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Beeld ANP Voor tuinder Jansen was het een 

vaststaande waarheid: alle moslims zijn 

onbetrouwbaar, lui en gevaarlijk. „Ze komen hier 

alleen maar om onze belastingcenten op te maken. 

Zonder er ook maar iets voor te doen.” Behalve 

zijn knecht Achmed. „Die werkt als een paard en is 

door en door betrouwbaar”, zo zei Jansen vaak op 

verjaardagen. 

De namen zijn gefingeerd (Jansen leeft nog) maar de 

standpunten en uitspraken zijn harde feiten. Ze zijn 

ook exemplarisch voor andere autochtone Nederlanders. De islamitische immigranten worden als groep in 

negatieve termen beschreven. Maar zodra men individuele moslims persoonlijk kent of ontmoet, wordt het 

oordeel veel milder. 

Onbekend maakt onbemind. Dat weet iedereen. Wat vreemd is, dat is al snel bedreigend. Daar moet een mens 

zich verre van houden. Met als gevolg dat allerlei gebeurtenissen, uitspraken en gedragingen van ”die anderen” al 

snel gepropt worden in het sjabloon: „Zie je wel, die horen er niet bij.” 

Uit de onderzoeksresultaten die de EO woensdag naar buiten bracht, blijkt dat protestanten minstens zo negatief 

oordelen over moslims als andere Nederlanders. Opmerkelijk daarbij is dat orthodoxe en kerkelijk trouw 

meelevende protestanten het negatiefst zijn. Dat is zeker opvallend als wordt bedacht dat de Bijbel juist leert de 

naaste lief te hebben. 

Wie eerlijk dit gebod overdenkt, moet constateren dat dit dus ook de liefde tot de moslim betreft. Desondanks zijn 

juist de mensen die wekelijks bij het voorlezen van de Tien Geboden hieraan worden herinnerd, het meest 

negatief. 

Voor een belangrijk deel valt dit te verklaren uit de onbekendheid. Doordat orthodoxe protestanten vaak geen 

persoonlijke contacten hebben met moslims, houden zij vast aan het stereotiepe beeld. Dat kantelt als een 

moslim buurman wordt. Eerst is er verzet tegen zijn komst. Als de moslimfamilie eenmaal is gekomen, blijkt de 

buurman vaak toch een geschikte kerel. 

Overigens is onbekendheid niet de enige reden dat protestanten net zoals veel andere Nederlanders negatief 

oordelen over moslims. De politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten en vooral de moslimterreur doen het 

imago van de aanhangers van de leer van Mohammed geen goed. Het is ook zeker waar dat er in naam van 

Allah veel kwaad wordt aangericht. 

Zeker voor orthodoxe protestanten komt daar nog bij dat de islam op grond van de Bijbel een valse godsdienst 

moet worden genoemd. Wie de naam van Jezus Christus als enige weg tot het heil afwijst, verkondigt een 

leugenleer. De islam doet dat. 

Toch blijft dat christenen geroepen zijn de moslim als mens met vriendelijkheid en genegenheid tegemoet te 

reden. Dat leert de Bijbel. Hij is de naaste. 

Is het niet opvallend dat de Heere Jezus in de gelijkenis over het gebod tot naastenliefde juist een Samaritaan ten 

voorbeeld stelt? Wie bedenkt dat de tegenstelling tussen de joodse godsdienst en die van de Samaritanen 

minstens zo groot was als die tussen christelijk geloof en islam, kan na het overdenken van deze gelijkenis geen 

legitiem argument aanvoeren om moslims te discrimineren of te mijden. 
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