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Review van: J. Brugman Het raadsel van de multicultuur. Amsterdam:
Meulenhoff, 1998; en R. Strijp Om de moskee. Het religieuze leven van Marokkaanse
migranten in een Nederlandse provinciestad. Amstetdam: Thesis Publishets, 1998
Onlangs verschenen twee nieuwe publicaties over de islam in Nederland: een bundel essays van de hand van de Leidse emeritus hoogleraar Arabische Taal- en Letterkunde Brugman en een studie over Marokkaanse moslims in Tiel van de Nijmeegse
antropoloog Strijp. De boeken hebben weinig meer met elkaai gemeen dan dat ze
betrekking hebben op de islam, in het bijzonder de islam in Nederland. Voor het
overige zijn ze vanuit totaal verschillende invalshoeken en wetenschappelijke disciplines opgezet en geschreven. Dat maakt een vergelijking op voorhand wat gekunsteld. Zonder ook maar in een enkel opzicht de essays van Brugman te willen vergelijken met de gedegen veldstudie van Strijp, vinden we in beide boeken toch enkele
opmetkelijke parallellen in de wijze waarop verschijnselen uitgelegd en verklaard
worden. Ik kom daar verderop op terug. Allereerst geef ik mijn indiukken weet van
beide publicaties afzondeilijk.
Brugman bundelde een serie artikelen die hij in de afgelopen jaren schreef voor
onder meer NRC Handelsblad, Hollands Maandblad, en HPIDe Tijd over de islam.
Het betreft opiniërende essays die in de meeste gevallen zijn geschreven als reactie
op gebeurtenissen in Nedeiland en eldets waatbij de islam en zijn belijdets in het
nieuws kwamen. Zo gaan de hoofdstukken één, twee, drie en twaalf (ondei andeie
de Alphense hoofddoek-kwestie) ovet het moeizame veiloop van de integratie van
moslims in de Nedetlandse samenleving. De auteur is van mening dat het leven volgens de voorschriften van de islam niet zelden in botsing komt met westetse principes. Kwalijker is, aldus Brugman, de grote druk vanuit de eigen gemeenschap (kennelijk typerend voor 'de' islamitische cultuur) op de individuen die zich wensen los
te maken van de knellende banden van de cultuur zonder die geheel te veiwetpen.
In hoofdstuk zeven ('Een andet soort immigrant') doet Brugman verslag van een Algerijnse jongeman in Frankrijk die dit aan den lijve heeft moeten ondervinden,
maar, zo lezen we, pas werkelijk geëmancipeerd is als hij de westerse cultuut heeft
'veroverd'. Ook in het artikel ovei de Frans-Algerijnse vrijzinnig islamoloog Arkoun
(hoofdstuk acht) komt naai voren hoe moeilijk het is om als moslim een andet geluid te laten horen dan wat het religieuze establishment vootschrijft. In het daarop
volgende hoofdstuk over de sharia, de heilige islamitische wet, adstrueert Biugman
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dit dooi te betogen dat de wet de tuggengtaat van de islam voimt en dat deze wet
dooi de eeuwen heen onvetandetd is gebleven.
Naast de kennelijke ligiditeit van de islam, voimt de gewelddadige ooisptong
van deze religie een ander steeds terugkerend thema in het boekje. De mime aandacht voor de Rushdie-affaire (de Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie werd door
de toenmalige leider van Iran, Khomeini tet dood veroordeeld vanwege het veimeende beledigende kaïaktei van het boek De Duivelsverzen) en de oorlog in Algerije
(waar al weer enige jaren burgers het slachtoffer worden van bloedige moordpartijen) vormen daarbij de belangrijkste voorbeelden. Moslims zijn niet alleen niet bereid tot verandering en vernieuwing, ze zullen elke poging hun geloof in twijfel te
trekken of kritisch te benaderen, te vuur en te zwaatd besnijden. De dtie hoofdstukken die handelen ovei de islamitische wereld zelf (elf, dertien en veettien) geven een
beeld van die wereld als één waar een westerling voortdurend voor verrassingen en
ongerijmdheden komt te staan. East is east and west is west and never the twain shall
meet, zo lijkt Brugman te willen zeggen.
De auteur heeft een duidelijke boodschap: wie zich in Nederiand al te makkelijk
en niet gehinderd door kennis over de achtergronden van de islam op het standpunt
stelt dat deze godsdienst een volwaardige en vooral gelijkwaardige plaats in de Nederlandse samenleving moet krijgen, dient et goed aan te doen kennis te nemen van
sommige voor moslims onaantastbare principes die in strijd zijn met de Nederlandse beginselen van vrijheid en gelijkheid. Gelukkig, zo stelt Brugman, nemen zowel
hier als in de islamitische wereld niet alle moslims het zo nauw met deze piincipes,
maat degenen die dat wel doen hebben volgens de kotan en de islamitische wet het
gelijk aan hun kant. Dat maakt een ktitische benadeling van alles wat moslims in
Europa willen bereiken zeer noodzakelijk, zo waarschuwt de piofessor ons.
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Strijp slaat niet alleen een andere toon aan dan Brugman, zijn confrontatie met
moslims in Nederiand is ook van een veel persoonlijker aard. Hij doet verslag van
zijn onderzoek onder Marokkaanse moslims in Tiel, uitgevoerd in de eerste helft
van de jaren negentig. Het doel van zijn onderzoek was het in kaart brengen van een
aantal relevante facetten van het religieuze leven van Marokkaanse migtanten en
hun nakomelingen in een kleine provinciestad in Nederland, teneinde inzicht te
veiweiven in de vraag hoe zij op lokaal niveau voim geven aan hun religie. Allereerst
schetst Strijp de komst van Marokkaanse arbeidsmigranten en in hun kielzog hun
gezinnen naar Nederland, in casu naar Tiel. De volgende hoofdstukken behandelen
de vestiging van de eeiste moskee in Tiel, waaibij Strijp laat zien dat het vooral Nedeilandse 'zaakwaarnemets' waien die bij die totstandkoming een belangrijke tol
speelden. Vervolgens beschrijft hij hoe Tuikse en Marokkaanse moslims in de loop
van de jaren tachtig hun eigen weg zijn gegaan en ondet welke omstandigheden de
Marokkaanse Hassani-moskee in 1988 gestalte kreeg. De overige hoofdstukken hebben voornamelijk betrekking op interne kwesties als de ondeilinge machtsveihoudingen binnen de Marokkaanse gemeenschap in Tiel met de moskee als inzet, en
enkele godsdienstige en rituele aspecten. Ovei dit laatste betoogt Strijp dat de meeste studies ondei moslims in Nederland zich vooral concentreren op niet-religieuze
aspecten en te weinig oog hebben voot de religieuze ptaxis (p. 111). In een aantal
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hoofdstukken beschrijft Sttijp vervolgens de relatie tussen de Marokkaanse bevolking en hun organisaties in Tiel aan de ene kant en de lokale oveiheid aan de andere
kant inzake regelingen rond het litueel slachten en een gebedstuimte in het lokale
ziekenhuis. Strijp eindigt met een hoofdstuk over de verbondenheid van Marokkanen met hun land of streek van heikomst. Zijn stelling is dat het belang van dergelijke transnationale relaties vaak ondeischat wolden (p. 255).
De auteui lijkt zich vooial ten doel te stellen kennislacunes weg te werken en assumpties ten aanzien van de islam, de Marokkaanse gemeenschap en migranten in
het algemeen tei discussie te stellen. Als we ons bepeiken tot de etnografische gegevens die Sttijp als ondetzoekei aandtaagt en die veigelijken met wat eeidei ovei de
vestiging van de islam in Nedetland is gepubliceeid dan onderscheidt zich het door
hem gepresenteeide materiaal in bepaald opzicht wel dooi de veelheid aan ondetwerpen die hij de revue laat passeren. Veel studies zijn biedet en algemenei van opzet, of beperken zich tot een bepaald facet van het thema. Mensen die zich beroepshalve bezighouden met moskee-perikelen in een stad of provincieplaats zullen
wellicht veel herkennen van wat Sttijp aan de orde brengt.
Ondanks het feit dat Strijp bij het verzamelen van zijn materiaal grote problemen heeft ondeivonden en halverwege het ondeizoek letterlijk uit de moskee werd
gezet, heeft hij getracht dat wat hij heeft kunnen veizamelen zo systematisch mogelijk op papier te zetten en hij heeft zich goed van zijn taak gekweten. Strijp presenteert wat dat betreft een adequaat portret van de Maiokkaanse islamitische gemeenschap in een duidelijk afgebakende locatie, niet minder, maar ook niet meer en daar
stelt de studie naar mijn mening teleut. Het gaat mij om twee punten: de theoiievoiming en in het vetlengde daatvan de status van cultuur als verklaringsgrond.
Strijp heeft getracht een zo volledig mogelijk beeld van de Marokkaanse gemeenschap in Tiel te schetsen, waarbij alle mogelijke thema's aan de 01de komen. Maat de
vraag die bij mij bij het lezen van Om de moskee steeds opkwam is: waaiom moeten
we dit weten? Wat is de relevantie van de gepiesenteetde informatie anders dan de
informatie zelf en wat is de onderlinge samenhang tussen de velschillende tekstdelen? Wat ontbreekt is een duidelijke theoretische rode draad en een duidelijke probleemstelling of een onderzoeksvraag.
Sttijp was bij aanvang van zijn ondetzoek geïntetesseeid in de vtaag naar de rol
van de islam in het proces van etnische identiteitsvoiming, maat, zo stelt hij op pagina 6, hij heeft deze vraag niet kunnen beantwooiden omdat dit een systematische
vergelijking van verschillende situaties en settings had vereist op giond van een grote
hoeveelheid gedetailleerde gegevens. Over die gegevens beschikte hij niet. Sttijp
weid geconfronteerd met een situatie waarover een rechtgeaard antropoloog nachtmerries zou krijgen. Hij werd simpelweg de toegang ontzegd tot het belangrijkste
deel van zijn ondeizoeksveld. Daarover verderop meer. De vraag hier is echtei waaiom hij die thema's waarover hij wel voldoende materiaal tot zijn beschikking had,
niet verder heeft uitgewerkt en in een theoretisch raamwerk heeft gegoten. Een
kwestie die onduidelijk blijft is bijvootbeeld de invloed van de (relatief geringe) omvang van de Marokkaanse populatie in een plaats ter grootte van Tiel. Het meeste
ondetzoek onder moslims is tot nu toe venicht in de grote steden. Mogelijk had een
systematische vergelijking met een grote stad interessante inzichten op kunnen leveT H I J L SUNIER

ren over de aard van de onderlinge relaties onder de Marokkaanse bevolking, of de
werkwijze van de gemeente in onderhandelingen over moskeeën en andete voorzieningen. Strijp heeft uitgebreid ondeizoek gedaan in Nootd-Aftika, maar vergelijkenderwijs vinden we weinig meer dan dat de migratiecontext van invloed is op de
organisatie van de islam. Dat is dunkt me geen opzienbarende vondst en is ook door
andere onderzoekers reeds aan de orde gesteld.
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Het tweede punt betteft de veiklatingen die Strijp aandraagt, met name daar waar
hij zijn problemen met het verzamelen van gegevens analyseert. Meei dan gebtuikelijk krijgt in de studie de methode van onderzoek en de rol van de onderzoeker aandacht. Dat is in dit geval niet onbegrijpelijk. Zoals gezegd weid Strijp de toegang tot
de moskee ontzegd. Hij toont zich in deze een integet antropoloog. In plaats van
een gepolijst verhaal over de prettige relatie die hij met zijn ondeizoeksgioep heeft
opgebouwd, presenteert Strijp de rauwe feiten van zijn uitwijzing, zonder overigens
in rancune te vervallen. Maar hij doet meer dan dat. Twee van de twaalf hoofdstukken zijn expliciet gewijd aan antropologisch veldweik ondet Marokkanen in Nedeiland. Daarin velt Strijp, niet ten onrechte, een kritisch oordeel over het methodologische paradepaardje van de antropologie: de participerende observatie. Hij betoogt
dat veel antropologen enthousiast verslag plegen te doen over de vertrouwensband
die zij met hun informanten wisten op te bouwen, maai dat het de vraag is of diezelfde antropologen inderdaad wel zo vertrouwelijk met die infoimanten omgingen.
Stiijp meent dat juist het winnen van veitrouwen bij onderzoek ondei Marokkanen
een groot probleem kan vormen.
Het was aanvankelijk de bedoeling van de auteur om inzicht te krijgen in het
petsoonlijke religieuze leven van Marokkaanse moslims in Tiel. Het ging hem dus
niet om de representatie naat buiten toe, de islam in de publieke sfeer, maar om de
islam in de privé-sfeer. Een visie 'van binnenuit en onderop', zoals Strijp het zelf omschrijft. Dat is een niet geringe opgave. Het impliceert, wil je het grondig doen, dat
je mensen veelvuldig spreekt en observeert in zoveel mogelijk settings en bij voorkeur niet alleen in openbare gelegenheden. Ook vóót het incident had hij echtet regelmatig het gevoel toch niet tot de kein van de zaak door te dringen, ondanks de
vele uien zitten en praten. Steeds had hij het gevoel dat ei een kloof bleef bestaan
tussen hem als ondetzoeket en de ondetzoeksgioep. Strijp citeert collega-onderzoekers die eveneens grote moeite hadden tot de Marokkaanse informanten door te
dringen. Strijp neigt er sterk toe dit toe te schrijven aan culturele barrières. Marokkanen hebben de neiging niet altijd het achtetste van hun tong te laten zien en tegenovet buitenstaandeis (niet-Marokkanen, niet-moslims, niet-stieekgenoten et
cetera) iets andeis te zeggen dan tegen de 'eigen' mensen. Ook diegenen die hij als
tussenpeisoon inzette bleken op ciuciale momenten toch vooi die eigen groep te
kiezen of hun mond te houden. Strijp verklaart dat mede doot de steike sociale stratificatie en de tol van respect en prestige in de Marokkaanse gemeenschap. Het
blijkt volgens hem: (...) hoe belangrijk het is om uitspraken te beschouwen binnen
de culturele context van de lokale sociale veihoudingen (..) (p. 43).
In hoofdstuk negen presenteert de auteut een zogenoemd diagnostic event, een
systematische analyse van een (conflictueuze) situatie. In dat hoofdstuk analyseert
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Strijp zeer gedetailleetd, bijna van uur tot uut, hoe een discussie ovet zijn regelmatige bezoeken aan de moskee et uiteindelijk toe leidde dat hem de toegang tot die
moskee weid ontzegd. Na ongeveet een jaat, op grond van een wat onduidelijke afspraak met bestuuisleden, de moskee regelmatig bezocht te hebben, wil Strijp getuige zijn van een belangrijke rituele avond aan het eind van de vastenmaand Ramadan. In de moskee wotdt echter al spoedig duidelijk dat althans een deel van de bezoekers zijn aanwezigheid niet op prijs stelt. Er volgen een aantal gesprekken met
Strijp in steeds wisselende samenstelling, waai diverse redenen worden genoemd.
Strijp zou ritueel onrein zijn en daarom de gebedsruimte niet mogen betreden (als
hij zich ritueel zou reinigen en mee zou doen aan het gebed kon hij wel blijven). Anderen lijken daar geen bezwaar tegen te hebben. Vervolgens valt het wooid 'politiek'.
Strijp zou vooral geïnteresseerd zijn in politiek. Waarom gaat hij niet naar het Islamitisch Informatie Centrum in Den Haag, daar weten ze alles over de islam. Veel later vertelt een lid van de moskeevereniging Strijp dat tond die bewuste datum een
btommei was gestolen en dat een aantal leden wellicht dachten dat hij daaimee te
maken had. Met reinheid zou het volgens deze infotmanten niets te maken hebben.
Strijp maakt uit dit incident op dat religieuze principes in combinatie met complexe
interne vethoudingen op basis van prestige en hiërarchie binnen de Marokkaanse
gemeenschap uiteindelijk geleid hebben tot zijn uitzetting.
Het zij nogmaals gezegd, Strijp laat op integere wijze zien dat je als antropoloog
de kous op je kop kunt krijgen en zijn thick description van de gebeuttenissen behoort tot de meest lezenswaardige gedeeltes van de studie. Ondanks dat valt echter
op de verklaringen die Strijp aandraagt nog wel wat af te dingen. Daarmee kom ik
op de in het begin beloofde vergelijking tussen Om de moskee en Brugmans essays
Het raadsel van de multicultuur.
Laat ik beginnen met Strijp. Deze lijkt voornamelijk te kiezen voor een perspectief waarin de ononderbroken lijn met het land van heikomst en de meegebrachte
culturele en religieuze bagage van Marokkaanse migianten de ciuciale veiklaringsgrond vormen voor gedrag en houding van betrokkenen. Strijp meent dat andere
onderzoekers ten onrechte vaak die culturele factor veronachtzamen en zich uitsluitend laten leiden door de maatschappelijke context als principiële verklaringsgrond
voor het doen en laten van mensen, maar ook voor de specifieke aard van de door
moslims in het leven geroepen instituties. Niet voor niets amendeert Strijp op de bekende stelling van Fredrik Barth dat het gaat om de etnische gienzen en niet om de
cultural stuff it encloses dooi te stellen dat die cultural stuff wel degelijk van belang is
(1969, 5). Dat is op zichzelf een interessante theoretische stellingname en het zou
mooi zijn geweest als Strijp deze systematisch als een theoretisch thema door zijn
onderzoek had laten lopen. N W O heeft hiei niet vooi niets een zwaaitepuntprogramma aan gewijd. Die culturele factor wordt in de studie echter nauwelijks geproblematiseerd en nader uitgewerkt. Zo verzuimt Strijp naar mijn mening het nogal
cruciale onderscheid te maken tussen de strategische inzet van cultuui dooi actoien
en cultuui als vetklaiend theoretisch handvat van de ondetzoeket. Het eeiste impliceert niet automatisch het laatste. Men ontkomt er niet aan om heel nauwkeurig te
definiëren wat cultuur als verklaringsgrond precies is en hoe dat werkt, andeis krijgt
het een nogal taken for granted status.
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Al lezend rees bij mij de vraag hoe belangrijk cultuut als verklaringsgrond nu eigenlijk is in processen van interactie zoals dooi Strijp opgetekend en hoe Marokkaans die reacties waren. Ik meen dat de lol van de ondetzoekei een thema is dat
eigen is aan vrijwel elk kwalitatief ondeizoek waar de onderzoeker zich buiten de 'eigen kring' begeeft. Dan speelt die vertrouwensband per definitie een tol en blijft het
onzeker in hoeverre men betrouwbare informatie krijgt. Bij de analyse van het moskee-incident kreeg ik uit Stiijps beschrijving steik de indruk dat zijn respondenten
gewoon genoeg hadden van de 'pottenkijker' en dat zij zochten naar (voor een onderzoeker met kennis van de islam) sociaal wenselijke gelegenheidsargumenten.
Cultuut was hier dus vootal een atgumentatiestrategie van betrokkenen. Let wel, ik
wil hieimee niet beweren dat aan cultuut getelateetde factoren geen tol spelen, maai
het is de viaag of het wel zinvol is steeds te trachten deze factoren los te peuteren van
andere factoren. Wat schieten we etmee op om een kunstmatige scheiding tussen
culturele en niet-culturele factoren aan te leggen als deze in de praktijk door elkaar
heen lopen?
De dominante rol van cultuur (en religie) als verklaringsgrond is bij Brugman in
veel sterkere mate aanwezig dan bij Strijp. Deze laatste gaat nog omzichtig te weik
en laat zien dat veel van de bairières waar hij tegenaan liep wellicht ook samenhangen met veel profanere redenen dan religieuze reinheid of typisch Marokkaans wantrouwen tegenovei autoiiteiten en buitenstaandets. Btugman heeft echter weinig
scrupules. Waar Strijps studie over mensen gaat die om wat voor redenen dan ook
doen wat ze doen en zeggen wat ze zeggen, verdwijnen deze mensen bij Brugman
achter een dikke mist van islamitische waarden en normen, teksten en bronnen en
histoiisch-theologische vetklatingen die teiuggaan tot de vtoegste dagen van de islam.
Brugman is van huis uit arabist en heeft als zodanig direct toegang tot de geschreven bronnen van de islam. Voor inzicht in een 'logocentristische' godsdienst als
de islam is zulks natuurlijk onontbeerlijk. Maar hoewel ik geen islamoloog ben en
dus niet vermag te oordelen over de juistheid van wat de auteur beweert, meen ik
met mijn bepeikte kennis daarover toch te weten dat hij de plank hier en daar stevig
mis slaat. Ondanks dat, zijn sommige van de artikelen op zichzelf belangwekkend
en lezenswaardig als men zich beperkt tot wat de hoogleraar over de islamitische leer
en de islamitische geschiedenis naar voren brengt. Maar het gaat om de context
waarin de artikelen indertijd werden gepubliceerd en met welk doel zij geschreven
zijn. Het is jammer dat de uitgevei vetzuimd heeft te vermelden wanneer de artikelen voor het eerst gepubliceeid werden. Dan was namelijk duidelijk geworden dat
het Brugman wel degelijk te doen was om gedrag en houding van mensen te verklaren. In de relatief ruime aandacht voor de Rushdie-affaire wordt elke poging van andere auteurs om de gebeurtenissen politiek-maatschappelijk te duiden hooghaitig
van de hand gewezen. We moeten begrijpen, zo is de boodschap, dat de fatwa van
Khomeini en de leactie van moslims op de Duivelsverzen in overeenstemming is met
de grondslagen van de islam. Moslims doen niets anders dan volgens die principes
handelen. Waarom de overgrote meerderheid van de moslims in Nederland uitdrukkelijk afstand nam van die fatwa veiklaatt Btugman niet. Hoewel hij hiei en
daai opmetkt dat niet elke moslim een fanatieke fundamentalist is, komt et uit zijn
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essays een onaangenaam beeld naar voren van naar binnen gekeerde mensen die een
willoos voertuig zijn van een aan de westerse beschaving vreemde religie. Het zijn
mensen die grote moeite hebben om mee te draaien in een moderne samenleving en
die zich uitsluitend laten leiden door eeuwenoude religieuze principes en voorschriften. De enkeling die wel de moed heeft zich daartegen teweer te stellen wotdt verstoten of wreed teruggetrokken in het 'eigen' kamp. Biugman veivalt zo regelmatig
in een tigide 'wij-zij'-denken en stelt de aanwezigheid van moslims in Europa welhaast voor als een clash of civilizations.
Of het nu gaat om processen van integratie van moslims in de Nedetlandse samenleving (een onderwerp waar Brugman duidelijk geen kaas van heeft gegeten), of
om de status van de hoofddoek en de positie van vrouwen, de hoogleraar weet steeds
weer een histotische gebeurtenis of een citaat uit de geschreven bronnen van de islam op te diepen waaiuit moet blijken dat we hier in Nederland werkelijk met een
probleem opgescheept zitten. Daarom zet Biugman grote vraagtekens bij het pleidooi dat Van Thijn bij zijn inaugurele in 1997 hield voor een multiculturele samenleving. Maai zo stelt Biugman nogal pedant, we kunnen hem dat niet kwalijk nemen want '[wjaatschijnlijk is zijn kennis van deze beide [Turkse en Marokkaanse]
culturen maar mager, al was het alleen maai omdat hij de talen van Turkije en Marokko niet kan lezen.'
De studie van de islam en in het bijzonder de studie van belijders van die religie
kan niet zonder de inzichten van islamologen, maar het is zeer de vraag of de geschriften van Brugman daartoe bijdragen en, zoals de achteiflap van het boekje vermeldt, we een beter inzicht krijgen in de betekenis van de moderne islam in een
niet-islamitische omgeving.
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