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Redactioneel

Hypocritisch
U ontvangt deze editie, terwijl de Ramadan net begonnen is. Wij wensen u als redactie van
De Stem van de Ummah daarom een gezegende maand toe, waar ter wereld u ook bent. Dat
het een maand van voorspoed, goede gezondheid, solidariteit, gezelligheid en vrede mag
zijn.

Colofon
Gedistribueerd:
Juni 2014

Aan deze editie werkten mee:
Irene Schippers
Habon Abdulahi
Salima Benali
Sarah Seghier
Jacques Visker
Burak Yildiz
Fouad Tajjiou

Gastschrijver:
Frederica Hugenholz

Hoofdredactie:
Henny Kreeft

Eindredactie:
Nora Naber

Grafische vormgeving:
tMVI

Deze editie wilden we iets bijzonders doen, want behalve dat de Ramadan begint, is het ook
alweer de twintigste editie die de deur uitgaat. Daarom hebben we gekozen voor het thema ‘de
Ummah’, alhoewel ik als eindredacteur uiteindelijk ook artikelen over de Ramadan heb geaccepteerd, aangezien het naderen van de vastenmaand bij sommige schrijvers onder ons te veel
ging kriebelen om er niets over te schrijven.
De Ummah is beschreven vanuit verschillende zienswijzen. De zienswijze van de ‘oude hippies’ - en u mag zelf bedenken wie ik daarmee bedoel - en de zienswijze van de Hollandse in den
vreemde, de Somalische die niet meer in stamverband leeft, de wel of niet feministische, de politiek bewuste en de spirituele visie. Ikzelf schrijf uit verlangen naar de herrijzenis van de Ummah
over de gloriedagen van weleer, toen Omar ibn Abdul Aziz de scepter zwaaide als rechtvaardige
kalief.
In eerste instantie wilde ik eigenlijk schrijven over de Ummah in de betekenis van een Kalifaat,
maar aangezien de kranten vol staan met de wens van de ISIS-strijders om een eigen kalifaat
op te richten, wil ik op geen enkele manier met hen in verband worden gebracht. Want wat zij
brengen is geen eenheid van de Ummah, maar de grootste verdeeldheid die er maar kan bestaan.
Nooit zal er een Ummah ontstaan als we medemoslims uitmaken voor kafirs, honden, hypocrieten en allerlei andere vreselijke scheldwoorden. Ik denk ook, eerlijk gezegd, dat ISIS net als
al-Qaida onderdeel is van een groter zeer misleidend plan van de vijanden van de islam.
Ik was geschokt toen ik de reacties las op een artikel over Yassin el-Forkani, die Nederland waarschuwt voor de terugkerende jihad-strijders. Je hoeft het niet met hem eens te zijn, maar hij toont
wel lef door er openlijk over te spreken. Toen ik in een reactie schreef dat we ons niet moeten
verlagen door de man uit te schelden, werd ik uitgemaakt voor hypocritisch en kreeg El-Forkani
opnieuw de volle laag met nieuwe scheldwoorden. Naar ik aanneem, bedoelde deze Aboe nogwat ‘hypocriet’, maar ik vond het flauw om daar iets van te zeggen. Het enige dat ik kan zeggen
is: Allah yahdieh! Dat Allah hem moge leiden.
Er zit ironisch genoeg ook nog eens een grond van waarheid in het woord hypocritisch, want
kritisch ben ik en hypo ook, want ik heb inderdaad een lage bloedsuikerspiegel. Godzijdank is
die bloedsuikerspiegel echter niet zo laag, dat ik niet mee mag vasten in de maand Ramadan.
Het is weer tijd voor Taqwa (Godsbewustzijn). Alhamdoelillah.
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Mijn reis, mijn Ummah
Wat houdt de Ummah in? En voor wie schrijf ik nu? Dit waren de vragen die bij mij opkwamen toen een collega
‘’De Stem van de Ummah’’ voorstelde als naam voor deze magazine. Ik dacht er soms aan bij het schrijven van
mijn stukken voor de Stem van de Ummah. Want als de moslimgemeenschap mijn stukken niet interessant vindt,
wat vinden ze dan wel interessant? Als ik steeds hieraan zou moeten denken, dan had ik, denk ik, geen artikel kunnen schrijven. Ik schrijf wat ik wil, ik ben verstandig en volwassen genoeg om met iemand in discussie te treden. Ik
zie het dan ook als een reis. Een reis om mensen te ontmoeten en te leren kennen.
Mijn reis met de Ummah begon een tijdje terug. Ik had een avontuurlijke droom van een jonge journalist die stukken schreef waar mensen van
opkeken. Die droom heb ik nog steeds. Ik begon te schrijven voor een
ander moslimmagazine en via via ben ik bij De Stem van de Ummah
terecht gekomen. Ik merkte dat er behoefte was aan iets nieuws. Iets wat
niet gehoord werd. Althans, ik vond dat dat onder de aandacht moest
komen van de moslimgemeenschap. Ik heb het over actuele kwesties
zoals het kinderpardon, rechten van vluchtelingen en de voortdurende
kolonisatie van Afrika.
De andere kant
En steeds zei een stem tegen me: ‘’ Maar dat weten mensen toch?’’ Ja,
mensen weten het, maar moeten het keer op keer lezen. Omdat we in
een tijd leven waar veel dingen worden geschreven over de moslimgemeenschap, wil ik juist de andere kant laten zien. Ik wil laten zien dat
het niet zo is als hoe men het beschrijft in de media. Ik schreef een tijdje
terug over de rechten van moslimvrouwen en feminisme in Nederland.
Omdat ik juist een discours merk tegen moslimvrouwen, wil ik juist die
aspecten in de Nederlandse samenleving onder de aandacht brengen
waardoor mensen aan het denken worden gezet. Vrouwen als lustobject
op billboards en televisiespots, ik heb het over dat soort dingen. Het
gaat niet over het product wat je koopt, maar of er een ‘’lekker wijf’’
tegenover staat. Het is belachelijk, ik weet het. Maar ik vind dat ik dit
soort dingen moet beschrijven.
Ik zie mijn leven als een soort reis. Een reis langs vele wegen en paden
waar ik van alles en nog wat tegenkom. En een van die dingen is de
Ummah. Het meest fascinerende aan de Ummah, is het aanpassingsvermogen van menig moslim. Tijdens een diepgaand gesprek met een
vriend, vertelde hij dat aanpassingsvermogen een mens kan maken of
breken. En ik merk vaak dat juist moslims dit aanpassingsvermogen
hebben. Hiermee wil ik niet verwijzen naar het integratiedebat. Maar
meer naar het feit dat moslimorganisaties van iets negatiefs juist iets
positiefs kunnen maken.

Het mag een keer gezegd worden dat
Marokkaanse-Nederlanders vaker worden
gefouilleerd dan Nederlanders
Ludieke campagne
Neem bijvoorbeeld de ludieke campagne van de vrouwenorganisatie Al
Nisa. Na de zoveelste slechte berichten over moslimvrouwen, verscheen
er een foto van een moslimvrouw die haring at. Zelf vond ik die campagne
leuk en aardig. Het laat zien dat moslims zich niet in de hoek laten duwen
maar juist tegengewicht bieden aan het maatschappelijk debat. Of wat
dacht je van de poster actie van NIDA ‘’In Rotterdam spreken we meer
dan 100 talen’’ als reactie tegen de posteractie ‘’In Rotterdam spreken we
Nederlanders’’ van de VVD?
NIDA, de politieke partij die in de Rotterdamse gemeenteraad twee zetels
heeft, heeft een goede stap in de richting gezet als moslimpartij. Niet eerder heb ik zo’n partij gezien die de dingen benoemt zoals het is; namelijk
racisme en islamofobie. Het mag een keer gezegd worden dat Marokkaanse-Nederlanders vaker worden gefouilleerd dan Nederlanders. Het
wordt wel gezegd, maar door witte wetenschappers. En wie wil daar naar
luisteren? Niemand. Als een ‘’allochtoon’’ iets kritisch zegt en er wordt op
gereageerd alsof de wereld in elkaar is gestort, dan weet ik dat diegene iets
goeds heeft gezegd. Nederland kan niet tegen kritische ‘’allochtonen’’.
Dynamisch
De Ummah is voor mij een eenheid van mensen die verschillend denken,
maar elkaar toch ondersteunen. De Ummah is dynamisch en heeft een
sterk aanpassingsvermogen. Tijdens het reizen kom ik allerlei dingen van
de Ummah tegen die mij als jonge schrijver inspireren om weer nieuwe
stukken te gaan schrijven.

Burak Yildiz

Het meest fascinerende aan de Ummah, is het aanpassingsvermogen van menig moslim
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Laat onze vrouwen met rust
Afgelopen maandag (23 juni) was ik bij het Congres Kracht in Eindhoven, een initiatief van minister Jet Bussemaker. Eindhoven is de tweede stad na Roermond waar de ‘Kracht On Tour’ plaatsvond. De presentatie werd gedaan
door Petra Stienen en Kirsten van de Hul. Het echte hoogtepunt van die middag was het bezoek van H.M. Koningin
Maxima. Zij bezocht twee workshops en droeg een column voor. Al met al was het een zeer geslaagde dag, met veel
nieuwe indrukken en contacten.

H

Het doel van dit soort congressen is het inspireren
en motiveren van vrouwen. Het is de bedoeling
om vrouwen onafhankelijker en zelfstandiger te
maken. Vrouwen die thuis zitten zouden weer
actief moeten zijn op het werkveld, en vrouwen
die werken zouden meer uren moeten draaien. Het
viel mij op dat er vooral de nadruk werd gelegd
dat je als vrouw een bijdrage moest leveren aan
de arbeidsmarkt. Er werd zelfs verteld dat het
waarmaken van je ambitie je een betere partner en
moeder maakt. En dat stootte mij tegen het borst…
Ik geloof in educatie. Ik geloof dat het heel belangrijk is dat vrouwen hun talenten ontdekken en
gebruiken. Waar ik minder in geloof is het idealiseren van een bepaald beeld van een ‘succesvolle’
vrouw. Ja, er zijn vrouwen die kunnen werken,
getrouwd en kinderen geweldig kunnen combineren. Je hebt weer anderen die een voorkeur geven
aan een parttime baan, zodat ze thuis zijn wanneer
hun schoolgaande kinderen. En daarnaast heb je
vrouwen met een carriere of niet, die zodra de
kinderen zijn de arbeidsmarkt gedag zeggen en
zich volledig richten op het moederschap en het
huishouden. En dat kan allemaal prima.

Laat elke vrouw - moslim en niet-moslim - deze
beslissing zelf maken. Laat ze met rust met
het idealiseren van een bepaald beeld. De ene
vrouw is de andere niet. Ik weet zelf niet meer
zeker of als ik ooit kinderen krijg ik nog zou
willen blijven werken. En om die reden zou ik
willen dat de overheid mij als moeder daarin
zou ondersteunen, in plaats van mij te pushen
om de arbeidsmarkt op te gaan. En dat als ik
weer wil gaan werken dat weer mogelijk is. Het
zijn de arbeidsgevers die meer mogelijkheden
moeten creëren om moeders weer een plek te
geven op de arbeidsmarkt, en niet dat de moeders puur en alleen blijven werken na het krijgen van kinderen om hun baan niet te hoeven
verliezen. Daar zou de overheid een belangrijk
steentje aan bij kunnen dragen.

Daarnaast moeten huismoeders of vrouwen die
willen blijven werken voldoende steun moeten
krijgen van hun omgeving, echtgenoot en
vriendinnen om dit waar te maken. Dat zij niet
(nood)gedwongen thuis moeten zitten, omdat
niemand op haar kinderen wil letten of men beweert dat het thuisfront de enige plek voor een
moeder is. Geef vrouwen de ruimte om zichzelf
te ontplooien en zelf keuzes te maken. Ik denk
We moeten ophouden een carriere of huismoedat je dan ware gelukkige vrouwen in onze
der-zijn te idealiseren. Alles heeft zijn voor-en
gemeenschap zult hebben. Carrierevrouwen die
nadelen. En het is aan de vrouw zelf en haar
dol zijn op hun werk en dit prima combineren
thuissituatie om hier gewichtige keuzes in te
maken. Ik snap heel goed waarom Jet Bussemaker met hun gezin, parttimers die van werk, school
en tenslotte het huishouden draaiende houden
en de Majesteit het belang van vrouwen op de
arbeidsmarkt promoten, aangezien dit goed is voor en de huismoeders die elke dag hun tijd en
de economische groei in dit land. Benoem dit dan energie wijden aan het gezin.
ook. Vertel daarbij wel eerlijk dat dit niet voor elke
vrouw de juiste uitkomst is. Wij als gemeenschap
zouden dit zelfde gesprek ook met onze vrouwen
moeten hebben. Sommige vrouwen zijn een grote
geschenk voor de arbeidsmarkt en hun gezin lijdt
daar niet onder, terwijl een andere vrouw juist
perfect functioneert ten dienste van haar gezin. Zij
geeft haar kinderen thuis onderwijs en doet er alles
aan om ze een zo goed mogelijke islamitische
opvoeding te geven.

Ik geloof dat het heel
belangrijk is dat vrouwen
hun talenten ontdekken en
gebruiken
Als Ummah, moslimgemeenschap zijn we verplicht om naar onze vrouwen te luisteren. De
Nederlandse overheid en allerlei instanties zijn
met allerlei projecten bezig om onze vrouwen
uit hun huizen te lokken. Gaan wij achterover
leunen en toekijken hoe dit gebeurd? Of gaan
we actie ondernemen en ervoor zorgen dat
mochten onze vrouwen de arbeidsmarkt op
gaan dat er voldoende islamitische kinderopvangcentra zijn. We vragen vaders om minder
uren te gaan draaien om waar nodig de vrouw
te ondersteunen. En we bouwen een netwerk
op waar de vrouwen met hun vragen terecht
kunnen. Zodat zij op een islamitische wijze
een steentje kunnen bijdragen aan deze samenleving. We hebben elkaar nodig als Ummah
om onze vrouwen zo goed mogelijk voor te
lichten en alle kansen te bieden die zij nodig
hebben. Daarbij hebben ook huismoeders een
netwerk nodig waar zij op kunnen terugvallen
ten tijde van van ziekte en dergelijke. Ik zal
zo goed mogelijk mijn steentje proberen bij te
dragen. Doe jij ook mee?

Salima Benali

Er werd zelfs verteld dat het waarmaken van je ambitie je een betere
partner en moeder maakt
NUMMER 20 | JUNI 2014

4

De Ummah en de clancultuur
Er is een aantal dingen waar Somaliërs bekend om zijn. Allereerst zijn het de piraten.
Het andere is de verdeling van de bevolking in stammen. Het is voor Somaliërs onderling
gebruikelijk om te vragen waar iemand vandaan komt en bij welke stam iemand hoort.

Afkomst verdeelt enerzijds en verbindt juist aan de andere kant
180 Moslimbroeders
ter dood veroordeeld

Elke stam heeft een geschiedenis. Vaak ook een gebied
waar een groot deel van de stam woont. Je stam is je
familie. In Somalië heeft elke stam vertegenwoordigers.
Een familielid was betrokken bij een verkeersongeval
Rechter Said Youssef veroordeelde waardoor een klein meisje kwam te overlijden. De
het vorige weekeinde 180 aanhan- stamvertegenwoordigers van de beide familie gingen in
overleg over de hoogte van het bloedgeld. De uitkomst
gers van de Moslimbroederschap
tot de dood, met inbegrip van haar ging vervolgens naar de rechtbank. Dit kan gezien
geestelijk leider Mohammed Badie. worden als een schikking.
Dit gebeurde tijdens het nieuwste
De onderverdeling in stammen kent niet enkel voordemassaproces nadat vorig jaar de
islamistische president Mohammed len. Een goed voorbeeld is de veroordeling van leden
van de Midgaan-stam. Het verhaal gaat dat er drie stamMorsi werd afgezet.
Het gaat hier om het grootste aantal
terdoodveroordelingen in één keer
in de Egyptische geschiedenis. De
Moslimbroeders zouden betrokken
zijn bij de rellen in Zuid-Egypte van
vorige zomer. In eerste instantie zou
het om 683 veroordelingen gaan,
maar het is in Egypte de gewoonte
om de groot-moefti van het land om
goedkeuring te vragen. Nadat de
zaak is voorgelegd aan groot-moefti
Shawki Ibrahim Abdel-Karim, werd
het aantal terug gebracht tot 180.
(bron: khamakarpress)

men op reis waren, waaronder de Midgaan. Er wordt
gezegd dat de groep honger had en dat de Midgaan van
het lichaam van een al overleden dier hebben gegeten.
De andere twee stammen hebben dit niet gedaan. Om
deze reden wordt er neergekeken op de leden van deze
stam. Het gaat soms zo ver dat sommige ouders hun
kinderen verbieden te trouwen met iemand van deze
stam. De persoonlijkheid en religieus besef van deze
mannen en vrouwen doet er voor deze ouders niet toe.

Zelf was ik hier niet mee bekend. Ik ben mijn ouders
heel dankbaar dat ik dit soort vooroordelen niet heb gehoord in mijn jeugd. Je familiegeschiedenis is belangrijk, maar de stam kent geen waarde buiten Somalië.
Toch is de stammencultuur ook buiten de Somalische
landsgrenzen te vinden. Uit ervaring weet ik dat de stam
waar je toebehoort, kan bepalen of je wordt geaccepteerd binnen een gemeenschap. Dit is duidelijk terug te
zien in bepaalde wijken in sommige Britse steden. Niet
iedere Somaliër is zo, maar het is wel iets wat daar veel
voorkomt. Mensen kunnen dan erg op je neer kijken.
Dit is iets wat ik vooral bij vrouwen zie. Ik weet niet
goed wat mannen er van vinden.

Moslimlanden en het
WK voetbal
Van alle moslimlanden zijn alleen
Nigeria en Algerije door naar
de volgende ronde van het WK
voetbal.
In verschillende moslimlanden zijn
na de laatste wedstrijd van de eerste
ronde van afgelopen donderdag vele
mensen de straat opgegaan om te
vieren dat na Nigeria ook Algerije
door is. Vooral de Palestijnen blijken een voorkeur te hebben voor ‘de
woestijnvossen’.
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Nu kan het er ook anders aan toe gaan. In de gemeenschap in mijn woonplaats doet de stam er niet toe. Als
iemand nieuw is binnen de gemeenschap komt deze
vroeg of laat bij mijn moeder op de bank terecht, tenminste als het om een vrouw gaat. Het gespreksonderwerp is dan niet de stam, maar het hele levensverhaal in
een notendop tot dan toe. Verder is het ook zo dat er een
gemeenschap voor je klaarstaat als je hulp nodig hebt.
Dat is toch anders dan een moslimbroeder of -zuster. Je
deelt met hen enkel het geloof. Maar met je mede-Somaliërs deel je een afkomst. Op op gegeven moment is
het net familie. Je kunt iets meer je zelf zijn omdat je elkaars cultuur kent. Somaliërs zijn over het algemeen iets
wat luide en temperamentvolle mensen. Dat zijn twee
eigenschappen die de meeste Somaliërs delen.
Ik kan mij herinneren dat ik ooit een app kreeg van een
klasgenoot. Hij was bij een voetbaltoernooi in mijn wijk.
Ergens op de tribune was een vrouw aan het schreeuwen. Omdat ze er Afrikaans uitzag, appte hij of ik wist
wie dat was. Toevallig wist ik dat er een toernooi was
en dat er bekenden van mij gingen kijken. Hij beschreef
hoe ze praatte en haar houding, zodat ik gelijk wist over
wie het ging. Later kreeg ik weer een app dat er een hele
groep soma’s stond en dat ze nogal wat lawaai maakten.
Nu niet denken dat wij een zooitje ongeregeld zijn zonder manieren, maar we hebben wèl ons hart op de tong.
En we steken onze mening niet onder stoelen of banken.
Het is heel apart om te zien dat afkomst enerzijds verdeelt en aan de andere kant juist verbindt. Gelukkig is
de clancultuur aan het verdwijnen. De huidige generatie
geeft er al minder om dan hun ouders. Religie is meer
een bindmiddel geworden. In sha Allah zal dit de komende jaren helemaal verdwijnen.

Habon Abdulahi

Naast moslim toch vooral ook Hollander
Veel moslims in Nederland dromen van een leven in een moslimland. Een droom die
bijna nooit werkelijkheid wordt vanwege praktische bezwaren. Maar hoe is het om die
stap wel te nemen? Veel dagelijkse dingen blijken toch net iets anders dan je in Nederland gewend bent. Lees mee met Irene Schippers die sinds 2011 met man en kinderen in
Algerije woont.

Ik maak wekelijks mee dat mensen me echt niet begrijpen
Het voelt hier vaak als de omgekeerde wereld. Dat ligt
natuurlijk helemaal aan mij, de Algerijnen doen gewoon
hun ding. Bijvoorbeeld zoiets logisch als de deuren open
zetten als het warm is buiten. Dat doen ze hier dus juist
in de winter. Want dan is overdag de buitenlucht warmer
dan in de kille huizen zonder kachels en centrale verwarming. In de zomer blijft alles dicht om de hitte buiten
te houden. En vraag je in Nederland of iemand koffie
wil, dan wordt dat als gastvrij gezien. Vragen wordt in
Algerije juist niet gedaan, je krijgt gewoon koffie als het
daar de tijd voor is. Dat is hier gastvrij. Het is maar wat
je gewend bent.

Maar ze vieren het niet met vuurwerk en nieuwjaarsrecepties. Volgens mij is het vooral een dag waarop niet
gewerkt wordt, omdat Europa dan gewoon plat ligt qua
zaken doen.

Ook de nachtelijke adhaan kan ik erg waarderen. De
eerste oproep is bedoeld om mensen wakker te maken,
bij de tweede keer start in de moskee het werkelijke
gebed. Er zijn bij ons in de buurt vier of vijf moskeeën
op gehoorafstand en die gaan natuurlijk niet simultaan. Dus het lijkt net een echo die in het dorp rond
zingt, een heel apart gehoor. De “oproepers” hebben
heel verschillende stemmen, de een is heel helder en
Rammelende wachtkamerstoelen
mooi van tempo, een ander is krakerig en eigenlijk een
Ik maak wekelijks mee dat mensen me echt niet begrij- beetje te langzaam. Het zijn wel allemaal echte “live”
pen. Zo had ik bijvoorbeeld afgelopen jaar een flinke
stemmen, men gebruikt geen bandopnames. Bovendien
oorontsteking en kwam de dag dat ik besefte dat het
is de moskee afhankelijk van vrijwilligers die ‘s nachts
niet vanzelf over zou gaan. In de dorpskliniek - een zeer de extra moeite doen om vroeg te komen (je mag het
vervallen gebouw met lange gangen, gammele deuren en gebed ook thuis doen!), het is geen vaste baan waar je
rammelende wachtkamerstoelen - werd ik gelukkig goed voor betaald krijgt.
geholpen. Maar de arts begrijpt dan niet dat je doorvraagt over de werking van de medicijnen. En dat je niet Het boze oog
voor elk wissewasje anti-biotica wilt nemen. Zij denken Wat ik als nuchtere Nederlander echt niet kan snappen
dat je de medicijnen niet wilt om kosten te besparen,
is de angst voor het boze oog. Ik vertaal het vaak als
terwijl ik juist wil weten wat ik in mijn lijf stop. Of ik de de vernietigende kracht van jaloezie. Doordat wij in
taal ooit echt goed genoeg zal kennen om de maatschap- Nederland juist opgroeien met openheid, leidt dat vaak
pij op alle niveaus te doorgronden, betwijfel ik. Mijn
tot onbegrip. Wij hebben het idee dat wegstoppen niet
man doet wel zijn best om alles uit te leggen, maar vaak werkt en op lange termijn juist slecht is voor een mens.
levert dat alleen maar weer nieuwe vragen op. Loslaten Algerijnen zijn gewend aan een sterkere grens tussen
zit niet echt in mijn karakter helaas, maar ik oefen elke
openbaar en privé en voelen zich vaak ongemakkelijk
dag.
bij alles er gewoon maar uitgooien. Voor beide kanten
is wat te zeggen, het blijft zoeken naar de gulden
Rustige maand december
middenweg.
Soms is het anders zijn in mijn ogen juist positief. Ik
vind het fijn dat december hier een gewone maand is;
Ik had gehoopt dat ik me in een moslimland meer
zonder cadeaus, kerstbomen, kerststallen, kerstversieonderdeel zou voelen van de Ummah. Maar door de
ringen, lichtjes in tuinen en de bijbehorende reclame op compleet andere levensstijl en de voor mij ongrijptelevisie en in de winkels. De kinderen zien natuurlijk
bare gevoeligheden, voel ik me juist heel eenzaam.
wel veel kerstversiering op de Nederlandse televisie,
Ik heb gemerkt dat ik naast moslima toch ook vooral
maar ze missen toch vooral het sinterklaasfeest. Ze zijn Hollander ben. Natuurlijk zie ik ook het belang van
grote fans van het Sinterklaasjournaal en dat kijken we
de wereldwijde Ummah. Dat vind ik ook het mooie
dan ’s avonds samen op Uitzending Gemist. Nieuwjaar is aan internet, ik put mijn inspiratie uit de vele sprekers
hier wel een vrije dag.
die online te vinden zijn. En daarbij maakt het niet
uit waar zijn of haar wieg heeft gestaan. Mijn hoop is
gevestigd op een herontdekking van de islam. Geleid
door moslims die, gedwongen door hun verblijf in een
niet moslim-land, op zoek gaan naar de basis van hun
geloof. En of iemand in het geloof geboren is of niet, is
dan niet meer van belang.

Nederlandse
werknemers
bekeerd voor klus
rondom Kaäba
Werknemers van de Nederlandse kranenbouwer Rusch zijn
bekeerd tot de islam om een
grote klus in Mekka te kunnen
doen. De werknemers moesten
een certificaat halen. “Je prevelt
het zinnetje ‘Allah is groot en
Mohammed is zijn boodschapper’ en klaar ben je”, aldus een
van de monteurs. Dat meldt het
Financieel Dagblad.
In eerste instantie kreeg de Bin
Laden Groep uit Saoedi-Arabië
de opdracht om een galerij rond
de Kaäba in Mekka te slopen,
maar het bedrijf had alleen een
sloopkogel, wat niet veilig genoeg
is vanwege de pelgrims die enkele
meters verder op rondom de Kaäba lopen. Daarom werd de hulp
van de Nederlandse kranenbouwer
ingeschakeld die ervaring heeft
met het slopen op bijna onmogelijke plaatsen.
Aangezien er alleen moslims in
Mekka mogen komen, werden
gekwalificeerde monteurs aangetrokken die bereid waren zich te
bekeren tot de islam om de klus
te klaren. Twaalf Nederlanders
meldden zich voor een vergoeding
van ruim 10.000 euro per maand.
Na het behalen van een certificaat
werden ze omgedoopt tot moslim.

(bron: Fnancieel Dagblad)

Irene Schippers

Algerijnen zijn gewend aan een
sterkere grens tussen openbaar
en privé
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Een voor allen en Allah voor een
De Ramadan is net begonnen of staat op het punt te beginnen. Een beetje afhankelijk
van het tijdstip van het verschijnen van deze editie en het zichtbaar zijn van de nieuwe
maan. Voor de Islamitische wereld breekt dan een maand van vasten aan. Tussen de
dageraad en zonsondergang wordt er niet gegeten, gedronken of gevreeën. Het doel is
om je te focussen op een meer spirituele relatie tussen jou en je Schepper, tussen jou
en je medemens en niet te vergeten binnen jezelf een onthechting van het materiële te
vinden.

Boko Haram weer
toegeslagen?
Minstens 60 meisjes en vrouwen en
31 jongens zijn ontvoerd uit drie
dorpen het afgelopen weekeinde
in het Noordoosten van Nigeria.
Het sterke vermoeden is dat Boko
Haram er achter zit.
Dat verklaren getuigen en een bewaker tegenover Al Jazeera’s Andrew
Simmons. Gedurende drie dagen
lang, donderdag, vrijdag en zaterdag,
zouden de ontvoeringen hebben plaats
gevonden in de buurt van Maiduguri,
de hoofdstad van de staat Borno. De
oudere inwoners zouden op de vlucht
zijn geslagen naar een dorp 25 kilometer verderop. (bron: Al Jazeera)

Opening eerste moskee van Denemarken

Door dit gezamenlijk vasten ontstaat er ook weer een
hechtere band binnen de moslimgemeenschap. Het
gezamenlijk breken van de vasten, iftar, doet veel
kleine ruzies of ongeregeldheden vergeten. Ook voor
de niet-moslims is het vasten duidelijk zichtbaar, je
collega drinkt even geen koffie met je, omdat hij aan
de Ramadan doet. De eerste dagen is dit vaak lastig
en dus ook merkbaar voor de omgeving, maar na
een paar dagen is men al gewend en wordt het steeds
gemakkelijker om niet aan het materiële te denken,
maar je bezig te houden met je geestelijke omgeving.
Diegene die de Ramadan doet, gaat een soort van
serene rust uitstralen en ook dat is zichtbaar voor de
omgeving.

Wrang gevoel
Daar waar nu de voorbereiding op deze gezegende
maand volop in het nieuws zou moeten staan, wordt
echter alles overschaduwd door de opmars van ISIS
in Irak, dat zelfs de burgeroorlog in Syrië, Boko
Haram en Mali naar de achtergrond duwt. Bij dit soort
nieuwsberichten krijg ik altijd een zeer wrang gevoel
in mijn maag en omstreken. Waarom wordt het woord
van Allah zo misbruikt door dit soort mensen. Er is
geen dwang in ons geloof en zij straffen iedereen, die
niet naar hun interpretatie van de Islam handelt. Het
doden van een andere moslim is een van de grootste
zonden, die men kan begaan en zij doen niets anders.
Het uitbreiden van de Islam, doe je niet met het
zwaard of in deze tijd met geweren en andere vormen
van geweld, maar door je gedrag en je woorden, waarmee je andere mensen kunt overtuigen. Misschien
kunnen deze mensen ook hun innerlijke rust vinden
tijdens de Ramadan, zodat we met zijn allen die ene.

grote Ummah kunnen vormen. Laten we niet wachten
op de verschijning van de Twaalfde Imam, Mahdi of
andere beloofde verlosser, maar zelf alvast beginnen

De geschiedenis heeft de Islam opgesplitst in verschillende stromingen. De twee grootste soennieten en
sjiieten bestrijden elkaar en iedere stroming meent de
waarheid in pacht te hebben en de meest zuivere vorm
van de Islam te vertegenwoordigen. Dat je onderscheid
maakt in je geloof op kleine details kan ik nog begrijpen, maar mijn begrip houdt op, als je meent de enige
en juiste waarheid te bezitten. Die is namelijk alleen
voorbehouden aan Allah zelf.
Als moslims geloven we in het bestaan van één God.
Hierin zijn we niet uniek, want zowel de Christenen als
de Joden delen dit met ons. Er zijn zelfs nog een aantal
andere religies die zichzelf als gelovig in één God beschouwen, maar er meerdere verschijningsvormen aan
toekennen. Deze religies laat ik even buiten beschouwing om mijn betoog niet te complex te maken.
Jahweh, God, Allah
Joden, Christen en Moslims zijn allen afstammelingen
van aartsvader Abraham. Als alle drie deze religies in
één God geloven, zou dit betekenen dat Jahweh, God en
Allah verschillende namen zijn voor die ene God. Iets
anders hierover zeggen zou betekenen dat er meerdere
goden zijn, dus het erkennen van het bestaan van andere
goden dan die Ene. Dit is in strijd met het monotheïsme,
dat deze drie geloven aanhangen.

(lees verder op de volgende pagina)

Nadat we twee weken geleden hoorden van de opening van de eerste
nieuwbouwmoskee van IJsland,
kunnen nu ook de Deense moslims
van hun eigen moskee genieten.
In beide landen werd de bouw van de
moskee met argwaan ontvangen, alhoewel in IJsland ook autochtone IJslanders spontaan lid werden uit solidariteit
met de moslimgemeenschap. Datzelfde
gebeurde ook in ons eigen Groningen,
waar niet-moslims bijdragen gaven in
antwoord op de oproep van de PVV
om tegen de komst van de moskee te
protesteren.
(bron: De Telegraaf)
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Het wordt steeds gemakkelijker om niet aan het materiële te denken, maar je bezig te houden met je geestelijke omgeving
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Een voor allen en Allah voor een
(vervolg)

Arrestatie ronselaar
De arrestatie van een 18-jarige
ronselaar, Oussama C., is volgens
bronnen de opmaat voor meer
arrestaties.

Inspiratie
De komende maand vieren de moslims dus hun vasten,
hun Ramadan. Hoe triest zijn dan de beelden van oprukkende extremistische groeperingen in Irak, het doden van
onschuldige kinderen in Palestina, de onderdrukking van
de moslimgemeenschap in Myanmar, de burgeroorlog in
Syrië en ga nog maar even door. Als we nu eens zouden
leven naar de intrinsieke boodschap van ons geloof, dat
daarin nauwelijks onderscheidend is van Christendom
en Jodendom, namelijk goed zijn voor je medemens en
de kracht voor een goed en respectvol leven putten uit
de inspiratie van onze Schepper. Als één het voorbeeld is
voor allen en Allah de inspiratie voor die ene, dan kan de
Naar mijn mening zijn er dus nauwelijks verschillen
mensheid zijn eigen slechte eigenschappen overwinnen
tussen deze drie godsdiensten en kunnen we gezamen- en kunnen we samen op deze aardbol leven zonder elkaar
lijk gemakkelijk een eenheid vormen. Zo kunnen we naar het leven te staan.
samen het geloof in die ene God promoten en zelfs de
mensen die niet het lef hebben om hun eigen nietigIk wens iedereen een gezegende Ramadan, Ramadan
heid in de Schepping te erkennen overtuigen van Zijn Kareem, Ramadan Mubarak. Het is een gewoonte om
bestaan. Ook al ben je nog niet zo ver om je geloof te tijdens deze gezegende maand de Koran te lezen, probeer
kunnen omarmen, respecteer dan in ieder geval hen,
hem nu ook eens te begrijpen en dat dan een jaar vast te
die dit wel doen. Geef de maatschappij de kans om
houden. Wij kunnen leven als één voor allen en Allah is
tot rust te komen in de doldraaiende economie, die er er dan voor iedereen.
alleen op gericht is om zo snel en zoveel mogelijk
te consumeren. Een maand vasten zou iedereen goed
doen, het hoeft niet op de wijze van de moslims,
Jacques Isa Mohammed Visker
maar alleen al eens een maand stilstaan bij wat je
consumeert. Kijk eens naar die overmaat aan voedsel,
waarvan we zelfs hele bergen weggooien, omdat het
te weinig geld zou opbrengen en dat terwijl er een
paar kilometer verderop nog altijd mensen sterven van
de honger.
Aangezien ik zelf moslim ben, zal ik deze gemeenschappelijke identiteit Allah noemen. We stammen
dus van de zelfde aartsvader af en geloven in dezelfde
godheid. Waarom maken we het ons zelf dan steeds zo
moeilijk om de aandacht te vestigen op de onderlinge
verschillen en ons niet te richten op de overeenkomsten? Op dit moment is het zelfs verboden voor de
Christenen in Maleisië om God Allah te noemen, dit
recht is alleen voorbehouden aan de moslims. Hierbij
impliceer je dus ook, dat er naast Allah andere goden
zijn en dat is rechtstreeks in strijd met de boodschap
van de Koran.

Het kan volgens mij ook niet de bedoeling zijn, dat de
tafel haast bezwijkt onder een overdaad aan voedsel
tijdens de iftar maaltijd. Laat zelfs dan je nuchter verstand werken en neem slechts dat wat je nodig hebt.

Geef de maatschappij de kans om
tot rust te komen in de
doldraaiende economie

Met de arrestatie van een 18-jarige
Hagenaar is de eerste grote slag
toegebracht aan de harde kern van
de jihadbeweging in Nederland.
Volgens bronnen bij de inlichtingendiensten en de politie gaat het
om de Marokkaanse Nederlander
Oussama C. die zichzelf op het internet Abou Yazeed noemt. Volgens
diezelfde bronnen volgen binnenkort meer arrestaties van jihadisten
uit de kring waarin hij verkeert.
(bron: trouw)

Weer Nederlandse
missie Afghanistan
na 2014
Nederland wil weer onder
Duitse leiding actief zijn bij de
NAVO-missie in Afghanistan na
2014, mocht Nederland tot deelname besluiten.
Dat is maandag vernomen van
diplomaten bij het NAVO-bondgenootschap in Brussel.
Ook bij de huidige, binnenkort afgelopen trainingsmissie opereerden
de Nederlanders onder de Duitsers.
(bron: Nu.nl)
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Omar bin Abdul Aziz en de Ummah
Als ik aan de Ummah denk, heb ik gemengde gevoelens. Enerzijds zie ik dat wij als moslims altijd met elkaar in
verbinding staan vanwege ons gebed, onze smeekbedes, onze woorden van lof en dank en onze liefde voor Allah in
ons hart en in onze daden. Anderzijds zie ik dat we tot op het bot verdeeld zijn. Het pijnlijke is dat de verdeeldheid
al begon direct na de dood van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, en dat het voortduurt tot vandaag de
dag. Toch heeft de islam ook haar glorieuze dagen gekend van voorspoed, welvarendheid, solidariteit en eenheid,
zoals in de dagen van de kalief Omar bin Abdul Aziz.

Hij wordt beschouwd als een van de beste leiders van de islamitische geschiedenis
Er zijn maar weinig leiders in de wereld die een grote indruk hebben achtergelaten in de geschiedenis. Kalief Omar bin Abdul Aziz staat bovenaan de
lijst. Hij wordt beschouwd als een van de beste leiders van de islamitische
geschiedenis, vergelijkbaar met de vier rechtgeleide kaliefen Aboe Bakr,
Omar, Othman en Ali, dat Allah tevreden met hen moge zijn.
De Romeinse keizer zei, toen hij van zijn dood hoorde, het volgende: “Een
deugdzame man is heengegaan… Het verbaasde mij nauwelijks om een
asceet te zien die afstand nam van de wereld en zichzelf overgaf aan de gebeden tot Allah. Maar het heeft mij zeker verrast om een man te zien die alle
pleziertjes van de wereld binnen handbereik had, maar die zijn ogen er toch
voor sloot, om een leven van vroomheid en bezinning te leiden.”
30 maanden kalief
Omar bin Abdul Aziz was slechts 30 maanden lang kalief, maar gedurende
deze korte periode maakte hij het verschil in de wereld. Zijn ambtsperiode
was het meest lichtende voorbeeld in de 92-jaar durende geschiedenis van het
Umayyaden-kalifaat. Imam Ahmad ibn Hanbal noemde hem degene die de
Ummah opnieuw liet opbloeien.
Hij was de zoon van Abdul Aziz bin Marwan, de heerser van Egypte, terwijl
zijn moeder, Umm-i-Aasim de kleindochter van kalief Omar Ibn al Khattab
was. Hij werd geboren in het jaar 63 A.H. (682 nC) in Halwan, Egypte, maar
hij werd opgeleid in Medina door zijn moeder’s oom, de beroemde geleerde
Abdullah bin Omar. Hij bleef in Medina tot zijn vader’s dood in 704 nC,
waarna hij door zijn oom, kalief Abdul Malik, werd uitgenodigd en vervolgens diens dochter Fatima huwde. Daarna werd hij benoemd tot de opvolger
van kalief Walid bin Abdul Malik in 706 nC.
Omar bleef heerser over Medina gedurende de heerschappijen van kalief
Walid en kalief Suleiman. Maar toen Suleiman ernstig ziek werd, wilde hij
iemand aanwijzen als zijn opvolger. Aangezien zijn zoons nog minderjarig
waren, raadde zijn adviseur toen zijn neef Omar bin Abdul Aziz aan. Suleiman accepteerde zijn voorstel.
Belofte van trouw
Toen hij benoemd werd, sprak Omar de menigte toe vanaf de preekstoel: “O
mensen, ik ben tot uw kalief benoemd zonder dat ik dat wil en zonder uw
toestemming. Dus hier ben ik, ik verlos u van uw belofte van trouw aan mij.
Kies wie u ook maar wil als uw kalief.” Het volk riep echter: “Wij vertrouwen jou volkomen, Omar, en we wensen dat jij onze kalief bent.” Omar
antwoordde toen: “O mensen, gehoorzaam mij zo lang ik Allah gehoorzaam;
maar als ik Allah ongehoorzaam ben, dan bent u niet gebonden om mij te
gehoorzamen.”
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Omar was enorm vroom en afkerig van wereldse luxe. Hij overhandigde alle bezittingen en rijkdom die voor de heersende kalief bedoel
waren aan de Bait Al Maal (de staatskas). Hij verliet het koninklijke
paleis en gaf de voorkeur aan een bescheiden woning. Hij droeg ruwe
kleding in plaats van koninklijke gewaden. Vaak werd hij niet eens als
kalief herkend, net als zijn grootvader kalief Omar ibn Al Khattab.
Liefdadigheid
Na zijn benoeming ontdeed hij zich van alle extra’s zoals zijn hofhouding, slaven, bediendes, paarden, paleizen, gouden kleding en
onroerende goederen en schonk alles aan de staatskas. Hij verzocht
zijn vrouw Fatima om haar juwelen in te leveren die zij van haar vader
kalief Abdul Malik had gekregen. Zijn gelovige vrouw ging ermee
akkoord. Wat overbleef verhandelde hij middels een veiling die 23.000
dinar opleverde en schonk dit weg als liefdadigheid.
Allama Suyuti schreef in zijn historische werk “Taarikh Al Khulafaa”
dat Omar slechts twee dirham per dag uitgaf ten tijde van zijn kalifaat.
Hij ontving minder salaris dan zijn ondergeschikten. Voor hij kalief
werd had hij een inkomen van 50.000 dinar jaarlijks, maar na zijn benoeming, toen hij alles had weg geschonken, was zijn inkomen gedaald
tot 200 dinar per jaar. Dit was zijn rijkdom toen hij heerste over een
groot kalifaat van de grenzen van Frankrijk in het Westen tot aan de
grenzen met China in het Oosten.
(lees verder op de volgende pagina)

Omar bin Abdul Aziz en de Ummah

(vervolg)

“De Heilige Profeet Mohammed, vrede zij met hem, werd gezonden als een profeet om
mensen uit te nodigen tot de islam, niet als een belastinginner”

“Daarom huilde ik”
Op een dag vond zijn vrouw hem in tranen na het gebed. Ze vroeg
hem wat er gebeurd was. Hij antwoordde: “Ik ben de leider van de
moslims geworden en nu denk ik aan de armen die omkomen van
de honger, aan de zieken die genezing zoeken, aan de naakten die
wanhopig zijn, aan de onderdrukten die in het nauw zijn gedreven
en aan de vreemde die in de gevangenis zit, en de kwetsbare oudere, en aan degene die een groot gezin heeft maar niet de middelen
heeft om het te onderhouden, en aan al degenen van hen die in
de verschillende landen wonen op aarde en in verre provincies.
En ik werd bang dat mijn Heer mij ervoor zou ondervragen op de
Dag der Opstanding, en dat ik geen weerwoord zou hebben op dat
moment. Daarom huilde ik.”
Zijn vrijgevige hervormingen en soepelheid leidden er toe dat de
mensen de belastingen welwillend betaalden. Ibn Kathir schreef
dat, dankzij de hervormingen die werden uitgevoerd onder Omar,
de inkomsten in Perzië toenamen van van 28 miljoen dirham naar
124 miljoen dirham.
Eerste verzameling van overleveringen
Hij bouwde grote publieke werken in Perzië, Khorasan en
Noord-Afrika, waaronder de aanleg van kanalen, wegen, logementen voor reizigers en medische hulpposten. Het gevolg was dat
gedurende zijn korte regeerperiode de mensen zo welvarend en
tevreden waren, dat men bijna niemand kon vinden om liefdadigheid aan te geven.
Het is ook aan Omar toe te schrijven dat hij de opdracht gaf voor de
eerste verzameling van de overleveringen van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, op een officiële manier, omdat hij vreesde
dat anders de kennis verloren zou gaan. Abu Bakr ibn Muhammad
ibn Hazm en Ibn Shihab Al-Zuhri, waren onder hen die de overleveringen verzamelden in opdracht van Omar.
In navolging van de profeet, vrede zij met hem, zond Omar missionarissen naar China en Tibet om hun heersers uit te nodigen tot
de islam. Het was gedurende zijn regeerperiode dat grote delen van
de bevolkingen van Perzië en Egypte de islam omarmden. Toen de
ambtenaren klaagden dat er door alle bekeringen bijna geen Jizya
(belasting voor niet-moslim-onderdanen in het rijk) meer geïnd
kon worden, zei hij: “De Heilige Profeet Mohammed, vrede zij met
hem, werd gezonden als een profeet om mensen uit te nodigen tot

belastinginner.” Hij schafte vervolgens ook vele andere belastingen af, zoals
belasting op huizen, op het huwelijk, op postzegels etc.

Dodelijk gif
Helaas konden de prinselijke emirs zijn beleid van rechtvaardigheid, simpelheid en gelijkheid niet uitstaan. Een slaaf van de kalief werd gechanteerd
om hem een dodelijk gif middels zijn voeding toe te dienen. De kalief voelde
meteen het effect van de gif en riep zijn slaaf bij zich. De slaaf verklaarde dat
hij 1000 dinar voor zijn daad had gekregen. De kalief nam het bedrag van hem
aan en stortte het in de staatskas. Hij bevrijdde de slaaf onmiddellijk en droeg
hem op te vluchten, omdat hij voor zijn leven vreesde. Het was zijn laatste
schenking aan de Bait Al Maal voor het welzijn van de moslims. Hij stierf op
38-jarige leeftijd in een huurhuis in de plaats Dair Sim’aan in de buurt van
Homs, waar hij ook werd begraven. Het is gezegd dat hij 17 dinars na liet in
zijn testament waarmee de huur van het huis en de grond waarin hij begraven
werd betaald zou worden. En zo verliet een grote ziel de wereld.
(bron: arabnews.com)
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De Ummah in de moderne wereld
Volgens de omschrijving van Wikipedia, moeten we onder Ummah of oemma verstaan: “De oemma (Arabisch: ةمالا
 ةيمالسالاAl-oemma al-islamiyya of kortweg: Al-oemma) is de wereldwijde islamitische gemeenschap. De oemma wordt
gezien als een wereldwijde eenheid, waartoe die landen worden gerekend waar de islam de hoofdgodsdienst is, of algemener, die personen die moslim zijn.”

Neen die lachende derde is de westerse wereld die de moslim het beleid van het westen van
verdeel en heers laat uitvoeren
Als we naar deze zin kijken, dan vallen een aantal zaken op: ‘wereldwijde
islamitische gemeenschap’, ‘wereldwijde eenheid, ‘islam als hoofdgodsdienst’ en ‘moslim’.
Een zeer zware omschrijving, maar waar we ook meteen iets anders
kunnen halen, namelijk. het gaat om de islam in een wereldwijde moslim
gemeenschap. Niets, maar dan ook niets in die omschrijving zegt wat over
een Sunni, een Shi’a, Ibadi of nog andere groepen als Alawieten, Alevieten
of Druzen.
73 groeperingen
Ik wil eigenlijk niet verwijzen naar Hadith of Qur’an, want dan maak ik
meteen fouten, maar ik wil wel de volgende Hadith in gedachten roepen
met als titel ‘Moslimgemeenschap zal zich opsplitsen in 73 groeperingen’ “De joden zullen zich opsplitsen in éénenzeventig groeperingen, de
christenen zullen zich opsplitsen in tweeënzeventig groeperingen en mijn
gemeenschap zal zich opsplitsen in drieënzeventig groeperingen, allen zijn
in het Hellevuur behalve één.” Daarop vroegen de mensen: “En wie is die
(ene) groep, O Boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Degenen die
zich bevinden op datgene waarop ik en mijn metgezellen zich bevinden.”
En daar draait het nu om in de wereld: er zijn vele splitsingen geweest en
wat dan ook nog opvalt: groeperingen die zeggen de juiste islam uit te dragen, maar ondertussen medemoslims maar meteen letterlijk en figuurlijk
een kopje kleiner maken. Dit kan – wat mij betreft – geen islam zijn. Een
moslim moordt zijn broeder en zuster niet uit, ook al is hij een broeder van
een andere stroming.
Lachende derde
In Syrië wordt een burgeroorlog uitgevochten tussen broeders. Irak schijnt
daar ook aan mee te moeten doen, de ene kant gesteund door Iran en de
andere kant door Turkije en Saoedi-Arabië. In Egypte worden broeders (de
Moslimbroeders!) ter dood veroordeeld.
En wat denkt de westerse wereld, Europa, Israël en de Verenigde Staten
voorop? “Goed zo, dan hoeven wij het niet te doen.” Want de lachende
derde is niet die moslim op de hoek van de straat die in vijandig spervuur
is terecht gekomen of dat kindje dat onderste boven wordt geblazen door
zogenaamd vijandige bommen. Neen, die lachende derde is de westerse
wereld die de moslim het beleid van het westen van verdeel en heers laat
uitvoeren.
We zijn dom
Waarde broeders en zusters, wat zijn we dom. We zijn dom en laten ons
voor het westerse karretje spannen om haar vuile werk op te knappen.
Hulp die ‘strijdende partijen’krijgen, is altijd bedoeld voor eigen belang.
Niet voor de islam, want die mag niet sterker worden. Als we de islam
hadden gevolgd, zo als in feite de bedoeling is geweest, dan hadden we
de wapens niet opgepakt tegen broeders en zusters, dan had de Ummah
bestaan zoals het hoorde en was de wereldwijde islamitische gemeenschap
een parel van ontwikkeling geweest, van kunst, van literatuur, van genees-
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kunde en noem maar op, zoals het vroeger was, toen de islamitische
landen toonaangevend waren in de wereld.
Maar dat punt is nog ver weg, als we het ooit zullen halen. Als er zogenaamde leiders op staan om islamitische landen te leiden maar zich dan
ontpoppen als dictators en bepaalde groepen binnen de gemeenschap
achter stellen, zal er nooit één Ummah ontstaan.
Etiketje
Een Ummah kan alleen ontstaan, als we als echte broeders en zusters
in de gemeenschap zullen staan. Natuurlijk, we weten allemaal, “Sjia
betekent partij of volgeling en is een afkorting van Shīʻatu ʻAlī (partij
of volgelingen van Ali) en Ahli Soenna betekent volk van de traditie
(van de profeet).”(Bron Wikipedia). Maar is het van belang dat er een
etiketje op je geplakt wordt van Sunni of Shi’a of een ander etiket?
Neen totaal niet. Als we nu eens beginnen met de ander te accepteren
als mens zoals deze is, zonder te kijken of de broeder of zuster een
bepaalde afkomstig is van een bepaalde stroming binnen de islam,
dan zou het (mogelijk) een stuk beter gaan worden. Sterker nog, de
gemeenschap, de Ummah, zal weer gaan bloeien en we zouden als Ummah binnen de wereldlijke gemeenschap weer ons steentje bij kunnen
dragen.
Stoppen met moorden
Tevens zouden we onmiddellijk moeten stoppen met het
uitmoorden van broeders en zusters binnen de Ummah. Het
moorden druist in tegen alle regels binnen de islam. Het kan
gewoon niet zo zijn, dat we onze wapens oppakken om onze
broeders en zusters om te leggen, gewoon om dat we andere
ideeën hebben over de islam.
Ik daag de leiders uit, om eens echt te werken aan het bewerkstelligen van de Ummah en ik nodig de moslim uit, om hier
aan mee te werken. De Ummah begint bij onszelf, wanneer we
staan boven die stromingen binnen de islam en wanneer we
zeggen en uitdragen dat we moslim zijn. Natuurlijk moeten de
leiders hierbij het voortouw nemen, stoppen met de gevechten
en elkaar eens leren te begrijpen, tolerantie te tonen en dit te
verspreiden onder de volgers van de mogelijke Ummah.

10 ongelooflijke voordelen van het vasten
Vele mensen vasten vanuit religieuze overtuiging, maar slechts weinigen kennen de voordelen die vasten oplevert
voor de gezondheid. Vasten is goed, als je het op de juiste manier doet. Het ontslakt je, brengt de bloedsuikerspiegel
omlaag en vermindert de opslag van vet. Het geeft je immuunsysteem een boost en helpt je gezonde eetgewoontes
te ontwikkelen. Hier is de top tien van voordelen die je uit het vasten kan halen.
1. Vasten ontgift
Bewerkt voedsel bevat veel additieven (toevoegingen) die wij
op de verpakking herkennen als E-nummers. Deze additieven
kunnen ons lichaam vergiftigen. Sommige van deze toevoegingen kunnen zelfs onherstelbare schade aanrichten. De meeste
van deze gifstoffen worden opgeslagen in de vetten in ons
lichaam. Vet wordt verbrand gedurende het vasten, vooral als
het gedurende langere tijd is. De gifstoffen komen dan los. De
lever, nieren en andere organen in het lichaam krijgen te maken
met ontslakking, oftewel ontgifting.
2. Vasten brengt de spijsvertering tot rust
Tijdens het vasten komt de spijsvertering (de voedselverwerking
in je lichaam) tot rust. De normale lichamelijke functies gaan
gewoon door, en vooral het verteringsstelsel, maar het tempo
is veel lager. Deze oefening helpt de balans van de vloeistoffen
van het lichaam te herstellen. De afbraak van voedsel is in een
rustiger vaarwater terecht te komen. Energie die loskomt volgt
ook eenzelfde geleidelijker patroon. Het vasten houdt echter
de productie van zuren in de maag niet tegen. Daarom wordt
geadviseerd aan mensen met een maagzweer aangeraden om
op te passen met het vasten. Sommige deskundigen raden het
vasten af.

6. Vasten corrigeert een hoge bloeddruk
Vasten is een manier om de bloeddruk te verlagen. Het helpt de kans
op artherosclerose (toenemende vernauwing van de slagaders door
opslag van vetten) te verkleinen. Tijdens het vasten worden glucose
en later vetzuren gebruikt om energie te produceren. De metabolische waarden (stofwisseling) gaan omlaag tijdens het vasten.
Dat geldt ook voor vecht- en vluchthormonen zoals adrenaline en
noradrenaline. Hierdoor blijft de stofwisseling regelmatig en binnen
de grenzen. Het voordeel daarvan is dat de bloeddruk daalt.
7. Vasten zorgt ervoor dat je afvalt
Vasten kan er voor zorgen dat je snel gewicht verliest. Het vermindert de opslag van vetten in je lichaam. Toch is vasten geen goede
methode om af te vallen. Je kan beter minder vet en suiker consumeren, en meer fruit eten.
8. Vasten leidt tot gezondere eetgewoontes
Uit observaties blijkt dat vasten ervoor zorgt dat je minder behoefte hebt aan bewerkt voedsel. Het maakt dat je behoefte hebt aan
natuurlijk voedsel, zoals water en fruit. Het leidt er daarom toe, dat
je bewuster en gezonder gaat leven.

Tijdens het vasten komt de spijsvertering (de voedselverwerking in je lichaam) tot rust.
3. Vasten geneest infectieziektes
Er zijn een paar studies die bewijzen dat vasten infectieziekten en allergieën geneest. Voorbeelden van zulke ziekten zijn reumatisch artritis en
huidziekten zoals psoriasis. Sommige deskundigen melden dat vasten
ook inflammatoire darmziekten geneest zoals colitis ulcerosa (ontsteking
van de dikke darm).
4. Vasten verlaagt de bloedsuikerspiegel
Door het vasten neemt de afbraak van glucose toe, zodat het lichaam
energie kan krijgen. De aanmaak van insuline wordt minder. Dit gebeurt
in de pancreas. Glucagon wordt geproduceerd om de glucose af te breken. Het gevolg is dat de bloedsuikerspiegel daalt.
5. Vasten versnelt vetafbraak
Het eerste antwoord van het lichaam op vasten is de afbraak van glucose.
Als de voorraad glucose is uitgeput, zoekt het lichaam een alternatief om
energie te verkrijgen. Het grootste deel van het lichaam is in staat om
hiertoe vetzuren te gebruiken. De vetzuren bevinden zich in de nieren en
spieren en worden afgebroken om energie vrij te geven.

Vasten is een manier om de bloeddruk
te verlagen

9. Vasten is goed voor het immuunsysteem
Als een individu op een gebalanceerd dieet is tussen het vasten door,
kan het voor een enorme boost zorgen voor je immuunsysteem. Gifstoffen worden uitgeschakeld en vetten die opgeslagen waren worden
verminderd. Als de vastende zijn vasten verbreekt met het eten van
fruit - dadels is de gewoonte van de profeet, vrede zij met hem), dan
zorgt hij ervoor dat zijn of haar lichaam de meest essentiële vitamines
en mineralen binnen krijgt. Vitamine A en E zijn goede anti-oxidanten
die volop aanwezig zijn in fruit. Zij helpen om je immuunsysteem een
opkikker te geven.
10. Vasten helpt je van je verslaving af
Sommige onderzoekers verklaren dat vasten verslaafden helpt om hun
behoefte aan nicotine, alcohol, cafeïne en andere verslavende middelen
te verminderen. Ook al zijn er andere methodes om van je verslaving af
te komen, vasten kan hier zeker een rol bij spelen.
Ondanks deze voordelen, kleven er ook nadelen aan het vasten. Het kan
er voor zorgen dat je uitdroogt, wat kan leiden tot hoofdpijn en migraine
bij sommige mensen. Het kan zuurbranden en maagzweren verergeren.
Zwangere vrouwen, zogende vrouwen, ondervoede mensen en mensen
met hartritmestoornissen, nier- en leverproblemen worden vaak geadviseerd om niet te vasten.

(bron: www.beanoor.blogspot.nl)
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De waardevolle nacht
Gebaseerd op een artikel van productivemuslim.com
Hoe vaak komt Sha’baan en dan Ramadan
Ramadan gaat en Shawaal komt
De Dag des Oordeels hangt boven jouw hoofd
O jij, wiens ziel zwaar genoeg weegt om beoordeeld te worden
Tot wanneer zal uitstel jou misleiden
Voor hoelang zal jouw hart zoeken naar datgene wat tijdelijk is
Vreemd ben jij die zichzelf vernedert voor deze wereld
Terwijl een stuk brood jou dagelijks zou volstaan
De Ramadan is erg betekenisvol voor de moslims en de waardevolle
nacht is zelfs een Gouden moment. Laylatul Qadr is de nacht waarover
Allah heeft gesproken in de Koran en waarvan de waarde beter is dan
die van duizend maanden! De profeet
heeft gezegd: ‘Zoek naar de
nacht van Qadr in de oneven nachten van de laatste tien nachten van
Ramadan.’ [Buchari, Muslim]. Toch hebben wij het vaak erg zwaar om
die nacht in aanbidding door te brengen.
Ik besloot mij in te lezen over de Qiyaam al-layl (het nachtgebed) van
de metgezellen, want ik zat vol vragen; waar haalden zij hun energie
vandaan? Hoe konden zij zo weinig slapen? Hoe konden zij zoiets zoveel
avonden lang volhouden? Het lukt mij zelfs niet om die vier oneven
nachtjes in de Ramadan op te blijven. Wat voor een band hadden zij met
Allah?
En toen las ik de volgende passage in het boek Zij sliepen weinig tijdens
de nacht van Aboe Abdoer-Rahmaan Al Ariefie: De vrouw van ‘Uthman
zei het volgende nadat ‘Utman vermoord was: ‘Jullie hebben hem
vermoord, terwijl hij tijdens de nacht in één enkele rakaa’ah de gehele
Koran las!’
‘Uthman en de andere metgezellen
lijken allemaal de ware smaak
van het leven te hebben geproefd in de duisternis van de nacht. Maar
wat mij het meest raakte en waar ik - sinds ik dat heb gelezen - het meest
mee zit, zijn de woorden van Mu’ad
toen hij op zijn sterfbed lag: ‘Ik
huil, omdat ik de dorst zal missen van het vasten, het gebed gedurende
de nacht in de winter, en het zitten op de knieën met de geleerden tijdens
de bijeenkomsten van wijsheid.’
Die woorden waren het die mij deden realiseren wat voor een lange weg
ik nog te gaan heb! Hoe sterk mijn iman had kunnen zijn en de smeekbede van ‘Ali bin Aboe Taalib
benadrukt dat alleen nog maar meer:
‘Ya Rab, ya Rab!’ En ‘Ali richtte zich daarna tot de dunya, het wereldse
leven: ‘Jij hebt mij misleid, jij wil mij verleiden. O jij, O jij, probeer mij
maar te verleiden! Jouw leven is kort, en met jou zitten is een vernedering, jouw gedachten zijn makkelijk te overwinnen.’ Vervolgens ging hij
verder: ‘Hoe erg is het toch met mij gesteld, zo weinig voorraad (aan
goede daden) die ik heb voor zo’n lange reis (de reis naar het Hiernamaals).’
De vragen die ik eerder heb gesteld wil ik dan ook bij deze terugnemen. De
echte vragen zijn namelijk; horen wij ons niet te schamen voor het feit dat
wij Mu’ad niet eens echt begrijpen? Hoe goed staan wij ervoor in vergelijking met ‘Ali? Heeft het wereldse leven ons dan echt tot in de kleinste
details beet? Op de Dag der Opstanding, wanneer jij jouw leven afgespeeld
ziet worden en daarnaar kijkt, wat denk jij dat jij jouzelf op dat moment aan
zou willen doen? Ik zou zeggen; we moeten beginnen te houden van onszelf
en beginnen het echte leven te proeven, nu het nog kan. Versterk jouw band
met Allah, maak gebruik van iedere kans en pak de Gouden Momenten.

Sarah Seghier
13

NUMMER 20 | JUNI 2014

Roman “Een Islamitische Verrassing”
Begeef je niet in een tuin die door iedereen bezocht kan worden, maar open het hekje
en ga de wijde wereld in
Net zoals zoveel moslims in Nederland zat ik regelmatig zuchtend krantenartikelen te lezen waarin de islam verdraaid en opzettelijk of onopzettelijk belachelijk gemaakt werd. Bij televisieprogramma`s betrapte ik mijzelf erop
dat ik opmerkingen naar het beeld riep en ik zelfs soms de neiging kreeg mijn slippers ernaartoe te gooien. Hier is
het idee geboren om een boek te schrijven.
Uit ervaring wist ik dat veel niet-moslims geen moeite willen doen
om een folder of een informatief boek over de islam te lezen, omdat
ze er toch van overtuigd zijn dat het een simpel en achterlijk geloof
is. Daarom leek het mij een goed idee om duidelijke informatie over
de islam te verwerken in een vlot leesbare en gezellige roman. Het is
een feel-good islam boek geworden, waarin de lezer op een positieve
manier in contact komt met de wereld van de normale, praktiserende
moslims in Nederland.
In de roman “Een Islamitische Verrassing” staat een Nederlandse studente, Lisa, centraal. Zij heeft voor haar studie informatie nodig over
de islam. Lisa ziet het inwinnen van informatie als noodzakelijk kwaad
om haar scriptie af te kunnen ronden, maar tot haar verrassing blijkt de
islam heel anders te zijn dat ze altijd gedacht had. Zij voert intense gesprekken over het doel van het leven en de materialistische levenswijze
van sommige mensen in het Westen. Lisa bezoekt een aantal bijeenkomsten van islamitische vrouwen waar ze spreken over het dragen van
de hoofddoek en over de uitvinder van de kopvoddentax. ‘Wat Wilders
wel voor elkaar krijgt is dat steeds meer moslims zich hier niet meer
thuis voelen en er over denken het land te verlaten,’ zei Fatima. ‘Voor
Wilders en zijn aanhangers is dat natuurlijk goed nieuws, het enige
probleem is dat het de succesvolle en hoger opgeleide moslims zijn die
weggaan.”
Na veel lezen, praten en nadenken besluit Lisa de grote stap te zetten.
Vooral haar moeder reageert vol afschuw, zeker als Lisa aangeeft dat ze
niet alleen de islam gevonden heeft maar ook een nieuwe levenspartner. Een paar seconden was het weer doodstil. ‘Waarom doe je mij dit
aan? schreeuwde Lisa`s moeder woedend. ‘Je schaamt je toch dood,’
zei Annet tegen haar man. ‘Je eigen zus moslim, absurd.’ ‘Jullie doen
alsof er iets vreselijks aan de hand is,’ zei Lisa. ‘Als jullie je een beetje
inhouden zal ik proberen uit te leggen waarom ik voor de islam kies.’
Mijn naam is Frederica Hugenholtz, ik ben getrouwd en moeder van
vier kinderen. Ik ben in 1969 geboren te Zeist, waar ik mijn jeugd doorbracht. Na de middelbare school ben ik in Rotterdam gaan wonen waar
ik als econoom ben afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit. In mijn
studietijd heb ik mijn Syrische man ontmoet. Voordat we trouwden
heb ik hem nadrukkelijk gezegd dat ik het geen probleem vond dat hij
moslim was, maar dat ik mij nooit zou bekeren. Ik was wel bereid om
geen varkensvlees meer te eten en de alcohol te laten staan, omdat ik
dat toch al amper at en dronk.

Voordat we trouwden heb ik hem nadrukkelijk gezegd dat ik het geen probleem
vond dat hij moslim was, maar dat ik mij
nooit zou bekeren

Langzaam ben ik mij gaan verdiepen in de islam, in eerste instantie om te
weten waar mijn echtgenoot nou precies in geloofde. Na een aantal boeken
gelezen te hebben werd het een persoonlijke zoektocht en heb ik uiteindelijk zeer bewust voor de islam gekozen.
Naast het schrijven van de roman heb ik recentelijk Bureau Islamica opgericht. Dit adviesbureau geeft voorlichting over verschillende islamitische
actuele onderwerpen aan voornamelijk overheidsinstellingen, scholen en
gezondheidscentra.
De roman “Een Islamitische Verrassing” zal medio september 2014 voor
€14,95 verkrijgbaar zijn via de boekhandel en bol.com. ISBN 978-90822288-0-9
Voor meer informatie en een korte voorpublicatie van de roman kunt u
kijken op www.eenislamitischeverrassing.nl
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Gastschrijver: Frederica Hugenholtz
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11 manieren om van je kind een dankbaar mens te maken
“Dank je wel voor het eten, mamma, het heeft vandaag heel goed gesmaakt.”
“Dank je wel voor mijn nieuwe speelgoed.”
“Dank je wel voor het voorlezen.”
“Dank je wel grote broer dat je samen met mij ging voetballen.”
Als kinderen zulke uitspraken doen, mag je je als ouder dankbaar voelen. Dankbaar, dat zij waarderen wat zij
hebben en wat anderen voor hen doen. En dat ze begrijpen dat dankbaarheid tonen liefdevol en belangrijk is.
Dankbaar, dat wat je als ouders hebt ‘voorgeleefd’ zijn vruchten begint af te werpen.

We kunnen onze kinderen wel vertellen dat ze dankbaar moeten zijn, maar het is veel
krachtiger en effectiever als je het laat zien
Hoe krijg je het voor elkaar om van je kind een dankbaar mens te
maken? Duidelijk is, dat waardering niet wordt aangeleerd in één lesje
bewustwording. In principe gaan de lessen de hele dag door. En het
gaat niet alleen om het aanleren van waardering voor materiële zaken.
Het is ook van belang dat kinderen ervaringen en andere mensen leren
waarderen. Vooral de maand Ramadan leent zich ervoor om dankbaarheid te tonen en aan te leren. Daarom zijn hier 11 tips om van je kind
een dankbaar mens te maken.
1. Bedank je kind – Net als met ‘respecteer om gerespecteerd te
worden’ leren kinderen te waarderen als ze zelf gewaardeerd worden.
Dank je kind voor het afruimen van de tafel, voor het oppassen op zijn
kleine zusje, voor geduldig afwachten tot je klaar bent met je telefoontje. Bedank je kind als hij zichzelf blijft in een bepaalde situatie. Toon
hem hoe het is om gewaardeerd te worden en laat hem ervaren dat zijn
pogingen om goed te doen of geduldig te zijn worden gewaardeerd.
Laat hem horen hoe dankbaarheid klinkt en hoe makkelijk het is om dit
te integreren in zijn dagelijks leven.
2. Laat hem horen hoe jij anderen bedankt – Onze kinderen leren
zo veel door ons te observeren. We kunnen onze kinderen wel vertellen
dat ze dankbaar moeten zijn, maar het is veel krachtiger en effectiever
als je het laat zien. Vertel je kind wat een buurman, kennis of vreemde
deed en maak duidelijk hoe zeer je dit waardeert. Laat je partner blijken
dat je haar of zijn kookkunsten, hulp in het huishouden en zijn of haar
rol als ouder waardeert in bijzijn van de kinderen. Op deze manier leren
kinderen dat niet alles wat een ander doet vanzelfsprekend is, en dat er
ook waardering tegenover mag staan als je doet wat van je verwacht
wordt.
3. Geef je kind niet alles wat hij wenst - Het is een cliché om te
zeggen dat kinderen die alles krijgen niets waarderen, maar er zit zeker
een grond van waarheid in. Als ouder heb je de neiging om elke keer
als je samen naar de winkel gaat, even een kleinigheidje voor je kind
te kopen. Maar als je kind daarna blijft zeggen: “Geef me dit, geef me
dat,” en bovendien moeite heeft om zijn speelgoed af te staan aan anderen, moet je je wel zorgen maken over deze verwennerij. Zorg er voor,
dat je kind opmerkt dat hij de ene keer wel iets krijgt en de andere keer
niets. Hierdoor zal hij vaker zijn waardering uitspreken op de momenten dat hij wèl iets krijgt.
4. Geef hem de dingen die hij nodig heeft, en biedt mogelijkheden
om de dingen te verdienen die hij graag wil - Iets verdienen kan vele
vormen aannemen. Het kan gaan om een beloning voor het behalen van
een bepaald doel, of zakgeld voor bepaalde klusjes. Zelfs als je geen
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zakgeld aan klusjes wil verbinden, kan je extra geld beschikbaar stellen
voor de extra’s die hij wil. Zo leert hij dat je hard moet werken om
plezier te kunnen maken of om iets te kopen dat je graag wil hebben.
5. Beloon op redelijke wijze - Er is niet veel voor nodig om kinderen
blij te maken, maar als ze telkens grote beloningen ontvangen, neigen
ze eerder naar een materialistische levenswijze. Als je je kind zakgeld
geeft, houdt het bedrag dan laag. Als een kind nog heel jong is, en leert
om zindelijk te blijven, beloon hem dan met een mooie sticker in plaats
van speelgoed of geld. Bewaar de grote beloningen - zoals computerspellen, of een uitstapje naar een pretpark, voor een speciale gelegenheid, zodat het waarde blijft houden.
6. Maak het duidelijk als het kind ondankbaar is - Als je kind ondankbaar is, maak het dan geen verwijten: “Wat ben jij een ondankbaar
kind!” Je laat het hem of haar op een vriendelijke manier weten: “Je gaat
er vanuit dat je hier recht op hebt, of dat dit zo hoort, maar zo werkt het
niet.” Als bijvoorbeeld een kind klaagt dat hij het eten niet lekker vindt,
zeg je bijvoorbeeld: “Ik denk dat wat je bedoelt te zeggen is dat je mamma
bedankt dat ze vandaag gekookt heeft.”

(lees verder op de volgende pagina)

11 manieren om van je kind een dankbaar mens te maken (vervolg)
Moedig je kind aan om elke dag dankbaar te zijn
Dit zet ze vaak weer op het goede spoor. Het is belangrijk dat ze
bewust worden van het werk wat er aan het koken besteed is, en dat
ze dat mogen waarderen, of ze het eten nu lusten of niet. Zei onze
profeet, vrede zij met hem niet, dat je niet mag klagen over het eten?
Als hij iets niet lustte, klaagde hij nooit, maar dan at hij er niet of maar
een beetje van.
7. Doe iets terug voor de Ummah - Er zijn zovele wegen om iets
terug te doen voor de Ummah , je wijk en voor de behoeftigen. In
plaats van dit alleen te doen, kan je je kinderen hierbij betrekken. Je
kan kleding, speelgoed of boeken brengen naar de Weggeefwinkel of
Kringloopwinkel; je kan je kind tijdens de Ramadan vragen om ook
geld te sparen voor de armen. Je kan samen met anderen een iftaar
(maaltijd voor het verbreken van de vasten) aanbieden aan dakloze
moslims of aan het asielzoekerscentrum in de buurt. Doe een extra
boodschap en schenk dit aan de dakloze die bij de uitgang van de
supermarkt staat.
8. Help je kinderen de behoefte van anderen om hem heen
herkennen - Wat je gezinssituatie ook is, er zullen altijd mensen in
je omgeving zijn die het (nog) slechter hebben. Praat erover met je
kinderen, dat er vele mensen zijn die het zwaar hebben. Geef uitleg
over het leven van een dakloze. Maak duidelijk dat er vele kinderen
in internaten en oudere mensen in verzorgingstehuizen verblijven in
eenzaamheid. Als je je kind ‘s avonds naar bed toe brengt, vertel dan
hoe fijn het is dat ze in zo’n lekker warm bedje mogen liggen en dat de
koelkast vol is met lekker eten en drinken. Zo leert het kind gezondheid en de zorgzaamheid binnen een gezin waarderen.

9. Vertel je kinderen over de ontwikkelingslanden - Maak je kind
duidelijk hoe in grote delen van de wereld mensen geen schoon drinkwater
hebben. Praat met je kind over het nieuws, of lees een verhaal voor over
behoeftige kinderen in de Derde Wereld, om je kind duidelijk te maken dat
niet iedereen leeft zoals wij in het Westen. Vertel je kind dat in de ontwikkelingslanden kinderen vaak geen speelgoed hebben en soms zelfs als slaven
moeten werken. Je kan je kind vertellen, dat je maandelijks aan een goed
doel geeft, zoals het sponsoren van een weeskind in een arm land. Maak
duidelijk dat de wereld groter is dan zijn eigen ‘wereldje’.
10. Integreer dagelijkse dankbaarheid in je gezin’s routine - Of het nu
een onderdeel is van de etenstijd-routine, of van de bedtijdroutine, of het in
de vorm van een gesprek, een voorleesverhaaltje of een du’a (smeekbede)
is: moedig je kind aan om elke dag dankbaar te zijn. Help hem er aan herinneren dat niets vanzelfsprekend is.
11. Schrijf bedankbriefjes - Schrijf ouderwetse bedankbriefjes. Wie vindt
het nu niet leuk om een brief of een kaartje te ontvangen met een bedankje
er op? Ze helpen een kind realiseren, dat het goed is om degene te bedanken
die iets aardigs gedaan of gezegd heeft.

(bron: www.beanoor.blogspot.nl)
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Ramadan special: ‘De Ummah is getormenteerd’
De heilige maand Ramadan is zonder twijfel de allermooiste maand van het jaar. Het mooie aan de heilige maand
Ramadan is dat je iedere dag heel bewust leeft. Doordat overdag de meest elementaire zaken als eten en drinken
wegvallen, besef je pas dat we de vele zegeningen die we in het leven hebben vaak achteloos voor lief nemen.

Kenmerkend voor het hele publieke debat is dat de moslims zelf de grote afwezige zijn
Tijdens de heilige maand Ramadan is het ook goed om tijdens de vele
momenten van bezinning stil te staan bij de onschatbare waarde van de
heilige boodschap die wij in de vorm van de heilige Koran dankbaar
in ontvangst hebben mogen nemen.Vandaag leven veel moslims onder
erbarmelijke omstandigheden. Laten we wel wezen: de Ummah wordt
door veel tegenslagen, onrecht en grote beproevingen getroffen.
Van de Maghreb tot het Midden-Oosten lijkt het wel alsof alle structuur , redelijkheid, rechtvaardigheid , medemenselijkheid en geloof tot
diggelen is geslagen.
Waar je ook kijkt; de Ummah is getormenteerd. Zelfs in Nederland
wordt iedere dag wanneer ik op tv actualiteitenprogramma’s zie of in
dag- en weekbladen moedwillige lastercampagnes tegen moslims zie
wordt mijn hart getroffen.
Merkwaardig schijndebat
Maar, eigenlijk is dit niets nieuws onder de zon. De stelselmatige
haat- en lastercampagne tegen de Islam is een proces dat al eeuwenlang aan de gang is. Alhoewel dit probleem geenszins te vergelijken is
met bijvoorbeeld de ernstige omstandigheden waarmee veel moslims
kampen, is dit op kleinere schaal toch een strijd die we dagelijks
leveren
.
Na de gebeurtenissen in 2001 heeft een merkwaardig schijndebat
plaats gevonden.Een onzuiver debat waarbij verschillende onderwerpen als integratie, immigratie, religie, cultuur en vermeende problemen met jongeren van een bepaalde afkomst geheel door elkaar lopen
ik vraag me overigens serieus af of al die problemen er niet zouden
zijn als er alleen maar roze, blanke mensen in dit land zouden leven.
Volgens mij heeft gajes toch geen kleur. Maar dat ter zijde. Problemen
die geheel los staan van iemands religie worden op een geforceerde
wijze met de Islam geassocieerd.
Moslims zelf grote afwezige
Kenmerkend voor het hele publieke debat is dat de moslims zelf de
grote afwezige zijn. Oftewel, van een echt tweegesprek is geen sprake
geweest.De publieke opinie is stelselmatig middels massamedia
gekleurd met een eenzijdig verhaal. Het zijn vooral de critici van de
Islam die duizend en één misstanden ophoesten.Hierbij nemen deze
critici de vrijheid om even in te vullen hoe één miljard mensen tegen
de wereld aan kijken. Een eeuwenoude heterogene gelaagde religie
wordt vervormd tot een karikatuur die wordt neergesabeld.
Onderschat ook niet hoe broeders en zusters die een waardevolle
bijdrage zouden kunnen leveren aan het publieke debat moedwillig
geweerd worden door de mainstream media.
Sensatiezucht
Via de Stem van de Ummah en andere wegen heb ik de mainstream
media meermaals uitgenodigd om een echt debat aan te gaan. Maar ze
geven allemaal niet thuis. Het is schrijven en spreken over moslims,
onzin de ether inblazen, maar een echte dialoog durven ze simpelweg niet aan. Ergens begrijpelijk. Want als ik klinkklare onzin uit
sensatiezucht zou verkopen, zou ik ook iemand die de eigen aperte onwaarheden ontkracht niet uitnodigen om een publiek debat aan te gaan.
Nogmaals, de problematiek waar we zelf in Nederland als moslim
tegen aan lopen is eigenlijk peanuts vergeleken met de verschrikkin-
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wereldwijd mee te kampen hebben. Juist in deze moeilijke tijden zien we
een duidelijke parallel met de tijden waarin Goddelijke Waarheid aan de
mens geopenbaard werd.
“Ik weet wat jullie niet weten”
De mens heeft vanaf het prille begin leiding en richting van Allah SWT
ontvangen.
De mens is in tegenstelling tot een Engel een duaal wezen. We zijn zowel
ontvankelijk voor het goede als het kwade. De keuze van de weg die we
kiezen bepaalt de uitkomst van ons pad. De eerste mens was ook direct de
eerste zondaar. Maar wat we uit het verhaal van Adam (vrede zij met hem)
leren is dat Engelen zware bedenkingen hadden bij het feit dat een wezen als
de mens een prominente rol zou krijgen. Zij brachten naar voren dat het op
aarde plaatsen van een duaal wezen als stedehouder of rentmeester op aarde
alleen maar kan leiden tot animositeit en bloedvergieten. Het antwoord van
Allah SWT (SubhanAllah wa ta ‘Ala, Heilig is Allah de Allerhoogste) was
gladhelder: “Ik weet wat jullie niet weten.I” De Engelen weten niets buiten
hetgeen ze van hun eigen Schepper en Meester Allah SWT geleerd hebben.
Allah toont de Engelen voorwerpen en vraagt naar de namen van deze voorwerpen. De Engelen moeten toegeven dat ze de namen van voorwerpen die
Adam wel kan benoemen niet kennen. Daarmee staat vast dat buiten Allah
niemand diepgaandere kennis heeft van de zin en onzin van zaken die we
om ons heen zien. Het toont ook aan dat de mens een zeer hoog vertrouwen
van de Schepper geniet. Op aarde staan we in rang boven een Engel die uit
zuiver Licht is geschapen.
Onrecht en bloedvergieten
Het nageslacht van Adam (v.z.m.h.) werd al direct getroffen door een
broedertwist die met bloedvergieten gepaard ging. Daarna is onrecht en
bloedvergieten een rode draad geweest door de hele geschiedenis van de
mensheid. Echter, de mens is altijd de weg gewezen middels richting en
leiding in de vorm van profeten die opriepen tot rechtvaardigheid , geduld,
verantwoordelijkheid en barmhartigheid jegens de medemens.
Tot zover deel I van: Ramadan special. In de volgende editie deel II
Ik wil alle broeders en zusters een gezegende Ramadan wensen!
Moge jullie allemaal deze prachtige maand op een mooie manier met jullie
naasten, dierbaren en vrienden beleven.

Fouad Tajjiou

HELP IK BEN MOSLIM
Dit jaar vier ik mijn zilveren Ramadan, voor de vijfentwintigste keer kies ik vrijwillig voor het vervullen van deze
plicht jegens onze Schepper, Allah, de Erbarmer, de Barmhartige. Slechts één keer maar ongeveer voor de helft
gedaan, omdat ik toen in het ziekenhuis lag na een hernia operatie, meteen gevolgd door een acute galblaasontsteking, waardoor drie dagen geplande ziekenhuisopname werden gevolgd door tien dagen uit nood. Gelukkig is alles
weer redelijk goed gekomen en heb ik deze gemiste dagen later ingehaald.

14: Mijn zilveren Ramadan
Voor de vijfentwintigste keer zal ik ook weer moeten uitleggen, dat ik
ook geen glas water drink, nee ook niet een beetje ondanks de zomerse
temperaturen. Nee, ik neem ook geen snoepje om de droogte uit mijn
mond te verdrijven. Ja, natuurlijk is het nu redelijk zwaar, omdat mijn
vasten begint bij het ochtendgloren en pas verbroken wordt bij zonsondergang en ik dus maar één echte maaltijd per dag neem. Als je overdag
werkt, zul je ’s nachts moeten slapen. Dus thuiskomen rond een uur of
zes in de avond, even het bed opzoeken en dan rond een uur of tien de
vasten verbreken met wat dadels en een glas melk, bidden en dan een
lichte warme maaltijd en in de hele vroege ochtend nog iets te drinken
nemen.
Zomertijd lastig
Het is tijdens de zomermaanden lastig om in Nederland te wonen. Het
vasten duurt toch al snel vier uur langer dan bijvoorbeeld in Marokko.
Maar over een paar jaar zitten we al weer in het voorjaar met de vastenmaand en dan zijn er nauwelijks nog verschillen. En nog wat verder in
de wintertijd is het vasten een makkie geworden. Het grootste verschil
echter is dat je hier de Ramadan helaas alleen doet, binnen je gezin
uiteraard en een kleine groep om je heen. Hierdoor wordt je voortdurend
geconfronteerd met de mensen, die zich de schoonheid van de Ramadan
niet gunnen en gewoon doorgaan met hun dagelijkse leven. De verleiding om toch eens ja te zeggen tegen de aangeboden kop koffie en het
verlangen naar dat sigaartje om even de stress van alledag de kop in te
drukken is ieder moment levensgroot aanwezig.
Als de verleiding dreigt te winnen neem ik mijn toevlucht tot gebed, als
het dan niet helemaal compleet kan, toch even een moment van geestelijke afzondering, mijn handen geopend om de steun van Allah te kunnen
ontvangen en mijn gedachten even bewust bij onze Schepper brengen.
Er is namelijk niet altijd de mogelijkheid voorhanden om te wassen en
mijn gebedskleed uit te rollen. Maar om even je contact met de wereld te
verbreken en je te richten op je geloof, dan kan altijd wel.

Hapjes ruilen tijdens de iftar
Ik deed ergens in het begin van de jaren negentig ook de Ramadan terwijl
ik procesoperator was in een steenwolfabriek, ik werkte in een omgevingstemperatuur van rond de 6O0 C. Samen met een Turkse collega had ik de
leiding over vijf van dit soort machines en had een aantal collega’s die ook
de Ramadan deden. We hadden afgesproken tijdens de dagdienst door te
werken en dan in de avond en nachtdienst extra pauze te pakken. Ik heb
nog nooit iemand zo boos zien worden toen mijn Turkse collega er achter
kwam, dat de andere collega’s toch stiekem hun sigaretje stonden te roken.
Aan de andere kant was dit ook een van de meest memorabele Ramadans.
Mijn vrouw gaf steeds extra hapjes mee en zijn vrouw ook en die ruilden
we dan tijdens de iftar.
De Ramadan: een jaarlijks terugkerende kwelling tijdens het schijnen van
de zon, maar als de maan haar licht schijnt een groot feest van innerlijke
rust en intense geloofsbeleving. Ik ben benieuwd wat de 25e Ramadan ons
brengt. Vooral veel innerlijke verrijking en die wens ik al mijn broeders en
zusters toe. Ramadan mubarak voor iedereen.

Jacques Isa Mohammed Visker

een groot feest van innerlijke rust en
intense
geloofsbeleving
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Aankondigingen:
Iftar IUR
De Islamitische Universiteit Rotterdam organiseert op maandag 30 juni de jaarlijke iftar (maaltijd voor het verbreken van de vasten).
Datum: 30 juni 2014
Tijd: 21.30 uur (inloop)
Plaats: Bergsingel 135, Rotterdam
Aanmelden via: info@iur.nl

Nationale vrouweniftar
Net als in 2013 organiseert Al Nisa, Ontdek Islam, Zusters voor Zusters, Minah.nl en LPNM de Nationale vrouweniftar.
Op 5 juli hebben wij o.a. een lezing van Asma Claassen en Saadet over
zusterschap en gifvrij leven, een Islam quiz en informatie over het Islamitische voedselbankproject.
Het belooft een avond te worden vol spiritualiteit, zingeving en zusterschap. Ladies only.
Datum: 5 juli 2014
Plaats: Marius Bauerstraat 401B, Amsterdam
Tijd: 19:00 - 23:00
Kosten: Eur 3,Aanmelden via nationalevrouweniftar@gmail.com
Let op: vol=vol

