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Waarin verschilt uw boodschap van de islam aan Europa, en

Nederland in het bijzonder?

Mijn boodschap gaat over liefde en vrede. Deze verschilt volgens mij

van veel andere boodschappen, omdat ik een soefie ben. De meeste

moslims ten tijde van de profeet Mohammed waren soefies. Ze

leiden een zeer gematigd leven. Eeuwenlang zijn hun geschriften

bewaard gebleven. Onder hen bevinden zich dichters, islamitische

kunstenaars, filosofen; hun werken zijn alleen in bibliotheken van

universiteiten te vinden. Ze hebben diepe wortels in de islam.

Daarom begrijpen we de boodschap van de profeet Mohammed

wanneer we hun werken lezen. Maar er zijn veel mensen tegen ons,

tegen de poëzie van Rumi, Allaudin Attar en andere soefies en tradi-

tionele moslims die over de hele wereld hebben gereisd.

Tegenwoordig zijn er mensen die literatuur promoten en verspreiden

met oliegeld van Saudi-Arabië. Zodoende willen ze de islam

verspreiden en leiding geven aan grote aantallen moslims. Deze

mensen willen namens alle moslims spreken en zich zodoende

opwerpen als gelijkwaardig onderhandelingspartner van de democra-

tische regering, ook al geloven ze niet in democratie.

Ik weet dat in Nederland veel moslims van Turkse of Marokkaanse

afkomst zijn. In augustus was ik aanwezig op een conferentie in

Marakesh, Marokko. De regering aldaar heeft een probleem met de

salafistische beweging (een extremistische wahabistische sekte) en

probeert daarom nu de positie van de soefies te verbeteren en te

versterken, omdat zij de sleutel zijn om de oorlog en het extremisme

in deze wereld te stoppen. Je hebt soefies nodig, omdat ze alles in

evenwicht houden: ze vormen de basis en kunnen de burgermaat-

schappij opbouwen. Ze kunnen het sociale, economische en licha-

melijke welzijn herstellen, omdat de gemeenschap dan draait om een

gematigde gids of meester die iedereen leidt en helpt. Dit zien we

niet meer bij de salafistische, wahabistische of extremistische sekten

die nu overal ter wereld de kop opsteken. Dat is dus het verschil

tussen onze boodschap en hun boodschap. Wij hebben dus een

soefie boodschap die kristalhelder en doorzichtig is, waar iedereen

iets aan heeft en die voor iedereen werkt: we moeten overal met

elkaar samenleven en integreren, niet segregeren.

Dit betekent dus dat we volgens de soefi-islam ons aan de normen

en waarden van het land moeten houden?

Natuurlijk, want dit is de boodschap van Mohammed. Volgens een

hadith (Arabisch voor ‘overlevering’) van de profeet moet je gehoor-

zamen aan het gezag en de regels van het land waarheen je gaat.

Daarom heeft God het volgende gezegd in de Koran: “Gehoorzaam

God en gehoorzaam de boodschapper en degenen onder jullie met

gezag.” Als ik dus in de Verenigde Staten woon, moet ik me houden

aan de regels van dat land. Als ik in Nederland woon, moet ik me houden

aan de wetgeving van de Nederlandse regering. Hetzelfde geldt voor

bijvoorbeeld Duitsland en de Arabische landen. Ik kan de regels van een

land niet overtreden, ook niet als ze me niet aanstaan. Als soefie staat

alles me aan. Als het gedachtegoed van extremisten botst met de wetge-

ving van het land, moeten ze maar teruggaan naar hun eigen land.

Zelfs wanneer ze de Koran, Mohammed of God beledigen?

Toen Abu Djahil, een oom van Mohammed, hem van tovenarij beschul-

digde en hem daarom wilde ombrengen, verzette de profeet zich niet.

Als je naar het Westen of naar Europa verhuist, kom je in een democra-

tisch systeem terecht. Dit systeem moet je van begin af aan accepteren,

anders kun je maar beter teruggaan naar je moederland. Binnen dit

democratische systeem geldt vrijheid van meningsuiting voor iedereen,

dus je kunt niet je persoonlijke mening aan anderen opdringen. Stap naar

de rechter, schakel de media in, organiseer een demonstratie als je een

probleem hebt. In een democratisch land als Nederland heb je het recht

om je mening te geven, niet om anderen te vermoorden. Deze extre-

misten denken dat ze wraak nemen namens alle moslims, maar ze staan

juist ver af van hen en ook ver van de islam.

Toch beroepen ze zich op de Koran, waarin wordt gezegd dat ongelo-

vigen en vijanden van de islam moeten worden vernietigd.

Dit is nu precies het probleem. Binnenkort spreek ik over dit onderwerp

tijdens een conferentie in Indonesië. Deze kwestie is technisch van aard.

Je kunt niet zo maar een fragment van de Koran uit zijn verband halen

en te pas en te onpas gebruiken. God heeft nooit gezegd dat ongelo-

vigen moeten worden vernietigd. God heeft gezegd dat er geen dwang

van religie uitgaat. Je kunt gelovigen niet dwingen om ongelovigen te

vermoorden. Het is volstrekt onjuist om zaken zo weer te geven. Dit is

een technische kwestie die alleen een schriftgeleerde goed kan uitleggen.

Voor het antwoord is een lange discussie en een lang artikel nodig. Als

de Nederlandse media hierop ooit prijs stellen, wil ik best een lezing

houden waarin ik uitgebreid inga op hetgeen u me nu vraagt.

Er zijn zelfs moslims, zoals de wahabisten, die andere moslims, traditio-

nele moslims, soefies en andere aanhangers van bijvoorbeeld maliki,

hanafi and shafi’i als ongelovigen beschouwen. Ze beschouwen alleen

zichzelf als gelovigen. Die mensen zijn niet goed bij hun hoofd.

Respecteert u niet-moslims en hun geloof?

Dat zegt God in de Koran, maar niet iedereen leest of begrijpt de Koran

goed. Volgens de islam en de Koran heeft God de Torah als licht

gezonden en aan Mozes gegeven. God heeft de Torah als licht naar de

volgelingen van de Torah en naar Mozes gezonden. God heeft Jezus en

de Bijbel als licht naar de volgelingen van Jezus en de Bijbel gezonden.

“God heeft deze aarde geschapen

zodat iedereen hier in vrede kan

leven. Als God dat niet had

gewild, zou hij de moslims op

Mars, de joden op de maan, de

hindoes op Bermuda en de

zoroastrianen op een andere

planeet hebben neergezet om

iedereen uit elkaar te houden.

God wil echter dat iedereen

vreedzaam en gelukkig

samenleeft en trouw aan

elkaar is.” 

Albert de Booij in gesprek met Sheikh Kabbani

‘God heeft ons allemaal als
gelijken geschapen’

‘
JE KUNT NIET ZO MAAR EEN FRAGMENT VAN DE KORAN UIT ZIJN VERBAND HALEN EN TE PAS EN TE

ONPAS GEBRUIKEN. GOD HEEFT NOOIT GEZEGD DAT ONGELOVIGEN MOETEN WORDEN VERNIETIGD.

GOD HEEFT GEZEGD DAT ER GEEN DWANG VAN RELIGIE UITGAAT. JE KUNT GELOVIGEN NIET DWINGEN

OM ONGELOVIGEN TE VERMOORDEN. HET IS VOLSTREKT ONJUIST OM ZAKEN ZO WEER TE GEVEN

’
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God heeft de Koran als licht naar Mohammed en de volgelingen van

Mohammed gezonden. Dus natuurlijk moeten we andere geloofs-

overtuigingen respecteren. 

Ik heb niet alleen voor christenen en joden respect, maar ook  voor

boeddhisten, hindoes en zelfs atheïsten. Ik moet ze respecteren. God

heeft ons allemaal als gelijke geschapen. We zijn kinderen van Adam,

dus moeten we ieders overtuiging respecteren. Hij heeft iedereen de

vrijheid gegeven om een eigen weg te gaan. Als iemand de weg van

het atheïsme wil inslaan, is dat zijn eigen keuze. Als iemand anders

zich in de joodse leer kan vinden, moet ik dat respecteren omdat dit

past bij wat hij wil. Hetzelfde geldt voor het christendom, de islam,

het hindoeïsme, het boeddhisme of welke filosofie, overtuiging of

godsdienst ter wereld dan ook. Ik kan niet zo maar zeggen dat ik

iemand niet respecteer. 

Ten tijde van Mohammed waren er ook joden, christenen en zoroas-

trianen in Medina, maar de profeet bestreed hen niet. Hij had geen

probleem met hen en zij hadden geen probleem met de profeet. De

profeet bestreed alleen de personen die hen wilden doden en

martelen. Ze verdedigden zich alleen maar. Dertien jaar lang heeft de

profeet zich in Mekka ingezet om de islam te onderwijzen en de

boodschap te verkondigen, maar hij heeft nooit het zwaard ter hand

genomen. 

Dus hoe kunnen we zeggen dat we geen respect hebben voor het

geloof van anderen? Natuurlijk hebben we hiervoor respect. We zijn

soefie moslims en sluiten iedereen in ons hart. Roemi heeft ooit

gezegd (en we zijn leerlingen van Roemi): “Ik weet niet of ik een

moslim, christen, jood, hindoe, boeddhist of zoroastriaan ben,

omdat ik voel dat ik ze allemaal in me heb. Ik voel dat ik een schep-

ping van God ben. Hij heeft zowel hen als mij geschapen. Zij zijn één

met mij en ik ben één met hen.” Geloof is dus iets tussen jezelf en de

Heer en niet tussen jezelf en andere mensen. Dit is dus iets speciaals

tussen jezelf en de Heer. Niemand hoeft dat me je te delen. Daarom

respecteren we iedereen.

Welke ontwikkelingen ziet u in de praktijk van de islam in Europa en

hoe kunnen we fundamentalisten benaderen?

Nu snijdt u een politieke kwestie aan. Dit heeft niets te maken met

de technische uitleg van de islam, doorsneemoslims of soefies, maar

het is een politieke kwestie. Welke ontwikkeling ik waarneem in de

praktijk van de islam in Europa, hangt af van degenen om wie het

gaat en de organisaties waarbij ze zich hebben aangesloten. Zijn ze

lid van de Moslim-lidmaatschap? Zijn ze wahabisten/salafisten,

behoren ze tot Hizbul-Tahrir of een andere groepering? Het hangt dus

af van de groepering waarvan ze lid zijn. 

Zijn ze traditionele, soefie moslims? In dat geval zal de ontwikkeling

liefdevol, vreedzaam en zonder geweld verlopen. Er zal sprake zijn

van een geïntegreerde gemeenschap die naast anderen leeft en geen

onderscheid tussen personen maakt. De Moslim-broederschap is

echter een heel ander verhaal, omdat deze haar eigen processen en

wetten heeft. Als deze moslims hun processen en wetten niet duide-

lijk hebben vastgelegd in Nederland, dan is dat wel gebeurd in het

land waar ze vandaan komen, waar de Moslim-broederschap haar

oorsprong heeft. Uiteindelijk is de broederschap vijandig jegens

iedereen. Aanvankelijk zeggen deze moslims dat ze vreedzaam zijn en

willen samenwerken, maar uiteindelijk komt het erop neer dat ze het

systeem willen veranderen. Ze halen het systeem van binnen uit over-

Sheikh Kabbani

Sheikh Kabbani werd geboren in een voorstaande religieuze familie te Beiroet (Libanon) en is

een invloedrijke, bijzonder gerespecteerde schriftgeleerde, schrijver en spreker.  Hij is afgestu-

deerd in shari’ah (islamitische wetgeving) en is gemachtigd om fatawa’s (juridische regels) uit

te vaardigen. Sheikh Kabbani heeft ook medicijnen gestudeerd in Leuven (België) en zich in isla-

mitische spiritualiteit verdiept onder leiding van twee internationaal erkende spirituele gidsen

van de wereldwijde, soefistische Naqshbandi-orde. 

Als veelgevraagd spreker heeft sheikh Kabbani lezingen gehouden aan de universiteit van

Oxford, Harvard, Columbia, UC Berkeley, McGill, Georgetown en Howard. In 1991 kwam hij

naar de Verenigde Staten, waar hij sindsdien tienduizenden Amerikanen tot de islam heeft

bekeerd. Tijdens zijn doorlopende inspanningen om moslims te verenigen, op te leiden en te

dienen heeft sheikh Kabbani verschillende nationale organisaties opgericht. 

Sheikh Kabbani is voorzitter van ISCA (Islamic Supreme Council of America), een religieuze

nonprofitorganisatie die in Washington DC is gevestigd. ISCA heeft belangrijke conferenties

georganiseerd, is actief betrokken bij de interreligieuze dialoog en bevordert traditionele, gema-

tigde islamitische standpunten binnen de besluitvormingskanalen van de Verenigde Staten en

andere landen en via publicaties. ISCA heeft gesproken tot vele wereldorganisaties, zoals de

VN, en blijft wereldwijd regeringen adviseren over de huidige problematiek van moslims en de

samenlevingen waarin deze wonen. Sinds 11 september is sheikh Kabbani verschenen in The

Today Show, Dateline NBC, MSNBC, CNN, Fox News, NPR en in Time Magazine, US News en

World Report, The Wall Street Journal, Business Week, San Jose Mercury News, San Francisco

Chronicle, Washington Post, Detroit News en andere publicaties. 

In november 2001 heeft sheikh Kabbani het instituut en de moskee As-Siddiq opgericht in

Burton (Michigan, VS). Het instituut zet zich in om de interreligieuze dialoog en het begrip van

de islam te verbeteren. Tot op heden is het instituut geprezen door onder andere kardinaal

Adam Maida, aartsbisschop van Detroit; rabbijn David Nevins, voorzitter van de Raad van

Rabbijnen in Michigan; luitenant-gouverneur Dick Posthumous; senator Carl Levin; senator

Debbie Stabenow; congreslid Dale Kildee; congreslid Mike Rogers; en dr. Nanette Reynolds,

bestuurder van de afdeling Burgerrechten in Michigan. 

Als oprichter van de organisatie Kamilat voor moslimvrouwen heeft sheikh Kabbani moslims

bewust gemaakt van de problematiek waarmee vrouwen en gezinnen worden geconfronteerd.

Doordat hij bijzonder betrokken is bij gelijke rechten voor mannen en vrouwen en bij de toegang

van vrouwen tot onderwijs, politiek, beleidsvorming en alle niveaus van gemeenschapszaken,

was het logisch dat Kamilat een van gastheren werd voor de tweede Internationale Conferentie

voor Islamitische Eenheid in Washington DC. Over de rol van vrouwen bij de opbouw van de

21ste eeuw spraken deskundigen van overal ter wereld en een tiental panels voor heden-

daagse, moslimspecifieke kwesties. 

AFSA (As-Sunnah Foundation of America), die ook door sheikh Kabbani is opgericht, publiceert

Engelse vertalingen van klassieke islamitische werken. De ASFA-website is de drukst bezochte

moslimwebsite ter wereld (ongeveer een miljoen hits per maand). 

Interviews met en rapportages over sheikh Kabbani zijn niet alleen verschenen in vrijwel elk

belangrijk dagblad in de Verenigde Staten, zoals een uitgebreid artikel in het tijdschrift

Newsweek, maar ook uitgezonden op CNN, C-Span, A&E en Odyssey Channel. Zijn inspan-

ningen zijn geprezen door de Amerikaanse senaat, het Amerikaanse congres, de senaat van

Californië, gouverneurs van Californië en Michigan, de afdeling Burgerrechten van Michigan en

de National Press Club. 

hoop om hiervan een islamitische staat te maken. Hetzelfde geldt

voor Hizbul-Tahrir, een andere wahabistische/salafistische beweging. 

Over welke organisatie hebben we het? Wie hebben de meeste macht

of staan er voor het voetlicht in Nederland? Als de soefies het meest

aan het woord zijn op radio en televisie, dan is de boodschap vreed-

zaam. Bij de wahabisten of salafisten is dit een vraagteken. Als de

Moslim-broederschap het meest aan het woord is in de media, dan

is dit een nog groter vraagteken. 

Dus u kunt van me aannemen dat de stilzwijgende meerderheid van

de moslims vreedzaam is. Ze willen bidden en gewoon weer naar

huis gaan. Maar weet u, tegenwoordig gaan veel moslims niet meer

naar de moskee. Ze zijn bang voor de radicale en extremistische visies

van hun leiders die het in deze moskeeën voor het zeggen hebben.

Welke overtuigingen hebben deze moslimleiders? Als ze extreme

denkbeelden hebben, krijgt de maatschappij een probleem. Als ze

soefie denkbeelden hebben, krijgt de maatschappij natuurlijk geen

probleem, dan bevindt ze zich in een goede positie. Leg de leiding in

handen van de soefies in Nederland, Europa, de Verenigde Staten en

het Midden-Oosten om extremisme uit te roeien.

Willen moslimleiders eigenlijk wel integreren in de Europese samen-

leving, in de verschillende politieke systemen?

Ja natuurlijk, maar je moet je wel afvragen waarom ze dat willen.

Sommigen hebben hun eigen agenda, anderen hebben dat niet. 

Er zijn leiders die graag in het systeem integreren. Ze willen hiervan

onderdeel uitmaken om de toekomst te veranderen en oplossingen

af te dwingen die later tegen het democratische systeem of de

bestaande wetten kunnen worden gebruikt. Ze willen de regels

veranderen volgens hun eigen agenda. Anderen willen integreren

omdat ze onderdeel van het land en het systeem willen worden om

hun bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

Daarom willen beide partijen integreren: de ene partij is de gematigde

of vreedzame tak van de soefies die een vredig, gelukkig leven in de

Nederlandse of Europese maatschappij wil leiden, omdat ze in hun

eigen land worden onderdrukt en getiranniseerd. Hier hebben ze vrij-

heid van meningsuiting en worden ze niet vervolgd om hun etnische

afkomst of religie. Aan de andere kant zijn er echter extremistische

leiders die willen integreren om de regels te veranderen, en zij

vormen het gevaar.

U bedoelt dus dat doorsneemoslims tot verschillende politieke

partijen mogen behoren om een volwaardig lid van de Nederlandse

maatschappij te vormen?

Natuurlijk. Als je bijvoorbeeld naar Nederland verhuist, verruil je een

‘
TEN TIJDE VAN MOHAMMED WAREN ER OOK JODEN,

CHRISTENEN EN ZOROASTRIANEN IN MEDINA, MAAR

DE PROFEET BESTREED HEN NIET. HIJ HAD GEEN

PROBLEEM MET HEN EN ZIJ HADDEN GEEN PROBLEEM

MET DE PROFEET. DE PROFEET BESTREED ALLEEN DE

PERSONEN DIE HEN WILDEN DODEN EN MARTELEN

’
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‘De moraal heeft meer kinderen vermoord dan Herodes en de Moloch, roodvonk, mazelen en alle besmettelijke ziekten ter wereld’ 

– GERHART HAUPTMANN –

tiranniek systeem voor een plaats die open,

vrij en hartelijk is. Vanzelfsprekend wil je lid

worden van een partij om onderdeel uit te

maken van het politieke systeem. Geef je

mening, neem deel aan verkiezingen, laat je

stem horen en wees jezelf. Je kunt niet

zeggen: “Ik ben moslim, dus ik wil geen

onderdeel van het systeem uitmaken.”

Is de tijd volgens u rijp om een antiterroris-

tische moslimraad op te richten?

Vanzelfsprekend is de tijd rijp voor een anti-

terroristische moslimraad. Er zijn enkele

goede, gematigde moslims die hun gemeen-

schap kennen en weten welk gevaar extre-

misme met zich meebrengt. Zij kunnen als

enige een duidelijk, betrouwbaar beeld

schetsen van wie wie is, zodat alles kan

worden verdreven wat een gevaar voor

Nederland kan vormen. Uiteraard vind ik dat

deze raad nodig is. We hebben een dergelijke

raad lang geleden in de Verenigde Staten

opgericht.

Is er hoop voor een vreedzame oplossing van

de crisis in het Midden-Oosten?

Uiteraard bestaat er een kans op vrede in het

Midden-Oosten. Vooral na de dood van Yassar Arafat is volgens mij

nu de tijd beter om de verschillende partijen nader tot elkaar

brengen.

Toch blijf ik bij wat ik lang geleden al heb gezegd, ten tijde van Clinton

en tegenwoordig Bush, en ik zeg het nog een keer: de Palestijnen

kunnen geen overeenkomst sluiten zonder steun van de Arabische

landen en de belangrijkste Arabische leiders moeten deze bespre-

kingen ondersteunen (vooral Egypte, Jordanië, Syrië en Saoedi-

Arabië). Als deze landen de besprekingen en onderhandelingen niet

ondersteunen, wordt het erg lastig om tot een oplossing te komen.

Als ze wel aan tafel plaatsnemen en de onderhandelingen tot een

einde brengen, ligt de weg vrij voor de Palestijnen en Israëli om een

overeenkomst te sluiten en het conflict te beëindigen.

Kan uw organisatie een rol in dit proces spelen en eventueel een brug

tussen Israëli en Palestijnen vormen?

Als we worden gevraagd, zullen we proberen ideeën en voorstellen

aan te dragen. Als we officieel worden gevraagd, zullen we doen wat

we kunnen om een einde te maken aan dit bloedvergieten waardoor

aan beide zijden zinloze slachtoffers vallen.

Welke boodschap hebt u voor de jonge generaties van alle naties en

religies?

Ik heb de volgende boodschap voor de jonge generatie: luister niet

naar de wahabische sekte, de salafistische sekte, de Moslim-broe-

derschap, Hizbul-Tahrir of soortgelijke organi-

saties en houd je niet bezig met extreme of

radicale standpunten. God heeft deze aarde

geschapen zodat iedereen hier in vrede kan

leven. Als God dat niet had gewild, zou hij de

moslims op Mars, de joden op de maan, de

hindoes op Bermuda en de zoroastrianen op

een andere planeet hebben neergezet om

iedereen uit elkaar te houden. God wil echter

dat iedereen vreedzaam en gelukkig samen-

leeft en trouw aan elkaar is. Laat je dus niet

meeslepen door emoties en luister niet naar

degenen die je proberen te hersenspoelen.

Jullie zijn de jeugd en hebben de toekomst,

jullie vormen de nieuwe generatie. Ga

studeren om arts, advocaat of politicus te

worden, maak onderdeel van het systeem

uit, integreer, trouw iemand uit je geboorte-

land of uit het nieuwe land waarheen je bent

verhuisd. Bouw een sociaal leven op, een

sociale kring waarbinnen iedereen gelukkig

kan leven op deze aarde die God ons heeft

geschonken.

Hebt u een persoonlijke boodschap aan de

Nederlandse regering voor de manier

waarop ze met de moslimgemeenschap in

dialoog moeten treden?

Natuurlijk weet ik een manier en ik heb deze vaak met verschillende

partijen besproken. Wanneer de Nederlandse regering me officieel

uitnodigt, zal ik hierop nader ingaan en ideeën, gedachten en richt-

lijnen aandragen. Als ze zich erin kunnen vinden, is dat mooi. Zo niet,

dan kunnen we veranderingen aanbrengen om een manier te ontwik-

kelen die bij de praktische situatie aansluit.   

Hebt u misschien enkele voorbeelden van de adviezen die u aan de

Amerikaanse regering hebt gegeven? Bijvoorbeeld dat imams

moeten worden opgeleid in de Verenigde Staten en niet uit het land

van herkomst moeten worden gehaald? 

Dit is een van de dingen die ik heb geadviseerd met betrekking tot

geïmporteerde imams of imams die de gevangenis ingaan en weer

terugkeren nadat ze vrij zijn gekomen. In de gevangenis hebben ze

wat gestudeerd en zijn ze moslim geworden. Na hun vrijlating zijn ze

imam geworden. Ik denk niet dat moslims dit soort leiders moeten

volgen. Ze zijn geen goede moslimleiders.

De moslimleiders moeten zijn opgeleid in het land waarin ze wonen.

De Nederlandse regering kan islamitische studies in verschillende

universiteiten introduceren. Alleen als zij deze islamitische studies

volledig hebben afgerond, mogen zij imam in een moskee worden.

Anders stapelen de problemen zich alleen maar op. Maar dit is niet

het enige, ik heb hierover nog veel meer ideeën en gedachten waar-

over we kunnen discussiëren.

Met dank aan Monique Kester
Zou de Islam nageleefd worden op de

manier zoals Sheikh Hishaam Kabbani

interpreteert, dan zouden er geen

problemen in onze maatschappij zijn

ontstaan. 

Veel dank van Speakers Academy aan

Monique Kester, die de gelegenheid

heeft gegeven de lezer met Sheikh

Hishaam Kabbani kennis te laten maken.

Voor een afspraak met Sheikh Kabbani

kunt u contact opnemen met Speakers

Academy® afdeling Special Projects

(+31.10. 433.33.22)

Sheikh Hishaam Kabbani ontmoet de boks-

legende Mohammed Ali.


