie tegen de burgers in Iran verdedigen? Deze stellingname deed de haatgevoelens 

tegen de VS verder oplopen. De doelen van de Revolutie waren meer dan duidelijk. 

De leuzen gericht tegen Amerika namen zowel in de ideologie van de Iraanse Revo-

lutie als in het praktische proces ervan een belangrijke plaats in. Eén van de kern-

leuzen van de Iraanse Revolutie was ‘Dood aan Amerika’, een leus die in Teheran ook 

nu nog veelvuldig wordt gehoord, evenals ‘Dood aan de Amerikaanse hond’ 

(refererend aan de sjah, die afhankelijk was van het Westen en vooral van Amerika), 

en ‘Dood aan dit Amerikaans regime’. Niet voor niets werd de ambassade van de 

Verenigde Staten kort na de val van het Pahlavi-regime bezet door Iraanse islamieten 

en uitgeroepen tot ‘Het Huis van Spionage’.  

In december 1978 besloot de sjah om het premierschap aan de oppositie te geven. 

Sjahpoer Bakhtiar, lid van het Nationale Front, accepteerde het aanbod van de sjah 

om premier te worden. De sjah heeft het land op 16 januari 1979 voor onbepaalde tijd 

verlaten. Bakhtiar ontbond de SAVAK, gaf vrijheid aan de pers, blokkeerde de diplo-

matieke verhoudingen met Israël en Zuid-Afrika en liet alle politieke gevangenen vrij. 
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Maar het was te laat voor het regime. Een paar dagen later demonstreerden miljoenen 

Iraniërs en eisten het aftreden van Bakhtiar. Ayatollah Khomeini keerde op 1 februari 

1979 van Frankrijk naar Iran terug. Dit betekende, 10 dagen later, zowel het einde van 

de monarchie als van het premierschap van Sjahpoer Bakhtiar (Bakhash 1986:17-18; 

en Martin 2003: 149). 

Het Pahlavi-regime was gebaseerd op een ideologie van modernisme en verwester-

sing die in schril contrast stond met de traditie van de Iraanse islamitische samen-

leving. In deze zin is het islamitisch fundamentalisme verbonden aan het traditiona-

lisme. Islamitisch fundamentalisme in Iran is een gevolg van het moderniseringsproces 

met in zijn kielzog het proces van verwestersing dat, met name binnen de traditionele 

groeperingen een conservatieve ideologie heeft opgewekt (Moallem 2005: 2, 9 en 13). 

7.2 De rol van de bazaar  

De Iraanse bazaar beschikte in de tijd van de Pahlavi-dynastie over veel macht en kon 

die machtscapaciteit tegen het sjah-regime gebruiken. In de bazaar is er sprake van de 

verticale relaties tussen de leden die traditiegetrouw over veel macht beschikken. De 

oude mannen, die meestal hadji (ofwel iemand die een pelgrimsreis maakte) genoemd 

worden, genieten een aanzienlijke status en hebben een hoge positie binnen de ge-

meenschap van de bazaar. Traditioneel gezien bestaat er in de bazaar een coöpera-

tieve hiërarchie op grond van leeftijd en kapitaal, waardoor de reputatie en status van 

hadji’s gecreëerd en bepaald worden. De collectieve solidariteit tussen de leden van de 

bazaar zorgt voor sociale acties wanneer de belangen van de leden van de bazaar in 

gevaar komen. Deze solidariteit werd tijdens de revolutie van 1979 in politieke zin 

tegen het regime van de sjah (Keshavarzian 2007: 3). 

Het beleid van Mohammad-Reza Sjah om de economie te moderniseren, had van-

zelfsprekend gevolgen voor de bazaar, die naar traditionele gebruiken was georga-

niseerd. De moderniseringsplannen van de sjah werden dan ook gezien als een bedrei-

ging voor het als zodanig voortbestaan. Sommige theoretici bestempelen de plannen 

als high modernism, waardoor de sjah Iran wilde transformeren tot een modern geïn-

dustrialiseerd westers systeem. In zo’n moderne op het Westen gebaseerd geïndus-

trialiseerd systeem was er geen ruimte voor de traditionele cultuur en organisatie van 

de bazaar. Hiermee in tegenstelling waren de meningen van de geestelijke krachten, 

die geloofden in een traditionele economie en dito handelssysteem dat in overeen-

stemming was met het systeem van de bazaar, waardoor een sterke band gecreëerd 

werd tussen de geestelijken en de grote hadji’s van de bazaar. De hooggeplaatste hadji’s 

waren dus niet gelukkig met de moderniseringsplannen van de regering, net zomin op 

economisch als op cultureel gebied. Zij waren deugdzame moslims die de culturele 

plannen van de sjah beschouwden als vervreemdingsmiddelen die de rol van de islami-

tische waarden in de samenleving ernstig zouden verzwakken. De combinatie van de 
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economische en culturele motivaties zorgden voor het ontstaan van een politieke 

organisatie binnen de bazaar die zich tegen het regime van de sjah mobiliseerde. 

Marktplaatsen zijn belangrijke instellingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 

In veel landen vormt de bazaar een essentieel element in een islamitische stad. Er gaat 

veel kapitaal in om (ook in de vorm van kredieten) welk proces nauw verbonden is 

met de commerciële sector, met name wat betreft de organisatie van arbeid en de 

distributie van goederen en vormen van dienstverlening. Daarmee speelt de bazaar een 

cruciale rol in de economie van het land. Geopperd is dat de bazaar van Teheran in de 

tijd van de Islamitische Revolutie van 1979 de controle had over twee derde van de 

totale nationale huishoudelijke groot handelaar, 30 procent van alle import en een 

groot deel van de consumptiegoederen. Tevens zou de bazaar zeggenschap uitoefenen 

op 20 procent van het officiële marktkapitaal (destijds goed voor een bedrag van ruim 

drie miljard dollar), evenals over vele andere economische sectoren. In de nieuwe poli-

tieke geschiedenis van Iran speelt de bazaar nog immer een actieve rol. In de tijd van 

de Constitutionele Revolutie, tijdens de nationale beweging van premier Mohammad 

Mosaddeq, bij de protestacties tegen de zogenoemde ‘Witte Revolutie’ van de sjah in 

1963 en in de Islamitische Revolutie van 1979 mobiliseerde de bazaar zich tegen het 

regime (Keshavarzian 2007: 6-9; en Moghaddam 1994: 99-101). 

Een belangrijk feit is dat de bazaar in Iran als collectief altijd sterke banden heeft 

gehad met veel andere sociale, religieuze en politieke groeperingen, waardoor een 

veelzijdig netwerk van en een actieve samenwerking tussen de leden van de bazaar en 

sociale groeperingen altijd al heeft bestaan. De kritische relatie van de leden van de 

bazaar met de staat tijdens de regeringsperiode van de sjah veranderde ten tijde van de 

Islamitische Republiek in een verhouding die werd gekenmerkt door naaste mede-

werking en vriendschap. Het hiërarchische systeem in de bazaar waarborgt de na-

volging van hooggeplaatste hadji’s door andere medewerkers in de bazaar. Dit maakt 

het mogelijk om snel acties te organiseren indien dit nodig werd geacht.  

De bazaar van Teheran kent een lange traditie en wordt gekenmerkt door een 

bepaalde politieke richting. De traditionele identiteit van deze grote markplaats neemt 

een antiwesterse positie in en vertegenwoordigt een antimoderne cultuur. Dit betekent 

geenszins dat de leden van de bazaar tot iets als marxisme neigen: de bazaar behoudt 

altijd zijn islamitische traditionele cultuur (Keddie & Richard 1982: 244) en biedt 

logischerwijs weerstand tegen de modernisering van de economie om zijn cultuur te 

behouden. In de nieuwe geschiedenis van Iran is de bazaar altijd de enige onafhan-

kelijke economische sector geweest. Juist vanwege deze onafhankelijkheid heeft de 

bazaar een belangrijke rol kunnen spelen in zowel de Constitutionele Revolutie als in 

de Islamitische Revolutie (Nakha’i 1998). In Hoofdstuk 6 werd al aan de orde gesteld 

dat de partij Jamiyat-e Mo’talefeh Eslami, een belangrijke islamitisch fundamentalistische 

organisatie die in 1960 opgericht werd, samengesteld was door hooggeplaatste hadji’s 

van de bazaar van Teheran, onder anderen Badamchian, Askar-Oladie, Lajwardi en 
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Araghi. Deze figuren kregen na de Revolutie hoge formele posities in de regering. De 

twee eerstgenoemden waren vele jaren de voorzitter van de handelskamer van Iran.  

In Iran bestaat een aantal sociaaleconomische instellingen (bonyad = het enkelvoud) 

die economisch zeer sterk zijn en financiële steun van de regering ontvangen zonder 

dat zij verantwoording hoeven af te leggen voor hun handelwijze. Deze instellingen 

hebben een nauwe band met de bazaar en de activiteiten ervan worden op een 

traditionele manier georganiseerd. Deze bonyaden zijn in het begin van de revolutie 

opgericht om arme mensen financieel te hulp te komen. Bonyad-e Sjahid (instelling van 

martelaars) is na het begin van de oorlog tegen Irak opgericht om de gezinsleden van 

vermoorde militairen te steunen. Maar geleidelijk werden Bonyad-e 15Khordad, bonyad-e 

Mostazafien, Komite Emdad en bonyad-e Janbazan actief in economie, industrie, landbouw 

en de productiesector. Desondanks is er nooit sprake geweest van enige controle van 

de regering op die instellingen, terwijl zij subsidies en diensten van de regering 

ontvangen. De directie van deze bonyaden wordt gekozen door de hoogste leider van 

de Islamitische Republiek die meestal een traditionele achtergrond heeft. Met andere 

woorden: deze instellingen worden door hooggeplaatste hadji’s geleid. Hierdoor ont-

staat een koppeling van deze instellingen met de bazaar. Op deze manier verzekert de 

bazaar zich van aanzienlijke invloed in de economie van het land. De demonstraties 

die de bazaar organiseerde, de stakingen die in er georganiseerd werden en de activi-

teiten die door de hooggeplaatste hadji’s verricht werden, speelden een grote en 

invloedrijke rol in de revolutie tegen het regime van de sjah. Het is niet toevallig dat 

sommige onderzoekers spreken van de ‘revolutie van de bazaar’. 

7.3 Na de revolutie  

In januari 1979 werd door Ayatollah Khomeini de Revolutionaire Raad ingesteld. Op 

10 februari 1979 heeft het leger zijn steun betuigd aan de Revolutie. De dag daarna, 11 

februari 1979, was het einde van het regime van de sjah en de dag van de overwinning 

van één van de belangrijkste revoluties ter wereld en in de hele geschiedenis. Na de 

Revolutie bleven de antiwesterse sentimenten en de acties van de islamieten voort-

bestaan. Tot op de dag van vandaag vormt de Iraanse staat één van de belangrijkste 

opponenten van de VS in de wereld. De betrekkingen met Europa zijn later, in de 

periode van de presidentschap van Rafsanjani en Khatami, geleidelijk hersteld. Deze 

zijn echter in de tijd van de regering van Ahmadinezhad onder invloed van de atoom-

crisis wederom verslechterd. 

Na de Revolutie heeft Ayatollah Khomeini zijn bevoegdheid tot het opstellen van 

wetten overgedragen aan de Majles (het Iraanse parlement). Dit houdt echter niet in 

dat Iran een democratie is naar westers model. Het recht om wetten op te stellen en 

het indirect bepalen van de inhoud van die wetten kwam niet vanuit het volk, maar 
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van God, aan wie dus ook de legitimiteit van de regering werd ontleend (Armstrong 

2005: 156-164; en Armstrong 2000: 293-294).  

Het programma van de islamisering zoals opgesteld door Khomeini is tot stand 

gekomen in een reactieve sfeer, namelijk die tegen het Westen en met name tegen 

Amerika, en was dan ook sterk anti-Amerikaans. Khomeini zag Amerika als ‘de grote 

satan’ en als zodanig als een vijand van de islam14 (Mayer 1993: 117-118). Ook wees de 

ayatollah Israël aan als de wortel van alle kwaad en van alle vernederingen in de isla-

mitische wereld. Israël en het ‘satanische’ Westen waren verantwoordelijk voor het in 

gevaar komen van Iran, de islam en de islamitische wereld. Ook richtte hij zich met 

deze waarschuwing vóór de Revolutie tot de sjah en voorspelde hem het debacle van 

zijn bewind, veroorzaakt door het volk (Fischer 1983: 154-155). 

De traditionele krachten hebben al het mogelijke gedaan om zo snel mogelijk de 

schoolboeken te herschrijven naar de islamitische traditie. Dit was inderdaad een 

poging tot islamisering van het onderwijs en een belangrijk onderdeel in de richting 

van de islamisering van de gehele samenleving zoals de fundamentalisten die nastreef-

den (Mirsepasi 2010: 85-86). 

Amineh vat de politieke theorie van Khomeini samen in de termen ‘anti-imperia-

lisme’ (Westen) en ‘islamitisch universalisme’. Dankzij zijn politieke strategie tegen het 

Westen, vooral tegen Amerika, was Khomeini in staat veel aanhang te verwerven in de 

islamitische wereld (zie Amineh 1998: 400; en Beeman 1983: 191-217). 

Door middel van een referendum werd met ruim 98 procent van de stemmen de 

goedkeuring uitgesproken tot het stichten van de Islamitische Republiek Iran. 

7.4 De overgangsregering  

Na zijn terugkomst uit ballingschap heeft Ayatollah Khomeini Mehdi Bazargan, de 

leider van de Vrijheidsbeweging van Iran (VBI), benoemd als de eerste premier van de 

voorlopige revolutionaire regering en hem gevraagd een kabinet te vormen. Bazargan, 

wiens premierschap bijna negen maanden heeft geduurd, werd beschouwd als een 

liberale leider met een regering van gematigde signatuur. Hij probeerde solidariteit te 

bewerkstellingen onder alle verschillende krachten die deelnamen aan de Revolutie. 

Bazargan geloofde dat de islam een bron kon zijn van sociaal-politieke verandering en 

probeerde met name een brug te bouwen tussen de intellectuelen en de geestelijken. 

Bazargan beschouwde het Westen als een voorbeeld van technische en wetenschap-

pelijke civilisatie en tevens als voorbeeld op het gebied van democratie en mensen-

rechten (Keddie 2006: 199). Het was dus problematisch voor hem en zijn kabinet om 

met de extremistische revolutionaire krachten een verhouding aan te gaan.  

                                                        
14 Tekenend voor deze sfeer was het feit dat de aanhangers van Khomeini de publicatie van het boek de 

Satanische Verzen van Salman Rushdie zagen als een samenzwering van Amerika en Israël tegen de islam. 
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Het doel van Bazargan was een einde te maken aan de vijandige houding jegens het 

Westen en zich te concentreren op de opbouw van het land. De nationalistisch-

islamitische krachten van de regering-Bazargan wilden een staat gebaseerd op het 

principe van moderne waarden zoals democratie, vrijheid en burgerrechten. Hijzelf 

sprak elke week via de televisie met Iraniërs, hetgeen hem in staat stelde zijn stand-

punten over verschillende sociale, economische en culturele zaken openbaar te maken. 

In zijn toespraken nam hij een kritische positie in ten aanzien van de radicale 

standpunten van de extremistische krachten die in de samenleving actief waren en 

gesteund werden door hoge geestelijken. Bazargan benadrukte dat de eerste fase van 

de Revolutie voorbij was en het nu noodzakelijk was een democratische staat te 

vestigen. Eén van zijn punten van kritiek was dat men driemaal salawat (begroeting van 

de Profeet Mohammad) uitsprak wanneer zij de naam van Khomeini hoorden 

noemen, terwijl zij bij het horen van de naam van de Profeet Mohammad dit slechts 

één keer deden. Door deze kritische geluiden ten aanzien van de politiek-religieuze 

gang van zaken zagen hij en zijn kabinet zich gedwongen na negen maanden af te 

treden vanwege het feit dat de extremistische krachten een machtscentrum parallel 

met de legitieme regering vormden. Deze krachten waren ook verantwoordelijk voor 

het bezetten van de VS-ambassade in Teheran in 1979 (Bakhash 1985: 51-53). In 1981 

hebben Bazargan en zijn partij (VBI) zich helemaal moeten terugtrekken uit de poli-

tiek, omdat zij en hun activiteiten niet meer getolereerd werden door de extremistische 

krachten, die zichzelf Hezbollah (de partij van God) noemden.  

Bazargan overleed in 1995 en zijn partij werd sindsdien geleid door Ebrahim 

Yazdi, de Minister van de Buitenlandse Zaken in zijn kabinet. De VBI is sinds 1981 

officieel verboden enige activiteit te verrichten, hetgeen de leden van deze partij niet 

belet zich informeel te mengen in de politiek, met name in de media.  

Op 5 mei 1979 werd het militaire stelsel van de Revolutionaire Garden door 

Ayatollah Khomeini in het leven geroepen. De Partij van de Islamitische Republiek 

(PIR) is in 1979 onder leiding van de machtige Ayatollah Beheshti opgericht, welke 

partij koos voor een harde lijn tegen liberale islamieten, zoals Bazargan en later Bani-

Sadr. Tot 1987 vervulde die partij een politiek dominante rol. De PIR werd echter al 

in 1987 door Khomeini ontbonden, omdat de islam geen partij nodig zou hebben. 

7.5 De Islamitische Republiek  

Na de val van het regime van de sjah was er een discussie gaande over de vorm van de 

toekomstige staat. Bazargan, de gematigde islamieten en de seculiere krachten waren 

voor een moderne seculiere staat die tevens een islamitisch karakter had, een zoge-

noemde ‘democratisch-islamitische staat’. De meeste seculiere partijen en krachten 

steunden de machtige Ayatollah Shariatmadari die niet geloofde in een islamitische 

staat. Hij was van mening dat de bevolking van Iran middels een referendum hun 
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keuze kenbaar moest maken: een islamitische of een democratische staat. Uiteindelijk 

had Ayatollah Khomeini het laatste woord: het wordt de Islamitische Republiek, niet 

meer en niet minder (Bakhash 1985: 72-75). 

De Islamitische Republiek van Iran bevat een welayat-e faqih systeem, dat gebaseerd 

is op een islamitische ideologie en kan gerekend worden tot een premodern tradi-

tioneel politiek systeem; de presidentiele macht behoort tot een moderne politieke 

structuur. Het is evident dat in deze machtsstructuur conflicterende belangen liggen, 

besloten tussen voorstanders van traditionele en die van moderne waarden. Dit levert 

een dualistische tendens op in de structuur van de Islamitische Republiek. Terwijl de 

traditionele islamieten op het gebied van buitenlandse zaken zich in de laatste 

decennia idealistisch hebben opgesteld, volgden de moderne krachten op dat gebied 

een nationalistisch (realistisch) beleid. De traditionalisten reageerden bij voortduring 

conservatief ten aanzien van het moderne politieke stelsel. Deze confrontatie tussen 

traditie en modernisme is in de twintigste eeuw duidelijk waarneembaar; zij bestond al 

vóór en tijdens de Islamitische Revolutie van 1979 en werd zelfs opgenomen in het 

politieke systeem van de Islamitische Republiek. Traditionele elementen zoals de wali 

faqih, ofwel de opperste leider en traditionele geestelijken leven naast moderne stelsels, 

zoals het parlement, presidentschap, verkiezingen etc., ondanks de spanningen die dit 

heeft voortgebracht in de afgelopen decennia (Ahmadi 2008: 38). 

M. Sadri en A. Sadri (2008) spreken in een artikel van drie soorten politieke 

discoursen vóór en na de Islamitische Revolutie van 1979, namelijk religious orthodoxy 

and heterodoxy, religious reform and innovation en secular critique. 

Het eerste discours wordt vóór de Revolutie gesplitst in twee kampen. De eerste 

subgroep werd vertegenwoordigd door traditionele geestelijken in Qom, Najaf en 

Mashhad, en na de Revolutie door de aanhangers van welayat-e faqih, Mo’talefeh Eslami 

en Hezbollah-krachten. De tweede subgroep werd vertegenwoordigd door geradicali-

seerde politieke islamieten onder leiding van Khomeini en later na de Revolutie door 

zijn aanhangers. 

Het tweede discours werd vóór de Revolutie vooral vertegenwoordigd door 

‘Nehzat-e Azadi-e Iran (VBI) en in het vorige decennium door Khatami en zijn volge-

lingen. De radicale islamitische tendens werd vóór de Revolutie gevolgd door 

Modjahedien-e Khalq, terwijl de intellectuele reformistische beweging vertegenwoor-

digd werd door Soroush, Shabestari en Kadiwaar. Er is sprake van een post-Khatami 

hervormingsbeweging die neo-melli Mazhabi genoemd wordt; een stroming die haar 

wortels heeft in de ideeën van Shariati en uit gaan van een modern democratisch 

politiek systeem. 

Het derde discours is een seculiere tendens die vóór en na de Revolutie door 

seculiere krachten vertegenwoordigd werd (Sadri & Sadri 2008: 64). Elk van deze drie 

discoursen heeft zijn eigen aanhangers, zowel in de verschillende sociale klassen als 

binnen de politieke, religieuze en militaire structuren. Met andere woorden: de Iraanse 

samenleving is te verdelen in drie grote stromingen die enerzijds al honderd jaar met 
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elkaar samenleven, anderzijds echter in een ideologisch conflict met elkaar zijn ver-

wikkeld.  

In het begin van de Revolutie verdedigden veel islamieten het systeem van welayat-e 

faqih, omdat zij in een dergelijk systeem een religieuze islamitische utopia zochten. 

Geleidelijk moesten zij echter concluderen dat welayat-e faqih een nieuwe vorm van des-

potisme is. Mohsen Kadiwar publiceerde in 1999 een artikel in de hervormingsgezinde 

krant Khordad over het politieke systeem in de islam en vergeleek daarin de welayat-e 

faqih als een monarchistische interpretatie van regeren. Abbas Abdi, een voormalige 

revolutionair en huidige hervormer, noemde in een andere krant het welayat-e faqih 

systeem een soort islamitische monarchie in het kader van een islamitische republiek 

(Farhi 2008: 20). 

7.6 De presidentsverkiezingen  

Na het aftreden van Bazargan werden presidentsverkiezingen gehouden en werd 

Abol-Hassan Bani-Sadr als de eerste president van de Islamitische Republiek gekozen. 

Hij kwam uit een religieus gezin, maar had een seculiere universitaire opvoeding 

genoten. Bani-Sadr was een econoom die in Frankrijk zijn studie afrondde. Naar zijn 

overtuiging was de imitatie niet nodig. Zijn presidentschap werd met name gesteund 

door Ayatollah Khomeini. Hij verwierf ruim 11 miljoen stemmen. Volgens sommige 

deskundigen was Bani-Sadr één van de theoretici van de Iraanse Islamitische Revolutie 

die zowel op economisch als op politiek gebied actief was. Zijn boek De Fundamentele 

Principes van de Islamitische Regering ademde de sfeer van de negentiende-eeuwse Euro-

pese ideologen (Keddie 2006: 210). 

Op 7 februari 1980 werd hij door Khomeini benoemd tot chef van de Revolutio-

naire Raad en twaalf dagen later tot ‘de opperste bevelhebber van de gewapende 

krachten’. Kort daarna keerde Bani-Sadr zich tegen Ayatollah Khomeini. Hij lag onder 

vuur van de Partij van Islamitische Republiek (PIR) om Khomeini blind te volgen. Dit 

lag echter niet in de lijn der gedachten van Bani-Sadr; deze geloofde in democratie en 

weigerde zich te conformeren aan de wensen van Khomeini. Terwijl de revolutionaire 

regering bezig was met een totale oorlog tegen Irak, werd Bani-Sadr door het extre-

mistische parlement op 21 juni 1981 afgezet (Bakhash 1985: 159; en Martin 2003: 166-

173). Op die manier bleef de politieke en religieuze uitdaging evenals de confrontatie 

tussen de liberale en extremistische islamieten bestaan. Bani-Sadr is daarna naar 

Frankrijk gevlucht. Zijn opvolger, Mohammad-Ali Rajaie, kwam enkele maanden later 

door een bomaanslag om het leven. De volgende president was Ayatollah Khamenei, 

de huidige opperste leider van de Islamitische Republiek. Khamenei bleef tot het eind 

van de oorlog tegen Irak de president van de regering. 
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7.7 De oorlog tegen Irak  

Sinds de stichting van de Islamitische Republiek verkondigden de autoriteiten van de 

Iraanse staat keer op keer dat de Islamitische Revolutie model moest staan voor 

andere volkeren en maatschappijen, met name in de moslimwereld. Dit werd ‘de 

export van de revolutie’ genoemd en hield in dat de politieke regimes die een verge-

lijkend monarchaal systeem als in Iran hadden, ten val konden worden gebracht door 

een revolutie van het volk. De Iraanse leiders hebben vanaf het begin een intensieve 

propaganda-actie in gang gezet met het doel andere moslims tegen hun autoriteiten in 

opstand te laten komen. Dit werd door de leiders in verschillende landen ervaren als 

de ‘uitvoer’ van de Iraanse Islamitische revolutie. 

In het eerste decennium na de revolutie hadden alle politieke elites een radicale 

inslag die door de oorlog nog werd versterkt. Iran werd door de Arabische landen 

beschuldigd van revolutie-exportpolitiek. In Irak bestond de vrees dat daar een soort-

gelijke sjiitische revolutie plaats zou vinden. De ideologie van de Islamitische Revolu-

tie van Iran was uitdagend en werd gezien als een bedreiging voor de Arabische 

landen. Daarbij bestond er een aantal langslepende problemen tussen de twee landen 

die een permanente vrede in de weg stonden. 

De Arabische leiders vreesden voor beïnvloeding van hun samenleving door de 

Islamitische Revolutie in Iran met als gevolg de omverwerping van hun regime. 

Theoretisch gezien was het niet ondenkbaar dat de Iraanse revolutie kon overslaan 

naar Irak en Libanon, vanwege de sjiitische meerderheid in die twee landen. Saoedi-

Arabië heeft altijd een leidinggevende rol vervuld die gericht was tegen het sjiisme van 

Iran als een socio-politieke beweging, waardoor de verhouding tussen deze twee 

landen, vooral na de Iraanse Revolutie van 1979, werd gekenmerkt door een perma-

nente crisis. Ook waren er geluiden dat Iran speciale krachten zou hebben opgeleid 

om in andere landen religieus-politieke bewegingen te starten of te steunen. In ieder 

geval kan worden gesteld dat de Revolutionaire Garden in Libanon, Bahrein en Irak 

actief waren om politieke redenen en doelen. Beweerd werd dat de Iraanse revolutio-

nairen bevrijdingsgroepen zouden vormen in moslimlanden, hetgeen echter stelsel-

matig door de Iraanse autoriteiten werd ontkend. 

Geleidelijk heeft Iran min of meer afstand genomen van die strategie van ‘de 

export van de revolutie’, waardoor de wederzijdse betrekkingen met de Arabische 

landen verbeterd werden. Saddam Hoessein heeft echter sinds het begin van de 

stichting van de Islamitische Republiek de Arabische staten ervan weten te overtuigen 

dat de ‘export van de revolutie’ voor hen een serieus gevaar betekende en hoopte 

daarmee op hun financiële steun (Marshall 2003: 25 en 98). 

In 1980 is het Iraakse leger Iran binnengevallen: het begin van een oorlog die acht 

jaar duurde. Deze oorlog heeft aan beide zijden veel schade aangericht. In die periode 

stond de Iraanse economie totaal in dienst van de oorlog; in deze oorlogseconomie 
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werd 60-70 procent van de nationale inkomsten besteed tot dat doel aangewend 

(Amirahmadi 1990: 67). 

Het Rapport van de Organisatie van het Programma en Budget heeft de totale 

financiële schade aan Iran op ongeveer $1000 miljard geschat (Ebadpoer 2003: 99). 

De westerse landen waren niet blij met de Iraanse Islamitische Revolutie, die de 

westerse imperialistische machten als vijand beschouwde. Om die reden hebben de 

westerse landen hun steun aan Irak gegeven.  

In de eerste twee jaar zag het Iraakse leger kans enkele plaatsen en steden in het 

zuiden en Westen van Iran te veroveren. Vanwege het feit dat Iran verwikkeld was in 

een interne revolutionaire strijd, waren de militaire middelen en krachten niet aan-

wezig voor een effectieve weerstand en verdediging tegen een buitenlands aanval. Na 

twee jaar was deze situatie veranderd: Iran had de strategische stad Khorraamshaahr, 

die in het begin van de oorlog door Irakezen veroverd was, heroverd. Daarna werd 

Irak teruggedreven tot in zijn eigen territorium. Daarop hebben de Arabische landen 

Iran opgeroepen om een staakt-het-vuren te accepteren en vrede met Irak te sluiten. 

Zij verklaarden bereid te zijn om de kosten van de oorlog aan Iran te vergoeden. Iran 

is niet op dit ingegaan en verklaarde door te gaan met de oorlog totdat het regime van 

Saddam Hoessein ten val was gebracht.  

In de laatste jaren van de oorlog was het parlement in handen van extremistische 

islamisten onder het voorzitterschap van de invloedrijke geestelijke Ali Akbar Nateq 

Noeri. In juli 1988 heeft Ayatollah Khomeini de Resolutie 598 van de Veiligheidsraad 

geaccepteerd, waardoor een staakt-het-vuren tussen Iran en Irak tot stand kwam. 

Sommige auteurs zijn van mening dat de oorlog tussen Irak en Iran had te maken met 

een persoonlijke vete tussen Saddam Hoessein en Ayatollah Khomeini. Uiteindelijk 

kende die oorlog geen winnaar: Irak is niet in geslaagd om het revolutionaire regime 

van Iran ten val te brengen, en evenmin is Iran erin geslaagd om een Islamitische 

Revolutie in Irak te ontketenen (Potter & Sick 2004: 1-7). 

In februari 1989 heeft Ayatollah Khomeini een moordfatwa uitgesproken tegen 

Salman Rushdie, een Indisch-Britse schrijver vanwege zijn boek De Satanische Verzen. 

In dit boek zou Rushdie volgens Khomeini en zijn aanhangers de islam, de profeet en 

de verzen van de Koran belachelijk hebben gemaakt. In die fatwa stond dat elke 

moslim de plicht heeft die fatwa uit te voeren. De internationale gemeenschap 

beschouwde dit als onacceptabel en de Europese landen hebben daarop hun diploma-

tieke betrekkingen met de islamitische regering van Iran verbroken. Later zijn deze 

betrekkingen geleidelijk weer hersteld. De regering-Khatami heeft enkele jaren later 

een verklaring uitgesproken dat de Iraanse regering geen actie zal ondernemen tot een 

moord op Rushdie. Bijna twee jaar na de Revolutie, na de val van de liberale regering 

van Bazargan en het ten val brengen van de democratische regering van Bani-Sadr, 

hebben de radicale krachten die zich met name gemobiliseerd hadden in de Islami-

tische Republiek Partij (IRP), de totale macht in handen genomen en de modernistisch 

getinte islamitische krachten, de pro-Shariatische groepen en figuren, de nationalis-
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tische krachten en leden van de organisatie van de Modjahedien-e Khalq aan de kant 

gezet. Veel van hen werden gearresteerd, geëxecuteerd of gedwongen het land te ont-

vluchten. Er was sprake van de vestiging van een totalitaire radicale staat waarin geen 

plaats was voor andersdenkenden. Eén van de centrale onderdelen van het discours 

van de fundamentalistische krachten sinds die tijd is dat zij elk standpunt van anders-

denkenden als ‘een gevaar voor de islam’ zagen: ‘De islam wordt in gevaar gebracht’ 

door de vrijheid van de buitenstaanders. Daarom moest de vrijheid van die krachten, 

organisaties, groepen en partijen beperkt of beter gezegd, geëlimineerd worden. Op 

die manier hebben de fundamentalisten alle andere krachten die buiten de ‘wij-groep’ 

stonden (en die zij de ‘zij-groep’ noemden), zwaar onderdrukt. Zij begonnen een 

intensieve propaganda tegen alle andersdenkenden, die inhield dat zij of afhankelijk 

van de westerse machten waren, of spionnen van het Westen waren of van het ware 

pad van de islam afgeraakt waren. (Islam betekende in hun optiek: henzelf en hun macht). 

Onder deze noemer begonnen de repressie, hetgeen inhield het gevangenzetten of 

executeren dan wel het intensief beperken in activiteiten door extreem zware controle. 

De vijandschap jegens het Westen is doorgezet: alles uit het Westen was satanisch en 

heidens en dat moest bestreden worden. Hieronder vielen onder meer de moderne 

waarden en normen die in Iran in geen geval voet aan de grond mochten krijgen. 

7.8 De periode van wederopbouw  

In 1988 was de oorlog tegen Irak voorbij. Rafsanjani was erin geslaagd Ayatollah 

Khomeini te overtuigen een einde aan de oorlog te maken. In 1989 overleed Ayatollah 

Khomeini, waarna Ayatollah Khamenei door de Raad van Experts werd benoemd als 

de opvolger van Khomeini. Deze twee gebeurtenissen brachten de Islamitische 

Republiek Iran in een nieuw tijdperk. Na de oorlog was de wil groot om het land 

opnieuw op te bouwen. In die tijd hebben de gematigden het vierde parlement in 

handen gekregen. Dat parlement heeft een grondwetswijziging doorgevoerd, waardoor 

het premierschap steeds meer een louter formele machtpositie werd. De toenmalige 

premier, Mir Hossein Moesawi, werd afgezet en Akbar Hashemi Rafsanjani werd als 

vijfde president gekozen; ook de zesde presidentsverkiezing werd door hem gewon-

nen. De regering-Rafsanjani had tot taak de macht van de jonge generatie, de 

praktische ervaring van oorlogstijd, de wil tot heropbouw van de maatschappij en de 

krachten die uit de oorlog teruggekeerd waren te gebruiken voor het herstellen van de 

economie en de sociale structuur en ontwikkeling van een machtig sociaaleconomisch 

systeem. De achtjarige periode van het presidentschap van Rafsanjani wordt daarom 

‘de periode van wederopbouw’ genoemd. Hij was een pragmatisch ingestelde presi-

dent die probeerde technocratische krachten in zijn regering op te nemen. Tijdens zijn 

twee ‘vijfjarige plannen’ probeerde hij de schade van de achtjarige oorlog te herstellen 

(Keddie 2006: 264). Hij was tegelijkertijd de voorzitter van ‘de Raad van Geschiktheid 
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en Oordeel’, een raadgevend orgaan dat wetgevende conflicten tussen het parlement 

en de Raad van Hoeders probeerde op te lossen. 

In 1990 begon de uitvoering van ‘het eerste ontwikkelingsprogramma’ van Presi-

dent Rafsanjani na de goedkeuring van het parlement. In twee ontwikkelingsprogram-

ma’s van de regering Rafsanjani stonden met name de volgende veranderingen 

centraal (Lahsaie-Zadeh 2002: 102-103; en Ehteshami 1999: 17-24): 

 het privatiseren van het handelssector en de economie 

 het goedkeuren van buitenlandse investeringen in de economie 

 het creëren van vrije handelscentra in het hele land 

 de geleidelijke vermindering van subsidies 

 het proberen om de Iraanse deskundigen uit het buitenland terug te halen  

 het activeren van de beurs van Teheran 

 het verkrijgen van een lening uit buitenlandse bronnen 

 het reconstrueren van de vliegvelden, autowegen en spoorwegen in het land 

 het herstellen van de infrastructuur op het gebied van havens, communicatie-

technologie, onderbouwindustrieën, landbouw, water en elektriciteit 

 het controleren van de bevolkingsgroei die toen een van de hoogste ter wereld was.  

Met de beëindiging van de oorlog en het begin van de periode van wederopbouw 

zijn de revolutionaire krachten opgesplitst in twee kampen een rechts en een links 

kamp. Het rechtse kamp werd vertegenwoordigd door de meer conservatieve en theo-

cratische krachten, terwijl de linkerzijde gekenmerkt werd door progressiviteit en 

democratie. Het is kenmerkend dat de linkse krachten in het begin van de Revolutie 

radicaler waren dan de rechtse (Mir-Hosseini & Tapper 2006: 21). 

De pro-Rafsanjani-krachten organiseerden zich vooral binnen de Hezb-e Kargozaran-

e Sazandegi (de Partij van Autoriteiten van Wederopbouw) die in 1989 door de naaste 

medewerkers van Rafsanjani werd opgericht. Mohammad-Ali Najafi, Mohsen Noer-

bakhsh, Mohammad Gharazi, Ata’ollah Mohajerani, Mohammad Hashemi en Mo-

hammad Atrian-Far waren de bekendste oprichters van die partij. De strategie van de 

Kargozaran was ‘de economische heropbouw en hervorming van het buitenlandse 

beleid’. Kargozaran benadrukte de economische ontwikkeling en medewerking met 

internationale economische organisaties om de Iraanse economie weer op te laten 

bloeien. Op het gebied van cultuur geloofden de leden van deze partij in een open 

samenleving en ook in vrije culturele verhoudingen met andere maatschappijen. Zij 

gingen uit van een cultureel differentialisme en pluralisme, rationalisme en tolerantie 

ten aanzien van andersdenkenden. Deze partij wilde een normale betrekkingen met 

Europa, het investeren van buitenlandse kapitaal in de Iraanse economie en een 

ontspannen internationaal beleid. Kargozaran verdedigde een politiek partijensysteem 

en stond een beleid voor dat uitging van participatie van alle burgers op politiek, eco-

nomisch, sociaal en cultureel gebied om het land naar welvaart, sociale veiligheid en 

ontwikkeling te leiden. Volgens veel deskundigen speelde de partij van Kargozaran 
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een belangrijke rol bij de uitvoering van het pragmatische beleid van Rafsanjani en 

zelfs later ook bij de overwinning van de verkiezingen door Khatami in 1997 (Asna-

Ashari 2007: 27-34). 

Rafsanjani voerde een pragmatisch beleid. Zijn kabinet werd gevormd door 

technocraten en deskundigen die zich toelegden op de economische ontwikkeling. De 

revolutionaire strategie van de Islamitische Republiek werd gewijzigd van de poging 

voor de bevrijding van Karbala (de heilige stad van de sjiieten in Irak) en Jeruzalem, 

naar opbouw van het land dat door de achtjarige oorlog tegen Irak verwoest achter-

bleef. Rafsanjani voerde op internationaal gebied een gematigde politiek (Barzin 1998: 

50-51). 

Na de uitvoering van ‘het eerste ontwikkelingsprogramma’ was de economische 

groei van Iran één van de hoogste in de wereld: in 1989-1990: 3%, in 1990-1991: 

12,1% en in 1991-1992: 9,9%. De ontwikkelingsprogramma’s van Rafsanjani hadden 

vooral positieve gevolgen op de volgende punten: het uitbreiden van het onderwijs 

vooral op universitair niveau, verhoging van het aantal geschoolde personen van 23 

miljoen in 1986 naar 41 miljoen in 1996, het verbeteren van het communicatienet-

werk, het verbeteren van het netwerk van de openbare vervoersmiddelen, het 

verhogen van het niveau van de verzorging en het welzijn, alsmede verhoging van het 

niveau van de urbanisatie ofwel het verbeteren van leefomstandigheden. Ondanks 

deze positieve maatregelen van de ontwikkelingsprogramma’s van de regering-

Rafsanjani is de klassenongelijkheid in de samenleving toegenomen en de bureaucra-

tische gang van zaken verslechterd.  

Tijdens de tweede termijn van de regering-Rafsanjani (1993-1997) waren de 

traditionele rechtse krachten in het parlement aan de macht gekomen. Er was sprake 

van een rustige periode die duurde tot het eind van zijn presidentschap. De tradi-

tionele rechtse krachten bezaten sinds de vorming van de Islamitische Republiek de 

belangrijkste economische bronnen en middelen en domineerden de bazaar. De linkse 

krachten bekritiseerden in die periode de economische politiek van de regering, 

vanwege het feit dat alleen de belangen van de hoge klassen werden gediend en geen 

aandacht werd besteed aan de economische eisen en belangen van de lagere klassen.  

In de zogenoemde opbouwperiode van de regering-Rafsanjani heeft de privésector 

de mogelijkheid gekregen om te participeren in de economie. Het beleid van de 

regering was dus zodanig dat haar verantwoordelijkheid en bemoeienis ten aanzien 

van de economische sector afnam. Zij probeerde kapitaal uit buitenlandse bronnen in 

de Iraanse economie te injecteren. Het nieuwe economische beleid van de regering-

Rafsanjani heeft Iran nauw verbonden met de wereldmarkt en internationale econo-

mische instellingen zoals de Wereldbank en het IMF. Naast het liberale economische 

beleid stelde Rafsanjani politieke deskundigen aan om de spanningen tussen Iran en 

de internationale gemeenschap (vooral het Westen) te verminderen. Op die manier 

trachtte Rafsanjani de internationale betrekkingen met de Islamitische Republiek te 

verbeteren. De traditionele krachten intussen zagen deze economische politiek met 
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lede ogen aan en hij werd door extremistische groepen beschuldigd van het feit dat hij 

een democratisch liberalistisch systeem in wilde voeren. Dit was in tegenspraak met de 

leer van Ayatollah Khomeini; deze geloofde immers niet in democratie en liberalisme. 

Volgens zijn tegenstanders bewandelde Rafsanjani de weg van het materialisme waar-

door hij beschuldigd werd de revolutie van zijn juiste pad afleidde (Ansari 2007: 13-15 

en 69). 

Het ontwikkelingsbeleid van de regering-Rafsanjani bleef echter beperkt tot de 

economie en gold niet de politieke en culturele sfeer. De politieke participatie van 

verschillende sociale groepen werd niet verbeterd; men kreeg geen mogelijkheid om 

deel te nemen aan de politiek. Dit gold bijvoorbeeld voor de pro-Shariatische acti-

visten. Modjahedien-e Khalq, de leden van de VBI en de nationalistische krachten 

hadden geen enkele mogelijkheid om deel te nemen aan de regering en waren zelfs 

niet in staat geweest om vrijelijk hun mening te uiten. Velen van hen moesten het land 

verlaten of werden gevangengezet. Ook was er in die periode sprake van een massale 

migratie van politieke activisten naar het buitenland en waren er veel politieke 

gevangenen. Er was dus nog steeds sprake van een gesloten samenleving, waarin 

alleen overheidsverbonden afhankelijke groepen actief konden zijn. Dit trof ook de 

culturele sector. Er was geen persvrijheid. De Civil Society kreeg geen ruimte om te 

participeren in het bestuur van het sociale systeem. Individuen en sociale groepen 

waren niet vrij hun manier van leven zelf te bepalen. Critici werden gevangengezet. 

Rafsanjani heeft zelfs zijn kabinet getypeerd als een kabinet dat politiek niet actief 

hoefde te zijn! (Ebadpoer 2003: 105-183; en Ehteshami 1999: 39-45). Op deze manier 

probeerde hij alle aandacht te concentreren op de economie. Dit kan beschouwd 

worden als de belangrijkste oorzaak waarom de samenleving naar het openen van de 

politieke sfeer streefde, waardoor het verschijnsel 2Khordad tot stand kwam. In het 

volgende hoofdstuk zet ik dit verschijnsel nader uiteen.  

President Rafsanjani werd in zijn eerste periode van zijn presidentschap geconfron-

teerd met spanningen en problemen wat betreft de internationale betrekkingen; zowel 

die met de VS en de Europese landen als die met de Arabische landen waren zeer 

slecht. De oorlog met Irak was net voorbij, de schade in Iran door de achtjarige 

oorlog was enorm en Rafsanjani wilde Iran opnieuw opbouwen. Zijn reconstructie-

plan wat betreft de Iraanse economie maakte logischerwijs goede buitenlandse 

betrekkingen noodzakelijk en hij wilde de Iraanse betrekkingen met het buitenland 

herstellen. Europa werd toen gezien als een potentiële economische partner. 

Iran verkeerde destijds internationaal gezien in een geïsoleerde positie vanwege de 

fatwa van Khomeini over Rushdie, hetgeen had geleid tot het terugroepen door de 

Europese landen van hun ambassadeurs uit Teheran. In 1990 viel Irak Koeweit aan en 

Rafsanjani koos voor de positie van de VS tegen Irak, hetgeen leidde tot een snelle 

verbetering van de Iraanse betrekkingen met de Arabische Golfstaten. De positie van 

de regering van Rafsanjani werd destijds beschouwd als een teken van een nieuwe 

politiek van de Iraanse regering in de wereld. De Europese landen reageerden daarop 
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positief, hieven de economische sancties tegen Iran op en normaliseerden hun betrek-

kingen met de Islamitische Republiek. Tegelijkertijd had Europa een nieuw beleid in-

gevoerd, ‘de kritische dialoog’, waardoor Iran door de Europese Unie onder druk 

werd gezet om over te gaan tot erkenning en behartiging van de mensenrechten. De 

VS waren niet tevreden met het zachte beleid van Europa ten aanzien van Iran en 

zetten de EU onder druk om de economische sancties tegen Iran te herstellen. De 

terroristische aanslagen tegen de Iraanse oppositie in Europa leidde opnieuw tot het 

terugroepen van de Europese ambassadeurs uit Teheran en eveneens tot nieuwe 

economische sancties door de EU. Desondanks ging de kritische dialoog door en 

heeft successen geboekt om Iran wat betreft het internationale terrorisme waarvan het 

beschuldigd werd, tegen te werken. Daardoor werd Iran geleidelijk een belangrijke 

economische partner voor de EU, met name voor Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje 

en Griekenland. De EU was van mening dat Iran overtuigd moest worden om de 

internationale normen en waarden evenals de mensenrechten te respecteren. Het 

voornaamste doel van de kritische dialoog was de transformatie van Iran naar een 

democratische staat. Het Europese parlement negeerde toen de redenering van de EU 

en wilde ‘de kritische dialoog’ een multi-dimensioneel beleid worden, waardoor Iran 

meer onder druk gezet zou worden voor het waarderen van de mensenrechten (Sabet-

Saeidi 2008: 57-61). 

In de nieuwe post-oorlogse periode legde Rafsanjani de nadruk meer op de natio-

nale elementen. De Islamitische Republiek betrad een nieuw tijdperk waarin de nadruk 

op de ideologische principes van de Islamitische Revolutie niet meer functioneel 

waren. In deze richting speelde Rafsanjani in op de ideeën van het pragmatisme. Hij 

nam afstand van de radicale weg van de leider Ayatollah Khamenei, die de nadruk 

legde op de ideologie en de fundamentele waarden van de Islamitische Revolutie. 

Terwijl Rafsanjani de richting op ging van het pragmatisme en een ‘open-deur-politiek’ 

volgde op het gebied van de politiek en de economie, ging Khamenei steeds meer in 

de richting van radicaal rechts, waarin de componenten anti-Westen, anti-Israël en ‘de 

export van de revolutie’ belangrijk de hoofdrol speelden. Rafsanjani werd bekritiseerd 

door de radicalen, omdat zij de revolutionaire ideologie van de Islamitische Republiek 

door zijn pragmatische beleid in gevaar zagen komen. Khamenei benadrukte voort-

durend de eeuwige vijandschap van de revolutionairen tegen het Westen, dit in 

tegenstelling tot de regering-Rafsanjani die daartegenover vriendschaps- en vreedzame 

signalen de wereld in stuurde en met andere landen normale betrekkingen wilde 

opbouwen op grond van wederzijds respect en internationale normen. Zijn regering 

nam geen wraak op de Arabische landen zoals Saoedi-Arabië en Koeweit, die Irak 

financieel, militair en op logistiek gebied in de oorlog tegen Iran steunden. De 

regering-Rafsanjani streefde naar opbouw van het land en had daarvoor goede 

betrekkingen met buurlanden nodig om veiligheid en rust in de regio te garanderen. In 

1990 viel Irak Koeweit binnen, waarbij Koeweit de steun van Iran kreeg. Rafsanjani 

dacht dat de Arabische landen een goede afzetmarkt konden zijn voor Iraanse 
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goederen (Marshall 2003: 18-21 en 98-100). De regering-Rafsanjani bouwde daarom 

daarna nauwe betrekkingen op met de Arabische landen en probeerde zelfs een 

bemiddelaarsrol te spelen in de crisis tussen Irak en Koeweit, wat de rol van Iran in 

een samenwerkende sfeer in de regio versterkte.  

Hoewel er in de Iraanse economie sinds het presidentschap van Rafsanjani vijf-

jarige economische plannen gemaakt en uitgevoerd werden, mist Iran desondanks een 

gezond en efficiënt economisch systeem, onder meer wat betreft de werkloosheid en 

het nationale bruto-inkomen (Green e.a. 2009: 21-22). Er was sprake van veel maat-

schappelijke ontevredenheden. De inflatie was hoog en de koopkracht daalde. 

7.9 Conclusie  

Zowel traditionele (fundamentalistische) als moderne islamitische krachten hebben 

deelgenomen aan de Islamitische Revolutie van 1979 in Iran. Deze dualistische 

tendens heeft na de val van het regime van de sjah voortgeleefd, zowel op maat-

schappelijk als op politiek en religieus gebied. De krachten van beide tendensen 

maakten aanvankelijk deel uit van de politieke sfeer. Het islamitische politieke systeem 

van de Islamitische Republiek van Iran bevat zowel traditionele als moderne stelsels 

die die tegenstrijdige sociaal-religieuze tendensen vertegenwoordigen. De geschiedenis 

van de Islamitische Republiek begon met de regering van moderne krachten, hoewel 

die regering geen lang leven beschoren was. Daarna waren de fundamentalisten domi-

nant in de politieke sfeer. De hervormingsgezinden kregen tijdens de oorlog tegen 

Irak geen mogelijkheid om deel te nemen in de regering. Ayatollah Khomeini koos 

aanvankelijk voor moderne hervormingsgezinden in de regering. Maar zeer snel werd 

bekend dat Bazargan niet het pad van welayat-e faqih bewandelde. De radicale krachten 

gingen zelfs in de korte regeerperiode van Bazargan hun eigen extremistische weg en 

daagden de politieke en religieuze standpunten van de liberale regering van Bazargan 

uit. Bani-Sadr werd ook niet lang getolereerd en werd afgezet door het toenmalige 

fundamentalistische parlement. Iran kende daarna een periode van oorlog en recessie 

die acht jaar duurde. Met het begin van de oorlog hebben de fundamentalistische 

krachten de totale macht in hun handen genomen en de vrijheid van andersdenkenden 

beperkt en veel buitenstaanders zwaar onderdrukt. Voor hen waren alle andere 

modernistische groepen en krachten ofwel heidens ofwel afhankelijk van het Westen 

die de islam in gevaar brachten. Om die reden hebben zij een extremistische staat 

gevestigd. Op die manier wilden zij de islam (beter gezegd: het bestaan van henzelf) 

redden en het islamitische systeem voor elk gevaar behoeden. Zij vreesden dat de 

modernistische krachten moderne waarden in de samenleving zouden introduceren 

waardoor de islam (hun macht) in gevaar zou komen. 

Na de oorlog heeft President Rafsanjani het land in de richting van een heropbouw 

gebracht, waardoor zijn liberale economische politiek een pragmatisch karakter aan 
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zijn kabinet gaf. Dat pragmatisme bleef echter beperkt tot het gebied van de economie 

en sloot het politieke domein uit. De Iraanse samenleving streefde echter naar een 

politieke ontwikkeling. In de zogenoemde wederopbouwperiode van voormalig Presi-

dent Rafsanjani was er sprake van een economische groei, maar participatie van 

andersdenkenden in de politiek was niet echt mogelijk. Sommigen van hen hebben het 

land verlaten en anderen werden gevangengezet. De geschiedenis van de Islamitische 

Republiek van Iran geeft in die periode een confrontatie weer tussen traditie en 

modernisme. De fundamentalisten hielden de moderne krachten tegen om deel te 

nemen aan het bestuurlijke stelsel van het land. Nieuwe gebeurtenissen wachtten 

echter. 



HOOFDSTUK 8 

Het fenomeen van 2Khordad 

8.1 Inleiding 

Sayyid Mohammad Khatami heeft zich officieel op 30 januari 1997 (10 bahmaan 1375 

volgens de Perzische kalender) kandidaat gesteld voor de (zevende) presidentsverkie-

zingen op 23 mei 1997 (2Khordad 1376) in Iran. Khatami was de Minister van Cul-

tuur in de regering van Hashemi Rafsanjani, maar werd vanwege zijn gematigd islami-

tische en liberale beleid door het toenmalige fundamentalistische parlement afgezet. 

Hij kreeg een functie toegewezen in de Nationale Bibliotheek. 

Khatami was, tot enkele maanden vóór de presidentsverkiezingen, voor veel 

Iraniërs nog een onbekende. Desondanks werd hij door een absolute meerderheid 

gekozen als de nieuwe president van de Iraanse Republiek. Zoals in het vorige hoofd-

stuk aan de orde gesteld werd, is de Iraanse economie tijdens de twee termijnen van 

het presidentschap van Rafsanjani inderdaad gegroeid. Maar de achtjarige zogenoemde 

‘periode van wederopbouw’ liet geen optimistische gevolgen zien op het gebied van 

politiek en cultuur voor de samenleving. Dit wil zeggen dat het ontwikkelingsbeleid 

van de regering-Rafsanjani beperkt bleef tot de economische sector. De samenleving, 

vooral de Civil Society en de intellectuelen, streefden naar een actieve deelname aan de 

politiek. Maar de politieke participatie van verschillende sociale groepen werd in die 

periode niet verbeterd. De andersdenkenden mochten niet deelnemen aan de politiek. 

De gematigde politieke krachten kregen geen kans om hun mening vrij en zonder straf 

te uiten. De critici werden gevangengezet. In de culturele sector was er ook geen 

sprake van vrijheid en participatie van andersdenkenden en evenmin van gewone 

burgers. De Civil Society, vooral de media, kregen geen ruimte om te participeren in het 

bestuur van het sociale systeem. Individuen en sociale groepen streefden naar vrijheid 

om hun manier van leven zelf te bepalen. Maar alle aandacht werd besteed aan de 

economie. Iran bleef nog steeds een gesloten samenleving, waarin alleen fundamenta-

listische groepen een centrale rol konden spelen in de politiek. Dat heeft het demo-

cratische streven in de samenleving, vooral binnen de middenklasse en met name in 

intellectuele kring, vergroot. Dit kan beschouwd worden als de belangrijkste reden van 

de opkomst van het verschijnsel 2Khordad in die sociale context. Vanwege het feit dat 

de verkiezingen plaatsvonden op 2Khordad van de Perzische kalender, werd deze dag 

door hervormingsgezinde groepen in Iran uitgeroepen tot een historische dag. Sinds-
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dien representeert die dag dan ook het begin van de transformatie van een radicaal 

islamitische regering naar een hervormingsgezinde nieuwe regering, die een nieuw 

discours inzette op theoretisch, ideologisch en praktisch gebied. Achttien hervor-

mingsgezinde politieke partijen hebben na de overwinning van Khatami in zijn eerste 

presidentschap ‘het Front van 2Khordad’ opgericht. Partijen als Kargozaran-e Sazandegi, 

Jebhe Mosharekat-e Iran-e Eslami, Mojahedien-e Enghelab-e Eslami, Hezb-e Mardomsalari, 

Hezb-e Hambastegi en Majma’-e Rohanioen-e Mobarez waren de meest bekende partijen die 

tot dit front behoorden. Hoewel deze partijen verschillende denkposities, vooral wat 

betreft de economie, innamen, gingen ze uit van gelijke principes zoals vrijheid van 

meningsuiting, politieke ontwikkeling, het vestigen van de een moderne Civil Society, 

democratie en het stimuleren van de rol van burgers in de politiek. Zij benadrukten 

met name ‘de regering van wet’. Dit houdt in dat 2Khordad de naam van een nieuwe 

beweging werd die naar de hervormingen op verschillende gebieden streefde.  

Sh. Asna-Ashari (2007) vatte het programma van het Front van 2Khordad vooral 

samen in politieke, sociaal-culturele en economische ontwikkelingen. Dat programma 

kan weergegeven worden in de volgende hoofdzaken: 

Op politiek gebied: 

• Het definiëren van een politieke misdaad (dat daarvóór niet afgebakend was 

waardoor de islamitische staat de interne oppositie willekeurig aanpakte en be-

strafte) 

• Het corrigeren van het proces van het berechten van de politieke activisten 

• Het garanderen van het recht van activiteiten van de politieke partijen 

• Het institutionaliseren van de politieke participatie in de samenleving 

• Het corrigeren van de Kieswet om de stemmen van de mensen te beschermen 

• Het leggen van nadruk op de verantwoordingsplicht van de regering 

• Het benadrukken van het recht op vrije meningsuiting 

Op sociaal-cultureel gebied: 

• Het steunen van de culturele activiteiten 

• Het corrigeren van de mediawet 

• Het steunen van de schrijvers en de universitaire docenten 

• Een verbod op censuur 

• De vrijheid van mensen behartigen 

• De sociale veiligheid vergroten 

• Gelijke maatschappelijke mogelijkheden voor iedereen creëren 

• Het raadsysteem voor het besturen van het land invoeren 

• Het corrigeren van de wet van het militaire dienst 

• Het creëren van een effectief sociaal gezondheidszorgsysteem 

• Het corrigeren van de wetten betreffende werk en werkgelegenheid 

• Het maken van een nieuwe formele wet omtrent kinderbescherming 

• Het creëren van een wet betreffende de privésfeer  
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Op economisch gebied: 

• Het veiligstellen van het investeringskapitaal van mensen 

• Het corrigeren van de wet betreffende het handelen 

• Het veiligstellen van het privé-eigendom  

• Het corrigeren van de wet wat betreft productie, belasting en economische 

activiteiten 

• Het doelmatig maken van de subsidies die door de regering worden verstrekt. 

In dit hoofdstuk ga ik aan de hand van verschillende aspecten in op het discours 

van het Front van 2Khordad dat vooral gestalte kreeg tijdens Khatami. Ik wil hier met 

name gebruikmaken van de uitspraken van Khatami gedurende zijn regeerperiode. Op 

deze manier worden de persoonlijke standpunten van Khatami weergegeven. Deze 

standpunten verhelderen de introductie van zijn moderne discours duidelijk. Daarbij 

baseer ik mij op de standpunten van verschillende auteurs wat betreft het functioneren 

van de regering van Khatami om een mogelijkheid te creëren voor de beoordeling van 

het werk van Khatami en zijn regering.  

Het discours van Khatami was een doorbraak in de geschiedenis van de Islami-

tische Republiek. Dat discours was principieel in strijd met de fundamentalistische leer 

van de islamitische traditionalisten, dat al honderden jaren bij traditionele geestelijken 

gold. Daarom hebben de islamitisch fundamentalistische krachten en groepen fel 

gereageerd op zijn discours en de gedragingen van zijn regeringsleden daarop.  

Vervolgens bespreek ik het discours van de fundamentalistische ideologie in de 

volgende hoofdstukken onder Mesbah Yaazdi en Ahmadinezhad, teneinde een ver-

gelijking tussen de twee discoursen mogelijk te maken.  

8.2 De politieke ontwikkeling  

Voormalig President Khatami legde specifiek de nadruk op de politieke ontwikkeling, 

omdat hij op het standpunt stond dat zonder een politieke en culturele ontwikkeling 

de economische en industriële ontwikkeling onmogelijk gerealiseerd konden worden. 

De volgende aspecten zag hij als de belangrijkste elementen van die politieke ont-

wikkeling (welke aspecten overigens geheel nieuw waren in de Iraanse politiek): ver-

antwoordingsplicht van de regeringsleden aan de burgers; de plicht van de regering 

openheid van zaken te geven aan haar burgers wat betreft haar handelwijze; het toe-

staan van kritiek op het functioneren van de regering; het treffen van voorbereidingen 

tot de oprichting van instituties voor deskundige krachten betreffende het ontwik-

kelingsproces in de samenleving; het creëren van een gezonde kritische sfeer in de 

maatschappij; en een poging tot het tot stand brengen van solidariteit in de samen-

leving (Khatami 30-10-1997b) 
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Politieke ontwikkeling hield voor Khatami in dat verschillende politieke groepe-

ringen die met elkaar van mening verschillen over bepaalde kwesties, deze in een 

debat aan elkaar voorleggen:  

Verschil van mening in de politiek is normaal. De regering moet het terrein voor-

bereiden waar de tegenstanders hun mening kenbaar kunnen maken. Zelfs onze 

vijanden moeten de mogelijkheid krijgen hun mening binnen het kader van de wet te 

uiten. Het is een kunst om je vijand tot een medestander te maken. Wij moeten leren 

binnen het wettelijk kader met elkaar discussies aan te gaan in plaats van elkaar in de 

haren te vliegen. (Khatami 4-3-1998) 

De ontwikkeling van het politieke stelsel heeft in de regeringsperiode van Khatami 

veel aandacht gekregen, waardoor het de spil is geworden van de hervormingen. In de 

volgende paragrafen behandel ik de belangrijkste aspecten van de politieke agenda van 

de regering-Khatami. 

Khatami steunde noch ideologisch noch politiek de radicale denkpositie. Daarom 

werd hij door sommigen gezien als een conservatief die zijn tegenstanders niet open-

lijk aanviel, maar zijn werk verrichtte op een defensieve wijze. Andere politici waren 

van mening dat Khatami’s handelwijzen afhankelijk waren van zijn manier van leider-

schap wat betreft het bestuur van verschillende elitegroepen en organisaties. Hij moest 

een dynamisch evenwicht zien te verkrijgen tussen revolutionaire en republikeinse 

krachten. De verschillende meningen van zijn aanhangers vroeg om een voorzichtig 

benadering. Daarbij moest hij de gevoeligheid van de radicale fundamentalisten (en 

ook de opperste leider) in de gaten houden die zeer snel geneigd waren tot extre-

mistische acties tegen hervormingsgezinden te komen (Shakiba 2010: 242 en 292-293). 

 

8.2.1 Politieke legitimiteit en de verantwoordingsplicht  

Op grond van de leer van de westerse Verlichting ging Khatami ervan uit dat de 

legitimiteit van de staat een menselijke entiteit was die voortkomt uit de samenleving: 

Verkiezingen laten zien of de meerderheid van de burgers in een samenleving vóór de 

regering is. Legitimiteit is geen goddelijk fenomeen dat een religieuze staat uit de hemel 

ontvangt; het is een reëel verschijnsel dat door het volk aan de regering gegeven wordt. 

Bij een verkiezing zijn het de stemmen van de burgers die een regering haar legitimiteit 

verschaffen. Zonder de stemmen en de steun van de burgers is een regering niet 

legitiem en wordt dan een ‘representatieve staat’ genoemd. (Khatami 30-10-1997b)  

Hierbij ging Khatami voorbij aan het idee van fundamentalistische islamieten die 

het politieke systeem van welayat-e faqih als een goddelijk systeem beschouwen en dat 

idee als een pure politieke opvatting van de islam (met name van het sjiisme) naar 

voren schuiven en niet als een door mensen ontworpen politieke these. 

Een nieuw verschijnsel in de Islamitische Republiek was de invoering van het 

element van controle op de regering door de burgers in een Civil Society. De leden van 
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de maatschappij hebben het recht om te weten hoe en waarom een regering besluiten 

neemt. Khatami legde de nadruk op de verantwoordingsplicht van de regering:  

De regering komt door middel van een sociale overeenkomst tussen burgers en politici 

voor een bepaalde tijd (vier jaar) aan de macht. De politici die aan de macht zijn, 

hebben deze macht ontleend aan diegenen die hun deze hebben gegeven. Om die reden 

dienen zij verantwoording af te leggen voor hun handelen. (Khatami 30-10-1997a) 

Het idee van de controleerbaarheid van de staat was, zoals al gesteld, nieuw in de 

Islamitische Republiek van Iran, omdat een religieuze staat, die zijn legitimiteit niet 

ontleent aan individuen in de samenleving, de bevolking geen recht geeft om de rege-

ring verantwoordelijk en controleerbaar te stellen wat betreft haar handelen. (In de 

ogen van fundamentalistische conservatieven is de staat immers slechts verantwoor-

ding schuldig aan God.) Maar de opvatting van Khatami hierover doet denken aan het 

modernistische idee van vooral John Locke, die de regering als een collectief verdrag 

tussen de burgers en hun vertegenwoordigers beschouwde dat voor een bepaalde tijd 

geldig is en alleen door de stemmen van de burgers verlengd kan worden. De regering 

is in deze zin verantwoordelijk voor haar gedrag en handelingen ten aanzien van de 

burgers. 

 

8.2.2 Het islamitisch-politieke systeem 

De lezing van Khatami ten aanzien van het islamitisch politieke systeem hield een 

moderne interpretatie van de islam in. In zijn eerste toespraak in het parlement heeft 

hij dit politieke systeem gedefinieerd als parallel lopend aan de behoeften van de mens 

in de huidige tijd. Een dergelijk systeem dient de gelijkheid niet alleen op economisch 

gebied, maar ook op juridisch, politiek, maatschappelijk en cultureel gebied te garan-

deren.  

Het islamitische systeem moet gelijke kansen in de samenleving creëren om de 

ontplooiing van burgers te waarborgen. Het islamitisch politieke systeem maakt geen 

onderscheid tussen mannen en vrouwen, wijst discriminatie af, voorziet in gelijke 

voorzieningen voor iedereen en bindt de strijd aan tegen sociale armoede. (Khatami 4-

8-1997) 

Voor Khatami bevatte de politiek een moreel aspect, hetgeen componenten als 

dwang en onderdrukking uitsluit. Alleen daarmee wordt de vrijheid van de mens ge-

garandeerd. De kern van zijn opvatting van politieke ontwikkeling vormde de vrijheid 

van de mens als burger om zijn mening te vormen en die mening ook uit te dragen 

(Khatami 19-6-1998).  

Wij moeten naar een politiek systeem waarin competente politici, cultuurliefhebbers en 

mensen die de vrijheid hoogschatten aan de macht zijn. Op die manier kunnen vrijheid, 

mensenrechten en een werkelijke democratie zeker gesteld worden en kan de mens in 
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staat worden gesteld zijn eigen lot te bepalen. Wij moeten naar een nieuwe politieke 

orde waarin mensen in vrede naast elkaar leven en burgers elkaar onderling respecteren. 

(Khatami 19-5-1998) 

Het was voor het eerst in de islamitische republiek dat in de overheid deskundigen 

en politici vertegenwoordigd zouden zijn, omdat voor ‘het nemen van beslissingen 

over zeer belangrijke zaken, zoals het organiseren van het menselijk leven, voldoende 

kennis en deskundigheid onontbeerlijk is’ (Khatami 13-8-1997b). Hierbij behoort de 

wil van het volk centraal te staan. De regering verplicht zich om zich bij haar hande-

lingen te houden aan een wettelijk kader, waarin de rechten van de burger wel-

omschreven zijn (Khatami 26-8-1997). In het islamitische systeem dat Khatami voor 

ogen had, is regeren het recht van het volk:  

In de grondwet is opgenomen dat burgers het recht hebben zelf hun lot te bepalen. Dit 

houdt in dat individuen direct dan wel indirect regeren. De politieke macht behoort tot 

het burgerlijk recht van individuen en komt voort uit de wil en de stem van personen. 

Hieruit volgt logischerwijs dat de burgers degenen zijn die controle dienen uit te 

oefenen op het functioneren van de staat. Op het politieke toneel is de aanwezigheid 

van burgers vereist om op georganiseerde wijze de meest relevante politieke weg in te 

slaan. Door het organiseren van burgers in verenigingen, partijen en organisaties wordt 

sociale anarchie tegengegaan en maakt het de democratisering van de staat, die een 

burgerlijk recht is, mogelijk. Het voorzien in genoemde punten om te komen tot een 

democratie wil niet zeggen dat deze formule als zodanig een algemene geldigheid bezit. 

De totstandkoming van een democratisch systeem is afhankelijk van de sociale context 

en de maatschappelijke identiteit van elke samenleving. Eén ding moet echter duidelijk 

zijn: de macht behoort aan de burgers. De enige bron van macht is God, die deze 

doorgeeft aan het volk, wat inhoudt dat alleen de burgers (direct of indirect) over 

regerings- en politieke macht mogen beschikken. God heeft de mensen geschapen om 

vrij te zijn en zeggenschap te hebben over hun eigen lot. Dit principe leidt tot het 

vormen van de burgerlijke instituties, verenigingen, partijen, organisaties, groepen en 

instellingen die tot de burgerlijke cultuur behoren. (Khatami 30-10-1997c)  

Deze opvatting wordt door fundamentalistische geestelijken en krachten fel 

bestreden en verworpen. Deze fundamentalisten zijn van mening dat het regeren het 

recht van geestelijke geleerden (foqaha) is die door Allah gekozen zijn om de wil van 

Hem op aarde uit te voeren. Volgens hen hebben de mensen geen recht om de macht 

te bepalen en de machthebbers te kiezen. De mensen worden niet beschouwd als de 

bron van macht en de bepalingsfactor in de politiek. 

Voor Khatami was uitvoering van de wet van essentieel belang in de Iraanse 

samenleving (Khatami 25-12-1997b). Een islamitisch politiek systeem staat gelijk aan 

een systeem waarin de wet centraal staat.  
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Wij hebben geen ander doel dan het invoeren en uitvoeren van de wet. Een 

samenleving wordt gezond wanneer wetten worden nageleefd. In een dergelijke 

samenleving kunnen de burgers hun verantwoordelijkheid nemen, kan de regering over 

haar formele macht beschikken, iets wat de samenleving ten goede zal komen. Bij niet-

uitvoering van de wet door de regering kan dit voor de maatschappij resulteren in 

enerzijds het opkomen van anarchistische krachten en anderzijds het ontstaan van 

despotisme. In beide gevallen staat de maatschappij onder invloed van de wil van 

enkele individuen die buiten het kader van de wet opereren, waardoor er geen sprake 

zal zijn van veiligheid en stabiliteit. De despotische krachten kunnen geen stabiliteit in 

de samenleving teweegbrengen, waardoor de burgers onvermijdelijk tegen hen in 

opstand zullen komen en een omwenteling van de sociale orde zal plaatsvinden [zie ook 

de volgende Paragraaf 7.4]. Daarbij moet worden opgemerkt dat veiligheid niet beperkt 

wordt tot een militaire kwestie; het creëren van veiligheid is een maatschappelijke 

kwestie die zich eveneens uitstrekt tot het economische, politieke en culturele domein. 

(Khatami 27-12-1997a) 

De noodzaak tot het vormen van een staat is noodzakelijk om te voorzien in de 

behoeften van de bevolking:  

De staat dient in de behoeften van mensen te voorzien. Als hij daartoe niet in staat is, 

dient verhelderd te worden wat de oorzaak daarvan is. Als de regering, zelfs een 

islamitische regering, onjuist handelt, moet dit eveneens aan de bevolking kenbaar 

worden gemaakt. Het is onvergeeflijk indien men zijn fouten voortdurend herhaalt en 

op dezelfde voet doorgaat. (Khatami 6-1-1998) 

Khatami ging dus uit van een moderne lezing van de staat wat betreft de 

verhouding tussen de regering en de verschillende politieke stromingen in de samen-

leving. Een tegenstander van de regering mag niet alleen vanwege dat feit worden 

geïsoleerd. Daartegenover is het ook niet geoorloofd dat diegene op grond van een 

afwijkende mening de wet overtreedt (Khatami 24-1-1998). 

Khatami beschouwt de regering als een verantwoordelijke organisatie die binnen 

het kader van de grondwet moet functioneren en het is haar niet geoorloofd op basis 

van willekeur tegen de bevolking op te treden. Een regering bezit de bevoegdheid tot 

regeren mits zij de rechten van de burgers, zoals onder meer vrijheid van denken, 

vrijheid van meningsuiting, stemrecht en het recht tot discussie, veiligstelt. Evenmin 

mag zij de burgers dwingen tot het innemen van een bepaald standpunt. De burgers 

bezitten officieel alle rechten die tot de burgerschap behoren en de regering heeft tot 

taak die rechten te waarborgen (Khatami 5-3-1998).  

De regering is niet degene die het hoogste gezag heeft; zij behoort de bevolking te 

dienen. We zijn gewone mensen die voor een bepaalde tijd de gelegenheid hebben 

gekregen om de maatschappelijke zaken te regelen en de bevolking van dienst te zijn. 

De regering moet voortdurend in het oog houden dat zij niet de waarheid in pacht 
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heeft. De regering dient geen geweld te hanteren jegens haar burgers. De verhouding 

van de staat tot zijn burgers mag niet gevormd worden op basis van geweld; de burgers 

dienen benaderd te worden op grond van de logica. Niemand heeft de wijsheid in 

pacht. Elke mens bezit zijn eigen kundigheden en heeft zijn eigen mening. Niemand 

heeft het recht om met geweld een ander tot een daad of tot het hebben van een 

mening te dwingen. Wij hebben de taak om alle geduld op te brengen voor degenen die 

er afwijkende denkbeelden op na houden. Wij moeten accepteren dat er in de samen-

leving verschillende meningen zijn. Wij moeten leren, ondanks deze verschillen, met 

elkaar samen te werken. (Khatami 28-3-1998) 

In de ogen van Khatami was de zogenoemde theorie van welayat-e faqih (het 

exclusieve recht op bevoegdheid tot regeren van de islamitische jurist) niet de enige 

werkelijk geldige theorie, die noodzakelijkerwijs tot de islam zelf behoort. De welayat-e 

faqih is een politieke en juridische theorie zoals alle andere (Khatami 4-2-1998). Deze 

stellingname van Khatami was behoorlijk gewaagd, gezien het feit dat de fundamen-

talisten in Iran de theorie van de welayat-e faqih aanmerken als een puur islamitische 

politieke theorie en hun tegenstanders zien als ketters en ongelovigen. Gewaagd ook, 

omdat een destijds gangbare leus luidde: ‘Dood aan de tegenstanders van de welayat-e 

faqih’. 

M. Kadiwaar, een moderne geestelijke intellectueel, schreef tijdens het president-

schap van Khatami een artikel waarin hij het systeem van welayat-e faqih niet als een 

goddelijke (islamitische), maar als een politieke these definieerde. Hij benadrukte 

daarin dat dit idee niet door Allah, maar door een mens (namelijk Khomeini) bedacht 

en geïntroduceerd was en daarom als zodanig benaderd, geanalyseerd en bekritiseerd 

kon worden. Volgens Kadiwaar moeten moslims hun leider op een democratische 

wijze kunnen kiezen (Crane e.a. 2008: 28-29). Hij kreeg twee jaar celstraf voor dat 

artikel. 

In 1999 ondertekende het parlementaire comité, samengesteld uit fundamentalis-

tische parlementsleden, een brief waarin zij verklaarden dat 51 bekende naaste mede-

werkers van Khatami, onder anderen Sayyid Hajjarian, Abdollah Noeri, Jamileh Kadi-

waar en Mohammad Salamati geen loyaliteit toonden ten aanzien van welayat-e faqih. 

Die brief was een poging van fundamentalistische krachten om Khatami te beschul-

digen voor zijn oppositie tegen Ayatollah Khamenei en zijn islamitische systeem. 

Khatami probeerde aan te tonen dat er geen tegenstelling hoefde te bestaan tussen de 

islamiteit en democratie in het islamitische systeem van Iran. Hij benadrukte dat het 

mogelijk was een religieus systeem te baseren op de stemmen van de bevolking. Dit 

kon een nieuwe ervaring in de wereld zijn, volgens Khatami. Volgens hem had 

Khomeini vóór de revolutie in Parijs niet een islamitisch kalifaatsysteem voor het 

toekomstige Iran in zijn ogen gehad. Dit betekende voor Khatami het de waardering 

van een republikeins systeem door Ayatollah Khomeini (Shakiba 2010: 298-299 en 

304). Khatami probeerde net als veel andere autoriteiten zo dicht mogelijk bij de 

standpunten van Khomeini te blijven om hun positie te legaliseren en op grond 
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daarvan gelijk te krijgen, omdat de standpunten van Ayatollah Khomeini binnen de 

trouwe krachten van de Islamitische Republiek van Iran de norm hebben bepaald. 

Daarom worden vaak tegenstrijdige standpunten van de autoriteiten naar Khomeini 

verwezen. 

 

8.2.3 Democratie en pluralisme 

Voormalig President Khatami wees een politiek systeem dat op grond van geweld en 

dwang functioneerde af. Hij ging uit van een menselijk politiek systeem, waarin de 

staat wettelijk verantwoordelijk is jegens individuen en de samenleving als geheel. Hij 

verwierp politiek despotisme en absolutisme:  

In vroeger tijden waren de heersers de goden op aarde. Zij waren dominant op 

verschillende gebieden van het menselijk leven en dwongen hun wil af ten gunste van 

zichzelf. De verhouding tussen de mensen en de heersers was gebaseerd op angst. Zij 

gingen ervan uit dat zij […] als heersers geboren waren. Dit alles was de mens niet 

waardig. (Khatami 30-10-1997a) 

Khatami ging in beginsel uit van het principe dat er in een samenleving meerdere 

opinies heersen en keurde onderdrukking van minderheden door de heersende groe-

pen in de maatschappij sterk af. Alle sociale lagen van de bevolking moesten het recht 

hebben zich te uiten:  

De meest verwerpelijke maatschappijen zijn die waar slechts één groepering of één 

standpunt dominant is en waarin geen acht wordt geslagen op de visies van andere 

sociale groepen. Mensen zijn nu eenmaal verschillend en huldigen dus ook verschillen-

de standpunten. Wellicht is het mogelijk deze verschillende geluiden te onderdrukken 

en tot zwijgen te brengen, maar dit zal slechts een tijdelijk effect sorteren. Na verloop 

van tijd zullen deze geluiden zich manifesteren en door een grote [sociale] opstand van 

zich laten horen. (Khatami 21-4-1998b) 

Khatami was wars van elke vorm van despotisme. Een democratisch systeem op 

basis van menselijke ervaring is de beste manier van regeren. In zijn woorden:  

In de wereld is alleen God machtiger dan de mens. Om deze reden staat alleen God 

boven de mens. Volgens de islam heeft niemand het recht een dominante positie in te 

nemen jegens zijn medemens. De mens neemt volgens de islam de hoogste positie in de 

wereld in. Al het overige in de wereld staat lager en is minder waard dan de mens. 

(Khatami 20-1-1998)  

In de afgelopen decennia is er een dictatoriaal politiek systeem tot stand gekomen in 

naam van de islam dat de bevolking domineert. Een problematisch gegeven is dat dit 

despotische systeem al duizenden jaren op die manier functioneert. Maar gezien de 

kennis van de huidige moderne tijd is het evident dat regeren het recht van volken is. 

(Khatami 15-2-1998) 
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Khatami wijst het politieke absolutisme af en gaat uit van een relativisme ten 

aanzien van menselijke kennis en een pluralisme inzake sociaal bestuur:  

Wij, als individuen, beschikken slechts over beperkte mogelijkheden wat betreft kennis 

van onze eigen wereldbeschouwing en inherent daaraan beperkte capaciteiten tot 

interpretatie. Anderen bezitten weer andere potenties en wereldbeschouwingen. Het is 

niet de bedoeling dat wij onze ideeën en onze eigen interpretaties als een absolute norm 

voor de waarheid naar voren schuiven. Wij dienen de verschillen tussen individuen te 

aanvaarden en voor iedereen in dezelfde rechten te voorzien. Het criterium voor het 

organiseren van deze verschillen ligt besloten in de wet. Om sociale anarchie tegen te 

gaan en een stabiele sociale orde te creëren, dienen de verschillende mensen en groepen 

verenigd te worden onder het overkoepelende kader van de wet. De regering moet 

voorzien in de mogelijkheid tot deelname van de verschillende groepen in de 

samenleving wat betreft de sociale mogelijkheden. De regering dient ook de verschillen 

in standpunten van diverse groepen te respecteren. Een sterke regering maakt op een 

positieve manier gebruik van deze verschillende standpunten. Het doel van de revolutie 

was om het bestaansrecht van deze verschillende groepen te behouden en te respec-

teren. Ook de reputatie en de eer van diegenen die geen moslim zijn, of degenen die er 

een andere interpretatie ten aanzien van de islam op na houden, moet behouden 

worden. (Khatami 24-1-1998a)  

Diversiteit binnen een samenleving is normaal; het trachten te creëren van uni-

formiteit van denkbeelden en levenswijzen is onjuist en zelfs onmogelijk.  

Een krachtige regering is een regering die de diversiteit in de menselijke samenleving 

aanvaardt. Deze diversiteit kan op allerlei gebieden voorkomen: op filosofisch, religieus 

en maatschappelijk gebied, en hoeft niet per se tot problemen te leiden. Het is juist de 

kunst om deze diversiteit in gepaste banen te leiden om menselijk welzijn te realiseren. 

(Khatami 27-12-1997b)  

Solidariteit in een samenleving kan niet bereikt worden door middel van geweld. In een 

Civil Society betekent […] solidariteit […] niet dat er geen verschillende meningen 

bestaan. Er bestaat geen samenleving waarin alle mensen dezelfde standpunten hebben 

ten aanzien van dezelfde kwesties. Het is zelfs onwenselijk om afwijkende ideeën te 

elimineren en te trachten onder dwang slechts één bepaald denkbeeld ingang te doen 

vinden. Het vereist speciale vaardigheden om de variëteit aan denkbeelden te kanali-

seren zonder terug te vallen op geweld. (Khatami 3-6-1998)  

Een samenleving waarin slechts één manier van denken en één bepaalde levensstijl 

dominant is, is een dode samenleving, die onvermijdelijk ten onder gaat. Datgene wat 

een maatschappij tot bloei zal brengen, is het accepteren van de diversiteit van 

verschillende denkwijzen en levensstijlen. (Khatami 17-9-1997)  
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Het is prijzenswaardig dat in een islamitische staat het systeem van regeren namens de 

meerderheid geschiedt [in pluralistische zin]. De mogelijkheid bestaat dat sommigen, 

die mij dit idee horen verkondigen, zullen zeggen dat ik een aanhanger van Amerika of 

een tegenstander van de islam ben. Maar dat zal niemand geloven. Waar het om gaat is 

dat iedereen zijn eigen mening mag hebben en vrij moet zijn om die mening te uiten. 

(Khatami 21-4-1998)  

Hierbij ging Khatami uit van een democratisch en pluralistisch politiek systeem dat 

inderdaad niet acceptabel was voor de fundamentalisten die het regeren beschouwden 

als het recht van een bepaalde groep, namelijk de geestelijke islamitische geleerden en 

in plaats van een burgerlijke staat van een ommah uit gaan: een maatschappij van alleen 

moslims (hier: sjiieten) die een opperste leider gehoorzamen en volgen.  

Volgens A. Soroush is het onmogelijk om in de islam een onderscheid te maken 

tussen de publieke sfeer en de privésfeer. Desondanks geeft hij aan dat deze zaak in de 

politiek wel voldoende ruimte krijgt: democratie erkent deelname van religieuze 

mensen en groepen aan de politiek terwijl dit politieke systeem niet religieus van aard 

is. De staat (zelfs een islamitische) moet over beperkte macht beschikken en dient 

andere groepen en andersdenkenden te tolereren. De beperking van de staatsmacht en 

de tolerantie van de staat ten aanzien van andersdenkenden zijn twee elementen die 

een democratie garanderen (Mirsepasi 2010: 88). Khatami gelooft dat de islam ver-

enigbaar is met een democratie, hoewel hij het begrip democratie in een context van 

geestelijkheid en moraliteit hanteert, waardoor zijn standpunt hierover verschilt van 

dat van de westerse liberale democratie. Khatami maakte geen onderscheid tussen 

religie en staat en sprak over de islamitische democratie. In zijn regering vormden 

vrijheid, ontwikkeling en islamitische democratie de basis. Hij geloofde dat de 

Islamitische Republiek van Iran de democratische spelregels kon waarderen door vrije 

verkiezingen (Ramazani 2008: 9 en 14-15). Soroush benadrukt dat de godsdienst (de 

islam) rationaliteit en wetenschappelijke beoordeling moet kunnen toestaan. Hij bekri-

tiseerde de traditionele interpretaties van de geestelijken ten aanzien van de Koran en 

ook het gezag van de hoogste leider in de Islamitische Republiek. Volgens hem 

kunnen islam en democratie verenigbaar zijn. Terwijl hij populair was bij studenten, 

intellectuelen en technocraten, hebben de fundamentalisten hem onder vuur genomen 

(Crane e.a. 2008: 28). Soroush raakte vanwege zijn standpunten in moeilijkheden waar-

door hij Iran moest verlaten. 

Volgens Eshkevari, een pro-Shariatische voormalige geestelijke die door de 

‘speciale rechtbank voor geestelijken’ in Iran eerst tot de doodstraf en daarna tot 6 jaar 

celstraf veroordeeld werd, streefde de hervormingsgezinde regering van Khatami naar 

de institutionalisering van vrijheid, de soevereiniteit van wet en democratie. De 

democratie kreeg prioriteit in zijn regering, hoewel de conservatieven en despotische 

krachten hem wilden tegenwerken (Mir-Hosseini & Tapper 2006: 151). 
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8.3 De sociaal-culturele ontwikkeling  

Ontwikkeling op sociaal-cultureel gebied was het tweede belangrijke aandachtspunt 

van de regering-Khatami. In dit kader lag de nadruk op vrijheid, onder meer het vrij 

uitoefenen van activiteiten van de leden van de Civil Society. Op dit vlak wordt zijn 

standpunt met betrekking tot de godsdienst hier duidelijk. In de volgende paragrafen 

bespreek ik de belangrijkste aspecten hiervan. 

 

8.3.1 Veiligheid en criminaliteit 

De zienswijze van voormalig President Khatami op het onderwerp veiligheid heeft 

niet slechts betrekking op het militaire aspect; het begrip ‘veiligheid’ wordt verbreed 

naar het sociale, culturele, economische en politieke terrein. Zijn aandacht concen-

treerde zich in het bijzonder op de invloed vanuit de economische sfeer op de 

veiligheid:  

Mensen zijn geen passieve wezens; veiligheid kan niet slechts door militaire krachten 

geschapen worden. Is een maatschappij onveilig, dan moet daarvan de oorzaak worden 

gevonden die vervolgens moet worden weggenomen. Een van de oorzaken van een 

onveilige samenleving zijn economische problemen. Drugssmokkel, bijvoorbeeld, is in 

hoofdzaak het gevolg van werkloosheid. Het is duidelijk dat een groot deel van de 

werklozen zich aangetrokken voelt tot het smokkelen van drugs. Het creëren van banen 

is dus een oplossing voor een onveilige samenleving. Diegenen die een baan hebben, 

houden zich minder bezig met de drugshandel. (Khatami 21-4-1998a) 

De visie van Khatami op het verschijnsel criminaliteit houdt in de eerste plaats in 

het vinden van de oorzaken, dus het terrein waar criminaliteit wordt gevormd, en niet 

alleen om de gevolgen, dat wil zeggen het uitsluitend richten van de aandacht op 

criminelen.  

Om de criminaliteit door middel van een strategisch proces te kunnen bestrijden, 

dienen wij niet alleen de criminelen, maar meer het verschijnsel criminaliteit zelf aan te 

pakken. Het is fout als wij denken dat door de bestraffing van criminelen het crimi-

naliteitsprobleem zal worden opgelost. Voor een optimale effectiviteit van het tegen-

gaan van criminaliteit dienen wij de sociale, economische, culturele en politieke oor-

zaken die aan criminaliteit ten grondslag liggen, op te sporen en te elimineren. Dit wil 

niet zeggen dat criminelen niet bestraft moeten worden. Dit moet wel degelijk 

gebeuren; de leden van de samenleving hebben er recht op een gezond en veilig leven 

te leiden. (Khatami 3-5-1998) 

De regering-Khatami schonk eveneens veel aandacht aan de heersende 

relativerende houding jegens diegenen (bijvoorbeeld het management van instellingen) 

die foutief handelen:  
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In de managementsector moeten de leidinggevenden de zekerheid hebben dat hun 

reputatie wordt veiliggesteld. Indien binnen de directie van een instelling of bedrijf 

foutief wordt gehandeld en de wet wordt overtreden, moet de verantwoordelijke 

hiervoor bestraft worden. Het is echter niet de bedoeling dat iedereen het recht heeft 

om de reputatie en het prestige van een gehele directie op het spel te zetten of aan te 

tasten. Degenen die fouten maken, hebben rechten op een eerlijk juridisch proces. Ook 

dient de reputatie van hun gezinnen zorgvuldig bewaakt te worden. Het is evenmin de 

bedoeling dat iemand die een fout heeft gemaakt als een slecht mens wordt voorgesteld. 

(Khatami 1-2-1998) 

 

8.3.2 De nationale identiteit, de mens en zijn rechten 

Khatami erkende het feit dat de Iraniërs vóór invoering van de islam een belangrijke 

nationale identiteit bezaten, wat een nieuwe benadering van de Iraanse identiteit 

inhield. Veel fundamentalisten in de Iraanse islamitische staat ontkennen dat feit en 

benadrukken slechts de ‘islamitische identiteit’.  

Wij hadden inderdaad een historische beschaving nog vóór de islam, en ontkennen dat 

ook niet, maar de islam speelde een belangrijke rol bij de opkomst en bloei van de 

Iraanse cultuur. Er zijn mensen die de Iraanse identiteit op grond van het islamitische 

karakter van het politieke systeem van dit land willen ontkennen. Onze identiteit bergt 

echter beide elementen in zich: wij hebben naast een nationale ook een Iraans-

islamitische identiteit en deze dubbele identiteit kan ons beschermen. (Khatami 21-4-

1998b) 

Wat betreft het individu en zijn rechten stond in de veelzijdige ontwikkeling die 

Khatami voortdurend benadrukte, de mens centraal. Hij doelde hiermee op het 

behouden van de reputatie en het aanzien van het individu, alsmede op het respec-

teren van de ideeën van burgers. Die moderne waarden achtte hij zeer belangrijk voor 

de menselijke ontwikkeling. Met het navolgen van die waarden door de islamitische 

regering kan zelfs een aantrekkelijker beeld van de islam ontstaan (Khatami 4-8-1997). 

‘De mens maakt de ontwikkeling mogelijk, en de consequenties van die ontwikkeling 

hebben wederom invloed op de mens’ (Khatami 5-12-1997). In deze context duidde 

Khatami zelfs op de rechten van gevangenen:  

Iedereen kan fouten maken. Als iemand een fout maakt, moet zijn reputatie behouden 

worden. Met zijn bestraffing dienen niet tegelijkertijd zijn aanzien en rechten te worden 

aangetast. Een crimineel is een mens die fouten heeft gemaakt, en door middel van straf 

moet hij zich bewust worden van die fouten, waarna hij in de samenleving terug kan 

keren. (Khatami 3-5-1998) 
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De mens in het discours van Khatami is een vrije entiteit die over een wil en een 

bewustzijn beschikt. ‘De mens is de enige entiteit die zijn lot door zijn wil en zijn 

bewustzijn kan bepalen’ (Khatami 19-1-1998).  

Khatami verwerpt discriminatie van sociale groepen op grond van hun religie, 

politieke verbondenheid of sociale achtergrond:  

Wij moeten geen onderscheid maken tussen mensen. Wij moeten de mensen niet 

opsplitsen in twee groepen, namelijk mensen van de eerste graad en mensen van de 

tweede graad [ofwel de wij-groep en de zij-groep]. Alle mensen hebben gelijke rechten. 

De kern en het belangrijkste element in de moderne tijd is dat mensen over rechten 

beschikken. Dit in tegenstelling tot vroegere tijden, toen de plichten jegens de sociaal-

politieke systemen op de voorgrond stonden. (Khatami 3-2-1998a en 10-2-1998)  

Volgens Khatami moet de mens moet vrij zijn van alle dominante krachten die 

hem willen overheersen of onderdrukken: ‘De islam accepteert niet dat de mens in een 

despotisch systeem zijn vrijheid verloochent. Op deze manier garandeert de islam het 

aanzien en de eer van de mens’ (Khatami 15-9-1997). Op deze manier introduceert 

Khatami een modern beeld van de mens die over burgerlijke rechten zoals vrijheid en 

reputatie beschikt. Dit is in tegenstelling tot de standpunten van de fundamentalisten, 

die alleen de islam benadrukken en de mens in dienst stellen van de islam. 

 

8.3.3 De ratio 

Het belangrijkste menselijke kapitaal is voor Khatami de ratio. Hij benaderde het 

mens-zijn vanuit een moderne invalshoek en wilde het leven van de mens dien-

overeenkomstig ingevuld zien:  

Om de menselijke ratio en haar vermogens tot wijsheid te ontwikkelen, dient de 

mogelijkheid tot ‘vraagstelling’ in de samenleving gegarandeerd te worden. Door het 

stellen van vragen en het geven van antwoorden daarop, zal de interne leegte in 

individuen gevuld worden en zal men tot hoop en rust komen. Slechts indien de 

mogelijkheid tot een dialoog en een kritisch debat voor iedereen toegankelijk is, kunnen 

de ratio en de wijsheid in een samenleving tot bloei komen. Het gaat erom dat wij de 

leden van de maatschappij moeten leren dat zij de sociale systemen kritisch benaderen. 

Dat houdt in dat de mens alles wat hij ziet of hoort, niet direct dient te aanvaarden. De 

mens moet leren denken en kritisch om leren gaan met alles wat op zijn weg komt. Op 

deze manier groeit de menselijke ratio en haar denkvermogens, kan de mens zich 

ontplooien en worden onafhankelijke identiteiten gecreëerd. Dit mechanisme helpt ons 

om uit het proces van onwetendheid te komen. Daarom is het zo belangrijk dat wij de 

cultuur van de dialoog en de terreinen van het denken, vragen en de kritische 

benadering wat betreft problemen en andere zaken in onze samenleving, vormen en 

versterken. (Khatami 13-8-1997a)  

Khatami verbindt hier het denken met het element van kritiek.  
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Het bezit van de ratio, waardoor het denken mogelijk wordt, verheft de mens tot een 

hoger niveau in vergelijking tot andere wezens. Een gevolg van dit denken is het 

kritiseren, omdat een kwalitatieve denkwijze in staat is kritiek te overleven. Een 

gedachte die met de kritiek kan omgaan, gaat voort, omdat die zich door de kritiek 

corrigeert en verbetert. (Khatami 7-2-1998)  

Wat betreft de grondslagen van het geloof loochent hij religiositeit zonder rationele 

handelingen.  

Individuen hebben hun geloof van hun gezin en de omgeving meegekregen zonder dat 

geloof te overdenken. Ideeën, standpunten, geloofspunten, cultureel, moreel en sociaal 

gedrag vinden hun oorsprong in het socialisatieproces dat in het gezin en de omgeving 

van kracht is. Zij denken echter zelden over dit proces na en beschouwen de zo 

doorgegeven normen en waarden als absoluut. Zij merken niet dat zij sjiiet zijn omdat 

zij in een sjiitisch gezin en een sjiitische omgeving geboren en getogen zijn, en dat zij als 

zij in een christelijk gezin, bijvoorbeeld in Ierland, geboren zouden zijn, christelijk 

zouden zijn. Mensen denken zelden na over hun op dergelijke wijze ontvangen geloof. 

(Khatami 2-5-1998) 

Khatami erkende het feit dat sommige ideeën en gedachten verouderen en als 

zodanig in een nieuwe tijd geen geldigheid meer bezitten.  

Sommige ideeën worden geleidelijk aan fossielen, en worden irrationeel. Sommige 

gedachtegangen kunnen niet langer van toepassing zijn op de moderne tijd, hoewel die 

zich wel presenteren als alternatieven van een sociale orde. Dit betekent niet dat zulke 

ideeën irrationeel en onlogisch zijn. Soms maken zij deel uit van de traditie en de sociale 

gewoonten. De wereldbeschouwing van mensen kan religieus of niet-religieus zijn. De 

religieuze wereldbeschouwing kan rationeel of irrationeel zijn. Als een religieus mens de 

godsdienst prijst ten koste van de ratio, is zijn kennis over de mens barbaars en 

onbruikbaar, hoewel zijn denkbeelden religieus lijken te zijn. De eerste voorwaarde 

voor vooruitgang is dat mensen zich ten opzichte van anderen als gelijk beschouwen en 

definiëren. Ik ben er! Maar anderen bestaan ook. Door de onderlinge verhouding 

tussen verschillende mensen en sociale groepen groeit en ontwikkelt zich de ratio. Als 

mensen zichzelf beter dan anderen voorstellen, kan dit grote moeilijkheden veroor-

zaken. Het is belangrijk dat wij de verschillende denkbeelden met elkaar laten botsen, 

dat wil zeggen een confrontatie aangaan en elkaar bekritiseren. Wij dienen de verschil-

lende ideeën tegenover elkaar te zetten en aan ieder individu en iedere groep de 

mogelijkheid te bieden om hun denkbeelden een spiegel voor te houden en door 

middel van confrontatie hun ideeën door de ogen van anderen te zien. Op deze manier 

kunnen ideeën worden gecorrigeerd en kunnen de beste en meest geschikte gedachten 

overblijven, waarmee de irrelevante ideeën op een natuurlijke manier naar de achter-

grond zullen verdwijnen. (Khatami 14-2-1998) 
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Als Khatami spreekt over de ‘renaissance’ van eigen cultuur en maatschappij, 

bedoelt hij hiermee niet een terugkeer naar het verleden, maar de herleving van het 

rationele perspectief van de Koran en de islam:  

Wij willen de grootsheid van ons verleden doen herleven, maar het is niet de bedoeling 

dat wij naar het verleden terugkeren. Wij willen op basis van de ervaringen uit het 

verleden ons hedendaagse leven inrichten. Tijdens dit proces dienen wij gebruik te 

maken van de rationele elementen in de islam. De Koran legt (meer dan op andere 

woorden) de nadruk op termen als: ratio, wijsheid, bewustzijn, kennis en denken. 

(Khatami 27-11-1997) 

Hierdoor neemt Khatami afstand van de opvatting van islamitische fundamenta-

listen die in hun religiositeit geen plaats creëren voor de ratio. Volgens hen moet 

iedereen de islam gehoorzamen en de islamitische geleerden blind volgen. Zij be-

schouwen de islam als een godsdienst waarop men geen kritiek kan uiten of waarbij 

men zelfs geen vragen dient te stellen. 

 

8.3.4 Religieuze discriminatie 

Khatami wees elke vorm van discriminatie ten aanzien van de religie af. Iran is voor 

alle Iraniërs.  

In de geschiedenis hebben wij als Iraniërs naast elkaar geleefd. Het mag niet zo zijn dat 

sjiieten de soennieten dwingen sjiiet te worden, of de soennieten de sjiieten dwingen 

soenniet te worden. Sjiieten zijn sjiieten, soennieten zijn soennieten en christenen zijn 

christenen. Ik ga uit van de mogelijkheid van een dialoog tussen de beschavingen, een 

dialoog met de wereld. Maar allereerst moeten wij de dialoog met onszelf aangaan. De 

verscheidenheid onder religieuzen is niet slecht voor de menselijke gemeenschap. De 

wetenschap is door de theoretische verschillen vooruitgegaan. ‘Het twijfelen’ [over de 

religieuze of traditionele termen] is evenmin slecht. Het is integendeel de bron van de 

vooruitgang van de wetenschap. De verscheidenheid [tussen de religieuzen] kan echter 

niet zomaar verdwijnen. Dat hoeft ook niet. Maar deze diversiteit binnen religieuze 

groepen hoeft geen obstakel te zijn voor het naast elkaar bestaan van verschillende 

religies. Soenniet en sjiiet, Baloech en Koerd, Turk en Lor  allemaal zijn ze Iraniërs en 

moeten ze in een solidair Iran gerespecteerd worden. (Khatami 21-4-1998c)  

Wij streven ernaar om in de Iraanse Islamitische Republiek discriminatie ten aanzien 

van religie en ras te laten verdwijnen. Als er discriminatie op grond van historische en 

culturele bronnen bestaat, moeten wij die bestrijden. Culturele problemen dienen 

vreedzaam en met geduld opgelost te worden om het maatschappelijke terrein voor de 

solidariteit te versterken. (Khatami 21-4-1998d) 

Khatami wijst erop dat het geloof geen rol mag spelen bij het verkrijgen van een 

baan en de positie die men bekleedt. Een dergelijke manier van denken was uniek in 
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de islamitische staat Iran, omdat de banen daarvóór vooral op grond van geloof 

verkregen werden:  

Het geloof dat men belijdt, behoort geen invloed hebben op de baan die men heeft. Er 

zijn twee criteria die daarin meespelen; in eerste instantie dient een persoon over 

voldoende capaciteit en kunde te beschikken voor het betreffende werk. Daarbij dient 

het vertrouwen aanwezig te zijn dat hij zijn taak deugdelijk uit kan voeren. Als iemand 

deze twee eigenschappen bezit [voldoende deskundig is en niet corrupt], kan hij 

geschikt worden geacht voor de functie, ongeacht zijn geloof of de religieuze groep 

waartoe hij behoort. (Khatami 21-4-1998b) 

Khatami benadrukt de gelijkheid tussen alle burgers die in Iran wonen:  

Voor de islamitische staat zijn alle mannen en vrouwen die in dit land wonen voor de 

wet gelijk. Zij moeten in staat gesteld worden om van dit recht gebruik te maken. Het is 

onacceptabel dat rechten worden verleend op basis van etnische afkomst, waardoor 

sommige groepen over meer en andere over minder rechten of sociale voorzieningen 

beschikken. Wie goed werkt, over meer kunde en bevoegdheden beschikt en geschikt is 

voor een functie, moet de kans krijgen zich in een functie waar te maken en zich te 

ontplooien. (Khatami 22-4-1998)  

Deze gedachtegang was binnen de autoriteiten van de Islamitische Republiek 

nieuw, omdat de fundamentalistische heersende krachten daarvoor de formele 

functies en taken niet op grond van de nationale loyaliteit en wetenschappelijke des-

kundigheid, maar op basis van de gehoorzaamheid van de staatsgebonden krachten 

ten aanzien van de opperste leider verdeelden. De gelijkheid tussen mensen  

ongeacht godsdienst  was en is niet acceptabel voor islamitische fundamentalisten, 

omdat zij de niet-moslims (en zelfs de andersdenkenden) als heidens en ketters be-

schouwen voor wie er geen plaats bestaat in hun islamitische systeem. 

 

8.3.5 De positie van vrouwen 

Vrouwen hebben in de ogen van Khatami niet alleen een rol in het gezin, maar 

eveneens een belangrijke rol in de maatschappij te vervullen. Khatami heeft vóór, 

tijdens en ook na zijn verkiezingscampagne veel aandacht besteed aan de positie van 

de vrouw en haar problemen. Hij hoopte dat vrouwen de hun toekomende rechten 

alsmede een geschikte sociale positie zouden kunnen verwerven. Hierin werd hij 

massaal gesteund door vrouwen: ‘De werkende vrouwen zien zich geconfronteerd met 

een taak die moeilijker is dan die van de man, omdat zij zowel in huis als in de 

maatschappij actief zijn’ (Khatami 26-8-1997).  

In onze samenleving worden vrouwen zeker gewaardeerd, maar ik denk dat er nog 

voldoende problemen bestaan die opgelost moeten worden. Een werkelijke waardering 

van de vrouw vindt pas plaats wanneer een elementaire strategie wordt uitgezet, en 
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serieus wordt genomen, tot opwaardering van hun leefsituatie. In onze maatschappij 

bestaat er een kloof tussen de theoretische rechten van vrouwen en het werkelijk 

beschikken over die rechten. Wij hebben drie grote taken [ten aanzien van vrouwen]: de 

eerste is het erkennen van het feit dat de huidige tijd verschilt met die van het verleden. 

De huidige sociale objecten zijn (in vergelijking met die in de verleden tijd) anders, 

evenals de gang van zaken op sociaal terrein. Ten tweede gaat het in de islam om het 

creëren van de relevante positie en de geschikte persoonlijkheid van de vrouw in de 

samenleving op grond van de religieuze, culturele en nationale waarden. De derde 

uitdaging is het vinden van de juiste weg die leidt van de huidige naar de ideale situatie. 

Met betrekking tot de toekomst van vrouwen hebben wij nu nog te maken met twee 

circulerende denkbeelden. Het ene is het traditionele, dat met name wordt gekenmerkt 

door een verkeerde kijk op de vrouw en dat haar een lagere positie toebedeelt dan de 

man. Jammer genoeg is dit beeld soms religieus gekleurd. Ten tweede hebben wij te 

maken met de moderne kijk op de vrouw. Vrouwen kunnen in de huidige tijd een hoge 

positie innemen, een van de positieve consequenties van de westerse cultuur. De vraag 

is echter of deze positie voor ons wel acceptabel is. In het verleden was het vrouwen 

verboden deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Een deugdelijke vrouw was 

diegene die thuisbleef en geen maatschappelijke rol vervulde. Dat betekende dat zij 

geen groeiproces doormaakte, omdat de sociale, mentale en politieke groei van mensen 

immers mogelijk wordt gemaakt door het deelnemen aan maatschappelijke en sociale 

activiteiten. Wij willen echter dat het deelnemen van vrouwen aan maatschappelijke 

activiteiten niet leidt tot morele anarchie, waardoor in gezinnen een crisis ontstaat. In 

het gezin staat de vrouw centraal. Dit wil echter niet zeggen dat de vrouw alleen de 

huishoudelijke zaken moet regelen en niet buitenshuis actief kan zijn. Vroeger was het 

zo dat de vrouw een gevangene was van haar huis; in de moderne tijd is dit anders, 

hoewel dit proces tot het verzwakken van de gezinsstructuur heeft geleid. Wij streven 

naar een situatie waarin vrouwen zowel in het gezin als buitenshuis actief kunnen zijn 

en deze twee verantwoordelijkheden en activiteiten elkaar niet in de weg hoeven te 

staan. (Khatami 18-10-1997) 

Khatami toonde zijn bezorgdheid over de beperkingen die vrouwen in de samen-

leving tegenkomen en die verhinderen dat vrouwen een sociaal groeiproces kunnen 

doormaken (Khatami 4-11-1997). Khatami vond het een vorm van onderdrukking dat 

alleen een man over de nodige sociale mogelijkheden beschikt om persoonlijk te 

groeien en een carrière op te bouwen. Hij was dan ook van mening dat er op dat 

gebied gelijke mogelijkheden moesten worden gecreëerd voor beide seksen (Khatami 

29-11-1997). Hiertoe verdedigde Khatami een taakverdeling tussen de seksen:  

Ik geloof dat de vrouwen over voldoende kwaliteiten beschikken om sociale verant-

woordelijkheden op zich te nemen. De sekse is niet van invloed op de eigenschappen 

en de kundigheid van mensen. Wie meer capaciteiten heeft en deskundig is, moet 

voorrang krijgen. (Khatami 13-8-1997b)  
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Ik wil op dit gebied geen onderscheid aanbrengen tussen vrouwen en mannen. 

Wanneer ik over de mens spreek, dan heb ik het zowel over mannen als over vrouwen. 

Wanneer ik van de menselijke groei of het bepalen van het eigen lot spreek, heb ik het 

over mannen én vrouwen. Ik accepteer het gegeven dat vrouwen in onze geschiedenis 

vaak met het fenomeen van onderdrukking in aanraking zijn geweest, en het is heel 

goed mogelijk dat dit nog steeds het geval is. De sociale voorzieningen worden helaas 

niet gelijkelijk over mannen en vrouwen verdeeld. Ik hoop dat er in onze samenleving 

gelijke voorzieningen voor mannen en vrouwen (jongens en meisjes) worden geschapen 

waardoor de waardigheid van de mens de norm wordt en niet de sekse. (Khatami 25-

12-1997a) 

Khatami heeft de sociaal-maatschappelijke onderdrukking van vrouwen en het 

ontbreken van hun rechten vele malen benadrukt. Hij gaat hierin verder dan de 

rechten die de islamitische juristen tot dan toe aan vrouwen hebben toegekend en wil 

dat de islamitische rechtsdeskundigen op grond van de nieuwe tijd een nieuwe 

definitie ontwikkelen binnen het rechtskader (Khatami 4-2-1998). ‘Wij willen vrouwen 

niet bevoogden. Wij maken het hun mogelijk om hun rechten en posities te 

verwerven. De eerste stap in deze richting is het verhogen van het niveau van hun 

onderwijs en kennis’ (Khatami 14-12-1997). Voormalig President Khatami aanvaardde 

dat er in de samenleving tradities bestaan die de ontwikkeling van vrouwen op sociaal 

terrein tegenwerken. Hij riep de gezinnen op om die verwerpelijke tradities af te 

zweren en de weg vrij te maken voor mogelijkheden tot vooruitgang en ontwikkeling 

van vrouwen en meisjes (Khatami 6-3-1998). Hij verwierp het traditioneel-islami-

tische idee dat de vrouw voor de man is geschapen.  

Mannen en vrouwen zijn geschapen om een evenwichtige samenleving te vormen en de 

rol van beiden daarin is gelijk. De rechten van vrouwen zijn van nature gelijk aan die 

van mannen en het is de verantwoordelijkheid van de regering om op sociaal terrein de 

weg vrij te maken voor gelijke rechten voor vrouwen, totdat er geen enkele barrière 

meer is die het ontwikkelingsproces van vrouwen in de weg staat. (Khatami 29-4-1998a)  

Khatami benadert de rechten van vrouw vanuit een moderne invalshoek, met 

gelijke rechten voor iedereen ongeacht hun sekse, dit in tegenstelling tot fundamen-

talistische kijk op de vrouw, waarin vrouwen als minder dan mannen worden 

beschouwd. Fundamentalisten zijn zeer gevoelig voor de positie van de vrouw; naar 

hun mening intimideert de vrouw de man door middel van Satan. Vrouwen zijn in 

hun ogen minder waard en hun mannen geloven dat God de vrouw voor de man 

heeft geschapen. Daarom moet ze de man gehoorzamen.  

De regering-Khatami creëerde sociale participatie voor vrouwen, vooral wat betreft 

het hoger onderwijs, het politieke recht om aan parlementsverkiezingen deel te nemen, 

te kunnen kiezen, gekozen te worden en actief te participeren in politieke instellingen. 

De regering heeft eveneens pogingen gedaan om gezinswetten naar de belangen van 

vrouwen te herzien. 
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8.3.6 Godsdienst en geloof 

Khatami pleit voor een godsdienst die vooruitkijkt. De godsdienst is voor hem een 

middel tot de weg van perfectionering waarin de mens centraal staat. De godsdienst 

bestaat ten behoeve van de mens. Hij is geen slaaf van de godsdienst die de geloofs-

punten van de godsdienst blind en kritiekloos moet volgen.  

God is niet in strijd met de mens. De belangen van mensen zijn niet in strijd met die 

van God. Diegene die tot God bidt, prijst ook zijn land en helpt andere mensen. In de 

ware godsdienst staat het geluk van de mens centraal. De godsdienst is opgekomen 

voor de verhevenheid, grootheid, gelukzaligheid en eerzaamheid van de mens. Hij heeft 

zich gemanifesteerd om de mens te eerbiedigen en hem trots te kunnen laten zijn op 

zichzelf. Indien sommigen hier anders over denken, en geloven dat de godsdienst een 

middel is tot het kleineren en pesten van mensen, zijn zij op de verkeerde weg. 

(Khatami 20-1-1998)  

Als het geloof of religieuze gevoelens zich verbinden met de ratio of de wetenschap, 

resulteert dit in een grotere rol in de opbouw en de vooruitgang van de maatschappij. 

Geloof zonder wetenschap leidt tot sociale regressie en problemen. Wetenschap zonder 

geloof leidt tot grote fataliteiten. Een combinatie van geloof en wetenschap, ofwel van 

gevoelens en ratio, kan de mens leiden naar een evenwichtige samenleving. (Khatami 

23-9-1997)  

Een vijandige lezing van de islam heeft voor jongeren geen aantrekkingskracht. Als 

jongeren ervaren dat hun reputatie en aanzien [door de islamitische staat] gerespecteerd 

worden, hun ideeën gehoord worden, hun behoeften gekend en hun vragen beant-

woord worden, dan zullen zij zich aangetrokken voelen tot de islam. Als wij echter hun 

vragen niet horen en niet beantwoorden, als wij ze dwingen te zwijgen en ze hun stand-

punten niet laten uiten, als wij ze pressen ons na te volgen, dan worden de maat-

schappelijke problemen niet opgelost. Als wij laten zien dat de islam geen strijd voert 

tegen rechtvaardigheid, gelijkheid en de burgerlijke samenleving, dan kunnen wij 

optimistisch zijn en ervan uitgaan dat de jongeren een positieve kijk ontwikkelen jegens 

de islam. Om deze doelen te bereiken, dienen onze geestelijken een nieuw licht te 

werpen op de islam, Iran en zijn [sociale] problemen. (Khatami 23-9-1997) 

Khatami was van mening dat de problemen van de moderne tijd een uitdaging 

vormen voor de islam. Het is de vraag of de islam moderne antwoorden kan geven op 

de hedendaagse vragen. Khatami was zich ervan bewust dat als de interpretatie en de 

lezing van de islam de problemen in de samenleving niet zou kunnen oplossen, het 

project van de islamitische regering van Iran zou falen. Hij bekritiseerde de traditio-

nele geestelijken op dit punt:  

Indien de denkbeelden van geestelijken niet tot de huidige tijd behoren maar 

bijvoorbeeld dateren van achthonderd jaar geleden, krijgen zij ook de antwoorden uit 
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de Koran van achthonderd jaar geleden. Ik benadruk de idjtihad en de invloed van de 

tijd en de plaats op de wijze van interpretatie van de islam. Ieder mens en elke samen-

leving hebben een eigen wereld [die verschilt van het leven in andere tijden en plaatsen]. 

(Khatami 23-10-1997) 

Khatami richtte een waarschuwing tot de geestelijken dat macht hen conservatief 

en reactionair maakt.  

De geestelijken moeten niet denken dat zij aan de macht zijn [en genoegen nemen met 

de macht]. Zij moeten daarentegen proberen om te gaan met heersende sociale 

problemen door een nieuwe en dynamische lezing en een nieuwe benadering van de 

islam. Vroeger, toen de geestelijken niet aan de macht waren, probeerden zij zich aan te 

passen aan de intellectuele gemeenschap, waardoor zij een meer dynamische denktrant 

aannamen omdat zij de intellectuelen als hun wetenschappelijke concurrenten 

beschouwden. Maar eenmaal aan de macht, was die dynamische houding verdwenen. 

(Khatami 29-10-1997) 

In een despotisch regime maken machthebbers gebruik van dwang en geweld om 

individuen hun wil op te leggen; Khatami was van mening dat dit niet het geval was 

geweest bij de profeten.  

Zij hadden de verantwoordelijkheid om mensen tot God en morele waarden op te 

roepen. De aangesprokenen waren vrij om die boodschap te accepteren of af te wijzen. 

De profeten hebben hun boodschap geopenbaard om de mens de mogelijkheid te 

geven zich te ontwikkelen en te groeien, niet om de mens met geweld en dwang naar 

een welbepaald doel te leiden. Zij zijn gekomen om de boodschap van God naar de 

mensen te brengen en haar door te geven, totdat de mens zelf in staat was tot het 

creëren van rechtvaardigheid en gelijkheid. De verantwoordelijkheid van de profeet 

[van de islam] hield hetzelfde in: de goddelijke boodschap doorgeven op een heldere 

manier die begrijpelijk was voor de aangesprokenen, en hen zelf activeren de religieuze 

waarden in praktijk te brengen. (Khatami 18-9-1997)  

Op deze manier benadrukte Khatami de noodzaak van een nieuwe lezing en inter-

pretatie ten aanzien van de islam, met name door de geestelijken, waardoor de islam 

toe te passen is in de moderne tijd. Deze nadruk om de islam met de moderniteit te 

combineren ofwel in vrede te brengen, werd niet getolereerd door de traditionele 

geestelijken en fundamentalisten; zij plaatsen de islam boven alles en zien het 

modernisme als een product van het satanische Westen. 

 

8.3.7 Geweld 

Gebruik van geweld wees Khatami ten zeerste af, ook tegen diegenen die fouten 

hebben gemaakt, en zelfs tegen criminelen. In een toespraak gericht aan de direc-

teuren van de gevangenissen van het land, vergeleek hij een gevangene die een fout 
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heeft gemaakt met een kind dat een fout maakt en wiens gedrag vervolgens door zijn 

ouders wordt gecorrigeerd:  

De ouders moeten geen geweld gebruiken tegen een kind dat een fout heeft gemaakt. 

Het [gedrag van dat kind] moet inderdaad gecorrigeerd worden. Men neemt geen wraak 

op zijn of haar kind als het iets verkeerds heeft gedaan. Een gevangene dient op 

overeenkomstige wijze behandeld te worden. Hij krijgt gevangenisstraf, waardoor hij in 

zijn vrijheid beperkt wordt. Dit betekent echter niet dat zijn menselijke rechten op 

andere gebieden ingeperkt moeten worden. In onze samenleving wordt aan die rechten 

vaak voorbijgegaan en worden zij regelmatig geschonden door andere individuen, 

inclusief de media, en dit terwijl de mens in de islamitische filosofie de vertegen-

woordiger van Allah op aarde is. Het schenden van de reputatie en het aanzien van 

individuen is een bepaald soort geweld, en is geen islamitische manier om mensen 

tegemoet te treden. Allah verbergt de fouten van mensen. Zijn opvolger (de mens) 

dient hetzelfde te doen. Het in de openbaarheid brengen van fouten is niet in overeen-

stemming met de islam. Strafoplegging is een juridisch en geen maatschappelijk proces. 

Op deze [huidige] manier kunnen fouten niet worden gecorrigeerd. Door het gebruiken 

van geweld en het elimineren van de rechten en de reputatie van individuen wakkeren 

wij slechts criminaliteit aan. In een waar islamitisch systeem mogen zelfs de rechten en 

het aanzien van niet-moslims niet geschaad worden. Dit laatste wordt vanuit de 

juridische invalshoek van de islam als een grote zonde gezien. Wij zien vaak dat de 

jongeren [in onze samenleving] gewelddadig behandeld worden wanneer zij een fout 

begaan. Dit is niet de juiste manier om mensen te corrigeren. Wij moeten de wortel van 

het kwaad bestrijden en niet alleen de gevolgen, en zeker niet op een gewelddadige 

manier. (Khatami 3-5-1998) 

In het verleden berustte de basis van de politiek op geweld:  

De cultuur, de kunst en de godsdienst waren gereedschappen in dienst van de politiek. 

In de huidige tijd functioneren de moderne politieke systemen niet meer op basis van 

geweld. Deze nieuwe politiek wordt geleid door wijze deskundigen. Zouden er wijze, 

op de mens gerichte politici aan de macht geweest zijn, dan zouden wij geen twee 

wereldoorlogen hebben hoeven mee te maken. (Khatami 19-5-1998)  

Volgens Khatami is geweld niet het eerste middel dat de staat in moet zetten, zelfs 

niet tegen zijn vijanden. Ter illustratie haalde hij ooit een voorbeeld aan uit de Koran, 

waarin God tegen de Profeet Mozes zegt dat hij eerst naar zijn vijand moet gaan om 

met hem te praten.  

Wij moeten inderdaad over macht beschikken om onszelf te verdedigen, maar dit 

betekent niet dat de islamitische staat gewelddadig is en op basis van geweld func-

tioneert. Zelfs onze tegenstanders hebben het recht om te protesteren. Een machtige 

regering is een regering die haar tegenstanders en hun rechten verdedigt. Ik mag zelfs 

mijn vijand niet onderdrukken. Mijn vijand heeft zijn eigen rechten en het is mijn plicht 
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om haar of zijn rechten te verdedigen. Op deze manier wordt een samenleving veilig. 

Het is onze taak om een politiek systeem te vormen waarin alle mensen met respect 

behandeld worden. Dat systeem moet de burgers en de meerderheid van de samen-

leving representeren. Om zo’n systeem op te richten, moeten wij allemaal de wet 

aanvaarden als de basis waarop wordt geregeerd. Het is mijn doelstelling om een 

methode te vinden die ervoor zal zorgen dat burgers zich bewust worden van hun 

wettelijke en religieuze rechten, een methode die de regering vervolgens dient te 

verdedigen. (Khatami 25-12-1997a) 

 

8.3.8 Vrijheid en de jeugd 

De term ‘vrijheid’ nam in de terminologie van Khatami eveneens een centrale positie 

in. Een van de belangrijkste waarden die het verschijnsel ‘2Khordad’ tot stand heeft 

gebracht, was een verlangen naar sociale vrijheid. Vrijheid staat voor Khatami niet 

gelijk aan anarchisme:  

Vrijheid wordt alleen mogelijk binnen het kader van de grondwet door welke de 

burgers controle kunnen uitoefenen op het functioneren van de regering en hun eigen 

lot kunnen bepalen. Vrijheid is de meest waardevolle doelstelling waarnaar in de 

geschiedenis is gestreefd. Er zijn veel slachtoffers gevallen en hoge prijzen betaald voor 

die vrijheid. Ik wil hier de aandacht vestigen op de vraag of de toekomst van de 

godsdienst verenigbaar is met vrijheid. Alles wat zich ooit tegen vrijheid heeft gekeerd, 

is vernietigd. Als de godsdienst zich tegen de vrijheid keert, wordt ook die geëlimineerd. 

Dit is een feit dat zich in de westerse geschiedenis in de middeleeuwen heeft gemanifes-

teerd. Ik roep alle verantwoordelijken op om de godsdienst niet tegen de vrijheid in te 

zetten. De godsdienst is in staat de vrijheid te stabiliseren. De interpretatie van een 

godsdienst die tegen de vrijheid is gekeerd en die door sommige geestelijken wordt 

gepraktiseerd, is niet gelijk aan de godsdienst zelf. De interpretatie van een religie is niet 

gelijk aan de religie zelf. Vrijheid is een noodzakelijke voorwaarde voor de vorming van 

een burgerlijke samenleving. Het begrip vrijheid heeft zowel een politieke als een 

persoonlijke dimensie, namelijk vrijheid van denken. Om eigen gedachten te hebben en 

die te kunnen uiten, dient men over sociale veiligheid te beschikken. Vrijheid betekent 

de “vrijheid van de tegenstander”, omdat de voorstanders in alle samenlevingen vrijheid 

bezitten. De vrijheid van de voorstanders is niet de totale vrijheid. De taak van een 

regering is niet het elimineren van haar tegenstanders. De kunst is dat zij haar 

tegenstanders ertoe brengt hun ideeën binnen het wettelijk kader te uiten. De staat en 

de burgers hebben wederzijdse verantwoordelijkheden. De burgers hebben het recht 

om hun vrijheid aan de staat op te eisen. Daartegenover staat dat de staat het recht 

heeft om van zijn burgers te eisen dat zij zich aan de wet houden. Ik benadruk de 

vrijheid en ben bereid om voor het institutionaliseren van de vrijheid de noodzakelijke 

prijs te betalen. (Khatami 23-5-1998) 
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Khatami verbindt de verantwoordelijkheid van mensen met hun vrijheid. De 

verantwoordelijkheid van mensen verkrijgt pas haar inhoud wanneer mensen vrij zijn 

om keuzes te maken:  

Het kiezen en het bepalen van het eigen lot krijgt zijn ware inhoud indien mensen vrij 

zijn. Alleen een vrij mens kan verantwoordelijk gesteld worden voor wat hij doet en 

kiest. Het is goed mogelijk dat een vrij mens een foute beslissing neemt, maar dit kan en 

mag geen reden zijn om mensen hun vrijheid af te nemen. (Khatami 23-9-1997)  

Een van de aspecten van vrijheid was naar Khatami’s mening de vrijheid tot ‘het 

stellen van vragen’ en de vrijheid tot ‘het leveren van kritiek door de jeugd’.  

Als wij een gezonde samenleving willen hebben, moeten wij de jeugd geen beperkingen 

opleggen aangaande het stellen van vragen. De jongeren moeten niet bang hoeven zijn 

om vragen stellen en hun onderwijzers moeten hun vragen ook zonder angst kunnen 

beantwoorden. Als je wordt tegengewerkt om een vraag te stellen, verdwijnt die vraag 

niet, en niet-gestelde en dus onbeantwoorde vragen kunnen bij de vraagsteller pro-

blemen gaan opleveren, die op hun beurt op grote sociale conflicten kunnen uitlopen, 

conflicten en spanningen die niet te controleren zijn. (Khatami 20-9-1997) 

Het denken betekent in Khatami’s begrippenkader de poging tot het beant-

woorden van vragen. Het denken begint met vragen. Vragen houden onder andere de 

volgende aspecten in:  

Wat is het waarop het denken tracht een antwoord te geven, en waarom is dat zo. Het 

tegenwerken van de beantwoording leidt tot eliminatie van het denken. De oplossing is 

dat wij de jongeren de mogelijkheid geven hun vragen te stellen. Om dit doel te 

bereiken moet men over vrijheid beschikken. Zonder vrijheid werkt de angst het stellen 

van een vraag tegen, hetgeen, zoals al gesteld, leidt tot maatschappelijke spanningen. De 

jongeren hebben het recht om zelfs over de ‘waarom-heid’ van zaken als de hijab vragen 

te stellen. (Khatami 3-2-1998b)  

Khatami was inderdaad op de hoogte van het feit dat er geen voldoende draagvlak 

bestond voor een dialoog tussen verschillende sociale groepen in de Iraanse samen-

leving.  

Wij weten dat het klimaat in het onderwijs in onze maatschappij wat betreft het stellen 

van vragen zonder angst, helaas niet geschikt is. Wij moeten deze veiligheid creëren. 

Voordat wij met de wereld gaan praten, moeten wij eerst met elkaar leren praten. De 

verandering begint bij onszelf. De verhouding tussen onderwijzer en leerling moet niet 

een eenzijdige zijn waarbij de onderwijzer spreekt en de leerling aanhoort en zwijgt. De 

sfeer in het onderwijs dient veranderd te worden, zodat een gezond klimaat ontstaat 

waarbij er een wisselwerking tot stand komt tussen onderwijzer en leerling. De leerling 

moet van de vrijheid genieten om zelf te kunnen bepalen of zij of hij iets accepteert of 

niet. Hij of zij heeft het recht om te vragen en te beslissen of hij of zij iets wil 
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aanvaarden of niet. Op deze manier ontplooien onze jongeren zich. In een vrij proces 

groeit de mens. De sfeer in het onderwijs moet er niet een van dwang zijn. Respect, 

denken en creativiteit kunnen niet onder druk tot stand komen. Anderen dwingen tot 

zwijgen en aanvaarding leidt tot ziekte, zorgt voor spanningen en werkt de menselijke 

groei tegen. Dit proces veroorzaakt ook de cultuur van gekunsteldheid. Het mag 

daarom geen verbazing wekken dat onze samenleving ziek is. Wij voeren helaas de wet 

niet in. Wij bestrijden de wet. Wij ‘ontvluchten’ de wet. (Khatami 25-12-1997b) 

Ook de geestelijken moeten de jongeren niet pressen hen in hun ideeën na te 

volgen, aldus Khatami. Hij heeft zich verdiept in de behoeften van de jeugd en heeft 

opgeroepen in deze behoeften te voorzien:  

De jongeren leven in een eigen wereld met dienovereenkomstige eigenschappen. Wij 

moeten ons niet opstellen als personen die de waarheid in pacht hebben en de jongeren 

verplichten onze ideeën aan te hangen en na te volgen. Jongeren hebben een eigen 

persoonlijkheid. Zij kunnen ons door het stellen van belangrijke vragen zelfs corrigeren. 

(Khatami, 27-12-1997b)  

Jonge mensen willen nieuwe dingen ervaren. Zij zijn vol energie en verwondering. Zij 

willen hun eigen gang gaan en van het leven genieten. Zij houden van schoonheid. Wij 

hebben geen recht om hen te dwingen te leven zoals wij. Onze samenleving heeft hen 

al met geweld gedwongen zich te conformeren aan de normen van de ouderen. Zij 

werden gedwongen de ouderen te volgen. Het is tijd om ons af te vragen waarom zij 

daartoe verplicht worden. Zij behoren vrij te zijn om te kiezen en zelf te bepalen wat zij 

willen. Zij moeten zich vrij voelen om zelfs over God, de Profeet, de godsdienst en de 

politiek vragen te stellen. (Khatami 15-12-1998)  

‘Door het geven van mondelinge of schriftelijke bevelen mogen wij niet de 

behoeften van mensen en vooral jongeren in hun voortgang tegenhouden. Dit is te 

vergelijken met de eetlust, die zich door het geven van bevelen niet laat verjagen’ 

(Khatami 2-4-1998). Door de nadruk te leggen op vrijheid nam Khatami afstand van 

de traditionele benadering van godsdienst welke de mens in een religieus sociaal 

systeem niet als vrij beschouwt. De mens wordt verplicht alle aspecten van de religie 

blind te volgen. Vragen stellen is gelijk aan polytheïsme. Ze zijn van mening dat 

jongeren vanaf hun kindertijd gedwongen moeten worden om de islamitische normen 

te volgen. In dit mechanisme speelt de vrijheid geen rol. Hierdoor introduceerde 

Khatami een moderne interactie die in tegenstelling was met de traditie. De funda-

mentalisten bestempelden deze opvatting als het binnenhalen van anarchie en a-

religiositeit. 
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8.3.9 Imam Mahdi 

Wat ‘de filosofie van het Mahdisme’ betreft, legde voormalig President Khatami de 

nadruk meer op het filosofische aspect daarvan dan op de reële concretisering, zoals 

de traditionele sjiieten doen die zich op de tijd van de terugkeer van de Imam Mahdi 

voorbereiden:  

De mens heeft in de hele geschiedenis voortdurend gestreefd naar vrijheid, gelijkheid 

en aanzien. De ‘filosofie van het Mahdisme’ houdt in dat de mens het optimisme 

behoudt dat hij uiteindelijk deze vrijheid, rechtvaardigheid en aanzien zal bereiken. Dit 

betreft niet alleen de sjiieten of alleen de moslims. In de filosofie van het Mahdisme is 

er sprake van een tweezijdig wachten; enerzijds wacht de mens op de terugkomst van 

een redder die vrijheid, rechtvaardigheid en aanzien mee zal brengen. Anderzijds wacht 

ook Hij op onze voorbereiding voor zijn terugkeer. Deze verwachting van Hem ten 

aanzien van ons kan een bron zijn voor verandering van ons leven. (Khatami 6-12-

1997) 

 

8.3.10 De Civil Society 

Eén van de nieuwe termen waaraan Khatami veel aandacht besteedde, was de Civil 

Society. Met een ‘burgerlijke samenleving’ doelde Khatami op het creëren van een 

sociaal systeem waarin de gang van zaken in het menselijk leven binnen het wettelijk 

kader wordt georganiseerd en waarin individuen, sociale groepen en organisaties be-

schikken over het recht en de vrijheid tot kritiek en vraagstelling en tot controle op de 

handelingen en het functioneren van de regering als geheel. Zijn nadruk op een 

burgerlijke samenleving was iets nieuws in de Iraanse politiek in het algemeen en in 

geestelijke kring in het bijzonder – dat laatste gezien in het licht van het feit dat vooral 

de geestelijken voortdurend de nadruk legden op de vorming van een islamitische 

staat of de islamisering van de samenleving.  

Het is niet zo dat onze samenleving de wet verheerlijkt. Het gaat erom dat de 

regeringen van vóór de revolutie niet populair waren. De burgers beschouwden die 

regeringen als anti-nationalistische organisaties die niet de belangen van individuen op 

het oog hadden, maar slechts voorzagen in de belangen van de heersende klasse. Een 

overtreding van de wet werd door die klasse gezien als een overwinning. In de huidige 

tijd overheerst een dergelijke wijze van denken nog steeds. (Khatami 4-11-1997)  

Maar volgens de islam valt het recht tot regeren alleen aan God toe en heeft niemand 

het recht een dominante positie in te nemen jegens anderen. Omdat de mens het recht 

heeft om zijn eigen lot te bepalen, houdt dit in dat hij door de islam in staat wordt 

gesteld om namens God te regeren. Om de samenleving te organiseren en een recht-

vaardige sociale orde in de maatschappij te creëren, moet er een wettelijk kader bestaan. 

Het is de wet die de gang van zaken in die de sociale orde bepaalt. Het is de wet die het 



HET FENOMEEN VAN 2KHORDAD  257 

rechtskader van individuen definieert; dat doen niet personen die buiten of boven de 

wet staan. Niemand heeft het recht om de rechten van burgers te negeren of te 

beperken. Een ieder bezit het recht op een leven met aanzien en respect. […] Op de 

weg die leidt naar het creëren van een burgerlijke samenleving hebben wij veel te leren 

van het Westen, zelfs van de westerse burgerlijke samenleving. Het verschil met het 

Westen is dat wij in onze burgerlijke samenleving, behalve de materiële perspectieven, 

ook de innerlijke en immateriële waarden en aspecten in het oog moeten houden. 

(Khatami 14-12-1997) 

De Constitutionele Revolutie beschouwde hij als een poging van de Iraniërs om 

een burgerlijke samenleving te stichten, en hij verwelkomde het feit dat het constitu-

tionalisme van een theoretische inhoud werd voorzien door een geestelijke figuur, 

namelijk Ayatollah Naieni (Khatami 21-4-1998c). 

In zijn eerste toespraak in het parlement riep Khatami de leden van de burgerlijke 

samenleving op om actief te participeren in de controle van het regeringsprogramma 

door voorstellen voor te leggen aan de regering en vervolgens het beleid, de program-

ma’s en de gedragslijnen van de regering te bekritiseren en zo nodig te corrigeren. In 

de toespraak werd ook aangegeven dat de bevolking en de staat verantwoorde-

lijkheden ten opzichte van elkaar hadden. Hiermee hoopte Khatami te bewerkstelligen 

dat wetenschappers, intellectuelen, onderzoekers, onderwijzers, deskundigen en alle 

leden van culturele en wetenschappelijke instellingen zich actief zouden opstellen met 

betrekking tot regeringsbesluiten en -zaken. Hij vroeg de burgerlijke samenleving een 

positieve rol te spelen in het bereiken van de meest essentiële rechten van het volk, 

onder meer het recht om hun eigen leven in te richten. Het is de verantwoordelijkheid 

van de regering hiertoe de voorwaarden te verschaffen (Khatami 4-8-1997). Voor 

Khatami was burgerlijke participatie in het maatschappelijke bestuur essentieel voor 

het tot stand brengen van een burgerlijke samenleving. Ondernemingen kunnen in 

dezen een essentiële functie vervullen om burgers aan het besluitvormingsproces deel 

te laten nemen (Khatami 8-10-1997).  

Khatami beschouwde vrije media als een belangrijk element in de burgerlijke 

samenleving. Zij moesten als spreekbuis fungeren van de bevolking inzake sociale pro-

blemen. Daarnaast zijn verenigingen, organisaties en non-gouvernementele instel-

lingen van groot belang om de belangen van verschillende sociale groepen te ver-

dedigen (Khatami 13-8-1997b). 

De regering-Khatami bracht naar voren dat censuur tegen de gedrukte media niet 

plaats kon vinden vóór publicatie. Mohajerani, zijn Minister van Cultuur, gaf aan dat 

de regering de schrijvers en de pers niet in moeilijkheden wilde brengen. Het kabinet 

zorgde ervoor dat de vrijheid van pers en media gewaarborgd werd. Het vijfde parle-

ment huldigde een oppositionele stellingname tegen Mohajerani, omdat hij in de ogen 

van de fundamentalistische leden van het parlement liberale standpunten had die in 

een islamitisch systeem niet geaccepteerd konden worden (Shakiba 2010: 233-234 en 

293). 
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Voor de eerste keer in een islamitische regering bracht Khatami het aspect van de 

tolerantie jegens tegenstanders in. Dit element achtte hij een cruciale voorwaarde voor 

het creëren van een Civil Society.  

Een van de grote consequenties van het verschijnsel ‘2Khordad’ is het verhogen van de 

tolerantie op het gebied van kritiek in de samenleving. Het is een zeer positieve ont-

wikkeling in onze regering dat zij in het afgelopen jaar de harde kritieken van tegen-

standers heeft getolereerd. Deze tolerantie komt voort uit het bewustzijn dat onze 

regering door het volk werd gekozen voor uitvoering van de wet, het institutionaliseren 

van de vrijheid en het leiden van de samenleving naar de vooruitgang. De kern van 

tolerantie van tegenstanders komt niet voort uit zwakte. […] Ik geloof […] dat een 

krachtige regering voldoende perspectief en capaciteiten biedt om de tegenwerking van 

haar tegenstanders toe te laten. Een dergelijke regering treedt kritiek positief tegemoet. 

Hierdoor kunnen wij gezamenlijk het pad van de burgerlijke samenleving bewandelen. 

Indien leden van een burgerlijke samenleving de regering niet bekritiseren en geen 

controle uitoefenen op het functioneren daarvan, zal zij afglijden naar despotisme. 

(Khatami 23-5-1998) 

De vorming van politieke partijen, verenigingen, organisaties van ondernemers en 

allerlei organisaties op andere terreinen, zijn onmisbaar voor het versterken van een 

Civil Society. Zij hebben een belangrijk aandeel in een dynamische samenleving op weg 

naar democratie. Khatami wijst erop dat het bestaan van deze groepen geen gevaar 

vormt voor het politieke systeem, maar juist noodzakelijk is voor een effectiever 

functioneren daarvan.  

Zij debatteren over sociale kwesties vanuit verschillende invalshoeken. De regering 

neemt haar besluiten nadat zij alle ideeën en posities van de verschillende delen van de 

burgerlijke samenleving heeft overwogen. Elk beleid heeft voor- en tegenstanders. De 

regering beslist op grond van de meningen van de meerderheid, terwijl daarbij ook de 

rechten van de minderheden behouden worden. (Khatami 29-4-1998b)  

In het discours van de Civil Society van Khatami werd participatie van alle bevolking 

en concurrentie tussen actieve mensen voor de relevante organisatie van de samen-

leving benadrukt in de hoop dat de regering door de leden en delen van de Civil Society 

geholpen zou worden en de concurrentie tussen politieke groepen tot een politieke 

ontwikkeling zou leiden. Een ander kenmerk van het hervormingsgezinde discours 

van Khatami was de aanvaarding van het pluralisme op maatschappelijk gebied om 

mensen actief deel te laten nemen aan de politieke sfeer. In een moderne Civil Society 

zijn het kabinet en het parlement dominant, zijn politieke partijen actief en kunnen de 

media onafhankelijk van de regering kritisch omgaan met alle corrigerende aspecten 

van het sociaal-politieke systeem waardoor het niveau van het menselijk leven wordt 

verhoogd (Asna-Ashari, 2007: 16). 
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Het Front van 2Khordad veranderde het absolute discours van de Islamitische 

Revolutie van een radicalistisch naar een gematigd discours dat het vormen van een 

Civil Society benadrukte. Dit front heeft een stroming in de samenleving tot stand 

gebracht die naar het vormen van een islamitische democratie en secularisering streef-

de. De denkers van het Front van 2Khordad waaronder Sayyid Hajjarian, Ali-Reza 

Alavi-Tabar, Mohammad Tajzadeh en Hadi Khaniki brachten een modern democra-

tisch discours naar voren waardoor de traditionele fundamentalistische gang van zaken 

naar de achtergrond werd geschoven. Er werd zelfs in de tijd van het presidentschap 

van Khatami gesproken over een referendum voor het bepalen van de toekomst van 

de Islamitische Republiek (Mirsepasi 2010: 87-94 en 110-147). Khatami werd door 

veel mensen beschouwd als degene die het politieke systeem van Iran kon liberaliseren 

en democratiseren. Zijn overwinning in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen 

was een massaal protest van Iraniërs tegen de traditioneel-fundamentalistische groe-

pen in de hoop dat hij de fundamentalistische gang van zaken in het sociale systeem 

kon veranderen in een modernistische orde. Maar veel Iraniërs waren na zijn carrière 

van mening dat hij die doelen niet heeft bereikt (Crane e.a. 2008: 29). 

8.4 De economische ontwikkeling  

De economische ontwikkeling nam geen centrale plaats in het discours van Khatami. 

Hij stipte af en toe wel de kwestie van economische gelijkheid en het verkleinen van 

de sociale kloof tussen de verschillende groepen in de samenleving aan. Zijn econo-

mische programma hield wel de mogelijkheid in voor alle burgers om in vrijheid te 

participeren in economische activiteiten. Hij ging uit van een liberale economie waar-

binnen de regering een marginale rol vervulde. Tijdens zijn regeerperiode zijn po-

gingen gedaan om de economie te privatiseren, hetgeen leidde tot bezorgdheid binnen 

de fundamentalistische krachten, die vreesden dat de snelle economische ontwikkeling 

een liberalisering van de economie inhield waarvan de lagere sociale klassen de dupe 

zouden worden.  

Aan een economische ontwikkeling dient een politieke en culturele ontwikkeling 

vooraf te gaan. De door onderwijzing op politiek en cultureel gebied ontwikkelde 

samenleving is vervolgens in staat een effectief economisch systeem op te bouwen. 

Op deze manier ontstaat een veelzijdige ontwikkeling die alle maatschappelijke gebie-

den van het menselijk leven omvat. De mens zelf staat aan de basis van veiligheid, 

vooruitgang, creativiteit en ontwikkeling (Khatami 19-6-1998).  

Om armoede te bestrijden dient het islamitische systeem de economische ontwikkeling 

te stimuleren, waarbij die ontwikkeling in onderlinge verhouding staat tot de sociale 

gelijkheid. Het elimineren van armoede moet voor de gehele samenleving gelden. Een 

economische ontwikkeling zonder de aanwezigheid van sociale gelijkheid in een samen-

leving leidt tot het ontstaan en verdiepen van sociale verschillen tussen de klassen, en 
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een gelijkheid zonder economische ontwikkeling leidt tot armoede. De oplossing voor 

deze problemen is een veelzijdige stabiele ontwikkeling waarin de mens centraal staat. 

(Khatami 4-8-1997) 

Aan het begin van zijn regeerperiode legde Khatami de nadruk op het feit dat een 

gezonde en dynamische maatschappij de industriële en technologische vooruitgang 

serieus neemt. De vier factoren industrie, informatie, menselijke kracht en manage-

ment maken een wezenlijk deel uit van de technologie in de huidige tijd waardoor een 

gezonde en ontwikkelde samenleving gecreëerd kan worden (Khatami 8-10-1997). 

In een toespraak gehouden op 2 augustus 1999 zette hij zijn economische beleid 

uiteen. Dat beleid bevatte een plan tot economische reorganisatie van de ‘zieke’ 

economie. Hij gaf aan dat zijn regering daartoe een nieuwe visie wilde ontwerpen om 

tot een oplossing te komen en beklemtoonde dat zijn beleid op dat punt sterk onder-

steund zou worden door economische experts. Hij benadrukte echter dat het genezen 

van een ziekte tijd en geduld kost. Economische ontwikkeling is noodzakelijk, maar hij 

was zich bewust van het feit dat dit ontwikkelingsproces wellicht niet op korte termijn 

tot de gewenste gelijkheid en het gewenste welzijn zou leiden, waardoor dit proces 

regelmatig vergezeld zou gaan van ongenoegen, vooral in de lagere sociale klassen. Hij 

vatte het economische plan van zijn regering samen in de volgende punten.  

1. Participatie van de burgers in de economische activiteiten. Dit om het economisch 

exclusivisme tegen te gaan.  

2. Het voorrang geven aan de sociale gerechtigheid, zodat het ontwikkelingsproces 

niet tot economische ongelijkheid leidt.  

3. Een sociale en flexibele kijk op de economie. De economische plannen dienen ver-

bonden te worden aan de sociale context waartoe zij zijn ontworpen. Hiermee 

legde hij de nadruk op het gebruik van alle mogelijke economische theorieën en 

plannen en niet alleen op één bepaalde economische tendens.  

4. Het voorzien in voldoende kapitaal voor investeringen. Dit vereist het versterken 

van de privésector en vermindering van het aandeel van de staatseconomie.  

5. Het elimineren van het principe van exclusivisme op economische gebied om de 

concurrentie binnen de economie en de productievoorzieningen te verhogen.  

6. Het herzien van de belastingstructuur ten behoeve van de productie.  

7. Het coördineren en aanpassen van de prijzen van goederen en diensten om inflatie 

tegen te gaan.  

8. Het corrigeren van het management op economisch gebied om niet alleen in de 

olie-industrie, maar ook in andere sectoren de productie te stimuleren.  

Khatami hoopte dat de met de economie verbonden sectoren de regering zouden 

kunnen bijstaan in de verbetering van de economische structuur (Ettela’at 3-8-1999). 

De regering van Khatami werd beschuldigd van het feit dat hij onvoldoende aan-

dacht had besteed aan de economische situatie van mensen. Bovendien zakte de olie-

prijs in de regeerperiode van Khatami tot $9 per vat. De regering streefde naar ver-
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mindering van het aantal personeelsleden in haar gelederen, hetgeen leidde tot stijging 

van de werkloosheid. De privésector kreeg onvoldoende mogelijkheid om aan de 

economie deel te nemen. Sommige auteurs geven aan dat de hervormingsgezinde 

regering er niet in geslaagd is om de machtsstructuur in de samenleving te hervormen 

ofwel te democratiseren, waardoor de corrupte fundamentalistische politieke groepe-

ringen in de volgende verkiezingen konden frauderen (Asna-Ashari 2007: 45). Andere 

onderzoekers zijn van mening dat de regering-Khatami de sociale welvaart niet heeft 

verhoogd en de fraude en de corruptie in de samenleving fundamenteel niet heeft 

bestreden. Zijn economische beleid ging niet om de verbetering van de economische 

situatie van arme mensen in de samenleving, ofwel om de financiële hulp (Keddie 

2006: 324-326). Bovendien is het zo dat de positieve consequenties van zijn econo-

mische beleid niet in korte tijd voelbaar konden zijn voor arme mensen, die niet 

geïnteresseerd zijn in cijfers van de formele economische groei, maar alleen hun eigen 

financiële belangen nastreven en meer willen verdienen. Wat echter niet vergeten mag 

worden is dat veel fundamentalistische krachten en georganiseerde groepen Khatami 

en zijn regering structureel tegenwerkten om bij een eventuele verbetering van de 

economische situatie zijn populariteit niet te laten groeien. Ondanks alle tegenwer-

kingen en barrières werd de inflatie tijdens Khatami beperkt en groeide de economie 

sterk. De economische situatie was in de tijd van Khatami zeker beter dan in de tijd 

van Ahmadinezhad. De productiesector was tijdens de regeerperiode van Khatami 

actiever in vergelijking met die ten tijde van Ahmadinezhad, waarin honderden pro-

ductiebedrijven failliet zijn gegaan en het formele inflatiecijfer boven de 30 procent 

lag.  

Khatami bracht tegen alle bezwaren naar voren dat het met de economie al slecht 

gesteld was. Hij vond dat het veranderen van de economische structuur een funda-

mentele zaak was die tolerantie, tijd, geduld en initiatief nodig had. Hij ontkende niet 

dat een belangrijke doel van de Islamitische Revolutie de sociale rechtvaardigheid was, 

naast andere doelen zoals vrijheid, onafhankelijkheid en democratie. (Shakiba 2010: 

329). De Iraanse economie ging na de revolutie achteruit dat te maken had met drie 

factoren, namelijk de oorlog tegen Irak, het verminderen van de olie-inkomsten en 

economisch wanbestuur, waarbij de laatste factor vooral na 1990 een belangrijke rol 

speelde. Khatami zette de economische plannen van Rafsanjani voort, met name het 

pro-marktbeleid van zijn regering in het kader van de zogenoemde vijfjarige econo-

mische plan. Veel reformistische krachten waren toen van mening dat economische 

bemoeienis van de overheid niet verenigbaar was met democratie. Dit betekent dat 

werd opgeroepen tot een vrije markteconomie. Volgens hen zou een liberaal econo-

misch systeem voor de mensen en de economische organisaties onafhankelijkheid 

kunnen creëren waardoor de democratie ook versterkt werd. Het centraliseren van de 

economie was in strijd met de decentralisatie van de politiek (Salehi-Isfahani 2009: 33). 

In de hiernavolgende paragraaf ga ik in op enkele van de belangrijkste punten van 

de buitenlandse politiek van de regering-Khatami. 
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8.5 Internationale betrekkingen 

In het verleden waren de verhoudingen tussen de Iraanse Islamitische Republiek en 

veel andere staten slecht. Dit gold met name voor het Westen, in het bijzonder de 

Verenigde Staten. Khatami wilde een herstel van deze verhoudingen tot stand 

brengen:  

Wij leven in een wereld waarin geen natie los van andere naties kan staan. Vrijwel elke 

natie onderhoudt betrekkingen met andere staten om zich te verzekeren van respecta-

biliteit. Wij willen onze nationale autonomie behouden en tegelijkertijd met andere 

landen, vooral met de landen uit de regio [het Midden-Oosten], vriendschappelijke 

betrekkingen onderhouden. (Khatami 18-11-1997)  

Khatami hoopte op wereldvrede en liet dit ook naar buiten toe blijken:  

Wij willen geen oorlog voeren tegen de wereld. Er bestaat geen oorlog tussen ons en de 

wereld. Wij streven naar een wereld waarin alle naties naast elkaar in vrede leven en alle 

mensen gerespecteerd worden. Maar een echte vrede kan slechts bestaan indien alle 

mensen in de hele wereld met respect behandeld worden en imperialistische neigingen 

veroordeeld worden. Wij willen graag de boodschapper van vrede in de wereld zijn. 

Onze politiek ten aanzien van de wereld houdt een beleid in van ontspanning in 

politieke zin. Wij willen graag in een wereld leven waarin onderlinge belangen en 

wederzijds respect de basis vormen van de verhoudingen tussen naties in plaats van 

verhoudingen op basis van dwang. (Khatami 19-1-1998)  

Voor dit beleid moest Khatami zich verdedigen tegen zijn fundamentalistische 

concurrenten:  

Dit beleid van ontspanning betekent niet het loslaten van principes. Wij verdedigen nog 

steeds onze principes, maar een dergelijk beleid neemt de risico’s van het ontstaan van 

misverstanden tussen ons en andere landen weg, en daarmee vergroten wij de 

vertrouwenssfeer waardoor zij [buitenlandse landen] Iran met meer vertrouwen en 

gevoelens van veiligheid tegemoet treden. (Khatami 4-2-1998)  

Wij benadrukken het ontspanningsbeleid als een serieus, logisch en ideologische 

principe van onze diplomatie, die in overeenstemming is met de doelstellingen van 

onze revolutie en ook met de historische en culturele identiteit van onze natie. Wij 

streven daardoor naar internationale vrede, en onze diplomatieke inspanningen 

stemmen wij daarop af. (Khatami 10-2-1998) 

Zoals al meerdere malen ter sprake is gekomen, stond in het begrippenkader van 

Khatami de mens centraal. De Iraanse revolutie richtte zich op de oprichting van een 

rechtvaardig en menselijk systeem dat naar internationale vrede streeft.  
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De Islamitische Republiek is in de hedendaagse tijd een boodschapper van vrede, 

vrijheid en rechtvaardigheid voor alle naties in de wereld. Wij zijn zelf voor de 

oprichting van een rechtvaardig en menselijk systeem opgekomen. Wij willen graag dat 

alle naties beschikken over een rechtvaardig systeem waarin de mens centraal staat. Wij 

willen vrede voor de hele wereld. Een dergelijke vrede kan alleen kans van slagen 

hebben indien alle mensen gerespecteerd worden en als en hun rechten erkend worden. 

Dit is de boodschap van onze revolutie aan de chaotische, bedrieglijke en oorlogs-

zuchtige wereld. (Khatami 11-2-1998) 

Khatami verwierp de bemoeienis van de Verenigde Staten in de aangelegenheden 

van het Midden-Oosten en wenste een regio zonder Amerikaanse inmenging. Wel 

verdedigde hij de aanwezigheid van de Russische én de Franse krachten in de 

Perzische Golf in verband met het garanderen van de veiligheid van de regio. Toch wil 

dit niet zeggen dat hij daarmee afweek van zijn beleid van ontspanning op interna-

tionaal gebied.  

De aanwezigheid van de Russische en de Franse krachten in de Perzische Golf is een 

van de elementen die de veiligheid van de Islamitische Republiek garanderen; mochten 

wij worden aangevallen, dan krijgt men te maken met Rusland en Frankrijk, welke 

landen beide lid zijn van de Veiligheidsraad. (Khatami 4-2-1998) 

Met Khatami heeft de Iraanse buitenlandse politiek een radicale verandering 

ondergaan. Deze verandering heeft vooral de betrekkingen tussen Iran met een aantal 

Europese landen verbeterd, zoals Spanje, Italië, Frankrijk en Griekenland (Ehteshami 

& Zweiri 2008: xv). Khatami bracht in een toespraak in de Verenigde Naties in 2000 

naar voren dat een duurzame betrouwbare politieke orde niet kon bestaan zonder 

rechtvaardigheid voor iedereen ten aanzien van de wet en geen rechtvaardigheid 

zonder vrijheid (Ramazani 2008: 15). Khatami heeft niet alleen het politieke discours 

maar ook de buitenlandse politiek van de Islamitische Republiek van Iran fundamen-

teel veranderd. Zijn buitenlandse politiek bevatte de volgende drie fundamentele 

eigenschappen:  

1. Voorzichtigheid, wijsheid en waardigheid 

2. Anti-spanningenbeleid ten aanzien van de internationale gemeenschap 

3. Dialoog met andere culturen 

De betrekkingen van Iran met de Arabische landen, met name met Saudi-Arabië, 

werden snel hervat. Het land verkeerde in een periode van economische opbouw en 

had dus de buitenlandse investeringen nodig. Investeringen maken ook veiligheid 

noodzakelijk. De anti-spanningenpolitiek van Khatami maakte dat mogelijk en heeft 

bewerkstelligd dat de westerse banken en bedrijven in Iran gingen investeren. In die 

tijd kwamen ook de Europese ambassadeurs terug naar Teheran. De reacties van de 

Europeanen ten aanzien van de presidentschap van Khatami was dus positief. Daarna 

werd ook ‘de constructieve dialoog’ van de EU met Iran over de mensenrechten 
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hervat. De betrekkingen met het buitenland brachten een doorbraak met zich mee. 

Khatami was de eerste Iraanse president die sinds 1979 Italië en Frankrijk in 1999 een 

officieel bezoek bracht. Tijdens dat bezoek kon Khatami succesvolle economische en 

technologische verdragen met Europeanen sluiten, waardoor de Iraanse economie een 

nieuwe richting in kon slaan. De conservatieve fundamentalisten in Iran waren niet 

ingenomen met het bezoek van Khatami aan Europa en de daaruit voortkomende 

verdragen en reageerden fel. Zijn politiek ten aanzien van de internationale gemeen-

schap was succesvol waardoor de historisch gegroeide antiwesterse houding verander-

de in een samenwerking tussen Iran met het buitenland, vooral met de EU (Sabet-

Saeidi 2008: 61-64). 

Khatami heeft zelfs pogingen gedaan in de richting van verbetering van de relatie 

van Iran met de VS door zich positief op te stellen in zijn interview met CNN tijdens 

zijn verblijf aldaar voor een toespraak in de VN (in 1998). Daarbij moet niet voorbij 

worden gegaan aan het feit dat de fundamentalisten in Iran, met name de hoogste 

leider Khamenei, een ‘rode lijn’ hadden getrokken wat betreft de relatie met de VS. 

Vaak wordt beweerd dat Khamenei zelfs degene is die hierin het laatste woord heeft. 

Die rode lijn is er de oorzaak van geweest dat de regering-Khatami zich conservatiever 

ging opstellen wat betreft de relatie met de VS. Dat is ook de oorzaak dat Khatami het 

bij woorden liet waardoor de Iraanse betrekkingen met de VS nooit hervat werden. 

Van hun kant hebben de Verenigde Staten de zware economisch-technologische 

sancties tegen Iran dan ook gehandhaafd. Dit is een voorbeeld van de tegenwerking 

door de fundamentalisten en hierdoor werd de vijandschap ten aanzien van de VS 

gehandhaafd en gelegaliseerd. 

De diplomatieke betrekkingen met Engeland werden eveneens hervat. Engeland 

wordt door de islamieten nog steeds beschuldigd van zijn koloniale rol in Iran en 

wordt door veel Iraniërs beschouwd als medeverantwoordelijk voor de staatsgreep 

tegen de nationale regering van Mohammad Mosaddeq in 1953. Door de kwestie-

Rushdie werden de spanningen nog verergerd. Engeland werd destijds gehaat in 

Iraanse fundamentalistische kringen. Het hervatten van de diplomatieke betrekkingen 

met Engeland was daarom een grote doorbraak en een cruciale stap van de regering-

Khatami. Zoals reeds gezegd stuitten de pogingen en stappen van Khatami in de 

richting van een herstel van de betrekkingen met de internationale gemeenschap op 

grote weerstand van de fundamentalisten. Dit leidde tot straatgeweld georganiseerd 

door de belangengroepen, ofwel de basij-milities en geestelijke studenten (tollab) die 

door hoge fundamentalistische krachten gemobiliseerd werden. Het was ook mogelijk 

dat de fundamentalisten niet alleen om de ideologische maar ook om economische 

redenen niet geporteerd waren voor de politiek van Khatami, omdat daardoor diens 

populariteit in de samenleving wel eens zou kunnen stijgen en dat was natuurlijk niet 

acceptabel. De fundamentalisten wilden invloed blijven uitoefenen op alle middelen 

die zij konden gebruiken om de regering, met name in de ogen van de lage sociale 

klassen, in diskrediet te brengen en als onbevoegd te verklaren. 
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8.5.1 Het Westen en de dialoog tussen culturen 

Eén van de bekende thema’s in het discours van Khatami was dat van de ‘dialoog 

tussen de culturen’:  

Wanneer ik over ‘de dialoog tussen de culturen’ spreek, meen ik dat elke cultuur een 

eigen visie op en interpretatie van de mens, het leven en de heelal heeft. Met de dialoog 

tussen de culturen bedoel ik een onderlinge wisselwerking tussen de leden van de 

verschillende culturen over die verschillende standpunten. De kern van deze dialoog ligt 

bij de intellectuelen en het instrument ervan is de logica, waardoor gedachten en ideeën 

groeien en vooruitgaan. Ik roep aan het einde van de twintigste en aan het begin van de 

eenentwintigste eeuw intellectuelen, filosofen, auteurs, wetenschappers en kunstenaars 

van verschillende culturen op tot het aangaan van deze dialoog, dit in de hoop dat de 

meningen over genoemde thema’s zich daardoor zullen ontwikkelen.  

Door de dialoog tussen de culturen kunnen wij de positieve aspecten van andere 

samenlevingen leren kennen en gebruiken, waardoor wij een wereld kunnen creëren die 

leefbaar is zowel voor moslims als voor niet-moslims. (Khatami 14-12-1997)  

Met de dialoog tussen de verschillende culturen zullen wij niet onze cultuur boven 

andere stellen en beweren dat alles wat tot onze cultuur behoort heilig is, en dat alles 

wat tot andere culturen behoort slecht is. Dat is niet zo! De wijze van denken 

betreffende de wereld, sociale verhoudingen, sociale instituties en tradities blijft altijd 

een menselijke aangelegenheid, en die denktrant kan goed of slecht zijn. Het is mogelijk 

dat ideeën tot een verleden tijd behoren en niet meer het navolgen waard zijn. Een 

dynamische cultuur dient zich voortdurend met zichzelf te confronteren om te kunnen 

groeien en zich te kunnen reconstrueren. (Khatami 25-12-1997a)  

‘Wij roepen de wereld op om een dialoog aan te gaan, maar wij moeten eerst zelf met 

elkaar leren praten en onze problemen aan de hand van dialoog en debat oplossen’ 

(Khatami 27-12-1997a). 

De dialoog tussen culturen hield voor Khatami niet alleen een bepaald politiek 

beleid in, maar ook een culturele, religieuze en filosofische gedachtewisseling:  

In plaats van een conflict heb ik een dialoog tussen culturen voorgesteld. Wij kunnen 

onze eigen cultuur en nationale identiteit behouden, maar tegelijkertijd op internationaal 

gebied vriendschappelijk met elkaar omgaan en met elkaar praten over religie en van 

gedachten wisselen over andere culturele aspecten. Door dit soort gesprekken kunnen 

wij onze culturen evalueren en corrigeren. In plaats van oorlog te voeren op grond van 

religie of cultuur, roep ik op om op grond van cultuur en religie met elkaar te praten. 

De twintigste eeuw is bijna voorbij. Deze eeuw was hard en bloedig en vol spanningen 

die hebben geleid tot oorlog en bedrog. Het is de vraag of wij de eenentwintigste eeuw 

in kunnen gaan met vrede, liefde en veiligheid in plaats van met geweld, oorlog en 

onveiligheid. Om dat doel te bereiken moet de mens zijn patroon van denken herzien. 
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In deze eeuw stonden religie, cultuur en kennis in dienst van de politiek. De politiek 

stond jammer genoeg in dienst van bepaalde militaristische en economische groepen. 

Kom en help om de politiek in dienst van de cultuur te krijgen. Kom en help om in de 

volgende eeuw een interculturele dialoog te beginnen. Kom en help om vrede en rust 

voor de hele wereld te scheppen. (Khatami 10-2-1998) 

Khatami beschouwde, anders dan de fundamentalistische krachten in Iran, het 

Westen niet als satanisch. Hij zag niet alleen de negatieve eigenschappen van het 

Westen. Hij legde integendeel het accent op de positieve eigenschappen van de 

westerse cultuur. Dit was een geheel nieuwe benadering binnen de heersende klasse 

van de islamitische regering, die tot dan toe slechts de negatieve eigenschappen van 

het Westen naar voren haalde en het in zijn totaal als duivels had veroordeeld. 

Khatami ging ervan uit dat de westerse cultuur, net als andere culturen, zowel 

positieve als negatieve eigenschappen in zich heeft en dat de dialoog tussen de 

culturen ook een werkelijke dialoog inhoudt en mensen (moslims) zich niet kritiekloos 

moeten opstellen tegen het Westen:  

Helaas of vervloeken of beledigen veel moslims het Westen, en beledigen is anders dan 

bekritiseren. De dialoog tussen culturen moet tot doel hebben een positieve verhouding 

op te bouwen met het Westen in de richting van een vooruitgang van het menselijk 

bestaan. (Khatami 8-3-1998) 

In zijn taalgebruik ten aanzien van het Westen nam Khatami de terminologie over 

van moderne ideologen zoals Sayyid Jamal al-Din al-Afghani, Mohammad Abduh, 

Mohammad Iqbal, Allameh Naieni, Ayatollah Motahari, Ali Shariati en Mohammad 

Bagher Sadr. Khatami wilde gebruikmaken van de manier van denken van deze grote 

figuren om zijn gematigde positie jegens het Westen juist te formuleren. Naar zijn 

mening benadrukten die figuren dat moslims noch slaven zijn, noch vijanden van de 

westerse cultuur:  

Zij hebben de organisatie van hun eigen samenleving bekritiseerd en gingen uit van een 

proces van reorganisatie van moslimsamenlevingen met behulp van moderne aspecten 

uit de westerse cultuur, maar met behoud van de religieuze waarden en normen die aan 

de moderne tijd aan te passen zijn. Het is onze plicht om de positieve resultaten van de 

westerse cultuur over te nemen en die te integreren in onze eigen geestelijke waarden. 

We zijn noch slaven, noch vijanden van het Westen. (Khatami 1996: Libanan)  

Tijdens het hierboven genoemde interview met CNN gaf Khatami aan dat, in 

tegensteling tot zijn fundamentalistische tegenstanders, niet alles wat uit het Westen 

afkomstig was, afgewezen moest worden (Ansari 2007: 19). Hij erkende verschillende 

malen de westerse waarden die door oosterse landen nagevolgd zouden moeten 

worden. Daarbij prees hij voortdurend waarden als democratie, pluralisme, burger-

rechten, de Civil Society en wetcentrisme. 
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Zoals al gesteld, zette Khatami de vreedzame politiek van Rafsanjani voort, waarbij 

hij de nadruk legde op een ontspannen beleid met andere landen. Hij was ervan 

overtuigd dat vreedzame en vriendschappelijke betrekkingen met het Westen voor de 

Iraanse economie waardevol konden zijn wat betreft investeringen van buitenlandse 

kapitaal en hoogstaande technologie. Hij legde ook de nadruk op de nationale trots 

van het Perzische volk. Khatami ging er met zijn de dialoog tussen de culturen van uit 

dat de Iraanse natie bereid was met alle landen die de onafhankelijkheid van Iran 

respecteren die dialoog aan te gaan met het oog op onze nationale belangen. Voor de 

aanhangers van Khamenei echter stond deze politiek haaks op de ideologische 

waarden van de Revolutie. Zij vonden vooral het beleid van een vreedzame ver-

houding met het Westen en de toenadering tot de Europese landen schandalig, omdat 

die politiek de moslimgemeenschap van haar identiteit vervreemdt (Marshall 2003: 22-

23). 

 

8.5.2 Het Israëlisch-Palestijnse conflict 

Khatami’s houding ten opzichte van deze kwestie hield een rechtvaardige vrede tussen 

Israël en de Palestijnen in. Hij heeft nooit gesproken over de vernietiging van Israël of 

het boycotten van het vredesproces in het Midden-Oosten.  

Wij zijn tegen het huidige vredesakkoord, omdat wij dat niet rechtvaardig [voor de 

Palestijnen] vinden, en we denken dat er uiteindelijk niet tot overeenstemming zal 

worden gekomen. Wij willen graag dat een respectvolle en rechtvaardige vrede in die 

regio zal worden bereikt, en we hopen dat de autonome Palestijnse staat met Oost-

Jeruzalem als hoofdstad zo snel mogelijk tot stand zal komen, waardoor de bron van 

alle ellende en de conflicten zowel daar als in de gehele wereld geëlimineerd wordt. 

(Khatami 14-12-1997) 

Hoewel Khatami’s sympathie uitging naar de Palestijnen en hij ook hun rechten 

verdedigde, wees hij inmenging van andere staten in het conflict af. Dat hield in dat 

zijn steun aan de Palestijnen alleen morele en geen materiële steun betrof, en dus ook 

niet leidde tot het zich mengen in het vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen.  

Wij zijn voor het terugkrijgen van de rechten van de Palestijnse natie; wij protesteren 

tegen het racistische regime dat de rechten van de Palestijnse en de Libanese naties 

schaadt. Wij protesteren daartegen, maar wij bemoeien ons niet met de zaken van 

andere landen en staten. (Khatami 26-8-1997)  

Hieruit zou men kunnen concluderen dat dit een erkenning van Israël als staat 

inhield. In de praktijk leidde deze houding echter tot een passieve opstelling ten 

aanzien van het vredesakkoord in het Midden-Oosten. Dit ondanks het feit dat de 

fundamentalisten in Iran Israël niet als staat wilden erkennen en zelfs tegen een 

vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen waren. Zij hebben vaak van het ver-
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nietigen van Israël gesproken; een oproep die de internationale gemeenschap altijd 

grote zorgen heeft gebaard. 

 

8.5.3 De islamitische wereld 

In de regeerperiode van Khatami bekleedde Iran gedurende drie jaar het president-

schap van de Organisatie van de Islamitische Conferentie, waar alle islamitische landen 

in vertegenwoordigd waren. Tijdens die periode legde de regering-Khatami ten 

aanzien van de islamitische landen de nadruk op solidariteit tussen de lidstaten, en dan 

met name op het gebied van vrede en internationale veiligheid:  

Ik, als de president van de Iraanse Republiek en voorzitter van de Islamitische Confe-

rentie, hoop dat wij in de komende jaren meer solidariteit zullen kunnen bewerkstel-

ligen tussen de islamitische landen, evenals meer samenwerking tussen de leden van de 

Islamitische Conferentie met andere landen in de wereld in de richting van vrede, 

[internationale] veiligheid, rust en rechtvaardigheid op allerlei gebied. (Khatami 10-2-

1998)  

De Islamitische Conferentie zou moeten fungeren als het centrum voor het versterken 

van het solidariteitsgevoel binnen de islamitische landen en daarmee ook een verster-

king teweeg moeten brengen in de verhouding tussen de moslimnaties. De islamitische 

regeringen dienen de nadruk te leggen op de eigenschappen die zij met elkaar gemeen 

hebben in plaats van op hun verscheidenheid. Daardoor zullen zij hun macht kunnen 

vergroten, ook op het gebied van de islamitische [vreedzame] leer, om zo naar vrede en 

vooruitgang te streven. De islamitische wereld zou geen oorlog moeten voeren tegen de 

rest van de wereld. Zij kan beter een vreedzame positie innemen ten aanzien van de 

wereld. (Khatami 28-2-1998)  

Khatami was ervan overtuigd dat de hadj hiervan een goed voorbeeld is:  

De hadj is het centrum van de grootsheid en de solidariteit van moslims in de 

islamitische landen. De solidariteit tussen moslims is het meest onmisbare element in de 

islamitische wereld en de belangrijkste factor voor hun grandeur en reputatie. Helaas is 

aan dit aspect van de hadj tot nu toe om verschillende redenen weinig aandacht besteed. 

De hadj maakt het voor moslims mogelijk om bijeen te komen, niet om tot een oorlog 

op te roepen tegen de wereld of om uit te gaan van vernietiging van andere landen, 

maar tot versterking van de solidariteit en ook om [in een verdedigende zin] een 

mogelijke aanval tegen islamitische landen af te wenden. (Khatami 28-2-1998)  

De situatie in islamitische landen als Afghanistan, Irak, Palestina en de republiek 

Bosnië ziet Khatami als verontrustend, en de regering is dan ook voor een vreedzame 

en rechtvaardige oplossing voor de daar heersende conflicten (Khatami 10-4-1998) 
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8.6 Het nucleaire programma  

Het nucleaire programma van de Iraanse Republiek is nog altijd een punt van zorg 

voor het Westen. Iran werd er in de afgelopen decennia van beschuldigd dat het er 

een geheim programma op na hield voor het vervaardigen van kernbommen. De 

Amerikaanse geheime dienst CIA heeft in juni 2003 in een rapport aan de Congres 

verklaard, dat Iran één van de meest actieve nucleaire programma’s in de wereld bezat, 

waaraan zowel Rusland als China actief deelnamen. Deze beschuldiging is door Iran 

altijd ontkend (Golshaan-Pazhoeh 2007b: 126-127). Sindsdien staat Iran onder zware 

internationale druk tot stopzetting van het nucleaire programma. Het Internationaal 

Atoomenergie Agentschap (IAEA) heeft een verdrag opgesteld, het zogenoemde Bij-

komend Protocol, om de nucleaire activiteiten van Iran onder streng toezicht van de 

IAEA te stellen. De Europese Unie dreigde de relaties met Iran te verbreken indien 

het land het Bijkomend Protocol niet zou ondertekenen (Naderpoer 2007:135), wat 

uiteindelijk na lange tijd heeft geleid tot een nauwe samenwerking van Iran met het 

IAEA en de voorlopige stopzetting van het verrijken van uranium. Hossein Moe-

sawian, woordvoerder van de Iraanse delegatie tijdens de internationale besprekingen 

over het Iraanse nucleaire programma, heeft tijdens die besprekingen de wens uit-

gesproken het internationale vertrouwen in het Iraanse programma te willen terug-

winnen. 

Met de ‘kwestie-Iran’ is op maandag 14 september 2004 door de IAEA een begin 

gemaakt. De dag daarna hebben Frankrijk, Engeland en Duitsland (EU3) een 

ontwerpresolutie ingediend, waarin Iran werd opgeroepen onmiddellijk in te stemmen 

met samenwerking met het genootschap wat betreft onaangekondigde inspecties van 

de nucleaire centra in Iran. De overige punten in de resolutie betroffen het ver-

schaffen van heldere informatie aan de IAEA over de nucleaire activiteiten, het direct 

stoppen met alle activiteiten die verband houden met de verrijking van uranium, 

ondertekening van het Bijkomend Protocol, het stopzetten van voorbereidingen voor 

de installatie van nieuwe centrifuges en tot slot de stopzetting van de zwaarwater-

productiefaciliteiten bij de stad Arak. 

In juni 2003 verklaarde het IAEA na een inspectie van de plaatsen Naţanz en Arak 

dat Iran zich, door zijn verrijkingsactiviteiten in het geheim voort te zetten, niet hield 

aan het nucleaire non-proliferatieverdrag. Daarop vond in Teheran een bespreking 

plaats tussen het hoofd van het IAEA Al-Baradei, het hoofd van de Iraanse atoom-

organisatie Aghazadeh, de Minister van Buitenlandse Zaken van Iran Kharazi en Pre-

sident Khatami. Tijdens die ontmoeting werd door Khatami en Al-Baradei een af-

spraak gemaakt over de voortzetting van de technische ontwikkelingen door de 

Iraanse atoomdeskundigen onder toezicht van een groep van deskundigen van de 

IAEA. President Khatami heeft na die ontmoeting de positieve intenties van zijn 

regering over het Bijkomend Protocol benadrukt. Door Al-Baradei werd verklaard dat 

al het mogelijke zou worden gedaan om controleurs toegang te verschaffen tot de 
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atoominstallaties. Tevens gaf Moesawian de garantie dat om een en ander mogelijk te 

maken het Bijkomend Protocol door Iran zou worden aanvaard, waardoor een sfeer 

van vertrouwen tussen beide partijen tot stand zou komen. 

Op 21 oktober 2003 reageerde de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde 

Naties, Kofi Annan, positief op genoemde samenwerking. Het Iraanse consulaat in 

Wenen overhandigde een aantal dagen later aan Al-Baradei een officiële verklaring met 

betrekking tot de stand van zaken van de Iraanse nucleaire activiteiten. Nog diezelfde 

maand verklaarde Iran aan de EU3 dat het alle activiteiten omtrent de verrijking van 

uranium zou opschorten. 

De Iraanse vertegenwoordiger in de IAEA overhandigde het genootschap een 

maand later de officiële verklaring inzake het volledig stopzetten van alle nucleaire 

verrijkingen en het aanvaarden van het Bijkomend Protocol (Golshaan-Pazhoeh 

2007a: 12-21 en www.NOS.nl). 

Al-Baradei uitte later, onder meer tijdens een bezoek aan België, zijn tevredenheid 

over de samenwerking met de IAEA met betrekking tot de nucleaire activiteiten van 

Iran, en op 21 mei 2004 overhandigde Iran de verklaring aangaande de aanvaarding 

van het Protocol aan de IAEA, waarna de ondertekening plaatsvond op 18 december 

2004 door de Iraanse vertegenwoordigers Mohammad Salehi en Mohamed Al-Baradei. 

(Golshaan-Pazhoeh 2007a: 12-21 en www.NOS.nl). 

Hasan Rohani, toenmalig voorzitter van de Iraanse Hoge Veiligheidsraad, sprak de 

hoop uit dat de ondertekening van het Protocol een einde zou maken aan de span-

ningen tussen Iran en de internationale gemeenschap. De ministers van Buitenlandse 

Zaken van de EU3 lieten zich in positieve zin uit over de ondertekening en vertrouw-

den op herstel en versterking van de verhoudingen tussen de EU-landen en Iran, 

mede na de besprekingen met hun Iraanse ambtgenoot Kamal Kharazi. Khatami heeft 

na deze ontmoeting verklaard eventuele misverstanden over deze kwestie zo veel 

mogelijk uit de weg te willen ruimen, en sprak tevens de verwachting uit dat door de 

Iraanse samenwerking met de internationale gemeenschap de weg van de stabiliteit en 

veiligheid in de regio geopend zou worden en dat geweld zou worden vervangen door 

de dialoog. Khatami betoogde dat  

wij […] alleen over een vreedzame nucleaire technologie [willen] beschikken. Wij 

hebben niet de intentie hiervan af te wijken. Daarom hebben wij ook geen enkel 

probleem met het inspecteren van onze atoominstallaties door internationale 

organisaties. Wij zijn niet van zins een atoombom te produceren en houden ons aan de 

internationale verdragen op dit terrein. Wij zijn ook verheugd dat de internationale 

gemeenschap met ons wil samenwerken, en ik hoop dat wij niet meer vanwege 

misverstanden onder druk van de internationale gemeenschap komen te staan.  

Onder anderen Kofi Annan (toenmalig secretaris-generaal van de VN), MacClan 

(de toenmalige woordvoerder van het Witte Huis), Ariel Sharon (destijds premier van 
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Israël) alsook Rusland hebben hun instemming betuigd met de behaalde resultaten 

(Golshaan-Pazhoeh 2007c: 165-194). 

8.7 Discussie  

Tot verrassing van iedereen werd Khatami tot president van de Islamitische Republiek 

van Iran gekozen. Hij genoot de steun en de stemmen van een ruime meerderheid van 

de Iraniërs (ruim 70%), vooral in zijn eerste presidentschap. Hieruit blijkt dat de 

meerderheid in de Iraanse samenleving voor modernisering en tegen fundamentalisme 

is. De zesde parlementsverkiezing resulteerde eveneens in een overwinning voor de 

hervormingsgezinde krachten, waardoor er positieve verwachtingen bestonden voor 

structurele veranderingen. Toch heeft Khatami, ondanks de steun van het parlement 

en de meerderheid van de bevolking, zijn beloftes niet helemaal waar kunnen maken. 

De meeste kritiek betrof het economische beleid. Dit kreeg onvoldoende prioriteit, 

met name de economische situatie van de bevolking dat met name in de lagere sociale 

klassen tot ontevredenheid leidde. Khatami was van mening dat de politieke en 

culturele ontwikkeling voorrang hadden op de economische hervormingen. Dit 

passieve economische beleid gaf zijn fundamentalistische tegenstanders de mogelijk-

heid zich te organiseren. Men kan zich afvragen of Khatami over voldoende formele 

macht beschikte om zijn beloftes waar te maken en de nodige veranderingen in het 

islamitische systeem in te voeren. Hierbij is het van belang dat men zich realiseert dat 

de president en zijn regering in Iran niet de hoogste autoriteiten zijn om regerings-

programma’s uit te voeren. Zelfs het hervormingsgezinde parlement is niet in staat 

geweest om het nodige beleid uit te stippelen en voor uitvoering door te spelen naar 

het kabinet. De hoogste autoriteit in Iran is de opperste leider die over een absolute en 

onvervangbare macht beschikt. Deze staat boven de wet en geniet onbeperkte 

beslissingsmacht. Zijn macht is te vergelijken met de macht van God; alles te doen wat 

hij wil en bepaalt! Besluiten genomen door het parlement kan hij verwerpen. Ayatollah 

Khamenei heeft direct of indirect vele malen zijn ontevredenheid over het discours 

van Khatami en de leden van het Front van 2Khordad openbaar gemaakt. Hij heeft 

ten minste één keer het parlement tegengewerkt door het opsturen van een zoge-

noemde ‘staatsorde’ inzake de wet betreffende de vrijheid van de media. Karoebi, de 

toenmalige voorzitter van het parlement, heeft dat vóór het begin van het debat van 

het parlement bekendgemaakt.  

Ook het moderne culturele discours van de regering-Khatami kreeg veel tegen-

werking van de traditionele krachten, onder anderen de opperste leider. Naast de 

leider van de Islamitische Revolutie konden ook veel fundamentalistische geestelijken 

niet omgaan met het moderne discours en beleid van de regering. Deze geestelijken 

bezitten hoge posities en dus veel macht binnen de traditionele fundamentalistische 

kringen. Hun aanhangers beschikken over veel voorzieningen die boven de wet uit 
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gaan en dus hebben zij de macht en de middelen waardoor zij het functioneren van 

alle formele organisaties kunnen bepalen en/of desgewenst tegenwerken. Zij zijn in 

staat om de fundamentalistische krachten in de samenleving tegen elke regerings-

orgaan te mobiliseren en deze in meerdere of mindere mate buitenspel te zetten. Deze 

kansen hebben zij dan ook benut. De vraag is dus of Khatami wel de mogelijkheden 

heeft gekregen om zijn beloftes in zo’n gesloten systeem waar te maken.  

Een andere vraag is of hij het systeem van welayat-e faqih wilde veranderen of door 

een democratisch politiek systeem wilde vervangen. Men kan zich ook afvragen hoe 

ver Khatami de hervormingen wilde doorvoeren. Gezien zijn politiek houding zijn 

veel critici van mening dat hij niet van plan was om het systeem van welayat-e faqih ten 

val te brengen, maar slechts enkele globale hervormingen en aanpassingen in het 

islamitische systeem te bewerkstelligen en de onderbouw van de islamitische structuur 

niet aan te tasten. Er zijn enkele hervormingsgezinde analytici die van mening zijn dat 

radicale pogingen tot verandering van de structurele elementen binnen het islamitische 

systeem geleid zouden hebben tot felle reacties van de heersende militaire krachten en 

ook tot een harde aanpak van de hervormingsgezinde activisten en autoriteiten. 

Khatami behoorde tot degenen die een anti-radicale ’stap-voor-stap-methode’ voor-

stonden. Hoewel hervormingsgezinden naar het vervangen van het heersende absolu-

tistische systeem door een min of meer democratische wetgerichte orde streefden, 

wilden zij tijdens dat hervormingsproces de fundamentalistische traditionalisten niet 

uitlokken. Khatami heeft eens gezegd dat zijn tegenstanders gemiddeld elke negen 

dagen voor een crisis tegen in de regering hadden gezorgd. Dit houdt in dat de 

fundamentalisten zelfs de milde hervormingsgezinde regeringswijze van Khatami niet 

konden tolereren; laat staan een meer radicale manier van veranderingen en moder-

nisering. Khatami kwam eindelijk tot de conclusie dat een president in het Iraanse 

Islamitische systeem over zeer weinig macht beschikte. Hij heeft eens aan het eind van 

zijn tweede presidentschapstermijn gezegd dat een president in dit islamitische 

systeem niet machtiger was dan een ‘bereider’! Ondanks dit alles beschuldigen veel 

critici Khatami ervan dat hij conservatief regeerde en niet gebruik heeft gemaakt van 

alle mogelijkheden en potenties die hij acht jaar lang in handen had. Hij verloor 

daarom veel aanhangers binnen de beweging van 2Khordad die hoopten op meer 

veranderingen. Ook is de kans aanwezig dat hij vóór zijn presidentschap een niet-

realistisch beeld had van de gang van zaken in een islamitisch systeem dat geleid wordt 

door de opperste leider. Toch heeft de samenleving onder de invloed van zijn 

moderne discours acht jaar in een semi-moderne sfeer geleefd over welke periode de 

traditionele fundamentalistische krachten zich zorgen maakten en waartegen zij in 

beweging kwamen. Khatami was van plan en vol hoop om zijn essentiële moderne 

leuzen en gedachten zoals de Civil Society, de soevereiniteit van wet, een meerpartijen-

systeem en democratie waar te maken. Hij koos voor een voorzichtige manier voor 

het bereiken van die doelen omdat hij te maken had met twee grote tegenkrachten: de 

macht van welayat-e faqih en de macht van de revolutionaire fundamentalistische 
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groepen en organisaties. Hij hoopte hierdoor de moderne waarden, die de Iraanse 

samenleving al meer dan honderd jaar, sinds de Constitutionele Revolutie nastreeft, in 

de samenleving te kunnen institutionaliseren. De fundamentalisten beschouwden zijn 

moderne programma als vervreemdend en mobiliseerden zich om te doen wat zij 

konden om het regeringsprogramma van Khatami te laten mislukken.  

Het democratische discours van Khatami, zijn respect voor het pluralisme en zijn 

poging in de richting van de dialoog tussen culturen leverden hem veel aandacht en 

aanhangers op. Daardoor werden individuele vrijheid, de rechtsregels, democratie en 

tolerantie dominant in het discours in de politieke sfeer van de Iraanse samenleving. 

Dit hield in een politiek reformisme, economische ontwikkeling en het respecteren 

van de burgerrechten (Haeri 2009: 130-131). 

8.8 Conclusie  

Voormalig President Khatami, president van de Iraanse Islamitische Republiek van 

1997 tot 2005, zette een modernistisch discours in. De wortels hiervan zijn te vinden 

in de Constitutionele Revolutie die plaatsvond in het Iran van begin twintigste eeuw. 

Vóór en na de Islamitische Revolutie van 1979 is de confrontatie tussen de moder-

nisten en de traditionalisten in de Iraanse samenleving doorgegaan. Hoewel het 

moderne discours van Khatami op het gebied van de politiek, evenals op het terrein 

van een moderne organisatie van de samenleving, voor het eerst in de Revolutie wer-

kelijk tot uiting kwam, hebben Khatami en zijn regering al acht jaar daarvoor de basis 

gelegd (en naar buiten toe uitgedragen) voor de verschillende aspecten ervan op 

sociaal, cultureel en ideologisch gebied. Voor de eerste keer werd daarbij de nadruk 

gelegd op de politieke ontwikkeling, in samenhang met begrippen als vrijheid, demo-

cratie, pluralisme, politieke rechtvaardigheid, kiesrecht, het bestaan van politieke par-

tijen en de diversiteit van politieke stromingen. Een van de belangrijke componenten 

in de nieuwe politieke ontwikkeling was de verantwoordingsplicht van de regerings-

leden. Een kritische cultuur stond centraal in de verhouding tussen de burgers en de 

regering. Een dergelijk politiek systeem verkrijgt daardoor zijn legitimiteit. Door 

ontevredenheid van de burgers ten aanzien van de staat verliest een staat immers zijn 

legitimiteit. Dit was iets geheel nieuws in de islamitische staat Iran, omdat tot dan toe 

veel islamitische geestelijken geen rol toekenden aan het volk wat betreft die 

legitimiteit. Islamitische geestelijken staan op het standpunt dat het islamitisch poli-

tieke systeem niet door de burgers, maar slechts door God wordt gelegitimeerd. De 

islamitische leider heeft dan enkel verantwoording af te leggen aan God. Op sociaal-

cultureel gebied werd gestreefd naar de vorming van een Civil Society, waarin de 

vrijheid van allerlei sociaal-culturele groepen gegarandeerd wordt. Ook de vrijheid van 

verschillende sociale subculturen, minderheidsgroepen, vrije meningsuiting en vrijheid 

en gelijkheid van vrouwen ten opzichte van mannen werden van belang geacht. In een 
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dergelijke burgerlijke samenleving staat niemand hoger dan de wet en bepaalt de 

grondwet de gang van zaken in de samenleving. Discriminatie van minderheids-

groepen, evenals het gebruik van geweld tegen individuen, werd afgewezen. Op 

economisch gebied stelde de regering van Khatami een liberaal ontwikkelingsplan op 

dat als doel had de Iraanse economie te doen opbloeien. Ook op internationaal gebied 

werd een nieuw politiek beleid ontwikkeld, dat vooral gericht was op het Westen. In 

de dialoog met de culturen lag de nadruk op debat en discussie met andere landen in 

plaats van op een harde revolutionaire taal die in de Iraanse Islamitische Republiek tot 

dan toe de communicatie met andere landen had gekenmerkt. Khatami wilde door zijn 

op nieuwe leest geschoeide politieke discours de spanningen tussen Iran en de wereld 

elimineren, waarmee Khatami voor het eerst in de Islamitische Republiek voor een 

vredelievende invalshoek koos. Wat betreft het Israëlisch-Palestijnse conflict was de 

houding van de regering-Khatami met betrekking tot het vredesproces in het Midden-

Oosten een passieve. 

Ook het beleid van de regering van Khatami ten aanzien van het nucleaire pro-

gramma vertoonde veel positieve elementen. Onder zijn regering heeft ondertekening 

van het Bijkomend Protocol plaatsgehad, waardoor een samenwerking tot stand is 

gekomen met de internationale gemeenschap op het gebied van inspectie van de 

nucleaire installaties in Iran. Het proces tot verrijking van uranium werd stilgelegd en 

er werd toegestemd in een nauwe samenwerking op nucleair gebied met de IAEA. Iets 

wat tot op het eind van de regering Ahmadinezhad niet het geval was geweest, 

namelijk vriendschappelijke betrekkingen met de rest van de wereld (inclusief het 

Westen), is evenzeer een grote verdienste geweest van de regering-Khatami. Het 

moderne discours van Khatami en het Front van 2Khordad heeft een semi-moderne 

sfeer in Iran gecreëerd, waarin vooral de media en de hervormingsgezinde krachten 

zeer actief waren, wat harde reacties van de fundamentalistische traditionalisten heeft 

opgewekt. Deze conservatieve religieuzen hebben zich tegen de regering van Khatami 

gemobiliseerd en een nieuwe beweging georganiseerd om het proces van moderni-

sering van de sociale orde tegen te werken. Dit heeft geleid tot de opkomst van een 

ultra-fundamentalistische reactionaire beweging van Ahmadinezhad die de volgende 

presidentsverkiezing heeft gewonnen. Dit fenomeen komt overeen met de theorie van 

Giddens, die het fundamentalisme definieert als een reactie van traditionele groepen 

tegen de modernisering. 



HOOFDSTUK 9 

Het discours van Mesbah als tegen-ideologie 

9.1 Inleiding 

De twee kabinetten van Khatami (1997-2005) waren een periode van grote onrust, 

veroorzaakt door de nodige tegenwerking door de conservatieve traditionele krachten. 

De fundamentalisten riepen op tot verzet tegen het discours en de invoering van de 

ideeën van de regering-Khatami. De protesten liepen dermate hoog op dat er poging 

tot moord werd ondernomen op de naaste medewerkers van Khatami. Een aantal 

tegenstanders van de conservatieve krachten zijn door terroristische aanslagen om het 

leven gekomen. De acht jaren onder Khatami kunnen wel omschreven worden als een 

nachtmerrie voor de fundamentalisten in Iran. Hun ideaal van de islamisering van de 

Iraanse maatschappij werd ondermijnd door de in hun ogen te progressieve en te 

westerse richting die de regering in sloeg. Om het gevaar van vervreemding van de 

islamitische waarden en normen in de Iraanse samenleving af te wenden, werden 

pogingen gedaan om het politieke systeem opnieuw in handen te krijgen. Om de kans 

van slagen zo groot mogelijk te maken, hadden zij hun eigen ideologisch discours 

ingezet en geprobeerd om de meest traditionele maatschappelijke groepen achter zich 

te mobiliseren. Deze strategie bleek succesvol en leidde bij de volgende presidents-

verkiezing tot een overwinning. 

Als de nieuwe president van de Islamitische Republiek werd de tot dan toe vrijwel 

onbekende Mahmoed Ahmadinezhad gekozen, waarmee de Iraanse staat een nieuwe 

koers inzette, zowel intern als op internationaal gebied. 

In dit hoofdstuk zal ik de belangrijkste punten van het discours van Ayatollah 

Mesbah Yaazdi uiteenzetten, die volgens veel bekende Iraanse analytici als de ideoloog 

van de regering van Ahmadinezhad beschouwd kan worden. Hiermee wil ik aantonen 

dat de ideologie van Mesbah Yaazdi een sterk anti-modernistische inslag had die haaks 

stond op die van Khatami. Daarna zet ik het discours van Ahmadinezhad uiteen om 

een vergelijking mogelijk te maken tussen deze twee tegengestelde ideologieën.  
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9.2 Ayatollah Mohammad-Taghi Mesbah Yaazdi  

Eén van de leerlingen van Ayatollah Khomeini was Ayatollah Mesbah, die zich vóór 

de revolutie vooral bezighield met de islamitische filosofie en een docentschap 

bekleedde op de islamitische school Haghani in de stad Qom.15 Ayatollah Mesbah was 

één van de belangrijkste figuren van deze school, die vooral bekendstond om het 

opleiden van fundamentalistische krachten, die vandaag de dag de functies vervullen 

van juridische en veiligheidszaken in het islamitische systeem van Iran. De nieuwe 

interpretatie van de islam en het moderne discours van Shariati hadden zich al vóór de 

Islamitische Revolutie in Haghani verspreid. Omdat Mesbah fel tegen het ideeëngoed 

van Shariati was en het hem dermate ergerde dat deze ideeën op de school populair 

waren, diende hij uiteindelijk zijn ontslag in (Saanati 2008: 24-25). 

In de hiernavolgende paragraaf licht ik dit probleem toe, en daarna ga ik in op de 

belangrijkste punten van Ayatollah Mesbah’s standpunten ten aanzien van belangrijk-

ste onderwerpen tijdens de regeringsperiodes van Khatami. 

 

9.2.1 Mesbah en Shariati  

Ayatollah Mesbah was vóór de Islamitische Revolutie al bekend om zijn harde kritiek 

op de ideeën van Ali Shariati. Het bestrijden van deze ideeën zag hij als zijn religieuze 

plicht en dus keerde hij zich tegen diens volgelingen. Mesbah was van mening dat 

Shariati’s ideeën en zijn interpretatie ten aanzien van de islamitische bronnen op 

essentiële punten een intimiderende inhoud hadden: ‘alleen door de interpretatie van 

een islamitische jurist kon de ware islam zich manifesteren’. Een tweede punt van 

kritiek betrof het standpunt van Shariati wat betreft ‘de islam zonder geestelijken’, 

welk idee volstrekt onacceptabel was voor geestelijken als Mesbah. In de ideeën van 

Shariati met betrekking tot de islam onderscheidde Ayatollah Mesbah grote en kleine 

misinterpretaties. Volgens Mesbah ontkende Shariati bijvoorbeeld de Dag des Oor-

deels en het voortleven in een andere wereld na de dood. Mesbah betoogde dat het 

een misvatting van Shariati was om de Dag des Oordeels slechts als symbolisch leer-

stuk van het geloof te beschouwen, en het daaruit voortvloeiend dus geen empirische 

realiteit toe te kennen. Ook de standpunten van Shariati met betrekking tot het sjiisme 

en de organisatie van de sjiitische geestelijken getuigen volgens Mesbah van een on-

islamitische interpretatie. Shariati beweerde namelijk dat in het huidige sjiisme een inti-

miderende tendens waarneembaar was binnen de islam: sommigen (denk hierbij aan 

de geestelijken die zich volgens hun interpretatie van de islam zagen als God op aarde) 

werden daarin uitvergroot tot een godheid, wat de islam tot een polytheïstische 

godsdienst maakte. Shariati was van mening dat er in de islam geen officiële plaats was 

                                                        
15 Hij had een nauwe band met de fundamentalistische organisatie de Vereniging van de Islamitische 

Coalitie (VIC). Beweerd wordt dat hij een van de geestelijke leiders van die organisatie was (Eslami 1997: 

271). 
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ingeruimd voor de geestelijken. Zijn islam was juist een islam die het voor iedereen 

mogelijk maakt om persoonlijk een weg tot God te vinden. Volgens Mesbah werkten 

dergelijke ideeën een proces van vervreemding van de essentie van de islam in de 

hand. Hij vergeleek de symbolische taal van Shariati met betrekking tot de islamitische 

termen met de teksten van Salman Rushdie, welke laatste naar zijn mening de 

islamitische principes ridiculiseerde. Volgens Shariati moest het proces van het kiezen 

van de opvolger van de Profeet langs democratische weg plaatsvinden. Ook dit be-

schouwde Mesbah als strijdig met het sjiisme, dat Imam Ali zag als de ware opvolger 

van de Profeet, gekozen door God, en dat de eerste drie opvolgers van de Profeet niet 

als zodanig erkent. De wezenlijke oorzaak van Shariatis ‘verkeerde interpretatie’ ligt, 

naar de mening van Mesbah, in het feit dat hij zijn ideeën van de westerse cultuur 

heeft overgenomen. Dat gold met name voor de notie van het ‘islamitisch protestan-

tisme’. De invloed van Shariati op jongeren en studenten zou een destructieve werking 

hebben en zou leiden tot vervreemding van de islam en verwestersing (Interview 

1992). 

Na de Islamitische Revolutie heeft Mesbah zich vooral beziggehouden met het 

ideologische perspectief van de islamitische regering, en bleef hij doceren aan de 

Islamitische School in Qom. Na de presidentsverkiezingen van 2Khordad 1997, die 

Mohammad Khatami aan de macht brachten, liet Ayatollah Mesbah op politiek gebied 

evenwel herhaaldelijk van zich horen. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk 

komt zijn aanzienlijke invloed in Iran sinds 1997 aan de orde. 

 

9.2.2 Mesbah en 2Khordad 

Gedurende de presidentsverkiezingen van 2Khordad 1997 verleende Mesbah openlijk 

zijn steun aan de conservatieve kandidaat Nategh-Noeri. Het presidentschap van 

Khatami en de opkomst van het verschijnsel 2Khordad waren de katalysatoren voor 

Mesbah’s activiteiten tegen het modernistische discours van de regering-Khatami. 

Facetten als tolerantie en een vrije samenleving waarin ieders stem gerespecteerd 

diende te worden, alsook respect voor de vrijheid van meningsuiting jegens tegen-

standers, hadden in fundamentalistische kringen al aanzienlijke commotie teweeg-

gebracht; daar vreesde men voor een culturele invasie van het Westen en de daarmee 

onvermijdelijk gepaard gaande aantasting van islamitische waarden. 

Mesbah en de fundamentalistische krachten hebben de hervormingsgezinde rege-

ring van President Khatami en zijn aanhangers intensief onder vuur genomen. Mesbah 

maakte daarbij onder andere gebruik van de belangrijke voorpreek van het vrijdag-

gebed in Teheran om het moderne discours van 2Khordad te bestrijden. Ayatollah 

Mesbah pakte de aanhangers en de actieve krachten van 2Khordad hard aan en 

verweet hen de negatie van de doelstellingen van de Islamitische Revolutie. Mesbah 

zag de beweging van 2Khordad als een verschijning van het kwaad dat ideeën en 

intimiderende westerse denkbeelden tegen de revolutie heeft georganiseerd. De 

beweging had met name de islamitische geloofspunten, die hun wortels in de maat-
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schappij hebben, onder vuur genomen, waardoor een cultureel-politieke crisis was 

ontstaan. Mesbah benadrukte dat de islamitische staat vanwege het verschijnsel 

2Khordad in een bijzondere situatie terecht was gekomen die het rechtvaardigde de 

plicht van echte moslims in stelling te brengen, namelijk een verschuiving naar de 

juiste politieke wijze van denken, en wel die volgens de islam, om vervolgens daarmee 

het succes van de hervormingen, en vooral die op het gebied van cultuur, teniet te 

doen (Mesbah Yaazdi 1999: 27). Op deze manier heeft hij zich naar voren geschoven 

als de grootste geestelijke conservatieve tegenstander van het fenomeen 2Khordad en 

het hervormingsgezinde beleid van de regering-Khatami (Ansari 2007: 23). 

 

9.2.3 Mesbah en vrijheid 

Ayatollah Mesbah vond termen als ‘vrijheid’ en ‘democratie’ vaag en on-islamitisch 

(Ziaie 1999). In zijn optiek betekende persvrijheid alleen vrijheid om de denkbeelden 

en handelwijzen van politici uit te dragen en te analyseren (Aansari-Rad 2000). In die 

tijd vond een serie terroristische moordaanslagen plaats op aanhangers van de ideeën 

van de regering, waarbij de naam van Ayatollah Mesbah werd genoemd als de moge-

lijke opdrachtgever van die terreuracties. Toenmalig President Khatami noemde hem 

‘de ideoloog van het geweld’, terwijl Ayatollah Khamenei, de huidige leider van de 

Islamitische Republiek, Mesbah prees als de ‘grootste filosoof van de huidige tijd’. 

Het ligt dan ook voor de hand dat bij de eerstvolgende presidentsverkiezingen 

Ayatollah Mesbah alle steun verleende aan presidentskandidaat Ahmadinezhad. De 

laatste had een forse aanval ingezet op Khatami en het 2Khordad-front, en zijn funda-

mentalistische standpunten vielen grotendeels samen met die van Mesbah. Deze 

steunbetuiging van Mesbah aan Ahmadinezhad verzekerde hem min of meer van de 

loyaliteit van de traditioneel-conservatieve krachten in de Iraanse samenleving. Er 

werd zelfs beweerd dat het Mesbah was die, met hulp van de ultra-fundamentalistische 

krachten, Ahmadinezhad aan de macht heeft geholpen. Dit is zeer zeker denkbaar, 

gezien het feit dat na de verkiezingen Ahmadinezhad Mesbah zijn dank betuigde 

vanwege zijn rol in het mobiliseren en het organiseren van de stemmen (Saanati 2008: 

33-34). 

In Hoofdstuk 7 heb ik naar voren gebracht dat voor Khatami het begrip ‘vrijheid’ 

nadrukkelijk de vrijheid inhield voor individuen om zelf hun levensloop te bepalen en 

de naam ‘mens’ eer aan te doen. De religie dient zich aan te passen aan de vrijheid. 

Gezien in het licht van zijn opvattingen ontkende Ayatollah Mesbah dat vrijheid van 

een hogere orde is dan religie. De reputatie van een individu hangt niet af van de 

vrijheid die hij geniet, en alles waardoor de godsdienst wordt tegengewerkt, is af-

keurenswaardig. De nadruk op vrijheid werkt intimiderend en is een negatieve entiteit 

afkomstig uit de westerse wereld. Vrijheid staat derhalve niet boven de godsdienst, 

maar de godsdienst (de islam) bepaalt alles (Mesbah Yaazdi 1999: 75-76). 

Mesbah geeft de islamitische staat aan als de legitieme bron ten aanzien van de 

afbakening van de vrijheid:  
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Diegenen die de nadruk leggen op vrijheid, zijn beïnvloed door de westerse landen. 

Maar de islamitische staat voert de orde van de islam, van de islamitische jurist, van 

God en van de Profeet uit. Zij [de hervormingsgezinde krachten] weigeren de orde van 

God te accepteren. Zij streven naar seksuele vrijheid, zij willen vrij zijn om seksuele 

relaties te onderhouden. (Mesbah Yaazdi 12-6-1998) 

Op deze uitspraken hebben de aanhangers van het 2Khordad-front massaal 

afwijzend gereageerd. Volgens hen reduceerde Mesbah met die uitspraken vrijheid 

slechts tot seksuele vrijheid, met de bedoeling om zo de traditionele en fundamen-

talistische groepen in de samenleving tegen de moderne eisen van de hervormings-

gezinde krachten te mobiliseren. Daarbij waren zij van mening dat de uitspraken van 

Mesbah (betreffende de vrijheid) belemmerend waren voor de intellectuelen (Karoebi 

13-7-1998; en Aasr-e Ma 1-7-1998). 

 

9.2.4 Mesbah en het burgerschap 

Ayatollah Mesbah Yaazdi, één van de toonaangevende figuren binnen de geestelijke 

kringen, onderscheidde burgers openlijk in twee groepen. Volgens hem bestaan in het 

Iraanse volk twee categorieën mensen, ondanks het feit dat zij op grond van hun 

menselijkheid gelijk zijn. Er zijn burgers van het eerste niveau en van het tweede, en 

de laatsten beschikken niet over gelijke rechten (Aria 19-12-1998). Na deze verklaring 

zijn veel hervormingsgezinden in de pen geklommen. Hun artikelen, waarin de 

houding van Ayatollah Mesbah in dezen heftig werd bekritiseerd, werden gepubliceerd 

in binnenlandse tijdschriften. De auteurs benadrukten met name de gelijkheid tussen 

verschillende groepen van burgers en verwezen hierbij naar het gelijkheidsbeginsel 

zoals in de grondwet neergelegd (Saanati 2008: 331-341). 

 

9.2.5 Mesbah en de politieke legitimiteit 

Het islamitische politieke systeem wordt nadrukkelijk níet gelegitimeerd door de 

stemmen en de goedkeuring van de burgers, maar is afhankelijk van de goddelijke 

wetten. De politieke keuzes die individuen maken dienen beslist niet in strijd te zijn 

met de wil en de wet van God (Mesbah Yaazdi 5-2-1999). 

De legitimiteit van de islamitische staat is volgens Mesbah uitsluitend een godde-

lijke kwestie en geen maatschappelijke aangelegenheid: De bevolking neemt deel aan 

de verwezenlijking van de islamitische staat door het aanvaarden van de positie van 

een islamitische jurist (faqih). Alleen deze faqih heeft het recht om zowel de gang van 

zaken in de maatschappij als het leven van mensen te bepalen. Wanneer de situatie 

zich voordoet dat alle burgers zich vóór een bepaalde kwestie uitspreken, maar de 

faqih daarin een ander standpunt huldigt, heeft de laatste het recht van veto. Slechts de 

handtekening van de hoogste faqih is rechtsgeldig. Alleen door zijn handtekening 

verkrijgt de grondwet zijn legitimiteit en wordt hij uitvoerbaar. De faqih wordt niet 

door het volk gekozen, maar door God. De mensen ontdekken hem, worden hem 
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gewaar. De hoogste faqih is de opvolger en de directe vertegenwoordiger van de 

Heilige Imam. 

Mesbah verdedigt in deze context het idee van Ayatollah Khomeini dat een 

president die door burgers maar zonder de erkenning van de hoogste faqih gekozen 

wordt, geen recht heeft op het presidentschap.  

Het uiteindelijke criterium van erkenning van de uitslag van de presidentsverkiezingen 

is de tevredenheid van de hoogste faqih over die president. De verkiezing is min of meer 

een voorstel dat het volk aan de hoogste faqih doet. Deze kan het voorstel aanvaarden 

of weigeren. (Mesbah Yaazdi 28-12-2005)  

De heerschappij in menselijke samenlevingen is het alleenrecht van Allah, en 

slechts diegene die van Allah de bevoegdheid ontvangt, kan regeren. Hij doelde 

daarmee op het feit dat de hoge islamitische jurist (faqih) de enige is die het recht heeft 

om in plaats van God te regeren: ‘De invloedssfeer van de hoogste faqih behelst alle 

gebieden van het leven van mensen. De mensen hebben geen recht om vrijelijk over 

hun leven, noch zelfs om over hun lichaam te beschikken’ (Mesbah Yaazdi 2003: 254).  

Het 2Khordad-front streefde tijdens de regeerperiodes van President Khatami naar 

het beperken van het bevoegdheidsrecht van de hoogste islamitische jurist (wali faqih 

ofwel de leider van de islamitische staat), dat is opgenomen in Artikel 110 van de 

grondwet. Ayatollah Mesbah heeft getracht dit proces tegen te werken, en hij pro-

beerde zelfs méér rechten te creëren. De wet betreffende het kader van bevoegd-

heden van de hoogste faqih zou volgens hem te vaag zijn. Zijn doel was duidelijkheid 

te scheppen, met andere woorden: de faqih zou de bevoegdheid moeten krijgen alles te 

bepalen, zonder rekening te hoeven houden met de wensen van de bevolking. 

Dit meningsverschil groeide uiteindelijk uit tot een ideologische strijd. Mesbah was 

van mening dat de hoogste faqih zich niet aan de grondwet hoefde te houden; hij staat 

immers krachtens zijn (goddelijke) positie boven de grondwet. Als argument voerde 

hij aan dat Ayatollah Khomeini zich in sommige gevallen ook niet aan de grondwet 

hield, maar zijn eigen weg ging. Hierop werd de ideologische positie van Mesbah door 

de hervormingsgezinde groepen binnen het 2Khordad-front flink veroordeeld. Hij 

werd opgeroepen zich aan de wet te houden en werd er nadrukkelijk op gewezen dat 

Iran een islamitische republiek is en geen islamitische heerschappij (Saanati 2008: 565-

573). 

 

9.2.6 Mesbah en de democratie 

De mening van Ayatollah Mesbah ten aanzien van democratie en de heerschappij van 

het volk was lijnrecht in tegenspraak met die van het 2Khordad-front. De hervor-

mingsgezinden stonden op het standpunt dat in een islamitisch-democratisch systeem 

het de burgers zijn die bepalen wie hen vertegenwoordigt in de regering. Mesbah 

daarentegen stelde dat democratie niet verenigbaar was met de islam. Het verwijzen 

naar de wil van de bevolking is een westerse politieke gedachte die door de islam 
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wordt afgekeurd. De geboden die de islamitische staat voorschrijft, behoren te worden 

geaccepteerd: dat is immers Gods wil. Vrijheid en democratie vallen daarbuiten; dit 

zijn geen islamitische waarden en normen:  

Het uitgaan in een islamitische staat van een systeem als een republiek, staat gelijk aan 

polytheïsme. In een islamitische staat heeft niemand het recht om op politiek gebied 

zijn wil naar voren te brengen. De burgers hebben geen recht om zelf te bepalen wat 

goed is. Het is de islamitische staat die bepaalt wat goed is voor het volk. Men dient de 

wil van de islamitische staat te aanvaarden, ook wanneer die wil door middel van dwang 

wordt opgelegd. Verkiezingen zijn niet echt belangrijk in de islamitische staat. (Noroez 

26-5-2001; Aftab-e Yazd 4-2-2001; Hayat-e No 7-4-2001) 

Opnieuw ontstond er felle kritiek, die in de Iraanse kranten werd gepubliceerd. 

Ook President Khatami hekelde in een toespraak de standpunten van Ayatollah 

Mesbah en zijn aanhangers:  

De jonge generatie wil democratie en neemt geen genoegen met minder. Een islam die 

niet in staat is zich aan te passen aan de democratie, heeft geen toekomst. Sommigen 

zijn van mening dat een republiek slechts een kwestie van formalisme is. Mensen 

hebben een voogd nodig en behoren geen kiesrecht te hebben. Het overheersen van 

zulke ideeën moeten wij bestrijden. Ze vormen een bedreiging voor de democratie in 

onze samenleving. […] Ik maak me zorgen over deze ontwikkeling en ook over de 

godsdienst, meer dan in de tijd vóór de revolutie. (Noroez 31-5-2001; Entekhab 8-7-2003; 

en Aftab-e Yazd 18-1-2005) 

In het verlengde van de ideeën van Mesbah ligt het feit dat een republiek geen 

authenticiteit bezit. De essentie van de revolutionaire leus van de Iraniërs: autonomie, 

vrijheid, islamitische republiek, hield volgens Mesbah geen gelijk evenwicht in voor 

alle drie de termen. De eerste twee eisen waren slechts een aanleiding voor de derde 

eis. Anders gezegd: de Iraniërs wilden vrijheid en autonomie om zo te komen tot de 

vorming van een islamitische republiek. Ook de leus van de regering van Khatami: 

autonomie, vrijheid, vooruitgang, werd door Mesbah bekritiseerd. Hij vroeg zich af 

waarom Khatami en zijn aanhangers een aspect als ‘vooruitgang’ in hun leus gebruik-

ten in plaats van de religieuze waarden van de islamitische republiek. Vooruitgang 

moet in overeenstemming zijn met de inhoud van de islam. Khatami’s stelling dat de 

Iraniërs voor vrijheid, tolerantie ten opzichte van elkaar, menselijk aanzien en voor-

uitgang in het geweer waren gekomen, wees hij af. Voor Mesbah had de nadruk in de 

Islamitische Revolutie moeten liggen op het omarmen van de islam (Noroez 6-6-2001). 

Ayatollah Mesbah uitte zijn afkeuring over het feit dat de bevolking het recht zou 

moeten hebben zelf haar levensloop te bepalen. De meerderheid van de kiesgerech-

tigden in Iran zag hij als ‘asociale alcoholisten’, die bovendien betaald zouden worden 

om hun stem op bepaalde kandidaten uit te brengen (Mesbah Yaazdi 28-11-2003). 

Deze uitspraak beschouwde men als buitengewoon provocerend, en ze heeft dan ook 
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harde reacties in de samenleving teweeggebracht. Mesbah bleef echter de stelling 

handhaven dat iedereen in een islamitische staat verplicht is de wensen van de staat te 

aanvaarden, ook wanneer men het niet eens is met de situatie die daaruit voortvloeit. 

Indien men de gang van zaken in de islamitische staat niet aanvaardt, zo stelde 

Mesbah, moeten zij het land verlaten. Diegenen die zich tegen de staat richten, be-

horen met harde hand bestreden te worden, zelfs al zou dat betekenen dat er slechts 

één persoon in het land overblijft (Noroez 26-5-2001). 

Naar Ayatollah Mesbah’s opvatting is het echter niet noodzakelijk dat de meerder-

heid van de burgers zich achter de islamitische staat schaart:  

Kwantiteit is niet belangrijk. Wel belangrijk is dat het een islamitische staat is die de 

samenleving regeert; de islamitische heersers hebben tot taak om, ondanks eventuele 

tegenstanders, de staat te verdedigen en te behouden. Het contract tussen de heersers 

en de burgers is een eenmalig en bindend contract. Voordat dit contract wordt afge-

sloten, kan men erover nadenken en discussiëren [ziehier het ‘democratische’ aspect in 

de gedachtegang van Mesbah]. Is de stichting van de islamitische staat eenmaal een feit, 

dan dient eenieder de heerser te gehoorzamen: deze voert immers de wil van God op 

aarde uit, en burgers hebben geen recht om tegen de wil van God in te gaan. (Iran 1-12-

2000) 

 

9.2.7 Mesbah en de politieke moorden 

Eind 1998, tijdens terreuracties tegen andersdenkenden, werd een aantal schrijvers, 

oppositionele politici en intellectuelen op afschuwelijke wijze vermoord. Na de kritiek 

die hierop volgde, werd een kleine cel binnen de veiligheidsdienst hiervoor als verant-

woordelijke aangewezen en werden enkele veiligheidsagenten gearresteerd en terecht-

gesteld. Volgens de algemene opinie was het echter onwaarschijnlijk dat een kleine, 

onafhankelijke cel in staat zou zijn dergelijke terreuracties te organiseren. Later werd 

beweerd dat Saied Emami, die naar voren werd geschoven als de belangrijkste ver-

dachte in deze zaak, in de gevangenis zelfmoord had gepleegd. Het grote publiek was 

er echter van overtuigd dat hiermee rondom deze zaak een rookgordijn was opgetrok-

ken om de gang van zaken geheim te houden. De werkelijke toedracht is nooit open-

baar gemaakt. Nadien ging het gerucht dat hoge geestelijken achter de serie moorden 

stonden, aangezien een moord alleen door officiële verklaringen of religieuze 

uitspraken (fatwa) van de geestelijke juristen kan worden bewerkstelligd. Hierop kwam 

de naam van Ayatollah Mesbah keer op keer bovendrijven en werd hij genoemd als 

degene die de fatwa zou hebben uitgesproken met betrekking tot deze moorden. 

Welbeschouwd was Mesbah namelijk degene die in het openbaar liberale anders-

denkenden ‘ketters’ noemde, die de samenleving zouden willen seculariseren, en was 

hij het die in zijn toespraken tijdens het vrijdagsgebed heeft benadrukt dat de isla-

mitische staat hard zou moeten optreden tegen zijn tegenstanders om deze veilig te 

stellen. 
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Geweld tot behoud van de islamitische staat is een noodzaak: iemand die de islam 

tegenwerkt, moet vermoord worden. Iedere moslim is daartoe gerechtigd en geen 

rechtbank kan hem daarvoor veroordelen. Het gaat in de islam niet alleen om het 

leven (zoals de aanhangers van het 2Khordad-front beweren), maar ook om de dood. 

In de woorden van Mesbah:  

Er wordt in de Koran niet gezegd dat moslims lief moeten zijn tegen iedereen, nee, als 

het realiseren van de islamitische doelstellingen slechts met geweld mogelijk is, dan 

hebben wij de plicht om waar nodig geweld te gebruiken. De islamitische leerlingen (de 

tullab) hebben de plicht om hun islamitische taak te volbrengen, ook als zij de kans 

lopen hiervoor omgebracht te worden. De satanische krachten moeten niet denken dat 

de gedachten van Nawwab Safawi niet meer in de maatschappij aanwezig zijn.16 

Als de islam in gevaar komt, als er geen efficiënte regering in de maatschappij bestaat, 

als de berichtgeving van de media zodanig is dat daardoor jongeren van het rechte, 

islamitische pad afdwalen, als er groepen in de samenleving bestaan die ageren tegen de 

islam, als de islamitische staat in gevaar komt, als de waarden van de islam ontheiligd 

worden, dan hebben de moslims de plicht om de wapens op te nemen en de islam te 

verdedigen. Als de regering niet goed functioneert en niet in staat is om de islam te 

verdedigen, dan moeten alle moslims de regering helpen om de gevaren te bestrijden. 

Het is niet belangrijk of duizenden mensen in deze strijd om het leven worden 

gebracht. Het gebruiken van geweld is dan noodzakelijk. (Saanati 2008: 343-345 en 434-

448) 

 

9.2.8 Mesbah en tolerantie 

Eén van de centrale thema’s in het discours van de regering-Khatami was tolerantie 

jegens anderen en andersdenkenden. Dit was een punt dat, zie onder meer het 

bovenstaande, onacceptabel was voor de fundamentalisten. Ayatollah Mesbah keerde 

zich dan ook openlijk hiertegen. Hij beschouwde de term ‘islamitische tolerantie’ als 

een slaapmiddel, iets dat de islamieten passief maakte. 

Ook de in eerdere paragrafen genoemde begrippen als ‘vrijheid’ en ‘democratie’ 

interpreteerde hij als middelen om de islamitische gevoelens, waarden en plichten te 

verzwakken. Hij waarschuwde de fundamentalisten om de cultuur van het martelaar-

schap niet uit het oog te verliezen en de ‘islamitische tolerantie’ niet serieus te nemen. 

Islamitische tolerantie is een volkomen verkeerde interpretatie, die niets te maken 

heeft met de islamitische sharia, en die tegen de islamitische waarden is (Sobh-e Emroez 

19-8-1999; en Aftab-e Yazd 4-2-2000). Het beleid richting tolerantie was met name het 

                                                        
16 Zoals in Hoofdstuk 6 werd beschreven, was Nawab Safawi de leider van de fundamentalistische 

groepering Faada’iyan-e Eslam, die voor de islamitische revolutie sommige overheidsdienaren tijdens de 

regeerperiode van de sjah om het leven heeft gebracht. 
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strategische beleid van het Ministerie van Cultuur. De verantwoordelijke Minister 

Ata’ollah Mohadjerani heeft zijn beleid in het parlement evenwel verdedigd met het 

argument dat het wel degelijk een islamitisch beleid was en dat de bronnen daarvan in 

de islamitische traditie te vinden zijn. 

 

9.2.9 Mesbah en het culturele domein 

De islamitische fundamentalisten ervoeren de ontwikkelingen op cultureel en indivi-

dueel gebied tijdens het bewind van Khatami als een historische ramp. Ayatollah 

Mesbah noemde deze periode ‘de meest rampzalige sinds de schepping van Adam’!  

Er bestaat in onze maatschappij een gevaar dat de religie, het geloof en de waarden van 

mensen bedreigt. Er heeft historisch geen enkele tijd bestaan waarin een gevaar voor de 

[moslim]gelovigen zo ernstig was. In alle voorgaande samenlevingen was er sprake van 

twee tegengestelde krachten, namelijk de waarheid en het kwaad. Elke kracht wilde 

zichzelf als de goede en zijn tegenstander als de kwade zien. Heden ten dage wordt 

beweerd dat er geen ware kracht bestaat en dat iedereen vrij is om te kiezen wat hem 

goeddunkt. Iedereen kan zijn eigen weg gaan. Als iemand in het fetisjisme gelooft, vindt 

men dat geen probleem. Als iemand in het jodendom gelooft, heeft men er ook geen 

problemen mee. Er wordt gezegd dat je geen recht hebt om tegen zulke mensen op te 

treden of ze tegen te houden. Ze zeggen dat er verschillende interpretaties en lezingen 

ten aanzien van de godsdienst mogelijk zijn en dat niemand kan zeggen dat zijn eigen 

interpretatie en lezing de ware is. Ze denken dat de godsdienst te vergelijken is met de 

kleur van kleding, met zoiets als smaakbeleving. Als de één zin heeft om witte kleding 

te dragen en een ander bruine, heb je geen recht om te zeggen dat wit beter is dan 

bruin. Het gaat in het leven om eigen wil en de eigen smaak [aldus de hervormings-

gezinden]. Niemand mag zich daarmee bemoeien. Zij geloven dat de islam geen 

specifieke en bestendige inhoud heeft. […] De invloed van deze goddeloze standpunten 

op onze islamitische maatschappij is desastreus. Zij creëren twijfel bij de gelovigen en 

dit tast de basis van de godsdienst aan. Zij willen het fundament van dit gebouw 

vernietigen. Zij zeggen dat de Profeet en de heilige [sjiitische] imams ook fouten 

hebben gemaakt. Ze geloven dat de Koran in verschillende tijden en op verschillende 

plaatsen anders te interpreteren en te begrijpen is. Ze zeggen dat de Koran niet parallel 

loopt met onze interpretaties. Ze denken dat de Koran op een modernistische wijze te 

interpreteren is. Welke gek heeft tot nu toe de moed gehad om zulke dingen te zeggen? 

Maar in onze tijd, in onze islamitische regering, zijn er sommige personen die zulke 

uitspraken durven te doen. Zij zeggen dat de huidige islam te achterhaald is om de 

problemen van onze huidige tijd te begrijpen en op te lossen. Deze woorden en twijfels 

werken als een verwoestende aardbeving voor onze islamitische staat. Er is in de 

geschiedenis sinds Adam geen vernietigender vuur geweest dan deze twijfels. Het is 

jammer dat zulke meningen door islamitische regeringsleden worden geuit, ook door 

diegenen die tot de geestelijkheid behoren. Er is sprake van een kritieke situatie en wij 
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moeten allemaal voorbereid zijn. Wij hebben gelijksoortige middelen als onze vijanden 

nodig. Het antwoord op deze twijfels is niet een discussie; wij moeten iets anders 

bedenken. (Mesbah Yaazdi 5-1-2000) 

Op 30 januari 2000 werd in een tijdschrift (Azad) een cartoon gepubliceerd waarop 

Ayatollah Mesbah vergeleken werd met een krokodil. Naar aanleiding daarvan zijn de 

geestelijken en de leerlingen van de Islamitische School in Qom de straat op gegaan 

om te protesteren tegen het beleid van het Ministerie van Cultuur. Ze eisten het 

aftreden van de betreffende minister en een wijziging in het regeringsbeleid op het 

gebied van vrijheid en tolerantie. Het protest werd gesteund door veel bekende gees-

telijken in Qom, van wie sommigen deelnamen aan de actie en toespraken hielden. Als 

blijk van steun werden alle lessen van de islamitische en de daaraan gelieerde scholen 

stopgezet en werden de scholen gesloten. De protesten tegen de hervormingsgezinde 

regering van Khatami waren vooral gericht tegen zijn westers gerichte cultuurbeleid 

dat, zo vreesden zij, het terrein open zou leggen voor een culturele invasie vanuit het 

Westen. Dit zou rechtstreeks leiden tot een negatieve beïnvloeding van jongeren. Het 

beleid van de verantwoordelijke minister bestond onder andere uit het toestaan van 

westerse muziekactiviteiten, het vrij laten circuleren van westers gerichte boeken en 

kranten (en dus niet gericht op de islamitische normen en waarden), het hiermee 

indirect toestaan aan de seculiere auteursgemeenschap Kanoen-e Newisaan-degan zich op-

nieuw te organiseren, het vrijgeven van communicatiemiddelen door middel van een 

satelliet, het doen herleven van de nationale tradities en het loven van nationalistische 

figuren zoals Mohammad Mossaaddeq – wat indruiste tegen de wil en de islamitische 

eisen van de moslimgemeenschap. Ayatollah Khamenei, de leider van de islamitische 

staat, stuurde een boodschap naar de demonstranten waarin hij hen voor de actie 

bedankte (Saanati 2008: 684-693). 

Ayatollah Mesbah Yaazdi bekritiseerde keer op keer het cultuurbeleid van de 

regering. Hij vatte zijn kritiek op de toenmalige situatie samen in de volgende 19 

punten: 

1. De hervormingsgezinden willen het dragen van de sluier (de hijab) verbieden. 

2. Zij verzwakken de religieuze basisprincipes, wat een groter gevaar vormt dan de 

opsplitsing van het land. 

3. Enkele kranten voeren propaganda voor de Europese hoeren. 

4. De kranten zijn vrij om alles te publiceren. 

5. De regering ondersteunt de opruiende kranten financieel. 

6. Sommigen zijn van plan om de heidense tradities van vijfentwintighonderd jaar 

geleden te laten herleven. 

7. De regering moedigt de burgers aan de nationale tradities (zoals het nationale feest 

Noroez) te vieren en niet naar het vrijdagsgebed te gaan. 

8. Vandaag de dag zijn niet alleen buitenlandse vijanden, maar ook binnenlandse 

actoren actief tegen de islamitische staat. 
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9. Onze huidige vijanden hoeven niet uit Amerika te komen. Sommige van onze 

huidige vijanden waren ooit leden van onze revolutionaire gemeenschap, maar zijn 

nu tegen de ideeën van Imam Khomeini. 

10. In de afgelopen jaren lag het geloof van de bevolking onder vuur. De regering 

steunt financieel diegenen die vóór de revolutie tot het vorige regime behoorden. 

11. Iemand heeft een boek gepubliceerd ten faveure van de secularisering, en de 

hoogste regeringsambtenaren hebben hem ‘de denkende hersens van de hervor-

mingen’ genoemd. Mensen die actief tegen de godsdienst zijn worden dus 

financieel door de regering gesteund. 

12. Wij leven in een wereld waarin iedereen naar islamitische waarden streeft [sic]. De 

hoogste persoon in de regering ondersteunt echter degenen die een antireligieuze 

positie innemen. Hij zegt in geheime bijeenkomsten dat de mens bij toeval 

geschapen is en dat de wereld door niemand bestuurd wordt. 

13. Wij vragen waarom zij [islamitische] waarden prijsgeven, en zij geven als antwoord: 

‘Wij prijzen de hoogste waarde, namelijk de vrijheid!’ Zij plaatsen de vrijheid op 

een hoger niveau [dan de islamitische waarden]. 

14. In zijn verkiezingscampagne zegt hij [Khatami] dat de profeet Mohammad aan het 

eind van zijn leven Ali als zijn ‘beste vriend’ naar voren heeft geschoven en aan de 

moslims voorgesteld. Hij zegt: als zijn ‘beste vriend’, en niet als zijn ‘opvolger’. Dit 

is een schandaal voor ons als sjiieten, die al veertienhonderd jaar voor deze 

waarden strijden en als martelaren zijn gestorven. Hij zegt dit om de stemmen van 

de soennieten in dit land naar zich toe te trekken, hoewel hij daarmee de essentiële 

principes van het sjiisme ontkent. 

15. De culturele autoriteiten van de regering[-Khatami] voeren een beleid waarmee zij 

de cultuur van deze samenleving leiden naar de weg van het heidendom. Ik bedoel 

hiermee niet dat álle culturele autoriteiten op deze manier te werk gaan, maar ik zeg 

dat sommigen in bepaalde ministeries een pro-Amerikaans beleid voeren. 

16. Een aantal cassettebandjes met muziek [die niet islamitisch is], is door het 

Ministerie van Cultuur [van de regering-Khatami] op de markt gebracht. De 

milities van Basidj werden er nadrukkelijk op gewezen de bedoelde cassettebandjes 

niet te beluisteren. Het circuleren van de bandjes betekent nog niet dat ze geschikt 

zijn voor islamieten en gebruikt mogen worden. 

17. In de huidige tijd zijn liberale krachten het culturele systeem van het land 

binnengedrongen, die financieel gesteund worden en in verschillende ministeries 

en organisaties aanwezig zijn. Zij zijn actief in bijvoorbeeld culturele centra, 

culturele carnavals, sportcentra, kunstcentra, in bioscopen, theatercentra en in de 

media. Zij richten de godsdienst te gronde in plaats van deze te introduceren. Als 

hun harten voor de islam zouden kloppen, zouden ze zich anders gedragen. 

18. Het ministerie van Cultuur [van de regering-Khatami] is verantwoordelijk voor 

deze culturele bedreiging van ons land. De minister van Cultuur heeft de verant-

woordelijkheid om op culturele activiteiten controle uit te oefenen. Maar de 



HET DISCOURS VAN MESBAH ALS TEGEN- IDEOLOGIE 287 

minister doet zijn werk niet, geeft zelfs het groene licht voor anti-religieuze activi-

teiten en financiert amorele evenementen. Het ministerie zelf organiseert de cul-

turele evenementen en nodigt anti-islamitische figuren uit die tot het vorige regime 

behoren, en voorziet in alle faciliteiten om hen in staat te stellen lezingen te geven 

waarvan de inhoud is gericht tegen onze islamitische staat. Wat heeft de minister 

hierover te zeggen? Hij zou inderdaad zeggen dat dit ‘culturele ontwikkeling’ heet, 

maar wij zien dat deze culturele ontwikkeling bedreigend, amoreel en anti-

islamitisch is. Niemand stopt dit proces. Het probleem is dat diegenen die de 

verantwoording hebben dit te doen, zelf de oorzaak van het bestaan van dit proces 

zijn. 

19. De activiteiten op het gebied van kunst en cultuur hebben onze [islamitische] 

traditie vernietigd en nieuwe gewoonten geïntroduceerd om onze jongeren te inti-

mideren. Zij hebben de jongeren ertoe gebracht amorele seksuele relaties met 

elkaar te onderhouden.  

 (Sobh-e Emroez 22-12-1999, 17-4-2000 en 19-4-2000; Hamsjahri 19-4-2000; 

Haambaastegi 24-8-2003; en Resalaat 16-5-2000) 

Ayatollah Khamenei heeft zich evenmin onbetuigd gelaten en verklaarde ten 

aanzien van het beleid van de Minister van de Cultuur (Ata’ollah Mohadjerani):  

Hij heeft in zijn tweejarige termijn als minister aangetoond geen ‘islamitische karakter’ 

te hebben. Hij pakt zijn verantwoordelijkheid niet op een islamitische manier aan. 

Welke islamitische film heeft hij laten maken? Welke boeken heeft het ministerie laten 

publiceren ter bevordering van een islamitische denkwijze? De films die tegenwoordig 

in de bioscopen vertoond worden, zijn voor honderd procent anti-islamitisch en gericht 

tegen de Islamitische Revolutie… Ik ben niet tevreden over de minister van Cultuur! 

De meest bedreigende boeken worden gepubliceerd, terwijl een minister van Cultuur de 

verantwoordelijkheid heeft om de islam te introduceren. (Faarhange Eslam 25-1-2000) 

Mohadjerani kwam al met al behoorlijk onder vuur te liggen en werd tijdens een 

interpellatie in het parlement door de islamitische fundamentalisten zwaar onder druk 

gezet. Desondanks zette hij zijn hervormingsbeleid voort. Ooit heeft hij nadrukkelijk 

verklaard dat zijn ministerie niet verantwoordelijk was voor het al of niet belijden van 

de islam in de samenleving; wel zegde hij toe de nodige voorwaarden te scheppen in 

het cultureel domein, opdat iedereen vrij zou zijn om zijn ideeën en standpunten te 

uiten (Mohadjerani 1999: 91 en 201). 

Ook een andere invloedrijke fundamentalistische geestelijke, Ayatollah Djawadi 

Amoli, heeft Mohadjerani’s liberale beleid heftig bekritiseerd en eiste zelfs zijn af-

treden. Hij verklaarde tijdens een lezing voor geestelijken en studenten van islami-

tische scholen:  

De hoge geestelijken hebben allen geprobeerd in preken het culturele beleid van de 

regering te beïnvloeden met het doel dat beleid te corrigeren, maar niemand luisterde 
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naar hen. Zij waren degenen die hebben gezien dat de echte leider van onze revolutie, 

namelijk de Verborgen Imam Mahdi, beledigd werd. Zij hebben hiertegen protestacties 

georganiseerd om te beklemtonen dat de regering het islamitische aspect in het oog 

moet houden en dient te respecteren. Maar er wordt van tolerantie gesproken. Dit gaat 

leiden tot het ondergeschikt maken van de religie onder toezicht van buitenlandse 

machten. De regeringsleden moeten met deze actievoerders contact opnemen om te 

weten wat hun kritiek precies inhoudt. (Rasaie 2000: 180-185) 

Er waren meer invloedrijke geestelijken, onder wie Ayatollah Noeri Hamedani, 

Ayatollah Makarem Shirazi en Ayatollah Mazaheri, die hun misnoegen over het 

culturele beleid kenbaar hebben gemaakt. Vlak vóór een interpellatie in het parlement 

door Ayatollah Noeri Hamedani bleek dat een tekst van vier pagina’s (een officiële 

verklaring) met kritiek op het culturele beleid van de minister, door hem opgesteld, 

was verspreid, hetgeen door Mohadjerani zelf is bevestigd (Mohadjerani 1999: 20, 

2000: 16, 100 en 155). 

Na veertig maanden ministerschap van Ata’ollah Mohadjerani, tijdens welke 

periode islamitische fundamentalisten, hoge geestelijken en zelfs de leider van de 

islamitische staat hem voortdurend bekritiseerden, een periode die kan worden aan-

gemerkt als een culturele oorlog met de fundamentalisten, zag Khatami zich genood-

zaakt diens aftreden (acht maanden daarvoor aangeboden) uiteindelijk te aanvaarden. 

 

9.2.10 Mesbah en het religieus pluralisme 

Voormalig President Khatami was een van de intellectuelen die van een religieus 

pluralisme uitgingen. Hij huldigde het standpunt, en met hem vele intellectuelen 

binnen het 2Khordad-front, dat verschillende interpretaties aangaande godsdienst, in 

casu de islam en de Koran, mogelijk waren. Welbeschouwd zijn dergelijke interpre-

taties afhankelijk van veel factoren, zoals sociale, historische, psychologische en 

contextuele, alsook van factoren binnen de structuur van het gezin. Er kan niet één 

ware interpretatie en lezing ten aanzien van de religieuze bronnen bestaan waarover 

slechts één persoon beschikt. De waarheid is veelzijdig en pluralistisch. Mohammad 

Mojtahed Shabestari, Abdolkarim Soroesh, Emadod-Din Baghi, Akbar Gandji en 

Maghsoed Farasaatkhah zijn een paar voorbeelden van religieuze intellectuelen die 

uitgaan van een hermeneutische lezing van de godsdienst en van de heilige teksten. 

Gezien zijn opvattingen in dezen reageerde Ayatollah Mesbah zeer fel op deze 

visie. Hij interpreteerde haar als een kwaadaardige samenzwering:  

Diegenen die stellen dat er verschillende lezingen ten aanzien van de godsdienst 

bestaan, zijn eropuit de godsdienst te vernietigen. Als iemand zegt dat er verschillende 

lezingen ten aanzien van de godsdienst mogelijk zijn, moet je hem een klap geven en 

tegen hem zeggen: donder op! [sic] Het is onmogelijk aan te nemen dat alle lezingen 

van een bepaalde tekst waar kunnen zijn. De waarheid kan niet pluralistisch zijn. Het 

idee van een religieus pluralisme wordt door de profeten niet toegelaten. De profeten 
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zijn van mening dat slechts één geloof het ware is. Het ware geloof is de islam die de 

profeet Mohammad veertien eeuwen geleden heeft verspreid. Alles wat hiervan afwijkt, 

hoort in de prullenbak thuis. Er bestaat één interpretatie en één lezing van de islam, en 

dat is de lezing van de Profeet en de heilige sjiitische imams. Ik bekritiseer ‘de 

bijzondere geestelijke rechtbank’ die de geestelijken die er dergelijke opvattingen op na 

houden, niet terechtstelt. (Saanati 2008: 500-530; en Ansari 2007: 99) 

In augustus 2000 heeft een islamitische nieuwlichter in een lezing de bekende 

uitspraak van Karl Marx, dat ‘de godsdienst opium voor het volk is’ aangehaald. 

Hashem Aghadjari ging nog verder en stelde dat  

de godsdienst ook opium voor de staat is, omdat de heersers gebruikmaken van de 

godsdienst om hun macht te legitimeren en te legaliseren. Zo laten zij het volk in 

onwetendheid met als doel hun heerschappij in de samenleving te continueren. Een 

dergelijke religiositeit is niet geloofwaardig; zij is politiek van aard en dus bedrieglijk. 

(Aasr-e Ma 17-8-2000) 

Aghadjari bracht ook naar voren dat de leer van de formele geestelijken over de 

islam niet meer bruikbaar was voor de moderne tijd en derhalve in de historische 

prullenbak thuishoorde. Hij verwees hierbij naar de invalshoek van Shariati ten 

aanzien van de islam en de formele geestelijken, namelijk de kritiek op en het protest 

tegen de vigerende islamitische leer. In navolging van Shariati wees ook Aghadjari de 

imitatie van de oelama door het volk af en stelde hij dat alleen apen een ander navolgen 

en geen gebruikmaken van hun eigen verstand. In die lezing, die voor studenten in de 

stad Hamedan gegeven werd, heeft hij de geestelijken belachelijk gemaakt (Hedjazi & 

Rasaie 2002: 390-396). Het gevolg was dat Hashem Aghadjari door een rechtbank tot 

ketter verklaard en ter dood veroordeeld werd, waarop veel universitaire docenten en 

hoogleraren een handtekeningenactie hebben georganiseerd om zijn terdoodveroorde-

ling ongedaan te maken. 

Ayatollah Mesbah was één van de fundamentalistische geestelijken die volledig 

achter het vonnis stonden. Naar de mening van Mesbah ‘had Aghadjari, aanvankelijk 

een moslim, zich ontpopt als een ketter die de heilige principes van de islam onder-

mijnd had en moslims hun geloof ontnam’. Mesbah trok in dit verband een vergelij-

king met Salman Rushdie en benadrukte dat andere geestelijken de verantwoordelijk-

heid op zich dienden te nemen ter verdediging van de islam. Het baarde Mesbah 

zorgen dat de doodstraf van Aghadjari ongedaan zou kunnen worden gemaakt:  

Indien het doodvonnis niet wordt voltrokken, blijft dit proces zich doorzetten. Het is 

dan heel goed mogelijk dat tien anderen zich in zijn kielzog manifesteren en in naam 

van het kolonialisme de heilige principes van onze godsdienst onder vuur zullen nemen. 

(Mesbah Yaazdi 2002: 72-76 en 110). 
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Na een langdurig proces heeft de rechtbank onder druk van binnenlandse en 

buitenlandse intellectuele krachten afgezien van Aghadjari’s terechtstelling en hem tot 

vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. 

Er zijn ook hervormingsgezinde geestelijken die het pluralisme niet in strijd 

beschouwen met de islam en ook de formele lezing van de fundamentalistische 

geestelijken als Mesbah niet met de islam zelf gelijk stellen. Ayatollah Sane’i, 

Hojjatoleslam (een religieuze graad onder de graad ayatollah) Sjabestari, Hojjatoleslam 

Yoesefi Esjkewari en Hojjatoleslam Kadiwar zijn enkele namen die behoren tot de 

intellectuele geestelijken die vooral na de Islamitische Revolutie actief zijn geworden 

en door een moderne interpretatie van de islam en islamitische bronnen de conserva-

tieve en fundamentalistische tendens van de islamitische staat bekritiseerden en 

uitdaagden. Sane’i heeft fatwa’s uitgesproken waarin hij gelijke rechten tussen mannen 

en vrouwen benadrukte. Hij erkende zelfs het recht van vrouwen om mujtahids te 

kunnen worden. Sane’i erkent ook de mensenrechten van alle sociale etnische 

groepen. Sjabestari is een liberale geestelijke die een moderne interpretatie ten aanzien 

van de Koran weergeeft die vooral gebaseerd is op de hermeneutische methodologie. 

Hij staat onder invloed van Nasr Hamid Abu-Zeid en negeert de these van welayat-e 

faqih en gelooft in een democratisch politiek systeem. Yoesefi Esjkewari was een pro-

Shariatische geestelijke die vanwege zijn deelname aan de Berlijn-conferentie over Iran 

in 1999 gevangen werd gezet. Hij werd tot ketter verklaard die vermoord moest 

worden. Onder druk van de internationale gemeenschap werd hij niet geëxecuteerd, 

maar veroordeeld tot vijf jaar celstraf en tot het opheffen van de toestemming voor 

het dragen van geestelijke kleding (Keddie 2006: 309-310). 

 

9.2.11 Mesbah en de leus ‘Iran voor alle Iraniërs’ 

‘Iran voor alle Iraniërs’ werd de centrale leus van de hervormingsgezinde partijen en 

groepen van het 2Khordad-front. De islamitische fundamentalisten hadden sinds de 

revolutie Iran in ruim twee decennia getransformeerd tot een land voor sjiitische 

moslims waarin de zeggenschap uitsluitend toekwam aan de sjiieten. In plaats van 

burgerschap stond de oemma centraal, waarbij geen rekening werd gehouden met 

andere religieuze overtuigingen. Voor de hervormingsgezinden bleef het brandpunt 

echter het burgerschap, dat wil zeggen het Iraans-zijn. Dit geheel nieuwe fenomeen 

bracht grote onrust en bezorgdheid teweeg in de kringen van de conservatieve isla-

mieten, vooral onder de traditionele en fundamentalistische geestelijken. Ayatollah 

Mesbah was één van die geestelijken die de leus bekritiseerden en anti-islamitisch ver-

klaarden. De leus stond symbool voor het nationalisme en was dus in strijd met de 

religieuze cultuur. Mesbah vreesde dat het 2Khordad-front andere gelovigen, zoals de 

Bahá’í, een gelijke positie wilde toekennen en er geen bezwaar tegen zou hebben als de 

Bahá’í of andere gelovigen in Iran aan de macht zouden komen (Mesbah Yaazdi 5-6-

2001).  
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Emadod-din Baghi, een modern denkende schrijver, vergeleek de denkbeelden van 

Ayatollah Mesbah met de ideeën van de conservatieve Ayatollah Sheikh Faazlollah 

Noeri (zoals die geuit waren tijdens de Constitutionele Revolutie), die van mening was 

dat heidenen een ondergeschikte positie ten opzichte van moslims innamen17 (Aftab-e 

Yazd 8-2-2000). Voor Mesbah werkte de leus ‘Iran voor alle Iraniërs’ als een middel 

voor vervreemding en was die leus derhalve gericht tegen de doelstellingen van de 

Islamitische Revolutie; het zou onmogelijk gemaakt moeten worden dat in een sjiitisch 

land als Iran een jood, een bahá’í of een heiden de post van minister zou kunnen 

bekleden. Dit standpunt leverde wederom veel kritiek op (Saanati 2008: 735-741). 

 

9.2.12 Mesbah en het economische systeem 

De kritiek van Ayatollah Mesbah richtte zich ook op het economische systeem; hij 

beschouwde het als één van de slechtste systemen ter wereld. Volgens hem draaide het 

economische systeem van de regering om het principe van de rente, dat in strijd was 

met de islamitische sharia. Hoewel bleek dat de economie in die tijd een groeiproces 

doormaakte, was hij van oordeel dat de economische situatie van het land buiten-

gewoon slecht was, en dat het financiële systeem corrupt was en doortrokken van 

frauduleuze handelingen. Het afsluiten van leningen door Iran met niet-islamitische 

buitenlandse instellingen, ging eveneens in tegen de sharia (haram). De economische 

ideeën van Mesbah om een gezond islamitisch economisch systeem op te bouwen, 

benadrukten het bestrijden van armoede, hoge prijzen en de sociale kloof. Deze weg 

zou de bevolking behoeden voor voedseltekorten. Later verklaarde hij dat het 

probleem niet lag bij de financiële wetgeving, maar zijn oorzaak had in het niet-

uitvoeren van de islamitische wet: het waren de bestuurders en de economische auto-

riteiten die corrupt waren. 

Mesbah vatte het probleem samen door eenvoudigweg te stellen dat de bevolking 

in de [vorige] verkiezingen op de verkeerde partij had gestemd (Aftab-e Yazd 5-7-2003, 

19-7-2003; en Yas-e No 6-7-2003). 

Deze uitlatingen ontlokten onder anderen Khatami de uitspraak dat zij tot doel 

hadden de hervormingsgezinde regering te verzwakken door de situatie als zeer slecht 

af te schilderen (Entekhab 8-7-2003). Ayatollah Mesbah zag dit echter anders. Hij 

vergeleek zijn uitspraken met die van Ayatollah Khamenei, die stelde dat ‘de buiten-

landse vijand’ in onze media en zelfs in een aantal centra van het land was binnen-

gedrongen:  

De regering is niet gelijk aan de staat. Onze islamitische staat is niet gelijk aan een paar 

ministers of ambtenaren. Als de autoriteiten frauderen en corrupt zijn, betekent dit niet 

dat onze islamitische staat corrupt is. Ons systeem is islamitisch omdat een islamitische 

                                                        
17 Noeri had destijds het parlement sterk bekritiseerd vanwege het plan om het burgerschap in de 

grondwet op te nemen waarmee alle Iraniërs over gelijke rechten zouden beschikken. Volgens Baghi 

bewandelde Mesbah hetzelfde pad. 
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jurist, die de Verborgen Imam vertegenwoordigt, boven het systeem staat dat wij allen 

moeten gehoorzamen. Ik waarschuw iedereen dat de zonden hun gevolgen voor de 

maatschappij zullen hebben. (Mesbah Yaazdi 18-7-2003) 

 

9.2.13 Mesbah en Khamenei 

Bij de opkomst van het bewind van Ahemadinezhad heeft Ayatollah Mesbah Yaazdi 

de belangrijkste rol gespeeld binnen de kring van geestelijken. Ik heb naar voren 

gebracht dat het mentoraat en de steun van Mesbah aan Ahmadinezhad een centrale 

rol heeft gespeeld bij de opkomst van het bewind van Ahmadinezhad als een tegen-

beweging. Mesbah heeft als geestelijk ideoloog een grote filosofische ideologie 

gevormd tegen de hervormingsbeweging van 2Khordad. Ahmadinezhad behoorde tot 

een nieuw fundamentalistisch bewind dat naar het doen herleven van het funda-

mentalisme en het zogenoemde ‘orginele discours van de Islamitische Revolutie’ 

streefde. Op die manier hebben beiden elkaar gevonden en een grote campagne 

opgezet tegen de hervormingsgezinde beweging van 2Khordad. De vraag is welke 

contacten er zijn geweest tussen Mesbah en Ahmadinezhad en Ayatollah Khamenei, 

gezien het feit dat Khamenei de hoogste gezaghebber in het islamitische systeem van 

Iran is en veel dingen onder zijn gezag georganiseerd worden. Het presidentschap van 

Ahmadinezhad was een goede stap in de richting van de wil van de opperste leider. 

Tijdens het achtjarige presidentschap van Rafsanjani en de twee termijnen van dat van 

Khatami, beschikte Khamenei niet over de absolute macht. Rafsanjani bezat al veel 

macht in het systeem. Hij was de meest trouwe persoon in de ogen van Ayatollah 

Khomeini. Hij was diegene die de achtjarige oorlog tegen Irak inzette. Rafsanjani was 

ook acht jaar de voorzitter van het parlement. Hij speelde zelfs een cruciale rol bij het 

kiezen van Khamenei als de opvolger van Ayatollah Khomeini door de ‘De Raad van 

de Experts’. Khamenei verrichtte zijn werk als de leider van het islamitische systeem 

vooral in de schaduw van de macht van Rafsanjani en later onder de populariteit en de 

legitimiteit van Khatami. Khatami genoot een grote populariteit in de Iraanse samen-

leving en was ook in het buitenland erg gezien. Khamenei werd in die periodes van 

Rafsanjani en Khatami naar de achtergrond geschoven. Echter met de opkomst van 

Ahmadinezhad hoopte hij een positie met absolute macht te kunnen bekleden in het 

islamitische systeem. Met het presidentschap van Ahmadinezhad kregen de extremis-

tische aanhangers van Khamenei vooral in de beginperiode de belangrijkste posities in 

de machtscentra. Khamenei was er zeker van dat het bewind van Ahmadinezhad zou 

leiden tot het verabsoluteren van zijn macht, omdat hij Ahmadinezhad beschouwde 

als een iemand die niet over politieke en religieuze capaciteiten beschikte en die een 

aanhanger was van het systeem van welayat-e faqih van Ayatollah Khamenei. Hij wist 

dat alle andere fundamentalistische presidentskandidaten zoals Larijani, Ghalibaf en 

Rezaie over veel ervaring en macht in hun kringen beschikten. Voor hem was het niet 

langer acceptabel dat het bestuur van het land na Khatami nog in handen van de 



HET DISCOURS VAN MESBAH ALS TEGEN- IDEOLOGIE 293 

hervormingsgezinden bleef. Hij wilde een nieuwe fundamentalist als president die 

geen of weinig politieke ervaring en macht had. Met andere woorden, hij wilde een 

zwakke president die de ayatollah op alle fronten zou gehoorzamen. In die zin was 

Ahmadinezhad de geschikte kandidaat voor Khamenei. Door de zwakte van de figuur 

en de positie van Ahmadinezhad hoopte Khamenei een hoge (absolute) positie voor 

zichzelf te creëren. Zoals al eerder gesteld heeft Khamenei zijn steun aan Ahmadine-

zhad voor de verkiezingen niet openbaar gemaakt om de morele steun van andere 

fundamentalistische en conservatieve stromingen en groeperingen binnen de isla-

mieten niet kwijt te raken en zijn populariteit binnen het traditioneel-conservatieve 

kamp nog te behouden, ook al vanwege het feit dat er nog drie andere funda-

mentalistische kandidaten voor het presidentschap waren. Dit in tegenstelling tot 

Mesbah die Ahmadinezhad openlijk steunde en hem ‘de kandidaat van de Verborgen 

Imam Mahdi’ noemde. Mesbah is de enige geestelijke die ooit de voeten van 

Khamenei heeft gekust. Dit is, traditioneel gezien, een teken van de hoogste eer en 

absolute gehoorzaamheid die iemand aan een ander kan betuigen. Mesbah beschouwt 

en behandelt Khamenei als een heilige, waardoor een bijzondere verhouding tussen 

hen beiden tot stand is gekomen. Khamenei noemde Mesbah eens de hoogste 

islamitische filosoof in de huidige tijd. Om deze redenen heeft Ayatollah Mesbah alle 

toegang gekregen tot het politieke en religieuze speelveld om Ahmadinezhad zijn 

volledige steun te geven. Khamenei heeft in zijn toespraak tijdens de beëdiging van 

Ahmadinezhad als president zijn diepe blijdschap en tevredenheid getoond na de toe-

spraak van Ahmadinezhad:  

De uitlatingen van Ahmadinezhad maken duidelijk welk pad hij wilde bewandelen; de 

idealen van de islamitische staat, zijn duidelijke stellingnames wat betreft de bestrijding 

van armoede en corruptie bevestigen de idealen in de richting van de doelen van de 

Islamitische Revolutie. Zijn simpele leefstijl trok de aandacht (en de stemmen) van de 

Iraanse bevolking.  

Op deze manier heeft Khamenei denkbeelden van Ahmadinezhad goedgekeurd en 

zijn ideeën en idealen gelegaliseerd (Ansari 2007: 93 en 258-263). De steun van 

Khamenei aan Ahmadinezhad was van cruciaal belang voor Ahmadinezhad, die in de 

schaduw van zijn leider het fundamentalisme tegenover de modernistische tendens 

van Khatami wilde doen herleven. Vier jaar later, na de problematische presidentsver-

kiezing in 2009, waarin Ahmadinezhad met veel moeite voor een tweede termijn presi-

dent werd en de hervormingsgezinden die verkiezing als vals en corrupt verklaarden 

en de uitslag van de verkiezing niet accepteerden, heeft Khamenei in het openbaar 

Ahmadinezhad gesteund en gezegd dat hij met de gedachtegang van Ahmadinezhad 

meer gemeen had dan met die van Rafsanjani. Dit was een historisch moment, omdat 

Rafsanjani tot die tijd als de tweede belangrijkste persoon binnen de islamitische staat 

werd beschouwd. De vraag is of die bijzondere verhouding tussen Ahmadinezhad en 

Mesbah Yaazdi invloed uitoefende op het beleid van Ahmadinezhad als president. In 
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de eerste instantie gaat het in dit onderzoek om ‘de opkomst’ van het bewind van 

Ahmadinezhad als een tegenbeweging en de rol die Mesbah daarbij speelde. Ten 

tweede moet gezegd worden dat Ahmadinezhad tot de tijd vóór zijn presidentschap 

met andere fundamentalistische krachten tegen de hervormingsgezinde groepen 

solidariteit toonde. Gesteld kan worden dat er door de openbare steun van Mesbah en 

Khamenei aan Ahmadinezhad onbeperkte mentale en politieke mogelijkheden werden 

gecreëerd, waardoor hij zichzelf als de geschiktste populaire persoon zowel voor de 

opperste leider als voor ‘de grootste islamitische (fundamentalistische) filosoof van de 

huidige tijd’ als voor nog veel andere fundamentalisten beschouwde en zichzelf daar-

door naar voren kon schuiven. Tegelijkertijd manoeuvreerde hij zichzelf daarmee in 

een irreële positie in het politieke speelveld. Geleidelijk heeft Ahmadinezhad een eigen 

weg gekozen en eiste steeds meer macht op zowel in de politiek als in de economie 

waardoor hij in zijn tweede termijn, vooral in het afgelopen jaar, in ogen van de 

opperste leider aan populariteit heeft ingeboet. Bovendien was het zo dat 

Ahmadinezhad en zijn naaste medewerkers niet echt in de rol van de geestelijken in 

een islamitische staat geloven. Zij wijzen elke vorm van bemiddeling van de gees-

telijken om met de Verborgen Imam Mahdi in contact te komen af. Zij zien zichzelf 

op religieus terrein in staat om zonder hulp van de geestelijken de heilige Koran te 

interpreteren, met de Verborgen Imam contact te hebben en zelfs de inleiding van 

Zijn manifestatie voor te bereiden. Zij hebben hier en daar deze religieuze positie 

openbaar gemaakt en wilden daarmee laten zien dat zij onder de invloed, aandacht en 

toezicht van de Verborgen Imam hun functies verrichten. Dit was inderdaad niet 

acceptabel voor de geestelijken die hun religieuze (en zeker daardoor hun politieke) 

posities door de leer van het bewind van Ahmadinezhad in gevaar zagen komen.  

Khamenei bouwde zijn carrière op in de religieuze stad Mashhad, waarin een 

andere sfeer heerste dan in de religieuze steden Qom en Najaf. Volgens Khalaji (2008) 

heerste in de apocalyptische religieuze school van Mashhad een anti-rationele en anti-

filosofische sfeer waardoor de rationele interpretatie ten aanzien van de heilige tekst 

als niet belangrijk werd gezien. In deze school werd de nadruk gelegd op het idee dat 

alleen de Verborgen Imam in staat is om alle problemen van de huidige wereld op te 

lossen. De volgelingen van deze school zijn niet van mening dat de Verborgen Imam 

zeer snel naar de wereld terug zal keren. Het hebben van contact met de Verborgen 

Imam is voor hen wel belangrijk. Er wordt gezegd dat hoge geestelijken met de Imam 

contact hebben en door hem geleid worden. Khamenei werd beïnvloed door deze 

sfeer en hield zich bezig met dichten en andere literaire activiteiten. Hij werd ook 

bijgelovig in die zin dat hij met behulp van toevallige raadpleging van de pagina’s van 

de Koran zijn belangrijke beslissingen neemt. Men sluit de ogen en stelt een vraag of 

legt een probleem voor aan de Koran en doet vervolgens het boek open. De woorden 

die men dan het eerste ziet, neemt men aan als het antwoord van God op zijn vraag of 

het probleem.  
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Khamenei behoort tot de traditionele sjiieten die zich niet echt druk maken om het 

vormen van een islamitische staat die zich zou representeren als de regering van de 

Verborgen Imam . Hij streeft naar het vormen van een traditionele islamitische staat 

waarin de sharia alles bepaalt. Hieruit blijkt dat Khamenei en Ahmadinezhad niet 

dezelfde kijk hebben op de islam en de religieuze leer en ook dat die voorlopige soli-

dariteit tussen Khamenei en Ahmadinezhad tijdens de presidentsverkiezing van 2005 

gebaseerd was op de politieke noodzakelijkheden van de toenmalige tijd; Khamenei 

wilde een zwakke fundamentalistische president; waardoor hij zelf van absolute macht 

kon genieten. Ahmadinezhad wilde van de invloed van Khamenei gebruikmaken om 

de strijd om het presidentschap te winnen. Ahmadinezhad was erin geslaagd om door 

grote economische en culturele beloftes een grote populariteit vooral binnen lage 

sociale klasse voor zich te winnen. Hij heeft die populariteit willen gebruiken om zijn 

agressieve nucleaire beleid in te voeren en door te zetten. Khamenei was vanaf zijn 

jeugd actief in de politiek. Hij zei ooit eens ergens dat hij onder de invloed van de 

fundamentalistische ideeën van Nawab Safawi (de oprichter van de fundamenta-

listische groep FE) in de politiek actief werd. Daardoor werd hij sterk beïnvloed door 

de eerste generatie van de leiders van de Moslimbroerschapsorganisatie, met name 

door Seyid Qutb en Hassan al-Banna. Hij heeft vóór de Islamitische Revolutie een 

aantal boeken van de twee genoemde auteurs vertaald. Khamenei heeft na de revolutie 

de invloedrijke Partij van de Islamitische Republiek opgericht. Later werd hij de derde 

president van de Islamitische Republiek Iran. Hij heeft zeer actief deelgenomen in de 

oorlog tegen Irak. Door een combinatie van actieve deelneming zowel in de politiek 

als op militair gebied werd hij een man met veel ervaring (Khalaji 2008: 37-66). 

Khamenei keerde zich tegen de moderne wetenschappen, vooral tegen de sociale 

wetenschappen die hij als prowesters beschouwde en als satanisch en misleidend 

bestempelde. Hij nam genoegen met de islamitische wetenschappen en ging uit van de 

islamisering van de sociale wetenschappen en universiteiten. Khamenei benadrukte 

keer op keer de herbezinning van de sociale wetenschappen op de gang van zaken in 

de universiteiten, waardoor er momenteel door de regering-Ahmadinezhad een poging 

is gedaan om deze wetenschappen te islamiseren. In de regeringsperiode van 

Ahmadinezhad werden veel seculiere en andersdenkende universitaire docenten aan 

de kant gezet. 

9.3 Conclusie  

Ayatollah Mesbah Yaazdi was de ideoloog van de ultra-fundamentalistische tendens 

binnen de conservatieve krachten, die vooral na het verschijnsel van 2Khordad en 

tijdens de regeerperiodes van Khatami opkwam. De moderne visie van de regering 

Khatami leidde tot veel onvrede bij de fundamentalistische krachten in Iran. Het 

discours van de politieke en de culturele ontwikkeling heeft een nieuwe stroming doen 
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ontstaan op het sociaal-politieke toneel van Iran. De fundamentalisten hebben de her-

vormingsgezinde regering en de sociaal-culturele sfeer van destijds als een groot 

gevaar voor de islam en de islamitische staat ervaren. Zij zijn op verschillende gebie-

den in actie gekomen om het hervormingsproces tegen te werken. De verklaringen 

van Ayatollah Mesbah waren niet uit de hemel komen vallen, maar een reactie op het 

discours van de hervormingsgezinden, onder andere op de gebieden tolerantie, 

vrijheid, de Civil Society, gelijke rechten voor burgers, politieke legitimiteit door middel 

van democratische procedures, ontwikkeling, vooruitgang en de participatie van het 

volk in het overheidsapparaat. President Khatami heeft in een toespraak op deze 

ontwikkelingen gereageerd en heeft Ayatollah Mesbah daarbij aangewezen als degene 

die verantwoordelijk was voor het geweld dat daarbij plaatsvond. Veel hervormings-

gezinde groepen reageerden massaal op de terminologie van Mesbah, waarin geweld 

tot centraal punt was verheven, en veroordeelden zijn oproep tot het gebruik van 

geweld, evenals zijn discours van het heilig verklaren daarvan. Voor Mesbah telden 

vooral de, zoals hij het zag, noodlottige ontwikkelingen op het cultureel-politieke 

terrein; hij stelde degenen die dat proces teweeg hadden gebracht, verantwoordelijk 

voor de historische crisis in de maatschappij. Mesbah en de zijnen vonden dat de 

moslimgemeenschap in actie moest komen om de islam, de islamitische waarden, de 

islamitische staat en de moslimgemeenschap te redden en te verdedigen. Mesbah en 

Ayatollah Khamenei staan in een bijzondere relatie tot elkaar. De opperste leider en 

Mesbah waren het eens over het steunen van Ahmadinezhad voor het presidentschap. 

Khamenei maakte zijn steun aan hem aanvankelijk niet openbaar om zich niet te 

tonen als een partijdige leider. Mesbah had een dergelijk probleem niet en steunde 

Ahmadinezhad met hart en ziel. De reactie van de leider na de verkiezing toonde zijn 

vreugde aan met de overwinning van Ahmadinezhad. Deze steun was het gevolg van 

de wil en de beslissing van de fundamentalistische krachten om een eventuele over-

winning van de hervormers na Khatami tegen te werken. Op die manier was het 

bewind van Ahmadinezhad een tegenbeweging, hoewel Ahmadinezhad vooral in zijn 

tweede termijn sinds 2009 zijn eigen weg heeft gekozen. 

 



HOOFDSTUK 10 

Het discours van Ahmadinezhad als tegen-ideologie 

10.1 Inleiding 

Na de tweede regeerperiode van Khatami werden op 27 Khordad 1384 (17 juni 2005) 

nieuwe presidentsverkiezingen gehouden. Een aantal maanden daarvoor hadden al 

discussies plaatsgevonden in kringen van fundamentalisten over de kandidaatstelling, 

waarvoor zich ruim duizend personen hadden aangemeld. Door de conservatieve 

Raad van Hoeders werden er uiteindelijk zes geselecteerd, van wie geen enkele be-

hoorde tot de hervormingsgezinde krachten. 

Hoewel de leider van de Islamitische Revolutie, Ayatollah Khamenei, de Raad van 

Hoeders schriftelijk had verzocht twee hervormingsgezinde kandidaten, namelijk 

Moien (Minister van Wetenschap in de regering-Khatami) en Mehr-Alizadeh (voor-

zitter van de Sportorganisatie van de regering-Khatami) in de selectie op te nemen, be-

hoorden alle kandidaten in laatste instantie in meerdere of mindere mate tot het 

fundamentalistische kamp (Mahmoed Ahmadinezhad, Ali Laridjani, Mohammad 

Bagher Ghalibaf en Mohsen Rezaie). De twee andere kandidaten, Hashemi Rafsanjani 

en Karoebi, waren gematigde conservatieven. 

De Raad van de Krachten van de Islamitische Revolutie, een invloedrijke funda-

mentalistische organisatie, had Ali Laridjani, de toenmalige vertegenwoordiger van 

Ayatollah Khamenei in de Hoge Veiligheidsraad en de huidige parlementsvoorzitter, 

als kandidaat naar voren geschoven. Ahmadinezhad was in die periode burgemeester 

van Teheran en werd door sommige ultra-fundamentalistische krachten en door de 

geestelijken gesteund.  

10.2 Ayatollah Khamenei en de geschikte kandidaat  

Binnen het fundamentalistische kamp was een grootscheepse verkiezingscampagne 

gevoerd om de presidentsverkiezingen te winnen en daardoor te verhinderen dat een 

nieuwe hervormingsgezinde president aan de macht zou komen. De leider van de 

Islamitische Revolutie stelde zijn eigen conservatieve eisen voor een geschikte 

president:  
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Een sterke persoon die kundig, actief, vertrouwenwekkend, dapper, gemotiveerd en 

slim is en die gelooft in de doelstellingen van de Islamitische Revolutie en ons systeem. 

Een geschikte leider die het land in de richting van een islamitische staat kan leiden; 

iemand die staat voor vooruitgang en sociale rechtvaardigheid in het land en in staat is 

fraude en corruptie te bestrijden; iemand die met het volk bevriend is en voor het volk 

kan werken; iemand die alle burgers van het land als gelijken beschouwt; iemand die de 

economische problemen kan oplossen; iemand die de kloof tussen rijk en arm kan 

verkleinen; iemand die zijn verantwoordelijkheden in de huidige tijd kan nemen en deze 

met macht en kracht kan uitvoeren; iemand die de idealen van de islamitische staat en 

Imam Khomeini hoogschat; iemand die een economische ontwikkeling voor ogen heeft 

en zich niet laat verblinden door illusies van die ontwikkeling en daarbij het belang van 

de lagere sociale klassen vergeet; iemand die het geloof, de cultuur, economische 

kwesties en de Dag des Oordeels serieus neemt; iemand die zich niet laat beïnvloeden 

door de vijand; iemand die met zijn presidentschap de vijand niet in de kaart speelt; 

iemand die de organisatie van het staatssysteem nieuwe impulsen geeft. Jullie moeten je 

bewust zijn van het feit dat niet iedereen geschikt is voor deze functie. Kies diegene die 

het geloof van het volk, de doelstellingen van de revolutie en de toekomst van de 

burgers vooropstelt. (Khamenei 1-5-2005, 7-5-2005 en 26-5-2005)  

Als gevolg hiervan concludeerde iedereen dat Khamenei naar het adres van 

Ahmadinezhad verwees. Zoals reeds in Hoofdstuk 9 aan de orde werd gesteld, 

probeerde Khamenei als onpartijdig gezien te worden om in het openbaar de rol van 

de vader van de islamitische natie te spelen, hoewel hij feitelijk Ahmadinezhad voor 

ogen had. 

10.3 Mesbah en de presidentsverkiezingen 

Ook Ayatollah Mesbah had zijn ‘islamitische eisen’ ten aanzien van de verkiezingen 

kenbaar gemaakt. De nieuwe president zou zich moeten beijveren voor de institutio-

nalisering van de islamitische waarden. Hiermee probeerde hij de on-islamitische 

politieke leuzen van de verkiezingen af te zwakken en het islamitische karakter van de 

verkiezingen naar voren te halen. Deze poging stond haaks op het discours van 

Khatami, die de bevolking vroeg iemand te kiezen die vrijheid, rechtvaardigheid, voor-

uitgang, ontwikkeling en opbouw van het land hoog in het vaandel had staan. Khatami 

legde de nadruk op de combinatie van de islam en het aspect van vrijheid en het 

behoud van het aanzien van mensen, iemand die geweld en extremisme verwerpt en 

internationale vrede tot een van de speerpunten van zijn beleid maakt (Shaargh 22-6-

2005). 

Aan het eind van de regering-Khatami herhaalde Mesbah de uitspraken van Aya-

tollah Khamenei, gericht op het invoeren van een islamitische staat: ‘Wij moeten ons 

afvragen wat wij moeten doen om onze regering nogmaals tot een islamitische te 
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maken en wie wij daarvoor dienen te kiezen.’ Hij wees de politieke positie van 

sommige geestelijken af die vanwege hun misnoegen over de regering-Khatami de 

presidentsverkiezingen wilden boycotten, en benadrukte dat participatie in de ver-

kiezingen een noodzakelijke islamitische daad was; alleen daardoor kon de door 

Ayatollah Khamenei gewenste islamitische regering tot stand komen:  

Er bestaat nu helaas een situatie in de maatschappij waarin veel verantwoordelijke 

figuren zijn vergeten dat de staat islamitisch moet zijn. Er wordt zelfs niet meer 

gesproken over het islamitisch-zijn van de regering. Er wordt van uitgegaan dat onze 

economie, de industrie en de wetenschap vooruitgang moeten boeken. Maar over de 

islamisering van de samenleving en de regering praat niemand. Ze hebben er geen 

problemen mee dat de islam in deze samenleving niet meer bestaat. (Parto Sokhan 16-12-

2005 en 10-2-2005)  

Mesbah daagde de modernistische lezing van de hervormers ten aanzien van de 

islam uit en zei eens in 2006: ‘Wij moeten de standpunten van sommigen negeren dat 

er in de islam geen sprake zou zijn van geweld. Wij moeten benadrukken dat het 

geweld zich bevindt in het hart van de islam’ (Ansari 2007: 98). 

Ergens anders heeft Mesbah benadrukt dat het deelnemen aan de presidents-

verkiezingen om twee redenen belangrijk was:  

Ten eerste om de islamitische staat op internationaal niveau aanzien te geven en zo te 

tonen dat wij nog steeds achter de Islamitische Revolutie staan. Als onze participatie in 

de verkiezingen onder de 50 procent zou liggen, zou de wereld concluderen dat wij niet 

achter de Islamitische Revolutie zouden staan en niet meer in ons systeem geloven. 

Dan zullen onze vijanden denken dat ons systeem verzwakt is en op weg is naar de 

ondergang. Ten tweede zijn wij in de afgelopen jaren in een situatie terechtgekomen 

waarin bepaalde zwakheden aan het licht zijn gekomen. Als wij een krachtiger president 

hadden gehad die meer aandacht zou hebben besteed aan de islamitische waarden, 

zouden sommige van de huidige problemen niet bestaan. De islamitische waarden zijn 

in de afgelopen tien jaar afgezwakt, waardoor een ongunstige situatie in onze 

samenleving is ontstaan. Ik ben niet wanhopig en ik zeg niet dat deze situatie niet meer 

te herstellen is. De toekomst van het land ligt in hoge mate in handen van de president. 

Daarom moeten wij aan de verkiezingen deelnemen om een goede en deugdelijke 

[gelovige] president te kiezen. Wij moeten ons actief opstellen om goede resultaten te 

verkrijgen. Dit is een noodzakelijk begin om de islam in ere te herstellen. (Eshragh 

Andisheh 13-6-2005) 

Ayatollah Mesbah benadrukte in een andere bijeenkomst nogmaals zijn criteria 

waaraan de toekomstige president zou moeten voldoen:  

Wij moeten diegene kiezen die de islam steunt en achter de islam staat. Wij moeten ons 

niet laten intimideren door leuzen. Wij moeten diegene kiezen die de denkbeelden van 

Imam Khomeini aanhangt en wiens eerste voorkeur naar de islam uitgaat. Hij moet 
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oprecht in de godsdienst [islam] geloven en het belijden van de godsdienst niet slechts 

als een gewoonte beschouwen. Geloven is niet alleen maar een positief punt, het is een 

noodzakelijke taak. Imam Khomeini heeft in de regeerperiode van de sjah al gewaar-

schuwd dat de islam in gevaar was. Ik waarschuw nu dat de islam in de islamitische staat 

in gevaar is. Wij moeten ons niet laten bedriegen. Wij moeten diegene kiezen bij wie de 

islam vooropstaat en die de ware en zuivere islam wil invoeren. (Parto Sokhan 27-1-

2005)  

Op weer een andere plaats benadrukte Mesbah dat de beste kandidaat voor de 

presidentsverkiezingen diegene is  

voor wie als belangrijkste punt geldt het doen herleven van de islamitische waarden. Als 

iemand duizend positieve punten heeft, maar zijn presidentschap de islamitische 

waarden schade toebrengt, mogen wij hem niet kiezen. Wij moeten ook anderen ervan 

bewust maken dat hij zo iemand niet moet kiezen. Bij de presidentsverkiezingen gaat 

het niet alleen om de bestrijding van inflatie en de verhoging van het welzijn van de 

mensen, maar gaat het in de eerste plaats om de heropleving van de vergeten 

islamitische waarden. (Parto Sokhan 10-2-2005)  

Wij moeten diegenen aan de macht helpen die de islam willen behouden en niet diegenen 

die alleen de naam van de islam kunnen noemen. Wij moeten onderzoeken wie voor de 

moslims de beste is. Diegene moet president worden die ervan overtuigd is dat de 

islamitische sharia ingevoerd moet worden. (Parto Sokhan, 17-2-2005)  

De belangrijkste eigenschap van de president zou zijn relatie tot de islam moeten 

zijn en niet zijn bestuurlijke vaardigheid:  

Jullie moeten kijken […] wie de schade die in de afgelopen tijd aan de islam werd 

toegebracht, kan herstellen. Wij moeten diegene kiezen die de islam dient en niet 

diegene die uitgaat van tolerantie en alles [islamitische waarden] belachelijk maakt. De 

oorzaak van veel maatschappelijke ellende is het gebrek aan geloof. (Parto Sokhan 25-5-

2005 en 1-6-2005)  

Een volgend punt van Mesbah betrof de problematische en zeer complexe situatie 

die was ontstaan:  

Het presidentschap is een zeer belangrijke factor in ons islamitische systeem. De 

toekomst van ons land komt voor vier jaar in de handen van één persoon die de 

politiek van onze staat in de wereld vertegenwoordigt. Om deze reden zeggen de 

Europeanen dat zij de discussies over de atoomenergie na de verkiezingen willen 

hervatten. De Amerikanen verklaren dat als de fundamentalisten de verkiezingen in 

Iran winnen, zij Irak in het jaar daarop zullen verliezen! Daarom moeten wij de 

komende presidentsverkiezingen serieus nemen. Wij willen tegen de aanhangers van de 

VS [de hervormingsgezinden in Iran] een oorlog voeren. Zij beweren niet hardop dat zij 

aanhangers van de VS zijn, maar zij volgen wel de doelstellingen van de VS. De 
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Amerikanen willen dat de hervormingsgezinde krachten aan de macht blijven, omdat de 

Amerikanen weten dat zij door hen [de hervormingsgezinde krachten] in Iran terug 

kunnen keren. (Parto Sokhan 2-6-2005) 

10.4 Mesbah en Ahmadinezhad 

Mesbah heeft geen van de kandidaten openlijk gesteund. Dit is gebruikelijk bij 

conservatieve geestelijken; zo laten zij zien dat zij onpartijdig zijn en boven groepen 

staan, wat hen verzekert van een ruime maatschappelijke steun. Dit gold temeer, 

omdat er vier fundamentalistische kandidaten waren en Mesbah niet beschouwd wilde 

worden als een directe verdediger van Ahmadinezhad. Indirect heeft hij Ahmadine-

zhad echter naar voren geschoven als de beste kandidaat. Mesbah benadrukte dat Iran 

een president als Radjaie nodig had.18  

Wij moeten een president als Radjaie kiezen, die Imam Khomeini blind volgde en de 

islam als zijn hoogste prioriteit beschouwde. Als wij iemand vinden die qua levensstijl te 

vergelijken is met Radjaie, moeten wij hem kiezen […], iemand die de religieuze 

waarden wil behouden en onze leider volledig volgt. (Parto Sokhan 10-2-2005) 

Inderdaad was duidelijk dat de fundamentalisten Ahmadinezhad vergeleken met 

Radjaie. In de tekst van zijn verkiezingsfolders werd Ahmadinezhad opgevoerd als ‘de 

Radjaie van onze tijd’. Aan Mesbah werd eens door iemand de volgende vraag gesteld: 

‘Sommigen vinden Ahmadinezhad te jong en te onervaren voor het presidentschap. 

Moeten wij niet iemand kiezen die ouder is en meer ervaring heeft?’ Mesbah 

antwoordde toen dat leeftijd en ervaring geen belangrijke criteria zijn voor een 

president. Hij vergeleek de situatie van toen met de situatie in het begin van de islam, 

toen de Profeet Mohammad was overleden en de moslims een opvolger voor hem 

wilden kiezen:  

De moslims hebben [Imam] Ali (als de opvolger van de profeet Mohammad) niet 

gekozen omdat zij hem te jong vonden of omdat hij niet voldoende ervaring had. […] 

Wij moeten onze lessen trekken uit dat historische verhaal en de fouten van toen niet 

meer herhalen. (Parto Sokhan 2-6-2005) 

Mahmoed Ahmadinezhad is geboren in het dorp Aradan, vlak bij de stad 

Gaarmsar in de provincie Semnan. Hij was de eerste provinciehouder van de nieuwe 

provincie Aardabiel tijdens de regering Hashemi, van 1993-1997. Hij was één van de 

belangrijkste leden van de fundamentalistische groep Abadgaran Enghelab-e Eslami, 

die een nieuwe stroming representeerde binnen het Iraanse fundamentalisme en de 

                                                        
18 Radjaie was de tweede president van de Iraanse Islamitische Republiek, die drie jaar na de revolutie 

voor korte tijd aan de macht kwam. Hij is door een terroristische aanslag om het leven gekomen en stond 

bekend als een president die een eenvoudig leven leidde. 
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nadruk legde op rechtvaardigheid. Abadgaran won de tweede raadsverkiezingen van 

2003 en koos Ahmadinezhad als de burgemeester van Teheran. Abadgaran Enghelab-

e Eslami streefde, anders dan de hervormingsgezinde regering van Khatami, welke 

laatste met name prioriteit toekende aan de politieke ontwikkeling, naar het stichten 

van een islamitische staat. Ahmadinezhad werd aanvankelijk niet gesteund voor de 

presidentsverkiezingen van 2005 door de formele fundamentalistische organisaties, die 

andere fundamentalistische kandidaten ondersteunden, met name Ghalibaf en 

Laridjani. Ahmadinezhad had zijn kosten voor de verkiezingscampagne uit informele 

ultra-fundamentalistische bronnen ontvangen. Eén van die bronnen was de vrouw van 

Ayatollah Mesbah. Zij had haar gouden ring als gift aan het verkiezingscomité van 

Ahmadinezhad geschonken. Een symbolische daad, waardoor veel fundamentalis-

tische krachten in de bevolking concludeerden dat de door Ayatollah Mesbah uitge-

kozen Ahmadinezhad de beste keus was. Sommige auteurs zijn van mening dat de 

steun van Mesbah de beslissende factor is geweest voor het succes van Ahmadi-

nezhad. Destijds bezat Mesbah veel leerlingen en aanhangers in traditionele kringen, 

en hij was [en is nog steeds] bevriend met de huidige leider van de Islamitische 

Revolutie; deze factoren zou hij hebben aangewend ten gunste van Ahmadinezhad. 

Die conclusie werd gevoed door het gerucht in politieke kringen dat Ahmadinezhad 

van plan zou zijn met zijn verkiezingscampagne te stoppen en zich terug zou trekken 

als kandidaat voor het presidentschap. Daarna verscheen in het tijdschrift Parto Sokhan 

van Ayatollah Mesbah op 2 juni 2005 op pagina 6 een artikel met de titel De burgers 

willen u, waarin de auteur van het artikel zich direct tot Ahmadinezhad richtte en hem 

verzocht door te gaan met zijn campagne, omdat hij verantwoordelijk was voor de 

vorming van een islamitische regering in Iran:  

U moet niet stoppen met het belangrijke werk dat u begonnen bent. U moet niet voor 

hen buigen. U moet blijven en doorvechten omdat u de herinnering van Radjaie bent. 

Wij denken dat het mogelijk is dat u de verkiezingen zult winnen en de islamitische 

staat én Radjaie zal doen herleven. Dit zijn geen optimistische dromen; wij denken dat 

dit alles mogelijk zal zijn. Als u met de campagne stopt, wat heeft u dan als antwoord 

aan de duizenden mensen die hun gouden bezittingen hebben gegeven voor uw 

verkiezingscampagne en u en uw presidentschap beschouwen als het uitkomen van hun 

dromen? Geeft u de gouden ring van die vrouw terug?’ 

Na de verkiezingsoverwinning heeft Ahmadinezhad Ayatollah Mesbah in Qom 

bezocht om zijn dank te betuigen voor diens steun tijdens de verkiezingsperiode. 

(Sanaati  2008: 858-862). Mesbah zelf heeft op zijn beurt God bedankt voor het feit 

dat Ahmadinezhad werd gekozen als president. Het succes van Ahmadinezhad 

noemde hij een teken van God:  

God zij gedankt dat zulk een persoon als de president van de islamitische regering 

gekozen werd. Deze gebeurtenis is een goddelijk wonder dat onze maatschappij doet 
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herleven en de godsdienst in de richting van de leer van de Profeet en de Verborgen 

Imam stuurt. (Parto Sokhan 20-7-2005) 

Ayatollah Mesbah heeft later openlijk erkend dat hij Ahmadinezhad beschouwde 

als de meest geschikte kandidaat en dat hij op hem zijn hoop had gevestigd (Mesbah 

29-6-2005). Volgens Mesbah was Ahmadinezhad de enige kandidaat die in zijn 

verkiezingscampagne de nadruk legde op de vorming van een islamitische regering 

met de islam als basis, en die [de waarden van] de revolutie verdedigde. Vervolgens 

ging hij nog verder en verklaarde hij dat God Ahmadinezhad had ‘bewaard’ om de 

problemen in de huidige tijd op te lossen (Haambaastegi 28-6-2005). 

10.5 Het discours van Ahmadinezhad als tegen-ideologie 

Zoals in Hoofdstuk 8 al uiteengezet, was de regering en het discours van Khatami in 

de jaren vóór de presidentsverkiezingen van 17 juni 2005 door de fundamentalistische 

krachten flink bekritiseerd. De bekende fundamentalistische krant Keyhan publiceerde 

tijdens de regeerperiode van Khatami vrijwel dagelijks artikelen, waarin Khatami als 

een westers instrument werd neergezet en als iemand die regeerde in strijd met de 

doelstellingen van de Iraanse Revolutie. Madadpoer, een fundamentalistische auteur, 

schreef in een artikel:  

Het is pijnlijk om te zien dat een maatschappelijke groep in de geest van de huidige tijd 

optimistisch is over de chaotische hervormingen en een burgerlijke samenleving tot 

stand wil brengen, terwijl zowel het westerse imperialisme als het concept van een 

burgerlijke samenleving zich in het Westen in een crisis bevindt. Sommige moslims 

weten niet waarover zij spreken. Zij streven naar een seculiere maatschappij zoals die 

bestaat in Turkije, waardoor onze maatschappij van de islamitische waarden en normen 

zal vervreemden. Wij plaatsen ons hiermee in een positie van actieve én passieve 

verwestersing. (Keyhan 24-6-2001) 

Ook in andere artikelen, gepubliceerd in Keyhan, werd Khatami aanhoudend 

veroordeeld om zijn anti-islamitische beleid en zijn niet in het kader van de islam 

passende gedrag. Als kenmerkend voorbeeld hiervan werd een brief van een vrouw 

gepubliceerd, waarin zij stelde dat het ongepast was dat Khatami en consorten op 

feesten aanwezig waren en daarmee on-islamitisch gedrag vertoonden. In een andere 

brief werd gesteld dat de regering-Khatami, méér dan het regime van de sjah, de 

islamitische waarden miskende. Volgens die brief werden God, de Profeet, de Koran, 

de godsdienst [de islam] en de heilige waarden van de Islamitische Revolutie ontkend, 

wat door Khatami werd toegestaan (Keyhan 24-6-2001: 6). 

Ook op andere fronten kreeg de regering-Khatami met forse kritiek te maken. Zijn 

economische beleid werd geconfronteerd met het feit dat economische voorzieningen 

slechts ten goede kwamen aan een bepaalde groep en dat er geen aandacht werd 
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besteed aan de bestaande fraude op dit gebied en aan frauduleuze praktijken op 

financieel terrein. Verschillende fundamentalistische auteurs hebben het zogenoemde 

‘financiële exclusivisme’ en het verschijnsel van belastingfraude betiteld als tekenen 

van on-islamitische gedrag. De economische sector van de regering werd beschuldigd 

van corruptieve activiteiten van sommige hoge regeringsleden en hun zoons, waardoor 

zij over belangrijke financiële informatie konden beschikken en konden profiteren van 

grote winsten (Keyhan 25-6-2001 en 26-6-2001). Voorbeelden van die corruptie waren 

volgens de fundamentalisten de economische contracten die de regering afsloot. 

Vooraanstaande leden van de regering zouden contracten niet volgens de geëigende 

procedure afsluiten. Bij contracten met buitenlandse oliemaatschappijen zou op grote 

schaal gezwendeld worden. Door hoge geestelijken werd dan ook opgeroepen tot het 

verrichten van een degelijk onderzoek naar deze activiteiten. Ayatollah Djannati, een 

hoge fundamentalistische geestelijke, doelde hiermee met name op de gang van zaken 

in het Iraanse olie-imperium, waarop regeringsambtenaren Djannati vroegen namen 

openbaar te maken. Deze wens tot onderzoek naar deze praktijken werd gedeeld door 

andere hoge geestelijken (Keyhan 27-6-2001, 2-7-2001 en 21-7-2001). 

Op het politieke vlak werd het westerse liberaal-democratisch systeem, voorgestaan 

door Khatami en de aanhangers van 2Khordad, door fundamentalisten gezien als in 

strijd met de doelstellingen van de Islamitische Revolutie. Hasaan Rahimpoer, een 

fundamentalistische analist, heeft in een interview met de krant Keyhan de islamitisch-

modernistische krachten ervan beschuldigd dat zij probeerden de liberale leuzen en 

concepten in overeenstemming te brengen met de religie. Hij was van mening dat die 

tendens zijn wortels in de Iraanse samenleving heeft, maar vanuit het buitenland werd 

versterkt:  

Deze tendens benadrukt de mensenrechten en de vrijheid vanuit de liberale invalshoek, 

en past zich aan aan het westerse standaarddiscours. De aanhangers van dit discours 

willen de basis van de revolutie, namelijk het vertrouwen in het geloof, beschadigen. Zij 

trachten in deze richting geschikte ideologische kaders te vinden zoals het politiek-

religieuze systeem van de middeleeuwen [om door het bekritiseren van zo’n systeem de 

islamitische staat van Iran te beschadigen]. Zij bestrijden de essentie van onze revolutie. 

Als slimme en wijze personen dit proces kunnen sturen en controleren, dat wil zeggen 

onze tegenstanders óf controleren óf elimineren, kunnen wij optimistisch zijn, omdat 

sommige problemen die wij door hun activiteiten op universiteiten en op intellectueel 

terrein hebben, opgelost zullen worden. Als het zo afloopt, zijn we een stap verder. Als 

het anders afloopt en de intellectuele hervormingsgezinde krachten volgens hun wil en 

die van Amerika en het Westen succes boeken, dan is er geen duidelijke toekomst voor 

ons te voorspellen. (Rahimpoer 26-6-2001: 6) 
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Abbaspoer, een parlementslid tijdens de tweede termijn van de regering-Khatami, 

waarschuwde de hervormingsgezinde krachten dat de kinderen van Nawwab Safawi19 

nog in leven waren, en dat die zeker bereid waren om het tegen de seculiere krachten 

op te nemen. Hij vergeleek de situatie met die waarin Nawwab Safawi in actie kwam 

en verklaarde:  

[…] aanvankelijk ging hij een ideologische strijd met zijn vijanden aan. Maar toen hij 

voelde dat zij onze religieuze en nationale belangen in gevaar brachten door 

antireligieuze en antirevolutionaire activiteiten te verrichten, kwam hij in actie. In deze 

tijd leven de kinderen van Nawwab nog steeds, en zij zwijgen niet. Ze zijn bereid om 

hun plicht te doen, zodra de hoge leider het teken geeft. (Keyhan 8-7-2001) 

Veel fundamentalistische krachten hoopten de traditioneel-conservatieve burgers 

achter zich te kunnen krijgen en hen tegen de hervormingsgezinde krachten te organi-

seren. De fundamentalistische auteur Alireza Malekian heeft in een artikel in Keyhan de 

mening geuit dat de regering-Khatami min of meer indirect door het Westen, en met 

name door de VS, tot stand is gekomen:  

De Amerikanen wisten dat zij door middel van een oorlog via Irak tegen de Iraanse 

revolutie geen succes konden boeken. Zij wisten ook dat het omverwerpen van de 

Iraanse staat noch via militaire operaties, noch via economische sancties mogelijk was. 

Daarom hebben ze iets nieuws bedacht. Zij concentreerden zich op culturele activi-

teiten en psychologische propaganda. De Amerikanen hebben Iraanse groeperingen 

ertoe gebracht geen harde woorden en strategieën tegen de Iraanse staat te bezigen. 

Hun wordt aangeraden culturele betrekkingen aan te knopen met de binnenlandse 

groeperingen die westerse neigingen vertonen. De groeperingen die tegen onze 

islamitische staat zijn en in het buitenland verblijven, hopen op die manier hun doelen 

te bereiken. Eén van de leden van die buitenlandse groeperingen heeft enige tijd 

geleden in een toespraak gesteld dat hij het idee van de omverwerping van de Iraanse 

staat afwees, en dat hij meende dat een geleidelijke verandering via de binnenlandse 

oppositie geschikter was, omdat samenwerking tussen de seculiere, hervormingsgezinde 

en [de progressieve] ‘religieus-nationale’ krachten tegen het regime heel goed mogelijk 

was. Deze uitspraken houden een waarschuwing in aan de voorstanders van onze 

revolutie om zich niet en masse tegen de vijand op te stellen, omdat de vijand naar de 

komende vier jaar kijkt en daarin [in de tweede regeringstermijn van Khatami] tracht 

zijn mogelijkheden optimaal te benutten. Wij moeten ons daarvan bewust zijn en 

voorkomen dat zij van die nieuwe mogelijkheid gebruik kunnen maken. (Keyhan 18-7-

2001)  

Ook op het gebied van de kunsten lag het liberale beleid van de regering-Khatami 

onder vuur. Hatami-Kia, een bekende filmmaker van na de revolutie die bekend was 

om zijn films over de oorlog tussen Irak en Iran, heeft het beleid van de regering van 

                                                        
19 Zie Hoofdstuk 6, onder de titel: Faada’iyan-e Eslam 
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Khatami op dit gebied fel bekritiseerd. Hij bestempelde de consequenties van dat 

beleid in de eerste vier jaar van de regering-Khatami als ‘bedreigend’. Hij was van 

mening dat dat beleid op extern gebied gericht was, namelijk op de tevredenheid van 

de buitenlandse culturele investeerders, en intern op de tevredenheid van een aantal 

kapitalisten. Hij markeerde die periode van vier jaar als de slechtste periode na de 

revolutie (Keyhan 15-7-2001). 

Hossein Shariatmadari, de toenmalige (en nog de huidige) uitgever van Keyhan, die 

direct onder supervisie stond van de leider van de islamitische staat, noemde in een 

toespraak de hervormingsgezinde tendens op politiek terrein ‘de nieuwe huichelarij’ en 

waarschuwde voor het gevaar van die ontwikkelingslijn (de fundamentalisten 

noemden de religieuze oppositie van de islamitische staat aan het begin van de Islami-

tische Revolutie ‘de eerste generatie van huichelaars’):  

Vandaag de dag is er een stroming in het land ontstaan die helaas een aantal machts-

centra in handen heeft en die probeert ons islamitische systeem als onbekwaam tentoon 

te stellen. Deze trend vertegenwoordigt ‘de nieuwe huichelarij’ en verbergt zich onder 

de trouwe aanhangers van de revolutie om zodoende zeker te zijn van haar veiligheid. 

Enerzijds wordt getracht de revolutionaire krachten van hun solidariteit te ontdoen en 

anderzijds wordt de noodzakelijkheid benadrukt tot verandering van de structuur van 

ons systeem. Wij kunnen deze krachten, die afhankelijk zijn van het buitenland, zelfs in 

de politieke en culturele sfeer van het land vinden. Onze hoogstnoodzakelijke plicht in 

de huidige tijd is het solidair maken van alle ‘wij-krachten’ tegen de vijand, die een 

illusie van verscheidenheid onder ons verspreidt. Als wij te laat zijn, zullen wij deze 

mogelijkheid verspelen. (Keyhan 21-7-2001) 

Ansari is van mening dat de neo-conservatieve tendens [vertegenwoordigd door de 

groep van Ahmadinezhad] drie min of meer populistische strategieën bevatte tegen de 

hervormingsgezinde regering van Khatami. Ten eerste werd getracht de aandacht van 

de massa te trekken om zich te presenteren als diegenen die een einde wilden maken 

aan de uitbuiting van de arme mensen in de samenleving [waarvoor de hervormings-

gezinde regeringen verantwoordelijk werden gesteld]. Ten tweede streefden zij naar 

het mobiliseren van de massa door diens gevoelens tegen de regering van Khatami op 

te wekken. Op deze manier maakten de neo-conservatieven gebruik van het natio-

nalistische perspectief om de religieuze en niet-religieuze populatie achter zich te 

krijgen en hen voor een islamitisch-nationalistische jihad te mobiliseren. Ten derde 

waren de neo-conservatieve fundamentalisten van plan om een persoon te vinden die 

hun ideeën kon uitvoeren en met de populaire President Khatami kon concurreren en 

het in de tweede termijn van de presidentsverkiezing van 2001 tegen Khatami kon 

opnemen. Het vinden van zo iemand was niet gemakkelijk, vooral niet in de eerste 

jaren van het presidentschap van Khatami waardoor het doel van die strategie 

onbereikbaar werd (Ansari 2007: 24-7). Uiteindelijk was Ahmadinezhad in 2001 

degene van de neo-conservatieve fundamentalisten die zichzelf profileerde als ‘de man 
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van het volk’. De sfeer na de overwinning van Ahmadinezhad van de presidents-

verkiezing in 2005 was gespannen en negatief, vooral in de intellectuele kring en in de 

middenklasse. Men wist niet wat men te wachten stond. Ahmadinezhad combineerde 

vanaf het begin de islamitische messianistische terminologie met de nationalistische 

aspecten, waarmee hij voor zichzelf een charismatische positie binnen de arme bevol-

king wilde opbouwen. Hij gebruikte, eerst geleidelijk en daarna steeds vaker de termen 

‘natie’ en ‘de Iraanse natie’. 

10.6 Het belang van het presidentschap voor fundamentalisten 

De fundamentalisten hebben het belang van de positie van het presidentschap binnen 

het islamitische systeem sterker dan ooit ervaren tijdens de regeerperiode van 

Khatami. De conservatieve Ayatollah Djannati schreef de maatschappelijke proble-

men vlak vóór de verkiezingen toe aan de verscheidenheid in de krachten van de 

islamitische staat en concludeerde dat het presidentschap een belangrijke rol speelt in 

het oplossen van die problemen. Hij legde de nadruk op het feit dat de president 

diende te regeren analoog aan de ideeën en de wil van de leider (Resalaat 23-5-2005). 

Badamchian, de toenmalige voorzitter van de fundamentalistische partij Islamitische 

Verenigingen, heeft een week vóór de verkiezingen duidelijk gemaakt dat de Amerika-

nen via de hervormingsgezinden hun destructieve beleid in Iran probeerden uit te 

voeren: ‘Tijdens de presidentsverkiezingen geven onze vijanden miljarden uit om 

iemand die hun beleid wil invoeren de verkiezingen te laten winnen. Zij zijn van plan 

om een Gorbatsjov in Iran aan de macht te brengen’ (Resalaat 11-6-2005). 

Na de sensatie die met het verschijnsel van 2Khordad in de Iraanse samenleving 

tot stand kwam, werden de sociale voorwaarden voor de opkomst van een ultra-

fundamentalistische kracht gecreëerd. De modernistische gang van zaken in de 

periode van Khatami riep op maatschappelijke gebied conservatieve reacties op. De 

traditionele groepen zagen hun religieuze belangen daardoor in gevaar komen en 

bekritiseerden en beschuldigden de hervormingsgezinden ervan dat zij door de demo-

cratisering van het sociale systeem de islamitische samenleving wilden vervreemden. 

De fundamentalisten zouden het presidentschap terugkrijgen om dat proces tegen te 

werken.  

Ahmad Tawakoli, een parlementslid en de fundamentalistische voorzitter van het 

‘Onderzoekscentrum van het parlement’, heeft vlak voor de verkiezingen als 

belangrijkste taak van de toekomstige president verandering van de destijds al zestien 

jaar heersende sociale situatie genoemd. Hij duidde aan dat de president deze taak als 

zijn plicht moest zien en benadrukte hierbij, dat het plan geënt moest zijn op de 

binnenlandse omstandigheden [en niet gericht op het Westen] (Keyhan 7-6-2005). 
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10.7 Over de fundamentalistische steun aan Ahmadinezhad 

In eerste instantie gaven, als hierboven opgemerkt, de fundamentalistische groepe-

ringen hun steun aan twee andere fundamentalistische kandidaten, die in hun ogen 

meer kans hadden op een verkiezingsoverwinning. Geleidelijk aan veranderden zij 

echter van mening. De indirecte steun van Ayatollah Mesbah heeft hierin een cruciale 

rol gespeeld. De leider van de Islamitische Revolutie, Ayatollah Khamenei, heeft keer 

op keer Ayatollah Mesbah geprezen als ‘de grootste filosoof in onze tijd en de onver-

vangbare kenner van de islam’. Ayatollah Khamenei heeft vlak voor de verkiezingen 

vele malen benadrukt dat ‘de vijand’ [het Westen] het grootse plan heeft om de 

islamitische staat van zijn inhoud te ontdoen. Hij vermoedde bij de vijand een 

complex beleid waaraan sommige binnenlandse krachten meewerkten, en waar-

schuwde regeringsleden niet deel te nemen aan dat verdeel-en-heersplan:  

De vijand wil verscheidenheid en verdeeldheid, zowel tussen het volk en de autoriteiten 

als tussen de verschillende onderdelen van de staat. Helaas verlenen sommigen hun 

steun aan het plan van de vijand. Iedereen moet ertegen waken de vijand te helpen. 

(Resalaat 30-5-2005) 

Stap voor stap hebben sommige fundamentalistische krachten een bepaald 

discours voor de verkiezingen ingevoerd, dat gelijk stond aan het discours van de 

Ayatollahs Khamenei en Mesbah. Ahmadinezhad bleek de beste verdediger van dat 

discours. Fatomeh Alia, een fundamentalistisch parlementslid, heeft een aantal 

maanden voor de verkiezingen benadrukt dat de fundamentalisten deel zouden nemen 

op basis van een bepaalde strategie. Bedoelde strategie legde de nadruk op de strijd 

tegen ‘armoede, fraude en discriminatie’ als de speerpunten van de nieuwe regering. 

Zij hielden de regering-Khatami en daarvóór de regeerperiodes van Hashemi 

Rafsanjani verantwoordelijk voor de sociale kloof tussen arm en rijk en hoopten dat 

het beleid van de nieuwe regering deze kloof zou kunnen dichten. Haddad Adel, de 

toenmalige fundamentalistische parlementsvoorzitter en een vertrouweling van de 

leider van de islamitische staat, heeft toentertijd beklemtoond dat het pad voor ‘betere 

presidentsverkiezingen’ geëffend was, waardoor het ‘oog van fetneh [‘het oproer’] 

verblind zal worden’ (Resalaat 24-5-2005 en 25-5-2005). 

Zoals hierboven al aangegeven, verschoof bij de fundamentalistische organisaties 

geleidelijk aan de aandacht naar Ahmadinezhad. Een grote groep, de Vereniging van 

de Abadgaran Coalitie, heeft in de drie weken voorafgaand aan de verkiezingen twee 

kandidaten voorgedragen, Ahmadinezhad en Laridjani, en gaf te kennen dat de uitein-

delijke kandidaat later bekend zou worden (Resalaat 22-5-2005). Een week voor de 

verkiezingen betuigde een aantal fundamentalistische geestelijken uit Qom officieel 

hun steun aan Ahmadinezhad. In een brief spraken zij de hoop uit op een over-

winning van Ahmadinezhad, die vervolgens een regering zou vormen die vertrouwen 



HET DISCOURS VAN AHMADINEZHAD ALS TEGEN-IDEOLOGIE 309 

had in de islam, de Islamitische Revolutie, Imam Khomeini en de huidige leider van de 

islamitische revolutie, Khamenei (Resalaat 9-6-2005). 

Inmiddels konden de fundamentalistische kandidaten rekenen op een toenemende 

steun vanuit hun achterban. Ahmadinezhad was ervan overtuigd dat hierdoor de 

situatie in het land dusdanig zou gaan veranderen dat het onvermijdelijk zou zijn dat 

een islamitische regering aan de macht zou komen, waarbij hij onderstreepte dat die 

regering trouw zou zijn aan de revolutie (Resalaat 11-6-2005). Zijn overtuiging was 

gestoeld op het feit dat de fundamentalistische krant Resalaat hem vóór het tellen van 

de stemmen al aanmerkte als ‘het fenomeen van de negende presidentsverkiezingen’. 

Ayatollah Emami Kashani, een invloedrijke conservatieve geestelijke, richtte zich tot 

de toekomstige president met de woorden:  

De nieuwe president moet aantonen dat de islam in staat is het land te besturen. Het 

Westen beweert het tegendeel, en het is uw taak om te bewijzen dat het wél mogelijk is. 

U moet laten zien dat de islam in staat is om de maatschappelijke problematiek wat 

betreft de economie, de huwelijksvoltrekking, drugs en de morele intimidatie het hoofd 

te bieden. (Resalaat 18-6-2005) 

10.8 De uitslag van de verkiezingen 

Eén van de fundamentalistische kandidaten, Mohsen Rezaie, heeft zich vierentwintig 

uur voor de verkiezingen als kandidaat teruggetrokken. De einduitslag van de verkie-

zing werd gepubliceerd in Resalaat (19-6-2005): Hashemi Rafsanjani behaalde 

6.159.435 van de stemmen, tegenover Ahmadinezhad 5.710.354; Karoebi kwam op 

5.066.316 stemmen, Moien 4.075.304, Ghalibaf 4.054.189, Laridjani 1.740.163 en 

Alizadeh kreeg 1.289.323 stemmen. Deze uitslag hield in dat niemand een duidelijke 

overwinning had behaald en dat voor de eerste twee kandidaten nog een tweede ronde 

nodig was. De gematigde kandidaat Karoebi heeft na het bekend worden van de 

uitslag verklaard dat er sprake was van georganiseerde fraude in het verkiezingsproces, 

en wel in het voordeel van Ahmadinezhad. Hij publiceerde een open brief waarin hij 

verkondigde dat hij de uitslag niet aanvaardde, omdat het verkiezingsproces niet 

correct was verlopen en de uitslag dus onbetrouwbaar was (Resalaat 19-6-2005; en 

Aftab-e Yazd 19-6-2005) 

Na de eerste verkiezingsronde betuigde Mohammad Faarhangi, woordvoerder van 

Ali Laridjani, zijn steun aan Ahmadinezhad en verklaarde: ‘Geen van de fundamenta-

listische kandidaten was in staat om in deze verkiezingen solidariteit te kweken onder 

onze krachten, maar Ahmadinezhad heeft met hulp van de burgers de fundamen-

talisten deze solidariteit wél tot stand kunnen brengen’ (Resalaat 21-6-2005). De voor-

zitters van twee van de belangrijkste fundamentalistische organisaties, Mohammad 

Rezza Bahonaar (voorzitter van de Islamitische Gemeenschap van Ingenieurs, en 
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Habibollah Askaaroladi, voorzitter van het Front van de Aanhangers van de Imam 

[Khomeini] en de [huidige] Leider), hebben in de tweede verkiezingsronde eveneens 

hun onvoorwaardelijke steun betuigd aan Ahmadinezhad en zijn toekomstige regering. 

Een week later werd op 24 juni 2005 (3 Tier 1384) de tweede ronde van de presidents-

verkiezingen gehouden, waarin Ahmadinezhad met ruim zestien miljoen stemmen 

tegen ruim tien miljoen stemmen voor Hashemi Rafsanjani de overwinning behaalde. 

Ahmadinezhads overwinning in de tweede verkiezingsronde werd mogelijk gemaakt 

door de steun van alle fundamentalistische organisaties, hiertoe opgeroepen door 

bekende fundamentalisten (Resalaat 19-6-2005, 20-6-2005 en 21-6-2005) 

10.9 De rol van de militaire krachten bij de verkiezing 

De overwinning van Ahmadinezhad in 2005 was voor een deel te danken aan de steun 

van de Basij (het mobilisatiekorps) en de Revolutionaire Garden. Zij propageerden dat 

Ahmadinezhad een man was afkomstig uit de lage klasse in de samenleving die een 

populistisch economisch en sociaal beleid wilde invoeren en gerechtigheid en ver-

hoging van de welvaart van de armen wilde nastreven. Rafsanjani werd integendeel 

naar voren gebracht als een conservatieve geestelijke die de rijke klasse in de islami-

tische staat vertegenwoordigde en die de economische ontwikkeling in het belang van 

de heersende klasse wilde voortzetten. Vlak vóór de verkiezingen werden in het hele 

land pamfletten verspreid waarin Rafsanjani en zijn gezin als corrupt werden be-

schreven. Destijds werd gezegd dat de Revolutionaire Garden verantwoordelijk waren 

voor het maken van die pamfletten. 

Ahmadinezhad werd ook naar voren geschoven als zijnde een held die het tegen 

het formele systeem wilde opnemen en de economische situatie in de richting van de 

belangen van de arme klassen wilde veranderen. In die situatie speelden de funda-

mentalistische militairen een belangrijke rol (Keddie 2006: 328-329). Behalve openlijke 

steun van de Basij en de Revolutionaire Garden aan Ahmadinezhad, werd ook gezegd 

dat die militairen een cruciale rol hebben gespeeld in het frauderen met stemmen voor 

een overwinning van Ahmadinezhad.  

Bijna alle kandidaten accepteerden de uitslag van die verkiezingen, met uitzonde-

ring van Mehdi Karoebi, die voor twee termijnen voorzitter van het parlement was en 

het pad van hervorming bewandelde. Rafsanjani heeft destijds verklaard dat hij 

daarover klachten had en die alleen aan God bekend zou maken. Karoebi benadrukte 

echter dat er sprake was van de georganiseerde fraude in het belang van Ahmadine-

zhad. Dit wekte de boosheid van Ayatollah Khamenei op, waardoor Karoebi onder 

vuur kwam te liggen van extremistische islamieten en de aanhangers van Ayatollah 

Khamenei. Karoebi viel de Basij aan en met name de hoogste chef van die militie, 

Mohammad Hejazi. Deze verklaarde dat hij Ahmadinezhad openlijk steunde wat in de 

wetten van de Islamitische Republiek verboden was. De Basij-militie werd door veel 
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andere politieke activisten beschuldigd evenals de Revolutionaire Garden voor hun 

bemoeienis in die presidentsverkiezing (Ansari 2007: 73, 77 en 87-89). 

Behalve de Basij-militie en de Revolutionaire Garden werd Ahmadinezhad ook 

gesteund door het Imam Khomeini Educatie Centrum evenals door het Onderzoeks-

instituut in Qom, dat geleid werd door Ayatollah Mesbah. Belangrijker dan de steun 

van die groepen werd er overal gezegd dat Ahmadinezhad de geschikte kandidaat was 

van de hoogste leider Ayatollah Khamenei (Naji 2008: 63). Dit allemaal maakte 

Ahmadinezhad tot de geschikte kandidaat voor bijna alle fundamentalistische krach-

ten. Men kan concluderen dat er toen sprake was van een compromis tussen de 

hoogste leider, de hoge fundamentalistische geestelijken, de hoge fundamentalistische 

groeperingen en de militaire fundamentalistische krachten dat zou moeten leiden tot 

het succes van Ahmadinezhad in die verkiezingen. 

Geleidelijk hebben de Revolutionaire Garden veel macht gekregen in Iran, zowel 

op politiek als op economisch gebied. De hoge militairen van de Garden zijn vooral 

dominant geworden in de economische sector. Grote economische projecten worden 

gegund aan die militairen die in ondernemingen en maatschappijen werkzaam zijn, 

zoals bruggen, dammen, autowegen, grote gebouwen en olie-installaties. Hierdoor 

worden zij in staat gesteld om een belangrijke rol te spelen in de politiek. De Basij-

militie heeft altijd een cruciale rol gespeeld in het onderdrukken van de oppositie en 

studentendemonstraties, vooral in 2009, toen de oppositie de fundamentalistische 

krachten beschuldigde van de georganiseerde fraude ten faveure van Ahmadinezhad 

en de uitslag van de verkiezing niet accepteerde. Er was toen sprake van massale 

demonstraties in grote steden die hard onderdrukt werden, met name door de Basil-

milities. In Teheran werd het aantal demonstranten destijds geschat op drie miljoen. 

De opstand heeft maanden geduurd. Honderden demonstranten werden opgepakt en 

minstens tientallen werden vermoord. De sociale opstand werd ‘de Groene Beweging’ 

genoemd. Groen was de kleur van de campagne van Mir-Hossein Moesawi, omdat dat 

de kleur van de islam was. De fundamentalisten etiketteerden die beweging als een 

westers gericht fenomeen dat een gevolg zou zijn van de gekleurde revoluties in de 

Oost-Europese landen als Georgië en Oekraïne. Sindsdien spreken zij over het ver-

schijnsel ‘de zachte oorlog’ die, volgens hen, het Westen van buitenaf zonder gebruik 

van wapens voert tegen de Islamitische Republiek. De Groene Beweging werd door 

middel van geweld, marteling en executie van de oppositie onderdrukt, maar er wordt 

gezegd dat vooral in de middenklasse de geschikte tijd wordt afgewacht om weer de 

straat op te gaan om tegen de corrupte fundamentalistische staat te protesteren. In de 

straten van Iran is de Basij-militie nu meer dan ooit aanwezig en actief bij oppakken 

van mensen, vooral van meisjes en vrouwen die volgens hen de islamitische normen 

van ‘hejab dragen’ niet serieus nemen.  

In het volgende deel van dit hoofdstuk geef ik de belangrijkste thema’s van het 

discours van het bewind van Ahmadinezhad weer, en de rol van Ahmadinezhad zelf in 

de periode vóór en na zijn verkiezing tot president. 
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10.10 Het discours van het bewind van Ahmadinezhad 

De slechte economische situatie, de beloften van Ahmadinezhad om de economische 

maffia en de corruptie hard aan te pakken, zijn financiële hulp aan de religieuze groe-

peringen, moskeeën, onderwijsinstellingen en jongeren tijdens zijn burgemeesterschap 

van Teheran, hadden hem populair gemaakt binnen de sociale groeperingen die voor-

heen Hashemi als de formele kandidaat van de islamitische staat beschouwden. Ver-

schillende groeperingen waren het discours van de regering-Khatami moe en zochten 

een onbekende figuur om niet alleen de economische situatie te verbeteren, maar 

vooral de corruptie en fraude aan te pakken (Asna-Ashari 2007: 78-80). 

Abadgaran is een ultra-fundamentalistische alliantie van partijen en organisaties die 

de tweede generatie van fundamentalisten omvat. Zij maakt gebruik van nationalis-

tische leuzen om sociale groepen achter zich te mobiliseren. Ahmadinezhad gebruikt 

nog steeds in zijn toespraken nationalistische termen zoals ‘natie’ en ‘Iraanse natie’, en 

roemt nationale symbolen en figuren. Op 31 december 2004 deed hij de uitspraak dat 

hij er zeker van was de volgende president van Iran te worden. Het is curieus te 

noemen dat hij zichzelf bijna zes maanden vóór de presidentsverkiezingen met zeker-

heid tot overwinnaar verklaarde en zeventien dagen vóór de verkiezingen aangaf dat er 

in de komende twintig dagen veel zou gebeuren (Sanaati 2008: 883). Men kan zich 

hierbij afvragen of de fundamentalisten in die verkiezingen het wel zo nauw hebben 

genomen met de regels van het spel. In ieder geval heeft Ahmadinezhad voor een 

messianistisch discours gekozen, waardoor hij de aandacht van de sociaal lage groepen 

getrokken had. Veel arme mensen dachten dat een redder gekomen was om hen van 

armoede en corruptie naar welvaart en rechtvaardigheid te leiden. Hieronder volgt een 

weergave van de belangrijkste thema’s van dat discours. 

 

10.10.1 Rechtvaardigheid 

Ahmadinezhad legde er de nadruk op dat de problemen waar Iran mee kampte niet te 

wijten waren aan het volk, maar dat ze lagen in het gegeven dat de regering afstand 

had genomen van de islam, de cultuur van de revolutie en het welzijn van de 

bevolking. Als het hoofddoel van de Islamitische Revolutie, en dus als belangrijkste 

leus voor zijn verkiezingscampagne, had Ahmadinezhad het aspect ‘rechtvaardigheid’ 

naar voren geschoven. Zijn belofte was het vormen van een regering waarin alles aan 

dat aspect getoetst zou worden (Resalaat 31-5-2005). Het verwezenlijken van recht-

vaardigheid binnen de samenleving vatte hij op als een van de moeilijkste taken van de 

profeten, en hij erkende dat ook de Islamitische Revolutie met dat probleem te maken 

had gehad:  

Van rechtvaardigheid is het belangrijkste element de economische rechtvaardigheid. 

Het uitvoeren van rechtvaardigheid is van een goddelijke orde. Diegenen die de 

westerse theorieën hebben aangewend voor de vooruitgang van het land, maar daarmee 
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geen succes hebben geboekt, hebben de [goddelijke] rechtvaardigheid belachelijk 

gemaakt en ook de profeten en de mannen Gods als leugenaars bestempeld. (Keyhan 24-

10-2005)  

In een ontmoeting met theologiestudenten stelde hij dat het uitvoeren van de 

goddelijke rechtvaardigheid, zowel in Iran als in de hele wereld, tot één van de 

plichten van de islamitische staat behoorde (Resalaat 29-9-2005). 

De fundamentalisten maakten gebruik van de zwakke punten van de hervormings-

gezinden en formuleerden hun leuzen daarom op grond van economische gerechtig-

heid. Na het vormen van de groep ‘Abadgaran’ hebben de fundamentalistische leden 

van deze groep gepland de raadsverkiezingen van 2004 te winnen. Zij benadrukten 

vooral de economische problemen van de lage klassen en beloofden gerechtigheid. 

Toen Ahmadinezhad door de stadsraad van Teheran gekozen werd als burgemeester 

van de hoofdstad, steunde hij moskeeën en religieuze instellingen waarmee veel arme 

mensen verbonden waren. Hij gaf financiële hulp aan veel jongeren, opdat zij makke-

lijk konden trouwen, steunde werknemers in het onderwijs (vooral docenten in lage 

klassen), waardoor hij zich profileerde als een actieve en effectieve autoriteit. Hij 

creëerde een positieve positie voor zich zelf, vooral in de lage klassen. Vreemd genoeg 

is het zo dat Ahmadinezhad na zijn presidentschap, tijdens zijn zogenoemde provin-

ciereizen (wanneer hij met zijn kabinet om de paar maanden een keer naar een 

provincie afreisde om met mensen van verschillende provincies in contact te komen), 

ruime hoeveelheden geld aan veel arme mensen gaf. De mensen kwamen naar hem 

toe en legden hem hun problemen voor. Dit was genoeg om een ruime hoeveelheid 

geld te ontvangen. Het is nog steeds niet duidelijk waar dat geld vandaan kwam. De 

financiële staatsorganen bevestigden keer op keer dat miljarden dollars in het rege-

ringsbudget zijn verdwenen. Waarschijnlijk dacht Ahmadinezhad dat de sociale ge-

rechtigheid op die manier uitgevoerd kon worden! 

Rafsanjani was in die verkiezing de belangrijkste concurrent van Ahmadinezhad en 

werd beschouwd als de kandidaat van de stedelijke middenklasse die naar een open 

sociaal en cultureel systeem streefde en die van plan was om de privatisering in de 

economische sector voort te zetten. Rafsanjani wilde de internationale politiek van de 

regering Khatami voortzetten waardoor Iran een relatief goede verhouding met de 

internationale gemeenschap en met name met het Westen opbouwde. Ook zou hij het 

nucleaire beleid van Khatami voortzetten om het compromis van de regering-Khatami 

met het Westen te handhaven. Rafsanjani was ook bereid om met de VS een discussie 

aan te gaan (Naji 2008: 65-66). Ahmadinezhad en zijn team brachten Rafsanjani in 

diskrediet door te propageren dat, als hij president werd, dit een voortzetting zou 

betekenen van de uitbuiting van arme mensen en de onrechtvaardigheid in de 

samenleving. 
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10.10.2 De islamitische regering 

Volgens Ahmadinezhad geeft de islam de opdracht om controle uit te oefenen op de 

publieke sfeer in de samenleving. Hij verklaarde het vormen van een machtige, 

ontwikkelde en islamitische maatschappij als de historische plicht van de Iraanse natie. 

(Resalaat 1-6-2005). In de komende verkiezingen was één van zijn beloften de regering 

aan het volk terug te geven: ‘Mijn expliciete doelstelling is het teruggeven van de re-

gering aan het volk en het invoeren van het aspect van rechtvaardigheid. Hier bestaat 

een islamitische republiek, en als ze het mij toestaan, islamiseer ik de maatschappelijke 

sfeer’ (Resalaat 11-6-2005). Hij noemde zijn tweejarige bestuur in de Teheran als een 

‘revolutionair management’ en zei: ‘Als de leden van een regering veranderen, veran-

deren daardoor veel dingen’ (Keyhan 7-6-2005). Nog voor de verkiezingen verklaarde 

hij dat  

ons volk […] vandaag de dag een historische plicht [heeft] om een norm voor de 

wereld te worden. Er moet een islamitische regering gevormd worden en eventuele 

barrières moeten met hulp van het volk geslecht worden. De meeste barrières zijn te 

vinden in de gedachten, manieren en gedragingen van sommige regeringsleden. De 

eerste regel waaraan een lid van de regering moet voldoen, is het geloof in het idee dat 

de islam voldoende potentie heeft om de samenleving te besturen en te organiseren.’ 

(Keyhan 13-6-2005)  

Het belang van de stichting van een islamitische regering in Iran herhaalde hij keer 

op keer:  

Het vormen van een islamitische regering is zo belangrijk en bepalend dat duizenden 

Ahmadinezhads daarvoor mogen sterven, indien dat nodig is. De bestuurders moeten 

in de heerschappij van de godsdienst [de islam] geloven. […] De godsdienst [is] in staat 

om de menselijke samenleving beter te besturen. Als een bestuurder niet zo denkt, 

moet of hij óf zijn mening veranderen, óf dient hij door iemand anders vervangen te 

worden.’ Ahmadinezhad legde de nadruk in zijn islamitische regering op de totale 

navolging van de leider van de staat door iedereen. Naar zijn mening waren de 

problemen in de samenleving ontstaan doordat sommigen van mening verschilden met 

de leider. Voor Ahmadinezhad was vanaf het begin de heerschappij van de islamitische 

jurist (welayat-e faqih) het meest effectieve politieke bestuurssysteem (Keyhan 14-6-2005 

en 15-6-2005) 

In tegenstelling tot Khatami lag voor Ahmadinezhad het bereiken van de 

doelstellingen van de Islamitische Revolutie alsmede de vorming van een machtige 

maatschappij in het stichten van een islamitische regering (Resalaat 13-6-2005). In een 

islamitische regering behoorde geen bijzondere managementsklasse te bestaan die zich 

verheft boven de rest van de bevolking (Resalaat 14-6-2005). Tijdens ontmoetingen 

met studenten in Teheran en burgers in andere steden maakte Ahmadinezhad vóór de 

verkiezingen zijn wensen duidelijk: ‘Mijn wens is dat ik een veranderingsgerichte en 
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volksgerichte regering zal stichten die regeert voor het volk. De problemen van het 

land worden alleen dan opgelost als er een regering is die is gericht op recht-

vaardigheid’ (Keyhan 1-6-2005). Ahmadinezhad vond dat het gevaarlijke punt voor de 

Islamitische Republiek van Iran lag in het proces van afstand nemen door de 

regeringsleden van de cultuur van de Islamitische Revolutie, en van de cultuur van het 

volk. Uitvoering van werkelijke hervormingen zonder het corrigeren van dat proces 

achtte hij een onmogelijke zaak. De door genoemd proces ontstane economische, cul-

turele en maatschappelijke situatie van het land ervoer hij als zorgwekkend. Eveneens 

baarde de eventuele beschadiging van de ‘Korancultuur’ van de islamitische staat hem 

zorgen:  

Als onze ‘Korancultuur’ beschadigd wordt, worden onze revolutie en alle verworven-

heden daarvan tenietgedaan. Slechts op basis van de Korancultuur is de vorming van de 

islamitische staat mogelijk. […] Een islamitische staat moet de islam en de Koran 

introduceren en naleven. De regering is verantwoordelijk voor het aanbieden van spiri-

tualiteit in het gehele land. Maar helaas neemt de huidige regering geen verant-

woordelijkheid ten aanzien van de spiritualiteit. De regering houdt zich jammer genoeg 

bezig met de productie. Als de regering zich niet met de spiritualiteit bemoeit, neemt de 

sociale criminaliteit toe. De rechtvaardigheid moet als het terrein voor de spiritualiteit 

gelden. (Resalaat 15-6-2005) 

Na de verkiezingsoverwinning van Ahmadinezhad lichtte hij in zijn toespraken de 

kenmerken van zijn ideale systeem toe:  

Indien een waardesysteem niet op grond van de revolutionaire idealen gevormd wordt, 

worden in plaats daarvan andere idealen verwezenlijkt. De problemen die wij op 

verschillende gebieden in de maatschappij hebben, vinden in dit gegeven hun oorzaak. 

Volgens onze ervaring, en naarmate wij meer afstand nemen van onze ideale waarden, 

zullen wij vaker te maken krijgen met complexe problemen. De idealistische revolutio-

naire sfeer moet weer [in de samenleving] terugkeren. (Keyhan 23-10-2005) 

 

10.10.3 Armoede en fraude 

Ahmadinezhad beloofde de jongeren voorrang in zijn toekomstige kabinet ter bestrij-

ding van de sociale armoede en fraude:  

Sommigen zijn van mening dat wij niet in staat zijn om de armoede en de fraude te 

bestrijden. Mijn boodschap is: wij kunnen het. Wij zijn inderdaad in staat om met de 

hulp van de jongeren, andere groepen van de bevolking en onze slimme leider de 

problemen op te lossen en het machtigste land van de regio [het Midden-Oosten] te 

worden. (Resalaat 11-6-255) 

Een opmerkelijk feit was dat het discours van Ayatollah Khamenei vóór de 

verkiezingen samenviel met het discours van Ahmadinezhad. Khamenei had de taken 
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van de president onder andere als volgt gekenschetst: ‘De toekomstige president moet 

de armoede in het land bestrijden, rechtvaardigheid invoeren en de corruptie, fraude 

en discriminatie daadwerkelijk bestrijden door corrupte personen in sectoren waar 

beslissingen worden genomen te ontslaan’ (Keyhan 25-5-2005). ‘De oorzaak van ar-

moede, werkloosheid en andere sociale problemen ligt in het feit dat sommige auto-

riteiten afstand hebben genomen van de idealen van de revolutie en van het volk.’ In 

het verleden was het te vaak gebeurd dat regeringsleden slechts hadden gehandeld ten 

bate van hun eigenbelang in plaats van dat van het volk (Keyhan 1-6-2005). 

Ahmadinezhad beschuldigde enkele hoge autoriteiten ervan het ontslag van 

corrupte bestuursleden tegen te werken (Keyhan 13-6-2005). Na de eerste verkiezings-

ronde in een bijeenkomst met honderdvijftig parlementsleden beklemtoonde hij het 

tegen het economisch exclusivisme op te willen nemen:  

Ik zal de financiële fraude en het exclusivisme op economisch gebied en ook de macht 

van de maffia in de olie-industrie uit de weg ruimen. Ik ben bereid om voor deze 

doeleinden vermoord te worden. Rechtvaardigheid is mijn belangrijkste leus. Ons land 

heeft een paar grote beslissingen te nemen en het heeft een plan tot verandering in een 

nieuwe richting nodig om de revolutie te kunnen voortzetten. (Resalaat 21-6-2005) 

Sommige hervormingsgezinde analisten noemden de invloed van de leuzen van 

Ahmadinezhad ten aanzien van het armoedeprobleem en de fraudebestrijding als 

bepalend voor zijn succes in de verkiezingscampagne. In de woorden van Mehdi 

Aminzadeh: ‘Wij hebben wel geijverd voor de vrijlating van enkele politieke gevan-

genen, maar hebben nooit iets gedaan tegen armoede, fraude en discriminatie in de 

maatschappij.’ De socioloog Djalaiepoer verwoordde het als volgt:  

De hervormingsgezinden dachten dat zij door de nadruk te leggen op democratie en 

mensenrechten de presidentsverkiezingen zouden kunnen winnen, maar de bevolking 

had vooral genoeg van de armoede en de fraude. Zij was pessimistisch over het 

hervormingsproces in de samenleving en werd daardoor aangetrokken door de leuzen 

van Ahmadinezhad. Dit was de spil waar het succes van Ahmadinezhad om draaide. 

(Keyhan 26-10-2005) 

 

10.10.4 De economie en het financiële beleid 

Ahmadinezhad onderstreepte het belang van een economische beleid waarvan ook de 

burgers zouden moeten profiteren. De burgerlijke krachten bezitten een waardevol 

kapitaal dat de zieke economie van het land zal genezen. Hiermee profileerde hij zich 

als iemand die populistische leuzen gebruikte om de stemmen van het volk naar zich 

toe te trekken, vooral van degenen die tot de lagere sociale klassen behoren:  

Ik steun zowel de grote economische beleidsplannen als kleine economische projecten, 

die beide veel banen zullen creëren. Om dit doel te bereiken, is het van belang veel 
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aandacht te besteden aan vooral de kleine projecten met lage investeringskosten. Ook 

moet de rente zo laag mogelijk gehouden worden om te komen tot een zo hoog 

mogelijke productie. (Resalaat 21-6-2005)  

Tevens had Ahmadinezhad het plan tot bezuinigingen op economisch terrein ge-

noemd als een strategisch plan voor zijn toekomstige regering. Zijn voorstel behelsde 

een bezuiniging op de regeringskosten van één procent, door welke maatregel veel van 

de economische problemen binnen vijf jaar opgelost zouden kunnen worden. Een 

belangrijk kritiekpunt was de centristisch georiënteerde tendens in de economische 

sector, als gevolg waarvan bijna 60 procent van de nationale economie in Teheran was 

geconcentreerd: de banken functioneerden als zodanig als kapitalistische organisaties 

tegen de belangen van de bevolking in. Ahmadinezhad zag dit als een indicatie van 

sociale onrechtvaardigheid (Keyhan 7-6-2005). 

Dergelijke uitspraken trokken uiteraard de aandacht van vooral de burgers van de 

lagere klassen, die in hoge mate met armoede te kampen hadden. In Gorgan heeft hij 

de toenmalige regering van Khatami aangevallen op haar financiële beleid: ‘Ik protes-

teer luidkeels tegen het systeem van de banken in dit land, in de hoop dat dat gecorri-

geerd zal worden. Het landsbestuur heeft een nieuwe geest nodig’ (Resalaat 7-6-2005). 

 

10.10.5 De jongeren 

Zoals hierboven gesteld, kende Ahmadinezhad een grote rol toe aan de jongere 

generatie, zowel voor als na zijn verkiezingscampagne. Hij legde met name de nadruk 

op het creëren van banen, oplossing van het tekort aan huisvesting en het elimineren 

van de barrières waarvoor jongeren zich gesteld zagen om te kunnen trouwen, te 

werken en aangenaam te kunnen leven (Resalaat 12-6-2005). Dit zou zijn eerste 

beleidsvoorstel aan het parlement zijn. Ahmadinezhad betreurde het feit dat in de 

periode van economische en politieke ontwikkeling deze kwesties volledig waren 

ondergesneeuwd (Keyhan 8-6-2005). 

 

10.10.6 De ontwikkeling 

In een toespraak gehouden in Teheran schreef Ahmadinezhad de economische pro-

blemen in de samenleving wederom toe aan de afwezigheid van een islamitische 

regering:  

Als er ergens in de maatschappij een berg van rijkdom gevormd wordt en ergens anders 

een vallei van armoede, betekent dit dat er in de maatschappij geen sprake is van een 

islamitische regering. Wij willen een economische ontwikkeling waardoor de econo-

mische situatie van het volk beïnvloed en verbeterd wordt. De politieke ontwikkeling in 

een islamitische regering houdt in dat de harten van de burgers op kleinere afstand van 

elkaar kloppen en dat de solidariteit tussen hen groter wordt. (Resalaat 14-6-2005) 
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De voormalige vicevoorzitter van de fundamentalistische islamitische studenten-

vereniging, Soltani, beschuldigde de regeringen vóór Ahmadinezhad (van Khatami en 

Rafsanjani) ervan dat ‘hun beleid op het gebied van economische, politieke en 

culturele ontwikkeling tot het ontstaan van een kloof tussen sommige autoriteiten en 

de idealen van de Islamitische Revolutie had geleid.’ Dit stemde het Westen opti-

mistisch, omdat het islamitische systeem van Iran door een interne omwenteling op 

cultureel en politiek gebied verandert en afstand neemt van de doelen van de revolutie 

en de idealen van Imam Khomeini, waardoor de doelen van de revolutie zijn 

veranderd in hun tegendeel.  

Het zijn de manier van denken en het gedrag van de extremistische 2Khordad-krachten 

[hervormingsgezinden], zoals van de Mosharekat-partij en de Modjahedien-partij, die 

hen [de westerlingen] optimistisch gestemd hebben. Maar de beweging van 3Tier [de 

dag van de overwinning van Ahmadinezhad] was een terugkeer naar het discours van 

de Islamitische Revolutie en Imam Khomeini. Ahmadinezhad is het symbool van dit 

discours. (Keyhan 30-10-2005) 

In Hoofdstuk 7 heb ik betoogd dat de fundamentalisten zich tijdens de regering 

van Khatami met name fel hadden gekeerd tegen zijn on-islamitische culturele beleid. 

De regering-Khatami werd bij voortduring beschuldigd van het feit dat de islam en de 

islamitische waarden door zijn westers gerichte beleid in gevaar kwamen. De Minister 

van Cultuur in de regering-Ahmadinezhad benadrukte dat de islamitische culturele 

waarden in zijn regering opnieuw zouden worden ingevoerd:  

Wij treden een periode binnen van een nieuwe kijk op culturele kwesties. Wij moeten 

het culturele domein opnieuw bezien. Als er op dit gebied in het verleden fouten zijn 

gemaakt, moeten die hersteld worden. In onze nieuwe benadering van de cultuur zullen 

wij de nadruk leggen op de religieuze en de nationale waarden. Deze nieuwe kijk betreft 

onder andere het beleid inzake de bioscopen, het theater, de muziek et cetera. Wij 

zullen op de weg van de geestelijke waarden voortgaan en zijn niet bang voor wat 

sommigen daarover zeggen. (Resalaat 28-9-2005) 

Een week voor de verkiezingen beschuldigde Ahmadinezhad in een toespraak de 

regering-Khatami van het feit dat deze niets voor de culturele (islamitische) identiteit 

van het land had gedaan.  

Veel landen geven miljarden uit aan hun cultuur, maar ons culturele management doet 

niets tot behoud van de culturele identiteit van ons land. Ik betreur het dat alle 

voorzieningen in handen zijn van diegenen die zich in vrijheid bewegen en geen 

verantwoordelijkheid dragen wanneer er problemen ontstaan. (Keyhan 11-6-2005) 

Ook het proces van de ontwikkeling op politiek, maatschappelijk en economisch 

gebied dat tijdens de regering van Khatami gaande was, had niet de instemming van 

Ahmadinezhad:  
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In de voorgaande jaren zijn de autoriteiten de geestelijke waarden vergeten. Dit 

vergeten van de culturele [islamitische] waarden was er de oorzaak van dat de vijanden 

[de westerlingen] onze jonge generatie bedreigden. Als onze oelama niet actief hadden 

opgetreden [in dat proces], weten wij niet wat er had kunnen gebeuren. In de afgelopen 

jaren zijn fouten gemaakt op het gebied van onderwijs, en ook wat betreft het 

verbreken van de verhouding van de regering tot de godsdienst [de islam]. Er kan niet 

gezegd worden dat dat onbewust is gebeurd. (Resalaat 29-9-2005) 

 

10.10.7 De Islamitische Revolutie 

Mostaffa Tabrizi, een fundamentalistische auteur, heeft een artikel in de krant Resalaat 

gepubliceerd waarin hij het discours van Ahmadinezhad verhief tot de essentie van de 

Islamitische Revolutie van 1978-1979. Hij was lid van één van de vele fundamentalis-

tische groeperingen die van mening waren dat de liberale en gematigde krachten een 

vervreemdend effect hadden op de wezenlijke waarden van de Islamitische Revolutie, 

en dat Ahmadinezhad de juiste persoon was om die waarden aan de islamitische staat 

terug te geven:  

De leuzen van Ahmadinezhad, zoals het veranderen van het landsbestuur, het voorrang 

geven aan rechtvaardigheid in plaats van aan ontwikkeling, versterking van de banden 

tussen de autoriteiten en het volk, de gevoeligheid ten aanzien van het individualisme, 

bestrijding van de invloed van de westerse cultuur, het benadrukken van het belang van 

de centrale rol van godsdienst [de islam] en de noodzaak tot de aanwezigheid ervan op 

alle maatschappelijke gebieden, vormen het wezen van de Islamitische Revolutie van 

1978-1979. (Resalaat 19-6-2005) 

Ahmadinezhad begint zijn toespraken in het Arabisch. Zijn aanhangers luisteren 

naar cassettebandjes met religieuze teksten. Zij houden bijeenkomsten om voor zijn 

succes te bidden. Ahmadinezhad draagt een baard en scheert zijn baard niet af, dit om 

de stemmen van het volk naar zich toe te trekken. Wat Ahmadinezhad kenmerkt, is 

een sterk besef van de identiteit van de bevolking en inherent daaraan de erkenning 

dat zij genoeg heeft van de intimidaties van de afgelopen zestien jaar. In die periode 

werd de koers van de Islamitische Revolutie verlegd. Het discours van Ahmadinezhad 

hernieuwt de noties van rechtvaardigheid, is tegen discriminatie (tussen de sociale 

klassen) en stelt de islam centraal. ‘Sommige autoriteiten verwijderden zich van de 

doelstellingen van de revolutie, waarschijnlijk onbewust vanwege het gebrek aan 

theoretische principes. De wil [van de islamitische fundamentalisten], waarin waarden 

centraal staan, tolereert geen voortzetting van het proces van de afgelopen zestien jaar’ 

(Resalaat 19-6-2005) 

Benadrukt moet worden dat een groep onder leiding van Mahmoed Ahmadine-

zhad vooral na de eerste periode van zijn presidentschap veel macht in Iran heeft 

gekregen. Deze groep wilde de originele waarden van 1979 doen herleven en legde de 
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nadruk op een discours van ‘weerstand’ tegen de westerse machten. De leden van deze 

groep waren zeer geporteerd voor voortzetting van het nucleaire programma. Het is 

opmerkelijk dat de organisaties Hezbollah en Hamas ook een discours van weerstand 

benadrukken, maar dan gericht tegen Israël en het Westen.  

Ahmadinezhad noemde zijn overwinning in de presidentsverkiezing in 2005 ‘de 

derde revolutie’, na de eerste ‘originele’ revolutie van 1979 en de gijzelneming van het 

personeel van de ambassade van de VS in 1979 als de tweede revolutie. Hij maakte 

duidelijk dat de oriëntatie op de Islamitische Republiek van Iran zowel in de periode-

Rafsanjani als in de tijd van Khatami ondergesneeuwd was en dat hij daarom de 

Islamitische Revolutie in ere wilde herstellen. Veel fundamentalisten waren het met 

hem eens en streefden naar een nieuwe beweging om het islamitische systeem te doen 

herleven (Ansari 2007: 11 en 16). 

 

10.10.8 Ahmadinezhad en internationale betrekkingen 

In de tijd van Ahmadinezhad bestond er geen reden tot optimisme wat betreft de 

internationale betrekkingen. Een nieuwe periode was begonnen. Met name op 

internationaal gebied hanteerde Ahmadinezhad een harde lijn tegen het Westen. Op 

politiek gebied stond hij bekend als een tegenstander van de westerse cultuur: 

Sommigen spreken over het modernisme, maar tonen geen macht in hun relaties met 

de westerse wereld. Een diplomaat die zich begeeft op het terrein van buitenlandse 

betrekkingen, moet de nationale macht van een land vertegenwoordigen, maar 

sommigen staan ver af van het volk, stellen zich onderdanig op [ten aanzien van het 

Westen] en voordat zij een discussie met buitenlandse regeringen aangaan, komen zij 

terug op hun woorden. (Resalaat 21-6-2005) 

Iran heeft onder de leiding van Ahmadinezhad een spanning ervaren zowel op 

regionaal als op internationaal gebied. De essentiële verandering van de buitenlandse 

politiek van de regering-Ahmadinezhad ging in tegenstelling tot de regeringen van 

Khatami in de eerste plaats om de strijd aan te gaan tegen de westerse wereld. Het 

onderwerp ‘vrede met het Westen’ werd meer dan ooit een taboe. Deze politiek is 

vooral gebaseerd op het versterken van de betrekkingen met Rusland en China en een 

aantal andere landen, zoals Venezuela, Cuba en Irak. Evenals Israël nam Ahma-

dinezhad ook het Westen onder vuur voor zijn imperialistische beleid in de wereld, 

vooral gericht tegen de islamitische landen. Sinds zijn eerste optreden in de VN-

vergadering heeft hij zijn messianistische positie ten aanzien van de wereld behouden 

en versterkt. Hij ging ervan uit dat de islamitische landen een zetel in de VN-

Veiligheidsraad behoorden te hebben en dat hij zelf bereid zou zijn om actief deel te 

nemen aan het bestuur van de wereld met het doel de problemen in de wereld op te 

lossen. Hij wilde de wereld van kwaad en onrechtvaardigheid bevrijden. De bron van 

alle kwaad en onrechtvaardigheid is in zijn ogen het Westen en Israël. Islamitische 

politieke bestuurders dienden krachtiger op te treden ten opzichte van buitenlandse 
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machten. Dit was met name van toepassing op Israël. De internationale gemeenschap 

hem zelf en zijn uitspraken niet serieus genomen. 

 

10.10.9 Israël 

Kort na zijn overwinning in de presidentsverkiezingen koos Ahmadinezhad voor een 

hard discours ten opzichte van Israël. In deze context sprak hij over ‘de vernietiging 

van Israël en Amerika’ en zou ‘de naam van Israël van de wereldkaart worden 

geveegd’. Op deze woorden werd in de wereld geschokt gereageerd:  

De leus en het ideaal van een wereld zonder Amerika en het zionisme [Israël] is haal-

baar, en door goddelijke macht zullen wij dat zeer snel tijdens de islamitische heer-

schappij ervaren. Er heerst een historische oorlog tussen de imperialistische en de 

islamitische wereld die al honderden jaren gaande is, maar het strijdperk van die oorlog 

is voortdurend aan verandering onderhevig geweest. Het Palestijnse volk voert deze 

oorlog in deze tijd als vertegenwoordiger van de islamitische oemma. Imam [Khomeini] 

heeft ooit gezegd dat Israël van de wereldkaart geveegd moest worden. Ook wij 

benadrukken dat. Het Palestina-probleem kan niet opgelost worden door het terug-

geven van een stukje land, want niemand laat zijn vijand in zijn hart toe […]. Er is 

binnen de islamitische wereld sprake van een groeiende bewustwording die de schand-

vlek Israël van de wereldkaart zal doen verdwijnen. (Keyhan 27-10-2005) 

De uitspraken over de vernietiging van Israël in de nabije toekomst droegen de 

goedkeuring weg van verschillende fundamentalistische autoriteiten van het islami-

tische regime van Iran. Ali Laridjani, de tweede fundamentalistische kandidaat in de 

presidentsverkiezing en destijds voorzitter van de Nationale Hoge Veiligheidsraad en 

huidig parlementsvoorzitter van de islamitische staat, bevestigde de uitspraken van 

Ahmadinezhad en benadrukte dat die geen verschil inhielden met het discours van de 

leider van de Islamitische Revolutie. De toenmalige Minister van Veiligheid en 

Informatie, Mohseni Ezheie, stelde dat de reactie van de Europese landen op de 

uitspraken van Ahmadinezhad wat betreft de vernietiging van Israël, hun zwakke punt 

weergeeft (Keyhan 29-10-2005). De voormalige vicevoorzitter van de fundamentalis-

tische islamitische studentenvereniging, Soltani, heeft de positie van Ahmadinezhad 

ten aanzien van Israël nog eens benadrukt en gezegd: ‘Een wereld zonder Amerika en 

Israël is het ideaal en de doelstelling van de [fundamentalistische] studentenbeweging’ 

(Keyhan 30-10-2005). 

Volgens Khalaji onderhouden enkele naaste medewerkers van Ahmadinezhad, 

zoals Mohammad Ali Ramin, relaties met neo-nazistische groeperingen. Dit maakt het 

gevaar des te serieuzer. Het lijkt dat de ideologie van Ahmadinezhad en zijn groep een 

combinatie is van socialisme en neo-nazisme in het kader van het islamitisch funda-

mentalisme (Khalaji 2011). Ramin is beïnvloed door neo-nazistische groepen in 

Duitsland tijdens zijn studietijd in dat land. Hij is ook het hoofd van de ‘Islamitisch 

Gemeenschap Organisatie’. Ook was hij actief in het organiseren van een conferentie 
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tegen ‘het zionisme en de Holocaust’ die plaatsvond in 2006 in Teheran. Ahmadine-

zhad zei in zijn toespraak tijdens die conferentie nog een keer dat Israël van de 

wereldkaart moest worden geveegd. Khalaji duidt ook aan dat de neo-nazistische 

positie van Ahmadinezhad deels beïnvloed is door de ideeën van de Iraanse filosoof 

Ahmad Fardid (1939-1994) die een jihad tegen het Westen en de joden propageerde. 

Volgens Khalaji legaliseert Fardid de meest gewelddadige stroming binnen de 

fundamentalisten in Iran (Khalaji 2008: 48-50). 

Ahmadinezhad is van mening dat de Imam Mahdi na zijn terugkomst en het 

vormen van zijn wereldstaat de joden zal ombrengen. Dit is eigenlijk een tendens in 

het [fundamentalistische] gedachtegoed van de [fundamentalistische] sjiieten die 

denken dat er in de wereldstaat van de Imam Mahdi geen plaats bestaat voor de joden. 

Ahmadinezhad legde keer op keer de nadruk op een wereld zonder het zionisme 

en verkondigde dat Israël vernietigd moest worden. Dit was in overeenstemming met 

de positie die Ayatollah Khamenei innam, die al in 2001 het vernietigen van Israël als 

een taak van de Islamitische Republiek definieerde. Ahmadinezhad noemde ‘de Holo-

caust’ een mythe. Volgens hem is de bewering dat er zes miljoen joden door de Nazi’s 

zijn omgebracht, een leugen: ‘De joden en de westerse machten (met name de VS) 

hebben dit verhaal in elkaar gezet om internationaal aandacht voor de joden te vragen 

en vormt zo een aanleiding tot de voorbereiding van het stichten van de staat Israël’ 

(Ansari 2007: 144 en 156-162). 

 

10.10.10 Het atoomenergieprogramma 

Een buitengewoon problematisch punt in de regering van Ahmadinezhad op interna-

tionaal gebied is het nucleaire programma. Sinds Ahmadinezhad zich op het politieke 

veld van Iran manifesteerde, heeft hij van meet af aan ‘het recht van het Iraanse volk’ 

om te beschikken over atoomenergie verdedigd:  

De westerlingen hebben geen keus dan het aanvaarden van de machtige positie van de 

Iraanse Islamitische Republiek wat betreft haar nucleaire programma. Wij zullen ons 

nooit laten beïnvloeden en zullen nooit buigen voor de sfeer die door de interne en 

externe vijanden tegen ons geschapen wordt. Wij benadrukken onze werkelijke positie. 

(Keyhan 24-10-2005) 

Ahmadinezhad, zoals gesteld vanaf het begin van zijn presidentschap anti-westers, 

waarschuwde de EU3 (Engeland, Duitsland en Frankrijk), die discussies voerden over 

het nucleaire programma van Iran:  

De drie Europese landen hebben een grote fout gemaakt. Zij denken dat zij met 

een land van de tweede rang, ofwel met de kolonie van honderd jaar geleden, te 

maken hebben. Wij hebben veel vrienden in de wereld. De positie van de islamitische 

staat is sterk en onze vijanden hebben geen macht over ons. (Resalaat 27-9-2005) 

Het beleid van de regering van Ahmadinezhad wat betreft het nucleaire program-

ma was anders dan dat van de regering-Khatami. Ahmadinezhad wenste niet met de 
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activiteiten van het atoomprogramma te stoppen. Hij benadrukte vanaf het begin het 

recht van Iran om te beschikken over atoomenergie, ongeacht welke consequenties 

zijn beleid voor Iran en het Iraanse volk teweeg zou kunnen brengen. Waar Khatami 

probeerde een vreedzaam beleid ten aanzien van het nucleaire programma te voeren, 

werd de spanning in de verhoudingen tussen de regering-Ahmadinezhad en de inter-

nationale gemeenschap al snel merkbaar. Aan het begin van het presidentschap van 

Ahmadinezhad, in augustus 2005, dreigden de fundamentalisten hun medewerking 

met de NPT op te zeggen. Op 2 september 2005 bevestigde IAEA-voorzitter Al-

Baradei dat Iran de nucleaire activiteiten in de centrale van Isfahan had hervat. Daar 

vond de eerste stap plaats op weg naar het verrijken van uranium. Enkele dagen later 

verklaarde Ahmadinezhad dat Iran bereid was om zijn kennis over kerntechnologie te 

delen met andere moslimlanden. In eerste instantie kreeg Ahmadinezhad medewer-

king van het parlement, maar later ondertekenden ruim tweehonderd parlementsleden 

een brief waarin zij de regering vroegen niet mee te werken aan het Bijkomend 

Protocol. Iran moest doorgaan met zijn nucleaire programma en eventuele internatio-

nale sancties niet serieus nemen. Andere hoge Iraanse autoriteiten hebben de resolutie 

tegen Iran veroordeeld. 

Op 29 september 2005 verleende het Iraanse parlement zijn goedkeuring aan een 

nieuw beleid dat inhield dat de regering zich niet meer zou houden aan het 

zogenoemde Bijkomend Protocol. Drie maanden later verklaarde de regering van Iran 

dat het apparatuur had ontwikkeld waarmee uranium kon worden gescheiden van 

andere grondstoffen. Vervolgens verwijderde Iran de verzegeling op de deuren van de 

verrijkingsfabriek in Naţanz en hervatte het nucleaire onderzoek, ondanks waar-

schuwingen van de VS en de EU. Vervolgens beëindigden de drie grote EU-landen de 

gesprekken met Iran en verklaarden zij dat de kwestie diende te worden voorgelegd 

aan de VN-Veiligheidsraad waarna de Iraanse regering dreigde de vrijwillige mede-

werking met het IAEA op te zeggen. 

Op 16 januari 2006 stelden de EU3 in een resolutie aan de IAEA voor om deze 

kwestie door te verwijzen naar de Veiligheidsraad, wat een maand later inderdaad 

gebeurde. Iran verklaarde in een eerste reactie niet meer voor honderd procent mee te 

zullen werken aan de inspecties en het onderzoek naar uraniumverrijking te zullen 

hervatten. Ahmadinezhad maakte daarna bekend dat Iran er voor het eerst in was 

geslaagd verrijkt uranium te produceren dat als nucleaire brandstof kan worden 

gebruikt. Hierop reageerde de VN-Veiligheidsraad door Resolutie 1696 aan te nemen, 

maar kondigde nog geen sancties af tot aan 23 december 2006. Op grond van die 

resolutie mocht Iran geen materiaal meer importeren ten behoeve van het kern-

programma, en Iraniërs die bij het programma betrokken waren, kregen beperkingen 

opgelegd. Op 24 december liet Iran in een reactie op de sancties weten de verrijking 

van uranium te versnellen door de installatie van driehonderd centrifuges. Ahmadine-

zhad verklaarde dat de Veiligheidsraad spoedig spijt zou krijgen van zijn beslissing en 

weigerde achtendertig IAEA-inspecteurs de toegang, nadat hardliners om een reactie 
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op de sancties hadden gevraagd. De Veiligheidsraad legde vervolgens hardere sancties 

op: Iran mag geen wapens meer exporteren en de tegoeden van personen en bedrijven 

die bij het atoomprogramma betrokken zijn, worden bevroren. Op 24 mei 2007 had 

Iran volgens de IAEA inmiddels ruim dertienhonderd centrifuges in gebruik. 

Voorzitter Al-Baradei verwachtte dat het land binnen drie tot acht jaar een kernwapen 

zou kunnen maken. De VS dringen aan op hardere sancties (Resalaat 29-9-2005; 

Golshaan-Pazhoeh 2007a: 39-40; Keddie 2006: 334-341; en www.NOS.nl). 

De islamitische autoriteiten van Iran hebben tot nu toe vele malen verklaard dat de 

islam het vermoorden van mensen niet toelaat en dat zij niet de intentie hebben een 

atoombom in productie te nemen. De internationale gemeenschap echter betwijfelt de 

validiteit van deze verklaringen en beschouwt het doel van de Islamitische Republiek 

van Iran wat betreft de atoomenergie problematisch. In oktober 2003 heeft Ayatollah 

Khamenei een fatwa uitgesproken, waarin hij benadrukte dat het produceren en 

gebruiken van massamoordwapens verboden was, omdat de islam dit soort wapens 

verbiedt. Dit argument wordt sindsdien voortdurend gebruikt door de Iraanse auto-

riteiten.  

Khalaji is van mening dat deze fatwa’s in bijzondere situaties gewijzigd zouden 

kunnen worden, omdat een fatwa tijd- en situatiegebonden is. Ayatollah Khomeini 

heeft zijn fatwa’s ooit al eens gewijzigd wat betreft belasting, kiesrecht van vrouwen, 

schaakspel of het accepteren van de monarchie als een staatsvorm (Khalaji 2011). Men 

kan zich afvragen of het atoomprogramma van de Islamitische Republiek verband 

houdt met de uitlatingen van Ahmadinezhad en Khamenei dat Israël vernietigd zal 

worden. 

 

10.10.11 Imam Mahdi 

Ahmadinezhad spreekt openlijk over de snelle terugkomst van de Verborgen Twaalfde 

Imam Mahdi (van de sjiieten). Zijn toespraken in de Verenigde Naties gaan deels over 

de Verborgen Imam. Sommige deskundigen denken dat het concentreren van Ahma-

dinezhad en zijn naaste medewerkers op de snelle terugkeer van de Verborgen Imam 

een teken is van hun oppositie tegen de suprematie van de geestelijken in Iran (zie 

Khalaji 2011). Volgens Khalaji schuiven Ahmadinezhad en zijn aanhangers zichzelf 

naar voren als de meest geschikte groep die ‘het wachten’ op de terugkeer van de 

Verborgen Imam representeert. De sjiieten dienen te wachten op de terugkomst van 

de Verborgen Imam. Dit wachten is zelfs een religieuze traditie binnen het sjiisme. 

Ahmadinezhad en zijn groep zien zichzelf ideologisch in staat om zonder religieuze 

hulp van de geestelijken de heilige teksten te interpreteren. Zij duiden het gebruik van 

alle technologische middelen aan om de terugkeer van de Imam Mahdi te versnellen. 

Zij denken dat zij en hun regering de inleiding vormen voor de suprematie van de 

Twaalfde Imam. Daarom is er sprake van een apocalyptische regering in de heden-

daagse Islamitische Republiek in plaats van de eerste jaren van de islamitische 

revolutie, toen er sprake was van een utopisch discours van de autoriteiten. Khalaji 
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benadrukt dat deze groep voor het bereiken van deze ideologische doelstelling streeft 

naar het bezit van kernwapens, omdat zij van mening is dat de regering voor de terug-

keer van de Verborgen Imam inderdaad een kernwapen nodig heeft voor het vormen 

van een wereldstaat. Ook dient benadrukt te worden dat de geestelijke krachten nog 

steeds niet echt de hegemoniale rol hebben in het messianistische discours van de 

terugkeer van de Verborgen Imam. De uitzondering in dit verband is Ayatollah 

Mesbah, die in de heilige stad Qom hierover bijeenkomsten en seminars organiseert 

(Khalaji 2011). 

Eisenstadt vat de posities van drie stromingen in de Islamitische Republiek ten 

aanzien van Imam Mahdi als volgt samen. ‘De traditionele stroming’ kiest voor een 

conservatieve positie ten aanzien van de terugkeer van de Imam Mahdi door zich 

bezig te houden met het bidden voor het versnellen van Zijn terugkeer. ‘De revolutio-

naire stroming’ gelooft dat er in de occultatietijd een islamitische staat gecreëerd moet 

worden om het tegen corruptie en onrechtvaardigheid op te nemen en op deze manier 

de terugkeer van de Imam te verhaasten. Tenslotte beschouwt ‘het apocalyptische 

bewind’ het creëren van het nihilistische geweld en de wereldchaos als het middel tot 

het versnellen van de terugkomst van de Verborgen Imam (Eisenstadt 2011). 

Hoewel Ahmadinezhad, religieus gezien, een traditionele activist is, behoort hij in 

hoge mate tot de laatste kamp. De uitspraken wat betreft zijn persoonlijke relatie met 

de Imam zijn een uitdaging voor de geestelijken en zelfs voor de positie van Ayatollah 

Khamenei.  

Ahmadinezhad gelooft dat Imam Mahdi snel terug zal komen. Hij zei zelfs in een 

bijeenkomst in 2005 dat de terugkomst van Imam Mahdi over twee jaren plaats zou 

vinden. Hij duidde aan dat zijn regering een machtig land tot stand zou brengen dat 

een model voor alle naties zou worden en ook een basispositie zou vormen voor de 

Verborgen Imam. Ahmadinezhad’s eerste deelname aan de algemene vergadering van 

de VN trok veel aandacht, zowel in Iran als in het buitenland. Ahmadinezhad besprak 

daarin veel onderwerpen, met name de terugkomst van Imam Mahdi en de beloofde 

rechtvaardigheid die Hij in de wereld zal brengen. Na de vergadering en zijn 

terugkomst naar Iran begaf Ahmadinezhad zich naar de heilige stad Qom waar veel 

hoge geestelijken zich vestigen en ontmoette onder anderen de conservatieve invloed-

rijke Ayatollah Jawadi Amoli. Tijdens zijn toespraak in de VN, zo deelde hij mee, werd 

hij omsingeld door een ‘stralende lichtkrans’! (Ansari 2007: 92-95). Hierdoor wilde 

Ahmadinezhad zich representeren als de vertegenwoordiger van Imam Mahdi die 

door hem geheiligd en beschermd werd.  

Ayatollah Mesbah heeft na de overwinning van Ahmadinezhad in de presidents-

verkiezing verklaard dat het succes van Ahmadinezhad in die verkiezing te danken was 

aan de welwillendheid van Imam Mahdi (Ansari 2007: 98). Mesbah wilde daardoor zo 

veel mogelijk legitimiteit creëren voor de regering-Ahmadinezhad, vooral binnen de 

traditionele islamitische gemeenschap.  
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Het apocalyptisme is een bekende stroming binnen de Abrahimitische gods-

diensten. De messianistische stroming is zeer sterk binnen de sjiitische fundamen-

talisten. Het gaat om de Twaalfde Imam van de sjiieten die volgens diens aanhangers 

sinds de negende eeuw verborgen is en ooit terugkomt om rechtvaardigheid in de 

wereld te brengen. Sjjitisch messianisme is verbonden met Imam Mahdi. De Imam zal 

de islam vernieuwen in die zin dat men kan denken dat er sprake is van ‘een nieuwe 

godsdienst’. De geestelijken accepteren Zijn vernieuwingen niet en nemen het tegen 

Hem op (Khalaji 2008: 5-6). Ahmadinezhad en zijn volgelingen zijn van mening dat de 

Dag des Oordeels dichtbij is. Dit betekent dat de tijd van de terugkomst van Imam 

ook aangebroken is. Dawoed Ahmadinezhad, broer van Mahmoed Ahmadinezhad, 

vergeleek zijn broer met de profeet Mozes en George Bush met de Farao. Dawoed 

Ahmadinezhad concludeerde dat Ahmadinezhad zoals de Profeet Mozes het tegen de 

toenmalige Farao (Bush) opneemt en zijn natie bevrijdt. Dit zou een inleiding zijn 

voor de openbaring van de Heilige Imam. Ahmadinezhad gelooft zelf dat zowel de 

hele wereld alsook het atoomprogramma van Iran onder controle is van Imam Mahdi. 

Hij heeft dit idee tijdens een toespraak aan de Universiteit van Colombia in 2007 

benadrukt. De sjiitische traditie wil dat de heilige Imam aan het einde van de wereld 

terug zal komen wanneer de wereld vol ellende en chaos is. Het lijkt dat Ahmadine-

zhad van plan is om de chaos in de wereld te vergroten om de terugkomst van de 

Imam te versnellen (Khalaji 2008: 50-54). Dit houdt in dat Ahmadinezhad zijn 

regering wil aansluiten bij de wereldregering van Imam Mahdi en hij gelooft dat hij 

historisch verantwoordelijk is voor het voorbereiden van de terugkomst van Imam. 

Het is niet uitgesloten dat de beloofde chaos die volgens de fundamentalisten in Iran 

de aanleiding van de openbaring van Imam zou zijn, dezelfde chaos is die hij wil 

ontketenen door het voeren van een vernietigende oorlog op internationaal gebied. In 

ieder geval zijn de standpunten van Ahmadinezhad gevaarlijk voor zowel voor de 

internationale vrede als voor de veiligheid van de Iraniërs en Iran. Hij sluit aan de ene 

kant aan bij de toekomst van Iran, de islam en de wereld met de terugkomst van 

Imam Mahdi, aan de andere kant denkt hij verantwoordelijk te zijn voor het versnellen 

van Zijn terugkomst. Ahmadinezhad is van mening dat het Islamitische Iran de basis 

moet vormen van Imam en dat Imam kernwapens nodig zal hebben. Deze ideeën 

liggen aan de basis van de strategieën van de regering-Ahmadinezhad en juist om deze 

doelen te bereiken is hij bereid om Iran in een vernietigende oorlog te storten. 

10.11 Het lot van Ahmadinezhad aan het einde van zijn termijn  

Ahmadinezhad beloofde een open en verantwoordelijke regering te vormen waarin 

het volk de mogelijkheid zou krijgen een actieve verhouding met de regering te 

hebben. Hierdoor leek het dat zijn regering een sociaal-democratische karakter zou 

hebben. Ahmadinezhad beschouwt echter ‘democratie’ als een satanische anti-islami-
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tisch element dat afkomstig is uit het Westen en dat, naast corruptie, bestreden dient 

te worden (Ansari 2007: 70).  

Na twee jaar heeft Ahmadinezhad echter zijn positie binnen de samenleving 

verloren vanwege het feit dat toen duidelijk werd dat hij zijn economische beloftes 

niet waar kon maken. Het is een feit dat de economische situatie van mensen tijdens 

zijn bewind zeer is verslechterd (Ramazani 2008: 13-14).  

Ahmadinezhad heeft zijn antipathie jegens de democratie tijdens zijn president-

schap duidelijk laten zien. Hij creëerde een problematische antidemocratische ver-

houding met het parlement, in die zin dat hij de beslissingen van het parlement 

meestentijds niet accepteert. Sommige beslissingen van het kabinet die de goedkeuring 

van het parlement nodig hadden, werden niet naar het parlement doorgestuurd. In 

juni 2012 heeft Ahmadinezhad een fundamentalistische voormalige rechter (Saied 

Mortazawi) die door de oppositie, met name de journalisten en jonge critici (vooral 

tijdens de demonstraties en de opstand van de oppositie tegen de uitslag van de presi-

dentsverkiezingen in 2009) beschuldigd is van gewelddadige aanpak en terdood-

veroordelingen, benoemd tot de directeur van de grootste verzekeringsorganisatie van 

het land (Sazman-e Ta’mien-e Ejtemaie). Voor deze benoeming had het kabinet inderdaad 

de goedkeuring van het parlement nodig. Maar Ahmadinezhad liet ‘het majles’ zich niet 

bemoeien met zulke zaken. Hij is van mening dat de president machtig moet zijn, dat 

wil zeggen zijn beslissingen onafhankelijk van andere staatsorganen moet kunnen 

nemen! Het parlement accepteerde nooit zijn beslissing wat betreft Mortazawi. Dit is 

een voorbeeld van de ondemocratische houding van Ahmadinezhad en zijn kabinet.  

In zijn omgang met andere staatsorganen toont Ahmadinezhad evenmin demo-

cratisch gedrag. Hij zette negen ministers van zijn eerste kabinet af vanwege hun onge-

hoorzaamheid jegens hem zelf. Ook heeft hij zijn Minister van Buitenlandse Zaken 

(Manoechehr Mottaki) afgezet, terwijl Mottaki voor een diplomatieke missie in het 

buitenland vertoefde. De positie van minister van Buitenlandse Zaken is traditie-

getrouw zeer belangrijk in de Islamitische Republiek en wordt, net als de Ministers van 

Binnenlandse Zaken en de Minister van Informatie en Inlichtingendienst door de 

leider gekozen. Dat betekende dat Ahmadinezhad de minister van Ayatollah Kha-

menei afzette. Enige tijd daarvoor had Ahmadinezhad een andere door Ayatollah 

Khamanei gekozen minister, namelijk de Minister van Informatie en Inlichtingen-

dienst (Moslehi) naar huis gestuurd. Hier heeft Ayatollah Khamenei echter een stokje 

voor gestoken en Moslehi kon zijn werk voortzetten. Dit had kwaad bloed gezet bij 

Ahmadinezhad en naar verluidt is hij elf dagen niet op zijn werk aanwezig geweest. 

Ahmadinezhad heeft dit echter nooit bevestigd. Voor de volgelingen van Khamenei 

was een dergelijke handelwijze van Ahmadinezhad onacceptabel en niet te tolereren. 

Ahmadinezhad heeft in hun ogen het pad van welayat-e faqih verlaten. Er werd gezegd 

dat Khamenei geleidelijk zijn vertrouwen in Ahmadinezhad verloren had. Sommige 

invloedrijke personen in de kring van Khamenei (welayat-centristen) eisen het afzetten 

van Ahmadinezhad. Kortgeleden (augustus 2012) hebben drie van de afgezette 
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ministers een brief openbaar gemaakt, waarin zij het vertrek van Ahmadinezhad 

hebben geëist. Er wordt gezegd dat dezelfde brief in de afgelopen weken door tien-

tallen parlementsleden naar Khamenei is gestuurd.  

Ahmadinezhad is heden ten dage inderdaad niet meer de geschikte persoon voor 

Khamenei aan wie hij voorrang gaf boven de hoogste staatsautoriteiten zoals 

Rafsanjani. Dit heeft Khamenei na de sociale opstand tegen de vermoedelijke fraude 

in de presidentsverkiezingen van 2009 gezegd, toen de oppositie de uitslag van die 

verkiezing niet accepteerde en Mir-Hossein Moesawi de winnaar van de verkiezing 

verklaarde. Khamenei verklaarde tijdens zijn toespraak in de vrijdagse gebedscere-

monie dat er altijd sprake is geweest van meningsverschillen tussen Ahmadinezhad en 

Rafsanjani, en dat hij zelf meer ophad met de standpunten van Ahmadinezhad. 

Geleidelijk heeft Ahmadinezhad afstand genomen van Khamenei en trok steeds meer 

macht naar zichzelf en zijn regering, wat noch voor Khamenei noch voor de Revo-

lutionaire Garden acceptabel is geweest. Om die reden is de positie van Ahmadine-

zhad sinds 2011 door de organen die verbonden zijn aan Khamenei en de Revolu-

tionaire Garden afgezwakt. Er is een landelijke campagne gevoerd door de gebeds-

imams tegen Ahmadinezhad en zijn naaste medewerkers, vooral zijn rechterhand 

Mashaie. Er wordt door de aanhangers van Khamenei gesproken van een intimi-

derende stroming binnen de regering. Enkele naaste medewerkers van Ahmadinezhad 

werden beschuldigd van corruptie en sommigen van hen zijn door de rechtbank ver-

oordeeld. Dit alles heeft het mogelijk gemaakt om Ahmadinezhad onder vuur te 

nemen en zijn positie te ondermijnen. Het lijkt erop dat Khamenei van plan is om 

Ahmadinezhad te tolereren, totdat zijn tweede termijn verstreken is. Dit omdat 

Khamenei een hoge politieke en religieuze prijs voor het presidentschap van Ahma-

dinezhad betaald heeft en de problematische presidentsverkiezingen van 2009 

ondanks georganiseerde fraude goedkeurde en Ahmadinehad daarmee boven alle 

andere staatsautoriteiten plaatste. Het is voor hem niet mogelijk om Ahmadinezhad af 

te zetten, omdat zijn reputatie als leider dan in gevaar komt. Het is beter om een 

verzwakte president te tolereren om de reputatie van de leider niet in gevaar te 

brengen en de huidige kritische sociaaleconomische situatie niet te verergeren. Mir-

Hossein Moesawi, zijn vrouw Zahra Rahnaward en Mehdi Karoebi, de leiders van de 

protestacties tegen de georganiseerde fraude binnen die presidentsverkiezing, hebben 

sinds 2011 huisarrest zonder enige juridische procedure. 

10.12 De economische situatie in de tijd van Ahmadinezhad  

De economie van Iran is in afgelopen eeuw verbonden, of beter gezegd, afhankelijk 

geweest van de aardolieverkoop. Iran is een olieland en bevindt zich op de derde 

plaats wat betreft de beschikking over olievelden na Saoedi-Arabië en Canada. 

Geschat wordt dat de oliereserve van Iran in 2002: 89,7 miljard vaten bedroeg en in 
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2007: 136,27 miljard vaten. Dit is 10,3 procent van de globale oliereserve in de hele 

wereld. Dit is voor de gasreserve 15,8 procent, waardoor Iran op de tweede plaats 

staat na Rusland. Op grond van deze schatting wordt voorspeld dat Iran voor 80 jaar 

olie en voor 100 jaar gas kan produceren (Crane 2008: 67-68). Deze schattingen stellen 

de leiders in de Islamitische Republiek in staat een eigen weg te gaan en weerstand te 

bieden aan westerse druk. Iran heeft nieuwe technologische hulpmiddelen nodig om 

de capaciteit van olie- en gasproductie te vergroten. Vóór de revolutie produceerde 

Iran 6 miljoen vaten olie per dag. Na de Revolutie ging die capaciteit achteruit, omdat 

de productiemiddelen nieuwe technologie nodig hadden, iets waarover Iran niet be-

schikte. Rafsanjani en Khatami probeerden tijdens hun bewind een reële betrekking te 

onderhouden met westerse oliemaatschappijen en moderne bedrijven, die Iran even-

tueel konden helpen met vernieuwing van olieproductietechnologie. In de regeer-

periode van Ahmadinezhad zijn de betrekkingen met dergelijke westerse bedrijven tot 

een minimum gereduceerd, waardoor de capaciteit van de olieproductie van Iran laag 

is geworden. Iran produceerde vóór de tijd van het nieuwe westerse embargo (tot het 

midden van 2012) ongeveer 2,5 miljoen vaten olie per dag. Op dit moment is dit cijfer 

onder invloed van de embargo’s slechts ongeveer 1 miljoen vaten per dag. 

Volgens Salehi-Isfahani bestaan er in Iran twee mythes over olierijkdom. De eerste 

mythe geeft aan dat de gelijke distributie van olierijkdom de armoede en ongelijkheid 

elimineer. Maar dat levert $430 per jaar per persoon op en beïnvloedt de zogenoemde 

Gini-coëfficiënt heel weinig, namelijk van 0.44 naar 0.40. Dit betekent dat een even-

tuele gelijke distributie van de olierijkdom binnen de samenleving weinig invloed heeft 

op het elimineren van de sociale armoede en de ongelijkheid in de samenleving. De 

tweede mythe gaat ervan uit dat de inkomsten uit de oliesector een einde kunnen 

maken aan de werkloosheid. Waarschijnlijk kan het inkomen van de olieverkoop een 

economische groei veroorzaken, maar dat is soms niet voldoende voor het creëren 

van werkgelegenheid; het is immers ook mogelijk dat de regering dat inkomen niet 

gebruikt voor de productieve sector om werkgelegenheid te creëren. Om die reden 

lost de gelijke distributie van olierijkdom binnen de samenleving het probleem van 

werkloosheid niet automatisch op. De oplossing van dat probleem is afhankelijk van 

het economische gedrag van de regering. Pas wanneer de regering het inkomen uit de 

olieverkoop gebruikt om de onderbouw van de economische structuur te versterken 

en te reorganiseren, kan dat probleem opgelost worden (Salehi-Isfahani 2009: 5).  

In ieder geval is het inkomstencijfer van Iran uit olieverkoop in de afgelopen jaren 

enorm hoog geweest. Er wordt gezegd dat de regering-Ahmadinezhad in afgelopen 

zeven jaar ruim $600 miljard inkomsten had door de verkoop van olie. Ayatollah 

Khamenei heeft persoonlijk controle op de inkomsten van de olieverkoop. De Iraanse 

economie draait op die verkoop en dit houdt de inflatie hoog wanneer de prijs van olie 

in de wereldmarkt hoog is. Ondanks deze hoge inkomsten uit de olieverkoop is de 

economische situatie van de Iraanse bevolking niet verbeterd. De inflatie is in 

afgelopen jaren te hoog geweest (tussen 20% en 30%) en de koopkracht daalt voort-
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durend. De Centrale Bank van Iran heeft verklaard dat het inflatiecijfer van de eerste 

maand van de nieuwe Iraanse jaartelling (maart 2013) 32% is. Informele financiële 

bronnen gaan uit van een inflatiecijfer van boven de 60% in die maand in vergelijking 

met maart 2012. Er is sprake van een economische crisis die sinds het presidentschap 

van Ahmadinezhad is verergerd. De economische sancties van het Westen vanwege 

het problematische atoombeleid heeft die crisis nog versterkt. De Iraanse staat, vooral 

in de regeerperiode van Ahmadinezhad, heeft te kampen met enorme economische 

problemen vanwege de onbekwaamheid binnen en de ongezonde status zelf van de 

Iraanse economische structuur. 

Op het gebied van de economie is er vóór en na de revolutie sprake geweest van 

een conflict tussen traditionele en modernistische krachten. Terwijl de modernisten 

naar liberalisering en economische ontwikkeling streefden, hebben de traditionele 

krachten de nadruk gelegd op de rechtvaardigheid en op de rol van de bazaar in de 

economie. Rechtvaardigheid betekent voor Ahmadinezhad en de traditionele klasse 

het uitdelen van geld aan mensen. Dit is wat Ahmadinezhad doet in zijn zogenoemde 

provinciereizen, waarbij hij denkt dat hij op die manier de samenleving naar recht-

vaardigheid leidt.  

De enorme verkoop van olie en gas door de regering-Ahmadinezhad en de hoge 

inkomsten daarvan hebben echter in de recente jaren geleid tot de zogenoemde 

Hollandse Ziekte (Dutch Disease) in de Iraanse economie. De olie-industrie brengt veel 

inkomsten op, maar maakt geen ruimte voor de ontwikkeling van andere sectoren. De 

massale buitenlandse valuta die in ruil voor de uitvoer van olie en gas in handen van 

de regering komen, zorgen voor een hoge inflatie en daarna voor een hoge werk-

loosheid. Deze ziekte heeft nog twee bijkomende factoren: de eerste is dat de waarde 

van de Iraanse munt daardoor niet stijgt, maar juist zakt. Ten tweede elimineert de 

regering-Ahmadinezhad de subsidies die de regeringen sinds de tijd van de oorlog 

tegen Irak aan noodzakelijke goederen heeft uitgegeven, hetgeen maandelijks ruim 

45.000 toemans (ongeveer $14) bedraagt voor iedereen, waardoor meer geld in handen 

van mensen terechtkomt en de inflatie nog hoger opstuwt.  

Na de val van de sjah heeft de Iraanse Islamitische Republiek gekozen voor een 

zogenoemde Islamitische Economie die een socialistische identiteit had en met name 

door de regering gecontroleerd, gevoerd en bepaald werd. De economische politiek 

van de eerste regeringen na de Revolutie werden bepaald in de sfeer van de oorlog 

tegen Irak. In de regering van Rafsanjani veranderde de economie geleidelijk in een 

liberale vorm. Khatami zette de liberalisering en privatisering van de economie door. 

Het meest effectieve economische reformistische beleid van de regering-Khatami ging 

om the unification of the exange rate. Khatami zwakte de rol van de regering in de econo-

mie af en vergrootte de rol van de private sector. In 2003 heeft het privatiserings-

comité 1039 staatsbedrijven als kandidaten genoemd om geprivatiseerd te worden. 

Het zogenoemde Artikel 44 van de economie gaat om dit proces. Gezegd wordt 

echter dat de regeringen vooral die ten tijde van Ahmadinezhad de bedrijven tegen 
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irreële prijzen aan de daaraan verbonden mensen en autoriteiten verkochten ofwel aan 

de regering moesten inleveren, waardoor de ongezonde Iraanse economie nog werd 

versterkt. Dit heeft niet geleid tot meer productie, maar alleen tot het rijker worden 

van de naaste medewerkers van Ahmadinezhad, die dankzij hun president de eige-

naren van grote bedrijven zijn geworden (Green e.a. 2009: 24).  

Khatami boekte in zijn presidentschap weinig structurele economische 

verandering, omdat hij door de fundamentalisten werd tegengewerkt. Dit omdat zijn 

rol in de economie en daarmee zijn populariteit niet te groot zou worden. Het funda-

mentalistische majles heeft zijn regering tegengewerkt om staatssubsidies te elimineren, 

wat Ahmadinezhad in een groeiend proces en in een snel tempo wel heeft gedaan. 

Een voorbeeld hiervan is regering-Khatami de prijs van benzine in 2003 met 23% 

wilde verhogen. Dit plan werd tegengewerkt. Behalve de brandstof werden er na de 

revolutie staatssubsidies gegeven aan energie, rijst, melk, brood, suiker, kaas, enz. De 

regering-Khatami had plannen om die subsidies geleidelijk af te bouwen en de weg vrij 

te maken voor een liberale economie. Maar de fundamentalistische krachten in de 

staat hebben hem tegengewerkt, hetgeen een onderdeel vormde van hun strijd tegen 

de modernisering van de economie en de moderne regering. Ahmadinezhad begon 

zijn economische plan betreffende het elimineren van subsidies uit te voeren. In de 

eerste fase van die grote economische operatie werden de subsidies op energie, brood, 

melk, rijst en andere essentiële goederen afgeschaft. In de industriële sector werden 

eveneens subsidies afgeschaft, waardoor de prijzen omhooggingen. De Iraanse 

Centrale Bank werd in afgelopen jaren (tijdens de regering-Ahmadinezhad) keer op 

keer beschuldigd van onjuiste verklaringen over de Iraanse economie alsmede van het 

printen van geldbiljetten, wat op zijn beurt een negatieve invloed heeft op de inflatie. 

De vraag is waarom de regering zo veel geld nodig heeft ondanks de hoge olie-

inkomsten als gevolg van de hoge olieprijs in afgelopen jaren. Er is sprake van een 

structureel wanbestuur in de economie, waardoor een economische chaos in de 

maatschappij bestaat. In de economie van de regering-Ahmadinezhad namen de 

populistisch-messianistische leuzen om armen financieel te helpen een belangrijke 

plaats in. Ondanks het afschaffen van de staatssubsidies, wat een liberalistisch beleid 

was, kreeg de economie tijdens Ahmadinezhad dus meer een socialistische identiteit. 

Op die manier wilde Ahmadinezhad naar de essentiële waarden van de Revolutie 

teruggaan. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de economische situatie van mensen 

in de regeerperiode van Ahmadinezhad achteruit is gegaan gezien de hoge inflatie, 

stijging van de werkloosheid, het verlagen van de waarde van de Iraanse munt, het 

enorm verhogen van de prijzen vanwege het afschaffen van subsidies en het verlagen 

van de koopkracht van mensen (Crane e.a 2008: 88-94). Dit ondanks het feit dat 

Ahmadinezhad tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde om de inkomsten uit de 

verkoop van olie ten goede te laten komen aan het Iraanse volk. Later heeft hij die 

belofte ontkend! Hij en zijn economische team zijn hun economische beloftes 
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nagekomen. De economische situatie is in zijn regeerperiode zeer verslechterd en de 

ontevredenheid over zijn economische beleid is dan ook enorm. 

10.13 Conclusie  

In de regeerperiode van Khatami ontwikkelde (of versterkte) zich een stroming die 

zich richtte op een aanval tegen de politiek van de regering en het discours van de her-

vormingsgezinde tendensen. Ayatollah Mesbah Yaazdi sprak, als de ideoloog van die 

stroming, over de verzwakking en de vernietiging van de islam en de islamitische 

waarden in die periode. Vooral Mesbah en Ayatollah Khamenei benadrukten vlak 

vóór de presidentsverkiezingen van 2005 dat er een president aan de macht moest 

komen die het stichten van een islamitische regering als een noodzaak zag en die het 

als zijn essentiële taak zag de islamitische waarden en normen in de maatschappij te 

doen herleven. Zij en veel andere fundamentalistische krachten zagen dat deze aan 

betekenis inboetten, zoals ook de doelen van de islamitische revolutie vervangen 

werden door het westerse discours. Deze ontwikkeling ervoer men als een vervreem-

dingsproces, veroorzaakt door het anti-islamitische beleid van de regering die een 

westerse koers voer op cultureel, politiek en economisch gebied. De fundamentalisten 

joegen de bevolking angst aan voor de gevolgen van dit hervormingsproces en 

trachtten hen ervan te overtuigen dat de regering van Khatami hiermee de plannen 

van het Westen, met name van de VS, uitvoerde. Hierdoor kwam ook de islamitische 

identiteit in gevaar. Het was de plicht van de regering de doelstellingen van de Isla-

mitische Revolutie te verwezenlijken onder een president die de islamitische sharia zou 

invoeren en zo de schade die aan de islam was toegebracht zou herstellen. Er werd 

een tegen-ideologie gevormd, waarin de terugkeer tot de islam en islamitische waarden 

en identiteit centraal stond. De politiek van het nieuwe fundamentalisme van 

Ahmadinezhad is niet in een vacuüm ontstaan. Het is verbonden met de context 

waarin het gevormd werd; een historische context die voortdurend gereproduceerd 

wordt. Ahmadinezhad was de vertegenwoordiger van dat fundamentalistische dis-

cours. Mesbah en andere fundamentalisten vonden Ahmadinezhad de meest geschikte 

kandidaat om de islamisering van de samenleving weer in gang te zetten. Mesbah 

verklaarde het succes van Ahmadinezhad in de verkiezingen als een goddelijk wonder: 

hij was degene die de islam zou kunnen doen herleven en het islamitische systeem van 

de satanische gevaren kan redden. Ahmadinezhad zelf verklaarde het stichten van een 

islamitische regering, het teruggeven van de regering aan het volk en de islamisering 

van de maatschappij als zijn belangrijkste doelstellingen. Dit in tegenstelling tot de 

regering-Khatami, wier streven was gericht op de vorming van een burgerlijke 

samenleving gebaseerd op een modern discours. Alle problemen op cultureel, politiek 

en zelfs economisch gebied waren voortgekomen uit zijn programma; de oplossing 

voor die problemen was een islamitische regering. Het discours van Ahmadinezhad 



HET DISCOURS VAN AHMADINEZHAD ALS TEGEN-IDEOLOGIE 333 

had tot doel om alle fundamentalisten, inclusief de traditionele krachten in de lagere 

sociale klassen, tegen het hervormingsproces te mobiliseren en vooral, zo was zijn 

belofte, de zwakke economie weer op gang te brengen. Het beleid van ontspanning 

van de regering-Khatami op internationaal gebied diende te worden vervangen door 

een rigide en harde lijn tegenover het Westen. Het is vooral op het conto van Ahma-

dinezhad te schrijven dat het discours van Ayatollah Khomeini tegen Israël werd 

hervat, hetgeen hem op internationaal gebied niet in dank werd afgenomen, evenmin 

als het beleid van de regering-Ahmadinezhad op nucleair gebied, dat tot grote 

spanningen leidde in de Iraans-westerse verhoudingen. Op die manier is het fenomeen 

Ahmadinezhad en zijn fundamentalistische discours als een reactie tegen het moderne 

discours van Khatami en het front van 2Khordad tot stand gekomen, die de islam en 

de traditionele waarden van de Islamitische Republiek door het bewind van 2Khordad 

in gevaar zagen komen. Ahmadinezhad was een symbool van de traditionele gemeen-

schap die de gevoeligheid en de ontevredenheid van de leden van deze groep over de 

modernistische gang van zaken weerspiegelde. De leden zagen het moderniserings-

proces van de samenleving door de hervormingsgezinde regering van Khatami als een 

gevaar voor hun geloof. De traditionele groepen werden gemakkelijk tevreden gesteld 

met de redenering dat hun economische problemen toegeschreven konden worden 

aan het liberalistische bestuur van de economie van de regeerperiodes van Rafsanjani 

en Khatami. Hierdoor ontstond de mogelijkheid de voorafgaande regeringen van 

Rafsanjani en Khatami te beschuldigen van hun te liberale beleid op economisch, 

politiek en cultureel gebied en konden zij de leden van de lage klassen mobiliseren 

tegen het front van 2Khordad. De zelfgenoegzaamheid van Ahmadinezhad leidde 

vooral in zijn tweede ambtstermijn tot het in gang zetten van eigen interpretaties ten 

aanzien van de Verborgen Imam Mahdi en het voeren van eigen koers op econo-

misch, politiek, cultureel en internationaal gebied. Dit was niet in overeenstemming 

met de ideeën van Khamenei, waardoor zowel zijn positie als zijn beleid werd afge-

zwakt en de rechtbanken en de Revolutionaire Garden in afgelopen jaren, vooral vlak 

vóór en na de gebeurtennissen van de presidentverkiezingen van 2009, in het huidige 

Iran over veel macht beschikken. 



 



HOOFDSTUK 11 

Conclusies 

 

Volgens Anthony Giddens is er sprake van een uitdaging tussen de traditie (en het 

fundamentalisme) aan de ene kant en de moderniteit aan de andere kant. De moderni-

teit heeft de neiging om geglobaliseerd te worden. In deze tijd is er sprake van de 

globalisering, ofwel het internationaliseren van de modernisering. Het fundamentalisme 

heeft een emotioneel element in zich en heeft de neiging om het tegen de moderniteit 

op te nemen, dit om het vernietigen van de tradities tegen te werken. De collectieve 

sensaties en emoties van religieuzen ten aanzien van hun religie zijn een belangrijke 

factor bij de opkomst van het fundamentalisme. Giddens vindt de menselijke emoties 

belangrijk bij collectieve reacties tegen een interne of externe bedreiging. Volgens 

Giddens streeft de moderniteit naar de globalisering en is dit uitdagend voor conser-

vatieve traditionele groepen, waardoor het fundamentalisme gevormd wordt. Het 

fundamentalisme is een verschijnsel dat in een reactiesfeer tegen de moderniteit en globalisering tot 

stand komt. De moderniteit heeft in de wereld successen geboekt, en dit is uitdagend 

ofwel bedreigend voor het bestaan van de traditie. De modernisering betekent het ver-

zwakken van de traditie. Dit zorgt voor een collectieve stress, waardoor het funda-

mentalisme tot stand komt. De conservatieve religieuzen tonen weerstand tegen de 

moderniteit die de neiging heeft om de modernistische waarden en normen te 

globaliseren. Het fundamentalisme is daarom een gevolg van een situatie waarin de wereld in de 

richting van de geglobaliseerde moderniteit voortgaat. Het religieus fundamentalisme verdedigt 

en gebruikt de traditie om zich tegen de globaliserende wereld te bewapenen. Het is 

een plan om de traditionele levenswijze en waarden nog geldig te laten maken. Het is 

kortom een verschijnsel dat in een reactie-sfeer op de moderniteit opgekomen is. Het 

fundamentalisme vertegenwoordigt dus een weerstand van culturen en gemeenschappen tegen het 

moderniseringsproces. De religieuze groepen hebben het gevoel dat zij, hun geloof en 

cultureel-religieuze identiteit door de geglobaliseerde moderniteit bedreigd worden 

met vernietiging. Zij zien zich verplicht om deze vernietiging tegen te werken en hun 

religie, cultuur en traditie te redden. Dit heet het fundamentalisme. Zij weigeren met de 

moderne wereld een dialoog aan te gaan, omdat zij het gevoel hebben dat de gegloba-

liseerde moderniteit geen plaats voor hen erkent in de moderne wereld. Vervolgens 

negeren zij ook de democratie, omdat zij dit politieke systeem in strijd zien met de 
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godsdienst (islam) en het als hun plicht zien hun godsdienst te redden. De globali-

sering, dat zich op het gebied van economie, politiek en cultuur voordoet, wekt de 

reacties van islamitische fundamentalisten op. Deze islamisten beschouwen globali-

sering als een nieuwe naam voor een oud verschijnsel, namelijk het kolonialisme, dat 

de moslimwereld wil vervreemden en de islamitische identiteit wil vernietigen. Zij tole-

reren de geglobaliseerde normen en waarden van het moderne Westen niet en gaan uit 

van het vestigen van een islamitische orde in de maatschappij in plaats daarvan. Zij 

verzetten zich tegen de verwestersing van hun samenleving, ofwel tegen de zoge-

naamde westerse invasie in hun landen, en roepen op tot de terugkeer naar de islam en de 

Koran. 

De moderniteit trekt de absoluutheid van de religieuze geloofspunten in twijfel. De 

religie wordt in een moderne samenleving naar de privésfeer geschoven. De funda-

mentalistische moslims verzetten zich tegen het moderniseringsproces en ondernemen 

collectieve acties om dit proces tegen te werken en te stoppen. Deze uitdaging heeft 

de moslimse groepen politiek actief gemaakt. De pogingen om de islamitische landen 

te moderniseren, heeft de politieke islam teweeggebracht. Moslims ervaren het moder-

ne beleid van hun regeringen als de westerse opdracht om hun samenleving van de 

islamitische normen en waarden bewust te vervreemden, ofwel te verwestersen. De 

moslimse groepen beschouwen de kapitalistische motieven betreffende het econo-

mische beleid met negatieve ogen. Zij ervaren dit beleid als economische expansie om 

de islamitische wereld tot een markt voor de massaproductie van het Westen te 

maken. De moslims geloven dat de westerse economische expansie hun culturele 

normen en waarden beïnvloedt en verandert. De individuele en collectieve vrijheden, 

zoals de vrije meningsuiting, vrije media, vrijheid van kleden en de vrijheid van gods-

dienst, zijn voor de moslimfundamentalisten taboe. Ook de fundamentalistische 

moslims tolereren geen seculiere staat in de samenleving. Zij gaan uit van een sociale 

orde op grond van de sharia en wijzen democratie en vrije politieke participatie van alle 

sociale groepen af. Samenvattend; islamitisch fundamentalisten beschouwen het 

moderniseringsproces als een vervreemdingsmiddel en een invasie op verschillende 

gebieden in hun normen en waarden, en streven daarom in een reactionaire en conser-

vatieve zin naar het vestigen van een islamitische orde in de samenleving om dit 

proces tegen te werken en te stoppen. Dit brengt een politieke islam teweeg die het 

islamitisch fundamentalisme heet. 

 

De belangrijkste vraagstelling van dit proefscrift is: in hoeverre is de recente 

politiek-religieuze geschiedenis van Iran te interpreteren als een dynamisch 

proces van fundamentalisering versus modernisering? Ik heb in deze studie naar 

voren gebracht dat de recente geschiedenis van Iran grotendeels gekenmerkt wordt 

door een historische uitdaging en confrontatie tussen de moderne en anti-moderne 

krachten (die laatsten worden in de recente decennia islamitisch fundamentalisten 

genoemd). Dit conflict uitte zich vooral in de religieuze en politieke sfeer. Van de 
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Constitutionele Revolutie van 1905-1911 tot de Islamitische Revolutie van 1978-1979 

was de tegenstelling tussen die twee grote stromingen in de Perzische samenleving 

voortdurend aanwezig en zette zich voort na de revolutie. De Constitutionele Revo-

lutie heeft de reactionaire gevoelens van de conservatieve traditionalisten opgewekt. 

Er zijn belangrijke groepen en politieke organisaties in die sfeer tot stand gekomen die 

het symbool waren van een weerstand tegen de moderne wil van de hervormings-

gezinde tendentie in de Iraanse samenleving. Later waarschuwde Ayatollah Khomeini 

vooral voor het anti-islamiseringsbeleid en voor de verwestersing van de Iraanse 

maatschappij door de politiek van de staat van de sjah. De islamitische intellectuelen 

gingen daarentegen uit van een moderne islam, waarin de vrijheid een centrale plaats 

innam. Ali Shariati en de VrijheidsBeweging accepteerden geen officiële rol voor de 

geestelijken in de samenleving en interpreteerden de Koran vanuit een moderne 

wereldbeschouwing. De Islamitische Revolutie van 1978-1979 praktiseerde de gedach-

ten van het fundamentalistische bewind onder de leiding van Ayatollah Khomeini. In 

het conservatief politieke systeem van toen was er uiteindelijk geen plaats voor hervor-

mingsgezinde krachten. Maar de regering van Khatami (1997-2005) streefde naar de 

modernisering van de sociale orde die op politieke, culturele en economische gebieden 

gaande was. De modernistische leer van het bewind van Khatami heeft harde reacties 

van conservatieve fundamentalisten in de Iraanse samenleving opgewekt. De activi-

teiten en gedragingen van de leden van de hervormingsgezinde regering van Khatami 

en de activiteiten van de delen van de Civil Society in die regeertijd hebben voor grote 

onrust gezorgd binnen de fundamentalistische krachten in Iran. De nadruk van 

Khatami op de politieke en culturele ontwikkeling werd door veel conservatieven be-

schouwd als een vervreemdingsplan van de islamitische normen in de maatschappij en 

de verwestersing van de Iraanse samenleving, die zij reeds probeerden te islamiseren in 

plaats van haar te moderniseren. Zijn economische liberale beleid werd ook door de 

fundamentalisten beschouwd als een westers programma dat lage sociale klassen nog 

armer zou maken. De tegenreactie van de conservatieven was hard, waardoor een 

nieuw ultra-fundamentalistisch bewind tot stand is gekomen, dat het moderne dis-

cours van de hervormingsgezinde regering van Khatami als een groot gevaar voor de 

islam en de waarden van de islamitische staat en de normen van de islamitische ge-

meenschap ervoer. Ayatollah Mesbah Yaazdi, de geestelijke vader en de ideoloog van 

het fundamentalistische bewind van Ahmadinezhad, nam het moderne discours van 

de regering van Khatami onder vuur en definieerde dat alles als pogingen die strijdig 

waren met de islam. Mesbah vond het discours van het bewind van Khatami een ramp 

voor de islam en het bestaan van dat bewind een gevaar voor de identiteit van de 

islamitische staat. Daarom riep hij de moslims op om tegen de hervormings-gezinden 

in actie te komen en de islamitische waarden, normen, de islamitische staat en de islam 

zelf te verdedigen en te redden. Fundamentalistische krachten riepen op tot een 

terugkeer tot de waarden van de islamitische revolutie. 
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Sinds 2005 voerde Mahmoed Ahmadinezhad een nieuwe harde politiek uit, zowel 

in de Iraanse maatschappij als op internationaal gebied. Ayatollah Khamenei, de 

huidige leider van de islamitische staat, benadrukte vóór de presidentsverkiezingen van 

2005 dat de nieuwe president naar een herleving van de islamitische normen en waar-

den in de samenleving moest streven. Alle fundamentalistische krachten waren het 

erover eens dat het (moderne) discours van de regering-Khatami de islamitische iden-

titeit van de islamitische staat in Iran verzwakte. Zij vonden dat die regering het land 

naar verwestersing toeleidde. Zij riepen ertoe op om het vernietigen van de islami-

tische normen en waarden (door de hervormingsgezinde leer van Khatami) tegen te 

werken. Vooral vonden zij het culturele en politieke discours van Khatami proble-

matisch. Op internationaal gebied definieerden de fundamentalisten ook het beleid 

van de regering van Khatami als zwak, beschamend en laf. Zij vonden dat de isla-

mitische staat op internationaal gebied hard en machtig moest optreden. Vooral het 

nucleaire programma en het nucleaire beleid van de hervormingsgezinde regering van 

Khatami wekte harde reacties van fundamentalisten op. Volgens hun propaganda 

voerden de hervormingsgezinden de plannen van het Westen, voornamelijk van Ame-

rika, uit. Zij wekten de gevoelens van de massa op tegen het intellectuele discours van de hervor-

mingsgezinden. Het fundamentalistische bewind van Mesbah en Ahmadinezhad beschul-

digde de regering van Khatami ervan dat zij op cultureel en politiek gebied de isla-

mitische identiteit van de maatschappij en de staat verzwakte. Op economisch gebied 

beschuldigden zij Khatami ervan dat zijn beleid als president tegen gerechtigheid 

gericht was. Op die manier werd een tegen-ideologie gevormd waarin de terugkeer tot 

de islam en het doen herleven van de islamitische normen en waarden in de maat-

schappij (de islamisering) centraal stond. Ahmadinezhad werd de vertegenwoordiger 

van dit bewind. Hij is het die sinds 2005 een ultra-fundamentalistische politiek voert in 

Iran die in tegenstelling is met het discours van de hervormingsgezinde regering van 

Khatami. Mesbah ging ervan uit dat God Ahmadinezhad gestuurd had om de islam en 

de islamitische staat Iran te redden. Ahmadinezhad beloofde door de terugkeer naar 

de islamitische normen en waarden de economische problemen op te lossen en sociale 

gerechtigheid tot stand te brengen. Hij kon hierdoor vooral de traditionele krachten en 

de lage sociale klassen in de samenleving achter zich scharen en tegen het hervor-

mingsgezinde proces mobiliseren. Dit bewind was in staat om door zijn traditionele en 

emotionele discours de religieuze emoties van de traditionele en arme sociale groepen 

tegen het intellectuele discours van de hervormingsgezinde tendentie van Khatami op 

te wekken en te mobiliseren. Daarom zien zij zich verplicht om het tegen de westerse 

moderniteit en globalisering op te nemen. De tegen-ideologie van Ahmadinezhad 

heeft voor een extremistische politiek en traditioneel cultureel beleid in Iran gezorgd, 

en buitenslands voor een harde politiek en een atoomcrisis. Het Ahmadinezhad-

bewind is in deze zin een tegen-beweging. 

Giddens benadrukt in het algemeen de centrale rol van de moderniteit bij de op-

komst van het islamitisch fundamentalisme. Het fundamentalisme is in zijn ogen een 
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verschijnsel dat in een reactieve sfeer tegen de moderniteit tot stand is gekomen. Dit 

proefschrift werpt met behulp van de theorie van Giddens meer licht op het histo-

rische proces van de traditionalisering (in de recente decennia: fundamentalisering) 

versus modernisering, met name op de opkomst van het fundamentalistische bewind 

van Ahmadinezhad in het huidige Iran na de hervormingsgezinde regering van 

Khatami. Het maakt duidelijk dat het ultra-fundamentalistische bewind dat vertegen-

woordigd wordt door Ahmadinezhad, een reactieverschijnsel is tegen het moderni-

seringsproces dat in de tijd van Khatami gepraktiseerd werd. Dit bewind zag zich 

verplicht om de vervreemding en eliminatie van de religieuze tradities tegen het mo-

derniseringsproces in de Iraanse samenleving te verdedigen. Het fundamentalisme is 

een verzet tegen de moderniteit. Het is een tegenreactie tegen de moderniteit, een 

verzet tegen de vermeende vernietiging van de conservatieve fundamentalisten. 

De theorie van Giddens geeft aan dat een onderlinge samenhang bestaat tussen 

sociale groepen die met elkaar interacteren. De interdependenties van verschillende 

groepen en instituties vormen nieuwe verschijnselen. Deze these gaat uit van een 

dialectisch verband tussen sociale verschijnselen die veelzijdig met elkaar verbonden 

zijn. Het individu en de sociale groepen staan niet los van andere individuen of sociale 

groepen, maar staan ‘temidden’ van anderen. Dit feit benadrukt dat sociale verschijn-

selen een procesmatig karakter hebben en dat ze door verschillende interne en externe 

factoren beïnvloed worden die onderling met elkaar samenhangen. De sociale ver-

schijnselen komen niet geïsoleerd van de realiteit tot stand. De conclusie is dan ook 

gerechtvaardigd dat men islamitisch fundamentalistische groepen niet los van andere 

interne en externe groepen in de sociale context kan benaderen. Er is niet alleen 

sprake van beïnvloeding van een islamitische beweging door verschillende factoren 

binnen één sociaal netwerk, maar ook van beïnvloeding van moslimstromingen van 

een bepaald sociaal netwerk door andere sociale groepen en factoren. Een islamitische 

beweging wordt niet alleen gevormd door acties, handelingen, het civilisatieniveau van 

haar leden, de interpretatiewijze van haar leiders en de kwaliteit van het verstaan van 

de islam, maar ook door handelingen en acties die van buiten de moslimgemeenschap 

ondernomen worden. Internationale factoren spelen hierbij een duidelijke rol. Het 

kenmerk van een moslimbeweging is dan een product van een voortdurende wissel-

werking, een voortdurend interactieproces tussen verschillende factoren binnen een 

moslimgemeenschap aan de ene kant, en tussen een moslimmaatschappij en andere 

interne en externe factoren aan de andere kant. De islamitische bewegingen kunnen 

niet los van hun specifieke context bestudeerd worden. Het gedrag van moslims kan 

alleen verstaan worden in hun interdependenties en interacties met andere mensen, 

sociale groepen, tegenwerkingen en internationale actoren die samen een netwerk 

vormen. Dit wil zeggen dat geen van de islamitische bewegingen losstaat van maat-

schappelijke problemen die zich op economisch, politiek en cultureel gebied binnen 

een moslimsamenleving manifesteren. Elke stroming maakt deel uit van de maat-

schappij waarin zij tot stand komt. Een islamitische beweging is onder andere een 
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cultuurelement dat in een onderlinge samenhang met andere maatschappelijke delen, 

zoals economie en politiek, tot stand komt. Het gedrag van de islamitische bewe-

gingen wordt dan beïnvloed door een interactie die zich voortdurend voordoet binnen 

moslimgemeenschappen. 

De moslimfundamentalisten stellen de seculiere westersgerichte regeringen verant-

woordelijk voor de crisis die op economische, politieke en culturele gebieden in veel 

islamitische landen bestaat, en verklaren de islam tot de oplossing en het alternatief 

voor alle sociaal-economische problemen in de samenleving. Hierdoor kan men con-

cluderen dat de anti-moderne stroming in het algemeen en het ultra-fundamenta-

listische bewind van Ahmadinezhad in het bijzonder in Iran niet los en geïsoleerd van 

andere problemen en verschijnselen in de samenleving tot stand is gekomen. De 

modernisering in de samenleving heeft de tegenreacties van de traditionalistische mos-

lims in een historische context opgewekt en tot de opkomst van de anti-moderne 

groepen in Iran geleid. Het moderne gedrag van de regering van Khatami heeft het 

gedrag van de fundamentalistische krachten in de Iraanse samenleving beïnvloed, 

ofwel hun harde tegenreacties opgewekt. De opkomst van dit bewind is een gevolg van een 

interactieproces in de Perzische samenleving als een groot sociaal netwerk, tussen tegenstrijdige groepen. 

Ik heb in dit proefschrift ook een historische benadering van sociale verschijnselen 

benadrukt. Dit houdt in dat maatschappelijke fenomenen hun geschiedenis kennen, 

ofwel door een historisch proces tot stand komen. Hierdoor kan men concluderen dat 

het islamitisch-fundamentalistische bewind van Ahmadinezhad niet los van de Iraanse 

sociaal-historische context bestudeerd en benaderd kan worden. Er is een historisch 

proces van confrontatie tussen moderne en anti-moderne krachten in de recente ge-

schiedenis van Iran, waardoor dit verschijnsel in de huidige tijd is opgekomen. De 

opkomst van dit fenomeen kent een lang historisch proces dat zijn wortels in de 

vorige eeuw heeft. Daarom heeft dit proefschrift de wortels van het bewind van 

Ahmadinezhad gezocht in de Constitutionele Revolutie in Iran (1905-1911). Deze 

strijd ging steeds voort in de loop van de nieuwe geschiedenis in de Perzische samen-

leving – een strijd tussen de modernistische én conservatief-traditionalistische 

krachten.  

 

Een belangrijk element bij het bestuderen van de redenen van de opkomst van de 

sociale verschijnselen is de rol van affectieve bindingen; het verdedigen door de leden van 

een groep ten behoeve van het voortbestaan van hun gemeenschap tegen elke externe 

of interne vijand. Het gaat om de menselijke gevoelsmatige bindingen zonder seksueel 

accent die veel betekenis voor mensen hebben, en die niet alleen bij kleine groepen, 

maar ook bij grote, vele miljoenen mensen omvattende eenheden een kenne-lijk 

onmisbaar bindmiddel voor hun coherentie vormen. Het gebonden individu wordt 

ten diepste geschokt als de geliefde maatschappijeenheid bedreigd, overwonnen of 

verwoest wordt en aan waarde en waardigheid verliest. Ik vind de emotionele verban-

den binnen de gelovige (moslimse) gemeenschap eveneens belangrijk bij het ontstaan 
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van sociale fenomenen zoals het islamitisch anti-modernisme (fundamentalisme). 

Moslims hebben een sterke emotionele band met hun godsdienst en hun medegelo-

vigen, en voelen een grote weerstand als zij die bedreigd zien worden. De conservatief 

islamitische fundamentalisten binnen de Iraanse samenleving zien hun traditionele 

waarden in gevaar komen wanneer er sprake is van de modernisering in de samen-

leving. Toen de regering van Khatami een moderniseringsbeleid invoerde in de maat-

schappij, zagen de fundamentalisten zich in gevaar en hebben ze zich georganiseerd 

binnen groepen om het proces van de modernisering tegen te werken. De leiders van 

dit bewind gebruikten de emotionele bindingen van de traditionele krachten in de 

samenleving, verklaarden dat de islam in gevaar was en riepen op tot de opstand om 

de islamitische normen en waarden, die door de regeringsbeleid van Khatami verzwakt 

zouden worden, te verdedigen en te doen herleven. Zij spraken de emoties van de burgers 

aan om hen tegen de moderne krachten in de samenleving en de moderne regering van Khatami te 

organiseren, te mobiliseren en in opstand te brengen. 

Tevens op internationaal gebied zagen die fundamentalisten het gevaar om ver-

nietigd te worden. Ook externe factoren die de zelfstandigheid van een natie bedrei-

gen, zorgen voor emotionele reacties. Het is niet toevallig dat het bewind van Ahma-

dinezhad een problematisch atoombeleid voert, dat maakt dat hij ervan wordt be-

schuldigd dat hij aan een militair nucleair programma werkt. Op die manier is de 

opkomst van dit bewind verbonden met interne elementen, namelijk het moderni-

seringsproces van de regering van Khatami, en ook met externe factoren, namelijk de 

internationale gemeenschap. Hier gaat het met name om het Westen, dat het 

moderniseringsproces in Iran min of meer steunde.  

 

Een andere factor die een zekere rol speelt bij de totstandkoming van de islamitische 

bewegingen, is het stichten van de staat Israël. Veel moslims beschouwen Israël als 

een koloniaal land dat een moslimgebied heeft bezet. De nederlagen van islamitische 

landen tegen het leger van Israël in verschillende oorlogen hebben deze gevoelens van 

de moslims nog versterkt. Veel moslims beschouwen de staat Israël als een product 

van de westerse machten, vooral van Groot-Brittannië. Dit heeft een belangrijke rol 

gespeeld bij de totstandkoming van de anti-westersgerichte islamitische bewegingen. 

Niet alleen in de Palestijnse gebieden, maar ook in andere moslimlanden nemen alle 

moslim-fundamentalistische groepen een harde positie tegen Israël in. Deze moslims 

beschouwen Israël als een bedreiging voor hun bestaan en voor hun machtspositie. Zij 

zijn erg gevoelig voor de kwestie-Palestina, hebben affectieve bindingen met Palestij-

nen en zijn bereid het tegen de Israëlische doelen op te nemen. De regering van 

Khatami heeft echter een passieve positie ingenomen met betrekking tot de kwestie 

van de Palestijnen. Khatami heeft benadrukt dat zijn regering zich niet bemoeide met 

het vredesproces van het Midden-Oosten. Dat was volstrekt niet acceptabel voor de 

fundamentalisten in Iran, die zich gedurende vele jaren hebben geprofileerd als de 

voornaamste verdedigers van de rechten van de Palestijnen. Zij noemden de officiële 
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positie van de regering-Khatami laf en bestempelden hem als een volgeling van het 

Westen, van Amerika.  

 

Bij het benaderen van de oorzaken van de opkomst van het fenomeen islamitisch 

fundamentalisme kan de machtsverhouding tussen modernisten en traditionalisten 

(fundamentalisten) nader geanalyseerd worden, omdat machtsverhoudingen een be-

langrijke rol spelen bij de acties en interacties van individuen evenals tussen de 

groepen die met elkaar verbonden zijn. De dwang die mensen en groepen op elkaar 

uitoefenen, komt voort uit de ongelijke verdeling van machtskansen over maatschap-

pelijke of internationale posities. Sinds de val van het Osmaanse rijk en het intro-

duceren van de moderne waarden in de moslimgemeenschappen ontstaat een machts-

vacuüm in de islamitische wereld, als gevolg waarvan veel islamitische groepen naar 

het herstellen van een islamitisch imperium streven, naar een terugkeer naar de 

vroegere gouden tijd. Sindsdien is er sprake van een actief conflict tussen de tradi-

tionele moslimse groepen en de moderne krachten onder andere in Iran. De moslim-

fundamentalistische groepen vinden dat de internationale gemeenschap zowel vroeger, 

als in de huidige tijd, geen plaats voor hen heeft gecreëerd in de wereldorde. Zij 

ervaren deze situatie als een bedreiging voor hun bestaan, identiteit en machtspositie. 

Zij willen in het internationale speelveld betrokken zijn. Zij denken dat de westerse 

landen, en vooral de VS, van plan zijn om de moslims internationaal buitenspel te 

zetten. Dit gevoel is belemmerend, kwetsend en dodelijk voor hen – en daarom rea-

geren zij zo fel. Met behulp van deze redenering kan men concluderen dat de 

ongelijke machtsverhoudingen tussen de westerse machten (vooral de VS) en de isla-

mitische wereld een grote rol spelen bij de opkomst van het islamitisch anti-

modernisme in het algemeen en het fundamentalistische bewind van Ahmadinezhad 

in het bijzonder in Iran. Moslim-landen en -groepen willen een belangrijke rol spelen 

in de wereld. Zij zien echter dat het Westen alle macht op internationaal gebied naar 

zich toe heeft getrokken en geen kans voor hen heeft gecreëerd. Met andere woorden: 

er is sprake van een ongelijke machtsverdeling tussen het Westen en de islamitische 

wereld, waardoor de moslims in actie komen om deze ongelijke machtsverhouding te 

wijzigen. Deze collectieve acties kunnen in de huidige tijd ‘het fundamentalisme’ 

genoemd worden. Deze moslims organiseren zich in groepen om deze machtsorde te 

vervangen door een nieuwe orde waarin zij over meer macht kunnen beschikken. De 

islamitisch fundamentalisten in Iran streven er reeds naar om een wereldmacht te 

worden. De anti-spanningspolitiek van de regering-Khatami en ook het stoppen met 

de verrijking van uranium tijdens de regering-Khatami betekenden een einde van het 

atoomprogramma van de fundamentalisten. De islamitisch fundamentalisten konden 

niet accepteren dat hun macht daardoor op internationaal gebied verzwakt werd. Ook 

dit was een factor, toen zij het opnamen tegen het hervormingsgezinde bewind van 

Khatami en de fundamentalistische krachten in de Iraanse samenleving organiseerden, 

met als resultaat het bewind van Ahmadinezhad. Het is niet voor niets dat de krachten 
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binnen de kring van dit bewind zo serieus de verrijking van uranium en hun uit-

dagende atoombeleid benadrukten. 

Concluderend wil ik stellen dat het islamitisch fundamentalisme een anti-modern 

verschijnsel is, omdat het in strijd is met de essentiële principes van de moderniteit, 

namelijk individualisering, culturele vrijheid, secularisering en het stichten van een 

sociale orde op grond van de menselijke ratio en het menselijk intellect. De oppositie 

tegen het moderniseringsproces sinds het begin van de 20e eeuw in Iran is de belang-

rijkste bouwsteen bij de opkomst van het islamitisch fundamentalisme in dit land. De 

oppositie en de weerstand van het fundamentalistische bewind tegen het moderni-

seringsproces in de regeerperiode van Khatami waren de belangrijkste bouwstenen bij 

de opkomst van het bewind van Ahmadinezhad in de huidige tijd in de Iraanse 

samenleving. 

Het verschijnsel ‘islamitisch fundamentalisme’ wordt door interdependentie en 

onderlinge beïnvloeding gevormd. Het is een reactie op zowel interne als internatio-

nale factoren, en ook is het een tegenbeweging die in een sfeer van reactie op de 

modernisering tot stand is gekomen. De interne dynamiek van het sociaal-politieke 

systeem in de afgelopen decennia in Iran is een replica van de grote problematiek 

‘westerse wereld versus moslimwereld’. De theorie van Giddens maakt deze verande-

ring duidelijk: de islamitisch traditionele groeperingen in de Iraanse samenleving 

kunnen deze internationale uitdaging niet tolereren. De opkomst van het fundamenta-

lisme in dit land is een gevolg van de weerstand tegen het moderniseringsproces dat 

een lange geschiedenis kent in de Iraanse samenleving. 

 

Met deze studie tracht ik duidelijk te maken dat de oorzaak van de opkomst en groei 

van het islamitisch-fundamentalistische bewind in Iran grotendeels ligt in de interactie 

met andere maatschappelijke factoren, namelijk in een tegenreactie op het moderni-

seringsproces dat in de nieuwste geschiedenis van Iran gaande was. Daarnaast spelen 

de machtsverhoudingen tussen de traditionele moslimse groepen (en gemeenschap-

pen) en moderne westerse landen (en machten) op het internationale gebied ook een 

belangrijke rol. Ook de affectieve bindingen van de conservatieve en fundamen-

talistische krachten jegens hun geloof en de islamitische waarden, en ook de rol van 

het stichten van de staat Israël en de gevoelige kwestie van de Palestijnen voor de 

traditionele moslims mogen hierbij niet vergeten worden.  

In het Hoofdstuk 4 van dit proefschrift werd naar voren gebracht dat veel sociale 

wetenschappers van mening zijn dat de modernisering, zowel vóór als na de 

Islamitische Revolutie van 1979 in de Iraanse samenleving fundamentalistische tegen-

reacties heeft opgeroepen. De seculiere modernistische politiek van de sjahs van de 

Pahlavi’s hebben voor grote onrust binnen de traditionele moslimgroepen gezorgd 

(zie bijvoorbeeld Fischer 1980; Keddie & Richard 1982; Bakhash 1985; en Hunter 

1988b). Sadeq Zibakalam, een Iraanse sociale wetenschapper, duidt aan dat, hoewel dit 

standpunt alleen de reacties van de conservatieve en antimodernistische sociale 
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groepen weergeeft en de motieven van de moderne oppositie van de sjah niet verant-

woordt, het toch merkwaardig is dat het islamitisch fundamentalisme in Iran zichzelf 

bestempelt als een reactionaire beweging tegen het moderniseringsproces (Zibakalam 

1996). Volgens Nasir Ebadpoer, een Iraanse sociale onderzoeker, worden de anti-

modernistische tegenreacties van de fundamentalisten nog heviger wanneer het 

moderniseringsproces uitgebreid en gepraktiseerd wordt (Ebadpoer 2003: 92). De fun-

damentalistische tegenreacties op het moderniseringsbeleid van de regering Khatami 

hebben voor dezelfde tegenreactie gezorgd binnen de traditionele groepen. Door dit 

mechanisme is het ultra-conservatieve bewind van Ahmadinezhad tot stand gekomen 

(zie bijvoorbeeld Keddie 2006; Asna-Ashari 2007; en Ahmadi 2008). 

Deze sociaalwetenschappelijke theorieën bevestigen de theorie van Giddens waar-

van ik in dit proefschrift gebruik heb gemaakt en geven inzicht in de processen van de 

religieuze fundamentalisering. (subvraag 1) Men kan zich voorstellen dat de funda-

mentalisten tijdens de presidentsverkiezingen van 2009, waarin zij beschuldigd werden 

van georganiseerde fraude, de overwinning van een nieuw hervormingsgezind bewind 

niet konden tolereren. Zij vreesden voor een herhaling van een regering-Khatami en 

het verliezen van het politieke bestuur door de revolutionaire krachten. Het was niet 

voor niets dat Khamenei na de onderdrukking van ‘de Groene Beweging’ door de 

militaire krachten verklaarde dat de revolutie weer verzekerd was. Zowel modernisten 

als fundamentalisten hebben zich in de recente geschiedenis van Iran georganiseerd in 

religieuze en politieke groeperingen waardoor zij het systematisch tegen elkaar konden 

opnemen en elkaar konden uitdagen. Deze specifieke configuratie van religieuze en 

politieke factoren in dit proces gaat in de huidige Iran nog steeds door. De uitdaging 

van het fundamentalistische bewind van Ahmadinezhad versus de hervormings-

gezinde beweging van Khatami maakte eveneens deel uit van dit historische proces. 

(subvraag 2) 

De machtsverhoudingen tussen de conservatieve moslimgemeenschap en de 

modernistische gemeenschap waren op hun beurt belangrijke factoren die de opkomst 

en groei van het islamitisch-fundamentalistische bewind in de recente politiek-reli-

gieuze geschiedenis van Iran mede bepaalden. Door dit moderniseringsproces, dat een 

heftige reactie teweegbracht vooral binnen de fundamentalistisch-conservatieve groe-

pen van de Iraanse maatschappij, kan het bewind van Ahmadinezhad gezien worden 

als een tegenbeweging die de reactie van die fundamentalistische groepen represen-

teert en mobiliseert. De sociale verschijnselen komen niet op in een geïsoleerde sfeer. 

De fundamentalisitische gemeenschap in Iran kon de modernisering van de samen-

leving niet tolereren. Daardoor is er sprake van een proces van fundamentalisering 

versus modernisering in de recente Iraanse geschiedenis. De traditionele islamieten 

zagen het moderniseringspreces van de hervormingsgezinden als het einde van hun 

idealen en hun bestaan in de samenleving. Zij beschouwden de modernistische vrij-

heden in de periode van de hervormingen in de samenleving als tekenen van ver-

vreemding van de islamitische staat. Om die reden hebben zij zich georganiseerd om 
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dat proces tegen te werken. De modernisering in de islamitische samenlevingen heeft 

altijd tegenreaties van traditionele sociale groepen gevormd. (subvraag 3) 

Een goede vraag is de volgende: kan een modernistische hervorming in een 

islamitisch land als Iran ooit succes hebben, gezien de fundamentalistische tegen-

reacties van de traditioneel-conservatieve groepen? Ik kan deze vraag met de nodige 

voorzichtigheid beantwoorden. Gesteld kan worden dat de modernisering nooit 

zonder protesten van fundamentalistische krachten in de Iraanse samenleving in prak-

tijk kan worden gebracht, maar het is mogelijk deze protesten en de gevolgen ervan zo 

laag mogelijk houden. (subvraag 4) Het zal veel tijd kosten om van dit proces een 

succes kan maken. De modernisering kan dus niet in een snel tempo uitgevoerd 

worden om de conservatieve gevoelens van de traditionele groepen niet uit te lokken. 

Als het proces van de modernisering in de samenleving langzaam in praktijk wordt 

gebracht en de religieuze belangen van traditionele groepen daarbij in ogenschouw 

worden genomen, of dat proces een actievere verhouding met die groepen opbouwt 

waardoor zij zich minder geïsoleerd voelen, en als laatste een moderne opvoeding in 

de gemeenschap van de sociale lage klassen zal trachten te realiseren, dan zullen de 

fundamentalisten meer tolerantie kunnen opbrengen jegens moderne waarden en de 

spelregels van de moderniteit accepteren. Als de hervormingsgezinde regering van 

Khatami het fanatisme van de onderbouw zou bestrijden en meer sociaal-econo-

mische aandacht zou besteden aan de sociaal lagere klassen, zou een ultra-fundamen-

talistisch bewind als dat van Ahmadinezhad hoogstwaarschijnlijk niet aan de macht 

komen.  
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Summary 

 

Fundamentalism is not limited to Islam and can also be found in other religions like 

Christianity and Judaism. This thesis is, however, restricted to the Abrahamic reli-

gions. It is difficult to give a perfect definition of the concept and the phenomenon of 

Islamic fundamentalism because each social scientist defines it on the basis of his/her 

point of view; as a minimum definition however, like other religious fundamentalists, 

Islamic fundamentalists believe in the infallibility of the holy text, the evangelization 

of the world, differential sharing between men and women in the social domains, the 

struggle against the modernization of society, the secularization of the political system, 

the liberalization of the economy and the westernization of their culture.  

Islamic fundamentalists interpret their religion from a political perspective, split-

ting the world into two blocs, namely believers and non-believers, and try to practice 

sharia law in everyday society; they use violence to achieve their goals. Islamic funda-

mentalism is related to terrorist behavior, with violence and attempts to establish the 

Islamic political system. But this is not the tendency of all Muslims. There are moder-

ate Muslims as well who see modernistic values and norms as positive influences.  

Moderate Muslims are trying to combine Islamic norms with modern values and to 

modernize their societies. They believe in Civil Society, democracy and the rule of law. 

However, Islamic fundamentalists are anti-modern forces that fight the cultural, po-

litical, and economic changes in the modernization process. Islamic fundamentalism is 

a reactionary phenomenon that has emerged as a result of the modernization process 

that, with globalization, challenges conservative Islamic groups. In the process of fun-

damentalization, these groups increasingly see these phenomena as enemies of Islam 

and Islamic norms and values and feel that they threaten Islam and Islamic identity. 

The reactions of these groups created Islamic fundamentalism. 

A new ultra-fundamentalist movement, which is represented by President Ahmad-

inezhad, has emerged in Iran. It uses an anti-modern discourse and emphasizes Islam-

ic ‘sharia’ law. The question is how far the recent political-religious history of Iran can 

be interpreted as a dynamic process of fundamentalization versus modernization. To 

answer this central question, the historical process in which the movement was shaped 

is reviewed. The last hundred years of Persian history show the challenges facing the 
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two modernistic and traditional (fundamentalist) movements. The Constitutional 

Revolution (1905-1911) tried to modernize the political system in Iran by drawing up 

Persia’s first Constitution. The first Parliament was also established and the power of 

the Sjah was limited. Clerical forces were active in the Constitutional Revolution, with 

some of them agreeing with the modern goals of the Revolution, while for others, 

Islam was more important. The conservative clerics strove to establish an Islamic gov-

ernment in which ‘sharia’ law would be practiced. They did not accept the modern 

goals of the Constitutional Revolution because they believed that its goals were in 

conflict with Islam. The ideological challenges of those two movements led to conflict 

that continued for some time. Ayatollah Khomeini presented the thesis Welayat-e Faqih 

in which he emphasized the authority of Faqih (the Islamic writer). He argued that the 

greatest Faqih is the successor of Allah and the Prophet, but there were other religious 

figures, like Ali Shariati, who did not accept the idea of an Islamic state. The contrast 

between those two tendencies was the reason for serious challenges to the Islamic 

forces. 

Nearly two decades after the Islamic Revolution (1978-1979), Mohammad 

Khatami became the President of the Islamic Republic of Iran. His government was 

seen to be a reformist one and practiced a modern program in the cultural, political 

and economic domains of Persian society. The modernization process of this gov-

ernment elicited a harsh reaction from the fundamentalist forces in Iran. The con-

servative clerical authorities, like Ayatollah Mesbah Yaazdi, declared that the reformist 

politics of the government of Khatami alienated Islam, eliminated the Islamic identity 

of the Islamic state in Iran, and wanted to introduce western ideas into Iran. 

Khatami’s government emphasized modern discourse on subjects such as tolerance, 

individual and collective political and cultural freedom, Civil Society, the governance 

of law and democracy. He wanted to practice political, cultural and economic devel-

opment but the fundamentalist groups saw danger for the Islamic values and norms in 

his politics and called for the support and continuance of Islam in society.  

Eight years later, Mahmoud Ahmadinezhad succeeded Khatami as president, based 

on his ultra-fundamentalist discourse. He saw the reshaping of an Islamic government 

as his most significant goal in order to ensure Islamic norms and protect Islamic val-

ues. The modern discourse of the government of Khatami activated the fundamental-

ist forces indirectly in Iran by sparking their defense against the modernization pro-

cess. The ultra-fundamentalist government of Ahmadinezhad chose a radical dis-

course to fight the process of modernization in society, stopped the process, activated 

the nuclear program and challenged the West in international politics. This radical dis-

course was a reaction to the modern discourse of Khatami’s reformist government. 

The Islamic politics of the government of Ahmadinezhad were a reaction to the mod-

ernization process under Khatami.  

The ultra-fundamentalist movement of Ahmadinezhadism was created in response 

to the modernization programs of the Khatami government that wanted to change the 
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Islamic social order to a modern social order. Islamic fundamentalist forces saw their 

position and that of Islam threatened and reacted to protect their values and norms. 

These actions agree with the theory of Anthony Giddens who defines Islamic funda-

mentalism as a reactionary phenomenon against modernization. The affective rela-

tions and power structure are important in the collective behavior. The religious 

groups have an affective relationship with their religion and react in an extreme way 

when they believe their religion is being threatened. They try to protect their religion 

by actively reorganizing themselves. The Islamic groups react if they perceive that they 

do not have a position in the power structure of the society equal to other parties. 

They interpret the process of modernization in the time of Khatami as a process of 

elimination of Islamic groups and values in Iran. They felt powerless and reacted to 

the process, which resulted in Ahmadinezhadism. 

This thesis is divided into two parts and eleven chapters. The first chapter dis-

cusses the theoretical and methodological approach of the study and considers the 

theory of Anthony Giddens regarding rising fundamentalism, which he describes as a 

reaction to modernity.  

Chapter 2 describes religious fundamentalism as a general phenomenon inside all 

Abrahamic religions. It emphasizes how fundamentalism is not restricted to Islamic 

movements but is instead a phenomenon that is evolving globally. Islamic fundamen-

talism became active in the 20th century in many Islamic societies and the position of 

this phenomenon regarding the West and Israel is discussed too. 

Chapter 3 discusses the ideas of the founders of Islamism and Islamic fundamen-

talism, such as Seyye Djamaled-din Al-Afghani, Mohammad Abduh, Abdor-rahman 

Kawakibi, Mohammad Rashid Rida, Mohammad Iqbal, Hassan al Banna, Mohammad 

Seyed Qub, Abol-ala-Mawdudi and Osamah Bin Laden. Islam in modern times has led 

to the rise of Islamic movements such as the Muslim Brothers in Egypt, and Islamic 

Jihad, Jama’at-i-Islami and Al-Qaida in other countries. These organizations are active 

in the political arena of the Islamic world. 

Chapter 4 describes modernization and globalization and the identity crisis in the 

Islamic world as a consequence of these two phenomena. The processes of moderni-

zation and globalization are active in economic, political and cultural domains and are 

pushing Islamic societies to create a secular order in place of an Islamic order, which 

the conservative Islamic forces and groups cannot tolerate. They are reacting, some-

times violently, to this process, which in turn results in fundamentalism. 

The second part starts with Chapter 5, which considers the challenge between the 

modern and fundamentalist Islamic forces during the Constitutional Revolution in 

Iran at the beginning of the 20th century. This chapter shows that the root of the 

ultra-fundamentalist movement of Ahmadinezhad lies in the Constitutional Revolu-

tion, which had modern goals. The conservative clericals did not cooperate with the 

Revolution because they saw the modern goals of the Revolution as being in conflict 
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with Islamic ‘sharia’ law. They activated traditional forces in society and fought against 

the Revolution. 

Chapter 6 looks at the active challenge between conservative Islamic fundamental-

ism and the modernist reformist Islamic tendency of two revolutions in Iran: the Con-

stitutional Revolution (1905-1911) and the Islamic Revolution (1978-1979). These 

explain the ideas of fundamentalist forces like Ayatollah Khomeini and the modernist 

forces such as Ali Shariati. This chapter also highlights how the conflict between those 

two tendencies has continued in Iran. 

Chapter 7 describes the events before, during and after the Islamic Revolution of 

1979 in Iran, especially the establishment of the county’s Islamic Republic, the war 

between Iraq and Iran and the function of the Rafsanjani government after the war, as 

an introduction to the reformist government of Khatami. 

Chapter 8 studies the period between the two Khatami governments. The presi-

dential election that took place in 2Khordad 1376 (the Persian calendar = 23 May 

1997) was the reason for the rise of the reformed ‘Front of 2Khordad’ through the 

modern forces in society. This chapter explains the modern discourse of the Khatami 

government as well as the cultural, political and economic developments, especially 

the modern discourse of his government: democracy, Civil Society, the rule of law, 

human rights, pluralism, modern rationalism, women, violence, the accommodation 

with international politics, the nuclear program and the way of dealing with the West 

and Israel. 

The modern politics of the Khatami government activated the conservative and 

traditional Islamic forces in society. Ayatollah Mesbah Yaazdi was one of the most 

important leaders opposing the modern politics of Khatami and tried to active fun-

damentalist forces against the reformist government. He called the modern discourse 

of Khatami ‘Western and anti-Islamic’ and his ideological fundamentalist discourse 

introduced violence in the collective behavior of fundamentalist groups in Iran. The 

leader of the Islamic state, Ayatollah Khamenei, supported his activities and ideas 

against the reformist Khatami government. These problems are described in Chap-

ter 9. 

Chapter 10 shows how Ahmadinezhadism in reaction to Khatami’s modernization 

process came about. Ahmadinezhad, in agreement with Ayatollah Mesbah, declared 

that Islam was an alternative to the socio-economic problems in Persian society. The 

fundamentalist discourse of his government against the West, the international com-

munity and Israel lead Iran to an historical crisis. 

Conclusions are drawn in Chapter 11 regarding the research questions. These are 

based on an analysis of the data and the ideas that are discussed in the previous chap-

ters and in the context of the theories of Giddens. This final chapter also emphasizes 

how Islamic traditional movements were activated when western modernity emerged 

in Iranian society. The Constitutional Revolution shows the historical challenge be-

tween the modern and traditional tendencies, and the resistance of traditional forces 
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to the introduction of modern values in Iran. The ultra-fundamentalist movement of 

Ahmadinezhad is a conservative and traditional reaction to modern discourse and the 

modernization of politics that the Khatami governments practiced, resulting from the 

fact the fundamentalist forces perceived a threat to Islam and Islamic values and 

norms from the modernization policies of Khatami’s reformist government and felt 

individually responsible for protecting Islam in the modernization process.  
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