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Inleiding 

 

Laïcité, de vorm van secularisme zoals die in Frankrijk wordt toegepast, kreeg internationaal 

de aandacht toen in maart 2004 een wetsverandering werd doorgevoerd die leerlingen op 

Franse openbare scholen verbiedt “opvallende religieuze symbolen” (signes religieux 

ostensibles) te dragen (Jansen, 2006b, p. 475). Hierbij stond het hoofddoekje als “religieus 

symbool” centraal. De discussie die op gang kwam naar aanleiding van de invoering van de 

zojuist genoemde wet roept de vraag op naar hoe laïcité en het islamitische gedachtegoed in 

Frankrijk zich tot elkaar verhouden. Het probleem dat in deze scriptie centraal staat is daarom 

de relatie tussen – en de mogelijkheden tot verzoenbaarheid van – het hedendaagse Franse 

regeringsbeleid met haar laïcité en het gedachtegoed van de islam in Frankrijk. De casus van 

het hoofddoekje wordt hierbij echter overstegen, het gaat om het overkoepelende probleem. 

Voordat gekeken kan worden naar dit probleem is het zinvol eerst de belangrijkste aspecten 

van de probleemstelling nader te belichten, namelijk het concept van laïcité en het 

gedachtegoed van de islam in Frankrijk. Daartoe wordt in het eerste hoofdstuk van deze 

scriptie het begrip laïcité gedefinieerd. Hierbij komen de vier verschillende niveaus naar 

voren die te onderscheiden zijn binnen dit concept, namelijk het wettelijke en ideologische 

niveau zoals Olivier Roy die definieert en vervolgens het emotionele en culturele niveau, die 

afgeleid kunnen worden uit teksten van Talal Asad en Yolande Jansen. Tenslotte wordt een 

werkdefinitie van laïcité beschreven zoals die in deze scriptie gehanteerd wordt. Het tweede 

hoofdstuk biedt vervolgens inzicht in hoe moslims in Frankrijk hun geloof praktiseren en hoe 

zij tot een definiëring van hun normen en waarden komen. Hierbij speelt de zogenaamde 

“gemeenschap van de middenweg” zoals Frank Peter die bespreekt een belangrijke rol. De 

auteurs Roy, Asad, Jansen en Peter zijn voor deze twee hoofdstukken gekozen omdat zij 

samen een verklarend fundament bieden over laïcité (Roy, Asad, Jansen) en moslims in 

Frankrijk (Peter). Dit is nuttig voor de eerste twee hoofdstukken van deze scriptie, omdat deze 

als doel hebben de genoemde concepten te definiëren zodat ze in de volgende hoofdstukken 

toegepast kunnen worden. In het derde en vierde hoofdstuk worden vervolgens de visies van 

Joan Wallach Scott en John Richard Bowen besproken. Zij geven beiden een heel eigen 

interpretatie van laïcité en moslims in Frankrijk. Zij brengen de concepten “laïcité” en “het 

islamitische gedachtegoed in Frankrijk” met elkaar in verband en passen ze toe op specifieke 

casussen, waarbij zij problemen signaleren en een oplossing aandragen. In beide 

hoofdstukken worden zowel deze problemen als de voorgestelde oplossing beschreven, 
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waarna een korte, kritische analyse volgt op het model dat door de auteur naar voren gebracht 

wordt. In het vijfde hoofdstuk vindt naar aanleiding van deze analyses een terugkoppeling 

plaats naar de probleemstelling in deze scriptie, waarbij zal blijken of in het licht van de 

posities van respectievelijk Scott en Bowen een verzoening denkbaar is tussen laïcité en het 

islamitische gedachtegoed in Frankrijk. Het is hierbij van belang te benadrukken dat de 

geboden conclusie geldig is in het licht van de visies van Scott en Bowen en geen algemene 

geldigheid claimt. 
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1. Verschillende niveaus van laïcité 

 

Het wettelijke niveau 

Het concept laïcité is al ruim een eeuw oud; over het algemeen
1
 plaatst men de oorsprong van 

laïcité in de eerste decennia van de Franse  Derde Republiek, die in 1870 in Frankrijk het 

Tweede Rijk verving. De Derde Republiek werd ingesteld na de nederlaag van de Fransen in 

de Frans-Pruisische oorlog. Aan het einde van deze oorlog werd keizer Napoleon III door de 

Pruisen gevangen genomen, waardoor het Tweede Rijk – dat dus een keizerrijk was – 

omvergeworpen en uiteindelijk vervangen kon worden door de republiek, waarin de president 

en de premier de meeste macht hadden. Deze republiek, die de titel “Derde Republiek” draagt, 

had als taak een “verwoest land” (Jansen, 2006a, p. 279) te besturen dat bovendien ook 

verdeeld was door de strijd tussen wat Yolande Jansen de deux France noemt: twee 

“Frankrijken” stonden tegenover elkaar met een heel eigen beeld van het “ware Frankrijk”. 

Enerzijds was er het Frankrijk dat zich sterk identificeerde met de middeleeuwse wereldorde 

en met de Rooms-Katholieke Kerk, het Frankrijk dat dus sterk verbonden was met het 

kerkelijke Rome. Anderzijds was er het Frankrijk van de État-nation, het Frankrijk dat 

zichzelf construeerde als een natiestaat zonder goddelijke en internationale invloeden (Jansen, 

2006a, p. 279). De strijd tussen deze twee Frankrijken wordt door Jansen kortweg betiteld als 

een strijd tussen respectievelijk de klerikalen en de secularisten, maar het was ook een strijd 

tussen respectievelijk de tegenstanders van progressie en democratie en de voorstanders 

hiervan. De Rooms-Katholieke Kerk zag met de opkomst van de secularisten haar macht 

afbrokkelen en was daarom geen voorstander van progressie en democratie; wanneer de 

secularisten in aantal zouden blijven toenemen zou het door toepassing van de democratie 

snel gedaan zijn met de nauwe samenwerking tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Franse 

staat zoals die gedurende een lange periode had plaatsgevonden (Vroom, 2006, p. 296). Die 

samenwerking had er tot dan toe voor gezorgd dat de Rooms-Katholieke Kerk gesteund werd 

door de Franse machthebbers en tegelijkertijd ook invloed kon uitoefenen op het 

regeringsbeleid. De Rooms-Katholieke Kerk had dus een geprivilegieerde positie ten opzichte 

van andere godsdiensten en wilde deze positie niet opgeven. Daardoor was er van 

republikeinse zijde een lange strijd voor nodig om de Franse Republiek politiek onafhankelijk 

                                                 
1
 Talal Asad wijst op de mogelijkheid dat de oorsprong van het Franse secularisme in vroegere tijden gevonden 

kan worden, hierbij gaat hij terug tot het Middeleeuwse christendom. Voor de probleemstelling die in deze 

scriptie centraals staat is dit specifieke historische aspect echter niet relevant, zie voor verdere informatie Asad, 

2006, p. 497 e.v.  
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te kunnen laten worden van de Rooms-Katholieke Kerk. Deze politieke onafhankelijkheid 

werd uiteindelijk in 1905 juridisch vastgelegd in de zogenaamde “Separatiewet” die kerk en 

staat van elkaar scheidde (Jansen, 2006a, p. 279; Laurence & Vaisse, 2006, p. 140). In deze 

wet werden twee principes geformuleerd die de essentie vormen van het concept dat later is 

benoemd als laïcité, respectievelijk het principe van godsdienstvrijheid en het principe van 

scheiding tussen kerk en staat: 

 

Artikel 1: “The Republic confirms the freedom of conscience. It guarantees 

the free exercise of worship (des cultes) under only those restrictions 

required by the public interest mentioned below.” 

Artikel 2: “The Republic does not recognize, pay for or subsidize any 

worship. By consequence, from January 1 after this Law has become Rule, 

all budgets of the state, the provinces and the local communities, will be 

undone regarding all costs related to worship.”  

(Vroom, 2006, p. 295) 

 

Deze twee principes moeten tegen de zojuist geschetste historische achtergrond geplaatst 

worden en dus moet het juridische concept van laïcité niet als antireligieus gezien worden, 

maar vooral als tegen de politieke macht van de geestelijkheid van de Rooms-Katholieke 

Kerk gericht; het richt zich niet tegen religie in het algemeen, maar garandeert de vrijheid van 

elk individu om een religie aan te hangen en de vrijheid om geen religie aan te hangen. De 

twee zojuist genoemde principes van godsdienstvrijheid en scheiding van kerk en staat zijn 

echter niet specifiek Frans of kenmerkend voor laïcité. Het Franse concept van laïcité 

onderscheidt zich van andere landen door de manier waarop de publieke ruimte volgens dit 

concept ingedeeld zou moeten worden. Deze zou “religieus neutraal” moeten zijn; in de in 

2004 aangenomen wet die het dragen van “opvallende religieuze symbolen” verbiedt komt dit 

aspect duidelijk naar voren. Dit wordt in het onderstaande verder besproken op het culturele 

niveau. Wanneer laïcité gedefinieerd wordt met behulp van de bovenstaande principes uit de 

Franse grondwet, dan kan ze geschaard worden onder de noemer van “wettelijke” (legal) 

laïcité zoals Olivier Roy die onderscheidt (Roy, 2007, p. xii). Dit is een gepaste benaming 

voor dit niveau, omdat het hier specifiek gaat om laïcité zoals het is vastgelegd in de Franse 

grondwet en omdat verdere implicaties buiten beschouwing gelaten worden; het gaat puur om 

de geciteerde wetsartikelen. Dit wettelijke niveau is slechts één van de niveaus waarop het 

Westerse secularisme volgens Roy ontwikkeld is (Roy, 2007, p. xii). Hij onderscheidt dit 
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niveau van het ideologische of filosofische niveau dat later nog aan de orde zal komen. In 

deze scriptie worden daar aan de hand van Yolande Jansen en Talal Asad het culturele en het 

emotionele niveau aan toegevoegd. 

 

Het emotionele niveau 

Een tweede niveau van laïcité is het emotionele niveau, dat een resultaat is van het 

“broederschapideaal” van de Franse Republiek en dat in nauw verband staat met het ideaal 

van de État-nation, de natiestaat zoals die werd – en wordt – nagestreefd door de secularisten 

zoals Jansen die beschreef.  Het broederschapsideaal wordt door Talal Asad afgeleid van het 

ideaalbeeld van “vrijheid, gelijkheid en broederschap” dat volgens hem net als laïcité een 

voortvloeisel is van de Franse Republiek en in het bijzonder van de Franse Revolutie. Asad 

schrijft: “the secular state will not tolerate any intolerance within its jurisdiction” (Asad, 2006, 

p. 509). Iedereen is dus verplicht, zo stelt Asad, zich aan deze drie idealen te houden, net 

zoals iedereen zich aan de regels van laïcité dient te houden. Het eerste onderdeel, “vrijheid”, 

refereert aan de wettelijke status van burgers. De wet omschrijft immers “vrijheid van 

geweten” en “vrijheid van expressie”. Ook “gelijkheid” is terug te vinden in de wet, 

bijvoorbeeld in “gelijkheid van politieke rechten” en “gelijke toegang tot de voordelen van de 

welvaartsstaat”. Vrijheid en gelijkheid kunnen zo dus in verband gebracht worden met de wet. 

Broederschap daarentegen is geen wettelijk principe; het is volgens Asad “essentially a matter 

of affect, one’s bond with the nation” (Asad, 2006, p. 509). De verbondenheid met de natie 

wordt door Asad in verband gebracht met het gevoel van “belonging” (Asad, 2006, p. 511) 

dat burgers zouden moeten hebben ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de 

samenleving als geheel. Dit is niet vast te leggen in een wet, maar moet geworteld raken in het 

voelen en denken van iedere individuele burger. Een gedeeld gevoel van onderlinge 

verbondenheid leidt immers tot een sterkere gemeenschapsband dan het delen van andere 

zaken, omdat gevoel uit de burgers zelf komt terwijl andere “gemene delers” vrijwel altijd 

externe factoren zijn. Aangezien het in deze context gaat om drie idealen die bepalend zijn 

voor de gehele staat, is “broederschap” hier een kwestie van iemands band met de natie als 

geheel. Het doel is dat burgers zich met elkaar verbonden voelen en zich zo behorend voelen 

tot één volk, één natie, waardoor er een eenheid ontstaat en de verwezenlijking van het ideaal 

van de natiestaat mogelijk wordt. Deze eenheid wordt dus niet gefragmenteerd doordat 

bepaalde groepen verschillende religies aanhangen, omdat men zich primair met de natie 

identificeert. Het blijft bij het emotionele niveau zoals Asad dat voorstelt de vraag in hoeverre 

“vrijheid, gelijkheid en broederschap” en laïcité werkelijk met elkaar verbonden zijn. Asad 
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geeft hier geen duidelijk antwoord op, maar zijn beeld van “broederschap” is alsnog een 

indicatie van het idee dat laïcité niet simpelweg een zaak van wettelijke vaststellingen en 

politieke regelingen is, maar dat het concept ook een diepere dimensie heeft die hier als het 

emotionele niveau benoemd wordt. 

 

Het ideologische niveau 

Het derde niveau van laïcité is het ideologische niveau en dit niveau is te onderscheiden 

doordat zowel Asad als Jansen erop wijst dat het van belang is niet alleen op te merken dat de 

Republiek elke loyaliteit met welke religie dan ook ontkent, maar ook aandacht te schenken 

aan het feit dat er binnen het concept van laïcité slechts plaats is voor “a single absolute 

power – the sovereign state – drawn from a single abstract source and facing a single political 

task: the worldy care of its population regardless of its beliefs” (Asad, 2006, p. 499). De staat 

is nu zowel een transcendente als een representatieve instantie, zo stelt Asad; waar God wordt 

gezien als transcendent ten opzichte van de wereld, wordt de Franse staat nu gezien als 

transcendent ten opzichte van de Franse burgers en al hun onderlinge verschillen. Het was 

vanaf het begin van de Derde Republiek cruciaal voor de staat om deze transcendente positie 

in te nemen ten opzichte van particuliere belangen en perspectieven, omdat Frankrijk verdeeld 

was in een strijd tussen voorstanders van de Rooms-Katholieke traditie enerzijds en 

voorstanders van het moderne Frankrijk dat onafhankelijk van de Rooms-Katholieke Kerk 

kon opereren anderzijds. Het was daarom voor de Republikeinen noodzakelijk een ideologie 

te ontwikkelen die in de plaats kon komen van de Katholieke moraal en die ervoor kon zorgen 

dat het ideaal van seculier burgerschap verspreid raakte over het land. Dit ideaal staat in 

verband met het zojuist besproken “broederschapideaal”, waarin beschreven werd dat burgers 

zich primair met de natie identificeren. Jansen citeert in deze context toepasselijk de 

Republikein Ferdinand Buisson, die in 1899 stelde: “Er zijn twee voorwaarden waaraan moet 

worden voldaan om een republiek op poten te zetten. De eerste is gemakkelijk: je moet het 

voorzien van een republikeinse grondwet. De andere is moeilijk: je moet het voorzien van een 

volk van republikeinen” (Jansen, 2006b, p. 477). Zowel Asad als Jansen onderscheidt op deze 

manier dus nog een andere dimensie van het concept laïcité, die overeenkomt met het 

ideologische of filosofische niveau dat Roy onderscheidt in zijn visie op de ontwikkeling van 

het Westers secularisme. Dit ideologische niveau houdt in dat laïcité voorziet – of probeert te 

voorzien – in een waardensysteem dat alle burgers gemeen hebben en dat onafhankelijk is van 

een bepaalde religie, zodat religie naar de privésfeer verschoven kan worden (Roy, 2007, p. 

xii). Daarmee wordt een “algemeen burgerschap” mogelijk: een vorm van burgerschap die 
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onafhankelijk is van religieuze of andere groepsspecifieke waarden en die daardoor voor 

iedereen toegankelijk is. Daarmee overeenkomstig stelt Roy dat laïcité een definitie van 

nationale cohesie biedt door op te komen voor een puur politieke identiteit die elke specifiek 

religieuze of culturele identiteit tot de privésfeer beperkt. Cohesie wordt op deze manier dus 

bereikt door de publieke sfeer te “zuiveren” van religieuze en culturele verschillen, zodat deze 

niet langer een obstakel kunnen vormen voor de vestiging en naleving van een algemeen 

burgerschap. 

 

Cultureel niveau 

Een vorm van burgerschap die niet afhankelijk is van groepsspecifieke waarden roept echter 

de vraag op naar de rol van cultuur in een dergelijke constructie. Dit brengt ons bij het vierde 

niveau van laïcité, het culturele niveau, dat zich onderscheidt doordat hier de implicaties 

zichtbaar worden voor culturele groepen binnen Frankrijk. Het Franse secularisme verzet zich 

namelijk tegen het trekken van grenzen – wettelijk of politiek – tussen etnische of religieuze 

groepen binnen Frankrijk. De in 2004 aangenomen wet die het dragen van “opvallende 

religieuze symbolen” verbiedt hield een aanvulling op het begrip laïcité in. Het houdt nu naast 

het principe van godsdienstvrijheid en het principe van scheiding tussen kerk en staat ook het 

principe van bescherming tegen bekeringsijver in. De toevoeging van 2004 omschreef “de 

bescherming van individuele vrijheid van geweten tegen alle bekeringsijver” (Jansen, 2006b, 

p. 482). Een vooronderstelling van de in 2004 toegevoegde wet is dat deze vrijheid in het 

geval van de hoofddoek geschonden wordt omdat men in de publieke ruimte ongewild 

geconfronteerd wordt met religie. Hoewel hier dus niet noodzakelijkerwijs sprake is van 

bekeringsijver, wordt deze confrontatie gezien als een schending van het recht op 

“neutraliteit”, dat deze wet impliceert. Deze neutraliteit gaat in de praktijk van laïcité echter 

verder dan alleen de religieuze neutraliteit van de publieke ruimte. Zoals al bleek bij het 

emotionele niveau, ziet de Franse overheid de natiestaat als een ideaal en probeert ze dit 

ideaal te realiseren door te streven naar een gemeenschapsgevoel onder haar burgers. De 

(schijnbare) religieuze neutraliteit van de publieke ruimte is voor de Franse overheid een 

middel om dit te bereiken. Door ervoor te zorgen dat verschillen niet duidelijk zichtbaar zijn 

in het openbare leven wordt namelijk getracht ervoor te zorgen dat de Franse burger zich ook 

niet bewust is van deze verschillen en zich daardoor gemakkelijker verbonden voelt met de 

rest van de bevolking. Hier wordt ook duidelijk waarom de kwestie rond de hoofddoeken voor 

veel ophef zorgde; hoewel de hoofddoekdragers niet als doel hadden anderen tot de islam te 

bekeren, “verbraken” zij wel de neutraliteit van de publieke ruimte door zichtbaar anders te 
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zijn dan de meerderheid van de Franse bevolking. Hierbij is niet zozeer de hoofddoek als 

kledingstuk het probleem maar vooral de symbolische betekenis die de hoofddoek voor een 

deel van de Franse bevolking heeft, namelijk die van de ongelijkheid van man en vrouw in de 

islam en volgens sommigen zelfs van de onderdrukking van de vrouw in de islam (Maillard, 

2005, p. 75). Het dragen van de hoofddoek werd hierdoor een specifieke vorm van “anders-

zijn”, doordat het kledingstuk niet alleen zorgde voor een “afwijkend uiterlijk” maar 

bovendien een moreel probleem symboliseerde. In deze situatie werd niet voldaan aan wat 

hier benoemd wordt als het principe van de neutraliteit van de openbare ruimte, dat gezien 

kan worden als voortvloeiend uit het in 2004 geïntroduceerde principe van bescherming tegen 

bekeringsijver. Op het culturele niveau wordt dus duidelijk dat laïcité grofweg twee 

implicaties heeft voor culturele groepen. Ten eerste wordt het trekken van grenzen tussen 

(culturele) groepen door de overheid als negatief beoordeeld en daardoor krijgt het ook een 

negatieve lading wanneer een culturele groep zich manifesteert als zijnde een afgebakende 

groep binnen het grotere geheel van de Franse samenleving. Dit terwijl het juist inherent is 

aan het begrip “cultuur” dat zij gedefinieerd wordt en zich manifesteert ten opzichte van 

andere culturen; het verschil tussen “wij” en “zij” is wat zorgt voor de afbakening van een 

cultuur (Eriksen, 2002, p. 19). Ten tweede is het ongewenst dat burgers zich in de openbare 

ruimte zichtbaar anders tonen dan anderen, omdat dit de neutraliteit van de publieke sfeer 

aantast. Op het culturele niveau staat dus het spanningsveld tussen groepsgrenzen en de 

Franse samenleving als “neutrale eenheid” centraal. 

 

Werkdefinitie laïcité 

De hierboven besproken niveaus die onderscheiden kunnen worden in het concept van laïcité 

resulteren in een werkdefinitie waarin de niveaus die in deze scriptie het meest van toepassing 

blijken te zijn een plaats krijgen. Dit zijn het wettelijke en het ideologische niveau; het 

wettelijke niveau speelt een belangrijke rol in het verdere omdat dit het uitgangspunt is waar 

vanuit verdere belangrijke implicaties volgen voor moslims in Frankrijk, het ideologische 

niveau is van belang omdat zal blijken dat zich binnen dit niveau de meeste problemen 

voordoen. De gebruikte werkdefinitie van laïcité in deze scriptie luidt daarom: de specifiek 

Franse wettelijke vastlegging van de principes van scheiding van kerk en staat en van 

godsdienstvrijheid, waarbij de ideologie wordt nagestreefd van een waardensysteem dat alle 

burgers gemeen hebben en dat onafhankelijk is van een bepaalde religie, zodat religie naar de 

privésfeer verschoven kan worden. In het verdere zal blijken dat Joan Wallach Scott en John 

Richard Bowen hun eigen definities van laïcité hanteren, waarbij ieder zijn of haar eigen 
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accenten legt. Zo worden ook de twee in dit hoofdstuk besproken wettelijke basisprincipes 

van scheiding van kerk en staat en van godsdienstvrijheid niet bij elk van de denkers even 

sterk benadrukt. Alvorens op deze denkers gefocust wordt is het echter nuttig eerst het tweede 

aspect van de probleemstelling die in deze scriptie centraal staat nader toe te lichten, namelijk 

dat van de islam in Frankrijk. 
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2. Islam in Frankrijk 

 

Immigratie en familieherenigingen, maar ook bekeringen en de geboorte van Franse 

moslimkinderen hebben ertoe geleid dat islam nu de op één na grootste religie van Frankrijk 

is. Tegenwoordig leven er naar schatting 3,6 miljoen moslims in Frankrijk, wat gelijk is aan 

5,7% van de gehele bevolking.
2
 Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de manier waarop 

moslims in Frankrijk hun geloof uitoefenen. Hierbij ligt de focus op de “gemeenschap van de 

middenweg” (zie beneden) zoals die beschreven wordt door ondermeer Frank Peter, waarna 

verschillende onderdelen van de praktijk van deze vorm van islam besproken worden. Deze 

dienen als handvatten bij de verdere bespreking van de probleemstelling, wanneer het gaat om 

de visies van Joan Wallach Scott en John Richard Bowen op eventuele mogelijkheden voor 

verzoening van laïcité en islam in Frankrijk.
3
 

 

Kiezen tussen afscheiding of aanpassing 

Levend in een seculiere samenleving hebben de moslims in Frankrijk grofweg de keuze 

tussen aan de ene kant het sterk afbakenen van de eigen groep en het zich daarmee zoveel 

mogelijk verzetten tegen de dominante cultuur, en aan de andere kant het aanpassen van 

bepaalde onderdelen van de eigen religie om haar zo meer verenigbaar te maken met seculiere 

manieren van leven (Killian, 2007, p. 306). Dit geldt voor moslims meer dan voor andere 

Franse gelovigen, omdat de islam later dan bijvoorbeeld het christendom en het jodendom 

door immigratie in Frankrijk terecht is gekomen. Hierdoor hebben moslims minder dan de 

gelovigen binnen deze andere religies de mogelijkheid gehad om te leren omgaan met laïcité. 

Het is voor moslims wel noodzakelijk om hun religie meer verenigbaar te maken met laïcité 

omdat het bijvoorbeeld inherent is aan de islam dat de gelovigen zich houden aan de vijf 

pilaren, waaronder ook valt dat zij vijfmaal per dag behoren te bidden. Dit blijkt moeilijk 

uitvoerbaar in de Franse samenleving, maar dat wordt later besproken wanneer het gaat om 

knelpunten tussen islam en laïcité. De twee zojuist genoemde opties die moslims in Frankrijk 

hebben worden hier kortweg betiteld als respectievelijk afscheiding en aanpassing. Deze twee 

                                                 
2
 Volgens Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life in Forthcoming Pew Forum Report (2010), 

geraadpleegd via http://pewforum.org/Muslim/Muslim-Networks-and-Movements-in-Western-Europe.aspx op 

04-11-2010. 
3
 In dit hoofdstuk en ook in de hierop volgende hoofdstukken wordt veel gesproken in termen als “islam in 

Frankrijk” en “moslims in Frankrijk”. Deze termen kunnen een essentialiserende of generaliserende indruk 

wekken, maar deze scriptie heeft nadrukkelijk niet als doel de diversiteit aan vormen en interpretaties binnen de 

islam te negeren of te ontkennen. Algemene termen als de zojuist genoemde worden echter wel gehanteerd, dit is 

ten behoeve van de leesbaarheid van deze scriptie. 
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opties kunnen gezien worden als twee extremen, waartussen de meeste moslims te situeren 

zijn. Voor de probleemstelling in deze scriptie is het van belang vast te stellen waar de 

meerderheid van de moslims in Frankrijk zich bevindt tussen deze extremen, omdat dan ook 

vastgesteld kan worden wat het inhoudt te spreken over “islam in Frankrijk”. Echter, doordat 

er veel mogelijke “tussenopties” zijn in de ruimte tussen de twee extremen, is het 

problematisch eenduidig te spreken over “islam in Frankrijk”. De gemeenschap van de 

middenweg biedt hier een bruikbaar alternatief. 

 

De gemeenschap van de middenweg 

Hoewel er een groep moslims is die zich sterk aan de zijde van “afscheiding” positioneert, is 

deze groep niet de grootste groep bij de bestudering van moslims en hun relatie met laïcité, zo 

beargumenteert onder andere Frank Peter. Tegengesteld aan deze “groepen met radicale 

tendensen” (Peter, 2006, p. 707) bestaan namelijk moslimgroepen die specifieke Franse 

lezingen van de islam ontwikkelen en die ernaar streven de Franse moslimgemeenschap te 

hervormen als de “gemeenschap van de middenweg” zoals die ook in de Koran genoemd 

wordt, in soera 2 ayat 143. Hier staat namelijk in sommige vertalingen, onder meer in die van 

Kramers: “En aldus hebben Wij u gemaakt tot een gemeente in het midden opdat gij getuigen 

zoudt zijn over de mensen en de boodschapper over U getuige zou zijn” (Kramers, 1992, p. 

17). De gemeenschap van de middenweg, die zichzelf met deze Korantekst identificeert, 

bevindt zich redelijk in het midden tussen afscheiding en aanpassing, maar neigt meer naar de 

kant van aanpassing omdat het geciteerde koranvers vooral wordt geïnterpreteerd als een 

aanmoediging voor moslims om zich onder de mensen te begeven en op die manier te 

getuigen van “de waarheid”, de islam. 

 

Islam de France 

De grote groep “middenwegmoslims” stelt dat het vaststellen van correcte handelingen en 

overtuigingen voor een gedeelte specifiek Frans of Westers kan en/of moet zijn. Veel van de 

moslims die tot deze groep behoren zijn van mening dat dit bereikt kan worden door ijtihad 

toe te passen; door zelf de koran en de soenna te lezen en te interpreteren in het licht van 

situaties die zich anno nu voordoen kan men komen tot een definiëring van wat juist is. 

Hierbij is hun uitgangspunt dat de koran toegankelijk is voor de rede. Zij die ijtihad toepassen 

pleiten voor een flexibele interpretatie van de islam en zijn bronnen, zodat naast een 

definiëring van wat juiste handelingen zijn ook een ontwikkeling plaats kan vinden van 

instituten die evenredig zijn met moderne omstandigheden. Zij streven er daardoor ook naar 
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dat sociale verandering weerspiegeld wordt in de islamitische wet, omdat dan ook deze wet 

rekening kan houden met specifieke problemen die zich voordoen in de hedendaagse 

omstandigheden. Hierbij is van essentieel belang dat de vroege geleerden niet meer 

blindelings geïmiteerd worden, maar dat moslims die leven in moderne samenlevingen zelf de 

bronnen gaan interpreteren en toepassen op hun eigen omgeving (Saeed, 2007, p. 401). De 

omvang en het belang van de groep moslims die dergelijke vormen van interpretatie 

voorstaat, blijkt uit het scala aan bewegingen en personen dat deze groep ondersteunt. Dit zijn 

zogenaamde “gematigde moslims” zoals de Mosquée de Paris, alsook liberale intellectuelen 

en Sufi sjeiks, maar ook moslims die nauw verbonden zijn met de Moslim Broederschap zoals 

de islamisten
4
 van de Union des Organisations Islamques de France (UOIF) en tenslotte ook 

individuen zoals Tariq Ramadan (Peter, 2006, p. 718). Hoewel de handelswijzen van deze 

moslims logischerwijs verschillen, zijn ze allen overtuigd van de noodzaak van het definiëren 

en vertegenwoordigen van een Islam de France, een Franse islam. 

 

Aan de steun van al deze verschillende moslims voor een specifieke uitleg van islam in 

Frankrijk liggen twee overtuigingen ten grondslag, zo stelt Peter. Ten eerste gaat het hier om 

de overtuiging dat Frankrijk een relatief homogene samenleving is waarin islam, als 

fundamenteel “buitenstaande” eenheid, geïntegreerd moet worden via de uitwerking en 

definiëring van de nieuwe behoeftes die door deze positie ontstaan. De veronderstelling is hier 

dus dat islam (nog) niet is ingesloten in de Franse samenleving en dat dit als gevolg heeft dat 

de islam haar “behoeftes” moet gaan herbenoemen en herschikken om zo integratie alsnog 

mogelijk te maken. Peter benoemt deze behoeftes niet, maar hierbij kan gedacht worden aan 

zaken waarin wel voorzien wordt in een land waarin de meerderheid van de inwoners moslim 

is of waarin moslims een groep vormen die ingesloten is in de samenleving, maar waarin in 

het hedendaagse Frankrijk niet voorzien wordt. De bouw van moskees is hier een duidelijk 

voorbeeld van; het ontbreekt moslims in Frankrijk vaak aan “gepaste fysieke faciliteiten” 

(Laurence & Vaisse, 2006, p. 84) waarin men de islam kan praktiseren.
5
 Ten tweede gaat het 

ook om de overtuiging dat immigranten van islamitische achtergrond zich primair – of 

uitsluitend – als moslims identificeren; vandaar het gemeenschappelijke belang van een Islam 

de France (Peter, 2006, p. 718) en vandaar mogelijk ook de opkomst van een duidelijke 

                                                 
4
 Met het islamisme worden de hedendaagse bewegingen bedoeld die proberen terug te keren naar de 

schriftelijke fundamenten van de moslimgemeenschap; deze worden gezocht en opnieuw geïnterpreteerd om ze 

vervolgens toe te kunnen passen op de hedendaagse sociale en politieke wereld. 
5
 In deze scriptie wordt dit niet verder toegelicht omdat dit, met het oog op de probleemstelling, voor de analyse 

in deze scriptie niet noodzakelijk is. Voor verdere informatie over de bouw en subsidiëring van moskeeën in 

Frankrijk, zie onder andere Laurence & Vaisse, 2006, p. 84-86; p. 115-118. 
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gemeenschapsidentiteit onder moslims (Killian, 2007, p. 310; Laurence & Vaisse, 2006, p. 

75; Peter, 2006, p. 719). Immers, wanneer moslims zich in steeds grotere aantallen en ook in 

steeds grotere mate identificeren met hun geloof en hun medegelovigen, dan groeit de 

behoefte aan de afbakening van een gezamenlijke identiteit omdat men zich op die manier als 

groep kan manifesteren in de samenleving en zo de eigen belangen beter kan behartigen. Deze 

gezamenlijke identiteit wordt geboden door “het project” (Peter, 2006, p. 718) Islam de 

France, dat gezien kan worden als een poging tot het definiëren van de normen en waarden 

die horen bij het praktiseren van de islam in de specifieke Franse context en die ook zorgt 

voor een gevoel van onderlinge verbondenheid tussen de moslims die deze Islam de France 

volgen. Dat komt doordat dit project zich bezighoudt met het definiëren van de Franse islam 

en daarmee ook met het definiëren van de groepsidentiteit, waardoor een afbakening mogelijk 

wordt van de ingewijden en de buitenstaanders. Dit stimuleert het gevoel van onderlinge 

verbondenheid tussen hen die onder de ingewijden vallen, in dit geval de moslims van Islam 

de France. 

 

Knelpunten bij het praktiseren van islam in Frankrijk 

Zoals hierboven beschreven werd zijn er twee overtuigingen die als uitgangspunten dienen bij 

de specifieke uitleg van islam in Frankrijk, respectievelijk de overtuiging dat islam nog niet 

geïntegreerd is in de Franse samenleving en de overtuiging dat moslims zich primair – of 

uitsluitend – met hun geloof identificeren. De laatste van deze twee punten is echter niet in 

overeenstemming met laïcité zoals dat door de Republiek wordt uitgevoerd. De staat streeft er 

namelijk naar dat haar burgers zich primair als “Frans” identificeren, terwijl moslims zich 

vaak allereerst “moslim voelen”. Dit blijkt onder andere uit het onderzoek dat de sociologen 

Vincent Geisser en Khadija Mohsen-Finan uitvoerden op Franse middelbare scholen en het 

was ook een belangrijke bevinding van het onderzoek dat de U.S. Department of State 

uitvoerde, waaruit bleek dat 34% van de respondenten – zij identificeerden zich allemaal als 

moslim – zich eerst moslim voelde en daarna Frans, tegenover 21% die zich eerst Frans 

voelde en daarna moslim (Laurence & Vaisse, 2006, p. 75). Deze onderzoeken richtten zich 

specifiek op moslims, over de zelfidentificatie van aanhangers van andere religies in Frankrijk 

wordt in dit onderzoek geen uitspraak gedaan. Dat een aanzienlijk deel van de moslims zich 

eerst moslim voelt en daarna Frans kan in verband worden gebracht met de hierboven 

besproken opkomst van een duidelijke gemeenschapsidentiteit. Dit conflicteert echter met het 

“broederschapideaal” dat naar voren kwam bij de bespreking van het emotionele niveau van 

laïcité, waarin centraal staat dat iemand zich primair identificeert met de natie en zich hier 
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werkelijk mee verbonden voelt. Het gegeven dat er sprake is van een gemeenschapsidentiteit 

onder moslims komt ook voort uit de gemeenschappelijke problemen die men ondervindt bij 

het praktiseren van de islam. Hierbij gaat het ondermeer om de vijf zuilen: shahadah (de 

geloofsbelijdenis), salat (de gebeden), saum (het vasten tijdens de maand van ramadan), zakat 

(het geven van aalmoezen) en hajj (de bedevaart naar Mekka). Voor moslims die in een 

samenleving zoals de Franse leven is het vooral problematisch te voldoen aan de salat en de 

saum. Dit komt doordat werkdagen en werktijden niet aangepast zijn aan de gebedsuren en 

doordat er in het dagelijks leven in Frankrijk weinig rekening wordt gehouden met de weken 

waarin volgens de islamitische kalender de maand van de ramadan valt. Deze problemen met 

de salat en de saum zijn natuurlijk niet specifiek voor Frankrijk en zijn laïcité, maar zullen in 

verschillende landen buiten de islamitische wereld voorkomen – dit doet echter niets af aan 

het belang dat Franse moslims hieraan hechten. 

 

Het is evident dat ook het dragen van religieus betekenisvolle kleding zoals de hijab, de 

hoofddoek, een knelpunt vormt tussen laïcité en het gedachtegoed van een deel van de Franse 

moslims. Hierbij is het echter van belang op te merken dat we hier spreken over slechts een 

klein deel van de moslims: 14% van de ondervraagde moslima’s die geënquêteerd werden 

vóór de invoering van de wet van 2004 gaf aan de hoofddoek te dragen terwijl ruim 50% 

aangaf actief de islam te praktiseren (Scott, 2007, p. 3). Er is dus slechts een klein deel van de 

praktiserende moslima’s dat daadwerkelijk de hoofddoek draagt. De omvang van het 

probleem kan hierdoor gerelativeerd worden, maar als politiek en moreel probleem blijft het 

relevant omdat er een spanning blijft bestaan tussen de religieuze verplichting van het dragen 

van de hoofddoek enerzijds en het verbod op het dragen van de hoofddoek in de openbare 

ruimte anderzijds. Dat is ook de reden waarom de kwestie veelvuldig onderwerp van discussie 

is geweest en nog steeds is. Voor de probleemstelling van deze scriptie is het echter niet 

relevant verder te focussen op de hoofddoekkwestie; het gaat om de overkoepelende 

probleemstelling van de al dan niet mogelijke verzoening tussen laïcité en islam in Frankrijk. 

Een verdere opsomming van potentiële knelpunten voor moslims die in Frankrijk leven is 

daarom ook niet zinvol. Het gaat namelijk om het zojuist genoemde overkoepelende probleem 

en de reeds genoemde knelpunten zijn hierbij richtinggevend. 
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3. De visie van Joan Wallach Scott 

 

De probleemstelling die in deze scriptie centraal staat wordt, zoals al werd aangekondigd, 

belicht vanuit het oogpunt van twee auteurs. De eerste van deze is Joan Wallach Scott, een 

Amerikaanse historica die onderzoek doet vanuit de perspectieven van geschiedenis en 

sociologie. Zij is tegenwoordig werkzaam aan het Institute for Advanced Study, waar zij 

momenteel verder werkt aan haar onderzoek naar de hoofddoek om zo tot een vergelijkende 

historische studie te komen van de relatie tussen secularisme en gender.
6
 Doordat historie en 

gender de zwaartepunten van haar onderzoek zijn, heeft Scott een belangrijke rol gespeeld bij 

het ontstaan van het onderzoeksgebied dat wel wordt aangeduid als gender history.
7
 Scott 

beziet ook de problematiek rond moslims en laïcité vanuit dit specifieke onderzoeksgebied en 

daardoor is het niet verwonderlijk dat het boek dat zij over dit onderwerp schreef de 

hoofddoekenkwestie als aanleiding had. Hoewel Scott in The Politics of the Veil (2007) – en 

in interviews die zij naar aanleiding van dit boek gaf – een duidelijk standpunt inneemt ten 

opzichte van deze problematiek rond de hoofddoek, wordt dit verder niet expliciet behandeld 

in dit hoofdstuk. Wat centraal staat zijn namelijk de inzichten van Scott die bij kunnen dragen 

aan een mogelijke oplossing van de probleemstelling die het thema vormt van deze scriptie; 

hierbij gaat het om de overkoepelende vraag naar de problematiek tussen laïcité en moslims 

en Frankrijk. 

 

Laïcité volgens Scott 

Voordat verder gefocust wordt op de inzichten van Scott is het van belang in ogenschouw te 

nemen welke definitie Scott hanteert wanneer zij spreekt over laïcité. Voor haar betekent 

laïcité “the separation of church and state through the state’s protection of individuals from 

the claims of religion” (Scott, 2007, p. 15). Scott benadrukt dus daarmee vooral het principe 

van scheiding tussen kerk en staat zoals dat werd besproken op het wettelijke niveau van 

laïcité en het principe van bescherming tegen bekeringsijver dat later werd toegevoegd, zoals 

werd besproken op het culturele niveau. Aan het tweede principe dat op het wettelijke niveau 

werd besproken, het principe van godsdienstvrijheid, schenkt Scott minder aandacht. Later 

voegt zij aan de hierboven geciteerde definitie toe dat het concept van laïcité gebaseerd is op 

“the notion that the secular and the sacred can be divided in the lives of individuals. Matters 

                                                 
6
 Volgens het interview dat zij gaf aan Big Think, geraadpleegd via http://bigthink.com/joanwallachscott (19-10-

2010). 
7
 Volgens hetzelfde interview met Big Think. 
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of individual conscience are private and should be free from public interference; the state’s 

job is to protect that privacy” (Scott, 2007, p. 98). 

 

Laïcité en eenheid 

Hoewel hierboven al duidelijk werd dat het de hoofddoekenkwestie is die in The Politics of 

the Veil centraal staat, loopt het concept van laïcité wel als een rode draad door het boek heen. 

Wanneer Scott schrijft over laïcité8
 dan brengt zij dit concept al snel in verband met het ideaal 

van nationale eenheid zoals dat volgens haar door de Franse staat wordt nagestreefd. Laïcité 

kan namelijk teruggeleid worden naar het woord laos, dat verwijst naar het volk, gezien als 

een onscheidbaar geheel (Scott, 2007, p. 90). Laïcité heeft, op deze manier bekeken, als 

gevolg dat ook van burgers en van de gehele samenleving verwacht wordt dat zij zich 

manifesteert als een eenheid, wat inhoudt dat burgers onderlinge verschillen niet benadrukken 

en zich juist richten op dat wat zij gemeen hebben met alle andere burgers. Een vorm van 

“algemeen burgerschap” zoals Roy dat beschrijft wordt hiermee nagestreefd; de burger dient 

zich aan te passen aan een universeel, alomvattend concept van burgerschap, waar eenieder 

zich in zou moeten kunnen schikken. In het rapport van de commissie-Stasi dat vooraf ging 

aan de wet van 2004 werd nogmaals benadrukt dat het bij deze kwestie draait om “de 

toekomst van de natie, de eenheid van het sociale lichaam” (Scott, 2007, p. 90). Deze eenheid 

is wat Scott in het verdere vooral bezighoudt, mede gezien haar casus; het dragen van de 

hoofddoek op scholen werd gezien als een inbreuk op de eenheid die in de publieke ruimte 

zou moeten gelden. Zij benadrukt hierbij echter dat deze kwestie een veel grotere reikwijdte 

heeft en dat deze daarom in haar specifieke Franse, historische context geplaatst dient te 

worden. Anders dan in bijvoorbeeld Amerika is de scheiding tussen kerk en staat in Frankrijk 

ook bedoeld, zoals in het eerste hoofdstuk van deze scriptie al uiteengezet werd, om de staat 

politiek onafhankelijk te laten worden van de Rooms-Katholieke Kerk enerzijds en om het 

verdeelde Franse volk tot een eenheid te smeden anderzijds. Daarom eist de hedendaagse 

Franse staat een onverdeelde loyaliteit van de burgers met de natie. Dit is volgens Scott echter 

geen gevolg van het artikel in de grondwet die burgers beschermt tegen religieuze claims. De 

formulering van deze wet is volgens haar denkwijze een uiting van de eis tot loyaliteit die de 

staat naar zijn burgers toe stelt; deze eis was er dus eerder dan de wet. Het wetsartikel was 

volgens Scott vooral een middel om religieuze gemeenschappen tot de privésfeer te kunnen 

beperken en om daarmee de gewenste eenheid te bereiken (Scott, 2007, p. 91). 

                                                 
8
 Scott vertaalt laïcité naar het Engels en hanteert dus consequent “secularism” waar hier “laïcité” wordt 

gebruikt. 
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Probleempunten tussen laïcité en moslims 

Volgens Joan Wallach Scott is het ideaal van de natie als een eenheid, dat met laïcité 

nagestreefd wordt, van groot belang en het is ook op dit punt dat zij problemen signaleert 

tussen laïcité en moslims in Frankrijk. Ten eerste merkt zij op dat vooral moslims gezien 

worden als een bedreiging voor de eenheid, niet alleen omdat zij als leden van een religieuze 

gemeenschap volgens critici niet onverdeeld loyaal zouden zijn aan de natie – dit is voor 

vrijwel elke religieuze gemeenschap en veel niet-religieuze gemeenschappen het geval – maar 

vooral omdat zij volgens Scott door velen geassocieerd worden met irrationaliteit met als 

gevolg dat zij ook geassocieerd worden met “extremist groups” die vaak worden gezien als 

“typical of Islam as a whole” (Scott, 2007, p. 102). Dat moslims met irrationaliteit worden 

geassocieerd komt volgens Scott voort uit het beeld dat veel Fransen van moslims hebben, 

namelijk dat moslims het verschil tussen politieke en spirituele macht niet zouden erkennen; 

dit wordt door Fransen vaak gezien als een teken van gebrek aan rationaliteit (Scott, 2007, p. 

102). Dit beeld had als gevolg dat moslims in toenemende mate in verband werden gebracht 

met extremistische groepen omdat “most followers of Islam” met deze groepen gemeen 

zouden hebben dat zij politieke en spirituele macht niet van elkaar kunnen en/of willen 

scheiden (Scott, 2007, p. 102). Een oordeel over of dit beeld juist is wordt in deze scriptie niet 

gegeven, want het gaat om het gegeven dat dit beeld heerst onder een aanzienlijk deel van de 

Franse bevolking en om de gevolgen hiervan. Scott stelt dat de strijd in abstracte termen gaat 

tussen de republiek en religie en tussen moderniteit en traditie, maar dat het concreet eigenlijk 

gaat om een strijd tussen het hedendaagse Frankrijk en de islam (Scott, 2007, p. 98). Tegen 

andere religieuze gemeenschappen zijn namelijk geen specifieke wetten gemaakt; opvallende 

symbolen van de andere grote religies zijn slechts in de wet van 2004 opgenomen zodat deze 

niet gezien kon worden als discriminerend voor moslims, aldus Scott (Scott, 2007, p. 1-2). 

 

Volgens Scott wordt de wet dus niet zo algemeen toegepast als de Franse staat wil doen 

geloven. De wet wordt niet op alle religies even streng toegepast, maar is volgens haar vooral 

gericht op moslims. Dit ondersteunt zij ondermeer met het argument dat de schoolkalender 

nog steeds Katholieke feestdagen bevat en dat de toenmalige president Chirac niet toestond 

dat hier islamitische feestdagen aan toegevoegd werden. Deze zouden volgens hem namelijk 

religieus “communautarisme”
9
 in de hand werken. Hiermee wordt in Frankrijk bedoeld dat de 

                                                 
9
 Het Franse communautarisme wordt hier rechtstreeks overgenomen naar het Nederlands, Scott hanteert 

communalism maar hier is geen passend Nederlands alternatief voor te vinden. 
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groepsidentiteit prioriteit heeft boven de nationale identiteit in het leven van individuen. Er is 

daardoor in theorie geen mogelijkheid voor een dubbele etnisch-nationale identiteit, want men 

behoort ofwel tot een groep ofwel tot de natie (Scott, 2007, p. 11). Volgens Chirac was bij de 

christelijke feestdagen, in tegenstelling tot bij de islamitische, geen sprake van gevaar voor 

communautarisme, maar Scott bespreekt niet wat zijn argumenten voor dit standpunt waren 

(Scott, 2007, p. 101). Ook uit dit voorbeeld van de feestdagen blijkt volgens Scott het 

probleem dat hier wordt benoemd als het probleem van de ongelijke toepassing van laïcité. 

 

Communautarisme is het kernbegrip bij het tweede probleem dat door Scott wordt 

gesignaleerd. Om de eenheid van de natie te beschermen, moet deze volgens veel Franse 

republikeinen namelijk beschermd worden tegen de afbrekende effecten van 

communautarisme en dit stelt moslims voor een probleem, omdat zij lid zijn van een 

religieuze gemeenschap waarin het als onmogelijk wordt gezien dat individuen hun 

overtuigingen categoriseren in termen van openbaar of privé (Scott, 2007, p.117). Deze 

categorisering is binnen veel religies problematisch, maar volgens Scott zijn het in Frankrijk 

vooral – of mogelijk zelfs uitsluitend – moslims die beschuldigd worden van 

communautarisme. Van hen wordt dus verlangd dat zij hun overtuigingen categoriseren in 

termen van openbaar of privé, terwijl dit van andere gelovigen in Frankrijk, bijvoorbeeld 

christenen of joden, niet of in mindere mate gevraagd wordt. Daardoor is het probleem van 

categorisering voor laatstgenoemde gelovigen minder relevant; zij worden er volgens Scott 

niet – of minder – op aangekeken (Scott, 2007, p. 14). Op het ideologische niveau van laïcité 

is er dus een essentieel probleem voor veel moslims; zij kunnen niet tegelijkertijd voldoen aan 

de prioriteit van de nationale identiteit die laïcité van hen vraagt en aan hun lidmaatschap van 

de moslimgemeenschap, omdat zij zich daarmee volgens de Republiek schuldig maken aan 

communautarisme. Dit tweede probleem wordt hier benoemd als het 

communautarismeprobleem. 

 

Het derde probleem dat Scott onder de aandacht brengt is de manier waarop de Franse staat 

streeft naar gelijkheid, een van de drie aspecten van het Franse ideaalbeeld. Scott stelt dat 

gelijkheid vooral nagestreefd wordt door verschillen te ontkennen in de publieke sfeer. In de 

Franse politieke theorie staat namelijk centraal dat onder andere de sociale, religieuze en/of 

etnische herkomst van een individu irrelevant wordt gemaakt in de publieke sfeer: “it is as an 

abstract individual that one becomes a French citizen” (Scott, 2007, p. 11). Het gaat hier 

echter, zo stelt Scott, niet meer zozeer om de morele en/of politieke gelijkheid [equality] van 
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individuen, maar vooral om de uniformiteit [sameness]. Deze uniformiteit wordt als middel 

ingezet om gelijkheid te bereiken. Doordat met het nastreven van deze uniformiteit vooral 

wordt getracht verschillen onzichtbaar te maken en dus te ontkennen, worden ook onder 

andere sociale dilemma’s ontkend en ontweken (Scott, 2007, p. 108) met als gevolg dat deze 

niet opgelost worden en dat de kans groter wordt dat tegenstellingen escaleren. Het streven 

naar uniformiteit als basis voor gelijkheid is in Frankrijk bijvoorbeeld heel concreet zichtbaar 

in het feit dat de Franse staat in zijn volkstelling niets vermeldt over de religie, etniciteit of 

herkomst van de bevolking; “such figures would represent France as fractured and divided, 

not – as it claims to be – a united, singular entity” (Scott, 2007, p. 12).  Dit derde probleem 

wordt hier benoemd als het probleem van de ontkenning van verschillen. 

 

Er zijn dus globaal gezien drie problemen die Scott onderscheidt wanneer het gaat om laïcité, 

moslims en de wisselwerking tussen beide. Bij het eerste probleem, hier benoemd als het 

probleem van ongelijke toepassing van laïcité, is er sprake van een knelpunt dat specifiek 

geldt voor moslims en Frankrijk. Het tweede probleem, het communautarismeprobleem, is 

breder en speelt ook bij andere religieuze gemeenschappen en vervolgens is er bij het derde 

probleem, dat van de ontkenning van verschillen, sprake van een knelpunt dat niet alleen voor 

religieuze individuen of gemeenschappen relevant is, maar ook voor anderen die afwijken van 

de uniformiteit.  

 

Het democratische model als oplossing 

Hoewel de bovengenoemde problemen dus alle drie een andere reikwijdte hebben, ziet Scott 

een overkoepelende oplossing. Ze pleit namelijk voor een andere vorm van secularisme. Zoals 

Scott ook in een interview met Big Think10
 naar voren bracht, is zij van mening dat “hard-line 

secularism” geen juiste invulling van het concept secularisme is. Secularisme is op zichzelf 

geen verkeerd principe volgens Scott. Zij heeft vooral kritiek op de Franse vorm, die zij in het 

zojuist genoemde interview omschrijft als “unbending, insistent on that secular means one 

thing and that violations of it will not be tolerated in any way”.
11

 Deze vorm van secularisme 

noemt ze in haar boek het republikeinse model, dat als tegenhanger het democratische model 

heeft. Deze democratische variant, die door Scott als een goed alternatief wordt gezien, werd 

in de Franse context geplaatst door Jean Baubérot, afgescheiden lid van de commissie-Stasi 

                                                 
10

 Geraadpleegd via http://bigthink.com/joanwallachscott (19-10-2010). 
11

 Scott’s uitspraken over wat zij noemt “hard-line secularism” zijn geraadpleegd via 

http://bigthink.com/joanwallachscott (18-11-2010), onder “Hard-Line Secularism Is a Bad Idea”. 
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die zich bezighield met het vraagstuk rond de hoofddoek en historicus die zich veel met 

laïcité bezighoudt. Het democratische model werd volgens hem ontwikkeld tussen 1985 en 

1990 door de League of Education, een bond van docenten en anderen die geïnteresseerd zijn 

in het onderwijs (Scott, 2007, p. 121). 

 

In het plan van deze League wordt laïcité betiteld als het “the conscience of democracy” 

waarbij wordt getracht “to contain religion within its limits without denying its immense 

cultural significance” (Baubérot in Scott, 2007, p. 121-122). Dit zou als gevolg hebben dat 

laïcité een basisprincipe wordt waar vanuit problemen beter benaderd en beoordeeld kunnen 

worden. Zo zouden immigranten tegelijkertijd kunnen participeren in hun eigen 

“herkomstcultuur”, als basis van hun identiteit, alsook in de Franse cultuur, waardoor “full 

participation in universal dialogue” (Scott, 2007, p. 122) mogelijk wordt. Communautarisme 

is in dit model dus geen bedreiging, want burgers kunnen in beide gemeenschappen 

volwaardig en volledig participeren. De Franse eenheid zou op die manier uitgebreid kunnen 

worden naar een nieuwe vorm, die de uitkomst is van een ontmoeting van culturen en 

waarden. Verschillen zouden in het democratische model dus bemiddelbaar en 

onderhandelbaar zijn en de natie zou geconceptualiseerd kunnen worden als een heterogene 

entiteit, waarin de verschillen tussen burgers gezien worden als een rijkdom en niet als een 

gebrek. Het democratische model maakt volgens Baubérot – en Scott stemt met hem in – een 

toekomst mogelijk “in which sociocultural and socioreligious conflicts have been relatively 

mastered and contribute to the construction of the future” (Scott, 2007, p. 123). Het is 

belangrijk op te merken dat bij deze oplossing de verandering van het concept en de 

uitvoering van laïcité centraal staan en dus niet veranderingen binnen de moslimbevolking 

van Frankrijk. Scott stelt dan ook dat het niet religie maar het republikeinse model is dat het 

probleem vormt, doordat in dit model religie en het seculiere als absoluut tegengestelden 

gezien worden. De essentie van de oplossing die Scott aandraagt is dus dat de basis van het 

concept van laïcité verandert; overeenkomsten en eenheid worden niet gezocht in 

uniformiteit, want het is de erkenning en waardering van de onderlinge verschillen die zorgt 

voor gemeenschap. Die diversiteit is juist wat alle burgers gemeen hebben (Scott, 2007, p. 

183). 

 

Implicaties voor een Islam de France 

De oplossing in de vorm van het democratische model is op sommige punten verenigbaar met 

de uitgangspunten die de “middenwegmoslims” hebben bij hun streven naar een Islam de 
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France, zoals werd besproken in hoofdstuk 2. Hun eerste vooronderstelling, dat Frankrijk een 

homogene samenleving is waarin moslims vanwege hun religie “buitenstaanders” zijn, zou 

zelfs afgezwakt kunnen worden doordat in het democratische model sprake is van de natie als 

een heterogeen geheel. Islam wordt op deze manier een volwaardig bestanddeel van deze 

heterogeniteit en wordt niet langer gezien als “externe factor”. De tweede vooronderstelling 

van de voorstanders van een Islam de France was dat moslims in Frankrijk zich in 

toenemende mate als moslim identificeren. In het democratische model zou het beter mogelijk 

zijn voor gelovigen om zich primair als moslim te identificeren dan in het republikeinse 

model, zolang zij wel in beide werelden participeren. Het blijft dus problematisch wanneer zij 

zich primair of zelfs uitsluitend als moslim identificeren; in het democratische model wordt 

verwacht dat burgers zich niet van de Franse cultuur afscheiden maar zich juist (ook) daarmee 

identificeren. In het democratische model zou dus in ieder geval meer kans zijn op het 

succesvol vestigen van een Islam de France. Dit komt doordat het in dit model voor moslims, 

als lid van een religieuze gemeenschap, niet automatisch onmogelijk is lid te zijn van de 

Franse natie – dit in tegenstelling tot de situatie in het republikeinse model zoals dat nu wordt 

toegepast. Erkenning van diversiteit is een belangrijk onderdeel van het democratische model, 

maar het essentiële verschil met het republikeinse model is dat een van de uitgangspunten van 

laïcité, het ideaal van de natiestaat, anders geconceptualiseerd wordt (Scott, 2007, p. 121-

122). Waar de speerpunten van het republikeinse model neutraliteit en homogeniteit van de 

publieke ruimte zijn, wordt de essentie van het democratische model gevormd door 

heterogeniteit van de publieke ruimte en mogelijkheden voor het participeren in meer 

gemeenschappen dan alleen in de Franse samenleving. Het is volgens Scott zeer aannemelijk 

dat dit alternatieve model meer mogelijkheden biedt voor een verzoening tussen Franse 

moslims en laïcité dan het model zoals dat nu wordt toegepast in Frankrijk, omdat het ideaal 

dat ten grondslag ligt aan laïcité in het democratische model zodanig anders is geformuleerd 

dat het beter haalbaar wordt de Franse samenleving tot een eenheid te smeden. Hoewel het 

streven naar homogeniteit in de publieke ruimte de potentie heeft om te leiden tot het 

samenbinden van de samenleving, is het volgens Scott waarschijnlijker dat een algemene 

waardering voor de diversiteit binnen de samenleving, zoals het democratische model dat 

voorstelt, ook werkelijk verwezenlijkt kan worden – dit concludeert zij onder andere omdat de 

huidige vorm van laïcité na pakweg een eeuw nog niet het gewenste resultaat heeft (Scott, 

2007, p. 122-123). Het essentiële verschil tussen de modellen wordt dus gevonden in de 

uitgangspunten van beide, waarbij in het democratische model volgens Scott een beter en 

beter haalbaar ideaal nagestreefd wordt dan in het huidige republikeinse model.  
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Analyse van het democratische model 

Het streven naar eenheid, dat volgens Scott ten grondslag ligt aan het concept van laïcité, 

moet in het nieuwe model dus op een andere manier geformuleerd en nagestreefd worden. Het 

is in het democratische model echter de vraag in welke mate verschillen onderhandelbaar en 

bemiddelbaar zijn. Ook in het republikeinse model zijn verschillen namelijk in een bepaalde 

mate onderhandelbaar, het gaat hier om een relatief begrip. In het democratische model 

kunnen dus spanningen ontstaan van dezelfde orde als die in het republikeinse. Scott geeft 

hier geen duidelijke visie op, maar omdat in het democratische alternatief ruimte is voor 

erkenning van diversiteit en participatie in zowel hun eigen specifieke “religieuze cultuur” als 

de Franse cultuur, zullen dergelijke dilemma’s in het democratische model mogelijk beter 

behandeld kunnen worden. Hiervan is echter vooral sprake op het niveau van de staat. Het is 

namelijk goed denkbaar dat verschillen tussen groepen in een samenleving tot spanningen 

kunnen leiden die niet weggenomen kunnen worden door simpelweg het democratische model 

in te stellen en daarmee een waardering van diversiteit op te leggen aan de burgers. Hoe de 

burgers zich tot elkaar zouden verhouden wanneer het democratische model ingevoerd zou 

worden blijft daarom een kritisch punt, dat een resultaat is van de visie van Scott op waar het 

probleem zich bevindt. Scott stelt namelijk expliciet dat het probleem volgens haar wordt 

gevormd door het republikeinse model en dus niet door de (moslim)bevolking in Frankrijk 

(Scott, 2007, p. 123).  Hierdoor houdt zij zich vrijwel uitsluitend bezig met een oplossing 

“van bovenaf”. Doordat de veranderingen die Scott voorstelt van bovenaf opgelegd worden en 

zich daardoor vooral op het niveau van de staat afspelen, is het zeer de vraag of met het 

democratische model ook werkelijk de eenheid – waar Scott duidelijk belang aan hecht – in 

de samenleving bevorderd wordt. Mogelijk wordt dat probleem nu dus niet werkelijk 

opgelost; de ongenoegens over deze verschillen zijn al geworteld bij een deel van de Franse 

bevolking, een verandering van de manier waarop de staat zich opstelt ten opzichte van 

moslims verandert daar mogelijk weinig aan. Het model dat Scott voorstelt kan er dus voor 

zorgen dat moslims van de staat dezelfde rechten krijgen als andere religieuze groepen, dat 

hun communautarisme niet meer negatief wordt beoordeeld en dat verschillen niet langer 

ontkend worden. De problemen die zich in de samenleving afspelen zijn hiermee echter niet 

vanzelfsprekend ook verholpen. 
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4. De visie van John Richard Bowen 

 

De tweede denker die interessante inzichten biedt met betrekking tot de in deze scriptie 

centraal staande probleemstelling is John Richard Bowen. Bowen is sociaal-cultureel 

antropoloog en tegenwoordig werkzaam aan de universiteit van Washington. Zijn huidige 

onderzoek is gericht op vergelijkende sociale studies van islam over de hele wereld, waarbij 

hij onder andere ook etnografisch onderzoek verrichtte in Frankrijk.
12

 Vanaf 2006 schreef 

Bowen verschillende publicaties over islam en Frankrijk, waaronder het in 2010 

gepubliceerde boek “Can Islam be French?”. Hierin gaat Bowen specifiek in op het probleem 

dat in deze scriptie centraal staat en daarom wordt de visie die Bowen heeft op de kwestie 

rond de mogelijkheden voor een verzoening van laïcité en islam in Frankrijk besproken aan 

de hand van dit boek. 

 

Laïcité en Franse moslims volgens Bowen 

De vraag die Bowen probeert te beantwoorden in zijn boek is niet exact dezelfde als de vraag 

die hij in de titel van zijn boek stelt, maar vooral de vraag of islam “a generally accepted part 

of the French social landscape” (Bowen, 2010, p. 3) kan worden en of het mogelijk is dat 

islam “become[s] a workable reality for Muslims who wish to live fulfilling social and 

religious lives in France” (Bowen, 2010, p. 5). Bowen geeft niet expliciet een definitie van 

laïcité in zijn boek, maar hij laat door zijn boek heen wel blijken dat hij het belangrijk vindt 

dat laïcité “guarantees that the state will manage religions in an even-handed way” (Bowen, 

2010, p. 197). In het verdere zal blijken dat Bowen vindt dat dit in het huidige beleid niet 

goed wordt uitgevoerd. Een andere kanttekening die Bowen maakt met betrekking tot de 

relatie tussen moslims en laïcité is dat moslims volgens Bowen moeten “navigeren” tussen 

twee verschillende “realms of justification” (Bowen, 2010, p. 6), in deze scriptie vertaald als 

“rechtvaardigingsruimtes”: enerzijds is er een transnationale ruimte die is gebaseerd op de 

normen en tradities van de islam, anderzijds is er een nationale ruimte die is gebaseerd op de 

burgerwaarden van Frankrijk. Deze twee ruimtes hebben twee verschillende fundamenten 

waarop ze steunen, respectievelijk God en religie enerzijds en “de Republiek” anderzijds 

(Bowen, 2010, p. 6). De spanning die moslims ervaren tussen deze twee fundamenten bevindt 

zich vooral op het ideologische niveau van laïcité, omdat het gaat om de autoriteitskwestie. 

Deze werd in hoofdstuk 1 al toegelicht aan de hand van een uitspraak van Talal Asad dat er 

                                                 
12

 Geraadpleegd via http://anthropology.artsci.wustl.edu/bowen_john (28-10-2010). 
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binnen het concept van laïcité slechts plaats is voor “a single absolute power – the sovereign 

state – drawn from a signle abstract source […]” (Asad, 2006, p. 499). 

 

Bowen’s interpretatie van de Franse problemen 

Deze autoriteitskwestie staat in nauw verband met problemen die volgens Bowen genoemd 

worden door het deel van de Franse bevolking dat zich zorgen maakt over de integratie van 

moslims in de Republiek. Hij noemt in dit verband twee grote problemen. Het eerste hiervan 

is dat sommige moslims volgens een deel van de Franse bevolking communautaristisch zijn in 

hun tendensen om verbanden te vormen die op islam gebaseerd zijn, zoals moskeeën, scholen 

en buurtverenigingen. Dit zou hen ervan weerhouden volledig in te treden tot de gezamenlijke 

openbare ruimte. Dit eerste probleem komt grotendeels overeen met het tweede probleempunt 

van Scott dat werd genoemd in hoofdstuk 3 en wordt dus ook hier benoemd als het 

communautarismeprobleem. Het tweede punt dat Bowen beschrijft wordt niet als zodanig 

genoemd door Scott. Bij dit tweede punt gaat het om het probleem dat sommige moslims er 

niet in zijn geslaagd te voldoen aan de eisen van laïcité, omdat ze religieuze normen en 

waarden – of culturele waarden die zijn afgeleid van religie – in de plaats brengen van 

seculiere normen en waarden. Hierdoor slagen zij er niet in te voldoen aan normen als 

godsdienstvrijheid en de gelijkheid van man en vrouw (Bowen, 2010, p. 179). Dit tweede 

probleem, dat hier benoemd wordt als het waardenprobleem, bestaat volgens Bowen uit twee 

claims. De eerste is de claim dat sommige Franse moslims onvoldoende een verbintenis 

hebben met secularisme omdat ze religieuze geboden boven nationale en seculiere geboden 

plaatsen. Het gaat hier dus om de prioriteiten die moslims zelf stellen. De tweede claim is dat 

sommige Franse moslims niet compleet geassimileerd zijn aan Franse waarden omdat ze 

stukjes van hun “herkomstcultuur” hebben vastgehouden die niet passen bij de dominante 

waarden van Frankrijk (Bowen, 2010, p. 188). De tweede claim is duidelijk een zelfstandige 

claim omdat het hier niet alleen om de keuzes van individuele moslims gaat, maar om de 

claim dat religieuze waarden in strijd zijn met “seculiere” waarden. Deze twee claims vormen 

volgens Bowen de essentie van het waardenprobleem. 

 

De twee problemen, het communautarismeprobleem en het waardenprobleem, ontstaan 

volgens Bowen echter niet alleen doordat moslims verkeerde normen zouden hanteren of 

doordat waardensystemen met elkaar zouden botsen. Bowen denkt namelijk dat het de Franse 

staat ontbreekt aan het inzicht dat er parallellen zijn tussen het pad dat moslims volgen in de 

richting van integratie in de Republiek en het pad dat andere religieuze groepen tot nu toe 
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hebben gevolgd in dezelfde richting. Bowen stelt in zijn boek dat andere religieuze groepen, 

zoals joden, protestanten en rooms-katholieken, vergelijkbare wegen hebben afgelegd als de 

moslims. Refererend aan het communautarismeprobleem schrijft hij dat ook deze religieuze 

groepen verenigingen en verbanden vormden – en nog steeds vormen – die vergelijkbaar zijn 

met die van de moslims (Bowen, 2010, p. 181). Dat moslims dit ook doen is echter relatief 

nieuw en dit resulteert in zorgen bij het deel van de Franse bevolking dat bang is dat moslims 

hun mondiale, religieuze loyaliteiten boven hun Franse, Republikeinse loyaliteit plaatsen 

(Bowen, 2010, p. 188). Dit punt van zorg staat in direct verband met de hierboven beschreven 

spanning die moslims ervaren tussen wat werd benoemd als de rechtvaardigingsruimtes. In 

een diepere historische context is deze loyaliteitskwestie niet nieuw, aldus Bowen. Andere 

religieuze groepen hebben zulke beschuldigingen ook ervaren toen zij “nieuw” waren, maar 

inmiddels zijn hun verenigingsactiviteiten een deel geworden van de als vanzelfsprekend 

aangenomen achtergrond van het Franse sociale leven (Bowen, 2010, p. 188). 

 

Volgens Bowen zijn we getuige van “a tightening of the value-screws” (Bowen, 2010, p. 

196), hiermee bedoelt hij dat er sprake is van een sterkere verwerping van pluralisme onder 

het mom van nationale integratie. Waardenpluralisme in verenigingen, in religieuze kringen 

en in de familie, is echter precies wat het voor Frankrijk mogelijk heeft gemaakt om 

katholieken, protestanten en joden te “integreren” in de Republiek, aldus Bowen. Hij stelt dat 

het veranderen van de religieuze overtuigingen van mensen of hun algemene waarden niet de 

taak van laïcité is, omdat laïcité slechts vraagt dat mensen zich houden aan bepaalde 

geaccepteerde “spelregels” wanneer zij het publieke, politieke leven betreden (Bowen, 2010, 

p. 196). Bowen geeft als voorbeeld dat Frankrijk niet van Katholieke bisschoppen (of 

Katholieke individuen) vraagt dat zij publiekelijk de waarde van het kiezen van abortus of het 

gebruiken van anticonceptie erkennen, omdat de Franse staat weet dat waardenpluralisme niet 

leidt tot verzwakking van politiek engagement. Hiermee bedoelt Bowen dat burgers ondanks 

hun verschillen in waarden zich wel verbonden kunnen voelen met de natie en met de 

discussies die plaatsvinden binnen de natie, bijvoorbeeld op sociaal of politiek vlak (Bowen, 

2010, p. 196).  

 

Sociaalpragmatisme als oplossing 

Bowen draagt het sociaalpragmatische model aan als oplossing voor de twee hierboven 

beschreven problemen. In dit model wordt er niets veranderd aan het concept laïcité en haar 

uitgangspunten, maar er verandert vooral iets aan de manier waarop geredeneerd wordt. 
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Volgens Bowen is het namelijk van groot belang dat er wordt geredeneerd in een andere stijl 

dan tot nu toe gebeurde; het sociaalpragmatische redeneren moet in de plaats komen van het 

huidige “block thinking” (Bowen, 2010, p. 196). Bij laatstgenoemde stijl wordt gewerkt met 

vaste categorieën die ervoor zorgen dat bepaalde groepen individuen – in deze context zijn 

hierbij vooral de moslims van belang – worden uitgesloten en dat hun motieven niet meer 

onderzocht worden, wat resulteert in generaliseringen. Bij de sociaalpragmatische stijl 

daarentegen worden Franse wettelijke en morele categorieën aangepast en uitgebreid, zodat 

ook moslims ingesloten kunnen worden (Bowen, 2010, p. 196). Bowen redeneert in dit model 

dus met de burger – in dit geval de moslim – als uitgangspunt, waardoor hij tot de conclusie 

kan komen dat de Franse wet veranderd dient te worden om het voor deze burgers mogelijk te 

maken dat zij deelnemen aan de samenleving. Hierin komt de sociaalpragmatische aard van 

Bowen’s model duidelijk naar voren: het model is gericht op mensen op een manier die de 

praktische bruikbaarheid in ogenschouw neemt. In dit geval heeft dat dus als resultaat dat 

vanuit het perspectief van de burger wordt beargumenteerd dat het nodig is de wettelijke en 

morele categorieën aan te passen. Deze aanpassingen hebben volgens Bowen als gevolg dat 

moslims op moreel en wettelijk gebied dezelfde rechten kunnen krijgen als andere religieuze 

groepen, voor wie deze rechten in Frankrijk al eerder vastgesteld werden. Dit is mogelijk 

doordat men in de “nieuwe stijl” met pragmatische redeneringen gebruik maakt van de 

geaccepteerde Franse sociale vormen, waardoor instituten gelegitimeerd kunnen worden die 

als innovatief gezien kunnen worden voor moslims, maar die voor anderen al lange tijd 

beschikbaar waren. Christenen en joden kunnen bijvoorbeeld diensten houden in fatsoenlijke 

omgevingen, kunnen voedsel vinden dat voldoet aan hun religieuze eisen en kunnen hun 

dagelijks leven organiseren op een manier die voldoet aan hun concept van vroomheid, terwijl 

dit volgens Bowen voor moslims tot nu toe niet mogelijk was. In het sociaalpragmatische 

model zou dus verandering komen in de rechten van moslims, omdat de staat zich anders 

opstelt. Bowen benadrukt daarbij dat laïcité “guarantees that the state will manage religions in 

an even-handed way, such that Muslims, too, can carry out religious obligations and can take 

advantage of the possibilities offered by French law without suffering religious-based 

discrimination” (Bowen, 2010, p. 197). De basis van laïcité blijft hetzelfde, maar de 

uitwerking van het concept verandert doordat met een andere, sociaalpragmatische 

redenatiestijl gezocht wordt naar oplossingen voor problemen die zich voordoen in de 

samenleving. Het is echter niet alleen de Franse staat die de sociaalpragmatische stijl moet 

gaan hanteren, want volgens Bowen zouden ook binnen de islamitische traditie 

sociaalpragmatische redenatievormen aangenomen moeten worden. Dit is mogelijk wanneer 
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geaccepteerde islamitische categorieën, zoals de wettelijke tradities, gebruikt worden om 

praktijken te legitimeren die als innovatief gezien kunnen worden, zoals Franstalige preken en 

hypotheken met een rente. Het laatstgenoemde punt kan voor moslims een probleem zijn, 

doordat het volgens sommige interpretaties van de Koran niet toegestaan is rente te betalen 

over een lening. In veel (West-Europese) landen is het echter onmogelijk een hypotheek af te 

sluiten zonder daar rente over te betalen en dus is het voor gelovigen soms wel noodzakelijk 

om op zoek te gaan naar mogelijkheden voor de legitimering van een dergelijke praktijk. 

Hoewel Bowen erkent dat innovaties als deze waarschijnlijk veelvuldig betwist zullen 

worden, zijn ze volgens hem op deze manier voortgebracht vanuit het islamitische 

rechtvaardigingsruimte en dus gebaseerd op islamitische normen, waardoor zij geaccepteerd 

zullen kunnen worden in het transnationale, islamitische rechtvaardigingsruimte (Bowen, 

2010, p. 197). Dit is voor veel moslims belangrijk omdat velen op zoek zijn naar een manier 

waarop zij zowel loyaal kunnen zijn aan de islamitische normen als aan de Franse normen. 

 

Implicaties voor Franse moslims en de staat 

Volgens Bowen kan de vraag of de islam een algemeen geaccepteerd onderdeel van het 

Franse sociale landschap kan worden positief beantwoord worden, wanneer zowel moslims 

als de staat zich ervoor inzetten dat innovaties mogelijk worden door sociaalpragmatisch te 

redeneren. Dit is een uitdaging die voor beide zijden op een andere manier geldt. De uitdaging 

voor Franse moslims is om keuzes te maken die het voor hen mogelijk maken onderdeel te 

worden van de Franse samenleving en die tegelijkertijd gerechtvaardigd zijn binnen de 

transnationale ruimte van de islam. Deze islamitische rechtvaardigingsruimte vraagt namelijk 

van hen dat zij een ontwikkelde islamitische basis verschaffen voor hun opvattingen. Daar 

tegenover staat volgens Bowen dat het de uitdaging voor de Franse staat is om manieren te 

vinden waarop de werkelijke sociale situatie van waardenpluralisme getheoretiseerd kan 

worden in de wet, de politiek en het sociale leven (Bowen, 2010, p. 198). Hij geeft hierbij 

geen duidelijke, praktische handvatten maar volgens Bowen moet de staat voor zichzelf en 

voor de bevolking inzichtelijk maken wat de huidige situatie is, erkennen dat er sprake is van 

waardenpluralisme en ervoor zorgen dat deze situatie omarmd wordt door de wet, de politiek 

en het sociale leven. Waardenmonisme, één gemeenschappelijk waardensysteem, zal dan niet 

langer het ideaal zijn en dit zal volgens Bowen als gevolg hebben dat daar een ander ideaal 

voor in de plaats komt, namelijk dat van “shared respect for a common legal and political 

framework” (Bowen, 2010, p. 198). Van het waardenprobleem zou dan geen sprake meer zijn, 

omdat het pluralisme dan een geaccepteerde situatie zou zijn waar vanuit verder gewerkt 
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wordt, aldus Bowen. Wanneer dit bereikt wordt, dan zullen volgens hem de paden die 

moslims kiezen in de richting van integratie behandeld worden als gelijk aan de paden die ooit 

door christenen en joden gevolgd werden. Dan zal ook het communautarisme niet langer een 

probleem zijn, omdat men zal zien dat andere religieuze groepen ook eigen verbanden hebben 

gevormd, zoals scholen en verenigingen, en tegelijkertijd integreerden in de Franse 

samenleving. Op deze wijze concludeert Bowen dat wanneer de Franse staat en Franse critici 

tot het inzicht komen dat waardenpluralisme de huidige situatie kenmerkt, dit accepteren en 

dit inbedden in de wet, de politiek en het sociale leven, het ook voor moslims mogelijk zal 

worden een algemeen geaccepteerd onderdeel te zijn van de Franse samenleving. 

 

Analyse van het sociaalpragmatische model 

Zoals hierboven werd beschreven is de kern van de sociaalpragmatische oplossing van Bowen 

dat er een verandering plaatsvindt in de redenatiestijl van de Franse staat en de Franse 

moslims. In tegenstelling tot Scott betrekt Bowen dus beide partijen bij zijn oplossing. Dit kan 

een positieve invloed hebben op de oplossing van het probleem, omdat het aannemelijk is dat 

de spanningen die ontstaan zijn tussen moslims in Frankrijk en de Franse staat – met zijn 

laïcité – gemakkelijker opgelost kunnen worden wanneer van beide kanten naar elkaar toe 

wordt gewerkt. Bowen legt in zijn sociaalpragmatische model veel nadruk op het belang van 

de manier waarop geredeneerd wordt. Enerzijds kan het een goed idee zijn om het probleem 

op deze manier “van binnenuit” op te lossen omdat het uiteindelijk de denkpatronen van 

mensen zijn die voor blokkades zorgen; wanneer velen in vaste categorieën redeneren die een 

bepaalde groep, zoals de moslims, uitsluiten, dan wordt die groep ernstig beperkt in haar 

mogelijkheden wanneer zij werkelijk een deel wil worden van de samenleving. Anderzijds is 

de vorm zoals Bowen die omschrijft ook problematisch. Hij blijft namelijk enigszins hangen 

in zijn argumenten voor het veranderen van de redenatiestijlen en in de mogelijke resultaten 

hiervan, waardoor hij uiteindelijk niet tot een eenduidig en concreet plan komt. Hoewel zijn 

boek voor een groot deel bestaat uit voorbeelden van situaties waarin een sociaalpragmatische 

manier van redeneren een positieve uitkomst had geeft hij niet aan hoe dit in de toekomst 

consequent toegepast zou kunnen worden. Het sociaalpragmatische model van Bowen geeft 

op deze manier bezien dus een goede aanzet voor een oplossing van de problemen in de 

relatie tussen Franse moslims en laïcité, maar Bowen komt zelf niet tot een model dat alle 

aspecten bevat die nodig zijn waarmee het model ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 
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5. Conclusie 

 

In de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat Scott en Bowen beiden een heel eigen visie 

hebben op de relatie tussen laïcité en moslims in Frankrijk, op de problemen die hieraan 

verbonden zijn en op de oplossing hiervan. Wat voor de probleemstelling in deze scriptie van 

belang is, is of deze denkers met hun voorstellen mogelijkheden bieden voor een verzoening 

van het hedendaagse Franse regeringsbeleid met haar laïcité met het gedachtegoed van de 

islam in Frankrijk. Een kritisch punt dat bij het model van Scott werd genoemd is dat het 

democratische model mogelijk niet het beoogde doel van eenheid in de samenleving als 

resultaat zal hebben. Het democratische model met haar nieuwe concept van eenheid als basis 

van laïcité wordt namelijk van bovenaf opgelegd aan de burgers. Dit zal de heersende 

gevoelens van onvrede in de samenleving niet plotsklaps doen verdwijnen en dus is het ook 

zeer de vraag of met deze oplossing de samenleving werkelijk wordt samengebonden, of dat 

er meer sprake is van een soort “formele” eenheid omdat de staat voortaan diversiteit zal 

erkennen en waarderen en de eenheid niet meer zal zoeken in uniformiteit. Hoewel dit een 

belangrijk vraagteken is dat bij het model van Scott gezet zou moeten worden, biedt Scott wel 

een belangrijke bijdrage aan een mogelijke oplossing van de probleemstelling in deze scriptie. 

Het gaat in deze scriptie namelijk specifiek om de problematische relatie tussen moslims en 

laïcité en niet expliciet om de relatie tussen moslims en de rest van de Franse bevolking; dit is 

vooral het probleem dat Scott zelf bezighoudt. Hoewel zij dus mogelijk geen bevredigende 

oplossing biedt voor haar eigen probleemstelling, geeft zij met haar democratische model 

mogelijk wel een goede aanzet voor de oplossing van het probleem dat in deze scriptie 

onderzocht werd. Gebleken is dat het huidige beleid met het streven naar homogeniteit 

verschillende problemen veroorzaakt. Met het door Scott ontwikkelde democratische model 

zou dit opgelost kunnen worden, doordat een van de uitgangspunten van laïcité, het ideaal van 

de natiestaat, een andere invulling krijgt. De kern van het democratische model is namelijk 

dat heterogeniteit van de publieke ruimte erkend en gewaardeerd wordt en dat er voor burgers 

mogelijkheden zijn voor het volledig en volwaardig participeren in meer gemeenschappen dan 

alleen in die van de Franse natie. De spanningen tussen Franse moslims en laïcité zouden 

hiermee voor een groot deel opgelost kunnen worden, omdat het “anders-zijn” van moslims 

niet langer als negatief beoordeeld wordt en zij zich daardoor ook als zodanig in de publieke 

ruimte mogen vertonen. Daar komt bij dat in het democratische model dezelfde middelen, 

zoals gebedsruimtes, beschikbaar gesteld worden voor moslims als voor andere religieuze 
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groepen en tenslotte is er in het democratische model geen sprake meer van het 

communautarismeprobleem omdat het deelnemen in een andere gemeenschap dan de natie 

niet langer een probleem is zolang de burger zich door het lidmaatschap in deze andere 

gemeenschap niet afsluit van de Franse samenleving. 

 

Een probleem dat met het democratische model blijft bestaan is dat sommige aspecten van het 

praktiseren van de islam niet in hun traditionele vorm kunnen worden “gekopieerd” naar en 

toegepast in de Franse samenleving. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vijfmaal per dag 

bidden op gezette tijden, genoemd in hoofdstuk 2, en het islamitische huwelijk dat niet als een 

volwaardig huwelijk wordt erkend door de Franse wet. Op dit punt lijkt John Richard Bowen 

een aanzet tot een passende oplossing te bieden. Hoewel in de analyse aan het einde van 

hoofdstuk 4 bleek dat hij geen bruikbaar model biedt dat alle aspecten bevat om toegepast te 

kunnen worden in de samenleving, heeft zijn model als voordeel dat zowel de Franse staat als 

de moslimbevolking van Frankrijk betrokken wordt in de oplossing van het probleem. Bowen 

pleit voor een nieuwe stijl van redeneren, door hem benoemd als de sociaalpragmatische stijl, 

waarbij de Franse staat niet langer redeneert in vaste, uitsluitende categorieën en waarbij 

Franse moslims zoeken naar mogelijkheden om innovaties door te voeren die zowel 

gerechtvaardigd kunnen worden in de transnationale, islamitische ruimte als in de nationale, 

Franse ruimte. Wanneer de Franse staat met inachtneming van laïcité en de Franse moslims 

met inachtneming van de islamitische traditie op deze manier beiden een pragmatische 

denkwijze hanteren, dan kunnen zij samen zoeken naar mogelijkheden om islamitische 

praktijken in te bedden in de Franse samenleving op een manier die vanuit de basis van laïcité 

en vanuit de basis van de islamitische traditie gelegitimeerd kan worden. 

 

Op hierboven beschreven wijze is het dus mogelijk dat er een verzoening plaatsvindt tussen 

het hedendaagse Franse regeringsbeleid met haar laïcité en het gedachtegoed van de islam in 

Frankrijk. Deze conclusie is echter slechts geldig in het licht van de door Scott en Bowen 

geboden inzichten. Wanneer andere auteurs aan het woord gelaten worden is een andere 

conclusie denkbaar, maar met de hier voorhanden zijnde visies blijkt dat wanneer het 

democratische model van Scott wordt toegepast en men de sociaalpragmatische redenatiestijl 

hanteert die Bowen voorstelt, er stappen gezet kunnen worden in de richting van verzoening 

tussen laïcité en Franse moslims. Of hier ook werkelijk eenheid in de samenleving mee wordt 

bereikt is een vraag die onderzoeksstof kan bieden voor een nieuw onderzoek. 
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