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D
e eerste keer dat ik me bewust
werd van islamitische intole-
rantie, was begin 1989, toen
op tv beelden opdoken van
woedende migranten die tij-

dens een demonstratie in het Engelse Brad-
ford De duivelsverzen van Salman Rushdie in
de fik staken. Niet veel later, toen de Iraanse
ayatollah Khomeini over Rushdie een fatwa
had uitgesproken, werd er ook in Nederland
gedemonstreerd, werd er geroepen: ‘Dood
aan Rushdie!’

Ik was net tien jaar oud en die roman
trok me meteen enorm aan: dat een boek
zoiets kon aanrichten! Het moest iets ma-
gisch zijn. Ik deed een poging het te lezen,
maar het was te hoog gegrepen voor een
tienjarige. Een paar jaar later kwam het er
alsnog van: magisch was het inderdaad, maar
reden tot moord? Een kwart eeuw later was
ik in de gelegenheid Rushdie te interviewen
en bij die gelegenheid vertelde hij onder
meer hoezeer het hem verblijdde dat De dui-
velsverzen, nu de storm rond het boek na al
die jaren was gaan liggen, eindelijk als lite-
rair werk gelezen werd, zoals het altijd was
bedoeld.

Het is een lot dat je ook de roman Ik ga
leven van de jonge Turks-Nederlandse schrij-
ver Lale Gül zou toewensen. Maar helaas: de
auteur wordt ernstig bedreigd en heeft haar
ouderlijk huis moeten verlaten, omdat ook
daar de islamitische intolerantie onverdraag-
lijk werd.

Ook bij Güls boek is het nu bijna onmo-
gelijk het als gewoon boek te lezen. Sterker
nog, de kwestie-Gül werd inzet van een spel-
letje Wie Staat Aan De Goede Kant Van De

Geschiedenis? Op sociale media werd naar-
stig onderzocht wie de petitie laatlalevrij.nl
wel of niet ondertekend had. Elsevier-colum-
nist Geerten Waling wilde weten waarom
wél Jesse Klaver en Nevin Özütok hun hand-
tekening hadden gezet, maar Kauthar Bou-
challikht niet. Een petitie als loyaliteitsver-
klaring aan het Deugse Rijk.

De ironie wil dat uitgerekend Geert Wil-
ders Güls dapperheid prees tijdens een ver-
kiezingsdebat met Mark Rutte. Ironie ja,
want blijkbaar heeft Wilders alleen hart voor
de schone kunsten als zij hem helpen zijn is-

lamstokpaardje te berijden. En nog ironi-
scher: dezelfde Geert Wilders die zich hier
als voorvechter van een vrije literatuur pre-
senteerde, is de man die de Koran wil verbie-
den. De Koran, ja: alleen al vanwege de we-
reldwijde invloed die ervan uitgaat een van
de belangrijkste literaire teksten ooit ge-
schreven (en dat zeg ik als atheïst).

Wilders heeft zijn goedkope flirt met
Gül niet eens nodig. Dat hijzelf al zeventien
jaar beveiligd wordt, is het beste bewijs dat
er, ruim dertig jaar na de fatwa tegen Rusdie,
nog veel moet veranderen in het denken van
aardig wat islamitische Nederlanders. Daar
draag je niet aan bij door zélf een fatwa over
een boek uit te spreken.
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