
P E R S B E R I C H T

Een alternatief debat: 
De toekomst van de Islam in Nederland.

Op zondag 13 oktober aanstaande organiseert Uitgeverij Van Praag in debatcentrum De 
Balie, een ontmoetingsplek voor Amsterdamse intellectuelen, het debat ‘De toekomst van 
de Islam in Nederland’. Het debat bespreekt een legitiem thema, dat al jarenlang een 
vraagstuk vormt binnen het publieke debat over de Islam.  Kortom een maatschappelijk 
breed gedragen thema waar menig mens een oordeel over heeft.

Bij een debat als deze mag men veronderstellen dat het een gewichtig panel kent, maar de 
organisator kiest liever voor de arabist Hans Jansen, imam Abdul-Jabbar van de Ven en Okay 
Pala van Hizb ul Tahrier. Deskundige, publicist, activist et cetera; we kunnen deze panelleden 
diverse etiketten opplakken, behalve die van sprekers die denken in oplossingen en die 
geloven in het belang van dialoog. De genoemde sprekers voeden  het onbehagen in onze 
samenleving, en staan daarmee voor verdeling in plaats van binding.

Een debat met een belangrijk maatschappelijk thema moet ook maatschappelijk draagvlak 
creëren. Daarom organiseert Stichting Argan een alternatief debat over de toekomst van de 
Islam in Nederland.

Het debat heeft het doel om de toekomst van de Islam te beschrijven door panelleden die 
voorstanders zijn van een constructief debat en pragmatisch denken. Panelleden die niet 
streven naar een utopie gestoeld op hun ideologie.

Graag nodigen wij u uit voor het alternatief debat ‘De toekomst van de Islam in Nederland’, op  
 zondag 13 oktober om 20:00 uur 
 (inloop vanaf 19:30 uur). 
 
 Onder leiding van Martijn de Greve spreken onder andere de wetenschapper 
 Jan Jaap de Ruiter, Amsterdams wethouder Pieter Hilhorst, woordvoerder 
 van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) Yassin el Forkani, en 
 journalist Bart Schut  met elkaar over het thema. Tweede Kamerlid 
 Ahmed Marcouch opent de avond met een pleidooi over zijn visie op de Islam 
 in ons land.

Kiest u voor een debat waarin oneliners, stokpaardjes en persoonlijke aanvallen domineren? 
Dan bent u bij De Balie aan het juiste adres. Heeft u behoefte aan een inhoudelijk debat, dan 
bent u van harte welkom bij Stichting Argan aan de Jan Tooropstraat 6A (Amsterdam).

Voor meer info: 020-6389966

* In tegenstelling tot het debat in De Balie zijn er geen kosten verbonden aan de toegang tot dit 
debat en zitten de mannen en vrouwen niet gescheiden!   

Stichting Argan aan de Jan Tooropstraat 6A (Amsterdam)


