
Mariënhage Dialoog op 18 maart  in het 
Augustinianum 

‘Christenen – Moslims in gesprek met elkaar’ 
 
Ongeveer vijftig bezoekers waren aanwezig bij deze discussiebijeenkomst, waaronder ook een aantal 
moslims die enthousiast participeerden in de discussie. 
 
Gastsprekers Mohamed Ajouaou en Hafid Bouteibi werden welkom geheten door gespreksleider Ari van 
der Zon.  
Zij introduceerden zichzelf: Hafid Bouteibi, PvdA gemeenteraadslid te Eindhoven en nog wat verdrietig na 
de verkiezingsuitslag van 15 maart jl. en Mohamed Ajouaou, lid van het wetenschappelijk bureau van het 
CDA en tevreden met de winst bij de verkiezingen. 
 
Ari van der Zon opende de discussie met de opmerking dat recent gesproken is om de vrijheid van 
godsdienst te schrappen uit onze Grondwet omdat de vrijheid van meningsuiting voldoende zou zijn. Hij 
signaleert de negatieve houding die in onze samenleving is ontstaan naar aanleiding van de terroristische 
aanslagen en vandaar dat een open dialoog nodig is. Het is dus goed dat we naar elkaar luisteren en de 
verschillen bespreken.  
 
Mohamed Ajouaou heeft een paar stellingen geformuleerd en hij start zijn lezing met hoe het is om moslim 
te zijn in Nederland. Hij vindt dat het heel goed gaat in Nederland en de verkiezing is hem meegevallen. Als 
voorbeeld geeft hij vanuit zijn eigen praktijk als hoofd islamitische geestelijke verzorging en adviseur 
binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid -waarbij hij medeverantwoordelijk is geweest voor de 
facilitering van moslims in gevangenissen- dat er gebedsruimten zijn ingericht en dat er ondersteuning van 
Imams is geregeld. Hetzelfde kan gezegd voor ziekenhuizen, het leger en universiteiten. Dit heeft tot 
gevolg gehad dat in Nederland veel minder gevangenen radicaliseren dan in andere landen van de EU. In 
andere EU-landen is al aangegeven dat de radicalisering en terroristische aanvallen in elkaars verlengde 
liggen. Hij pleit voor splitsing van de discussie in politiek en religieus. Hier moet het gaan om verbinding.  
Vervolgens geeft hij een korte indruk omtrent de verschillende dimensies van de islam: de leer, de praxis, 
zingeving en ideologie. Op de eerste drie dimensies genieten moslims veel vrijheid. Weerstand en discussie 

ontstaan op het domein van ideologie: welke rechtsorde wil 
men, omgaan met de ander, normen en waarden enz.? Zijn 
inziens kan de ideologische dimensie wel degelijk de rechtstaat 
ondersteunen. Verder pleit hij voor de discussie met elkaar 
opzoeken en aangeven wie je bent, elkaar leren kennen en 
samen leven. De mensbeelden zijn weliswaar verschillend 
maar er is voldoende om met elkaar te discussiëren.  
Hafid Bouteibi heeft tijdens zijn studie gewerkt in het 
Rozenknopje, een van oudsher bekend café, waar hij veel 
mensen heeft leren kennen en dat hem ook voldoende heeft 
meegegeven voor zijn huidig functioneren als raadslid en 
leraar op het Summa College. Hij geeft als leidraad voor zijn 
functioneren aan, dat hij graag wil helpen bij het 
functioneren/opleiden van mensen: zijn wij in staat om voor 
elkaar op te komen en dat is dan heel breed.  
 

 
Als voorbeeld uit zijn schoolpraktijk geeft hij aan dat door zijn leerlingen een plek om te bidden werd 
gevraagd. Toen dat geregeld was maakte vervolgens veel minder leerlingen gebruik van de mogelijkheid. 



De vraag van de leerlingen was eigenlijk: “mogen we zijn wie we zijn en geeft u ons de ruimte?” Herken de 
vragen van jongeren: "wilt u mij ondersteunen"? Een vrouw met een hoofddoek, een moslim die geen 
hand wil geven, een homo. Hij ziet zijn aanpak als een universele boodschap: ‘kunnen we dit?’  
 
Vervolgens wil hij het liefst met de aanwezigen in discussie en pleit eveneens voor discussie onderling. De 
eerste spreekster, een lerares van origine, heeft bij haar godsdienstlessen indertijd de Islam betrokken, 
maar zij ziet dat er nu angst leeft onder de burgers. In de reacties blijkt dat er ook angst leeft in de 
moslimwereld. Zij zitten in een emancipatie proces en ook daar ontstaat onzekerheid door de politieke 
discussies en de terroristische aanslagen.  
Tussen de bezoekers komt een levendige discussie op gang en unaniem wordt belangrijk geacht 
voorlichting aan de jeugd en beëindiging van slechte propaganda vanuit de moslimwereld. 
 
Door Mohamed Ajouaou wordt nog gemeld dat in Japan en Indonesië heel veel werk wordt gemaakt van 
het onderwijs gericht op verbinding en burgerschap dat goede resultaten oplevert. 
 
De discussie wordt beëindigd met de opmerking, dat vanuit de historie getoond is dat goed samengeleefd 
kan worden en dat ook veel moslims slachtoffer zijn van de huidige terreur. 
Verder hebben de westerse landen gedacht onze samenleving te kopiëren naar andere continenten en dat 
werkt niet, vandaar veel politieke zorgen op veel plaatsen in de wereld. 
Tenslotte zegt Hafid Bouteibi vanuit zijn werk in Eindhoven, dat armoede en de verschillen tussen arm en 
rijk eigenlijk een veel groter probleem zijn dan de Islam. Waaraan Mohamed Ajouaou nog toevoegt dat het 
goed is onze inzichten te laten horen over Turkije, want daar worden kinderen ook voorbereid op de schrik 
die er heerst. Hij is vanaf 1991 in Nederland en heeft zelf veel tijd nodig gehad voor een goede integratie. 
 

 
Gespreksleider Ari van der Zon sluit de discussie 
af met een aardig voorbeeld vanuit de praktijk: 
Marokkaanse boefjes haalden kattenkwaad uit 
bij een kerk. De dominee sprak hen aan en 
vroeg hen binnen te komen. "Dat mogen we 
niet" was het antwoord. Maar de imam was 
ook binnen... Zij gingen naar binnen en zagen 
verbaasd dat er een preekstoel stond, zoals in 
de moskee. "Ga er maar eens opstaan en nu 
ben jij de imam. Wat zou je zeggen"? zei de 

dominee. "De mensen moeten geen ruzie en geen oorlog meer maken.  Alle mensen verschillen en dat is 
goed" zei het jochie. 
Aan het einde van de bijeenkomst wordt het filmpje getoond dat al door miljoenen mensen is bekeken van 
Mohamed El Bachiri, echtgenoot van een der slachtoffers van de aanslagen in Brussel. Zijn verhaal is 
opgeschreven door David Van Reybrouck en het boekje ‘Een jihad van liefde’ is al aan een derde druk. Een 
heel mooi eerbetoon aan zijn vrouw en moeder van zijn kinderen. 
 
Na afloop kon het boek van Mohamed Ajouaou worden gekocht “Wie is Moslim? Geloof en secularisatie 
onder westerse moslims. Er was veel belangstelling. 
We kunnen als werkgroep terug kijken op een geslaagde bijeenkomst en gaan ons beraden op vervolg, 
omdat we na afloop nog gesproken hebben met enige bezoekers met moslimachtergrond en wellicht 
kunnen we hen betrekken bij nieuwe activiteiten. 
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