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Sharia-les in Aarhus
EILDERT MULDER

Een complete religieuze stroming
verbieden gaat ver. Maar een
enkele dolgedraaide moskee
sluiten? Zou de godsdienstvrijheid
er echt onder lijden als werklieden
in de Deense stad Aarhus de
deuren zouden dichtspijkeren van
de Grimhojmoskee, producent van
griezeltheologie en Syriëgangers?
Ook platwalsen komt in
aanmerking, want het gebouw doet
pijn aan de ogen. Maar pas echt
erg zijn de verkondigingen die te
beluisteren zijn in dit
architectonische gedrocht. Daarvan
gaan de oren bloeden. Een Deense
tv-zender maakte via een
verborgen camera opnames van
een godsdienstles, waarin imam
Abu Bilal Ismail uitlegt welke
sanctie er, volgens de sharia, staat
op seks buiten het huwelijk. In
vrijwel alle gevallen is dat volgens
de man Gods steniging, behalve
als de vrouwelijke partner in dit
kwaad nog maagd blijkt te zijn.
Welke straf krijgt zij? "Geseling",
roepen de 'catechisanten' in koor.
Ze horen ook nog dat iedereen die
de islam verlaat de dood verdient.
Denemarken kan gerust zijn, suste
de moskee. De imam legde alleen
maar de sharia uit en die geldt niet
in Denemarken. Geen steniging of
geseling dus in het land van Sören
Kierkegaard en Hans Christian
Andersen, vooralsnog tenminste.
Wel steniging elders in de wereld
als het aan deze moskee ligt, en
ook verbranding of verdrinking in
kooien, want in 2014 betuigde zij
haar steun aan IS.

bestuur ontkende Kristensen ooit te
hebben ontmoet. Maar een
jongerenwerker van het godshuis
zei dat hij zijn vriend was.
Imam Abu Bilal haalde vaker het
nieuws. In 2014 vroeg hij in een
gebed aan God om alle
'zionistische joden', die hij
'profetenmoordenaars' noemde, te
doden. Hij deed dat in Berlijn. Later
zei hij dat hij alleen joden bedoelde
die inwoners van Gaza doodden.
Mensen dood bidden zal wel niet
onder enige definitie van terreur
vallen. Maar dat dit soort imams en
hun moskeeën de geesten rijp
maken voor fysiek geweld is
duidelijk.
Van deskundigen hoor je wel dat
radicale moskeeën voor IS
onbelangrijk zijn. Ronselpraktijken
zouden zich vooral afspelen in
huiskamers en op internet. Maar
volgens de Deense politie loopt een
bezoeker van de Grimhojmoskee
wel degelijk een vergrote kans om
in Syrië te belanden. Een jaar
geleden telde ze 110 Deense ISvrijwilligers. Van hen zouden 24
hun religieuze vorming in de
moskee in Aarhus hebben
ontvangen. Dat lijkt een krachtig
argument voor sluiting, ook ter wille
van gematigde moslims, die alle
reden hebben zich geïntimideerd te
voelen zolang dolende geesten vrij
hun gang kunnen gaan. Aarhus is
overigens de woonplaats van Kurt
Westergaard, een van de
cartoonisten die in 2006 de wereld
schokten met spotprenten over
Mohammed.

Moskeevoorzitter Oussama Saadi
noemde de bekeerling Victor
Kristensen een held. In 2014
pleegde die namens IS een
zelfmoordaanslag in Bagdad. Hij
was toen 21. Volgens vrienden
bezocht hij vanaf zijn veertiende de
Grimhojmoskee. Zijn vader vernam
via een kil sms'je dat zijn zoon een
'martelaar' was geworden. Het
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