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‘M
aatschappi j leer  
is een heel  
belangrijk vak’,  
zegt Afshin ellian  
nog voordat de  
v o i c e r e c o r d e r 

aanstaat, ‘ik heb de indruk dat het goed 
en tolerant wordt gegeven. Je kunt maat-
schappijleer ook heel intolerant geven 
door leerlingen die anders denken geen 
ruimte voor een dialoog te bieden. Mijn 
particuliere ervaring, die ik niet voor heel 
nederland kan generaliseren, is dat maat-
schappijleer echt heel goed wordt gege-
ven.’ ellian merkt op dat het vak steeds 
belangrijker wordt: ‘Jullie zijn eigen-
lijk een beetje de peacekeepers aan het 
worden. Als er iets in nederland of in de  
wereld gebeurt, dan komt dat bij jullie vak 
terecht. ik heb het gevoel dat de rector 
van een school de docent maatschappij-
leer belt als er iets is gebeurd om te vra-
gen hoe je de leerlingen moet managen.’
 
De vraag wordt regelmatig aan maat-
schappijleerdocenten gesteld. Mis-
schien niet altijd door de rector, maar 
anders wel door collega’s. Voor welke 
aanpak zou u kiezen na bijvoorbeeld 
een gewelddadig incident?
‘Je moet vanuit de beginselen begin-
nen en niet vanuit het perspectief of de 
mening. de beginselen staan vast. Als je 
start met “het geweld wordt door de staat 
gemonopoliseerd”, dan maakt het niet 
zoveel uit waarom burgers anderen ge-
weld aandoen. stel het beginsel voorop: 
het geweldsmonopolie ligt bij de staat. 
ook dat is niet onbeperkt. de staat is im-
mers aan regels gebonden. dan kom je 
bij het volgende beginsel. Artikel 7 van de 
grondwet, het verdrag van de verenigde 
naties en het europees verdrag tot be-
scherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden (evrM) ga-
randeren de vrijheid van meningsuiting. 
Als je het met een mening van een ander 
oneens bent, dan is er de gang naar de 
rechter. er is géén gang naar kalasjnik-
ovs of handgranaten! Het lijkt zo evident, 
haast kinderlijk, maar ik ben bang dat 
heel veel mensen dit niet snappen.
op het nieuws zag ik een arme docent 
tegenover een groep studenten staan, 
waarvan een deel van islamitische af-
komst. de hele discussie begon verkeerd. 
de docent startte met vragen als “wat 
vinden jullie?”. een deel van de leerlin-
gen reageerde met “geweld is verkeerd, 
maar ze hebben dit of dat gezegd”. dat 
maar kan natuurlijk niet. we hebben geen 
maar. Je mag ook geen vrouw mishande-
len, omdat ze een hoofddoek draagt. “Ja, 
maar wat is doet…”. Als je dit soort rede-
neringen hanteert, dan moet er verdomd 
veel geweld in onze samenleving gaan 
worden gebruikt. er zijn zoveel goede re-
denen om elkaar te mishandelen. Jeetje! 
de kern van onze beschaving ligt in het 
feit dat we de staat bepaalde bevoegd-
heden voor conflictbeslechting hebben 
gegeven. de staat kan optreden met ge-
weld en anders hebben we de rechter-
lijke macht nog. daarnaast hebben we 
afgesproken dat we de rechtmatigheid 
van overheidshandelingen toetsen. we 
kunnen de rechtmatigheid alleen maar 
toetsen als we vrijheid van menings- 
uiting hebben. Het korte-rokjes-argument 
is verschrikkelijk.’ 

Toch klonk dit argument met enige re-
gelmaat na de aanslag op de redactie 
van Charlie Hebdo.
‘ik was niet iemand die elke week Char-

lie Hebdo kocht. ik vond de tekeningen 
over het algemeen zo lelijk; dit in tegen-
stelling tot de tekeningen van Kurt wes-

tergaard, maar dat is een smaakkwestie. 
ik vind Kurt westergaard veel leuker. 
dat betrek ik toch niet bij een moord- 
aanslag? overigens zijn er heel veel pro-
cessen tegen Charlie Hebdo gevoerd. 
niet alleen door moslims, maar ook ban-
kiers en presidenten spanden processen 
aan. Men vergeet het soms, maar Charlie 

Hebdo is gewoon een links blaadje van 
de linkse kerk.’ 

Het aantal spotprenten dat met de  
islam te maken had was beperkt.
‘dat klopt. de paus en de katholieke kerk 
stonden voorop, gevolgd door alle recht-
se presidenten en de bankiers. Het was 
gewoon een Provo-blaadje. ik heb even 
opgezocht hoe ayatollah Khomeini en de 
sjah van Perzië tijdens de iraanse revolu-
tie werden getekend. die van de sjah was 
een heel geestige. van Khomeini ver-
schenen er aanvankelijk geen negatie-
ve tekeningen, want links-Frankrijk zag 
hem als een man die het tegen de im-
perialisten opnam. Het duurde niet lang 
voordat homo’s werden opgehangen en 
vrouwen werden onderdrukt. vanaf dat 
moment plaatste Charlie Hebdo ook een 
aantal tekeningen van Khomeini. overi-
gens hebben Khomeini en zijn aanhan-
gers nooit opgeroepen om de makers 
van deze spotprenten te doden. de hele 
wereld maakte cartoons tegen Khomeini. 
dat laatste is van belang. Als we veilig 
willen zijn, dan moet iedereen dat soort 
tekeningen maken. Hoe meer mensen 
dat doen, des te normaler het wordt. dan 
is het klaar. dat zei ik al na de moord op 
theo van gogh. Als we moslims als apar-
te groep blijven behandelen, dan duurt 
het probleem voort. Het blijft een lastige 
kwestie. daarom heb ik enorm veel be-
grip voor docenten maatschappijleer die 
voor zo’n klas staan.’

rechtsgeleerde, filosoof en Elsevier-columnist Afshin ellian won eerder dit jaar de Pim Fortuynprijs voor  

zijn publicaties over de gewelddadige islam. volgens de jury combineert ellian zijn ‘intellectuele bagage  

en moed met een bijzonder scherpe pen en oog voor de zorgwekkende realiteit’. Maatschappij & Politiek 

bezocht de Perzisch-nederlandse denker op de Universiteit leiden. 

Ivo PertIjs
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Heeft de ontwikkeling van meer grapjes 
en tekeningen maken sinds 2004 door-
gezet?
‘nee, men was echt bang. soms schrijf je 
lange, weloverwogen teksten met heel 
veel voetnoten die niemand leest, maar 
in 2004 schreef ik een stukje van drie-
honderd woorden dat vervolgens door de 
Fransen, britten en duitsers werd vertaald. 
ik schreef dat iedereen grapjes moest ma-
ken en geen zelfcensuur moest toepassen. 
dit is niet op te lossen met kopjes thee 
drinken. daarmee bedoel ik niet dat ieder- 
een in de bus opzettelijk grapjes moet 
maken. ik heb het over professionals. 
burgers kunnen niet op straat luidruchtig 
grapjes over elkaar gaan maken. dat kan 
beledigend of discriminerend overkomen. 
ik heb het over het publieke debat, over 
cartoonisten en cabaretiers. Zij hebben 
een functie. veel cabaretiers zijn doods-
bang om iets over de islam te zeggen. Je 
moet met een vergrootglas zoeken naar 
mensen die iets negatiefs over de islam 
durven te zeggen. op een paar politici na, 
geert wilders en zijn vrienden, maar die 
worden streng bewaakt. in 2006 hadden 

we de deense cartoonaffaire waarbij zo’n 
tweehonderd mensen in de islamitische 
landen zijn omgekomen. toen kwam Fitna  
dat rustiger werd ontvangen, maar uit-
eindelijk stond geert wilders op de lijst 
van Al-Qaeda. dat is overigens waanzin. 
ik heb zelfs fundamentalistische moslims 
horen zeggen dat Fitna een normale film 
is. Uiteindelijk is het gratis reclame voor 
Al-Qaeda. is Al-Qaeda boos vanwege hun 
eigen beelden? ik snap echt niet waarom 
Fitna een belediging voor radicale mos-
lims is. nou ja, die ene scene met de bom 
in de tulband van Mohammed dan, maar 
die tekening is niet door wilders gemaakt, 
maar door westergaard. of denk aan de 
onrust nadat een dominee in de verenig-
de staten de Koran in brand wilde steken. 
ik heb uitgezocht hoeveel boeken er in 
Amerika worden verbrand. dat zijn er heel 
veel. dan zetten ze een barbecue klaar 
en leggen er bijvoorbeeld de bijbel op. 
vanuit dat perspectief is het heel vreemd 
dat die dominee vanuit alle kanten werd 
aangevallen. ik vind niet dat je boeken in 
brand moet steken. dat doe je niet, dat is 
onbeschaafd. Het gaat mij echter om de 

reacties op het verbranden van de Koran.  
barack obama belde om te voorkomen 
dat dit nog eens gebeurde. Hoe vaak 
wordt de bijbel wel niet in brand gesto-
ken? Kijk eens op Youtube. Het barst van 
de beelden van boekverbrandingen in 
Amerika.’

Hoe gaat u zelf met bedreigingen aan 
uw adres om?
‘bedreigingen vormen mijn biografie. 
Helaas kan niemand aan zijn eigen bio-
grafie ontsnappen. toen ik in iran woon-
de moest ik voor hetzelfde type mensen 
onderduiken en vluchten. Het begon ei-
genlijk allemaal met de iraanse revolutie. 
de eerste moordfatwa voor een schrijver 
werd door iran uitgevaardigd. ik dacht dat 
ik er van verlost was op het moment dat 
ik in nederland studeerde. na 9/11 raak-
te ik bij de publieke discussie betrokken, 
omdat ik erg bezorgd was. Mijn zorg lijkt 
bewaarheid te zijn geworden. velen na-
men mijn waarschuwingen in 2001 niet 
serieus nadat ik zei dat dit een heel ge-
vaarlijke situatie was die zich ook in  
europa zal voordoen. twintig of dertig 

Plu is
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moslims die zich aangesproken voelen 
door de radicale islam kunnen een enor-
me ellende veroorzaken. ik was naïef. Het 
ging niet om twintig, dertig of honderd 
moslims, maar om duizenden in heel eu-
ropa. Het voelde als mijn verplichting om 
mij in de discussie te mengen. de bedrei-
gingen zijn niet aangenaam en plezierig. 
ik lever een deel van mijn vrijheid in. ik 
kan niet overal lopen of optreden. Mensen 
die niet zo’n biografie hebben, bedenken 
zich misschien wel voordat zij de discussie 
aangaan. ik ben ook niet verontwaardigd 
als iemand zegt bang te zijn. Als je niets 
over de islam wil zeggen, geef dan toe dat 
je bang bent. ik denk dat alleen Youp van 
‘t Hek dit eerlijk heeft toegegeven. Als dat 
zo is, dan heeft terreur gewerkt. Het heeft 
voldoende vrees gewekt onder de bevol-
king. Politici moeten zich afvragen of ze 
de samenleving voldoende hebben be-
veiligd. na zo’n interview met van ‘t Hek 
moet de minister zeggen: “Je hoeft het 
niet te doen, maar bang hoef je niet te 
zijn, we zijn er voor je”. Angst leidt tot ver-
borgen woede. dat is gevaarlijk. Het leidt 
tot electorale destructies of onevenwichti-
ge woede-uitbarstingen. daar ben ik bang 
voor. elke woede-uitbarsting is irrationeel, 
maar deze is nog gevaarlijker.’

Waarin schuilt dat gevaar?
‘de meerderheid van de bevolking mag 
niet het gevoel krijgen dat ze in hun ei-
gen land hun mening niet mogen uiten. 
dat is heel gevaarlijk. iedereen maakt zich 
zorgen over de minderheid, maar je moet 
je soms ook zorgen over de meerderheid 
maken. Je kunt niet van de meerderheid 
eisen dat ze in harmonie met minderhe-
den leven als ze bang zijn voor die min-
derheden. dat is onwenselijk. dat moeten 
de minderheden ook snappen. Ze zijn 
nergens het slachtoffer van. Ze leven in 
een vrij land. natuurlijk is er discrimina-
tie, maar dat gebeurt overal. in Marokko 
ben je als berber minder dan een ras- 
Arabier. in iran wordt een Afghaan haast  
als Untermensch gezien. discriminatie 
kom je overal tegen, maar in nederland 
kom je, in vergelijking met andere landen, 
weinig discriminatie tegen. Je religie mag 
je hier ook beleven. dat er nu wat onrust 
rond moskeeën is, komt door het interna-
tionale terrorisme. Als minderheid moet je 
je happy voelen. we hebben zelfs positieve 
discriminatie als beleid gehad! dan moet 
je je als minderheid afvragen of de meer-
derheid het wel goed heeft. Mensen van 
Marokkaanse of turkse komaf verwachten 
vaak dat de meerderheid zaken vanuit hun 
perspectief bekijkt, maar waarom niet an-
dersom? de meerderheid is tot nog toe erg 

tolerant geweest. in Marokko kun je niet 
aan de lopende band kathedralen bouwen. 
in saoedi-Arabië staat geen enkele kerk of 
synagoge. Je mag er zelfs geen bijbel heb-
ben. in de wijde omgeving van Mekka mag 
je als niet-moslim niet komen. Minder- 
heden moeten een beetje realistisch zijn.’ 

Welke rol spelen media als het om inter-
nationale conflicten gaat?
‘neem de bombardementen van saoedi- 
Arabië op Jemen, eerder dit jaar. Histo- 
rische monumenten zijn met de grond 
gelijk gemaakt. Het zijn wilde bombar-
dementen. Het is een pure interventie. 
Hoeveel emoties heb je op straat gezien? 
Hoeveel boze Marokkanen? er zijn duizen-
den onschuldigen om het leven gekomen.  
Zelfs ons Journaal opent hier niet mee. ik 
heb geen enkele sympathie voor de  
sjiitische groepen daar. Mij gaat het om  
de solidariteit. Zelfs europeanen hebben 
de houding van moslims overgenomen. 
Moslims zijn alleen maar boos als land- 
genoten of moslims door Joden, europe-
anen of Amerikanen worden gedood. die  
mogen niet doden. deze verkeerde con-
structie die uit het islamitische denken komt 
is heel gevaarlijk. europeanen en Amerika-
nen hebben het overgenomen. Als israël 
op deze manier Palestijnen zou doden…  

waar is nu de sP? waar is Harry van  
bommel? Hier lopen twee dingen samen: 
europees antisemitisme en islamitisch 
antisemitisme. een deel van antisemitis-
me in europa is linksig van aard. Het heeft 
historische roots die je in de negentiende 
eeuw al kon vinden. ook in de sovjet-Unie 
onder stalin. vaak wordt links als iets on-
schuldigs gezien. links mag alles cultive-
ren. wel vreemd, want honderd miljoen 
mensen zijn door linkse regimes om het 
leven gekomen. links kan niet aanvaarden 
dat de onderdrukten, in hun termen, ook 
slecht kunnen zijn. Het is altijd de schuld 
van een ander. Feiten ondersteunen mijn 
volgende stelling: als in tel Aviv de Perzen  
aan de macht waren geweest, dan was  
er geen haar meer van de Palestijnen over. 
er was nooit een Palestijnse staat gekomen.  
Hetzelfde geldt als saoedi-Arabië de 
macht had. daarmee zeg ik niet dat er 
geen probleem is tussen de israëli’s en 
de Palestijnen. ik zie het conflict wel. ik 
ben ook voor het tweestatenconcept. Mij 
gaat het om de omgang met het con-
flict. Als je naar de kaart van het Midden- 
oosten kijkt, is dit het minst belangrijke 
conflict. Het Palestijnse volk is het meest 
beschermde volk ter wereld. waarom  
komen moslims niet de straat op voor de 
slachtoffers van is?’ u

Gelijkheid en vrijheden

eerder dit jaar verschenen er, mede onder redactie van Afshin ellian, twee 
wetenschappelijke publicaties waarin de vrijheid centraal staat: Freedom 

of Speech Under Attack (eleven international Publishing) en De strijd van 

gelijkheid en vrijheid (boom Juridische Uitgevers). voor het engelstalige boek 
kijkt een groep van voornamelijk nederlandse deskundigen vanuit diverse 
dimensies naar het fenomeen vrijheid van meningsuiting: van de nederlandse 
geschiedenis van groepsdiscriminatie tot het fenomeen van de parlementaire 
immuniteit en extremistische uitlatingen in een religieuze context. Hoe 
benadert het europese Hof voor de rechten van de Mens de vrijheid van 
meningsuiting in de praktijk? Mag je in nederland meer of minder zeggen 
dan in de buurlanden? welke bekende en minder bekende incidenten deden 
zich in andere landen voor? de antwoorden op deze vragen bieden docenten 
extra handvatten voor in de klas.
Hetzelfde geldt voor De strijd van gelijkheid en vrijheid. een voor docenten 
interessant hoofdstuk gaat over het boerkaverbod (‘een handleiding voor het 
debat’) waarin uiteenlopende argumenten worden besproken. religie komt 
ook elders meer in het algemeen aan bod, bijvoorbeeld in relatie tot de 
verschillende vrijheden. waarom bond de sgP uiteindelijk in en waarom is 
er zonder godsdienstvrijheid geen rechtsstaat, en hoe gingen we vroeger 
met vrijheden om? Het boek bevat tal van voorbeelden die het leven van 
docenten aanzienlijk kunnen vergemakkelijken. 


