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Moslims in Nederland spreken zich uit tegen de onderdrukking van christenen in Syrië 

en Irak. ‘De kerk en de moskee stonden vroeger vreedzaam naast elkaar’, zegt Rasit Bal 

van het CMO.  

UTRECHT 

Geef vrede in Syrië en Irak een kans. Het is de titel boven een verklaring waarin het 

Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims zich schaart achter de campagne Hoop voor de 

kerk in Syrië en Irak.  

Daarin vraagt een aantal christelijke organisaties, waaronder het Nederlands Dagblad, 

aandacht voor de benarde positie van christenen in deze door oorlog en terreur verscheurde 

landen.  

Een van de ondertekenaars van de verklaring, die ook opkomt voor de rechten van andere 

minderheden als joden, yezidi’s en onderdrukte moslimgroepen, is voorzitter Rasit Bal van 

het Contactorgaan Moslims en Overheid CMO).  

Is het bijzonder dat uw moslimorganisatie deze verklaring ondertekent?  

‘Zo ervaar ik het niet. De achterban van onze organisatie, zeventig tot tachtig procent van alle 

moskeeën in Nederland, ook niet. Joden, christenen en yezidi’s hebben eeuwenlang kunnen 

leven in landen waar moslims in de meerderheid zijn: Turkije, Irak, Syrië, Iran en Egypte. Het 

doet ons pijn dat deze minderheden nu worden vervolgd en moeten vluchten, terwijl zij 

vroeger met moslims samenleefden en werden gerespecteerd. Jammer dat dit verloren dreigt 

te gaan. Zo praten we erover in onze achterban.’ 
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Praat u ook over de oorzaken van het geweld tegen minderheden? 

‘De terreur tegen minderheden wordt veroorzaakt door radicale moslims. De moslims die wij 

als CMO vertegenwoorden zijn divers, maar gematigd. Zij wijzen het extremisme binnen de 

islam af.’ 

Tegelijkertijd radicaliseren jongeren uit uw achterban. Sommigen vertrekken 

zelfs naar Syrië om er te vechten. 

‘Er zijn inderdaad jonge moslims uit eigen kring die zich afzonderen van onze gemeenschap 

en onder invloed van de radicale islam komen. Als organisatie zijn we voortdurend bezig dat 

probleem te tackelen. Het lukt niet altijd deze jongeren tegen afglijden te behoeden. 

Radicalisering in deze vorm is nieuw voor ons. Natuurlijk, duizend jaar geleden waren er 

extremistische moslims, maar de laatste eeuwen niet meer. Daarom is het moeilijk snel tot een 

goede aanpak te komen. We zoeken naar antwoorden in onze eigen religieuze traditie en zijn 

erover in gesprek met overheid en onderzoekers.’ 

Steunt u de campagne voor Iraakse christenen en andere minderheden van 

harte? 

‘Ja, wij hebben gesprekken gevoerd met de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland, 

aangesloten bij de Raad van Kerken. Nogmaals, in landen met een moslimmeerderheid zijn er 

lange tijd geen problemen met christenen geweest. De kerk en de moskee stonden vroeger 

vreedzaam naast elkaar. Wij steunen christenen, maar ook andere minderheden, als zij moeten 

vluchten voor geweld.’ 

Spreekt u namens alle moslims in Nederland? 

‘Er zijn een miljoen moslims in Nederland – een heel divers gezelschap. Maar als het gaat om 

de georganiseerde islam in ons land, de moskeeën en gemeenschappen, durf ik te stellen dan 

mijn stem hun stem is. Wij verafschuwen geweld in het Midden-Oosten, maar ook de 

aanslagen in Parijs en België. Er zijn moslims die deze daad pas willen veroordelen als er 

aandacht is voor de recente aanslag in Ankara. Wij doen dat niet. Je moet niet de ene aanslag 

tegenover de andere plaatsen. Wij zijn tegen geweld in het algemeen.’ 

De verhouding tussen moslims en joden ligt op z’n zachtst gezegd gevoelig. 

‘Dat is waar, en het optreden van Israël speelt daarbij een rol. Los daarvan veroordelen wij dat 

joden uit Irak, Syrië en Egypte moeten wegvluchten voor bedreiging en geweld. Dat er 

moslims zijn die zich identificeren met de Palestijnen, maakt de zaak complex. Aan de andere 

kant zijn er ook christenen die zich nadrukkelijk identificeren met Israël. Ook dat compliceert 

de onderlinge dialoog. Op dit moment handelen we op een basaal niveau: tegen extremisme 

en vervolging. Daarom spreken we ons uit tegen het geweld tegen joden.’ 

U kiest voor ontmoeting en onderling gesprek. Hoe realistisch is deze 

oplossing? 

‘In Syrië en Irak moet de orde worden hersteld, zodat er een einde komt aan al het geweld. 

Als dat is gebeurd, kunnen wij als moslims onze hulp aanbieden. Wij wonen al heel lang in 



Europa en hebben een ruime ervaring in het omgaan met mensen van andere culturen en 

godsdiensten.’ 

Hoe verklaart u dat sommige moslims, zelf op de vlucht, in asielzoekerscentra 

christenen bedreigen? 

‘Dat snappen wij ook niet goed. Je maakt als vluchteling traumatische gebeurtenissen mee en 

stopt dan je energie niet in herstel, maar in geweld. Daarom hebben wij onze diensten 

aangeboden aan het COA. Veel incidenten hebben geen religieuze, maar een culturele 

achtergrond. Een moslim is boos, gaat over tot geweld en legitimeert dat met een beroep op 

teksten uit de Koran. Wij leren dat je met de bronnen van de islam ook anders kunt omgaan.’ 
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