‘Ik zal de islam niet missen’
Michiel Hegener over het verbod op afvalligheid
Jammer, vindt Michiel
Hegener van het
‘steuncomité ex-moslims’,
dat het nu alleen nog maar
over Ehsan Jami gaat. En
niet meer om het verbod op
geloofsafval.
Door onze redacteur
Pe tra d e Koni ng
Den Haag, 10 aug. Niet Ehsan Jami, maar journalist Michiel Hegener kwam afgelopen voorjaar met
het idee dat er een comité voor exmoslims zou moeten komen, net
als bijvoorbeeld in Duitsland. Hegener, die ook voor deze krant
schrijft, schreef in 2005 een boek
over vrijheid van godsdienst. Hij
wist dat er maar één religie was die
afvalligheid verbood: de islam. Na
een uitzending van het televisieprogramma Schepper&Co, waar hij
en Jami te gast waren, praatte hij
erover met Jami. „Zo’n comité ga
ik oprichten”, zei Jami. „Dan ga ík
in het comité van aanbeveling”,
zei Hegener.
Jami werd afgelopen zaterdag
op straat geslagen en getrapt door
drie mannen die riepen dat hij „zat
te lullen over de islam”. Kamerlid
Geert Wilders (PVV) vindt nu dat
de Koran verboden moet worden:
in dat boek vonden de daders volgens hem een excuus voor het geweld tegen Jami.
Wilders gaat met uw idee aan de
haal. Van vrijheid van godsdienst
gaat het nu over de Koran die geweld predikt tegen ongelovigen.
„In de Hadith, de overleveringen
van Mohammed, staat dat afvalligen moeten worden gedood. In de
Koran staan er tegenstrijdigheden
over. Maar het is een zot idee om
de Koran te verbieden. Verbied dan
ook maar het handboek van de
Hells Angels.”
Het gaat nu ook alleen nog maar
over Ehsan Jami.
„Dat is heel jammer. Het moet

gen. Er worden in elk geval vragen
gesteld over wat moreel juist gedrag is. Als moslims vrij kunnen
uittreden, wordt de islam een gewone religieuze stroming. En niet
eens zo’n grote.”
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U vindt Jami wild. Is dat de reden
dat uw comité van aanbeveling
sinds afgelopen weekend ‘steuncomité ex-moslims’ heet?
„Je kunt niet zomaar aanbevelen
wat Jami doet of wat hij gaat doen.
We zijn niet verantwoordelijk voor
elkaars daden, we moeten niet
steeds hoeven zeggen: ‘Ehsan, doe
dat nou niet’. Hij dacht heel lang
dat alle mensen die de komende
tijd onze steunverklaring gaan tekenen ook in het comité van aanbeveling gingen zitten. Dat is niet
zo. Er komen twaalf mensen in het
steuncomité [in elk geval Hegener
zelf, hoogleraar Paul Cliteur en de
belangrijkste adviseur van Jami:
Afshin Ellian]. Er zullen tussen de
vijftig en honderd mensen zijn,
van enig gezag, die tekenen.”
U bent uw grip op Jami kwijtgeraakt?
„Ik vind wel dat Ehsan uit de
bocht gevlogen is, vooral in zijn interview in Trouw [daarin noemde
hij de profeet Mohammed een ‘crimineel’ en een ‘verschrikkelijke
man’].”

gaan over wat in de wet vastligt,
maar wat door de islam wordt bestreden: dat je vrij bent om zelf te
bepalen of je wel of niet gelooft.
Ehsan is erin geslaagd om dat op
de agenda te krijgen. Maar hij is
een stormram, een wilde jongen.
Door zijn felle kritiek op de islam
is het alsof hij mensen oproept om
de islam te verlaten. Als je het hebt
over vrouwenrechten, zoals hij,
kun je het ook hebben over Staphorst of het uithuwelijken van
vrouwen door hindoes. Als je het
hebt over het verbod op afvalligheid, kom je alléén uit bij de islam.
Als je in die religie ook vrij zou zijn
om niet te geloven, loopt het vanzelf leeg. Dan is het exit islam.”

Tijdens een vergadering van het comité voor ex-moslims, afgelopen
dinsdag, zei u dat de ‘dam’ tegen geloofsafval in de islam aan het breken is. Waarom denkt u dat?
„Ik zie het aan de comités van exmoslims die de laatste weken in
zoveel landen worden opgericht.
Het wordt een golf. Als dit onderwerp in de schijnwerpers komt,
gaat het vanzelf de goeie kant op,
omdat onze wetgeving en de internationale mensenrechtenverdragen zo dwingend zijn.”
Is dat een goed idee volgens u: exit
islam?
„Ik zal de islam niet missen, maar
dat geloof heeft ook wel goeie din-

Er was een probleem met Wilders: er
waren leden in het comité van Jami
die niet wilden dat Wilders de
steunverklaring zou tekenen.
„Dat was een heet hangijzer. In ons
steuncomité hebben we het er
uren over gehad. Ellian zei: je
moet bedenken wat er gebeurt als
ándere ondertekenaars zien wie
nog meer op de lijst staan. Stel je
voor, Femke Halsema ziet dat Wilders heeft getekend en trekt zich
terug. Dan krijg je een rel, en wij
komen in de positie dat we Wilders
moeten verdedigen. We hebben nu
bedacht dat we álle fractievoorzitters vragen om te tekenen. Ook
voor de leden van het comité voor
ex-moslims is het nu opgelost.”

