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Ten eerste
INCIDENTEN IN HUN MAAG

RECHTBANK OF GESCHILLENCOMMISSIE

verdedigen’

Pleidooi shariaraad stuit op verzet vrouwen
In Nederland moet een shariaraad worden ingesteld, een geschillencommissie die adviseert
bij moslim-familiekwesties. Dat
bepleit de vooraanstaande islamgeleerde Haitham Al-Haddad.
Een shariaraad kan islamitische
huwelijken ontbinden. Zonder
advies van zo’n raad is het voor
vrouwen die volgens het islamitisch recht zijn getrouwd vrijwel
onmogelijk van hun man te
scheiden als hij daar niet mee instemt.
Volgens Al-Haddad, die lid is van
de sharia-council in Londen, komen jaarlijks verschillende Nederlandse moslima’s naar Londen om daar hun huwelijk te laten ontbinden.
De arabist Maurits Berger, verbonden aan de universiteit van
Leiden, steunt Al-Haddad. ‘Ik
denk dat een geschillencommis-

sie voorziet in een grote behoefte
onder moslims’, aldus Berger.
In Nederland is de islamitische
wetgeving – de sharia – verboden
omdat die vrouwen discrimineert. De meerderheid van de
Tweede Kamer is tegen de instelling van een shariaraad, die
wordt gezien als een verlengstuk
van de sharia. Berger onderstreept dat een shariaraad geen
rechtbank is, maar een geschillencommissie.
De organisatie Femmes for Freedom, die strijd voor de rechten
van vrouwen, is tegen een shariaraad. Volgens de organisatie is
zo’n raad wel degelijk een rechtbank en wordt daarmee de ongelijkheid van vrouwen geïnstitutionaliseerd.
Femmes for Freedom wil dat de
Nederlandse wet een islamitische
scheiding mogelijk maakt.

FRIES SANDER DE ROUWE OP PLEK 3

Volendamse Mona Keijzer no.2 op CDA-lijst
Mona Keijzer staat op nummer 2
van de kandidatenlijst van het
CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ze staat achter Sybrand
van Haersma Buma, die al eerder
tot lijsttrekker was gekozen. Keijzer, wethouder in Purmerend,
werd verrassend tweede bij het
lijsttrekkersreferendum. Voorafgaand aan die strijd was zij nog
nauwelijks bekend. Keijzer werk-

te mee aan het rapport over de
toekomstige koers van het CDA
dat het zogenoemde Strategisch
beraad begin dit jaar uitbracht.
Ze stond op plaats 67 van de CDAkandidatenlijst bij de vorige Kamerverkiezingen.
Het Friese Kamerlid Sander de
Rouwe staat op plek 3. De rest van
de lijst wordt dinsdagochtend bekendgemaakt.
ANP

‘OMA VAN DE KUDDE’ EN HAAR JONG

Twee olifanten in Emmen overleden

worden in de wijk met argwaan bekeken.
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INTERVIEW LÉON BUSKENS, CULTUREEL ANTROPOLOOG

‘De sharia is veel meer dan
alleen islamitische rechtspraak’
De sharia is een
richtlijn voor het
hele leven, maar er
wordt politiek mee
bedreven.
Van onze verslaggever
Merijn van Nuland
AMSTERDAM De sharia wordt ten
onrechte geassocieerd met haatpredikers die handen afhakken en overspelige vrouwen stenigen. Dat zegt
de cultureel antropoloog Léon Buskens, die maandag bij de Universiteit Leiden is aangesteld als hoogleraar recht en cultuur in islamitische
samenlevingen.
Het debat over de betekenis van
de sharia is doordrenkt met politiek.
Zowel moslims als niet-moslims
schetsen een vertekend beeld, zegt
Buskens. ‘De sharia is veel meer dan
alleen islamitische rechtspraak. Het
is een richtlijn voor het hele leven.
Wat doe je als een kind wordt geboren, hoe was je iemand na de dood?
De sharia gaat over reinheid, moraal
en ethiek – over alle aspecten van
het bestaan.’

Maar het is toch wel een strikte leer:
Gods wil is wet?

‘De sharia is juist mensenwerk. Er
heersen in de islam verschillende opvattingen en ideeën. Geleerden zijn
het er niet over eens of een vrouw
zelf een scheiding mag aanvragen of
alleen nadat ze verstoten is door haar
man. De enige overeenkomst in alle
opvattingen is dat iedereen zijn
ideeën aan God toeschrijft.’
Hoe wordt de sharia politiek gebruikt?

‘Wie zegt dat de sharia moet worden
ingevoerd, zegt tegelijkertijd: wij
moeten de macht krijgen. Zo wordt
een religieus middel gebruikt om
politiek mee te bedrijven. De Nederlandse samenleving doet hieraan
mee door vooral aandacht te heb-

ben voor de gewelddadige kanten
van de sharia, het afhakken van handen bijvoorbeeld. Iets waaraan de
doorsneemoslim hier geen boodschap heeft.’
Hoe verklaart u dan de opkomst van
Sharia4Holland en Sharia4Belgium?

‘Dat is een interessant en bedreigend fenomeen. Het typeert de politisering van de sharia. Want de rellen in Brussel gingen niet echt over
geloofskwesties. De leider van Sharia4Belgium werpt zich op als islamdeskundige, maar is een voormalig
straatboefje. Het draait daar vooral
om de slechte sociale omstandigheden in de buitenwijken, en het gevoel dat moslims niet worden geaccepteerd door de directe omgeving.’

weer, en bleef toen dood liggen.
Het pasgeboren olifantje Thura
leek amper gewond, maar door
de verminderde gezondheid van
z’n moeder was het jong al verzwakt. Om een lijdensweg te
voorkomen, hebben de artsen en
verzorgers besloten het olifantje
te laten inslapen. Sectie op de dieren moet uitwijzen wat er precies
met ze aan de hand was.
ANP

GROOTSTE TELESCOOP NOORD-CHILI
De Council van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) heeft
maandag ingestemd met de bouw
van de grootste telescoop ooit.
Met de European Extremely Large
Telescope hopen sterrenkundigen
de oorsprong van sterrenstelsels,
sterren en planeten zoals de aarde verder te ontraadselen. De EELT kan over tien jaar gereed zijn.
De Nederlandse Onderzoekschool
Voor Astronomie (NOVA) gaat een
leidende rol spelen bij de ontwikkeling van een van de waarnemingsinstrumenten van de telescoop. Dit jaar nog wordt een begin gemaakt met het afvlakken
van de 3.000 meter hoge bergtop
Cerro Armazones in Noord-Chili
waar de telescoop komt te staan.
Impressie ESO
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Kan de sharia ooit naast het Nederlands recht bestaan?
Léon Buskens:
‘Wie zegt dat de
sharia moet worden ingevoerd,
zegt tegelijkertijd: wij moeten
de macht krijgen.’

In Dierenpark Emmen zijn maandag twee olifanten overleden. Het
gaat om de 31-jarige Htoo Khin
Aye en haar zoontje dat ze op 22
mei ter wereld bracht, meldt een
woordvoerder. Htoo Khin Aye, de
oma in de kudde, maakte een zieke indruk en was daarom samen
met haar jong apart gezet. In de
stal viel de moeder, bovenop haar
jong. Ze kwam nog overeind, viel

‘Alleen als daar een democratische
meerderheid voor is. Dat lijkt me
zeer onwaarschijnlijk. Wel kunnen
moslimkoppels nu al een islamitisch
huwelijk sluiten. Dan wordt er een
bruidsprijs vastgelegd en moet de vader van de bruid officieel toestemming verlenen. Maar dat kan pas nadat ze eerst voor de Nederlandse burgerlijke stand zijn getrouwd.’

Dinsdag 12 juni

A
A

Griekenland - Tsjechië
Wroclaw, 18:00 uur

Polen - Rusland
Warschau, 20:45 uur

UITSLAGEN
Maandag 11 juni

D
D

Frankrijk - Engeland

1-1

Donetsk, 18:00 uur

Oekraïne - Zweden

2-1

Kiev, 20:45 uur

120612 © de Volkskrant - rvdm. Bron: uefa.com

informatieavond
do 21 juni 2012
18:30u - 20:00u

vmbo-t • havo • vwo

