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module vijf

GODDELIJKE EN
MENSELIJKE WETTEN:
VERENIGBAAR OF NIET?
5.1 Inleiding van het videofragment

Figuur 5.1
De videoclip

Ahmed en zijn medeleerlingen verrichten vrijwilligerswerk op school. De
vrijwilligers maken voedselpakketten en bezorgen de voedselpakketten aan
minderbedeelden. Zo een pakket bevat alles wat een doorsnee gezin nodig
heeft om een paar dagen geen honger te lijden. Tijdens het voorbereiden
van de voedselpakketten ontstaat er een gesprek tussen Ahmed en zijn
leerkracht over democratie en de islam.
Hassan - een vrijwilliger- deelt zijn ervaringen en visie mee over dit onderwerp.
In zijn land van herkomst is er oorlog ontstaan. Fundamentalisten kregen de
vrije hand om de islam te interpreteren ten voordele van hun extreme visie.
In dit scenario willen we jongeren bewust maken dat de islam geen absolute
regeringsvormen kent maar wel fundamentele universele waarden nastreeft.
Ze waren ook tegen de democratie en geloofden dat de islam de enige wet
is die we moeten naleven.
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5.2 GODDelijke wetten
De contradictie tussen Goddelijke wetten
en menselijke wetten is een eeuwenoude
discussie. Dit past in feite in het kader van
‘Hoe staat verstand tegenover geloof?’.
De oude Grieken spraken van logos (ratio)
versus mythos (geloof). Ze probeerden
alles rationeel te verklaren.

5.2.1 Inleiding

Figure 5.2
Source: © Murrstock /
Adobe Stock

De islam heeft in het verleden ook de spanning tussen verstand en geloof
gekend die bekend stond als ta’rud al’aql wa annaql.1 Veel pogingen werden
gedaan om die contradictie op te heffen zoals Ibn Rushd (Averroes) heeft
geprobeerd. Ibn Rushd, een grote moslim losoof2, heeft in zijn boek Fasl
Almaqaal (het beslissende woord) een fatwa uitgesproken, namelijk dat
verstand en Islam elkaar aanvullen en niet elkaar tegenspreken. Averroes
legt uit hoe men de Koran dient te interpreteren zodanig dat zijn leer niet
botst met het verstand. Volgens hem is verstand gebruiken zelfs een
religieuze verplichting. Deze vaststelling staaft hij met enkele verzen zoals
“Neemt u dus dit tot voorbeeld, O gij inzichtsvollen” (Koran 59:2), “Hebben zij
de koningsmacht van de hemelen en de aarde niet gezien, en al de dingen
die God heeft geschapen” (Koran 7:185).
Het eerste vers legt Ibn Rushd als volgt uit: “Dit is een tekstuele onderbouwing
van de verplichting om logische redeneringen te gebruiken, of eventueel een
combinatie van logische en jurdische redeneringen.”2 Het tweede vers is
volgens de auteur een aansporing tot het bestuderen van alles wat bestaat.3
Daarna komt hij tot de conclusie dat de Koran de mens verplicht door middel
van de rede om over alles wat bestaat na te denken.

Figure 5.3
Source: © artisticco /
Adobe Stock

Ibn Rushd is sterk overtuigd dat het onmogelijk is
dat verstand in tegenspraak is met de islam. Daarom
zegt hij: “De waarheid is immers niet in strijd met
waarheid, maar moet er juist mee overeenstemmen
en er een bevestiging van zijn.”4 Met de eerste
waarheid verwijst hij naar de waarheid die men via
het verstand achterhaalt en met de tweede verwijst
hij naar de islam. Ten slotte sloot hij zijn boek af
met de volgende vaststelling: “…ik bedoel daarmee
dat het verstand de vriend en de zoogzuster van
de godsdienst is.’’ Met andere woorden verstand
en geloof zijn twee methodes om de waarheid te
achterhalen.
1 العقل و النقل تعارض
2 M. AVERROES, Het beslissende woord, Kampen, Uitgeverij Klement, pag 31.
3 M. AVERROES, Het beslissende woord, Kampen, Uitgeverij Klement, pag 31.
4 M. AVERROES, Het beslissende woord, Kampen, Uitgeverij Klement, pag 38.
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Maar alles hangt natuurlijk af van
interpretatie. Als je de regels van eeuwen
geleden vandaag letterlijk wil toepassen,
dan heb je een probleem. De profeet was
ook niet geobsedeerd door regels, maar
door rechtvaardigheid.

Figure 5.4
Source: © harunyigit /
Adobe Stock

5.2.2 Definitie van
Goddelijke wetten

De Goddelijke wet volgens de islam is de wil of de leiding van Allah die
geopenbaard is aan de mens via zijn profeten. Die wil kan men terugvinden
in de eerste plaats in de Koran en op de tweede plaats in de soenna.
De fundamentele vraag is: “Hoe kan de mens de wil van Allah achterhalen?”
De islamitische geleerden hebben hier heel goed over nagedacht. Ze
gebruiken daarvoor de methode genaamd Ijtihad.
Ijtihad is een welbekende term binnen de islamitische leer. De term betekent
letterlijk ‘volle inspanning doen’5.
Kortom, het gaat om een persoonlijke intellectuele interpretatie van een
bekwaam persoon over Gods openbaring. De Goddelijke wetten omvatten
de wil of leiding van Allah die men via ijtihad achterhaalt.

Figure 5.5
Source: © rudall30 /
Adobe Stock

6 M. FAIRUSABADI, Alqamus Almuhied, Beiroet, Al-Resalah Publishers, 2005, p. 387.
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5.2.3 OEFENINGEN
Oefening 1: Beantwoord de volgende vragen individueel.

1. Welke fatwa heeft de moslimfilosoof Ibn Rushd uitgesproken in zijn boek
Fasl Almaqaal?

2. Wat is volgens Averroes/Ibn Rush een religieuze verplichting?

3. Was profeet Mohammed geobsedeerd door regels?

Oefening 2: Ontbrekende woord.
Vul het ontbrekende woord in:
religieuze verplichting – aanvullen – moslimfilosoof – Koran – verstand

De islam kende ook een spanning tussen
en
geloof
in de geschiedenis. Ibn Rushd een grote
heeft dit aangekaart in zijn
boek Fasl Almaqaal een fatwa uitgesproken. Hij benadrukt in zijn boek dat
verstand en islam
elkaar en zeker niet contradictorisch.
In zijn boek leert Averroes ons hoe we de
dienen
te
lezen rekeninghoudend met de interpretatieegels. Volgens hem is het zelfs
een
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5.3 menselijke wetten
5.3.1 Inleiding

Figure 5.6
Source: © kuroksta /
Adobe Stock

5.3.2 Betekenis
en functie van
menselijke wetten

Figure 5.7
Source: © MIND AND I /
Adobe Stock

Elk
land
beschikt
over
een
eigen
rechtssysteem
om
orde
te stellen in de maatschappij.
Menselijke wetten streven naar
harmonieuze samenlevingen, waarbij
rechtvaardigheid en gelijkheid centraal
staan. Daarom verwacht men van
mensen dat ze plichten nakomen en
gedragingen die schade kunnen aanbrengen aan de maatschappij vermijden.
De menselijke wetten of seculiere wetten67 hebben geen religie als
inspiratiebron. In het Romeinse Rijk was religie een staatsaangelegenheid
(staatsreligie), waarbij de staat bepaalde religies tolereerde of onderdrukte.
Het christendom werd de staatsreligie van het Romeinse Rijk in de 4e eeuw.
Tot aan de 18e eeuw was er een directe relatie tussen kerk en staat zoals:
Aanstelling bisschoppen door lokale koning, relatie lokale wet en kerkwet,
inquisitie, lokale belasting en kerkbelasting, beïnvloeding pausverkiezing
door koningen, oorlog voeren in naam van religie, enzovoort. Vanaf de
Verlichting komt daar verandering in: de staat mengt zich niet met het
persoonlijk geloof van de burgers, noch met de kerk, en de kerk bemoeit zich
niet met de staat. Er is sprake van een scheiding van instituten. De staat kan
dus niemand verketteren, of straffen, voor bepaalde religieuze overtuigingen,
het bepaalt of beoordeelt niet de waarheidsclaim van een religie
Het Europese model heeft altijd
plaats gelaten voor religie en staat toe
dat mensen inspiratie halen uit hun
geloof. Vrijheid van religie is op die
manier een belangrijk goed in Europa.
Zolang die inspiratie conform de
grondwet, de wetenschap en de ratio
is, past dat binnen het verhaal van de
Europese waarden. Maar dit vergt een
denkoefening voor moslims door hun geloof meer naar de geest te lezen en
minder naar de letter.
Karl Popper8 maakt een verschil tussen ‘the context of discovery’ en ‘the
context of justification’.
7 Seculiere wetten: Wetten die door de mens zijn gemaakt
8 Karl Popper (Wenen, 28 juli 1902 – Londen, 17 september 1994) was een Oostenrijks-Britse filosoof die
algemeen wordt beschouwd als een van de grootste wetenschapsfilosofen van de 20e eeuw.
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Het eerste begrip geeft aan waar een theorie vandaan komt en dat mag
volgens Popper geen rol spelen. Iemand mag zelfs een theorie dromen.
Het tweede begrip betekent dat de theorie moet onderworpen worden aan
wetenschappelijke methoden. Doorstaat de theorie die toets, dan is ze
aannemelijk.
Bovendien zijn wetten niets anders dan waarden die we in normen
omzetten. Waarden kunnen hun oorsprong eender waar hebben, ook in
levensbeschouwelijke ideeën. Wetten zijn niet seculier of religieus, wetten
zijn formele spelregels die in de publieke ruimte vanuit zowel seculiere als
andere levensbeschouwingen kunnen gerechtvaardigd of gearticuleerd
worden tot een gemeenschappelijke basis. Voor gelovigen groeien die
waarden uit het feit dat elke mens een kind van God is. Rationalisten zien
elke mens als een rationeel wezen en zoeken hun waarden vanuit die optiek.
Utilitaristen vertrekken vanuit de idee dat iedereen recht heeft op de hoogste
vorm van geluk en ecologisten verwijzen naar de gedachte dat iedereen
deel uitmaakt van een naar een evenwicht zoekend ecologisch systeem. Zo
komt er een gemeenschappelijke basis, die in wetten kan gegoten worden.
Daarbij zijn normen niet statisch, maar dynamisch en evolutief naargelang
de context.

5.3.3 Oefeningen

Oefening 1: Definitie waarden en normen.
Ga op zoek naar een eigen definitie voor de term ‘waarden’ en normen.
Definitie waarden:

Definitie normen:

Oefening 2: Waardentop
A. Som vijf waarden op die jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld
rechtvaardigheid, respect, eerlijkheid.
1.
2.
3.
4.
5.
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B. Som drie waarden op die volgens jou belangrijk zijn?
1.
2.
3.
Oefening 3: Waardenconflict.
Lees de onderstaande casussen en antwoord de vragen.
1. Casus Anes: De vriend van Anes maakt een discriminerende opmerking
over een vrouwelijke klasgenoot. Anes vindt de opmerking van zijn vriend
niet kunnen.
Bij een waardenconflict twijfel je tussen twee waarden. Welke waarden
komen er aan bod bij dit conflict?

Welke waarde vind jij in zo een situatie het belangrijkste?

Hoe zou jij reageren?

2. Casus Selma: Selma hecht heel veel belang aan het dragen van een
hoofddoek. Ze vindt dat ze zich mag kleden hoe ze willen en dat ze haar mag
uiten op haar manier. De school daarentegen vindt dat Selma haar hoofddoek
moet afdoen op school. Religieuze symbolen zijn verboden, dit staat zo in
het schoolreglement. Selma vindt haar educatie heel belangrijk en heeft
veel respect tegenover de school, maar ook haar vrijheid, zelfbeschikking en
geloofsovertuiging vindt ze belangrijk.
Welke waarden komen bij dit voorbeeld met elkaar in conflict?

Geef zelf een voorbeeld waarbij enkele waarden, regels en/of tradities met
elkaar in conflict komen.
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5.4 De verzoening tussen Goddelijke en
menselijke wetten
5.4.1 Inleiding

“If we are to think intelligently about the relations between Islam and
British law, we need a fair amount of ‘deconstruction’ of crude oppositions
and mythologies, whether of the nature of sharia or the nature of the
Enlightenment”.9
Dit citaat van de voormalige aartsbisschop van Canterbury Rowan Williams
wijst er op dat de uitgebreide betekenis van de term sharia heel belangrijk
is. Met andere woorden, het is onterecht om de term sharia te reduceren tot
een enge interpretatie van het islamitische strafrecht.

Figure 5.8
Source: © David Carillet /
Adobe Stock

De juiste interpretatie van de term
sharia is belangrijk om te weten
of er al dan niet een contradictie
is tussen Goddelijke wetten en de
menselijke wetten. Veel mensen
associëren de term ‘sharia’
met onrecht, harde wetgeving
en brutale afstraffingen zoals
vrouwenonderdrukking, lijfstraffen
etc. Dat komt doordat de media, bepaalde politici en jihadisten de term te
pas en te onpas gebruiken. Maar gebruiken ze de term wel correct?
De betekenis van de term ‘sharia’ betekent meer dan enkel islamitische
wetgeving. Het bevat niet enkel wetgeving maar onder andere ook rituelen,
geloofsleer en filosofie. Het is fout om de vertaling van de sharia enkel te
beperken tot ‘islamitische wetgeving’.
Sharia is geen wetgeving die strikte regels bevat. Er bestaat geen boek
over de sharia die islamitische wetten bevat zoals dat wel het geval is met
bijvoorbeeld het Belgische wetboek. Alle boeken over islamitische fiqh zijn
individuele interpretaties van de Koran en de Soenna.
Allah’s woorden zijn eeuwig maar diegene die Allah’s woorden interpreteert
is slechts een product van zijn tijd. Er bestaan duizenden tafsiers en boeken
over de fiqh, iedereen houdt er een andere interpretatie en mening op na. Al
die boeken zijn uiteraard werken gemaakt door mensen en kunnen daarom
fouten bevatten in tegenstelling tot de woorden van Allah.

9 H. HUMBERTO, Islam and Enlightenment, Baltimore, Maryland, The Johns Hopkins University Press 2012, p
223.
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5.4.2 Wat betekent
‘sharia’ nu eigenlijk?

De Arabische term sharia betekent oorspronkelijk het pad dat naar het water
leidt. Het gaat hier niet over een waterput waaruit je water moeten halen,
maar wel de weg of stroming die je moet volgen om een vruchtbare plaats
te vinden of een plek waar water naartoe stroomt.
Water staat voor leven. Dat betekent dat sharia de weg is die gevolgd moet
worden om de natuur van de mens te beschermen. De natuurlijke aanleg
van de mens moet beschermd worden en automatisch zal dit leiden tot een
rechtvaardigere en vredevolle samenleving. Helaas wordt deze term vaak
verkeerd geïnterpreteerd en begrepen.

5.4.3
Contradictorisch of
verzoenbaar?

Meestal wordt de term sharia als “Islamic law” beschouwd. Deze interpretatie
dekt echter niet de gehele lading van de sharia. Sharia bevat voor een groot
deel religieuze normen die betrekking hebben tot de leer en de rite (ibadaat)
en deze laatste valt onder de vrijheid van godsdienst die door de Europese
rechtsorde verleend wordt. Artikel 9 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens waarborgt de vrijheid van godsdienst en garandeert
eveneens de uiting ervan.
Zelfs wanneer sharia als “Islamic law” wordt vertaald, dan nog bestaat er
een brede omvang van sharia normen die volledig in overeenstemming zijn
met de Europese juridische normen, mits men de term sharia in zijn geheel
benadert.

Figure 5.9
Source: © STOATPHOTO /
Adobe Stock

Gelet op de voorgaande uitleg is er geen
enkel probleem voor de islam om redelijk
te functioneren in een democratische
staat. De islam bevat voor een groot deel
religieuze normen die betrekking hebben
tot de leer en de rite en deze laatste valt
onder de vrijheid van godsdienst die door
artikel 9 van het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens verleend wordt.
Anderzijds bevat de islam weliswaar ook veel normen die betrekking hebben
tot de sociale handelingen (moe’amalaat), maar zoals eerder vermeld is
het islamitisch legitiem om deze categorie rationeel te benaderen mits de
islamitische pricipes in ogenschouw worden enomen. En deze laatste vallen
nagenoeg altijd samen met de Westers normen en waarden.
Dus indien het secularisme de scheiding tussen Kerk en Staat betekent
en de staat haar normen en waarden middels verstand bepaalt dan is er
geen enkel probleem. Want de staat regelt meestal de onderlinge sociale
handelingen bij haar onderdanen op rationele basis en dat is islamitisch ook
veroorloofd mits rechtvaardigheid het ultieme doel is. Indien het secularisme
een vorm is om levensbeschouwelijke diversiteit te beheren, dan heeft ook
hier de islam geen probleem mee.
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Want het is islamitisch onverantwoord om een inidividu eender welke religie
op te dringen, zoals klaar en duidelijk in soerat Al-Baqara vers 256 vermeldt
staat: “In de godsdienst is geen
dwang. Redelijk inzicht is duidelijk
onderscheiden van verdorvenheid.”

Figure 5.10
Source: © mehmet /
Adobe Stock

Zoals al eerder aangehaald is
rechtvaardigheid het hoogste pricipe
van de sharia en het maakt niet uit hoe
dit gerealiseerd wordt of tot stand
wordt gebracht zoals Ibn Alqayyiem
het prachtig heeft verwoord.10

5.4.4 Oefeningen
Oefening 1: Vul in met juist of fout en motiveer je antwoord.

Stelling

Juist of fout?

Motivering

1. De sharia betekent enkel islamitische
wetgeving.
2. Tafsiers en boeken over de fiqh
bevatten geen fouten want ze zijn
gemaakt door de mens.
3. De term ‘sharia’ wordt vaak
geassocieerd met onrecht en
onderdrukking.
4. Er bestaat geen boek over de sharia die
islamitische wetten bevat.
5. De boeken over islamitische fiqh zijn
geen individuele interpretaties van de
Koran en de Soenna.

6. Het is terecht om de term sharia te
reduceren tot een enge interpretatie van
het islamitisch strafrecht.
7. Media, bepaalde politici en jihadisten
gebruiken de term ‘sharia’ vaak zonder de
juiste betekenis en context.
10 ”…Allah zond zijn profeten en openbaarde zijn boeken opdat de mensheid met oprechtheid regeert wat
zoveel betekent als rechtvaardigheid waarmee de hemelen en de aarde tot stand kwamen. Wanneer men dus
tekenen van rechtvaardigheid herkent en de richting duidelijk is, dan is dit de shar’ia van Allah en zijn religie. Allah
heeft de verwezenlijking van rechtvaardigheid, zijn bewijzen en zijn tekenen niet tot één bepaalde methodiek
beperkt en zodoende alle andere methoden die identiek hetzelfde zijn of die zelfs beter zijn verwerpt. Hij heeft
echter aangetoond dat de methoden die hij hanteert, dienen om rechtvaardigheid te laten zegevieren en dat
de mensheid met oprechtheid moet handelen. Dus is eender welke methode gehanteerd wordt ten einde
rechtvaardigheid en oprechtheid te verwezenlijken,een deel van de religie…”
90
Face2Face: Dialoog vanuit Islamitsch Perspectief

Oefening 2: Sharia
1. Met wat associeerde jij de term ‘sharia’?

2. Hoe zou jij de term ‘sharia’ uitleggen aan iemand die de betekenis ervan
niet kent?

Figure 5.11
Source: © zendograph /
Adobe Stock
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5.5 Woordenlijst
Ta’rud al’aql wa annaql: Spanning tussen verstand en geloof.
Ibn Rush, Averroes: Moslimfilosoof. Geboren in Córdoba (Spanje) Hij leefde tussen 1126 en 1198.
Fasl Almaqaal: Boek geschreven door Ibn Rush.
Ijtihad: Volle inspanning doen of een persoonlijke intellectuele interpretatie van een bekwaam
persoon over Gods openbaring.
Allahoe a’lam: Allah weet het beter.
Goddelijke wetten: De wil of leiding van Allah.
Sharia: Islamitische wetgeving, rituelen, geloofsleer, filosofie.
Tafsir: Interpretatie van de islam.
Fiqh: Plichtenleer, islamitische rituelen, islamitisch recht.
Moe’amalaat: Sociale handelingen.
Secularisme: Scheiding van kerk en staat.
Hasana: Goede daad.
Hadieth: Overleveringen over gebeurtenissen uit het leven van de profeet Mohammed.
Maslaha: Welzijn.
Nas: Openbaring.
Hanafia: De zuivere religie.
Kitab almastoer: Openbaring.
Kitab almandoer: De werkelijkheid.
Ibda’at: Rituelen.
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5.6 Transcriptie van de video
NT sporthal school DAG

Hassan: Nou kiddo, ik denk dat de ideeën waar
je mee worstelt tot gevaarlijke gedachten kunnen
leiden.

We zien een aantal kinderen die onder toezicht
van hun leraar in een grote keukenomgeving
Lindsay: Hé, je hoeft hem niet bang te maken
samen koken:
omdat hij een andere mening heeft.
Leraar: Lindsay, pas op met het zout alsjeblieft, je
hebt maar een klein beetje nodig, niet de hele zak. Ahmed: Nee Lindsay, laat hem alsjeblieft
Ahmed, hoe gaat het met de Khubz die je moeder uitspreken.
voor ons gemaakt heeft?
Hassan: “Ik kom uit een land waar de islam
Ahmed: Ik denk dat het bijna klaar is, meneer wordt geïnstrumentaliseerd en vaak om politieke
redenen.
Roberts!
De leraar loopt langs.
Lindsay: Ik vind het geweldig dat we ons steentje
bijdragen aan de samenleving. Het voeden van
armen als een gemeenschapsinspanning maakt
deel uit van onze democratie.

Lindsay: Ik kan me niet eens voorstellen hoe dat
zou voelen, niet in staat zijn om vrij te spreken.

Hassan: Geloof me, vrijheid wordt onderschat,
maar je weet het pas als het je wordt ontnomen.
In mijn land was ik een gerespecteerd man. Als
apotheker kende ik persoonlijk veel mensen.
Ahmed: Ik weet het niet... Mijn vader zei laatst dat Het was voor mij een nog grotere schok toen
hij en eigenlijk bedoelt hij dat wij als moslims de de mensen die ik hielp, zich tegen mij keerden.
democratie niet erkennen omdat er niets boven En dat door een verkeerde interpretatie van mijn
de islam kan staan.
eigen geliefde geloof.
We zien een van de vrijwilligers in de keuken Ahmed: Ik begrijp het niet...
meeluisteren met het gesprek van de kinderen.
Hassan: Ze waren ook tegen de democratie en
Lindsay: en wat denk jij?
geloofden dat de islam de enige wet is waar
we ons aan moeten houden. En hoewel de
Ahmed: Ik ben een beetje in de war. Ik bedoel,...
belangrijkste ethische principes in de islam
ze zeggen dat democratie over de menselijke
de fundamenten van de islam zijn, zoals de
wetten gaat, wat volgens mij waar is. En mijn
wetten die moord, stelen, onrechtvaardigheid,
vader zegt ook dat het Allah en alleen Allah is die
discriminatie, enz. , kiezen ze voor een andere
wetten kan maken, niet een of ander comité van
interpretatie om hun manier van denken aan ons
...mensen.
allemaal op te dringen.
De vrijwilliger die de oren liet hangen, begint
Lindsay: Ik begrijp het... Je had niet meer de
hardop te praten:
vrijheid om je overtuigingen te praktiseren.
Hassan: Heeft je vader in die zin mensen gebruikt
Hassan: Precies... En door te vluchten ontsnapte
of heeft hij de ongelovigen gebruikt?
ik aan de doodstraf.
Ahmed: Dat weet ik niet meer... Doet het er echt
Ahmed: Wow, dat is een moeilijk verhaal.
toe?
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Hassan: En weet je... wat ik echt niet begrijp van
die radicalen? Als je de islam naar de geest leest
dan zijn er veel raakvlakken met de verklaring van
de rechten van de mens.

Ik ben blij dat Europa me onderdak heeft geboden.
En nu geef ik terug aan de maatschappij door
liefdadigheidsacties te doen voor de Liga voor
Mensenrechten. Het voelt alleen maar goed.

Zoals bv de vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst is bijna hetzelfde als Koran 2:257:
“Er zal geen dwang zijn in het aanvaarden van
godsdienst” die ook garandeert dat godsdienst
nooit iets kan zijn dat aan mensen wordt
opgedrongen.
Lindsay: Dat is eigenlijk heel interessant.
Ahmed: Dit is weer iets dat te maken heeft met
de interpretatie van woorden die uit een tekst
komen met een heel andere context. Ik had
nooit gedacht dat mensen religie zo ingewikkeld
zouden maken?
Hassan: Ja inderdaad, mensen maken de dingen
vaak moeilijker dan ze zijn en vaak voor hun
eigen belangen. En dat is niet alleen het geval
met religie. Dat komt ook voort uit verschillende
ideologieën... Wisten jullie dat het eigenlijk in
elk islamitisch land ook anders is. Veel hangt af
van de cultuur en de interpretatie van de Koran.
Je merkt dat landen met een conservatieve
interpretatie van de islam ook hun wetgeving op
conservatieve wijze beinvloed.
Lindsay: Ik denk dat in de meeste democratieën
de vrijheid van godsdienst een grondwettelijk
recht is en artikel 9 van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens garandeert ook de
vrijheid van godsdienst en de uiting daarvan.
Ahmed: De Profeet Mohammed heeft het
verdrag van Medina opgesteld, waarin liefde,
tolerantie en co-existentie tussen verschillende
gemeenschappen en stammen, ongeacht hun
religie, werd vastgelegd.
Hassan: Ik zie inderdaad dat u de juiste methode
om de Koran te interpreteren toepast. Dit zou niet
waar zijn in een radicale theocratie, een land waar
godsdienst de wet is.
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