Ingezonden IMPRESSIE
van Ank en Han Veenstra
Een ander geloof: niets om bang voor te zijn
Een impressie: Fitna is uit. En nu wij: hiwar.
(‘Fitna’ betekent beproeving, maar ook chaos. ‘Hiwar’ betekent dialoog)
Zondag, 30 maart 2008
Als reactie op het uitkomen van de film van Geert Wilders, organiseren de Raad
voor Levensbeschouwingen en Religies te Amsterdam, de Unie van Marokkaanse Moskeeën te Amsterdam & Omstreken en de Stichting Amsterdam
met Hart en Ziel een dialoogmiddag, een Hiwar.
Het Apostolisch Genootschap in Amsterdam Slotervaart is gastheer. Voor
aanvang wordt er druk gepraat, buiten voor het gebouw en in de ontvangsthal.
Dan komen burgemeester Cohen en zijn vrouw en nemen de ongeveer 200
gasten plaats in de grote zaal.
De organisatoren leggen een gezamenlijke verklaring af, die als vanzelf de basis
vormt voor het verdere verloop van de Hiwar. Erik de Baedts, Khalil Aitblal en
Asme Alariahi leiden de middag.
De aanleiding en niet meer dan dat, is de film Fitna. We willen met elkaar praten
over onze samenleving in Amsterdam, gekenmerkt door een eeuwenlange
culturele ontwikkeling, waar we met de meest verschillende culturen vreedzaam
samenleven.
De film focust op de Islam en versterkt vooral angstgevoelens, die vaak
voortkomen uit onbekendheid met het geloof. De film laat een ééndimensionaal
beeld zien. Deze Hiwar-middag beoogt een twee-richtingen verkeer, een open
dialoog.
De hele verklaring van de organisatoren is te lezen op de site van de RLRA:
www.rlra.nl
De burgemeester begint te zeggen, dat de beelden wel heel verschrikkelijk zijn
en dat er ook enkele bij zijn die in Amsterdam zijn gedraaid. Hij zegt, dat hij de
ontstane angstgevoelens heel serieus neemt. Dat we de angst moeten
overwinnen door elkaar beter te leren kennen. Hij vertelt, hoe belangrijk hij deze
dialoog vindt. Er gebeurt in de stad al vele jaren zoveel positiefs in een
veranderende samenleving, waar de burgers zelf niet om hebben gevraagd. Geert
Wilders heeft de vrijheid om deze film te maken, maar ieder heeft ook de
vrijheid om zijn/haar geloof te beleven.

De film wordt getoond. Af en toe huivert de zaal van de verschrikkelijke
beelden, maar ook zijn er lacherige reacties van mensen die grove vergissingen
of fouten in de film menen te herkennen.
In het forum nemen zitting:
voorzitter Vice-voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam, de heer Erik de
Jong.
Voorzitter van de commissie dialoog van de Liberaal Joodse Gemeente, de heer
Harry Polak.
Secretaris van het Humanistisch Verbond, Jacqueline Gerretsen.
Namens de Stichting Hart en Ziel, Marieke van der Werf.
Districtsverzorger van het Apostolisch Genootschap,alwaar we vandaag te gast
zijn, Bert Wiegman.
De jongeren-imam uit Slotervaart, Yassin Elforkani.

Er staat een stoel klaar voor de heer Geert Wilders, die is uitgenodigd om aan de
dialoog deel te nemen, maar die niet verschijnt.
Een rijk gevarieerd gezelschap dus, dat eerst een persoonlijke reactie op de film
geeft en daarna ingaat op enkele vragen uit de zaal.
Er is nog onvoldoende discussie over de werkelijke pijnpunten, brengt de heer
Molenwijk in.. Yassin Elforkani benadrukt dat de deeltjes van de Koranverzen
die Geert Wilders gebruikt, weliswaar in de koran staan maar horen bij een
geschiedkundig verhaal. Yassin Elforkani vertelt over zijn werk met jongeren.
En zo werden zorg en moed, twijfel en geloof gedeeld.

Na de korte pauze gaan we uiteen in dialooggroepen. We krijgen de volgende
vragen mee:
- heeft de film u geraakt en waarin
- waarover maakt u zich zorgen
- wat zou er moeten gebeuren om deze zorgen weg te nemen
- wat kunt u er zelf aan doen
In alle hoeken en gaten van het gebouw zitten groepen en groepjes geanimeerd
met elkaar te praten over deze onderwerpen. Tot twee keer toe wordt de
gesprekstijd met 10 minuten verlengd. Na ruim een uur en terugkomst in de
plenaire zaal blijft iedereen in groepjes - staand of zittend - praten. Er is
duidelijk te weinig tijd om alles te bespreken.
Er volgt een korte samenvatting van een aantal gespreksgroepen.
In ieder geval is men het er over eens, dat
kennis van de vreemde ander leidt tot begrip, waardering en gevoel.
Daar valt nog veel te winnen. Deze middag is een bijdrage daaraan. En angstgevoelens over wat ons allemaal zou kunnen overkomen, moeten we niet onderschatten. In de gesprekken blijkt dat deze angstgevoelens er zijn. In de
gesprekken van vanmiddag blijkt, dat eigenlijk
alles bespreekbaar is in eerlijkheid en openheid.
Ook wordt weer bevestigd, dat de Islam en andere godsdiensten veel met elkaar
gemeen hebben, en dat iedereen - gelovig of niet gelovig - uit is op een goede,
harmonieuze samenleving, gebouwd op waarden als erkenning, waardering en
respect voor de ander.

Ahmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Slotervaart
houdt een afsluitende speech. Onderstaand treft u de speech van Ahmed
Marcouch integraal aan.
Voor ons een geslaagde Hiwar, deze middag. Geen begin, maar ook zeker nog
geen einde. Een proces dus.

Een ander geloof: niets om bang voor te zijn!!!
30 maart 2008, Ank en Han Veenstra

