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Lieve vrienden en familie van remi, Motief-sympathisanten, collega wereldverbeteraars.
Ik heet jullie allen graag van harte welkom op deze ontmoetingsdag die we organiseren ter
herinnering aan Remi Verwimp, medeoprichter en bongenoot van Motief vzw .
Dit jaar konden we niet anders dan in te zoomen op islam en emancipatie. Niet enkel omwille van de
– soms toch obsessieve- passie van Remi voor zowel emancipatorische bewegingen als voor
uitgesloten groepen, maar ook omwille van de balansopmaak van 50 jaar migratie en 40 jaar
erkenning islam.
We kunnen niet om de stelling heen dat onze samenleving het moeilijk heeft om om te gaan met
etnische en levensbeschouwelijke diversiteit. Ondanks de decennialange aanwezigheid van mensen
die mee dit land hebben opgebouwd wordt de vraag nog steeds gesteld ‘hoe deze mensen in te
passen in het dominant kader’, hoe hen te integreren? Dit lastig karwei is niet enkel van toepassing
op de eerste generatie, maar ook op de latere generaties ‘allochtonen’ – alsof ze van elders zijn moeten zij zich tevreden stellen met een tweederangsburgerschap .
Niet enkel migratieroots spelen minderheidsgroepen parten, maar ook de bewuste keuze om te
geloven, zeker in Allah. Als je daarbovenop ook nog wil praktiseren, dan lijkt die keuze automatisch
geassocieerd wordt met een daad van ‘jezelf actief buiten de samenleving plaatsen’. De keuze voor
een hoofddoek, ritueel slachten, de ramadan, naar de moskee gaan zijn anno 2014 blijkbaar
verdachte handelingen. Men zoekt naar wondermiddelen om dit tegen te gaan door allerlei
verboden in te lassen – denk maar aan de hoofddoekverbod en recent nog de invoering van het
verbod op ritueel slachten- maar ook verplichte inburgeringslessen, naast de screening van moslims
door de Staatsveiligheid, zouden soelaas bieden. Men kadert dit binnen de idee van de ‘botsing der
beschavingen’: het verlicht rationeel Westen strijdend voor universele waarden tegenover de
barbaarse islam met zijn Syriëstrijders die erop uit is om een jihad te voeren tegen alles wat Westers
is.
Vergetende dat ook wij, Belgische moslims, deel uit maken van het Westen. Moslims zijn immers ook
burgers, het zijn moeders en vaders, het zijn werknemers, studenten, het zijn natuurliefhebbers,
feministen en noem maar op. Ook hebben ze een mening over hoe we in België beleid kunnen
voeren rond onderwijs, arbeid, zorg, cultuur en zoveel meer, rekening houdend met de meest
kwetsbaar gemaakten. En sommigen onder hen laten zich hierin inspireren en bevragen door islam.
Denk maar aan politieke emancipatiebewegingen zoals de Arabisch Europese Liga en Baas Over Eigen
Hoofd die op krachtige en consequente wijze dominante machtsstructuren, racisme en gelijke
burgerschap in vraag stelden. Bewegingen die onze samenleving een spiegel voorhielden en tegelijk
opriepen tot emancipatie en zelfbepaling.
Vandaag willen we hier dieper op ingaan, we hebben een gevulde maar uiterst boeiende namiddag
voor de boeg met sprekers uit het verre Zuid-Afrika, het niet zo verre Nederland, onze superdiverse
hoofdstad Brussel , Oost-Vlaanderen en uiteraard mocht Antwerpen niet ontbreken. Wat de sprekers
gemeen hebben is hun radicale kritiek op de onderdrukkende maatschappelijke orde. Ze gaan op

zoek naar alternatieven die gericht zijn op het verbinden van mensen en nodigen uit om onze wereld
radicaal anders te verbeelden.
We kozen er dan ook bewust voor om ook vanuit theologische en feministische hoek de
emancipatorische strekking binnen islam te verkennen, en in een tweede panel de concrete praktijk
in België centraal te stellen. Als Motief zijn we het ondertussen gewoon om radicaal te kiezen voor
een andere opstelling waarbij groepen ten volle hun krachten kunnen inzetten. Daarom willen we
vandaag ook jonge mensen wiens stemmen niet altijd doorklinken in het dominant discours , heel
expliciet een gezicht en stem geven.
Ik wens jullie alvast een deugddoende namiddag waarin het emancipatorisch beweging maken als
gemeenschappelijke identiteit kan ervaren worden en nieuwe bondgenootschappen worden
gecreëerd.

