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Heilige identiteiten. Op weg naar een shariastaat? is een boek dat inmiddels al veel
stof heeft doen opwaaien. De vraag wordt gesteld of er binnen het nederlands
rechtssysteem, met gelijke rechten en plichten voor iedereen, een alternatief
rechtsstelsel moet worden toegestaan. Een rechtsstelsel waarin islamitische plichten
verankerd liggen die zich uitstrekken tot elk aspect van het leven: de sharia. De
behoefte komt vanuit moslims. Het is ook de vraag van moslima’s. De shariaraad is
de enige weg om een religieus huwelijk te kunnen ontbinden.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden gaat Machteld Zee zowel in op het
moslimfundamentalisme als het multiculturalisme. Ze legt uit wat de sharia is en
waarom deze afwijkt van ons eigen seculiere rechtssysteem: Sharia is
allesomvattend en voor alles is er een richtlijn of voorschrift waaraan men zich heeft
te houden. En dit alles op basis van de Koran, of liever de Hadith, de verzamelde
werken over het leven van Mohammed. In dit boek gaat over de Soennitische islam,
de richting die met name in Saoedi-Arabië wordt aangehangen. De behoefte om de
sharia te integreren binnen de Westerse samenleving komt uit deze hoek. SaoediArabië trekt van oudsher op met de Moslimbroederschap en is hier zeer nauw mee
verbonden. De haat tegen de Westerse democratie, die tiranniek zou zijn omdat
mensen meer op elkaar zouden vertrouwen dan op Allah - en dit is godslastering van
de ergste soort - maakt deel uit van het onderdrukkende gedachtengoed van de
Moslimbroederschap. Saoedi-Arabië kan beschikken over oneindige financiële
middelen en aarzelt niet om dit in de zetten om de ideologie van de
Moslimbroederschap te verspreiden. Het geld - inmiddels meer dan 100 miljard gaat niet alleen naar moskeeën, scholen en islamitische centra. Ook het terrorisme
wordt gefinancierd. Saoedi-Arabië is de hoofdsponsor van Al-Qaida, Al Nusra en IS.
Het belangrijkste doel van Saoedi-Arabië en de Moslimbroederschap, is het
islamitische gedachtengoed, en daarmee de sharia, over de wereld te verspreiden.

Voor Europa is er een speciaal plan, de ‘Middenweg shariastaat’. Dit plan, bedacht
door de belangrijkste ideoloog en spiritueel leider van de Moslimbroederschap AlQaradawi, bestaat uit zeven stappen. Het begint bij gettovorming onder moslims en
eindigt bij een sharia-staat voor alle burgers, moslims en niet-moslims. Hier wordt
sterk op ingezet door het islamitisch fundamentalisme, maar onderdeel van het plan
is dat het op zo’n manier moet gebeuren dat het de Europeaan niet afschrikt. De
boze plannen worden verpakt in dawataal. Het is een manier van uitdrukken die
verhult wat men eigenlijk van plan is. Hoe is de reactie van Europa hierop? In Europa
klinkt de vraag steeds luider hoe we de moslims tegemoet kunnen komen in hun
wens om te kunnen beschikken over hun eigen recht. Maar hier staat een vraag
tegenover en die luidt: hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedere moslim, net als ieder
ander individu, toegang heeft en blijft hebben tot een rechtssysteem waarin gelijke
rechten voor iedereen verankerd liggen. Machteld Zee gaat in op multiculturaliteit en
hoe dit fenomeen heeft bijgedragen aan een klimaat waarin groepscultuur,
zelfbeschikking en vooral het kunnen handelen volgens de eigen overtuigingen de
boventoon gingen voeren. Als de belangen van minderheidsgroeperingen miskend
werden, zou dit alleen maar leiden tot zelfhaat en psychisch leed bij deze groepen.
Een belangrijk fenomeen dat tevens een rol speelt is de verachting voor de
Amerikaans-Europese blanke heterocultuur, die als verstikkend wordt beschouwd en
als een belangrijke bron van onderdrukking wordt ervaren. Verachting die zowel
speelt bij de minderheidsgroepering als de blanke westerling zelf. Voor haar
onderzoek heeft Machteld Zee verschillende zittingen bijgewoond bij de Londense
Islamic Sharia Councel en de shariaraad in Birmingham. Deze raden behandelen
voornamelijk echtscheidingszaken. Maar ze zijn niet de oplossing van het probleem:
vaak houden shariaraden vrouwen jarenlang gevangen in een ongewenst huwelijk,
ook als er mishandeling in het spel is. Het belang van onderwerping aan de
echtgenoot en de eer van de familie speelt hierbij een grote rol. Ook moeten er vaak
grote bedragen betaald worden aan de man en zijn familie door de vrouw die een
echtscheiding wil. Machteld Zee pleit dan ook niet voor shariaraden als praktisch
middel om een islamitisch huwelijk te ontbinden. En ze wijst erop ‘dat
fundamentalisten er de afgelopen decennia alles hebben ingezet op het isoleren van
islamitische gemeenschappen om moslims gevoeliger te maken voor het omarmen
van de sharia en het verwerpen van het seculier recht’.

Ze stelt dat Nederland een keuze zal moeten maken tussen twee zaken die niet met
elkaar verenigbaar zijn. ‘De sharia is een concreet juridisch systeem met
daadwerkelijke gevolgen, en die gevolgen kunnen heel onaangenaam worden als we
hier niet bijtijds een halt aan toe roepen.’
Heilige identiteiten van Machteld Zee is een goed leesbaar boek voor een brede
doelgroep. Zij legt in 145 pagina’s uit welke risico’s er vastzitten aan het toegeven
aan de wens van moslimgroeperingen om ook in Nederland shariaraden in te richten.
In duidelijke taal brengt ze verborgen plannen boven tafel. Plannen die grote
gevolgen kunnen hebben voor de westerse samenleving. Die decennialang door het
debat, dat aangevoerd word door het multiculturele links-elitaire establishment,
gebagatelliseerd werden. De consequenties gaan veel verder dan het faciliteren van
moslim echtscheidingen.
Een discussie die op dit moment breed gevoerd wordt, ook al hoort U er weinig of
niets over. Een aanrader, een ‘must-read’ voor elke Nederlander.

Machteld Zee (1984) is politicoloog en jurist. Ze promoveerde aan de Leidse
Universiteit bij Paul Cliteur op het proefschrift ‘’Choosing Sharia. Heilige identiteiten.
Op weg naar een shariastaat? Is de beknopte weergave van ‘Choosing Sharia’, en
bestemd voor het grote publiek.

Een nadere analyse van dit verhelderende boek hebben we geplaatst in:
Machteld Zee Heilige identiteiten analyse.pdf (ook in deze rubriek).
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