‘Alsof PvdA met de islam worstelt’
Fractievoorzitter Tichelaar ondersteunt actie van Eshan Jami niet
Fractievoorzitter Jacques Tichelaar
van de PvdA zet zijn handtekening
niet onder de ‘steunverklaring’
voor het comité van PvdA-raadslid
Ehsan Jami. „Als ik dat doe, zeg ik
dat ons eigen beginselprogramma
niet klopt.”
Door onze redacteur
Pe tra d e Koni ng
Den Haag, 11 sept. De PvdA leeft naar eer
en geweten het beginselprogramma na. Dat
wil PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar meteen gezegd hebben als het over exmoslims gaat. „Als mensen in de problemen
komen door geloofsafval, stellen we daar
Kamervragen over. Als Ehsan Jami wordt
bedreigd omdat hij een comité voor ex-moslims opricht, bemoeien we ons met zijn veiligheid.”
U tekende de verklaring van zijn steuncomité
niet.
„Er staat in die verklaring dat de regering
kiest voor respect voor de islam, en dat dat
ten koste gaat van de vrijheid van gods-

dienst. Als ik dat onderteken, zou ik daarmee zeggen dat ons beginselprogramma
niet klopt. Daar staat in dat mensen niet
mogen worden geïntimideerd of lastiggevallen als ze uit hun geloof stappen.”

tij doet alsof er geen probleem is met geloofsafval in de islam.
„Hij heeft het recht om dat te zeggen. Wij
zien dat anders, maar dat lijkt er niet toe te
doen. Er wordt steeds gezegd: de PvdA worstelt met een probleem als het over de islam
gaat.”

Is afvalligheid in de islam een probleem volgens u?
„Als er maar één iemand is die er een probleem door heeft, is dat al te veel. Maar ik
ken ook situaties bij andere religies dan de
islam, waarin mensen in een isolement
raakten. Bij Jehova’s Getuigen, het Leger des
Heils.”
U denkt niet, zoals het steuncomité zegt, dat
het in de islam een groter probleem is om ongelovig te worden dan in andere religies?
„Ik onderken de ernst van de zaak wel. Maar
de gevoelsbeleving van mensen uit andere
godsdiensten kan vergelijkbaar zijn. Het
gaat mij ook om het beeld: alsof het in de islam altijd tot problemen en bedreigingen
leidt als je niet meer gelooft, zoals bij Jami.
Dat is niet zo. Maar het is goed dat het debat
erover is losgemaakt.”
Dankzij uw partijgenoot Jami.
„Als hij daarvoor de credits moet hebben,

Dat is niet zo?
„Absoluut niet. Kijk naar ons beginselprogramma. Waar je wel mee kunt worstelen, is
de toon waarop je het debat voert. Daarover
kun je van mening verschillen.”

Jacques Tichelaar (Foto Roel Rozenburg)

geef ik die. Maar wij worden weggezet als
een partij die het debat over geloofsvrijheid
niet wil. Dat is feitelijk onjuist. En wat ik als
persoon betreur: het gaat nauwelijks over de
inhoud, en veel over de persoon.”
Een persoon die steeds zegt dat zijn eigen par-

U bent niet, zoals Jami zegt, bang om allochtone kiezers kwijt te raken als u zijn comité
zou steunen.”
„Nee. Maar het gaat zo: de PvdA organiseert
een debat over liberale islam. Dan zeggen
journalisten: de PvdA worstelt ermee. Waarom? ‘Omdat Jami er niet bij is.’ Waar gaat
het dan nog over? We zijn in een discussie
beland waarin je, als je niet vindt wat de ander vindt, zogenaamd in verwarring bent.”
In de verklaring van het steuncomité staat dat
er een ‘conflict’ is tussen de islamitische leer en
de Nederlandse wet.
„Onzin.”

