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MUSLIMDENKERS EN HET WESTEN

Spreker: Prof. dr. Dirk Debeaussaert (Gent)
De campagne van Napoleon in Egypte (1798-1801) opende de deur voor de modernisering in de
islamitische wereld. Het enthousiasme voor de frisse ideeën was aanvankelijk zeer groot. Het leek
enorme kansen te bieden om de traditionele structuren van de samenleving en de islam te
vernieuwen. De soms verregaande verwestering riep echter ook maatschappelijke en ideologische
weerstanden op. Zij werden versterkt door het kolonialisme en de politieke hegemonie van het
Westen over de islamwereld. Tweehonderd jaar later blijft het spanningsveld tussen de fascinatie
voor de Westerse innovatie en de aandacht voor de authenticiteit van het eigen erfgoed nog steeds
actueel. De zoektocht naar een evenwicht tussen beide vormt één van de belangrijkste onderwerpen
in de literatuur en het doctrinaire denken in de islam en maakt het voorwerp uit van een scherpe
strijd tussen overtuigde modernisten en meer behoudsgezinde of radicale denkers. Tijdens de laatste
decennia lijkt de invloed van de conservatieve beweging aan belang te winnen, maar de modernisten
slagen er toch in de islamisering van staat en samenleving te temperen.
Literatuur
Ik bereid tegen het najaar een boek voor over dit onderwerp.
Een goede inleiding vindt men in Albert Hourani, Arabic thought in the liberal age 1798-1939, Oxford
1983.
Auteurs als Fou’ad Zakariya, Sa’id al-Ashmawi Rachid Benzine, Fouad Laroui (beide laatsten ook in
het Nederlands) geven een goed beeld van de tendenzen in het modernisme.
Personalia
Dirk Debeaussaert (1964) is doctor in de Oosterse Talen en Culturen (UGent). Hij was de eerste
Vlaamse assistent directeur bij het Nederlands Vlaams Instituut in Caïro en hield verschillende
functies in de Belgische veiligheid, onder meer als raadgever van de minister van Binnenlandse Zaken
inzake terrorisme en radicalisering. Hij is Professor Nationale Veiligheid (Ugent) en Senior Associate
Fellow of the Egmont Institute for International Relations (Brussel).
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