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Afdeling 3.   Het door de islâm gevormde recht en het recht van de Arabische en andere 
islamitische landen 
 
Inleidende opmerking over de indeling van dit deel. 
 
In de islamitische landen is op enkele uitzonderingen na de islamitische rechtstraditie in enge 
zin (het religieuze recht, Arabisch sharia; correcter fiqh - zie verder)1460 dominant gebleven. 
In vele van deze landen heeft deze concurrentie gekregen van andere rechtsbronnen, meer 
bepaald wetgeving, en in enkele ervan is zij daardoor ook grotendeels verdrongen (bv. Turkije 
en de Centraalaziatische republieken). Zoals bij andere rechtstradities beginnen we met een 
historisch overzicht van deze traditie in het algemeen, in dit geval tot halfweg de 19e eeuw. 
Daarna bespreken we enkele "moderne" ontwikkelingen vanaf ca. 1850 en enkele meer 
specifieke kenmerken per land of landengroep (althans enkele ervan). 
 
Zoals bij de andere tradities gaan we ook hier bij de uiteenzetting uit van een extern juridisch-
historisch standpunt, en niet van een intern (religieus, dogmatisch, enz. ...) standpunt. 
 
3.1. Algemene politieke en rechtsgeschiedenis van de islamitische landen tot ca. 1850. 
 
3.1.1.  Vooraf: de situatie voor het ontstaan van de islâm 
 
De vroege geschiedenis van de islâm (7e en 8e eeuw nC) dient te worden begrepen vanuit de 
situatie van het Midden-Oosten in die tijd, onder meer op politiek en religieus gebied.  
 
Het gebied was natuurlijk sedert vele eeuwen de wieg van zeer hoog ontwikkelde culturen, en 
dit ook op juridisch vlak (denken we aan de ontwikkeling van het recht in Egypte onder de 
farao’s, de code van Hamurrabi in Mesopotamië, enz.). Het werd grotendeels door Alexander 
de Grote veroverd en bleef na hem door hellenistische dynastieën geregeerd tot de komst van 
de Romeinen (en aan de andere zijde de opkomst van een Perzisch rijk). Het hele gebied was 
grotendeels christelijk (de meeste belangrijke centra van het christendom lagen in het 
Midden-Oosten, zo 4 van de 5 patriarchaten, met name Jeruzalem, Antiochië, Alexandrië en 
Byzantium-Constantinopel), zij het dat de christenen sterk verdeeld waren in elkaar 
bekampende stromingen, en er ook meerdere "semitische" godsdiensten bloeiden. In grote 
delen van het Arabisch schiereiland gold vooral een op stammen en - binnen die stammen - 
clans gebaseerde samenleving waarover we zeer weinig historisch weten1461, die politiek 
buiten het Byzantijnse rijk lag, maar allicht wel nauwere culturele uitwisseling ermee kende 
(alsook met het Perzische rijk). In de loop van de 6e eeuw nC zou daar wel een soort 
gemeenschappelijke taal zijn ontstaan, die aan de basis lag van het klassiek Arabisch1462. 
 
De rest van het gebied was in de periode voor de opkomst van islâm een twistappel tussen de Byzantijnse keizers 
aan de ene kant en de Perzische heersers (Sassaniden) aan de andere kant. Irak behoorde meestal tot het 

                                                 
1460 Voor een glossarium van enkele klassieke Arabische termen, zie onder meer 
http://www.aals.org/am2004/islamiclaw/glossary.htm of 
http://www.geocities.com/mutmainaa/law/law_glossary.html 
1461 Volgens de islamitisch-arabische traditie was het een barbaarse samenleving (gekenmerkt door jâhiliyya, 
onwetendheid of barbaarsheid) die een vorm van polytheïsme beleed, maar dit is natuurlijk het beeld geschetst 
door de grootste tegenstanders van die beschaving. Verder waren er zeker ook christelijke en joodse 
gemeenschappen, alsook Sabeëers (een semitische godsdienst met christelijke invloeden). 
1462 al-Arabiyya betekent letterlijk bedoeïnentaal. Het arabische alfabet zou geschapen zijn in de stad al-Hîra aan 
de Eufraat, en wel door christelijke monniken (de stad was een centrum van het nestoriaanse christendom). 
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Perzische rijk, de gebieden ten Westen ervan tot het Byzantijnse. Jeruzalem werd bv. in 614 door de Perzen 
veroverd en in 622 terug door de Byzantijnse keizer.  
 

 
 
Van belang zijn ook de scheuringen binnen de christelijke kerk in de 5e en 6e eeuw1463, die zich afzetten tegen 
het officiële keizerlijke christendom (de "Melkieten" of keizersgezinden): 
 
1° De Oost-Syrische of Nestoriaanse afscheuring. 
De “kerk van het Oosten”, ook Oost-Syrische kerk genoemd, omvatte de bisdommen in Irak (toen Mesopotamië) 
en Iran (Perzië); daar deze gebieden buiten het Byzantijnse rijk lagen ging zij vrij snel een eigen leven leiden; 
haar taal was de oostelijke variant van het Syrische of Aramees (in het Engels Syriac). Nadat Nestorios (385-
450) in Constantinopel afgezet werd wegens ketterij door het Concilie van Efese (431)1464 was er een scheuring 
ontstaan, waarbij zijn volgelingen in Irak terechtkwamen en de Oost-Syrische kerk ook theologisch een ander 
leven deden leiden (vanaf het einde van de 6e eeuw); zij noemden zich voortaan behalve Syriërs (Suriai) of 
Assyriërs of nog Nestorianen en bleven gedurende vele eeuwen (tot ongeveer de 13e eeuw) een erg machtige en 
in Azië zeer verspreide kerk (tot in Indië (Malabar) en via de zijderoute tot in Mongolië/China). Zij hebben een 
enorm belangrijke rol vervuld in het behouden, bestuderen en doorgeven van het hellenistisch erfgoed 
(wetenschap, geneeskunde, literatuur e.d.m.) in de Arabische en Perzische wereld. 
 
2° De monofysitische afscheuringen. 
Het concilie van Chalcedon (451 nC) hield vervolgens ook aan de andere zijde een veroordeling in van het zgn. 
monofysitisme1465, dat evenwel in het Midden-Oosten zeer sterk bleef. De monofysieten werden vervolgd door 
de Byzantijnse keizer, maar diens invloed in Syrië en Egypte was beperkt en in Armenië onbestaand. De 
Armeense, Egyptische-Ethiopische-Jemenitische (zgn. “Koptische”) en zgn. West-Syrische kerk (ook 

                                                 
1463 Ook voordien waren er reeds belangrijke scheuringen in het christendom, bv. het reeds genoemde Arianisme, 
dat veroordeeld werd door het tweede concilie van Constantinopel (381, onder keizer Theodosius), maar intussen 
door de Gothen en Vandalen was aangehangen en vooral daardoor ook de volgende eeuwen nog een rol speelde. 
1464 Omdat hij te sterk de dubbele natuur van Christus vooropstelde, als God en mens naast elkaar. Kort nadien, 
in 457, werd ook de nestoriaanse theologische school uit Edessa verjaagd; deze vestigde zich in Nisibis, in 
Perzië. 
1465 De monofysieten benadrukten sterk de ene natuur van Christus. 
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Jakobitische genaamd)1466 probeerden zowel religieus als politiek los te komen van de Byzantijnse keizer, en het 
monofysitische christendom werd in verschillende versies de dominante religie in Armenië1467, Syrië-
Palestina1468 en Egypte.  
 
3° Daarnaast bloeiden er nog andere “ketterse” christelijke secten (bv. de Marcianen, die het oude Testament en 
de joodse traditie geheel afwezen, van Marcion, 85-160 nC), of ten dele uit het christendom ontstane religies (bv. 
het naar Mani (° ca. 216- gekruisigd in 275 nC) genoemde manicheïsme; Mani werd eveneens als "zegel der 
profeten" beschouwd). Ook de Nazareërs of zgn. Joods-christenen (arabisch Naçara), die niet in de godheid van 
Christus geloofden en dus strikt monotheïstisch waren, overleefden allicht nog tot in de 6e eeuw in Syrië en 
Mesopotamië met een doctrine die opvallend dicht in de buurt ligt van de vroege islâm1469.  
 
De politieke en religieuze afkeer van Byzantium is één van de redenen die verklaren waarom Syrië en Egypte bij 
de opkomst van de macht van de eerste Arabische “kaliefen” (in de 7e eeuw, zie verder) zeer snel onder het 
kaliefenrijk zijn gekomen. 
 
3.1.2.  Politieke geschiedenis van de 7e tot de 13e eeuw 
  
De verspreiding van de islâm als religieus en politiek systeem is minstens in de eerste eeuwen 
steeds voorafgegaan door Arabische militaire veroveringen. Zoals voor vele andere landen in 
dit overzicht beginnen we dan ook met enkele gegevens over de politieke geschiedenis 
vooraleer in te gaan op de historische ontwikkeling van het (vooral religieuze) recht. 
 
3.1.2.1.   De grote Arabische verovering van het Midden-Oosten 
 
In de jaren 630 tot 650 vond er een zeer grote Arabische politiek-militaire verovering of 
expansie plaats. Het politieke leiderschap zou daarbij in handen zijn gekomen van leden van 
de Arabische stam der Quraish (uit de Hidjaaz, de streek waar de steden Mekka en Medina 
liggen). Deze expansie is allicht mogelijk geworden doordat er een soort verbond ontstond 
tussen elkaar voorheen bekampende Arabische stammen onder leiding van politieke leiders 
die men kaliefen heeft genoemd (zie verder). Het blijft wel verbazend hoe een dergelijke 
expansie op zo korte tijd heeft kunnen plaatsvinden vanuit een dunbevolkt en arm gebied als 
de Hidjaaz1470. Het is niet onwaarschijnlijk dat het ontstaan van samenwerking tussen de 
Arabische stammen, die dat mogelijk heeft gemaakt, een reactie was op Byzantijnse en/of 
Perzische invallen. Ook is het heel goed mogelijk dat Arabische en Syrische soldaten of 
huurlingen uit de byzantijnse legers of zelfs de Byzantijnse lokale ambtenaren gewoon de 
keizer niet meer erkenden, zodat er in Syrië een soor implosie van binnenuit plaatsvond (vgl. 

                                                 
1466 De taal van de West-Syrische kerk was een westelijke variant van het Syrisch-Aramees. De breuk met 
Byzantium was definitief sinds 540. De naam Jakobieten komt van Jacobus Baradaeus, patriarch van Urfa, + 
578. 
1467 Armenië is tot op vandaag homogeen christelijk-monofysitisch. 
1468 De West-Syrische kerk verschrompelde sterk door de dominantie van de islaam en wat ervan overbleef 
geraakte later verdeeld over Maronieten (lang de meerderheid in Libanon), die zich reeds in de 12e eeuw met de 
katholieke kerk verenigden, Syrische Uniaten, die hetzelfde deden in de 16e/17e eeuw, en de nog bestaande 
kleine Syrisch-Orthodoxe kerk (Jakobieten). De keizersgezinde (byzantijnse) christenen werden “melkieten” 
genoemd, tot op vandaag de naam voor de orthodoxe (en soms ook de katholieke) christenen in vnl. Israël en 
Palestina. 
1469 Volgens bepaalde auteurs is de vroege islâm niets anders dan de leer van deze Judeo-Nazareners. Zie  met 
name de zeer uitvoerige minutiueze analyse van E. M. GALLEZ, Le messie du prophète. Aus origines de l'islam, 
2 dele, Ed. de Paris 2005. 
1470 In de Arabische overlevering wordt dit verklaard door in het pre-islamitische Mekka reeds een soort 
handelsrepubliek te zijn met een vrij groot aantal inwoners, maar historisch is daar geen spoor van terug te 
vinden (zie in het bijzonder P. CRONE, Meccan Trade and the Rise of Islâm, Gorgias Press New Jersey 1987). 
Sommige historici stellen dan ook dat die machtsopbouw in het gebied niet vanuit de Hidjaaz zou zijn gebeurd, 
maar vanuit Syrië zelf ingevolge een zich afscheuren van Byzantium en achteraf in de Hidjaaz als mythische 
oorsprong zou zijn geprojecteerd. Zie bv. de archeologen Y. NEVO en J. KOREN, Crossroads to islâm, 2003. 
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de situatie in het westromeinse rijk in de 5e eeuw). Met name in Perzië zou het veleer om een 
staatsgreep dan om een verovering zijn gegaan; het is dus helemaal niet zeker dat die 
verovering wel vanuit Arabië zelf geschiedde. De eerste historische gegevens vertrekken 
veeleer vanuit Syrië. 
 
Volgens de oorsprongsgeschiedenis van de islâm - die echter pas veel later is geschreven door 
predikanten en religieuze wetsgeleerden - zou deze verovering gestart zijn onder leiding van 
de “profeet” Abu l-Qasim Muhammad ibn Abdallah al-Hashimi (Nederl. Mohámmed)1471 
vanuit de marktplaats Yathrib1472, waar hij in 622 nC vanuit zijn geboortestad Mekka zou zijn 
heengetrokken (de zgn. Hidjra1473, d.i. uittocht of ballingschap) wegens zijn conflicten met de 
heersende orde1474. Om deze reden werd de stad later door de moslims al-Medina an-Nabî  
genoemd (stad van de profeet) of kortweg Medina1475. Volgens sommige historici1476 is het 
jaar 622 nC evenwel als referentiejaar gekozen omdat dan de Perzen (Sassaniden) militair 
verslagen werden en naar het Oosten teruggeslagen (waarbij niet duidelijk is of de 
overwinnaars in dienst stonden van de Byzantijnse keizer dan wel Arabische troepen waren 
die zelfstandig opereerden). 
 
Nog steeds volgens de islamitische overlevering zou vanuit Medina een Arabische militaire 
expansie zijn gestart door Muhammad en - na diens dood - de "kaliefen van Medina" (chalifa 
betekent plaatsvervanger). Het Byzantijnse rijk was fel verzwakt door de oorlogen met Perzië 
en opstanden in Syrië (waar de bevolking de Jakobitische en niet de orthodoxe versie van het 
christendom aanhing). Reeds in 634 zou Zuid-Syrië (d.i. Palestina en Jordanië) onder het 
gezag van de kaliefen hebben gestaan. Damascus zou onder hun gezag gekomen zijn in 
635/636 (de stad zou zich tweemaal overgegeven hebben, waarbij na onderhandelingen aan de 
bevolking het zgn. pact van Omar zou zijn toegezegd (zie verder) (zie verder echter ook de 
andere interprettaie volgens dewelke de zaak juist gestart is vanuit Damascus). Verder 
kwamen onder het gezag van de kaliefen Mesopotamië (641, stichting van de steden Basra en 
Kufa), Egypte (641), Cyrenaica (642) en Tunesië (647), dit alles ten koste van het gezag van 
de Byzantijnse keizer. Kort nadien Perzië. In de praktijk betekende dit vooreerst dat er 
Arabische garnizoenen gelegerd werden op strategische plaatsen (garnizoensteden, amsâr) en 
het gezag van de kalief door de bestaande instituties – die in beginsel behouden bleven – 
erkend werd. 
 
De traditionele zienswijze is afgebeeld op deze kaart: 

                                                 
1471 Muhammad betekent ongeveer "de gezegende"; al-Hashimi verwijst naar de clan (Banu) waartoe hij 
behoorde (de "Hasjemieten"), genaamd naar zijn overgrootvader Hashim. De Banoe Hasjiem waren een clan van 
de Quraish of Koeraisj-stam. 
1472 Volgens de overlevering was Yathrib grotendeels door joodse clans bewoond. Het is niet duidelijk of het om 
ingeweken joden ging, om tot het jodendom bekeerde Arabieren of om Samaritanen. 
1473 soms verkeerd gespeld Hegira. Muhammad en zijn volgelingen zouden zich "Muhajirun" hebben genoemd, 
d.i. zij dit op uittocht zijn, ballingen, weg uit een plaats van verderf naar een plaats waar zij hun "utopie" kunnen 
vormgeven (vgl. verder). 
1474 Mekka zou een belangrijk centrum (heiligdom) van de polytheïstische Arabische godsdienst geweest zijn. 
Muhammad zou er weggevlucht zijn omdat hij niet als profeet (zie verder) werd erkend door zijn stamgenoten. 
1475 Medina betekent in het Arabisch oorspronkelijk iets als rechtsgebied - vgl. het Griekse woord polis - en 
kreeg de betekenis van "stad" tout court (vandaag veeleer in de zin van “oude stad”, d.i. de stad binnen de 
ommuring). 
1476 Met name Volker POPP, "Die frühe Islamhgeschichte nach inschriftlichen und numismatischen Zeugnissen", 
in K.H. OHLIG & G.R. PUIN, Die dunklen Anfänge. Neue Forschungen zur Entstehung und frühen Geschichte 
des Islam, Schiler Verlag 2005, 16 v. 
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3.1.2.2.   De historische gegevens over de oorsprong van het kalifaat 
 
Aan deze militaire verovering werd minstens achteraf een religieuze dimensie gegeven1477. Zij 
zou de verspreiding zijn van een nieuwe politiek-religieuze ordening1478, nl. de islâm, d.i. 
“onderwerping” aan de ene God (in het Arabisch Allah1479) en aan zijn Wet (de Sharia, zie 
verder), welke zou zijn ingericht door Muhammad en zijn eerste kaliefen, en vanaf het 
allereerste begin zou gegrond zijn geweest op de bundeling van teksten genaamd “Quran’an 
Arabi’an” (d.w.z. Arabisch recitatieboek of lectionarium) (hierna Korân). 
 

                                                 
1477 Voorheen, in de christelijke wereld, werd er natuurlijk ook militair veroverd, en werd al evenzeer 
missionering (bekeringsijver) als een religieuze plicht gezien, maar de fusie van beiden in de islamitische Jihad 
was nieuw: voor het eerst werd de oorlog gevoerd om de religie uit te dragen en was het uitdragen van de religie 
de legitimatie van de oorlog. Het is zeer twijfelachtig dat dit reeds het geval was bij de grote arabische expansie 
van de 7e eeuw, maar later is het zeker gebeurd. Het concept is later soms ook ten dele gebruikt door de 
christelijke naties (de Kruistochten naar het Midden-Oosten en in het Balticum), maar de idee dat oorlog 
missionering is met andere middelen en daarom een religieuze plicht is, is er nooit dominant geworden; vaak 
werd wel geargumenteerd dat oorlog religieus toegelaten was, maar niet dat het om religieuze redenen 
noodzakelijk was een steeds groter deel van de wereld militair te veroveren. 
Wat het begrip Jihad betreft: later werd in de doctrine ook het concept van de "kleine Jihad" uitgwerkt, nl. als 
inspanning voor meer islamitische moraliteit in het dagelijks leven, waartegenover men het oorspronkelijke 
concept van Jihad als (religieuze) oorlog ook "grote Jihad" is gaan noemen. 
1478 Onder meer door de verdrijving van de joden (die de stad Yathrib eeuwen eerder hadden gesticht) en 
inbeslagname van hun goederen. 
1479 Oorspronkelijk al-Lah, de machtigste maar niet de enige van de vele goden van het Arabisch polytheïsme. 
De prediking van de Korân c.q. Muhammad was op de eerste plaats een verwerping van de Arabische goden als 
vals (afgoden). Zo zou Muhammad samen met zijn schoonzoon Ali de 360 godenbeelden in de Kaäba (het 
heiligdom van de zwarte steen) te Mekka hebben vernield. Tot vandaag bestaat een van de rituelen tijdens de 
Mekka-bedevaart erin, de afgoden die daar huisden te stenigen. De Korân c.q. Muhammad had het daarbij vooral 
tegen de godinnen (die i.t.t. de krijgsgod al-Lah van de nomaden veeleer de vruchtbaarheidscultus van de oasen 
symboliseerden). Volgens anderen was de prediking minder gericht tegen het al ver uitgestorven polytheïsme, 
maar veeleer tegen de Drievuldigheidsleer van het orthodoxe christendom, die drie goddelijke persoenen erkende 
en ook Maria als moeder Gods een heilige positie toekende. 
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In feite zijn er zeer weinig historische gegevens over deze eerste actoren op religieus gebied; 
de oudste geschreven bronnen uit de islâm (andere dan de teksten van de Korân, waarover 
verder meer) dateren pas van rond ca. 750 nC, meer dan een eeuw later dus1480. Wel ligt het 
voor de hand dat de Arabische natievorming en militaire expansie samenhing met en zijn 
succes mede te danken had aan de organisatie van een nieuw religieus-politiek systeem, en 
meer specifiek het hanteren in alle garnizoensteden van eenzelfde ste van regels, dat men de 
islâm is gaan noemen, en waarover verder nader wordt gehandeld. 
 
Volgens de latere overlevering zou Muhammad erin geslaagd zijn een religieus geïnspireerd 
oppergezag te installeren in Medina en vervolgens over de Arabische stammen, waarvan de 
houder de naam kalief droeg (van chalifa, opvolger of plaatsvervanger). Ook blijkt dat de 
militaire expansie en staatsvorming vanaf het begin gepaard bleef gaan met grote interne 
conflicten tussen de verschillende clans (fitna is het traditioneel gebruikte arabische woord 
voor deze interne verscheurdheid).  
 
Na de dood van Muhammad in 632, die Mekka zou hebben veroverd in 630, zou een zekere Aboe Bakr al-Siddiq 
(volgens de overlevering de vader van Aisja, één van Muhammad’s vrouwen) als "kalief" (plaatsvervanger) zijn 
opgetreden, doch werd deze door de Arabieren, die zich van Muhammad's prediking afkeerden, niet erkend (de 
zgn. ridda, afvalligheid); na een eerste militaire nederlaag in 632 voerde hij oorlog tegen alle "afvalligen" (de 
hurub al-ridaa) en  kon hij tegen 634 toch Arabië militair onderwerpen. Op grond hiervan is de strijd tegen 
afvalligen algemeen beschouwd als een zaak van kapitaal belang in de islâm. Na diens dood in 634 ging het 
kalifaat over op zijn rechterhand Omar (Umar); het is onder deze kalief dat Syrië zou zijn veroverd  en dat de 
joden en christenen en volledig uit het Arabisch schiereiland zouden zijn verdreven. Na diens overlijden in 644 
ging het kalifaat over op Othman of Uthman ibn Affan (kalief 644-656, Muhammads schoonzoon aangezien hij 
twee van diens dochters huwde) uit de clan van de Umayya of Omajjaden, die verkozen zou zijn geworden door 
een raad. Deze werd echter  vermoord in 656 en er brak een burgeroorlog (fitna) uit tussen drie pretendenten uit 
verschillende clans. Ali ibn Aboe Talib, die kozijn, pleegbroer en schoonzoon was van Muhammad (gehuwd met 
Muhammads dochter Fatima), versloeg Zubayr ibn al-Awwam in 656. Met het clanhoofd der Omajjaden, 
Mu'awiyah I (602 – 6 mei 680), sinds 639 gouverneur van Damascus, bereikte hij in 657 een compromis na de 
slag bij Siffin.  
 
Dit leidde tot een eerste blijvende afscheuring in de islâm vanaf 657 nC, namelijk van de (K)haridjieten 
(Charidji). Oorspronkelijk aanhangers van Ali, scheurden zij zich van hem af na de slag bij Siffin in 657, omdat 
hij zijn strijd om het ambt van kalief aan arbitrage had onderworpen, en daarmee ten onrechte een religieus ambt 
door mensen liet aanduiden. Zij erkenden geen erfelijk leiderschap (en dus ook geen enkele meer van de 
navolgende kaliefen), maar enkel door de gehele gemeenschap verkozen leiders en ontwikkelden vandaaruit een 
zeer fundamentalistische maar ook egalitaire theologie en maatschappij-opvatting. Een van hun secten, nl. de 
Ibadieten / Abadieten, wist zich vanaf de 7e eeuw tot vandaag te handhaven in Oman, en vandaaruit op Zanzibar 
(nu Tanzanië); zij beschouwen zichzelf vandaag wel als een van de scholen van de hoofdstroming van de islâm 
(de "Soenna", zie verder) en niet langer als Kharidjieten. Deze stroming kende ook veel succes bij de 
Berbervolkeren in de Maghreb (Noord-Afrika), die in grote delen daarvan in de 8e eeuw de Arabieren (met de 
dynastie van de Omajjaden) verdreven en eigen koninkrijken oprichtten, die zich gedurende eeuwen konden 
handhaven (nu enkel nog in een klein deel van Algerije, onder de naam Mozabieten1481). 
 

                                                 
1480 Een van de moeilijkheden om de vroege geschiedenis van de islaam te kennen is dat de oudste teksten over 
de beginperiode vanuit de islamwereld zelf pas bijna 2 eeuwen na de feiten zijn geschreven, terwijl er uit die 
beginperiode zelf wel een reeks teksten van buitenuit behouden zijn, die door de islâm zelf dan weer geheel 
worden genegeerd; zie Robert G. HOYLAND, Seeing Islâm As Others Saw It. A Survey and Evaluation of 
Christian, Jewish and Zoroastrian Writings On Early Islâm, Princeton, The Darwin Press, 1997, XVIII-872 p. 
Voor een collectie van 13 essays over de stand van de historische wetenschap, zie The Origins of The Koraan, 
Classic Essays on Islâm’s Holy Book, red. Ibn Warraq, Prometheus Books 1998 (vgl. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Origins_of_the_Koraan). 
1481 Tot op vandaag erkennen zij het gezag van de (in casu Algerijnse) staat nauwelijks en hebben ze een eigen 
parlement met vertegenwoordigers van de 8 steden waarin ze gevestigd zijn. Ze belijden een zeer strikte 
(puriteinse) versie van de islâm. 
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Ali was de laatste van de zogenaamde "kaliefen van Medina" en verplaatste het bestuur reeds van Medina naar 
Irak. Hij werd reeds in 661 vermoord (door de Kharidjieten) en begraven in an-Najaf / Nadjaf (nu Irak; het graf 
is nog steeds een belangrijk bedevaartsoord voor de aanhangers van Ali, de Sjiïeten, waarover hieronder meer). 
 
3.1.2.3.   De Omajjaden (661-749) en de strijd met de Shiatu Ali 
 
Zoals gezegd zijn er over deze eerste periode zeer weinig betrouwbare historische gegevens. 
De eerste historische leider over wie er historisch meer duidelijkheid is, is een zekere 
Mu'awiyah (602 – 6 mei 680) uit de clan der Omajjaden (arab. Banoe Oemaja), die sedert ca. 
639 nC "gouverneur" was van Damascus (in de Arabische interpretatie gouverneur namens de 
kaliefen van Medina, maar volgens andere  historici was hij gouverneur van de Byzantijnse 
keizer). Die zou bij het uitbreiden van zijn macht in het Midden-Oosten in botsing zijn 
gekomen met de clan van Ali (na diens dood "partij" van Ali, arab. Sjiatu Ali) maar deze 
overwonnen hebben1482. Die partij van Ali beriep zich blijkbaar op een goddelijk voorrecht op 
de macht over de Arabieren omdat hun leider zou afstammen van de profeet Muhammad1483. 
De opvolgers van Mu'awiyah uit dezelfde clan verstevigden hun macht door meerdere 
overwinningen tegen partijen uit Irak (de clan van Ali)1484 en Medina1485. De Omajjaden 
voerden de titel van kalief en bouwden een groot rijk uit vanuit Damascus, tot Spanje en het 
Zuiden van Frankrijk in het Westen (uitbreiding gestopt door de slag bij Poitiers in 732 nC) 
en het Westen van China (Sinkiang) in het Oosten. Ze bleven aan de macht van 661 tot 750 
n.C. (naar islamitische tijdrekening1486 39 tot 128). Het succes van de Omajjaden had onder 
meer te maken hebben met de rechtszekerheid die zij brachten doordat de rechtspraak op een 
vaste wet (met een religieuze sanctie) werd gegrond. Volgens sommigen was dit reeds de 
Sharia, maar volgens anderen geschiedde de ontwikkeling van de Sharia eerder tegen de 
Omajjaden in en mondde uit in de opstand van de Abbasieden vanaf 747 (zie verder). 
 
Uit de Sjiatu Ali, geleid door imaams in de afstamming van Ali, ontstond een belangrijke 
stroming in de islâm, de Sjia of "sjiïeten" genoemd, waartegenover men de hoofdstroming de 
Soenna is gaan noemen (voluit Ahl-al-Soenna, "volk van De Weg"; zie verder). Het is 
overigens helemaal niet zeker of de eerste Omajjaden wel moslims kunnen genoemd worden. 
Volgens een deel van de historici waren het in de eerste generaties aanhangers van een 
christelijke secte, die pas later tot een aparte religie uitgroeide (al dan niet onder invloed van 
de Sjia). Tot het einde van de 7e eeuw was de bestuurstaal in ieder geval nog Grieks evenals 

                                                 
1482 Volgens het verhaal vooreerst in de slag bij Siffin, waarna in 657 een comrpomis zou zijn gesloten met Ali, 
en na Ali's dood  
1483 Zij voerden die afstamming terug op Ali en zijn vrouw Fatima, die de dochter zou zijn geweest van 
Muhammad. Enkel diens afstammelingen zouden het recht hebben op leiderschap (kalifaat) over de Arabieren. 
1484 Na de dood van Mu'awiyah werd de partij van Ali opnieuw verslagen door de volgende (tweede) 
Omajjadische kalief Yazid I (kalief 680-685) op 10 oktober 680 bij Kerbela (nu in Irak), waar Hoessein gedood 
en begraven werd. 
1485 in een oorlog in 681-692 met de clan van al-Zoebayr uit Mekka onder leiding van AbdAllah bin al Zubayr, 
die Yazid niet erkende als kalief, zichzelf tot kalief uitriep en enige tijd de Hidjaaz controleerde (tot 692). 
1486 De islamitische jaartelling begint in 622 nC, het jaar waarin Muhammad zou zijn uitgeweken (Hidjra) uit 
Mekka naar Medina. Volgens sommige historici gaat het eerder om een door de Arabieren gewonnen veldslag 
tegen de Byzantijnen uit dat jaar. 
De Arabische kalender bevatte net als de Babylonische (tevens joodse), Indische en Chinese kalender 12 
maanmaanden (van 28 dagen) plus 7 keer per 19 jaar een dertiende maand, om zo de kalender terug te laten 
gelijklopen met het zonnejaar (zodat dezelfde maand in hetzelfde seizoen bleef vallen). Muhammad zou vanuit 
de overtuiging dat God het jaar in 12 maanmaanden had ingedeeld,  de 13e maand hebben afgechaft. Daardoor is 
het islamitische jaar korter dan in alle andere beschavingen en schuift het begin elk jaar 11 dagen naar voor. 
Daardoor schuift bv. ook de ramadan, van oudsher een lentegebruik op doorheen heel het jaar.  
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de gebruikte munt1487. In ieder geval profileerden ze zich niet als religieuze leiders maar als 
wereldlijke heersers, die vooral een eenheid van politiek gezag probeerden te handhaven en 
voor zover nodig ook van de eredienst (cultus); vandaar hun bemoeienissen om tot een 
éénheid van religieus ritueel te komen en dus ook tot één enkele tekst van het daarbij 
gebruikte religieuze recitatieboek of lectionarium (in het Syrisch Qeryan, in het Arabisch 
Quran; zie verder de bespreking van de "Korân"); andere bronnen met een islamitische 
stempel alsook verhalen over Muhammad (zgn ahadîth, zie verder), duiken pas op vanaf de 
tweede helft van de 8e eeuw (na de Omajjaden). 
 
3.1.2.4.   De Abbasiden in hun bloeiperiode (749-einde 9e eeuw)  
 
Vanaf 747 nC kwam er vanuit het oostelijk deel van het Rijk (Irak en Iran) een opstand, die 
ten dele religieus (en ditmaal duidelijk islamitisch, concreter: vanuit de islamitische 
rechtsscholen (zie verder)) geïnspireerd was, ten dele etnisch1488, en geleid door de clan der 
Abbasieden (zo genoemd omdat ze beweerden af te stammen van een oom van Muhammad 
genaamd al-Abbas), maar ook met steun van de Shiatu ali (een "partij" die onder leiding stond 
van een wali of imam). 
 
De clanleider Abu al-'Abbas, genaamd al-Saffah kwam daarbij in 749/750 door de afzetting 
en uitmoording van de Omajjaden aan de macht, althans in het Midden-Oosten (niet in  
Marokko en Spanje)1489 en nam de titel van kalief over. 
 
Kalief Al-Saffah's broer en opvolger al-Mansoer (kalief 754-775) maakte in 762 een nieuwe 
hoofdstad in Mesopotamië, nl. Bagdad (toen ook Medina as Salam genoemd, d.i. stad van 
vrede). 
 
Bagdad kende zijn grootste bloei allicht onder kalief Haroen al Rasjied (786-8091490) en zijn 
zoon al-Mamoen (kalief 813-833), die de "moetazilistische" stroming van de islâm (waarover 
verder meer) aanhing en de wetenschap op vele wijzen bevorderde. Hij liet astronomische 
observatoria bouwen1491. Door de grote militaire uitbreiding van het Rijk was binnen de 
grenzen ervan naast de culturele bagage van de Arabieren ook zeer veel culturele bagage 
aanwezig van de onderworpen bevolkingen (grieks, (as)syrisch, joods, perzisch enz.).  

                                                 
1487 Syrië bleef zeker in grote mate een christelijke natie, met tegen het einde van de 7e eeuw ca. 4.000.000 
christenen (vnl. Jacobieten) en 200.000 moslims. Vanaf het begin van de 8e eeuw, onder kalief Abd-al-Malik en 
zijn zonen (685-743) schakelde het bestuur helemaal over van Grieks naar Arabisch, werd de Arabische munt 
ingevoerd, en begon men de christenen uit het bestuur te weren en te vervolgen (met periodes, o.a. door het 
decreet van kalief al-Moetawakkil (846-861), zie verder). Abd-al-Malik kan men in die zin als de eigenlijke 
vestiger van de islâm beschouwen. Streken van Palestina en Syrië raakten toen stilaan ontvolkt door de uittocht 
of armoede van de oorspronkelijke bevolkingen. 
1488 met name door Perzen, die zich door de Arabieren als tweederangsinwoners behandeld voelden, en de 
gelijkheid voor alle moslims opeisten. 
1489 De 14e Omajadische kalief en omzeggens de gehele clan der Omajjaden werden vermoord. De enige van de 
Omajjaden die ontsnapte, Abd ar-Rahman I, kon de dynastie verderzetten in Marokko en Spanje (vanaf 756 
heersten zij vanuit Cordoba over Marokko en Spanje; van 756 tot 929 droegen zij de titel van emir van Cordoba, 
van 929 tot 1031 de titel van kalief). Zij werden echter door de orthodoxe soennieten veeleer als afvalligen 
beschouwd en in de 11e eeuw door "moorse" invallers afgezet (zie de bespreking bij Spanje en bij Marokko, de 
zgn. Almohaden en Almoraviden). Die moorse dynastieën introduceerden de malikitische ritus van de soenna 
(zie verder hieronder) maar bleven wel politiek onafhankelijk van de kaliefen in het Midden-Oosten. In Marokko 
gingen ze de bij de kalief horende titel van Ameer al-Mumineen (emir al-muminin) dragen (zie Marokko). 
1490 Wiens regering geromantiseerd werd in de verhalen van Duizend-en-één-nacht. 
1491 In Sammasiyya ten noordoosten van Bagdad en op de berg Qasyun bij Damascus. Zie A. SAYILI, The 
Observatory in islam. 
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Onder deze twee kaliefen nam de geleerdheid een hoge vlucht, vooral door vertalingen van de 
Griekse geleerde werken in het Syrisch-Aramees en vandaar in het Arabisch. De private 
bibliotheek van de lalief kreeg onder Haroen al Rasjied de naam Bait al Hikma of huis van de 
wijsheid, wegens de toenemende aanwezigheid van werken uit de oudheid; al-Mamoen 
verleende aan vele geleerden toegang om de werken te bestuderen en discussies te houden1492. 

                                                 
1492 Belangrijke centra van geleerdheid waren de christelijke (vooral nestoriaanse) scholen of “academiën”, 
vooral in Nisibis en Jundi-Shapur (Gundisapur). De academie van Jundi-Shapur werd in de 8e eeuw geleid door 
een Bukhtyishu', een nestoriaanse familie die ook de geneesheren van het Abbasidische Hof leverde, en de 
Griekse geneeskundige werken vertaalde of liet vertalen in het Syrisch-Aramees. Sommige andere Griekse 
zowel als Indische wetenschappelijke werken waren reeds in het Perzisch vertaald. De Arabische vertalingen 
geschiedden toen uit het Syrisch of het Perzisch.  
Volgens bepaalde auteurs zo de Dar al-Hikmah of Bait al-Hikmah (huis van kennis) van kalief al-Mamoen in 
Bagdad een belangrijk vertaalcentrum zijn geworden vanaf ca. 830 en zouden nestorianen aldaar rechtstreeks uit 
het Grieks naar het Arabisch zijn gaan vertalen (waardoor de kwaliteit van de Arabische vertalingen sterk 
toenam, en de rol van het Syrisch-Aramees sterk verminderde); een belangrijke rol wordt daarbij toegeschreven 
aan de nestoriaan Hunayn ibn Ishaq (810-877), zijn zoon Ishaq ibn Hunayn en zijn neef Hubaysh ibn al-Hasan. 
Zie over dit alles o.m. De Lacy O'LEARY, How Greek Science passed to the Arabs, London, 1948 (ook 
besproken op http://www.nestorian.org/how_greek_science_passed_to_th.html); Nicholas WHYTE, The 
Transmission of Knowledge. A case study: the Arab acquisition of Greek science, op 
http://explorers.whyte.com/trans.htm; G. TROUPEAU, "Le rôle des syriaques dans la transmission et 
l'exploitation du patrimoine philosophique et scientifique grec", XXXVIII. Arabica 1991, 1 v. Hunayn zelf 
vertaalde evenwel enkel naar het Syrisch, maar zou wel vertalingen naar het Arabisch hebben laten uitvoeren of 
nagezien. 
Andere auteurs evenwel, zoals M.-G. BALTY-GUESDON (“Le Bayt al-hikma de Baghdad”, 39. Arabica 1992, 
131 v.) en S. GOUGENHEIM (Aristote au Mint-Saint-Michel, 2008, p. 133 v.), stellen dat het gros van de 
vertalingen niet in de Bait al Hikma werd gemaakt, maar privaat, zij het dat Hunyan ibn Ishaq wel in opdracht 
van de kalief private vertalingen verzamelde en nalas. De Bait al Hikma zou uitsluitend een centrum van 
koranwetenschappen zijn geweest (met name van de moetazilistische richting) en enkel toegankelijk voor 
moslimgeleerden. Filosofisch onderwijs zou enkel verstrekt zijn geweest in de christelijke scholen (de uskul-s) 
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De griekse wijsbegeerte ("falsafa", d.i. filosofie) zou evenzeer invloed hebben gekregen, doch 
het ging toch in wezen om de zgn. Koranische wetenschappen (isnad-geleerden of 
“traditionisten”, genealogen, annalenschrijvers, lexicografen en godswetenschappers). 
 
Anderzijds stelden zij om de belastingen te innen in Afrika (nu Tunesië) en later in andere 
provincies gouverneurs aan, die hun ambt erfelijk konden maken en aldus de basis vormden 
voor lokale dynastieën (wat de centrale macht zouden verzwakken). Hun opvolgers begingen 
ook de "fout" om hun legers in grote mate te bevolken met Turkse slaven, de zgn. 
Mamelukken; deze vormden onder meer de paleiswacht, die in 861 kalief al-Mutawakkil 
(kalief 847-861) zou vermoorden en de facto de macht overnam. Er volgde een toenemende 
immigratie van volkeren uit het Noorden, vnl. Turkse volkeren (zoals de Seldzjoeken), die 
een groot deel van het leger van de kalief gingen uitmaken, en in feite beslisten wie er kalief 
werd. 
 
3.1.2.5.   De latere Abbasiden (late 9e eeuw-1258) en de Fatimiden (910-1171) 
 
Vanaf het einde van de 9e en begin van de 10e eeuw trad er op vele vlakken reeds stagnatie 
in: 
- op geestelijk vlak kregen de orthodoxe soennieten (de Asharieten, zie verder) de overhand 
op de meer verlichte stromingen (zie verder de bespreking van de strijd tussen Moetazilieten, 
Hanbalieten en Asharieten); dit belet niet dat er op een aantal gebieden nog belangrijke 
werken worden geschreven1493; het aristotelisme in de wijsbegeerte wordt echter verdrongen. 
 
Op politiek vlak ontstonden vanaf de 9e eeuw in grote delen van het rijk lokale dynastieën. 
Het rijk viel ook daadwerkelijk minstens in 2 delen uiteen doordat de sjiïtische (ismaëlitische, 
zie verder) Fatimiden in 910 vanuit Jemen Tunesiê veroverden, er een eigen kalifaat uitriepen 
en dan in 969 Egypte veroverden (dat ze regeerden tot 1171) alsook Palestina en West-Arabië 
(met de "heilige steden" Mekka en Medina))1494. 
 
                                                 
zoals die van Jundi-Shapur. 
Later in de 9e eeuw werden belangrijke wiskundige werken uit Indië vertaald (en de Indische cijfers ingevoerd, 
die nu bij ons Arabische cijfers heten, maar in het Arabisch rakmû'l-Hindî); de combinatie van Griekse en 
Indische (die ten dele ook op Griekse gebaseerd was) wiskundige kennis leidde tot de bloei van de Arabische 
wiskunde, te beginnen vanaf al-Khwarazmi a. al-Khowarizmi (+ 863), wiens boektitel al-Jabr wa'l-muqabalah 
verbasterd werd tot het woord al-gebra (de Latijnse vertalingen van zijn werken introduceerden de Indische en 
Arabische wiskunde in het Westen, pionier in het Westen was Leonardo di Pisa a. Fibonacci met zijn Liber abaci 
uit 1202).  
Verder is het zo dat er buiten het domein van de geneeskunde in overgrote mate alleen vertaalwerk geschiedde 
en weinig nieuwe ontwikkelingen plaatsvonden. Griekese wekren inzake speculatieve fislofofie of politieke 
filosofie werden overigens niet vertaald (de Politica van Aristoteles bv.).  
1493 In deze latere periode is het nestorianisme in Irak al veer meer verdrongen; de geleerden die we in die 
periode vinden zijn dan ook moslims, zoals: 
- de door het neo-platonisme en het beginnende soefisme beïnvloedde Abu Nasr al-Fârâbi (Turks, ca. 870 in de 
buurt van Farab - Bagdad 950), wijsgeer, wiskundige en muziekwetenschapper; bekendste werk: Kitâb Tahsîl 
as-Sa'âda,  Eng. vertaling The attainment of happiness, in Musin Mahid, Al-Fârâbi's Philosophy of Plato and 
Aristotle, Ithaca 1969; 
- de door hem beïnvloedde Abu Ali al-Husain ibn Abdallah ibn Sina (Lat. Avicenna, Perziër, ° bij Boekhara 980 
n.C.- + Hamadan 1037), wijsgeer, arts en rechtsgeleerde. Diens wijsgerige werken (waarin hij de religie en 
filosofie als twee verschillende niveaus van wijsheid beschouwde, vgl. verder Averroës) hadden echter geen 
invloed in de islamwereld (wel de 12e-eeuwse latijnse vertalingen ervan in het Westen); zijn geneeskundige 
werken waren weinig origineel maar hadden grote invloed. Bekendste werk: Shifâ', een wijsgerig-
wetenschappelijke encyclopedie. 
- Zie ook de verder besproken tijdgenoot van hem al-Biruni.  
1494 De bekendste Fatimidische kaliefen waren al-Hakim (997-1020) en al-Mustansir (1036-1094). 
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Daarnaast waren de zgn. “sultans” regionale machthebbers die het gezag van de kalief in 
Bagdad erkenden, maar langzamerhand de werkelijke machthebbers werden.  
 
Lokale dynastieën die in naam de kalief in Bagdad erkenden, heersten over het grootste deel van het kalifaat (zo 
werd in 1171 Egypte veroverd door Saladin1495 en in 1250 door Mamelukkenlegers, die de kalief van Bagdad 
erkenden); verder onder meer de Hamdaniden in Aleppo).  
 
In Bagdad zelf was de feitelijke macht aan het Hof vanaf 946 grotendeels in handen van de 
sjiïtische Boejiden. Vanaf 1055 werd ook de centrale politieke macht in Bagdad geheel 
uitgeoefend door de sultans uit Turkse dynastieën1496, terwijl het ambt van kalief bij de 
Arabische Abbasieden bleef.  
 
De territoriale expansie zette wel door: Anatolië werd veroverd in 1071 (slag bij Manzikert) 
en een groot deel van Indië in 1192, doch dit was het werk van voornamelijk Turkse 
stammen. De gedeeltelijke herovering van de Levant door de christenen (met name West-
Europese kruisvaarders) was van relatief korte duur (12e eeuw). 

 
 
De laatste Abbasidische kalief al-Moestasim (kalief 1242-1258) werd in 1258 vermoord door 
de Mongolen, die Bagdad en grote delen van het Rijk verwoestten (zie verder). 
 
3.1.3.  Ontstaan en vroege ontwikkeling van het religieuze recht 
 

                                                 
1495 stichter van de dynastie der Abuyyiden, sultans in Egypte van 1171 tot 1250. 
1496 Te beginnen met Tugrul bey (a. Tughril), + 1063, kleinzoon van Seldzjoek (stichter van de dynastie der 
Seldzjoeken), door de kalief tot sultan benoemd met de opdracht nieuwe gebieden voor het kalifaat te veroveren. 
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3.1.3.1.  Inleiding en historische gegevens uit de vroegste periode. 

3.1.3.1.1.   Basiskenmerk van het religieuze recht 
 
Zoals reeds hierboven aangegeven ontstond er in de periode van de grote Arabische expansie 
(vanaf de jaren 630-640 tot begin 8e eeuw) met de wijziging van het politiek gezag en de 
omvorming van de maatschappelijke structuren ook een nieuw religieus systeem. Het gaat 
daarbij niet enkel om een nieuwe religie in de enge zin van het woord (en in oorsprong 
misschien zelfs niet als nieuwe religie bedoeld, zie hieronder), maar op de eerste plaats een 
een religieus recht, waarvan het domein ten dele overlapt met dat van ons rechtsbegrip, maar 
dat ook vele normen is gaan bevatten die in onze opvatting buiten het recht vallen, en 
omgekeerd ook niet het hele recht omvat, maar enkel datgene dat een religieus 
waarheidsgehalte claimt (vgl. hoger de inleiding op religieuze rechtsstelsels).  
 
Dit religieuze recht draagt de naam sharia of fiqh:  
- met sharia (Sjarieja, letterlijk “de wijzing" (vgl. het joodse woord Torah) of "weg”, maar 
gemakshalve te vertalen door "Wet") bedoelt men de Eeuwige Wet, het woord Gods, waarvan 
men ging stellen dat het geopenbaard was aan Muhammad in de Korân en verder te vinden is 
in diens Levenswandel (de Soenna) (voor deze twee bronnen, zie verder); 
- met fiqh of plichtenleer bedoelt men de concrete (gedrags)regels die uit die Sharia zijn 
afgeleid (vgl. ook het woord halakhah in de joodse traditie, dat ook pad of weg betekent). 
 
De spiritualiteit (of zo men wil vroomheid), die in beginsel evenzeer een kernstuk is van de 
islâm, werd door de ontwikkeling van dit religieuze recht in de eerste eeuwen van de islâm 
vrij snel gedomineerd door de plichtenleer (fiqh, het equivalent van de joodse halakhah) (die 
spiritualiteit is eerst in het soefisme echt terug gaan bloeien, zie verder). 
 
De islâm is een bij uitstek monotheïstische godsdienst. Met het christendom heeft de islâm het 
missionair en universalistisch karakter gemeen, met het jodendom zijn sterk uitgewerkte 
plichtenleer, de fiqh (vgl. de joodse halakhah), die beschouwd wordt als de door exegese 
verkregen uitwerking van de Goddelijke Wet (Sharia c.q. Torah).  

3.1.3.1.2.   De later geschreven oorsprongsgeschiedenis 
 
Volgens de later geschreven oorsprongsgeschiedenis (zoals gezegd is die pas vanaf de 8e 
eeuw geschreven) zou de Arabische staatsvorming en expansie een religieus project zijn 
geweest, en wel ingevolge de openbaring van de volledige en definitieve waarheid door God 
(Allah) aan de profeet Muhammad, die deze zou ontvangen hebben in visioenen vanaf ca. 610 
tot zijn dood in 632 nC. Om dit religieus project uit te voeren zou Muhammad zijn 
uitgeweken van Mekka naar Medina en daar een gemeenschap hebben gevormd waarvan hij 
zowel politiek als religieus leider was; zijn daden en uitspraken zouden getrouw mondeling 
zijn overgeleverd aan de volgende generaties. 
 
Het probleem is evenwel dat hiervan weinig te vinden is in de Korân en dat op de teksten van 
de Korân na, deze gehele overlevering pas in de loop van de 8e of 9e eeuw nC is 
neergeschreven, meer bepaald in de vorm van: 
- verzamelingen van andere uitspraken of andere tradities die op Muhammad zouden 
teruggaan (de ahadîth, enkelvoud hadîth, die tezamen de sunna vormen, voluit sunna an-nabî, 
d.i. het voorbeeld gegeven door de profeet);  
- verzamelingen van anekdotes over het leven van de profeet (de sira, voluit sirat an-nabî, d.i. 
leven van de profeet) waarvan de oudste overgeleverde eerst uit ca. 830 dateert (nl. de sira 
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van ibn Isham, + 834, die wel zou teruggaan op een niet bewaarde sira van ibn Ishaq (704-
767) van ca. 750)1497; aansluitend daarbij zijn er ook verzamelde verhalen over de wijze 
waarop de Korân is overgeleverd en uiteindelijk op schrift gesteld (eerst vanaf het einde van 
de 8e eeuw)1498;  
- commentaren op de Korân en op de ahadîth van de Soenna (de tafsîr of exegese). 
 
Niet alleen het derde genre (tafsîr), maar ook het eerste (sunna) en het tweede (sira) moeten 
evenwel in grote beschouwd worden, niet als historische verhalen, maar als een vorm van 
toelichting en uitleg bij de Korân1499, waarvan grote delen voor Arabische lezers uit de 8e 
eeuw duister tot onbegrijpelijk waren1500. 
 
We weten dus perfect op welke wijze de islamitische schriftgeleerden van de late 8e en 9e 
eeuw de oorsprong van hun religieus-politiek-juridisch systeem begrepen en neerschreven in 
een omvangrijke literatuur, maar des te minder over wat er in die 7e eeuw werkelijk is 
gebeurd.  

3.1.3.1.3.   Historische gegevens 
 
Aan historische gegevens hebben we over deze beginperiode immers zeer weinig. 
 
- we weten zo we dat er reeds rond 640 nC een religieuze gemeenschap bestond, die in het 
grieks Magaritai werd genoemd en in het Aramees mahgraye (migranten, Arabisch 
muhajirun) en pas later islâm; 
 
- we weten dat er in de 7e eeuw een verzameling van religieuze teksten ontstond onder de 
naam “Quran’an Arabi’an” (arabische Korân, d.i. lezingen of recitaties in het Arabisch - zie 
verder meer over de Korân) - waarbij er nog lang meerdere versies van deze verzameling in 
omloop waren; het was op de eerste plaats een boek waaruit voorgelezen werd tijdens rituelen, 
maar werd later ook een voorwerp van studie en interpretatie; 
 
- we weten dat er op politiek vlak een grotendeels geslaagde omvorming plaatsvond van een 
tribale op clans gebaseerde arabische samenleving zonder centraal gezag naar een min of 
meer gestructureerde staatsvorm met een formele Wet en een machtige klasse van 
wetsuitleggers (geslaagd alvast in de zin van een grote politieke verovering, maar minstens in 
                                                 
1497 De citaten daaruit zijn gebundeld te vinden op http://www.fordham.edu/halsall/source/muhammadi-sira.html; 
ook verkrijgbaar in Duitse vertaling:  Das Leben des Propheten, uitg. Spohr 2004.  
1498 Voor een grondige analyse van vooral deze laatste geschriften, zie A.-L. de PRÉMARE, Aux origines du 
Coran. Questions d'hier, approches d'aujourd'hui, uitg. Téraèdre Paris 2004, i.h.b. p. 49 v.  
1499 In zijn recent werk toont met name Hans JANSEN aan dat het grootste deel van de sira geschreven is als 
verklaring voor onduidelijke of vage verzen uit de Koraan, zie De Historische Mohammed, deel I. De Mekkaanse 
verhalen, Arbeiderspers Amsterdam 2005, deel II de Medinese verhalen, 2007. Zo bv. is er geen houvast voor de 
traditie dat Muhammad een koopman was. Eigenlijk is er zelfs geen enkele aanduiding of Muhammad wel een 
historische persoon was; Muhammad , d.i. "gezegend(e)" (Lat. benedictus) komt in de Korân nauwelijks voor en 
zou ook een adjectief of deelwoord kunnen geweest zijn in plaats van een eigennaam (de uitdrukking 
"Muhammad is de gezant van God" zou dan betekenen: "Gezegend is de gezant van God"). 
1500 Dit laatste valt des te meer op als men ziet hoe het recente werk van Christoph LUXENBERG, Die Syro-
Aramäische Lesart des Koraan (uitg. Das Arabische Buch, Berlijn 2000, 2e uitgave Hans Schiler Verlag 2004; 
een boekbespreking door PHENIX & HORN en een door R. BRAGUE is te vinden op 
http://phronesis.org/article.php3?id_article=18), die ervan uitgaat dat de taal van de Koran sterk door het 
Syrisch-Aramees was beïnvloed, hele passages begrijpelijk maakt door ze vanuit het Aramees te begrijpen, waar 
de klassieke arabische versie onbegrijpelijk is. Zie ook latere bijdragen van LUXENBERG, zoals bv. "Noël dans 
le Coran", in A.-M. DELCAMBRE, J. BOSSARD e.a., Enquêtes sur l'islam, Desclée de Brouwer Paris 2004, p. 
117 over soera 96, soera 5,112 en vooral soera 97. 
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de periode na 750 ook in de zin van pacificatie en rechtszekerheid); maar dat er anderzijds een 
hele reeks interne twisten en burgeroorlogen geweest zijn (van 650 tot 750), die zeker ook een 
rol hebben gespeeld in de juridisch-ideologische ontwikkeling (noodzaak van cohesie, strijd 
tegen afvalligen, enz...); 
 
- we weten dat er een rijke traditie bestond van doorvertelde verhalen (meervoud akhbar, 
enkelvoud khabar) die door akhbâriyyun (anekdotenverzamelaars) verzameld werden en 
thematisch geordend (voor de verhalen over Muhammad en de Korân geschiedde dit vanaf 
vanaf de 8e eeuw); 
 
- we weten dat er met name in de garnizoensteden (waar de garnizoenen van de arabische 
kaliefen gevestigd waren) - zoals Medina, Kufa, Basra e.a. - iurisconsulten (moefti, 
wetsgeleerden) en rechters (qadi) waren die hun adviezen of beslissingen terugvoerden op 
teksten uit de Korân, maar meer nog op ahadîth, dit zijn aan Muhammad toegeschreven 
uitspraken of daden (zie verder), en die op basis van die teksten vanaf de 8e eeuw in een soort 
scholen (madhab, zie verder) een uitgewerkte plichtenleer (de fiqh) ontwikkelden, die zij 
zagen als als concretisering van de heilige wet, en die qua systeem duidelijke gelijkenissen 
vertoont met de joodse plichtenleer (Halacha)1501. De garnizoenen en scholen in Perzisch 
gebied (o.a. Kufa en Basra, beiden nu in Irak) speelden daarin een doorslaggevende rol (met 
als voorbeelde de joodse academiëne in die streek). Deze wetsgeleerden gingen een 
invloedrijke klasse vormen (de oelemaa of nog fuqaha).  
 
Het is meer bepaald in de periode waarin de Omajjaden het bewind voerden vanuit Damascus 
dat er elders in het rijk, en heel in het bijzonder in garnizoensteden als Kufa en Basra (Irak) en 
Medina, zo'n klasse van wetsgeleerden ontstond die - onder de late Omajjaden en vooral 
onder de Abbasieden na 750 - een uitgewerkte religieuze leer, waaronder ook een fiqh 
(rechtsdoctrine of plichtenleer) hebben ontwikkeld en die de politieke orde op religieuze 
grondslag wilden vestigen (en dus hun gezag boven elk wereldlijk-militair gezag wilden 
plaatsen). Voor zover zij het al niet waren die de grotendeels mondeling overgeleverde Korân 
canoniseerden (zie hieronder), waren zij (d.i. de wetsgeleerden) het in ieder geval die: 
- begonnen de andere mondelinge tradities (ahadîth) over de uitspraken en daden van 
Muhammad en zijn gezellen en over het leven van Muhammad te verzamelen en te bundelen 
in enerzijds de Soenna (wijzingen van de profeet) en anderzijds de sira (biografie  van de 
profeet);  
- adviezen gaven en/of beslissingen velden over de praktische plichtenleer of toepassing van 
de goddelijke wet (fatwa), 
- en daarover commentaren en tractaten schreven (tafsîr). 
  
In 750 kwamen zij in zekere zin aan de macht toen de clan der Omajjaden van de macht 
verdreven werd door die der Abbasieden (zie hoger). Deze voerden de titel kalief niet meer 
als plaatsvervanger van God op aarde, maar als plaatsvervanger of opvolger van de 
Muhammad waarvan men intussen de genoemde sira had bijeengeschreven. De sharia werd 
een soort onveranderlijke constitutie die de wetsgeleerden de mogelijkheid (of althans de 
argumenten) gaf om de macht van de kalief (en later de sultans) binnen bepaalde grenzen te 
houden. 
 

                                                 
1501 Vergeten we niet dat er in Mesopotamië (Babylonië) in die tijd nog steeds belangrijke joodse talmoedscholen 
waren met een eeuwenoude traditie, in het bijzonder die van Sura en Pumbeditha, die onder leiding stonden van 
de Geonim. 
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3.1.3.2.  Teksten die gelden als historisch normatieve bronnen: Korân en Soenna 
 
Van het aldus in de 8e en 9e eeuw in concreto ontstane religieuze rechtssysteem vormen de 
reeds genoemde Korân en de Soenna (geheel van de juridisch relevante ahadîth) de historisch 
normatieve rechtsbronnen.  

3.1.3.2.1.   De Quran ’an Arabi’an, hierna geschreven Korân1502 

i. Totstandkoming en vorm 
 
Dit boek bestaat volgens de traditie uit de door Muhammad in zijn geheugen ontvangen (de 
tanzil of nederdaling), hem door God (Allah) met tussenkomst van de aartsengel Gabriël 
(arab. Dzjibril) in visioenen1503 gedicteerde tekst van het moederboek (Oem al-Kitaab) dat in 
de hemel op de “welbepaalde tafel” (d.i. welbereide) ligt.  
 
Fragmenten uit dat moederboek zouden door God wel eerder reeds in andere talen geopenbaard zijn, maar 
nadien vervalst zijn of minstens verkeerd uitgelegd (zie verder over de visie van de islâm op de Torah en het 
Evangelie). De periode voor de openbaring aan Muhammad is achteraf bestempeld tot een duistere periode van 
onwetendheid (de jâhiliyya). 
 
Deze verzen werden volgens de traditie eerst mondeling overgeleverd1504, vervolgens door 
gezellen van Muhammed neergeschreven op aparte bladen, vervolgens gegroepeerd in soera’s 
of soeraten (hoofdstukken) en in opdracht van de derde kalief (Uthman ibn Affan) voor het 
eerst in één boek gebundeld1505.  
 
                                                 
1502 Voor een overzicht van Koraanvertalingen op het internet, zie http://www.quran.org.uk/. De Koraan is 
geschreven in klassiek Arabisch; de volledige benaming ervan is immers “Quaran’an Arabi’an” of “Arabische 
lezing”. Men kan het echter ook omdraaien: het is het Arabisch van de Koraan dat door de enorme invloed van 
dit boek tot op vandaag geldt als “klassiek” Arabisch; voor de Koraan was het Arabisch nauwelijks een 
geschreven taal. Vergeten we ook niet dat de oudste Arabische teksten, waaronder de oudste versies van de 
Koraan, enkel medeklinkers bevatten en geen klinkers, noch de diacritische tekens die daar later aan werden 
toegevoegd om bepaalde medeklinkers van elkaar te onderscheiden, wat dus talloze lezingen van de tekst 
mogelijk maakt. Volgens recent wetenschappelijk onderzoek is de taal van de Koraan overigens wel sterk 
beïnvloed door het Syrisch-Aramees, dat in die tijd lingua franca was naast het Grieks (naast de Syriërs en 
Mesopotamiërs spraken onder meer de joden in hoofdzaak Syrisch-Aramees) en is minstens een deel van de 
Koraantaal niet het Arabisch van de 8e en latere eeuwen. Zie m.b. het genoemde werk van Christoph 
LUXENBERG, Die Syro-Aramäische Lesart des Koraan. 
1503 De eerste visioenen zouden dateren uit 610 n.C., toen Muhammad zich naar naar oud-Arabische gewoonte in 
het voorjaar enkele dagen zou hebben teruggetrokken in een grot om zonder voedsel te mediteren (Ramadhân). 
Daar kwam hij door zijn meditatie in een staat van trance (arab. wahi). Na de eerste visioenen wou Muhammad 
er een einde aan maken omdat hij niet als een bezetene door het leven wou gaan, maar zijn vrouw Khadija 
overtuigde hem om door te gaan. En vanaf de lente van 612 zette hij de meditaties voort en ontving hij in 
visioenen steeds langere teksten, tot in zijn laatste jaar (+ 632). Voor een psychologische visie op deze 
gebeurtenissen, zie Herman SOMERS, Een andere Mohammed, uitg. Hadewych Antwerpen 1993, en K. ELST, 
"Wahi: the Supernatural Basis of islâm", Kashmir Herald 2002-2003, ook op 
http://koenraadelst.voiceofdharma.com/articles/irin/wahiusa.html. 
1504 Het orale karakter blijkt duidelijk uit de vorm, die wijst op recitatie en memorisatie: rijm, repetitie van vaste 
formules, e.d.m. 
1505 De Koraan bestaat uit 114 hoofdstukken (soera’s) met in totaal meer dan 6.236 verzen (ayah, meervoud 
ayaat). De huidige ordening is geenszins gebaseerd op de chronologie waarin Muhammad de verzen zou 
ontvangen hebben; zij werd in twee fazen gecompileerd. Toen de volledige versie van de Koraan werd 
samengesteld, bestonden de soera’s reeds (ook binnen één soera zijn er soms verzen uit verschillende perioden). 
De ordening van die soera’s onder elkaar is noch chronologisch, noch thematisch, maar in beginsel volgens 
lengte (van lang naar kort); op die regel zijn er wel enkele uitzonderingen (i.h.b. de eerste soera). Om de 
goddelijke oorsprong te benadrukken beginnen alle soeraten op één na met de aanhef Bismillah-ir-rahman-ir-
rahim (in-naam-van-God-de Genadige-de-Barmhartige). 
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Uthman zou ook alle andere versies dan deze gecodificeerd hebben vernield. Die vernietiging is zeker niet 
volledig zijn geweest; volgens de overlevering bleven er nog lang meerdere versies van de Korân circuleren1506 
(zij werden behalve voor gebedesdiensten met name ook gebruikt voor instructie en rechtspraak in de scholen en 
rechtscolleges in de garnizoensteden), zodat er nieuwe pogingen tot uniformisatie werden ondernomen door de 
Omajjadische kaliefen Mu'âwiya (661-680) en Abd-el-Malik (685-705) en tenslotte door de Abbasidische kalief 
al-Mahdi (775-785). Ook waren bij het begin van de 8e eeuw duidelijk nog niet alle teksten in één corpus 
verzameld (dat zou pas gebeurd zijn onder Abd-el-Malik). Vergeten we niet dat de oudste Koraanversies 
geschreven werden zonder klinkers en zonder de diakritische tekens waarmee latere verschillende medeklinkers 
werden onderscheiden. De Omajjaden hervormden het Arabische alfabet reeds door diakritische tekens toe te 
voegen (accenten, puntjes) om medeklinkers die gelijk geschreven werden (zoals b, y, t, n) te onderscheiden. 
Vanaf de 8e eeuw begon men ook klinkers toe te voegen  (vocalisatie, tashkil). Na de 8e eeuw zouden de 
varianten beperkt zijn gebleven tot de verscheidene invulling van de klinkers en diacritische tekens (de Korân 
was oorspronkelijk enkel in medeklinkers geschreven), waarvoor er meerdere versies (lezingen, qirâât) bleven 
circuleren (daarvan werden er 7 als canoniek afgekondigd te Bagdad in 936 door Ibn Mujâhid, met verbod op 
alle andere versies; evenwel werden er nog 3 andere getolereerd, wat het totaal op 10 canonieke versies brengt). 

ii. Inhoud 
 
Tussen de hoofdstukken van de Korân zijn er duidelijke stijlverschillen, en met name 
hoofdzakelijk 2 categorieën1507:  
- enerzijds hoofdstukken korte verzen, in vaak poëtische stijl,  
- anderzijds hoofdstukken met veel langere verzen, die heel vaak handelen over plichtenleer 
of aanverwante onderwerpen.  
 
Dit verschil in stijl wordt door de islamitische overlevering in die zin uitgelegd, dat de eerste 
groep zou zijn ontvangen in Mekka, voor de Hijra (610-622 nC), en de tweede groep in 
Medina, toen Muhammad reeds leider was van de gemeenschap (622-632 nC)1508. In ieder 
geval zijn de teksten van de tweede categorie duidelijk van latere datum dan de eerste. 
 
De zgn. Mekkaanse verzen zijn in grote mate duidelijk verwant aan toen bestaande teksten uit 
de joodse of christelijke Bijbel of andere christelijke teksten (vaak vinden we varianten op 
Bijbelse verhalen1509), zij het met verwerping van bepaalde elementen van het orthodoxe 
christendom (met name de godheid van Jezus, de H. Drievuldigheid, enz.)1510. Zij sluiten vaak 

                                                 
1506 De oudst bewaarde Koraan dateert uit 877/878 nC. Wel werden bij de verbouwing van de grote Moskee in 
Sanaa in Jemen in 1972 duizenden fragmenten teruggevonden van oude Koraanteksten, waarvan sommige uit het 
einde van de 7e eeuw; het onderzoek daarvan (vnl. door G. PUIN) is echter nog maar ten dele gepubliceerd. Zie 
voor een voorlopig verslag T. LESTER, "What is the Quran ?", Atlantic Monthly 1999, op http://www.derafsh-
kaviyani.com/english/quran1.html en recenter Karl-Heinz OHLIG en Gerd R. PUIN, Die dunklen Anfänge. Neue 
Forschungen zur Entstehung und frühen Geschichte des Islâm, Schiler Verlag 2005. 
1507 Voor een nadere analyse van de verschillende literaire genres in de Koran en hun mogelijk uiteenlopende 
oorsprong, zie onder meer het genoemde werk van A.-L. de PRÉMARE, Aux origines du Coran, i.h.b. p. 35 v.  
Zo zijn er naast enkele unieke passages (die niet tot een genre behoren) onder meer orakelspreuken, hymnen 
(psalmen), leerdichten, talloze verhalen uit Bijbelse, parbijbelse of oud-arabische tradities, juridische en 
parenetische (aansporende) teksten, oorlogsreden, en polemische reden. 
Blijkbaar bestond er ook een verzameling wetteksten in gebruik onder de Omajjaden; daarvan is onder meer 
sprake onder het kalifaat van Abd al-Malik (685-705). Het is niet duidelijk of deze teksten in de Koraan werden 
geïntegreerd (er zijn aanwijzingen dat het gaat om voorschriften die in de Soera al-Baqara terechtgekomen zijn). 
1508 Kritisch over deze tweedeling in het bijzonder Richard BELL, in zijn commentaar bij de vertaling, The 
Qur'ân. Translated, with a critical re-arrangement of the Surahs, 2 delen, Edinburgh 1937/1939. 
De Korân zelf zegt niets over een volgorde van openbaring van de verzen; de traditionele volgorde wordt 
afgeleid uit aanwijzingen in de sira, de biografie van de profeet. 
1509 Zo bv. bestaat Soera 12 geheel uit het verhaal van Jozef in Egypte. Mozes wordt 135 x genoemd, Maria 35 x, 
Jezus 25 x en Johannes de Doper 41 x. 
1510 Volgens Luxenberg veranderde kalief Othman (644-656) de Koraan daarbij van een tekst die erg dicht stond 
bij de Syrisch-christelijke teksten (vnl. het Diatessaron (of harmonie der Evangelies) uit de 2e eeuw) (qeryân 
was ook het woord gebruikt voor de Syrische recitatieboeken of lectionaria voor de eredienst) alsook 
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aan bij de Aramese (Syrische) versies van de Bijbel (de zgn. Targum) en wellicht bij teksten 
van de joods-christenen. 
 
In de zgn. Medinese verzen komt het politiek-religieus project tot uiting van de vervanging 
van de op clans gebaseerde tribale heidense samenleving door een stammenoverstijgende 
gemeenschap (de oemma) van mensen die aan dezelfde Goddelijke wet onderworpen zijn en 
dezelfde rituelen zouden voltrekken en met een universele ambitie (nl. de hele wereld 
veroveren). Uit hun stijl en inhoud kan men afleiden dat deze verzen werden geschreven door 
een politiek leider of wetgever, en zodoende werd geconcludeerd dat zij door Muhammad 
werden ontvangen nadat hij zo'n leider was geworden. 
 
Opdat het politiek-religieus project van de Medinese verzen als een goddelijk project met 
universele ambitie (d.i. gericht op de verovering van de hele wereld) zou gelden, diende de 
auteur aan wie zij werden toegeschreven (d.i. de profeet Muhammad) als gezant van God en 
bovendien als laatste profeet of zegel der profeten (Khatam an-Nabiyyin) te worden 
erkend1511. In de Medinese verzen vinden we geloof of doctrine, en des te meer tekst inzake 
een plichtenleer (fiqh) en een ritueel. Maar de Korân omvat toch ook een harde "theologische" 
kern, nl. dat er géén god is dan God (Allah) de schepper van het universum. De zopas 
genoemde interpretatie van de Korân heeft daaraan als tweede kernpunt van geloof 
toegevoegd dat de Korân door die God zou zijn gedicteerd aan de "laatste profeet" en de erin 
besloten goddelijke wet dus een absolute goddelijke wet is1512. 
 
Voor de jurist bevat de Korân enkele erg vage beginselen die ook juridisch kunnen worden 
toegepast (volgens de overlevering gaat het om casuïstiek van door Muhammad opgeloste 
geschillen). De Korân bevat ook vele regels die wij als buiten het domein van het recht 
beschouwen (dieetregels, rituelen, bidden, geloof, enz.). Niet alleen de Korân, maar ook de 
islamitische plichtenleer (fiqh) in het algemeen gaat over alle mogelijke facetten van het 
dagelijks leven ook etiquette, eetgewoonten, kleding, hygiëne, behandeling van kinderen, 
enzovoort; alle menselijke activiteiten worden immers geplaatst op de genoemde 
                                                 
Manicheïstische teksten, in een daarvan sterk onderscheiden boek waaraan een andere oorsprong (en dus 
originaliteit) werd toegeschreven. Brague vat Luxenbergs revolutionaire conclusie als volgt samen: “Le Coran 
était ce que son nom dit très précisément, une fois qu'on le comprend à partir du syriaque : un lectionnaire (L, 
56, 79), c'est-à-dire une anthologie de passages tirés de livres saints préexistants et adaptés en langue 
vernaculaire, anthologie faite pour la lecture liturgique (L. 275). C'est ce qu'affirme le début de la sourate XII, 
qui raconte l'histoire de Joseph (Genèse, 37-50), si on la traduit comme le fait Luxenberg : «Voici les versets de 
l'Écriture expliquée; nous l'avons fait descendre comme un lectionnaire arabe, afin que vous puissiez 
comprendre. » (XII, 1-2) (L, 80s.) Ou encore XLI, 3: «Écriture que nous avons traduite comme un lectionnaire 
arabe» (L, 96). Ou enfin LXXV, 17- 18: «il nous incombe de le (le Coran, le lectionnaire) compiler (à partir 
d'extraits de l'Écriture) et de l'exposer (en enseignant). Si nous l'avons exposé (en enseignant), suis son exposé 
(c'est-à-dire la façon dont il t'a été enseigné)» (L, 97)”. 
In een recentere publicatie (2005) komt Luxenberg tot de conclusie dat de Medinese verzen wellicht pas uit de 8e 
in plaats van de 7e eeuw stammen. 
In het boek Le messie du prophète. Aus origines de l'islam, 2 delen, Ed. de Paris 2005, toont E.M. GALLEZ 
bovendien aan dat het boek dat nu de Korân wordt genoemd het niet over zichzelf maar over een ander boek 
heeft wanneer het spreekt over een heilige Korân, en met name ver de Bijbel. 
1511 Een kwalificatie die eerder de joden aan Ezra gaven en de aanhangers van Mani aan deze laatste. De 
uitdrukking is ook te vinden in het christelijk Evangelie (Joh. 6, 27), maar heeft daar niet die specifieke 
betekenis; voor de christenen is niet alleen Jezus Christus, maar elke christen door God gezegeld (tot een zegel 
gemaakt) 
1512 De islaam ontwikkelde natuurlijk ook een uitgewerkte theologie, een leer over God en zijn eigenschappen, 
maar die is steeds beschouwd als een zaak van specialisten alleen en niet voor de gewone gelovige. Een 
driedeling die ook ontwikkeld werd is die van dogmatiek ('aqa'id; ook akida of geloof) bestudeerd in de 
geloofsleer ('ilm al-kalâm), de ethiek  (akhlaq) bestudeerd in de leer van de deugden ('ilm al-'akhlaq), en het 
recht in de zin van praktisch handelen (ahkam) bestudeerd in de juridische plichtenleer ('ilm al-fiqh). 
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waardenschaal. De Korân bevat reeds vrij veel geboden en verboden (een 600-tal verzen 
zouden relevant zijn voor de fiqh), maar zegt weinig over remedies en rechtsgevolgen (een 
fundamenteel verschil met het romeinse recht). Als plichtenleer is het een regelsysteem 
gebaseerd op het onderscheid (al-furqaan) tussen goed en kwaad, later in de fiqh 
gesystematiseerd in een waardenschaal van 5 niveau’s (ahkam khamsah), van verboden 
(haram) over onverschillig (d.i. toegelaten, mubâh) tot verplicht (zie verder). 

3.1.3.2.2.   De Soenna (ahadîth) 
 
In de hoofdstroming van de islâm - die men de soennitische is gaan noemen om redenen die 
dadelijk duidelijk worden, i.t.t. de Sjia - aanvaardden de religieuze rechters en wetsgeleerden 
niet dat er na Muhammad en de eerste 4 kaliefen van Medina nog aan een politiek leider een 
religieus oppergezag werd toegekend; dit hangt samen met het kenmerken van Muhammad 
als de laatste profeet. Dit betekende dat uitspraken over de plichtenleer (fiqh), al dan niet in 
het kader van geschillen, zo mogelijk dienden te worden  teruggevoerd op het voorbeeld van 
de laatste profeet zelf, de sunna an-nabî, d.i. de levenswandel of weg van de profeet - 
afgekort Soenna. 
 
Vanuit dat perspectief werden vanaf de 8e eeuw ahadîth (enkelvoud hadîth) met normatieve 
inhoud verzameld en gebundeld, dit zijn mondeling overgeleverde uitspraken die de laatste 
profeet zou hebben gedaan tezamen met de bronnen die zouden aantonen dat zo'n uitspraak 
wel degelijk op hem zou teruggaan; naast uitspraken in de enge zin ging het later ook om 
handelingen die de laatste profeet zou hebben gesteld1513. Deze orale tradities werden 
verzameld door de zgn. muhaddith (meervoud muhaddithûn) en op schrift gesteld. Het geheel 
van de uit die ahadîth afgeleide regels vormt de Ahl al-Soenna, afgekort Soenna1514.  
 
Elke hadîth bestaat uit enerzijds de regel of uitspraak of handeling van Muhammad (matn) en 
anderzijds de ketting (isnâd1515) van bronnen waarlangs deze hadîth zou zijn overgeleverd (en 
op basis waarvan zijn echtheid of valsheid wordt beoordeeld) - dus tegelijk de overlevering en 
het bewijsmiddel ervoor -1516 en begint met: "(N1) heeft gezegd (haddathanî) dat (N2) heeft 
gezegd ....". Een hadîth is egenlijk een bijzondere vorm van khabar (anekdote, zie hoger). 
Slechts een deel van de ahadîth wordt als voldoende gezaghebbend erkend1517.  
 
De schriftgeleerde Bukhari (810-870, zie verder) aanvaardde er ca. 7.300 uit de ca. 600.000 isnâd die in omloop 
waren (en die hij op zijn vele reizen verzameld had), en volgens historici gaat het ook dan nog in meerderheid 
om wijsheden die pas achteraf aan Muhammad werden toegeschreven om ze gezag te verlenen (of waarvan het 
toeschrijven aan Muhammad omgekeerd werd bestreden).  
 
Waarschijnlijk is de idee dat uit de door Muhammad gedane uitspraken naast de intussen neergeschreven Korân 
ook een "mondelinge wet" kon worden gedistilleerd, mede beïnvloed door de joodse traditie van de Misjna als 
mondelinge leer van Mozes (zie het deel over de joodse rechtsraditie). Merk op dat ook in de joodse traditie 
naast de inhoudelijke regel ook de overleveringswijze (keten van overleveraars) mee werd verzameld. Vergeten 

                                                 
1513 Het kan daarbij zowel gaan om wat de profeet gezegd heeft (Qaul), gedaan heeft (Fi'l) of stilzwijgend geduld 
heeft (Taqrir). 
1514 Voor meer informatie, zie bv. http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadîthsunnah/ 
1515 Isnâd betekent ook citeren, citaat (in de zin van het feit van te citeren, niet de inhoud van het citaat). 
1516 Het literaire genre waarin de traditie (in de zin van de etappes van de overlevering) van uitspraken wordt 
bestudeerd heet Tabaqât. De Tabaqât ordende niet alleen de ahadîth, maar ook andere akhbar, onder meer 
verhalen over de wijze waarop de Koraan werd op schrift gesteld (bv. de Tabaqât al-kubrâ van ibn Sad, + 845 
nC). 
1517 vgl. het christendom, waar slechts vier evangelies erkend zijn van de vele die geschreven werden in de eerste 
eeuwen nC. 
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we ook niet dat er al eeuwen in het Midden-Oosten tientallen "evangelies" circuleerden waarin de uitspraken en 
handelingen die aan Jezus Christus werden toegeschreven, waren samengebracht en uitgeschreven. 
 
Het is uit de discussie in de "scholen" (madhab, zie verder) over de echtheid en valsheid van 
de vele normatieve ahadîth (deze studie werd de Mustalih al-Hadîth genoemd1518) dat de 
Soenna als "gecanoniseerde overlevering" is ontstaan (de discussie ging dus in beginsel niét 
over de inhoudelijke kwaliteiten van de matn, maar slechts over de bewijzen voor de 
authenticiteit ervan).  
 
De oudste compilaties van normatieve ahadîth dateren van de late 8e eeuw (dus bijna dan 2 
eeuwen na de dood van Muhammad), de belangrijkste uit de 9e eeuw: 
- De oudere ordenden de ahadîth volgens de persoon die een schakel (isnâd) vormde in de 
overlevering (zodat een hadîth die door meerdere personen overgeleverd was er meermaals in 
voorkomt), zo bv. de compilatie van Ahmad ibn Hanbal (780-855, stichter van de school der 
Hanbalieten, zie verder), die ca. 30.000 hadîths omvat (waarvan ca 10.000 dubbele). Men 
noemt dit genre de Musnad1519.  
- Later ontstaat er een nieuw model, waarin de ahadîth systematisch geordend worden 
volgens onderwerp; een voorloper was het werk al-Muwatta van Malik (zie verder). Dit leidt 
tot de zgn. Musannaf, waarin de Soenna zijn definitieve vorm kreeg. 
 
In zekere zin is de Korân zelf ook niets anders dan een – al dan niet door Muhammad zelf 
samengestelde - selectie uit die ahadîth, een soort bloemlezing die werd gebundeld om te 
worden gereciteerd en voorgelezen (Korân betekent namelijk lectuur of recitatie) (waarbij 
sommige van die ahadîth ten tijde van Muhammad reeds bestaande liturgische of andere 
religieuze teksten waren)1520. Maar de Korân is veel eerder ontstaan (minstens een groot deel 
ervan), en zo werden Korân en Soenna twee naast elkaar staande formele bronnen. Ook de 
sira (biografie) is eigenlijk een verzameling van dergelijke khabar of ahadîth. 
 
3.1.3.3.  Materiële bronnen: inhoud en inspiratie 

3.1.3.3.1.   Van vertaling van een bestaande religie naar een nieuwe religie 
 
Door het bundelen en vastleggen van een canon van teksten als Korân en later, als tweede 
laag, als Soenna - dit onder de kaliefen en moefti’s in de 8e eeuw - ontstond datgene wat 
sindsdien de islâm wordt genoemd, als een aparte religie die zich afzette tegen de in die streek 
bestaande religies.  
 
Het is volgens die islâm dat de Korân en ahadîth zouden teruggaan op Muhammad als “laatste 
profeet” of “zegel der profeten”, waarmee dus de reeks profeten definitief zou zijn 
afgesloten),  

                                                 
1518 Daarin onderscheidde men een 7-tal kwalificaties op grond waarvan een hadîth kon worden 
gediskwalificeerd als niet zeker authentiek: Mu'allaq wanneer een of meerdere schakels ontbraken; Maqtu 
wanneer overgeleverd door een Tabi'i (een persoon van tweede rang volgens Mohammed); Munqati, waarvan de 
keten gebroken is; Mursal, waarvan de keten onvolledig is omdat er geen gezel van Mohammed is vermeld; 
Musahhaf wanneer er een schrijffout in voorkomt; Shadh wanneer de inhoud in strijd is met ahadîth die door 
meer tijdgenoten waren overgeleverd; en Maudu wanneer er sprake is van vervalsing (fabricage). 
1519 Nog een andere gezaghebbende compilatie is de Musnad van Abu Dawud al-Tayalisi. 
1520 Zie hierover o.m. Alfred-Louis de PRéMARE, Les Fondations de l'Islâm. Entre écriture et histoire, Paris, Le 
Seuil  2000, 535 p. en het aangehaalde boek van Luxenberg, zoals hoger samengevat door Brague. Door middel 
van ahadîth werd de islâm rijkelijk gestoffeerd met talloze elementen die niet uit de Korân kwamen en vaak uit 
de andere religies uit het Midden-Oosten (zie o.m. A.M. DELCAMBRE, J. BOSSARD e.a., Enquêtes sur 
l'islam, Desclée de Brouwer Paris 2004, p. 37 v.) 
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De joodse profeten en Christus worden weliswaar als profeet erkend, maar er wordt van uitgegaan dat 
Muhammad definitief de juiste verwoording heeft gegeven aan waarheden die eerdere profeten maar half of 
verkeerd hebben begrepen of althans nadien verkeerd werden overgeleverd1521. De joodse heilige teksten worden 
reeds in de Korân bestempeld als een vervalste versie van de oorspronkelijke (door God geopenbaarde) Torah; 
van de christenen die hem niet volgden stelde de auteur van de Korân dat zij het aan de profeet Jesus1522 
geopenbaarde Evangelie (Indjiel) verkeerd interpreteerden. Later stelde de islamitische doctrine dat ook de 
Evangelietekst zelf reeds een vervalsing was1523. In ieder geval worden de joodse en christelijke leer sindsdien in 
de islâm beschouwd als onrijpe, gecorrumpeerde versies van de enige echte waarheid – de goddelijke 
Openbaring -, die in de Korân wel op perfecte wijze is uitgedrukt1524. Aangezien ook de gecanoniseerde tekst 
van de Korân en Soenna duidelijk wijst op heel veel ontlening uit joodse en christelijke (vnl. monofysitische) 
bronnen (zie hoger), kon de islâm de Bijbel niet geheel verwerpen, maar wel beschouwen als een boek waarvan 
de fouten door Muhammad in de Korân zijn rechtgezet (voor de juridische gevolgen van deze opvatting, zie 
verder de bespreking van het gedoogstatuut voor de “volkeren van het boek”).  
 
De kans is groot dat het juist ten gevolge van het uitbouwen van een politieke macht (het 
Omajjadenrijk als een koninkrijk van een Arabische dynastie) was dat men een tegen het 
christendom afgezette officiële godsdienst is gaan uitbouwen in de plaats van de tot dan in het 
gebied heersende varianten van het christendom (vnl. monofysitisme), en dat men aan de 
Korânteksten een specifieke (eveneens tegen het christendom afgezette) 
oorsprongsgeschiedenis is gaan geven (vanaf het kalifaat van Abd-al-Malik, 685-707 
n.C.1525).  
 
Naarmate de islâm als aparte godsdienst gevestigd geraakte, zowel politiek als qua doctrine 
(ontstaan van een “orthodoxie” of gevestigde leer), werden opvattingen, kennisbronnen e.d. 
van niet-islamitische oorsprong steeds meer geweerd in formeel opzicht ("materieel" was er 
veel gerecipieerd uit de andere religies van het Midden-Oosten). Dit ging ook gepaard met de 
verwerping van meer rationalistische stromingen binnen de islâm (zoals het verder besproken 
moetazilisme). 

                                                 
1521 “Tahrif” is het Arabische woord gebruikt voor deze corruptie. 
1522 De auteur bevond zich dus in de lijn van die (ketterse) christelijke predikers die de goddelijkheid van Jezus 
ontkenden. 
1523 Deze leer werd met name ontwikkeld door ibn Hazm al-Andalusi (uit Cordoba, 994-1064). Voordien – en 
met name ook voor de tijd van Muhammad - hebben ook anderen reeds beweerd dat zij de ware boodschap van 
Jezus brachten, die door de andere christenen vervalst was geworden, met name Marcion (° 110 n.c., gebroken 
met de kerk van Rome in 144 n.C., omdat hij het christendom volledig wilde loskoppelen van het jodendom en 
het oude testament), Tatianus (° ca. 110 n.C. in Mesopotamië of Syrië, auteur van het Diatessaron geschreven ca. 
170 n.C., + ca. 180) en Mani (niet zijn naam, maar bijnaam (de Verlichte), ° Babylonië ca. 215 n.C., opgegroeid 
in de Mandeïsche religie, stichter van het manicheïsme). Zie J. VAN REETH, “L’Evangile du prophète”, in Al-
Kitab. la sacralité du texte dans le monde de l’islâm, reeks Acta Orientalia Belgica, Brussel/LLN/Leuven 2004, 
p. 155 v. De valsheid van de door de christelijke kerken gecanoniseerde Evangelies argumenteren 
moslimgeleerden onder meer aan de hand van de criteria van de hadîth-wetenschap, nl. het ontbreken van een 
betrouwbare ketting van tradities die tot de tijd van Christus zelf teruggaan (de Evangelies zijn immers alle pas 
later geschreven). Op het einde van de Middeleeuwen werd in Spanje of Noord-Afrika zelfs een evangelie 
gefabriceerd dat in tegenstelling tot de door de christenen erkende evangelies door Jezus zelf aan een van zijn 
leerlingen (Barnabas) zou zijn gedicteerd en geheel de islamitische versie op Jezus bevat, inbegrepen de 
waarschuwing door Jezus voor de dwalingen en vervalsingen die de christenen volgens de moslims begaan 
hebben (bv. dat hij de zoon van God zou zijn) (het zgn. Evangelie van Barnabas). 
1524 Merkwaardig genoeg wordt wel aanvaard dat bepaalde verzen uit de Korân afgeschaft zijn (vandaar de 
afgeschafte: wa l-mansoeh) door latere verzen (de afschaffende: an-nasih). 
1525 Dit is immers de kalief die het Arabisch als officiële taal invoerde, de christenen weerde uit de administratie, 
vanuit Syrië/Palestina de Hedjaaz militair veroverde (met Mekka en Medina), de Kaaba herstelde en 
(her)inrichtte tot een islamitisch heiligdom, de tekst van de Korân (opnieuw?) vastlegde e.d.m. Hij is ook de 
kalief die het schrijn van de Rotskoepel liet bouwen in Jeruzalem (merkwaardig genoeg door Byzantijnse 
ambachtslieden die door de keizer uit Byzantium waren gestuurd). 
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3.1.3.3.2.   Van Arabisch gewoonterecht tot islamisering 
 
De regels en voorschriften van de sharia (het religieuze recht) zoals die in die eerste eeuwen 
zijn ontwikkeld, zijn inhoudelijk ten dele het gewoonterecht van de Arabische 
bedoeïenenstammen (dat sterk gebaseerd was op de patrilineaire verwantschapsstructuren van 
de Arabische clans, overigens een vrij egalitaire mannenmaatschappij waarin de clanhoofden 
een stamhoofd verkozen, de sjaikh), ten dele een overname of voortzetting van joodse of 
christelijke rituelen en regels, dan wel romeinse-byzantijnse rechtsregels, en ten dele een 
gevolg van de omvorming van die tribale clansamenleving in een "nationale" 
eenheidsmaatschappij1526 en van rechtsregels gedecreteerd door de kaliefen. Zo vinden we in 
de sharia een reeks traditionele reinheidsgeboden en onreinheidsverboden terug, die sterk 
gelijken op de regels uit de joodse traditie. 
 
Daarbij werden de voorschriften van het maatschappelijk leven door de schriftgeleerden of 
religieuze leiders in grote mate ook in dienst gesteld van het religieus-politiek project voor 
een nieuwe natie, in dienst van de islâm (als "onderwerping” aan Allah). Anders gezegd: het 
maatschappelijk leven werd in vele facetten gereorganiseerd op een wijze die de bevolking 
het meest islâm-geschikt zou maken, die het meest zou leiden tot cohesie van een universele 
(oemma of ummaa) van door onderwerping aan Allah met elkaar verbonden mensen (en 
geleid door schriftgeleerden ...) met een universele ambitie (nl. de hele wereld veroveren)1527. 
De sharia / fiqh werd opgelegd aan allen die tot het nieuwe geloof overgingen, ongeacht hun 
woonplaats of etnische afkomst (zie echter wel verder de verschillende riten of scholen die in 
de volgende eeuwen ontstonden). Volkeren die tot de islâm overgingen dienden dan ook in 
beginsel afstand te doen van hun eigen (etnisch-personeel dan wel territoriaal) recht, in 
beginsel op alle gebieden van het recht – althans op alle gebieden die door de sharia bestreken 
werden. Formeel was het oudere recht afgeschaft, al bleef het materieel natuurlijk in zekere 
mate doorleven onder de islâm. Bij dit alles mogen, we wel niet vergeten dat gedurende de 
eerste eeuwen de islam in de meeste veroverde landen enkel de godsdienst was van een 
heersende klasse, die hun superioriteit ook tot uiting wenste te brengen door regels waarmee 
ze zich duidelijk van de onderworpen bevolking onderscheiden1528. 
 
Een voorbeeld van deze gelaagdheid van de vroege islâm vinden we in het strafrecht, waar 
men aan de hand van de straffen drie niveaus kan onderscheiden. 
 
Deze worden verderop nader besproken. Het betreft: 
1° wat rest van het pre-islamitische bedoeïenen-gewoonterecht, de wet van de talio: straffen die met gelijke munt 
betaald zetten; 
2° “koranische straffen” (hadd), die de heerschappij van de islâm moeten verzekeren door strenge bestraffing 
(dood, afhakken handen, geseling, verbanning) van de misdrijven die de grondslagen van de mohammedaanse 
maatschappij-opvatting ondergraven, zoals bv. afvalligheid aan de islâm; 
3° discretionaire straftoemeting door de wereldlijke rechter voor misdrijven tegen de orde zonder meer (waarbij 
de islâm niet op het spel staat) (tazir). 
 
Een dergelijk juridisch proces is op zichzelf niet zo uitzonderlijk: in de Westerse geschiedenis heeft men 
meermaals het overgeleverde gerecht bekritiseerd en al dan niet hervormd vanuit een religieus, natuurrechtelijk 
of soortgelijk perspectief. 
 

                                                 
1526 En dit ongeacht de vraag hoe snel die omvorming is gegaan. 
1527 Deze islamisering van de samenleving is in het Midden-Oosten eigenlijk pas met de Abbasieden gebeurd, 
dus vanuit Irak en Perzië (naast Medina). 
1528 Vandaar bv. het voorschrijven van uiterlijke herkenningstekens zoals de (islamitische) baard voor 
moslimmannen, het verborgen houden (in huis dan wel achter een sluier) van moslimvrouwen, enz. 
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De “islamisering” als omvorming in religieuze zin (in dienst stellen van de islâm) van 
maatschappelijke normen en verhoudingen vond eerst plaats door de schriftgeleerden (op het 
niveau van de doctrine) vanaf de periode van de Omajjaden (661 tot 750 n.C.) en vervolgens 
onder de Abbasiden; als reactie tegen de verwereldlijking van de omajjadische kaliefen tot 
politieke leiders hebben schriftgeleerden geprobeerd om de invloed van de religie op alle 
domeinen van het maatschappelijk leven te laten gelden. Deze schriftgeleerden werden 
gevormd in scholen die in de lijn lagen van andere bestaande scholen, in het bijzonder de 
joodse Talmoedscholen.  
 
Het gewoonterecht geraakte geïslamiseerd doordat recht werden gesproken door in beginsel 
als schriftgeleerden geschoolde "kadi's" (traditionele rechters). Hun beslissingen dienden niet 
te worden gemotiveerd (vanwaar de negatieve bijklank van het woord kadirechtspraak), maar 
dat was ook de regel in vele andere culturen in die tijd. 
 
De meer islamistische opvatting van het recht kwam ook politiek aan de macht met de 
dynastie van de Abbasiden, die de Omajjaden in 750 uit het Midden-Oosten verdreven. Met 
hen haalde de meer "orthodoxe" stroming het dus (in het grootste deel van de islaamwereld) 
op de meer seculiere stromingen; de islamisering in de zin van opleggen van de soennitische 
sharia en de negatie van elk niet daarop gebaseerd recht werd dan de officiële politiek. Vanaf 
dan dienden de kadi’s enkel nog de sharia toe te passen. De kaliefen achtten zichzelf niet 
meer boven de sharia verheven (bv. door zelf wetten te maken), en erkenden het leergezag 
van de schriftgeleerden. Sommige auteurs vergelijken dit proces met een 
constitutionalisering: de onveranderlijkheid van de sharia garandeerde de wetsgeleerden een 
tegenmacht tegen de politieke macht van de kalief en instalelerde in die zin een soort rule of 
law1529. 
 
Om de inhoud van de aldus in de 7e en 8e eeuw ontwikkelde sharia te begrijpen mag men 
daarnaast ook niet vergeten dat: 
- de Arabieren een - nog ten dele nomadisch1530 - volk waren van vooral (kameel)herders, 
handelaars1531 en militaire veroveraars (terwijl de andere maatschappelijke activiteiten vaak 
werden uitgeoefend door de door hen overwonnen volkeren); de oorlogs- en handelsethiek 
van de islâm is overigens een van de troeven geweest bij zijn snelle verspreiding; de grote 
veroveringen anderzijds waren slechts mogelijk doordat er een verbond tot stand was 
gekomen tussen de bedoeïenstammen om in plaats van elkaar te beroven gezamenlijk niet-
Arabieren te onderwerpen; 
- de arabische kaliefen op korte tijd een zeer groot rijk uitbouwden, wat de leer in de hand 
werkte dat de geschiedenis noodzakelijk zou leiden tot de overwinning van de islâm in de 
hele wereld, en van de plicht van de moslim om die strijd (jihad) te voeren. De islâm deelt 
sindsdien de wereld in beginsel in twee gebieden in: de Dar al-Islâm (huis van de islâm) en 
de Dar al-Harb (huis van de oorlog, ook genoemd Dar al-Kufr, huis van de ongelovige 
(kafir)) (zie verder meer); 
- de verschillende Arabische clans niettemin vaak onder elkaar bleven strijden om de macht 
wat tot meerdere "burgeroorlogen" en vele paleisrevoluties leidde (fitna, zie hoger). 
  
                                                 
1529 Zie in dit verband het boek van Noah FELDMAN, The Fall and Rise of the Islamic State, Princeton 
University Press 2008. 
1530 In het Arabië van de 7e eeuw waren er allicht twee soorten culturen, enerzijds de op clans gebaseerde sterk 
patriarchale bedoeïenensamenleving, waarvan de Koersajieten deel uitmaakten, anderzijds de landbouwcultuur 
van de vruchtbare oasen, waarin de vrouw allicht een veel prominentere rol speelde. 
1531 In ieder geval in sterkere mate dan de Europese volkeren in die periode, met uitzondering allicht van de 
Vikings vanaf de late 8e eeuw nC. 
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3.1.3.4.   De ontwikkeling van de Sjia  
 
Uit de hoger reeds besproken "politieke" partij van Ali, de Shiatu Ali, ontstond er een cultus 
en een school die minstens vanaf de 8e eeuw duidelijk ook een aparte stroming in de islâm 
vormde, die door de hoofdstroming (de Soenna) niet als orthodox werd erkend (over de 
stromingen binnen de Soenna, zie verder hieronder).  
 
Politiek verslagen ontwikkelden zij een andere theologie, waarin juist niet de gehoorzaamheid 
aan het burgerlijk gezag centraal stond (zoals toch in belangrijke mate in de soenna)1532. I.t.t. 
de soennieten aanvaardden zij enkel het gezag van een religieuze leider, een “imaam”, d.i. 
“voorganger” met een vergelijkbaar gezag als de profeet (maar toch niet met de rang van 
profeet aangezien ook voor hen Muhammad de laatste profeet was); de Sjia is dus in sterke 
mate een personencultus. Dit religieus leiderschap kon niet aan een wereldlijke (militaire) 
machthebber toekomen. Wereldlijke macht werd symbool van corruptie, waartegenover men 
moest proberen de oorspronkelijke zuiverheid van de islâm te herwinnen.  
 
Verder heeft de moeder van Hoessein, Muhammad’s dochter Fatima, in de Sjia een status gekregen vergelijkbaar 
met die van O.L.Vrouw in het (katholieke en orthodoxe) christendom. 
 
De eerste imaams kwamen alle uit de afstamming van Ali - oorspronkelijk ging het ook om een politieke strijd 
om de macht tussen clans en geen religieuze strijd. Zij bewoonden voornamelijk Mesopotamië (het huidige Irak), 
met Kerbela en Nadjaf als heilige steden en bedevaartplaatsen naar de graven van Ali en Hoesein1533, dit tot op 
vandaag1534. 
 
Binnen de Sjia ontstonden er in de daaropvolgende eeuwen overigens nog een hele reeks afsplitsingen. 
 
Bij de dood van de 4e imam ali Zayn en het aantreden van de 5e imam (in 712 of 713 n.C.) kwam er binnen de 
Sjia een eerste scheuring, waardoor de Zaydieten (Zaydiyya, Zaidis)1535 ontstonden, een meer gematigde 
stroming, die in opstand kwam tegen de Abbasieden. Een deel van hen veroverde in de 9e eeuw Jemen en bleef 
daar dynastiek aan de macht tot in 1962 (afzetting van de vorst en uitroeping van de republiek; nog steeds is er 
een burgeroorlog aan de gang door verzet van zaïdische stammen in Noord-Jemen). Inhoudelijk is het verschil 
met de soenna klein. 
 
In 765 n.c. kwam er binnen de Sjia een verdere scheuring bij de dood van de 6e imam 
(Dsja’far al-Sadiq1536). Naargelang de reeks imaams die door hen erkend wordt, is er onder de 
sjiïeten een verder onderscheid tussen: 
 
- de zevener sjiïeten of ismaëlieten (Sab’iyya = zevener)  
Het betreft de aanhangers van al-Sadiq’s oudste zoon Ismaël (overleden voor zijn vader), die diens zoon 
Muhammad als 7e imam erkenden; in oorsprong waren zij een radicalere stroming die zich bleef verzetten tegen 
het kalifaat van de Abbasiden; 
 
- de duodecimanen of twaalver sjiïeten (ithna ashari).  

                                                 
1532 Ali en Hoesein zijn voor hun aangangers als martelaars de geschiedenis ingegaan. De Sjia heeft dan ook het 
martelaarschap altijd sterker gecultiveerd. Er zijn nog enkele parallellen met het christendom, dat anders dan de 
soennitische islâm immers in de eerste eeuwen van zijn bestaan ook helemaal niet aan de macht was. 
1533 De verering van Ali en Hoessein, althans hun graftomben, als heilig, sloot veeleer aan bij de pre-islamitische 
tradities.  
1534 De iraanse sjiïetische ayatollah Khomeiny leefde in de 20e eeuw vele jaren in ballingschap in Nadjaf en 
bereidde van daaruit de islamitische revolutie in Iran voor. 
1535 De secte al-Zaydiyya al-Jarudiyya, onder leiding van Abu Sa'id 'Abbad b. Ya'qub al-Rawajini al-'Asfari (+ 
250/864). 
1536 Die de grondlegger was van de klassieke Shia doctrine, + 765, imam 743-765. De sjiïtische rechtsschool en 
ritus wordt dan ook de Jafaritische genoemd (vgl. verder de 4 erkende soennitische rechtsscholen). 
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Het betreft de aanhangers van Musa (ibn Dsjafar) al-Kazim, tweede zoon van de 6e imam, die deze als 7e imam 
erkenden (765-799), na hem  imam Reza1537, en vervolgens nog 4 andere1538, dus 12 in totaal (allemaal uit 
dezelfde familie).  
Na de verdwijning van de 12e imaam (al-Mahdi) als kind1539, die sindsdien een verborgen 
leven zou leiden, werd geen enkele imaam meer erkend1540; de Sjia wordt sindsdien geleid 
door religieuze leiders die officieel een lagere rang hebben, zoals ayatollahs en onder hen de 
mollahs. Deze stroming van de Sjia kreeg veel aanhang onder de Perzen, werd er dominant en 
vanaf de 15e/16e eeuw staatsgodsdienst (zie verder). Vandaag vormen deze sjiïeten behalve in 
Iraan ook de meerderheid in Irak (60 %) en enkele kleinere landen (Bahrein), en zijn ze sterk 
aanwezig in o.a. Libanon. Bij de bespreking van Iran komt de inhoud van deze stroming nog 
nader ter sprake. 
 

 
                                                 
1537 Ook genaamd imam Ali (ibn Musa) ar Rida (Median 766- Tus 818). Zijn mausoleum in de stad Mashhad is 
een van de belangrijkste heiligdommen in Iran. 
1538 De 10e imam Ali an-Naghi en de 11e imam Hassan al-Askari, beiden begraven in de Askariya-moskee in 
Samarra (Irak). 
1539 De 12e imaam, al-Mahdi, was 4 jaar oud toen de zijn vader (de 11e imaam) stierf, en werd door de familie 
verborgen gehouden; hij zou leiding hebben gegeven via deze familieleden, 4 in totaal (de safir; hun 
ondergrondse organisatie heet de wikala of wukala). Wanneer de laatste safir stierf in het jaar 874 verklaarde hij 
net voordien dat de 12e imam beslist had definitief onder te duiken; de duodecimanen geloven dat hij nog in 
leven is en terug zal opstaan wanneer de eindtijd is aangebroken om een Rijk van gerechtigheid te stichten (40 
jaar voor het Laatste oordeel). Na 874 werden er achtereenvolgens 4 “Bab’i” (enkelvoud Bab) erkend als 
tussenpersonen door wie de Mahdi zou spreken (Bab betekent poort); de laatste stierf in 941 zonder een opvolger 
te benoemen. 
1540 Er zijn natuurlijk regelmatig bewegingen opgericht door personen die beweerden de teruggekeerde 12e imam 
(al Mahdi) te zijn. Zij werden Mahdisten genoemd (bv. in de 19e eeuw in Soedan, een opstand tegen de Britten 
vanaf 1884 die pas werd neergeslagen in 1898). Anderen beweerden een nieuwe Bab te zijn. 
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De Ismaëlieten ontwikkelden een esoterische leer, geïnspireerd door neoplatoonse 
stromingen, en in essentie ervan uitgaande dat er verschillende niveau’s van religieuze kennis 
zijn en dat de religieuze waarheid naargelang het niveau van de bestemmeling moet worden 
aangepast; de hogere waarheid is dus voorbehouden voor ingewijden (met 7 of 9 graden van 
inwijding).  
Ze worden ook Batini genoemd (van batin, esoterische kennis). Ze zijn op hun beurt in de 9e eeuw verdeeld 
geraakt in 2 groepen: 
- de Mubarakiyya, en daarbinnen de Karmaten (een revolutionaire volksbeweging vanaf ca. 900 met een sterk 
esoterische leer); zij erkenden geen enkele imam meer na Muhammad zoon van Ismaël, en verdwenen tegen het 
einde van de 10e eeuw; 
- de Fatimiden (naar hun verering van Fatima), volgelingen van Abdallah al-Akbar (9e eeuw) uit Khusistan, die 
door hen als plaatsvervanger van de verborgen 7e imam werd erkend. De vierde van deze "verborgen leiders", 
Said ibn al-Husain, veroverde in 909 vanuit Jemen Ifriqiya (d.i. Tunesië) en nam in 910 de titel van kalief aan 
onder de naam Abdallah al-Mahdi. Deze dynastie werd op grond van de beweerde afstamming van Fatima de 
Fatimiden genoemd. In 969 veroverden ze Egypte en bouwden er een nieuwe hoofdstad, nl. Caïro, waar van 969 
tot 1171 een Fatimidisch kalifaat gevestigd was, dat ook Palestina en West-Arabië (Mekka en Medina) 
beheerste. Hun belangrijkste rechtsgeleerde, an-Numan, stichtte in de 10e eeuw de ismaëlitische madhab of 
rechtsschool. 
 
Bij de Fatimiden was er een nieuwe afscheuring rond 1020: 

- de Druzen, die zich zelf Ahl al-Twaheed (zonen van de eenheid) noemen, en teruggaan op de (zer 
rabiate) fatimidische kalief al-Hakim (997-1020) en op Muhammad ibn Ismaïl Nashtakin al-Darazi (+ 
1020, die Hakim’s goddelijkheid predikte, waardoor zijn secte ketters werd in de ogen van de andere). 
Zij hebben zich sindsdien in een deel van Syrië (Zuidwest-Syrië, ook in Libanon en de Golaanhoogte) 
gehandhaafd als een aparte stam en secte onder leiding van een emir, met een eveneens erg esoterische 
leer (neoplatoons en gnostisch beïnvloed) waardoor ze eigenlijk nog nauwelijk iets met de islâm te 
maken hebben (en ook niet meer als islamitisch beschouwd worden). Ze hebben hun eigen heilig Boek 
(de Rasa'il al-hikmah, afgekort “Hikme” of wijsheid, uit de 11e eeuw), geen moskeeën noch liturgie, en 
hun geloof is een geheime leer die door initiatie wordt overgeleverd (er zijn slechts een beperkt aantal 
geïnitieerden, de uqqal). Het druzendom is een etnische religie geworden (men is Druze door 
afstamming, niet door geloof), temeer daar ze ook in de reïncarnatie (tanasukh) geloven. 

 
De overblijvende Fatimiden vielen in 1094 verder uiteen in 2 secten:  

- de Musta’li1541 of Bohras in Indië en Arabië/Jemen; 
- de Nizarieten1542, die voor de Mongoolse invallen een gebied beheersten van Syrië tot Iran, en die in die 

tijd ook Assassijnen werden genoemd, berucht omwille van hun gerichte aanslagen tegen corrupt 
geachte politieke heersers of hun medestanders vanaf het einde van de 11e eeuw; zij braken aldus met 
de tolerantie van de Fatimiden; ze hadden de facto een eigen staat van de 12e tot 13e eeuw in Syrië1543. 

 
De Nizarieten vielen in de 13e eeuw tenslotte uiteen in 2 secten: 
                                                 
1541 Die na de dood van kalief Mustansir in 1094 diens broer Musta’il als kalief erkenden.  
1542 Aanhangers van Nazir, zoon van kalief Mustansir, die in 1094 Nazir als kalief erkenden; toen deze en zijn 
zoon vermoord werden vluchtten ze met de kleinzoon al-Mutadi naar Alamut (Perzië) en opgevoed door Hassan 
bin Sabbah. 
1543 De Assassijnen (Arabisch Hashishijja) organiseerden zich vanaf 1090 onder leiding van een sjeik (Heer), 
later de Sjeikh al Dschebl (“(oude) Heer van de berg” genoemd, vanuit hun “vesting” Alamut (op een berg bij 
Kazvin in Noord-West-Iran), met als eerste sjeik Hassan bin Sabbah (+ 1124). Vandaaruit bestreden zij de 
Abbasiedische kaliefen in Bagdad en de Seldzjoeken (Turken) in Turkije en Syrië. Zij werden berucht omdat zij 
werden uitgestuurd om totterdood (strikt genomen niet als zelfmoordenaars, maar het kwam er vaak op neer) de 
ongelovigen te bestrijden, en vooral hun leiders te vermoorden, dit naar verluidt onder invloed van Hasjiesj 
(vandaar de naam). Het Franse woord voor moordenaar, nl. assassin, is daarvan afgeleid, evenals het woord 
“attentat” (aanslag). Zij noemden zichzelf evenwel “Fedayin” (getrouwen die zich opofferen). Hun eerste 
slachtoffer was de Seldzjoekse vizier aan het kalifaat in Bagdad Nizam al-Mulk (vermoord 1092). De bekendste 
oude heer (sjeik) was Sinan Rasjied al-Din, die in 1164 de leiding overnam en de Krak des Chevaliers veroverde 
(kruisvaardersburcht in Syrië). Aan hun aanslagen en macht kwam pas een einde door de Mongoolse invallen in 
het Midden-Oosten (1256, val van de vesting van Alamut; ultieme nederlaag in 1273). In de Europese literatuur 
is “Alamut” een historische roman uit 1938 van Vladimir Bartol over een assassijnenleider, maar bedoeld als 
allegorische waarschuwing tegen het totalitarisme. 
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- de Muhammad-Shâhîs of Syrische Ismaëlieten (vandaag een zeer kleine secte); 
- de Qäsim-Shâhîs, vooral in Perzië, en vanaf de 14e eeuw ook in Indië (door vele bekeringen tot het 

Ismaëlisme uit het Hindoeïsme) en vandaar Indische Ismaëlieten worden genoemd, ook Chodja’s 
(Khojas); ze staan sinds 1843 onder leiding staan van de Aga Khan (leider van de Perzische ismaëlieten, 
die in 1843 van Iran naar Indië verhuisde; Aga Khan is de titel die de ismaëlitische imam in de jaren 
1830 kreeg van de sjah van Perzië); ze tellen ca. 20 miljoen aanhangers. Ook hun leer is erg esoterisch, 
beïnvloed door het neoplatonisme. 

 
Nog een andere afscheuring van de Sjia zijn de Alawieten1544, een stroming die zich ook ver 
van de islâm verwijderd heeft en de Korân allegorisch interpreteert; zij ontstonden in 857/859 
als Noesairi’s1545, en beleden een leer van de heilige Drievuldigheid, waarbij ze in Ali een 
incarnatie van Allah zien (en Mohammed slechts als diens voorloper). Zij verwerpen de 
Sharia en de fiqh en zijn ten dele door het christendom beïnvloed1546. In moderne tijden 
ontwikkelden zij zich tot voorstanders van een seculiere nationale staat1547. De Syrische 
president (Assad) is een alawiet.  
 
Wellicht ook uit een combinatie van soefi-tradities (zie daarover verder) en bepaalde vormen 
van de Sjia ontstonden rond de 13e eeuw de Alevieten, die in Turkije in de 20e eeuw zijn 
uitgegroeid tot een zeer liberale, of misschien nog veeleer sociaaldemocratische, stroming, die 
de scheiding van kerk en staat verdedigt en waartoe een belangrijk deel van de bevolking 
verborgen behoort (wellicht in de buurt van 20 miljoen). Zij worden door de soennieten veelal 
niet als islamieten erkend (meestal wel door de sjia). De Alevieten zijn nu eens vermengd 
met, dan weer apart van de Bektashi (genoemd naar Hajji Bektash Wali (Veli) (1209-1271), 
een van oorsprong soennitische soefi-orde met sjiïtische invloeden (die zich in de 
Balkanlanden sterk verpreid heeft, o.m. in Albanië en daar als een aparte vorm van islam 
wordt beschouwd, noch Soenna noch Sjia). In hun geloof is Allah veel minder de heerser 
maar een God waarmee de mens door wijsheid een kan worden; het doel van de mens is niet 
meer de intrede in het paradijs als beschreven in de Korân maar het bereiken van de Wijsheid. 
 
Van al de tot nog toe genoemde uit de Sjia ontstane stromingen zijn de Chodja’s de enige die 
echt een centraal religieus leiderschap erkennen (namelijk de Aga Khan) en daardoor 
paradoxaal genoeg het meest in staat tot vernieuwing. Hun “Indisch Ismaëlisme” is overigens 
sterk beïnvloed gebleven door het hindoeïsme. Het is een van de weinige stromingen van de 
islâm (naast de Alawieten en de Druzen, alsook de verder vermelde Moetazilieten) die de 
heilige teksten niet letterlijk neemt maar als symbolische teksten beschouwt. 
 
Noot. In de 19e eeuw ontstane secten 
 
Ook in later eeuwen ontstonden er meermaals islamitische secten die door de hoofdstromingen als ketters 
werden beschouwd. Zolang de ketterij binnen bepaalde grenzen bleef (onaantastbaarheid van de Korân en van 
Muhammad als laatste profeet) werden ze als heterodoxe moslims beschouwd, ging het verder dan werden ze als 
afvalligen vervolgd.  
 
Voorbeelden van de laatsten zijn: 

                                                 
1544 Naar de namen van de Alawid-bergen in Syrië, waar zij in de 12 en 13e eeuw een machtsbasis hadden. 
Volgens een andere uitleg werden de bergen naar hen genoemd en komt Alawiet van Ali, de 4e kalief tot wiens 
Sjia (partij) zij behoorden. 
1545 Naar hun leider Mohammed Ibn Nusayr (+ 884), leerling van de 11e imam van de Sjia. 
1546 Zij vieren Kerstmis, Pasen en palmzondag, en gebruiken in hun ritueel brood en wijn. 
1547 Hun voorkeur voor seculiere natiestaten vloeit mede voort uit het feit dat zij als religieuze minderheid door 
de soennieten verdrukt werden. 
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- de Ahmadiyya, een secte ontstaan in Pakistan in 18891548 (waarvan de Qadianis de belangrijkste groep 
zijn, en de Lahore Ahmadiyya een gematigder stroming), of  

- de Babi, ontstaan uit de twaalver sjiïeten in Iran in de eerste helft van de 19e eeuw en voorstanders van 
een allegorische interpretatie van de Korân1549. Uit de Babi ontstond in de tweede helft van de 19e eeuw 
de Baha’i religie (die zichzelf niet meer als een islamitische stroming beschouwt, maar als een 
eenheidsbeweging van alle godsdiensten1550, en zwaar vervolgd wordt in een groot deel van de 
islamwereld1551). 

 
NB. Verklaring van Amman 2005 
 
Op 13 juli 2005 werd door de leiders van de meeste islamitische scholen, soennitische zowel 
als sjiïtische, verenigd in een islamitisch wereldcongres in Amman, een verklaring van 
Amman uitgegeven waarin zij elkaar (met name 8 strekkingen, 4 soennitische en 4 andere) 
wederzijds erkennen als moslims. Tegelijk werd het eenieder verboden om een andere leer te 
ontwikkelen dan een van de 8 erkende1552. 
 
3.1.3.5.   Verdere ontwikkeling en bloeiperiode van de Soennitische sharia 

3.1.3.5.1.   Het ontstaan van de rechtsscholen en de Musannaf  
 
Door de grote expansie van de Arabische macht, de toename van de handel, e.d.m. ontstond er 
een grotere behoeft aan een uitgebreid rechtssysteem. Met name voor die klasse van personen 
die dit volledig op de sharia, d.i. de goddelijke wet zoals zij aan Muhammad was 
geopenbaard, wensten te gronden, rezen hierbij natuurlijk methodologische vragen. Dit was 
des te meer het geval toen de Abbasieden aan de macht kwamen en met hen de opvatting van 
de wetsgeleerden die (naar joods voorbeeld) enkel een eeuwige wet, de sharia erkenden. In 
die opvatting was het recht immers uitdrukking van een vooraf bestaande eeuwige waarheid, 
en niet een product van enige ontwikkeling of vooruitgang. 
 
Bovendien werd door hen anders dan in de Sjia geen religieus oppergezag van één bepaalde 
persoon meer erkend, behalve dan van de intussen al meer dan een eeuw overleden "laatste 
                                                 
1548 Beweging opgericht door Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, genaamd al-Qadiani (geboren in Qadian, Punjab, 
in 1835 of 1839, + 1908), die beweerde de Mahdi te zijn en daarmee ook een nieuw “zegel der profeten”. Hij 
verwierp de militaire strijd en zag de jihad enkel als een spirituele strijd. De leiders van de secte na hem noemen 
zich opnieuw kaliefen (plaatsvervangers van de profeet) (de 5e verkozen in 2003). Ze beschouwen zichzelf als 
moslims. In Pakisten gelden ze als een niet-islamitische secte en worden ze ernstig vervolgd; hun boeken zijn 
ook verboden in Bangla Desh. Deze secte heeft een redelijk succes bij naar Suriname uitgeweken Indiërs (ook 
bij de Surinamers in Nederland). 
1549 De secte ontstond in Iran uit de leer van de sjiïtische sjeik Ahmad-i-Ahsá'í en zijn leerling Siyyid  Kázim-i-
Rashtí (+1843). Hun leerlingen erkenden in 1844 Siyyid Alí-Muhammad (° 1819) als een nieuwe “Bab” (zie 
hoger de geschiedenis van de Sjia in de 8e/9e eeuw), die na vervolging geëxecuteerd werd in 1850. 
1550 Stichter was een van de aanhangers van de Babi, nl. Mirza Hoessain 'Ali bijgenaamd Bahá'u'lláh (de glorie 
Gods), ° Teheran 1817 + Accra 1892. In 1852 werd hij als aanhanger van de Bab gevangengezet en verbannen 
uit Perzië. In 1863 meldde hij zich als de Messias verwacht door de Babi; hij werd verbannen naar Accra in 
Palestina, waar hij het heilige boek van de Baha’i schreef, de Kitáb-i-Aqdas  (heiligste boek). 
1551 Met name in Iran tot het begin van de 20e eeuw. Onder sjah Reza Pahlevi sr (1925-1941) werd een nationale 
in plaats van islampolitiek gevoerd en werden de "inheemse" godsdiensten zoals het oude mazdeïsme 
(zoroastrisme) en het nieuwe Baha'isme gerespecteerd; de laatste sjah, die een leidersrol beoogde in de 
islamwereld, begon de "afvallige" Baha'i terug te vervolgen en na de islamitishce revolutie van 1979 kregen ze 
het heel hard te verduren. Toch zouden er nog ca. 350.000 Baha'i in Iran leven op een totaal van 7 miljoen. De 
grootste groep is gevlucht naar Indië (nu ca 2.200.000), kleinere groepen in o.a. de Verenigde Arabische 
Emiraten, Israël en Californië. 
1552 Zie 
http://theamericanmuslim.org/tam.php/features/articles/statement_of_the_international_islamic_conference_in_a
mman/ 
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profeet" Muhammad. Zoals ook in andere culturen in het Midden-Oosten was geschied, 
ontstonden er wel scholen waarin de gezaghebbende teksten werden ingestudeerd en wellicht 
ook becommentarieerd (tafsîr, d.i. exegese) (vgl. bv. de joodse Talmoedscholen, in het 
bijzonder in Irak, en de Byzantijnse rechtsscholen), onder meer in Kufa en Basra in Irak. Het 
ging er dan vooral om: 
- de canon te bepalen van normatief bindende teksten, op de eerste plaats de juiste versie van 
de Korân en de interpretatie ervan (vergeten we niet dat de oudste Korânteksten noch klinkers 
noch diakritische tekens hadden, en dus zelfs nog maar op het letterlijke niveau voor vele 
interpretaties vatbaar waren)1553; 
- te discussiëren welke van de talloze in omloop zijnde ahadîth (zie hoger) zouden worden 
erkend; 
- hoe de voorschriften uit de Korân en de ahadîth dienden te worden toegepast op concrete of 
nieuwe casussen. 
 
Van halfweg de 8e tot het begin van de 10e eeuw – de periode van de exegese waaruit 
langzaam een consensus groeide over de normatieve teksten (een "idjma", zie hieronder) – 
ontstonden aldus de belangrijkste werken van islamitische rechtsleer, nl.: 
 
a) de Musannaf, of werken waarin de tradities (vooral de ahadîth) geordend werden volgens 
rechtstak en onderwerp. Zes van die werken hebben een bijzonder gezag, vormen de "canon" 
van de doctrine (vergelijkbaar met de 2 Talmoeds in de joodse traditie), de “Sihah Sittah” of 6 
Sahihs. 
 
Een Sahih is een betrouwbare hadîthcompilatie, een die alleen “zeker authentieke” ahadîth omvat. De 2 meest 
gezaghebbende Sihah zijn de Sahih van al-Bukhari1554 en de Sahih van zijn leerling Muslim ibn al Hajjaj1555,1556.  
 
Het zijn deze werken die sindsdien eigenlijk de enige formele rechtsbron van de sharia 
vormen. Korân en Soenna zijn sindsdien slechts historische bronnen waarop men niet meer 
rechtstreeks een beroep kan doen.  
 
b) de eerste grote Korancommentaren of tafsir. 

3.1.3.5.2.   Strijd tussen verschillende hermeneutische stromingen 
 
Door de ontwikkeling van de samenleving werden vele praktijkvragen voorgelegd aan 
schriftgeleerden voor advies. Deze juristen gingen beredeneerde adviezen opstrellen 
gebaseerd op religieuze rechtsbronnen. Op de vragen waarop Korân noch Soenna een 
rechtstreeks antwoord gaven diende volgens de dominante opvatting een individuele 

                                                 
1553 Alleen al daardoor zijn er ook na de canonisering van de Koran 7 erkende versies van de Koraan blijven 
bestaan; twee daarvan bleven in gebruik tot het begin van de 20e eeuw, een Magrebijnse en een uit Kufa. Sedert 
1923 wordt die laatste als de enige officiële beschouwd. 
1554 De Ahâdîth an-Nabawî, veelal Sahîh al-Bukhârî genoemd, naar de auteur Abû `Abdullâh Muhammad ibn 
Ismâîl al-Bukhârî (geboren te Bukhara uit een Perzische familie 810 nC (194 AH), + 870 nC (256 AH)). Een 
Engelse vertaling is te vinden op http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadîthsunnah/bukhari/. Ze bevat 
97 hoofdstukken met een kleine 8000 ahadîth (na het samenbrengen van de dubbels herleid tot 2602). 
1555 Abu'l-Husain 'Asakir-ud-Din Muslim ibn Hajjaj al-Qushayrl, geboren in Naisaburi 817 n.C., + 875 n.C. Zijn 
Sahih omvat ca. 4000 ahadîth. Een Engelse vertaling is te vinden op 
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadîthsunnah/muslim/. 
1556 De Sunan van Abu Dawud al-Tayalisi (° 818, + 891/275 A.H., ook auteur van een Musnad) (gedeeltelijk in 
vertaling op http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/abudawud/) en de volgende werken: de 
Jami van al-Tirmidhi (° 823/209, + 892/279), de Sunan van Ibn Majah of ibn Maga (° 824/208) en de Sunan van 
al Nasa'i (° 831/215). 
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denkinspanning – idjtihad – te worden gedaan om het antwoord door interpretatie (tafsîr) uit 
de Korân en Soenna af te leiden1557. Wie dat doet is een Mujtahid (interpretator), en om dat te 
mogen doen moet men in de schriftgeleerdheid geschoold zijn, dus een schriftgeleerde zijn. 
De interpretatie gebeurde grotendeels door discussies tussen schriftgeleerden in scholen (vgl. 
de ontwikkeling van het joodse recht door de discussies onder rabbijnen, ontwikkeling die 
uitmondde in de Talmoed), meestal aan de hand van reële of fictieve casussen. Daarbij 
werden verscheidene interpretatiemethoden gebruikt en regels voor antinomieën1558. 
 
Over de omvang en rol van de idjtihad vond er evenwel een belangrijke discussie plaats 
tussen verschillende "scholen" (madhab) van islamitische schriftgeleerden.  
 
Ook omwille van de grote territoriale verspreiding van de islâm ontstonden er binnen de 
binnen de soenna (Ahl as-Sunnat)  in de 8e eeuw verschillende Korân”scholen” (in letterlijke 
en later ook in figuurlijke zin) waarbinnen uiteenlopende compilaties en interpretaties van de 
Soenna en regels van de plichtenleer werden ontwikkeld (vgl. ook hoger de joodse traditee, 
waarbinnen ook verschillende scholen ontstonden, i.h.b. de school van Babel en die van 
Jeruzalem). Deze scholen hadden ten dele ook uiteenlopende methodologische visies (op het 
gebied van bronnenleer en interpretatiemethoden). We geven een kort overzicht van de 
ontwikkeling van die scholen en hun bijdrage tot de rechtswetenschap.  

i. Ontwikkeling van andere rechtsbronnen; de Hanifi 
 
In de 8e eeuw ontstond de school der Hanifi (Hanifieten), school gesticht in Kufa (Irak) door 
Abu Hanifa (°699 - +767) (en ook in de school van Basra): een vrij pragmatische, 
methodologisch liberale stroming, die mede beïnvloed was door de griekse filosofie en 
wetenschap. Zij gaf een ruime plaats aan de zelfstandige redenering (ra'y) en ontwikkelde de 
fiqh mede aan de hand van de “qiyas”.  
 
Qiyas betekent letterlijk “meten”, maar wordt meestal vertaald door “analogieredenering”1559. 
De qiyas is de redenering die vanuit een erkende casus (asl) naar een nieuwe casus (far’)1560 
door het overplaatsen van de ‘illah (Lat. causa efficiens, soort ratio decidendi) van de eerste 
tot een conclusie (hukm) over de tweede; dit procédé beantwoordt aan het klassieke schema 
van de metafoor in de aristotelische logica.  
 
De Hanifitische school kende ook een belangrijke rol toe aan de billijkheid ("istihsân"1561) 
(eveneens een begrip uit de aristotelische filosofie: de uitzondering op de regel die immers 
door de wetgever vaak te algemeen is verwoord). Zij erkende dat er naast de sharia ook een 
gewoonterecht kon bestaan dat naar plaats en tijd verschilde. Aldus oordeelden zij veeleer dat 

                                                 
1557 Idjtihad (arab. Voor inspanning of strijd in de zin van denkinspanning) betekente zelfstandig redeneren en 
staat aldus in tegenstelling tot taklid of imitatie (onzelfstandig een redenering van een ander overnemen), wat 
verderop ter sprake komt. 
1558 In de Koraan en de Ahadîth staan er vele contradicties, teksten die elkaar tegenspreken. Deze tegenspraak 
kon op verschillende manieren opgelost worden; één ervan was de regel dat een latere tekst een eerdere ophief 
(vgl. lex posterior derogat priori) waarmee de opheffing (“naskh”) van de oudere werd uitgesproken. Zo werden 
vele Koranverzen uit de Mekka-periode opgeheven (mansukh) geacht door verzen uit de Medina-periode. 
1559 Voor een meer genuanceerde uitleg, zie B. FREAMON, “Legal reasoning”, in AALS Workshop on Islamic 
law, http://www.aals.org/am2004/islamiclaw/legalreasoning.htm, met verwijzing naar Wael B. HALLAQ, “Non-
Analogical Arguments in Sunni Juridical Qiyas”, in Wael B. HALLAQ, Law and Legal Theory in Classical and 
Medieval Islâm (1995), die daar uiteenzet dat ook de redenering a fortiori, de reductio ad absurdum, en het 
syllogisme redeneervormen zijn die binnen de qiyas vallen. 
1560 Betekent ook zoiets als “een nieuwe vertakking”. 
1561 Lett. het feit iets juist (billijk) te vinden. 
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de vragen waarop Korân of Soenna geen antwoord gaven niet door de sharia beheerst werden, 
maar volgens het lokale gewoonterecht of andere seculiere bronnen te worden beantwoord. 
De Hanifi die aldus ruimte lieten voor persoonlijk oordeel (ra'y), rationele systematisering 
(door qiyas) en lokale gewoonte, waren omgekeerd erg streng in de erkenning van (de 
authenticiteit van) ahadîth. 

ii. Het Moetazilisme 
 
Vanaf de 8e eeuw ontstond er een nog liberalere en meer rationalistische denkrichting, nl. het 
moetazilisme1562. De aanhangers hiervan wilden het domein van de idjtihad (de individuele 
denkinpanning) nog verder verruimen. Zij waren sterk beïnvloed door contacten met niet-
moslims en delen van de griekse (vnl. aristotelische) filosofie ("falsafa"), et name logica en 
argumentatieleer. Ze beschouwden de Korân niet als eeuwig, maar als op een bepaald 
ogenblik gemaakt1563; de Korân was evenmin het letterlijke woord van God en werd dus ook 
aan tekstkritiek onderworpen. Zij aanvaardden naast de letterlijke interpretatie en de logische 
interpretatie (waaronder ook de analogie of qiyas, zie hierboven) ook nog andere 
exegesemethoden, en met name ook de allegorische1564.  
 
Het moetazilisme had in het begin van de 9e eeuw een relatief belangrijke invloed aan het Hof 
van de Abbasieden1565, wellicht doordat het een denkrichting was die de culturele eenheid 
binnen het rijk kon verstevigen (dat voor een groot dele uit niet-moslims bestond). Deze 
stroming kreeg echter geen invloed buiten intellectuele milieus. 

iii. De Hanbalieten 
 
Aan het andere uiterste stonden de Hanbali (Hanbalieten), de school van Ahmad Ibn Hanbal 
(780-855). Volgens de Hanbalieten was elke Idjtihad verboden; zij verwierpen elke andere 
rechtsbron dan de doctrine gebaseerd op Korân en ahadîth; zij verwierpen ook de 
"interpretatie" (tafsîr) van de Korân, in het bijzonder de interpretatie door middel van 
analogie (qiyas), evenals de idee van vernieuwing (bid'ah). Volgens deze school moet elk 
juridisch oordeel telkens opnieuw op de oorspronkelijke bronnen gebaseerd worden, waaraan 
een absolute trouw wordt geëist1566. 

iv. As-Safi en de leer van de vier wortels 
 

                                                 
1562 Het woord komt van itazala (arab. voor afscheiding, secessie, dissent), en de stroming zou teruggaan op de 
uitsluiting van Wasil ibn Atha (of Atta) (° 699 + 748 (H. 131) of 758, leerling van al-Hasan al-Basri) uit de 
school van Basra. De doctrine werd evenwel pas na hem ontwikkeld, door zijn medeleerling 'Amr ibn 'Ubayd (+ 
H. 144), maar vooral pas later door de schriftgeleerden uit de school van Basra (onder meer 'Amr ibn Abi al-
Hudhayl al-'Allaf (+ 869), Ibrahim ibn Sayyar al-Nazzam (+ 836 of 845) en Al-Jahiz (H. 159/775-H.254/868)) 
en andere uit de school van Bagdad.  
1563 En dus niet reeds eeuwig liggend op de tafel in de hemel. 
1564 Zij gingen ervan uit dat God absoluut één is en dus niet door adjectieven kan beschreven worden; daaruit 
leidden ze af dat elke beschrijving van Allah in de Koraan (bv. als zetelend op een troon) alleen maar allegorisch 
kan zijn. 
1565 onder kalief Al-Mamoen (kalief 813-833, zie hoger) en de twee navolgende kaliefen Al-Mu'tasim (kalief 
833-842) en Al-Withiq a. Al-Wathiq (kalief 842-847), die bv. Ibn Hanbal (van de Hanbalieten) gevangen zetten. 
1566 De Hanbalieten verwerpen zowel de filosofie, de mystiek als de heiligenverering, maar ook theater, poëzie 
en muziek. 
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Tussenin vonden we de Shafi'i (Sjafieten), de school van Muhammad ibn Idris al-Shafi’i (of 
As-Safi, 767-819/820)1567. As-Safi ontwikkelde een methodologie en bronnenleer die 
sindsdien dominant is geworden in de soennitische islâm, nl. de leer van de vier “wortels” 
(usul) in de zin van rechtsbronnen van de sharia of fiqh (plichtenleer) (“usul al fiqh”). 
 
Daarbij werd op de eerste plaats niet enkel de Korân (1e wortel) maar ook de Soenna (de 
collectie aan Muhammad toegeschreven ahadîth) (2e wortel) vergoddelijkt, onfeilbaar 
gemaakt: zij werden niet meer gezien als de feitelijke gedragingen van Muhammad, maar als 
de zonder uitzondering goddelijk geïnspireerde gedragingen van Muhammad.  
 
Al-Shafi aanvaardde zoals de Hanifi en i.t.t. de Hanbali wel de individuele idjtihad, waarmee 
door middel van qiyas - from "case to case" werd geredeneerd. De qiyas werd aldus een derde 
wortel van de sharia volgens as-Shafi. Deze kon echter slechts worden gebruikt wanneer er 
nog geen idjma was bereikt, en diende noodzakelijk te vertrekken vanuit de illah (causa, zie 
hierboven) van een koranvers of een hadîth. 
 
As-Shafi ontwikkelde namelijk ten derde de leer van van het bindend karakter van de idjma 
(consensus). Idjma ontstaat wanneer de individuele denkinspanningen (idjtihad) concorderen. 
Waar in beginsel de consensus van de gehele islamitische gemeenschap (oemmaa) was 
bedoeld, en aldus de idjma van de Sahada (lett. getuigen, zij die getuigenis afleggen, dit zijn 
de gezellen van Muhammad) bindend werd geacht, volstond het later dat er consensus was 
onder de schriftgeleerden (de oelemaa of geheel van de (schrift)geleerden) (vgl. in het 
romeinse recht de communis opinio doctorum). Gesteund op een vers van de Korân werd de 
doctrine ontwikkeld dat éénmaal over een bepaalde vraag een dergelijke consensus was 
bereikt, deze dezelfde onfeilbaarheid verkrijgt als de Korân en de Soenna en dus nadien nooit 
meer terug in vraag mag worden gesteld (zie de bespreking verderop van de "sluiting van de 
poort van de interpretatie"). Op deze wijze hebben de schriftgeleerden voor zichzelf als groep 
de onfeilbaarheid bemachtigd. De bindende kracht van de eenmaal bereikte idjma hangt 
samen met het zeer dominante streven naar éénheid (eenheidsdenken) in de islâm en de 
verwerping van pluralisme en diversiteit in de leer1568. De idjma werd door as-Safi beschouwd 
als de 4e wortel (usul) van de fiqh.  
 
Het beperken van de bronnen tot deze 4 usul betekende dus toch een inperking van de 
zelfstandige redenering (idjtihad), alsook een verwerping van het gewoonterecht als 
rechtsbron, evenals van de billijkheid, en zeker van de allegorische interpretatie. 
 
Deze formalisering van de bronnen, en meer bepaald de verwerping van niet-tekstuele 
bronnen, hield ook verband met het feit dat daardoor schriftgeleerden ongeacht hun etnische 
afkomst in beginsel op gelijke voet stonden, althans voor zover zij  de Arabische grammatica 
beheersen en de regels van de logica (zie dan ook verder infra de rol van deze 
“hulpwetenschappen” in het traditionele curriculum van de koraanscholen). 
 
Een van de bekendste auteurs uit de Safi-school die ten dele zijn eigen methodologie ontwikkelde en grote 
invloed had was al-Tabari (met als belangrijkste werken enerzijds een geschiedenis van koningen en profeten (de 

                                                 
1567 Wellicht afkomstig uit Egypte; auteur van de “Risala”,  in Engelse vertaling uitgegeven door de Islamic Text 
Society, Cambridge (UK) 1997 en de American University in Cairo Press. Na hem hebben andere geleerden ook 
werken onder de naam Risala geschreven. 
1568 Dit streven naar eenheid is paradoxaal mede het gevolg van de spoedige versnippering van de islaam over 
verschillende stromingen (vanaf de 7e eeuw reeds, zie hoger) en de vroege burgeroorlogen (fitna). 
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Tarikh al-Tabari) werk en anderzijds een systematische Koraancommentaar (de Tafsîr al-Tabarî1569, ca. 903 nC) 
die grote invloed zou krijgen. 

v. De Malikieten 
 
In al-Medina ontstond vanaf de 8e eeuw nog een andere stroming, genaamd de Maliki 
(Malikieten), naar de stichter Malik ibn Anas1570. De Malikitische school is in oorsprong een 
school van de etnische Arabieren, die ingingen tegen de invloed van niet-arabische 
schriftgeleerden (zoals de Hanifi) en - met hen - de griekse wetenschap, en grote nadruk 
legden op het gewoonterecht van Medina (de amal ahl al-medina, d.i. de gebruiken van de 
inwoners van Medina), dat zij toeschreven aan Muhammad; gewoonte is voor hen 
belangrijker dan redenering, maar niet de naar plaats en tijd verschillende gewoonte doch 
enkel de gewoonte van Medina. De Malikieten hechten dan ook een zeer groot belang aan de 
ahadîth, en waren daarin minder restrictief. Het is dus een meer traditionele stroming; wel 
ontwikkelde ook deze een pragmatiek, genaamd "istislah" (praktijknoden, maatschappelijk 
belang, lett. het feit iets conform het algemeen belang te vinden) en aanvaarden zij de 
billijkheid (isthihsân) als rechtsbron.  
 
De Malikitische doctrine bouwt voort op de al-Muwatta, een van de eerste juridische 
compendia, grotendeels geschreven door Malik1571, 1572. 

vi. De Zahirieten 
 
De Zahirieten of Thahiri ontstonden als een aparte school in de 9e eeuw in Irak, gesticht door Dawoed al-
Isfahani. Deze school had weinig succes, tenzij later (XIe eeuw) in Andaloesië, met o.a. de geleerde ibn 
Hazm1573 en de Almohadenkalief ibn Mansur (XIIe eeuw). De kern van hun leer was de Zahîr, d.i. letterlijke 
betekenis van de Korân en ahadîth. In sommige opzichten was dit een gestrenge doctrine, in andere opzichten 
juist erg liberaal, in het bijzonder in de rechtsleer van ibn Hazm: wanneer de regels van sharia beperkt worden 
tot de letterlijke betekenis en tot de aldus geregelde casus, dan is er maar weinig verboden of verplicht en is er 
een veel ruimer domein voor het toegelatene (mubâh), d.i. volgens ibn Hazm het domein van de onderlinge 
overeenkomst tussen partijen (tarâdi), d.i. de contractsvrijheid. 

vii.  De dominantie van de Asharieten 
 
Vanaf de late 9e eeuw kwam er in Bagdad een felle reactie op het moetazilisme door onder 
meer de school van de Asharieten, die oordeelden dat de mens niet door de rede tot een 
correct moreel oordeel kon komen, maar enkel door het geloof (de openbaring)1574. Deze 

                                                 
1569 De volledige titel luidt Jami' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân, en het werd geschreven door Ibn Jarîr al-Tabarî (° 
838, + 310/922). 
1570 Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Asbahi, geboren ca. 709 nC (93 A.H), gestorven 795 n.C. (179 
A.H). 
1571 Te vinden op bv. http://bewley.virtualave.net/muwcont.html of 
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadîthsunnah/muwatta/ 
1572 Verder onder meer de Mukthasar door Khalil ben Ishaq, en de Risala van ibn Ali Zayd al Qayrawani. Ook 
Averroës, die hieronder als wijsgeer ter sprake komt, was een jurist van de Malikitische school. 
1573 Ali ibn Hazm al-Andalusi van Cordoba, ° 994 + 1064/1065, bekend voor zijn werk over de menselijke liefde, 
dat in vele Europese talen vertaald werd onder de titel 'De halsband van de duif". ibn Hazm is ook de 
schriftgeleerde die het sterkst heeft uitgewerkt dat de christelijke Evangelies een vervalsing zou bevatten van de 
leer van Christus (die in de Korân wel als profeet wordt erkend, en wel de grootste behalve Muhammad). Zie 
over zijn rechtsleer verder  A.M. DELCAMBRE, in Enquêtes sur l'islam, hoofdstuk 11 (p. 96 v.). 
1574 Een dergelijke filosofenstrijd vond rond die tijd ook plaats in de joodse gemeenschap in Mesopotamië: in het 
begin van de 10e eeuw werd de Gaon van de academie van Sura, nl. Saadja ben Josef Gaon (882-942) afgezet 
wegens zijn rationalistische / aristotelische opvatting dat iets niet redelijk is omdat God het zo heeft bepaald, 
maar dat God iets bepaalt omdat het redelijk is, zodat men door de rede de wil van God leert kennen. 
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denkrichting wordt genoemd naar al-Ashari1575, maar de meest invloedrijke wijsgeer en 
schriftgeleerde eruit was al-Ghazali1576. De Asharieten1577 bouwden ook voort op de leer van 
de idjma; het principe dat op een eenmaal bereikte consensus niet kon worden teruggekomen. 
Zij gingen stellen dat op alle vragen van plichtenleer (en dus van recht in de religieuze 
betekenis) reeds een consensueel antwoord was gevonden, zodat er géén ruimte meer was 
voor verdere – persoonlijke – interpretatie (d.i. idjtihad).  
 
Na 861 (moord op kalief Al-Mutawakkil, kalief 847-861) werden de Moetazilieten vervolgd 
en niet meer als een orthodoxe school madhab erkend; de Asharieten werden dominant in de 
soennitische islâm vanaf het begin van de 10e eeuw. Of liever: zij werden dominant in de 
scholen van de Hanifi, Safi en Maliki. De Asharieten aanvaardden wel het gebruik van logica 
en dialectiek, als hulpwetenschappen, en behielden aldus ten dele de griekse wetenschap. De 
Hanbalieten waren de enige van de 4 madhab die ook dat niet aanvaardden. Vandaar noemde 
men de Hanbalieten ook "Ahl al-Hadîth" tegenover de 3 andere genoemde scholen die onder 
Asharitische invloed een "Ahl al-Kalâm" aanhingen en waarvan de filosofen ook de 
Moetakallim werden genoemd1578. 

3.1.3.5.3.   De sluiting van de Bab-el-Idjtihad 
 
Door de dominantie van de anti-moetazilitische denkrichtingen (Hanbalieten, later ook 
Asharieten) na 861 nC werd bij de Soennieten de Bab-el-Idjtihad, de poort van de 
persoonlijke interpretatie of het zelfstandig denken, gesloten en was vanaf dat ogenblik enkel 
nog de taklid (imitatie van de schriftgeleerden van voordien) toegestaan. Men situeert deze 
sluiting rond het jaar 925 nC (dominantie van de Asharieten); in 936 vond de officiële 
proclamatie plaats van de toegelaten versies van de Korân (de 7 "lezingen", die nog 
verschilden wat betreft klinkers en diakritische tekens). Anderen stellen dat het de invlioed 
van al-Gahzali was die de poort echt heeft gedicht. 

                                                 
1575 Genaamd naar de stichter van deze denkrichting, Abu ’al Hassan al-Ashari (874-935), een fervent verdediger 
van de stelling dat religie op geloof berust en niet op de rede, en een van de grootste bestrijders van het 
moetazilisme. Zie http://www.muslimphilosophy.com/ip/ashari.htm. Hij keerde zich daarmee af van de 
opvattingen van zijn leermeester Abu ‘Ali al-Jubbai (+ 925 nC), die behoorde tot de tegengestelde denkrichting 
van het moetazilisme.  
1576 Abu  Hamid Muhammad al-Ghazali (1058-1111 nC).  
Hij bestreed de “heidense” filosofen (i.h.b. de Griekse), en de moetazilieten die daarop voortbouwden, onder 
meer in zijn werk “Tahaafoet al-Falasifa” (de onsamenhangendheid der filosofen, Lat. Destructio 
Philosophorum). Volgens hem waren er geen natuurwetten, omdat de natuur een uitdrukking is van de wil van 
God, en dus door hem op elk ogenblik anders kan worden geordend.  
Anderzijds probeerde hij de orthodoxe islâm te verzoenen met het naar pantheïsme neigende soefisme (zie 
verder). In tegenstelling tot de wettische fiqh benadrukte hij de innerlijke spiritualiteit veeleer dan de uiterlijke 
plichtenleer.  
Hij verwierp ook de idee van meerdere niveau's van betekenis van een heilige tekst (idee die door ibn Sina was 
ontwikkeld en later door ibn Rushd/Averroës werd uitgewerkt, zie verder) en de "dubbelzinnige" uiteenzettingen 
over de mystieke liefde bij sommige soefis. In andere opzichten zou hij wel de kosmologie van ibs Sina 
overnemen. 
Zijn antirationalistische invloed was zo groot dat nog in de jaren 1920 Ataturk zijn werken verbood in Turkije. 
Al-Ghazali was geen verdediger van terrorisme, maar predikte juist berusting en onderwerping aan het gezag ter 
vermijding van sociale onrust (fitna).  
1577 Andere invloedrijke wijsgeren of schriftgeleerden van veeleer Asharitische denkrichting waren Fakhr al-Din 
Razi (+ 1209, wiskundige, fysicus, arts, wijsgeer), en de verder nog besproken wijsgeer en socioloog-historicus 
Ibn Khaldun (+ 1406). 
1578 D.i. meesters van godswetenschap: zij aanvaardden een "godswetenschap" (theologie) met filosofische 
methoden, de Hanbalieten niet. Dit hield ook in dat zij in hun theologie erg apologetisch waren (de mystici met 
argumenten bestreden). Kalâm betekent letterlijk betoog, argumentatie. Zie ook verder het onderscheid tussen 
fiqh en kalâm. 
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Dit gebeuren ging samen met een meer algemene maatschappelijke verstarring (in 
vergelijking met de maatschappelijke dynamiek die er was tot het einde van de 3e eeuw van 
de islâm), die allicht ook maakte dat er minder nieuwe maatschappelijke vragen rezen waarop 
van de schriftgeleerden een antwoord werd verwacht.  
 
Er zijn sindsdien natuurlijk altijd wel juristen geweest die deze sluiting niet erkend hebben en 
volgehouden hebben dat de Idjtihad nog steeds toegelaten was en diende te worden beoefend 
(in plaats van enkel taklid), maar tot zeker een eind in de 19e eeuw hebben deze geen enkele 
reële invloed gehad in de soennitische islâm (in de 20e eeuw begon men in Egypte de 
moetazilitische geschriften te herbestuderen). 
 
Het moetazilisme leefde wel voort in Perzië onder de Buyiden, maar overleefde na het midden van de 11e eeuw 
nauwelijks als aparte stroming1579. Wel hebben zij de Hanifitische school beïnvloed1580 en zijn er in de Arabische 
wereld ook de komende eeuwen wijsgeren geweest die op hun leer verderbouwden (zie bv. verderop ibn Rushd 
a. Averroës). Ook werden hun geschriften doorgegeven door de (reeds genoemde) secte van de Zaydieten (in 
Jemen, een oude afscheuring van de Sjia).  
 
Vanaf de 9e eeuw ontstond wel een andere niet geheel orthodoxe stroming, maar doorgaans ook anti-
rationalistische en anti-filosofische stroming, het soefisme (zie verder). 

3.1.3.5.4.   De madhab of elkaar erkennende scholen of riten. 
 
De sluiting van de poort van de Idjtihad belette niet dat: 
- er variaties bleven bestaan in de fiqh, en dat daarbij vier van de reeds genoemde scholen als 
legitiem of orthodox erkend werden door de andere scholen in de Soenna (in tegenstelling tot 
de afgescheurde Kharigieten en Sjiieten en de verketterde Moetazilieten); 
- de algemene aanvaarding van de leer der 4 usul toch niet betekende dat in sommige van de 
genoemde scholen toch ook geen andere rechtsbronnen aanvaard bleven. Naargelang de 
school bleven subsidiair ook de billijkheid (istihsân), het algemeen nut (istislâh of maslahah) 
en de gewoonte (oerf of ada)1581 een rol spelen.  
 
De 4 erkende scholen (4 soennitische madhab) kregen de facto wel een grotendeels 
gescheiden territoriaal toepassingsgebied (de verschillen tussen de scholen berustten 
oorspronkelijk ten dele ook op uiteenlopend gewoonterecht). Elke islamiet behoort normaal 
tot één van die scholen, of juister tot de "ritus" van één van die scholen (ik gebruik het woord 
met opzet, omdat er ook binnen de katholieke kerk verschillende "riten" zijn, nl. de latijnse 
(romeinse) en de griekse (byzantijnse) en elke katholiek van de ene of de andere ritus is, met 
alle gevolgen voor de regels inzake bv. huwelijk) (ook het jodendom kent verschillende riten 
of minhag, zie hoger); maar aangezien ze alle 4 legitiem zijn, kan de wetgever wel voor een 
andere ritus kiezen op een of ander domein (zie verder), en kan een individuele moslim in 
beginsel ook van ritus veranderen. Madhab betekent vandaag dan ook minder school, dan 
ritus of secte (in de neutrale zin van dat woord). Het gaat om de volgende: 
 
1° de Hanifi (Hanifieten) bleef een vrij pragmatische, methodologisch liberale stroming. Zo werd overmacht 
(darura, lett. noodzaak) aanvaard als reden om de plichten niet na te leven, en wordt een betere positie 

                                                 
1579 Een van de bekende moetazilitische leraars uit de tweede periode was de genoemde Abu ‘Ali al-Jubbai (+ 
925 nC) en verder zijn zoon Abu Hashim (+ 933). De moetazilitische denkrichting vinden we verder bij ibn 
Abbad (vizier uit de dynastie van de Buyiden), zijn leerling de Sjafitische jurist en theoloog Abd al-Jabbar (° 978 
nC (H. 367) + 1024 nC (H. 415; belangrijkste dogmatisch werk: al-Mughni) en diens leerlingen. 
1580 Zie bv. de reeds aangehaalde filosoof en rechtsgeleerde Avicenna. 
1581 Oerf betekent gewoonte en ada gebruik; vaak worden beiden samen genoemd: “‘urf wa adah”. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2006 

 
 
 
 

668 
 

toegekend aan vrouwen en aan niet-moslims. Zij kende het gedoogstatuut (zie verder) niet alleen toe aan joden 
en christenen maar ook aan heidenen (i.h.b. hindoes) (wat de 3 andere hierna opgesomde scholen weigerden); de 
stichter Abu Hanifa was zelf een geboren hindoe die als slaaf naar Irak was gevoerd na de verovering van de 
Sindh (rond 712) en daar was vrijgekomen. Zij gingen strenge regels restrictief interpreteren (bv. het 
alcoholverbod als enkel een verbod op dronkenschap) en aanvaardden hiyal (omzeilingstechnieken, zie verder). 
Zij pasten ook de "talfik" toe, d.i. het combineren van regels uit verschillende scholen om zo tot de meest 
aanvaardbare oplosisng te komen. 
De Hanifi zijn dominant geworden in het Midden-Oosten, waaronder ook Turkije, Syrië en Jordanië, en verder  
in Indië/Pakistan/Bengalen, Afghanistan en de Centraal-Aziatische republieken en ten dele in Soedan. De school 
kende een ruime verspreiding in het Ottomaanse rijk omdat enkel de Hanifietische kadi's (rechters) erkend waren 
door de ottomaanse sultans1582.  
 
2° de Maliki (Malikieten) werden dominant in Noord-Afrika (Maghreb) (vanaf de 11e eeuw, door de Almohaden 
ingevoerd vanuit Medina1583), West- en Midden-Afrika, vroeger ook in Soedan (Opper-Egypte), en delen van de 
Perzische golf.  
 
3° de Shafi'i (Sjafieten) bleven een sterk rechtsmethodologische stroming (zie hun systematisering van de “vier 
bronnen”), die bv. de billijkheid zowel als de lokale gewoonte verwerpt, en naast Korân, Soenna en Idjma enkel 
de qiyas (d.i. analogieredenering, zie verder) aanvaardt. Zij werd dominant in (beneden-)Egypte, Oostafrika, 
Maleisië, Indonesië, en gedeeltelijk in Libanon, Palestina, Syrië en het Arabisch schiereiland.  
 
4° de Hanbali (Hanbalieten), die steeds de meest conservatief-traditionele stroming is gebleven1584, werd 
dominant in Saoedi-Arabië en sommige golfstaten (Qatar). Hieruit ontstond ca. 1800 de zeer conservatieve 
stroming der Salafisten (door hun tegenstanders Wahabieten genoemd), die aan de macht kwamen in Saoedi-
Arabië1585.  
 
Het woord "usul" wordt vandaag dan ook minder gebruikt in de zin van deze 4 historische 
bronnen, als in de zin van de "beginselen" of "fundamenten" van de islâm, die aan alle 
scholen gemeenschappelijk zijn, in tegenstelling tot het bijkomstige ("furu") waarin zij 
verschillen. 
 
De Zahirieten verdwenen omzeggens en werden niet als orthodoxe madhab erkend. De reeds 
genoemde Ibadieten (in Oman) beschouwen zichzelf vandaag veeleer als een soennitische 
madhab (hoewel ze ontstaan zijn uit de kharigietische afscheuring, zie hoger). De 
hoofdstroming van de Shia (zie hoger, alsmede verder bij Iran) noemt men ook de Jafarieten.  
 
Op 13 juli 2005 erkenden in de verklaring van Amman de belangrijkste leiders van de meeste 
islamitische strekkingen 8 scholen elkaar als legitiem: naast de 4 traditionele madhab zijn dat 
ook de Zahirieten, de Ibadieten, de Zaidieten (een oude afscheuring van de Sjia), en de school 
der Jafarieten (hoofdstroming van de Shia, zelf uiteengevallen in Ismaëlieten en ithna ashari). 
 

                                                 
1582 Met als bekende filosoof en rechtsgeleerde de reeds hoger eengehaalde ibn Sinna (in het Latijn Avicenna, 
980-1037). 
1583 De leidende schriftgeleerde van de Almohaden was ibn Tûmart. 
1584 Bekende juristen uit deze school zijn Abdullâh al-Ansarî al Harrawî (11e eeuw; bekendste werk Madârij as-
Sâlikîn ("de stadia van de reiziger"), en vooral Ahmad Ibn Taimiyya (of Taymiyya) (° 1263 + 1328 (H. 728)), op 
wiens puriteinse ideeën de Saoedische islaam (Wahabisme) gebaseerd is (zie verder); verder diens leerling 
Muhammad ibn Abi Bakr genaamd Ibn Qayyim al-Jawziyya (° 1292 (H. 691) + 1350 (H. 751); zijn vader Abu 
Bakr was de principaal van al-Jawziyya, een hanbalitische madrasa in Damascus). Deze laatste verdedigde de 
stelling dat ook taklid (imitatie) van de grote schriftgeleerden fout is, en elke moslim zelf de Koraan en Soenna 
moet lezen en toepassen; in tegenstelling tot zijn leermeester was hij geen bestrijder van het soefisme; zoals al-
Ghazali benadrukte hij de spiritualiteit van de islâm en vond daarbij geen tegenstrijdigheid tussen orthodoxie en 
soefisme. 
1585 Volgens sommigen zetten de Wahabieten veeleer het fundamentalisme voort van de Kharigieten. Maar 
dogmatisch hebben zij de opvattingen van ibn Taymiyya geradicaliseerd (vgl. verder). 
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3.1.3.6.   Stagnatie van de Soenna; niet-orthodoxe stromingen 

3.1.3.6.1.  De taklid en de madrasas 
 
De islâm is sinds de sluiting van de Bab-el-Idjtihad een beschaving waarin meer dan in de 
meeste andere het collectieve ritueel, het herhalen van het identieke in groep, zeer centraal 
staat. Treffend is bijvoorbeeld het ontbreken (meer dan in de meeste andere culturen) van 
muziek in de Westerse betekenis, d.w.z. waarbij meerdere actoren niet hetzelfde doen maar op 
elkaar inspelen (in het Westen ontwikkeld als polyfonie), als een team waarbinnen 
verschillende spelers een verschillende rol hebben1586. 
 
Vanaf de 11e eeuw ontstonden in de soennitische islâm de eerste madrasas, koranscholen1587. 
Hun taak was om de orthododoxe dogmatiek door te geven, en in zekere zin een klasse 
theologisch geschoolden te vormen, die op orthodoxe wijze zouden kunnen leiden, besturen 
en rechtspreken. De eerste madrasa werd aldus vanuit het centrum van de macht 
georganiseerd. Vandaaruit verspreidde dit model van onderwijs zich over de islamitische 
wereld. Het curriculum bestond uit: 
- enerzijds de “geopenbaarde wetenschappen”: studie van de korân, de hadîth (soenna), de 
commentaren (Musannaf) en de islamitische rechtspraak; 
- anderzijds de vier “rationele wetenschappen”, die gezien werden als hulpwetenschappen 
voor de eerste: (Arabische) grammatica, logica, retorica en wijsbegeerte. 
 
Ondanks de hoge vlucht die andere wetenschappen (met name het “quadrivium” van 
wiskunde, meetkunde, muziek en sterrenkunde, alsook de geneeskunde) de voorbije eeuwen 
gekend hadden in de islamwereld (zie hoger) en ook tot in de 13e eeuw nog zouden kennen, 
stonden deze niet op het programma1588. Wel was er interesse voor de geschiedenis, zij het 
uitsluitend de geschiedenis van de islamitische wereld en uitsluitend de geschiedenis vanaf 
Muhammad; dit omdat deze geschiedenis gezien wordt als de weerspiegeling van Gods 
bedoelingen met zijn gemeenschap1589 (en de geschiedenis slechts begon met Mohammed, 
aangezien de periode voordien slechts één van onwetendheid (djâhiliyya) was).  

3.1.3.6.2.   Niet orthodoxe stromingen; het soefisme 
  
De islâm bloeide daarnaast op in niet-legalistische vormen, met de opkomst van esoterische 
en mystieke stromingen (zie reeds de bespreking van de Sjiïtische stromingen hoger), zoals 
het soefisme1590. Dit laatste organiseerde zich vaak in tarîqahs of broederschappen (de eerste 
                                                 
1586 Zie de treffende analyse van B. LEWIS, Wat is er misgegaan ?, p. 143 v. en 149 v. 
1587 De eerste madrase zou opgericht zijn in Bagdad in de 11e eeuw door de Seldzjoekse (Turkse) vizier Nizam 
ul-Mulk Hassan bin Ali Tusi (in 1092 vermoord door de Assassijnen). 
1588 Dit maakte anderzijds dat de natuurwetenschap anders dan de filosofie niet opgesloten werd in het keurslijf 
van de “koranwetenschap” en anders dan de filosofie de volgende eeuwen nog zelfstandig kon bloeien. 
1589 Zie over de rol van de geschiedenis in de islâm o.m. B. LEWIS, The crisis of islâm, nederlandse vertaling De 
crisis van de islâm (2003), p. 13 v. 
1590 Dat ontstond met voorlopers vanaf de 7e eeuw (Hassan al-Basrî) doch eigenlijk pas vanaf de 9e eeuw in Iran 
(Aboe Yazîd al-Bistâmi, + 877, al Junayd + 909 e.a.) door de invloed van oud-Perzische en wellicht ook 
Indische elementen. Het soefisme beoogt namelijk de zelfopheffing door versmelting met God. In de 11e eeuw 
probeerde de genoemde wijsgeer en schriftgeleerde Abu Hamid Muhammad al-Ghazali (1058-1111) de 
orthodoxe islâm te verzoenen met het naar pantheïsme neigende soefisme (in tegenstelling tot de wettische fiqh 
benadrukte hij de innerlijke spiritualiteit veeleer dan de uiterlijke plichtenleer). Het soefisme ontwikkelde zich 
nadien onder meer door de integratie van hindoeïstische elementen in de islâm, wat onder meer tot 
heiligenverering leidde (met de graftomben van lokale heiligen als mystieke centra (de zawiya’s)). Het soefisme 
was ook een stuk personalistischer dan de traditionele islâm, legde meer de nadruk op de waarde van de 
individuele menselijke persoon. De soefis hielden echter steeds vast aan de islam en aanvaardde geenszins de 
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in de late 11e eeuw)1591, die soms machtige sociale organisaties werden en de handel 
beheersten in grote delen van de islamwereld (in elke grote regio heerste een bepaalde 
tariqah; vgl. de rol van de Hanze in dezelfde periode in Europa).  
 
In 12e en 13e eeuw waren er wel enkele grote filosofische denkers uit Andaloesië, die ten dele 
in de traditie van het moetazilisme voortbouwden op de aristotelische filosofie, in het 
bijzonder Ibn Roeshd (1126-1198, Lat. Averroës)1592, volgens wie de Korân op 3 niveau’s 
kon worden gelezen1593, maar zijn invloed in de islamwereld bleef erg beperkt1594. Overigens 
moet men niet denken dat deze wijsgeren in de toepassing van de islamitische wet 
voorstonden wat wij vandaag tolerantie noemen1595. Averroës zelf paste als jurist de 
Malikitische leer toe. 
 
Het meer volkse soefisme daarentegen kreeg grote invloed in het Ottomaanse en het 
Perzische1596 rijk (veel minder in de Arabische wereld in enge zin).  
 
Deze stromingen werden door traditionalistische schriftgeleerden vurig bestreden1597. 

                                                 
gelijkwaardigheid of fusie van de verschillende religies (zie hierover M.Th. URVOY, "L'ambiguité du thème de 
l'amour dans le soufisme", in Enquêtes sur l'islam, p. 222 v.).; zij probeerden weliswaar de koranische Wet te 
overstijgen, maar enkel via die Wet zelf (DELCAMBRE, in Enquêtes sur l'islam, p. 103 v.). 
1591 De meeste droegen de naam van hun stichter. De twee oudste zijn de Qâdiriya, gesticht in Bagdad door Abd 
al Qadir al Jilani (1077-1666), en de Rifâiyya, eveneens in de 12e eeuw in Irak gesticht door Ahmad al Rifâi. 
Verder o.m. de Mawlawiyya, of broederschap van de draaiende derwisjen, gesticht door de dichter Mawlâna 
Jalâl al-dîn Rûmi. 
1592 Abul Walid Mahommed ibn Achmed, ibn Mahommed ibn Roeschd al-Qurtubi (Lat. Averroës, Cordoba 
1126-Marrakech 1198), rechtsgeleerde (Malikitische school), arts, astronoom en wijsgeer. Hij schreef een 
repliek op al-Ghazali, namelijk Tahaafoet al-Tahaafoet (Onsamenhangendheid van de onsamenhangendheid, 
Lat. Destructio Destructiones, in het Engels op http://www.muslimphilosophy.com/ir/tt/default.htm). Zie voor 
die twist onder meer KILCULLEN, op http://www.humanities.mq.edu.au/Ockham/x52t07.html. Ook schreef hij 
Fasl al-maqal ("Definitieve verhandeling"), een apologie ter verdediging van de legitimiteit van de rede binnen 
de geloofsgemeenschap (Nederlandse vertaling door R. Kruk: Averroës. geloof en rede in de islâm. Averroës 
"Definitieve verhandeling", uitg. Klement 2005). Als malekitisch rechtsgeleerde schreef hij een juridisch 
handboek, de Bidâyat al-Mudjtahid. Na zijn dood werden de meeste van zijn werken verbrand, behalve de 
medische; de Latijnse en Hebreeuwse vertalingen die intussen van zijn wijsgerige werken gemaakt waren 
(vooral door joodse geleerden) hadden in West-Europa wel een enorme invloed en leidden in het bijzonder tot de 
bloei van het aristotelisme, culminerend in de wijsbegeerte van Thomas van Aquino. Enkele werken zijn te 
vinden via http://www.muslimphilosophy.com/ir/default.htm. Over Averroës is er een uitvoerige literatuur, w.o. 
D. URVOY, Averroès, les ambitions d'un intellectuel musulman, Flammarion Paris 1998. 
1593 De meeste zichtbare poëtische vorm (khâtabi) voor de gewone lezer, de argumentatieve vorm (jadalî) voor 
de schriftgeleerden en de filosofische vorm (burhânî) voor de wijsgeren. Deze leer bouwde ten dele voort op 
Avicenna (zie hoger). 
1594 Averroës ideëen werden wel verder ontwikkeld door de grote andaloesische soefi wijsgeer Aboe Bakr 
Muhammad Muhyi al-Din Ibn al-Arabi (Murcia 1165- Damascus 1240, bijgenaamd sjeik al akbar, d.i. de grote 
meester) die aan het soefisme weer een meer pantheïstische dimensie gaf, wat soms de indruk wekt dat hij de 
gelijkwaardigheid der verschillende religies verdedigde; hoewel zijn filosofie niet in alle opzichten orthodox 
was, bleef hij zeer uitdrukkelijk moslim. 
1595 Zie bv. R. BRAGUE, "Le jihâd des philosophes", in Enquêtes sur l'islam, p. 244 v. ihb 246, met 
verwijzingen naar hoofdstuk XVII van de Tahaafoet: ook voor Averroës mocht de heilige wet niet in vraag 
worden gesteld en dienden ketters te worden gedood. 
1596 Bv. de grote mystieke dichter (en stichter van de broederschap van de draaiende derwisjen) Jalâl al-dîn Rûmi 
bijgenaamd Mawlânâ (geliefde meester) (1207-1273), of de beroemde dichter Shams-ud din Mahommed, 
pseudoniem Hafiz, 1320-1391, vrij onorthodox sjiïetisch auteur en tegelijk lid van een derwisjorde. 
1597 Zo bv. de puriteinse Syrische schriftgeleerde Ahmad Ibn Taimiyya (of Taymiyya) (1263 + 1328 (H. 728)) uit 
de Hanbalitische school (op wiens ideeën de het Wahhabisme gebaseerd is, zie Saoedi-Arabië) die opriep tot 
heilige strijd (jihad) tegen de “ontrouwe” heersers (zoals de enkel in naam (ingevolge bekering in 1295) 
islamitische il-Khan in Perzië) (naam voluit: Taqi al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad ibn ‘Abd al-Halim ibn Taymiyya 
al-Harrani). 
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3.1.3.7.   De rechtspraak van de kadi en zijn kenmerken. 
 
Een van de redenen waarom de islâm een recht van schriftgeleerden is gebleven/geworden, is 
het merkwaardig ontbreken van institutionalisering. De islâm werd geacht onttrokken te zijn 
aan het "tijdelijke", politieke gezag en de sharia steunde niet op instituties: 
- geen gerechtelijke pyramide aan rechters; 
- nauwelijks een wetgever (pogingen tot codificatie van de sharia in de 8e eeuw zijn op niets 
uitgelopen); 
- geen institutionalisering van de doctrine (tenzij zeer gedeeltelijk in de 4 genoemde scholen, 
en vanaf de 11e eeuw in zekere mate institutionalisering van de opleiding, de madrasas); 
- geen optekenen van rechtspraak (weliswaar kan de Soenna ten dele gezien worden als een 
optekening van “rechterlijke” beslissingen van Muhammad, maar uitspraken van rechters na 
hem werden niet opgeschreven, nu Muhammad precies de laatste profeet was); 
- geen religieuze hiërarchie. 
Essentieel is immers enkel om "gezag" te verwerven in de islamitische gemeenschap door de 
kennis van de (eeuwige) waarheid. De klassieke doctrine heeft zich omzeggens nooit 
beziggehouden met de studie van de rechtspraak, d.i. de wijze waarop de sharia in de praktijk 
werd toegepast. 
 
Dit hangt ook samen met de kenmerken van de "kadi"-rechtspraak : 
- alleenzetelende rechters, 
- die niet verplicht zijn te motiveren; 
- wiens uitspraken in tegenstelling tot die van de schriftgeleerden (die laatsten heten fatwa's) 
niet op schrift worden gesteld; 
- die dus ook geen precedentwerking hebben; 
- waartegen geen beroep bij een hogere rechtsmacht openstaat; 
- maar die omgekeerd hoewel uitvoerbaar ook geen gezag van gewijsde hebben. D.w.z. dat 
men steeds naar dezelfde kadi kan terugkeren met verzoek zijn beslissing te herzien. 
Verder is de procedure kosteloos en grotendeels oraal (belang van de getuigenis, geringe 
belang van schriftelijk bewijs). 
 
Voor problemen die niet tot het domein van de sharia behoorden, was de kadi in beginsel niet 
bevoegd. Zij behoorden in beginsel tot de discretionaire bevoegdheid van de kalief, die dit aan 
aparte “wereldlijke” rechtbanken delegeerde (de mazalim). De ontwikkeling hiervan wordt zo 
dadelijk nader toegelicht. 
 
3.1.4.  Verdere politieke en rechtsgeschiedenis 
 
In tegenstelling tot het westen (en een zekere periode ook nog het moorse Spanje) werd er dus 
buiten de "scholastiek" van de madrasas in de Arabische wereld vanaf de late 10e eeuw geen 
belangrijke juridische activiteit met invloed ontwikkeld, noch rechtspraak, noch wetgeving – 
of althans geen wetgeving waaraan een “rechtskarakter” werd toegeschreven, net zoals ook de 
wetenschappelijke ontwikkeling grotendeels was gestopt. 
 
3.1.4.1.   Politieke verbrokkeling en gevolgen voor de verhouding tussen religieuze en 
politieke gemeenschap 
 
De verbrokkeling van de wereldlijke heerschappij droeg daar ook toe bij.  

3.1.4.1.1.   Politieke ontwikkelingen vanaf 1258 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2006 

 
 
 
 

672 
 

 
In 1258 werd Bagdad verwoest door de Mongolen (onder leiding van Hulagu khan, een 
kleinzoon van Dzjengis khan) en ca. een half miljoen inwoners uitgemoord, waaronder de 
laatste Abbasidische kalief al-Moestasim (kalief 1242-1258). Biblioteken vol kostbare 
manuscripten werden in de rivieren gegooid. Het was het einde van het kalifaat van Bagdad 
en de stad herstelde nooit meer echt van die verwoesting.  
 
Ook vele andere steden werden in die jaren verwoest (bv. Aleppo 1260). De Mamelukken (die feitelijk de macht 
hadden onder de kalief) dienden zich terug te trekken naar Syrië en Egypte, waar ze een van de weinige 
overlevenden van de Abbasiden als kalief van Caïro installeerden, evenwel zonder enige macht. De Mamelukken 
versloegen de Mongolen in de slag bij Damascus op 20 april 1303 en dreven hen terug tot Irak en Iran (wel vond 
er nog een tweede Mongoolse golf van verwoestingen en massamoorden plaats rond 1400, onder Timoer 
Lenk1598, waarbij het leger van de Ottomaanse sultan verslagen werd in 1402. Timoer Lenk kwam echter om in 
1405 in een veldtocht tegen China). 
 
Na de verwoesting van het kalifaat van Bagdad door de Mongolen geraakte het rijk 
versnipperd over voornamelijk Turkse vorstendommen in het huidige Turkije en Syrië, het 
rijk van de Mongoolse il-Khan (eerst boedhhistisch, later tot de islâm bekeerd, maar religieus 
vrij tolerant) in Irak en Iran en verder oostelijk, en het rijk van de Mamelukken (een militaire 
elite van officieel slaven die een militaire kaste vormden) in Egypte (tot ca. 1516-1517; in het 
begin ook grotendeels Syrië omvattend). Meestal droegen de vorsten de naam sultan en de 
vorstendommen dus sultanaat. De macht over het Midden-Oosten ging dus over naar de 
Turken (sedert het einde van de 13e eeuw verenigd onder de Ottomanen), naast Perzië (in een 
eerste faze onder de Mongoolse khan, die zich in 1295 tot de islâm bekeerde1599) en Egypte 
(tot 1517 Mammeluks). 
 

                                                 
1598 Amir Timur Lenk (a. Amir Taimur, 1336-1405, verbasterd tot Timoerlenk of Tamerlan, die zich tot doel 
gesteld had het rijk van Djengis Khan terug op te richten). Zijn hoofdstad was Samarkand in Oezbekistan. 
1599 Mahmud Ghazan khan bekeerde zich in 1295 van het boeddhisme tot de islâm. 
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De Turkse dynastie van de Ottomanen (gesticht door Osman) werd later (een eerste keer 
vanaf de 14e eeuw tot de inval van Tamerlan rond 1396; een tweede keer vanaf de 15e eeuw) 
de belangrijkste machtsfactor in de regio (zie verder) en nam vanaf 1517 (verovering van het 
Mamelukkenrijk en afzetting van de kalief van Caïro) zelf de titel van kalief aan. In 1454 
veroverden ze Byzantium en beheersten ze een groot deel van de Balkan.  

3.1.4.1.2.  Gevolgen voor de verhouding tussen religieuze en politieke gemeenschap 
 
De verbrokkeling leidde aanvankelijk tot een verscherping van de tegenstelling tussen de 
"Ummaa" of wereldwijde islamitische gemeenschap enerzijds en de wereldlijke staten in vele 
vormen anderzijds, met een versterking van de idee dat het recht, althans de sharia, een zaak 
was van de religieuze gemeenschap en géén zaak van de wereldlijke heersers1600. Deze 
opvatting verschilt sterk van de in het christelijke Westen ontwikkelde opvatting van de 
gelijkwaardigheid (en scheiding) van kerk en staat (reeds van in de eerste eeuwen van het 
christendom, de scheiding tussen regnum en sacerdotium) en van het recht als een ordening 
die in hoofdzaak territoriaal en seculier is. Natuurlijk zijn er tussen christendom en islâm 
zowel grote gelijkenissen als grote verschillen, maar de verhouding tussen religieus en 
seculier recht ligt duidelijk anders (zie de bespreking dadelijk hieronder). Paradoxaal genoeg 
is het juist in de hedendaagse overspanning van de “mensenrechten” als een universele 
categorie die voorrang zou hebben op het democratisch uitgebouwde nationale recht, dat het 
Westen een rechtsopvatting gaat hanteren die in haar universalisme en afkeer van seculiere 

                                                 
1600 Anderzijds zijn de moslims nooit zonder moslimstaten geweest, zoals bv. de joden na 70 n.C. geen eigen 
staat meer hadden en enkel nog onder vreemde heersers leefden, wat het jodendom verplicht heeft zich grondig 
te bezinnen en aan te passen. 
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democratische legitimiteit meer gelijkenissen vertoont met de klassieke islamitische 
rechtsopvatting. 
 
Het is ook in de periode na de val van het kalifaat en de verbrokkeling dat de takfir-doctrine 
werd ontwikkeld (die wij nu vaak “fundamentalisme” noemen) door ibn Taymiyya1601. De 
takfir doctrine houdt in dat ook een moslim tot kafir (heiden) bestempeld1602 kan worden, en 
dus tot afvallige, indien hij de sharia niet aan anderen binnen zijn machtsbereik oplegt. Ibn 
Taymiyya paste dit toe tegen de toenmalige Mongoolse khan Ghazan: de takfir al-hakim 
(verkettering van de heerser). In de 18e eeuw radicaliseerde al-Wahhab (leider van de 
“Wahhabieten”) deze doctrine door alle moslims die niet streden voor het opleggen van de 
sharia tot kafir te verklaren (zie de bespreking bij Saoedi-Arabië). 
 
Anderzijds mogen we de historische invloed van deze orthodoxie (die geen eigen legitimiteit 
van het wereldlijk gezag erkent, zie de nadere uitwerking verder) niet overschatten, zeker niet 
in het Ottomaanse rijk. De kaste van de schriftgeleerden (de fuqaha) zou daar nooit meer 
dezelfde machtspositie bekleden die zij onder de Abbasiden had. 
 
3.1.4.2.  Ontwikkeling van de siyasa en verhouding met de sharia 
  
De islâm aanvaardde dat het wereldlijk gezag (kaliefen, later sultans) wel de instellingen en 
maatschappelijke formaliteiten diende te organiseren waardoor de islamitische regels konden 
worden gerealiseerd (dit wordt gegrond op vers 4:59 van de Korân, dat opdraagt de 
gezaghebber te eerbiedigen); uit de Korân wordt meer bepaald afgeleid dat oorlogvoering, 
belastingen, strafrecht (behalve de koranische misdrijven) en rechtsbedeling de bevoegdheid 
zijn van die gezaghebber. Hoewel dit alles niet als “recht” gezien wordt, maar slechts als de 
administratie ervan, ontstond zo toch ook een vorm van recht, nl. de siyasa sariyya (het woord 
betekent op de eerste plaats discretionaire bevoegdheid van de kalief, vandaar beleid, 
wereldlijk bestuur). Deze werd opgebouwd door de "qanun siyasi" (regels van beleid), die 
oorspronkelijk als een concretisering van de billijkheid werden gezien, zoals de kalief die 
interpreteerde1603 (de term qanun of qawanin werd later gebruikt wanneer de siyasa meer een 
“regel”-vorm begon aan te nemen). Daaruit groeiden dus vooral regels van rechtsbedeling, 
administratief recht en belastingheffing, strafprocedure en strafrecht voor niet-koranische 
misdrijven (ta’zir betekent niet-koranisch strafrecht), en beheer van land en grond (vandaar 
ook onroerend goed recht). Men zou dit kunnen beschouwen als een uitgebreid corpus van 
administratief recht. Het is ook door de verstarring van de sharia dat zich daarbuiten een 
nieuw en uitgebreid stel van rechtsregels van statelijke oorsprong ontwikkelde. 
  
Daartegenover bleef de sharia het privaatrecht en het traditioneel strafrecht beheersen, met als 
harde kern de "mukthasar". Oorspronkelijk betekende deze term samenvatting (abrégé) als 
een bepaalde vorm van handboek. Nu wordt de term gebruikt voor het personen- familie- erf- 
en stichtingenrecht (stichtingen in de zin van de waqf of liefdadige instellingen, zie verder). 
 
Minstens in bepaalde streken van de islâm was de uitvoering van de siyasa door de kalief 
toevertrouwd aan andere rechters dan de kadi, aan burgerlijke of statelijke rechters zo men 
wil, ook mazalim genaamd. Een belangrijke rol kreeg ook de surta of shurta, term gebruikt 
voor de activiteit van de politie. Anders dan bij de Hanafieten en Sjafieten, waren bij de 

                                                 
1601 Ahmad Ibn Taimiyya (of Taymiyya) (1263-1328), uit de Hanbalitische school, verder nog besproken.  
1602 Takfir betekent iemand tot kafir bestempelen. Zie hierover J. JANSEN, De radicaal-islamitische ideologie: 
van ibn Taymiyya tot Osama ben Laden, oratie Utrecht 2004. 
1603 Er is enige gelijkenis met de oorsprong van de equity als aparte rechtstak in het Engelse recht. 
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Malikieten (dit is vooral in de Maghreb die sedert 750 onafhankelijk was van de kalief in 
Bagdad) de kadi evenwel de enige rechters in alle materies; de Malikieten maken minder de 
scheiding tussen sharia en siyasa, en bestudeerden ook de siyasa (die dus ook door de kadi 
werd toegepast).  
 
De sharia en de siyasa bleven sterk dus gescheiden, waarbij de sharia als eeuwig en 
onveranderlijk wordt aanzien en de qanun siyasa als een voorlopige administratieve regeling 
door tijdelijke heersers, die nooit tegen de sharia kan ingaan, maar enkel de sharia kan 
aanvullen of bijstaan. Vandaar was er bv. in het Ottomaanse rijk tot het begin van de 20e eeuw 
een topambtenaar die de verenigbaarheid van de qanun siyasa met de sharia (in het Turks 
seriat) diende na te gaan (de “seyhülislam”). Door de lagere rang van de qanun siyasa werd 
deze ook zelden het voorwerp van studie en doctrine1604. 
 
Met name in het Ottomaanse Rijk was er natuurlijk nood aan veel recht naast de sharia en 
werd dus een uitgebreid bestuursrecht ontwikkeld. Daarbij werd in de 15e eeuw veel 
gekopieerd uit het Byzantijnse rijk (op het gebied van recht en bestuur, met overname van 
byzantijnse feodale structuren1605). 
 
 

                                                 
1604 Men kan zich vergelijkbaar ook de vraag stellen hoe het recht van de Europese landen er zou uitgezien 
hebben indien de Europese juristen in vroeger eeuwen enkel “bijbels recht” hadden bestudeerd en niet het 
gewoonterecht noch de koninklijke wetgeving of rechtspraak (noch het op romeins recht gebaseerde canoniek 
recht). 
1605 Een neef van de laatste Byzantijnse keizer werd onder de Ottomanen Generalgouverneur van de Balkan, een 
andere neef admiraal van de Ottomaanse vloot. 
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3.2.  Enkele beginselen, kenmerken en rechtsfiguren van het klassieke soennitisch-
islamitische recht (sharia).  
 
Het klassieke islamrecht als dusdanig kan in omzeggens geen enkel land beschouwd worden 
als het vandaag positief geldende rechtsstelsel. Bij de bespreking van Westerse rechtsstelsels 
in dit overzicht werd na een historische inleiding in beginsel het positief geldende recht 
geschetst, land per land; dat is niet voorafgegaan door bv. een algemene inhoudelijke 
bespreking van het klassieke middeleeuwse romeins recht, of van het 18e eeuwse ius 
commune of het 18e-eeuwse natuurrecht (wel heel kort van het klassieke common law uit de 
vroegmoderne tijd). Bij een parallelle behandeling lijkt het dan ook niet te passen om nu een 
schets te geven van het klassieke islamrecht. Desondanks doen we dat, precies omdat het 
klassieke islamrecht vanuit islamitisch perspectief wel in zekere zin “geldend” recht is, zij het 
niet in de Westers opvatting van “geldend”, en in ieder geval vandaag in vele landen een 
bijzonder “appél” uitoefent. In welke mate dit het geval is, wordt dan wel voor de 
verschillende landen of groepen van landen apart besproken (tezamen met de andere 
positiefrechtelijke rechtsbronnen). 
 
We bespreken eerst het ontstaan en de ontwikkeling van het islamitische 
personaliteitsbeginsel en daaraan gekoppelde gedoogstatuut voor sommige minderheden, 
vervolgens de rol van de verschillende rechtsbronnen, en dan enkele aspecten van materieel 
recht. 
 
3.2.1.  Verhouding tussen de islamitische heersers c.q. bevolking en de bevolking in de 
veroverde gebieden; gedoogstatuut en personaliteitsbeginsel (siyar). 
 
In tegenstelling tot de siyasa geldt de sharia maar ten volle voor de moslims, en niet voor 
iedereen.  
 
3.2.1.1.   Historische achtergrond: de militaire expansie 
 
Als achtergrond moet men zich op de eerste plaats herinneren dat de islamitische Arabieren in 
de eerste eeuwen van de islâm niet alleen de Arabische volkeren veroverd en geïslamiseerd 
hebben, maar ook reusachtige niet-Arabische gebieden veroverd hebben, waarin andere 
religies dominant waren, voornamelijk het christendom en in zekere mate het jodendom (in 
Palestina en Syrië en Irak, Egypte en Noord-Afrika, later ook Spanje, Turkije en grote delen 
van de Balkan), verder de perzische godsdienst (Zoroastrisme) in Iraan e.d., het hindoeïsme in 
Indië s.l. (inbegrepen Pakistan en Bengalen) en andere polytheïstische godsdiensten in 
Centraal-Azië en Zuid-Oost-Azië en bij de latere verovering van een deel van Zwart-Afrika. 
 
In Palestina, Syrië en Irak, Egypte en Noord-Afrika heeft dit etnisch-taalkundig geleid tot een bijna volledige 
arabisering, zodat er geen linguïstisch-etnische grens meer is met bv. Saoedi-Arabië (met uitzondering van vnl. 
de Berbers (Amazigh) in de Magreb, die hun taal behouden hebben, de Koerden in Irak en Noord-Syrië, en de 
specifieke positie van de joden (die na W.O. II bijna allemaal verjaagd of uitgeweken zijn, behalve in Marokko) 
en een kleine minderheid Griekstaligen, Armeniërs, en enkele dorpen Aramees- of Syrischtaligen en enkele 
anderen, zijn de oorspronkelijke talen zoals het Koptisch en het Aramees/Syrisch dan ook geheel of bijna geheel 
verdwenen; ze leven bijna alleen nog door als kerktaal in de oosters-christelijke kerken zoals de Koptische, 
Nestoriaanse/Chaldeeuwse en Jacobitisch-Syrische kerken). Deze arabisering heeft niet plaats gevonden in 
Koerdistan, in Perzië en bij de later geïslamiseerde gebieden (zoals delen van Indië, Indonesië en Maleisië, enz.) 
 
De Arabische veroveraars werden dus geconfronteerd met andere volkeren en andere religies. 
In deze onderworpen gebieden vertegenwoordigde de islâm de bovenste laag van de 
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bevolking en de onderworpen bevolking, hoewel ze lang in de meerderheid was, de lagere 
bevolking1606.  
 
Het hele gebied waar de islâm aan de macht is, kreeg als dusdanig de naam “Dhaar al-Islâm”, 
huis van de islâm (vgl. hoger). 
 
Het geheel van de rechtsregels die de verhoudingen met niet-moslims regelen noemt men ook 
de “siyar” – vgl. de begrippen ius peregrinum en ius gentium in het romeinse recht. 
Oosrpronkelijke betekende het woord siyar de handelwijze van de eerste moslims jegens hun 
tegenstanders, d.i. de wijze van oorlogvoeren tegen hen; later ging men hiervoor het woord 
jihâd gebruiken en kreeg siyar een meer juridische betekenis. 
 
3.2.1.2.   Het gedoogstatuut (dhimmat-al-islâm) en het personaliteitsbeginsel 

3.2.1.2.1.   Religieus uitgangspunt 
 
Volgens de religieuze beginselen uit de Korân werd een onderscheid gemaakt tussen twee 
soorten godsdiensten, dat bepalend was voor het statuut van de mensen die behoorden tot de 
respectievelijke godsdiensten: 
- enerzijds waren er de erkende “volkeren van het Boek” (ahl al-kitab), die op basis van 
sommige verzen uit de Korân (5:47 voor de christenen en 5:42 voor de joden; vgl. hoger de 
opvatting over de Torah en het Evangelie) van een beperkte tolerantie genoten, m.n. het 
jodendom (alsook de samaritanen) en het christendom (in zijn verschillende vormen: de 
Nestorianen (Syriërs), Kopten, Orthodoxen, Armeniërs, enz.); ook het zoroastrisme (perzische 
godsdienst, Parsi) kreeg een dergelijke tolerantie. 
- anderzijds waren er de heidenen, die ofwel bekeerd, ofwel uitgeroeid moesten worden (zie 
evenwel verder de bespreking van Indië). 

3.2.1.2.2.  Het gedoogstatuut (dhimmat-al-islâm) 
 
De aanhangers van de erkende “Boekgodsdiensten” genoten onder bepaalde voorwaarden van 
een gedoogstatuut, de dhimma (voluit “dhimmat-al-islâm”, letterlijk beschermingscharter 
(protectoraat) van de islâm)1607. Onder bepaalde voorwaarden konden deze ahl adh-dhimma 
(“dhimmi’s” of zgn. beschermden) hun godsdienst behouden zonder te worden gedood of 
verdreven. Volgens de Korân dienden ze wel bestreden te worden tot ze zich onderwierpen en 
gedoogbelasting betaalden (Q. 9:29). Dit gedoogstatuut zou geïnspireerd zijn door een 
verdrag dat Muhammad met de zoroastriërs van Bahrein zou hebben gesloten (tolerantie in 
ruil voor onderwerping) en voor het eerst zijn vastgelegd bij de overgave van Damascus in 
635-636 aan kalief Omar (en daarom Shoeroet oemariya, voorwaarden van Omar, genoemd). 
Het charter behelsde : 
 
1. Een vrij zware gedoogbelasting per hoofd, de djizia (uitspraak: dzjisja) (hoofdbelasting). 
 
2. Een reeks regels  van ondergeschiktheid. 
 
Traditioneel de 20 volgende, en soms nog enkele andere : 
- verbod om nieuwe kerken (gebedshuizen) te bouwen; 
                                                 
1606 Zo bv. waren in Egypte de (koptische) christenen nog de helft van de bevolking in de 13e eeuw. 
1607 Over de geschiedenis van dit statuut en de behandeling van religieuze minderheden doorheen de 
geschiedenis van de islaam, zie o.a. Bat YE’OR, Islâm and Dhimmitude, where civilizations collide, Maddison 
Teaneck, Lancaster 2002 (528 p.). 
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- verbod om vernielde gebedshuizen herop te bouwen (overigens werd de triomf van de islâm vaak 
gesymboliseerd door het bouwen van moskeeën bovenop de resten van vernielde synagogen of tempels, te 
beginnen met de moskee op de Tempelberg in Jeruzalem in 691); in andere gevallen werd een kerk omgebouwd 
tot moskee, zoals in Damascus en later in Istanbul. 
- moslims toelaten in hun gebedshuizen te overnachten; 
- elke moslimreiziger die erom vraagt 3 dagen gastvrijheid verlenen; 
- geen hulp verlenen aan vijanden van de islâm; 
- verbod om mensen tegen te houden zich te bekeren tot de islâm; 
- respect betonen tegenover moslims; 
- moslims toelaten tot de eigen private bijeenkomsten; 
- duidelijk van de moslims onderscheiden zijn door kleding, en meer bepaald 1° verod om groen te dragen en 2° 
verplichting een herkenningsteken op de kledij dragen als niet-moslim, met name in het geel (voorloper van de 
jodenster) (in sommige perioden waren de voorschriften een stuk strenger; joden moesten bv. een munt aan een 
ketting rond hun hals dragen) 
- duidelijk van de moslims onderscheiden zijn in naamgeving; 
- duidelijk van de moslims onderscheiden zijn in taalgebruik; 
- niet rijden op een paard met zadel en teugel; 
- geen wapens dragen; 
- geen zegelring dragen; 
- niet openlijk alcohol gebruiken of verkopen; 
- de eigen religie of gewoonten niet propageren; 
- geen huizen bouwen in de buurt van moslims; 
- hun doden niet begraven in de buurt van moslim-begraafplaatsen; 
- geen religieuze plechtigheden in het openbaar houden; 
- geen moslims als slaven bezitten. 
 
Bij de overgave van Damaskus werd verder nog onder meer opgelegd1608: 
- dat de huizen van de christenen niet hoger mochten zijn dan die van moslims; 
- dat geen christelijke symbolen mochten worden rondgedragen in processies of bovenop kerken geplaatst; 
- dat christelijke kinderen de Korân niet mochten leren (d.i. opdat ze hem niet zouden kunnen bekritiseren). 
 
Het edict van Omar werd vervangen en verstrengd door een nieuw decreet van de Abbasidische kalief al-
Moetawakkil (846-861). 
 
3. Dat gedoogstatuut kon nooit verleend worden aan ex-moslims die afvallig waren geworden 
(bekering kan alleen éénrichtingsverkeer richting islâm zijn; voor de sancties van afvalligheid, 
zie verder infra). 
 
4. Verder een aantal regels die volgen uit het meer algemene principe dat een niet-moslim in 
hiërarchie nooit boven en moslim mag staan. Daarom bv. mag een man nooit met een 
moslimvrouw huwen zonder zich eerst tot de islâm te bekeren. 
 
5. Het gedoogstatuut verleent de gedoogden verder ook geen duidelijke, in rechte afdwingbare 
rechten, maar alleen een algemeen recht op bescherming door de heerser1609. 
 
6. In sommige perioden werd ook aanvaard dat bepaalde landen mits betaling van schatting 
niet volledig onderworpen dienden te worden, en ondanks het niet overgaan tot de islâm toch 
ook geen deel uitmaakten van de Dar al-Harb waarmee de islâm noodzakelijkerwijze in 
oorlog was, maar een Dar al-Sulh (huis van het bestand) vormden, een land dat krachtens een 
verdrag in vreedzame coëxistentie leeft met de islâm. Dit was het geval met Nubië in het 
Verdrag van 652 en, in dezelfde periode, met Armenië. In de 18e en 19e eeuw zien we iets 
vergelijkbaars met de christelijke vazalstaten van de Ottomanen op de Balkan (te beginnen 

                                                 
1608 De tekst van dit “Pact” kan men in het Engels vinden op http://www.fordham.edu/halsall/source/pact-
umar.html. 
1609  Zie verder o.m. Antoine FATTAL, Le statut légal des non-musulmans en pays d’islâm, Beiroet 1958. 
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met Transsylvanië, later Roemenië en Bulgarije), waarbij men ook de term Dar al-Ahd (huis 
van het verdrag) gebruikte1610. 

3.2.1.2.3.   Vergelijkende noot. 
 
Het christendom was tot in de moderne tijden even (in)tolerant, zij het niet overal evenzeer. 
Het dhimmi-statuut kan worden vergeleken met het statuut van de joden in Europa, die 
gedoogd werden onder bepaalde voorwaarden, zoals (vaak) de verplichting in een eigen wijk 
(getto) te wonen (zie ook hoger bij de Spaanse en bij de joodse geschiedenis). Maar men mag 
hierbij niet vergeten dat de joden zo'n statuut kregen hoewel ze ene kleine minderheid 
vormden, terwijl het dhimmi-statuut natuurlijk het gevolg was van het feit dat de christenen in 
de veroverde gebieden de overgrote meerderheid van de bevolking vormden (en eeuwen 
bleven vormen1611), zonder dewelke de economie gewoon in elkaar zou storten (uitmoorden 
of verdrijven was om die reden geen optie; onderdrukken door middel van een 
inferioriteitsstauut was veel interessanter). 
 
Ook zijn er een reeks andere verschillen met het christendom, dat o.m.: 
a) veel meer heidense elementen geassimileerd heeft in haar eigen praktijk (Germaanse 
feesten en goden werden gekerstend); in de islâm vinden we dat bijna uitsluitend in het 
soefisme (de mystieke stroming in de Aziatische islâm) en sommige secten ontstaan uit de 
Sjiïeten (Druzen, Alawieten e.d.). Natuurlijk zijn ook elders pre-islamitische tradities nooit 
geheel uitgeroeid maar hooguit geïslamiseerd; zoals de katholieken de heiligencultus kennen, 
is er in vele islamitische streken een cultus van de lokale islamitische patroon. 
b) de poort van de interpretatie nooit formeel heeft gesloten.  
c) van in het begin een sterker onderscheid heeft gemaakt tussen wereldlijk en geestelijk 
gezag ("Geef aan de keizer wat aan de keizer toekomt ...": regnum v. sacerdotium, zie hoger) 
(in de soennitische islâm is er een zeker onderscheid, in de Shia helemaal niet). Het 
christendom heeft veel minder onderwerpen onder de Heilige Wet ondergebracht en dus 
steeds meer ruimte gelaten voor seculier recht (zoals gezegd vermindert dit vandaag in het 
Westen sterk door de dominantie van het mensenrechtendiscours). Mohammed is naar Mekka 
getrokken om het militair te veroveren, Christus naar Jeruzalem om zich over te geven (tot 
ontgoocheling van sommige van zijn volgelingen die wilden dat hij Jeruzalem zou bevrijden, 
stelde hij "Mijn Rijk is niet van deze wereld")1612. 
d) Daardoor heeft de kerk wel steeds geprobeerd het gewoonterecht te humaniseren, maar het 
is nooit formeel omgevormd tot christelijk recht. Het canonieke recht kreeg slechts voor een 
beperkt aantal vragen exclusiviteit (bv. huwelijksrecht). Het personen-, familie- en erfrecht 
van de christelijke landen is dan ook nooit eengemaakt, laat staan het strafrecht.  
e) Ook is behoudens in enkele protestantse secten (en voorheen bij de katharen) nooit de idee 
gaan heersen dat het wereldlijk gezag (de staat) in se illegitiem zou zijn en moet vervangen 
worden door een louter religieus gezag, een staat Gods op aarde.  
Wel kent de katholieke kerk de idee van een staten- en volkerenoverschrijdende universele 
religieuze gemeenschap, zoals de Ummaa (Oemmaa) in de islâm, - de gemeenschap van de 

                                                 
1610 Sommige hedendaagse islamitische theologen die in het westen leven hebben geprobeerd om dit begrip 
verder te ontwikkelen tot een leer van vreedzame coëxistentie; het stelt dat de islamwereld niet in oorlog is met 
landen die met die wereld vrede hebben gesloten. 
1611 De islam was buiten het Arabisch schiereiland in de eerste eeuwen voornamelijk de godsdienst van een 
stedelijke militair-juridische kaste; in het bijzonder de landbouwersbevolking bleef lang christelijk. 
1612 Natuurlijk hebben christelijke landen geprobeerd om een groot deel van de wereld militair te veroveren, 
maar dit is maar zeer zelden gebeurd met de bedoeling dan wel voorgewende bedoeling om de wereld te 
kerstenen.  Zo hadden de Kruistochten helemaal niet de bedoeling de moslims te bekeren, maar wel hen een stuk 
terug te drijven uit de door hen veroverde gebieden. 
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gelovigen als "mystiek lichaam" (corpus (Christi) mysticum) - maar met grote verschillen in 
concept. Orthodoxe kerken daarentegen zijn op "nationale" (etnische) grondslag 
georganiseerd. Een qua concept daadwerkelijk met een etnische afstamming samenvallende 
religieuze gemeenschap vinden we in het Westen eigenlijk alleen bij de Joden en de 
Armeense christenen. Deze beiden (en in zekere mate de orthodoxe kerken) zijn dan ook niet 
missionair (op bekering uit), i.t.t de katholieke en protestantse kerken en de islâm. 

3.2.1.2.4.   Het personaliteitsbeginsel op religieuze grondslag; de Milletler. 
  
Het gedoogstatuut hield in beginsel ook in dat de overwonnen volkeren hun eigen recht 
behielden, voor zover dat niet in strijd kwam met territoriaal toepasselijke regels van de 
sharia. Dit leidde uiteindelijk tot een onderscheid tussen materies van territoriale jurisdictie en 
van personele jurisdictie. Zolang de overwonnen volkeren in de meerderheid waren bleef hun 
recht belangrijk, bv. het koptische recht in Egypte tot zeker ca. 1000 nC. Nadien bleven deze 
rechtsstelsels enkel nog gelden op het gebied van het familie- en erfrecht. Op dat gebied bleef 
het personaliteitsbeginsel gelden (waarover hoger reeds meer algemeen werd gesproken). 
 
In de moderne tijden (d.i. na 1492) nam in het Ottomaanse rijk de tolerantie duidelijk toe en 
leidde dit tot een juridische erkenning van de verschillende religieuze gemeenschappen als 
gemeenschappen met een eigen rechtsstelsel in familie- en erfrecht, en een zekere mate van 
zelfbestuur, het systeem van de Milletler (meervoud van Millet, wat natie betekent). Dit begon 
met de autonomie toegekend aan de joodse gemeenten bij het openen van de grenzen voor uit 
Spanje en Portugal verdreven joden (na 1492-1496; sultan Bayazid II (1481-1512) had actief 
uitnodigingen tot immigratie uitgestuurd1613). Er werden aldus buiten de islâm 3 Milletler 
(erkende zelfbesturende Gemeenschappen) die niet op territoriale, maar op personele basis 
werden erkend, nl. de joodse, de grieks-orthodoxe en de armeense godsdienst1614 (de sjiïeten 
daarentegen werden helemaal niet getolereerd); de islâm was niet echt een millet, maar de 
godsdienst van de heersende natie en staatsgodsdienst (dat laatste betekende niet dat iedereen 
de islâm als godsdienst en de sharia als wet diende te aanvaarden, wel dat men de islâm als 
kenmerk van het staatsapparaat en als leidende staatsgedachte diende te aanvaarden), moslims 
maakten deel uit van de umma (Turks ümmet). Het voordeel hiervan was de tolerantie voor de 
groep, maar de keerzijde van de medaille was de opsluiting in de groep. Immers, werd men 
gediscrimineerd binnen de eigen groep, dan was er geen mogelijkheid zich te beroepen op de 
wereldlijke organisatie1615.  
 
Wat bijzonder is aan de islâm1616, is dan niet zozeer het personaliteitsbeginsel, maar wel dat 
het niet langer meer op de nationaliteit (afkomst) maar op de godsdienst werd gegrond: elke 
moslim wordt immers geacht zich los te maken van zijn etnische afkomst om zich volledig te 
integreren in de oemmaa, zich volledig te onderwerpen in de islâm, over alle nationale 
grenzen heen1617. De islâm heeft de wet nooit geconcipieerd als de wet van een bepaalde 
                                                 
1613 De meeste joden vestigden zich enerzijds in de steden Istanbul, Adrianopel (Edirne) en Thessaloniki, en 
anderzijds in Palestina, m.b. Jeruzalem en Safed. 
1614 In de laatste jaren van het Ottomaanse rijk werd ook nog een protestantse Millet erkend. 
1615  Een interessante beschrijving van het systeem is te vinden bij M. WALZER, On Toleration, Yale Univ. 
press 1997, nederlandse vertaling  Tolerantie. 
1616 Vgl. hoger voor enkele verschillen met het christendom. 
1617 Dit neemt niet weg dat er ook binnen de islaam in verschillende opzichten een etnische component en zelfs 
hiërarchie is blijven bestaan  Zo zijn er privilegies voor de etnische arbieren boven de andere moslims (ajami, 
d.i. niet-Arabieren), binnen de Arabieren voor de quraisjieten (stam van Muhammad) boven andere Arabieren, 
en daarbinnen van de afstammelingen van de profeet boven de andere kurasjieten. In die zin is er ook een soort 
standen- of kastestelsel dat op afstamming is gegrond. De Kurasjieten speelden in zekere mate de rol van de adel 
in Europa. Men kon ook door middel van het walischap opgenomen worden in deze kaste (met erfelijk gevolg). 
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plaats, een bepaald territorium, maar steeds als een universele Goddelijke wet die geldt voor 
iedereen die zich aan zijn wil onderwerpt (islâm betekent zoals gezegd onderwerping aan de 
wil van God). 
 
Orthodoxe islamieten claimen dat zij in niet-islamitische landen het recht hebben de sharia te 
doen toepassen t.a.v. moslims, ook wanneer zij de nationaliteiten van de woonstaat hebben 
aangenomen. Dit botst met de reeds genoemde heersende opvatting in westerse landen, die 
het naast elkaar laten bestaan van personele rechtsstelsels voor mensen van dezelfde 
nationaliteit, bv in het familie- en erfrecht, in strijd achten met het gelijkheidsgebod. 
 
Vergeten we daarbij niet dat ook in West-Europa een groot deel van het familierecht tot aan 
de Franse revolutie werd toegepast door kerkelijke rechtbanken; waar andere godsdiensten 
(bv. de joodse) getolereerd werden, gold dus op die gebieden een vergelijkbaar 
personaliteitsbeginsel. Zelfs na de Franse Revolutie waren er door de beperking van de 
overheid en de instelling van de grote vrijheden belangrijke levensdomeinen die buiten het 
territoriale recht vielen en aan de civil society waren overgelaten; het is eerst tegen het einde 
van de 20e eeuw dat de autonomie van sociale groepen in West-Europa meer en meer werd 
verstikt. 
 
3.2.1.3.   Het behoud van etnisch of territoriaal gewoonterecht (Adat) bij veroverde bekeerde 
volkeren.  
 
In een latere faze werd ook toegestaan dat de bekeerde niet-Arabische volkeren in grote mate 
hun inheems gewoonterecht behielden, “adat” genaamd. Dat is bv. het geval geweest in 
Maleisië en Indonesië (“adatrechten”) en in zekere mate bij de Berbervolkeren in de Maghreb. 
Vooral de Zuid-en Oost-Aziatische moslimlanden hebben nooit onder het politieke gezag van 
de kalief gestaan en zijn veeleer door handelaars dan door veldheren tot de islâm gebracht; bij 
hun islamisering in latere eeuwen (late Middeleeuwen en later) werden lokale gebruiken en 
opvattingen in grotere mate behouden en geïncorporeerd. Tot op vandaag is de spanning 
tussen adat en sharia evenwel een belangrijk strijdpunt.  
 
Merk op dat in het Midden-Oosten daarentegen het Koptische, Byzantijns-Romeinse, 
Syrische, Assyrisch-Mesopotamische, oud-Perzische, enz. recht als dusdanig verdwenen zijn, 
behoudens in het personeel statuut van de christelijke minderheden. 
 
3.2.2.  De rechtsbronnen en rechtsvinding,  
 
De belangrijkste kenmerken van het klassieke islamrecht inzake rechtsbronnen zijn reeds aan 
bod gekomen in de historische inleiding. We zetten er enkele op een rij: 
 
3.2.2.1.  De Musannaf als enige formele rechtsbron van de sharia 
 

                                                 
Een groot verschil is dat de macht niet op grondbezit te lande was gebaseerd, maar op stedelijke rijkdom. Verder 
vinden we in de klassieke islamitische samenleving een soort driedeling, met de “khassa” (aristocratie van 
ambtenaren en militairen) aan de top, een middenstand bestaand euit handelaars en intellectuelen (clerus) en de 
“amma” van boeren an ambachtslieden, en helemaal onderaan de slaven. Behalve in beperkte periodes (bv. begin 
van de Abbasieden) berustte de macht evenwel nooit bij een georgansieerde clerus (zoals in de Westerse en 
Oosterse christelijke kerken). 
Bovendien moet men beseffen dat religieuze groep en etniciteit na verloop van tijd samenvallen, doordat de 
godsdienst voorschrift om enkel personen van dezelfde religie te huwen (zodat de religieuze groep daardoor een 
etnische groep wordt). 
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De enige formele rechtsbron is de Musannaf, d.i. de klassieke islamitische doctrine. De 
werken van de Musannaf bestaan bijna uitsluitend uit de antwoorden (responsa) van 
rechtsgeleerden (moefti), vooral op fictieve casussen (fatwa’s, vgl. hoger), aan de hand van of 
voortbouwend op de interpretatie (tafsîr) van de Korân en de ahadîth. 
 
De (dogmatische) reden waarom de Musannaf de enige formele rechtsbron is, volgt uit de 
hierboven beschreven geschiedenis ervan: het is de derde laag van de islamitische 
rechtsontwikkeling, waarin de Korân en de Soenna geïntegreerd zijn, alsmede alle 
“toegelaten” opvattingen die daaruit in de eerste eeuwen via idjtihad en qiyas tot idjma 
hebben geleid, en integreert dus de 4 historische “usul” van de sharia. De beperking van de 
formele rechtsbronnen tot die 4 usul vloeit dogmatisch op zijn beurt voort uit religieuze 
axioma’s, namelijk: 
- de goddelijke oorsprong van de Korân en de Soenna en de daaruit afgeleide regels, wat hun 
eeuwigheid en onveranderlijkheid inhoudt; 
- dat elk menselijk handelen moet beoordeeld worden aan de hand van de waardenschaal en 
de plichtenleer van deze goddelijke regels, en aan de hand van geen enkele andere kan 
ethisch-juridisch kan worden beoordeeld. Hieruit volgt dat alleen deze regels “echte” 
rechtsregels kunnen zijn en andere regels nooit de kwalificatie van “recht” kunnen krijgen. 
 
Het uitgangspunt van juridische argumentatie in het klassieke islamrecht is dus in beginsel 
steeds een rechtsregel of topos (men spreekt van Qawâ'id) uit de Musannaf. 
 
In zoverre er binnen de Musannaf uiteenlopende opvattingen zijn opgenomen, met name waar 
de regels verschillen tussen de 4 erkende scholen (de 4 madhab), zijn deze verschillende 
oplossingen geldend recht (over de vraag op basis waarvan dan de ene of de andere moet 
worden toegepast, zie hoger). 
 
3.2.2.2.   De lage graad van institutionalisering; recht als plichtenleer 
 
Zoals verder nog wordt uitgewerkt, bestaat dit recht in beginsel enkel uit gedragsregels 
(plichtenleer), niet of slechts erg beperkt uit “instellingen” (en regels omtrent regels, zoals 
bevoegdheidsregels, procedures, enz.). Het gaat om verplichtingen die men jegens God heeft, 
en alle verplichtingen zijn verplichtingen jegens God; andere verplichtingen bevat de 
plichtenleer niet: men is alleen aan God verantwoording verschuldigd. De idee van een niet 
door God opgelegde verplichting is de islâm dus vreemd. Binnen de door God opgelegde 
verplichtingen kan men niettemin onderscheiden tussen de verplichtingen die de verhouding 
met God zelf betreffen (de eredienst, ibadaat) en de verplichting die de verhoudingen met 
andere mensen betreffen (mu'awalaat) 
 
De klassieke islamitische doctrine en filosofie betoont nauwelijks interesse voor vragen van 
politieke orde en maatschappelijke instellingen, andere dan familiale structuren (zie verder in 
dit verband ook de bespreking van de waqf). De islamitische maatschappijvisie is er één van 
een samenleving waar er geen publieke instellingen zijn, maar eenieder onder dezelfde 
goddelijke Wet leeft in louter familiale structuren. In die zin is het een egalitair ideaal (nl. 
waarin iedereen dezelfde plichten en dus dezelfde rechten heeft)1618. De enige “publieke” 
instelling waaraan in de klassieke doctrine veel aandacht wordt besteed is het ambt van 
“kalief” (plaatsvervanger van de profeet), dus het kalifaat. Dit hangt samen met de oorsprong 
zelf van de islâm, als gesticht door een politiek leider van een autonome gemeenschap 
(vergeleken met die van het christendom in de persoon van een religieuze visionair, Christus). 
                                                 
1618 Zie evenwel de nuance hoger bespoken. 
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Ten aanzien van politieke macht wordt weliswaar een plichtenleer ontwikkeld, maar het gaat 
in essentie om de plichtenleer die gewoon voor elke moslim geldt. Elke politieke macht wordt 
slechts legitiem geacht in de mate waarin zij de wil van God – d.i. de islâm – handhaaft en 
bevordert; een andere vorm van legitimiteit (soevereiniteit, legitimiteit door procedures, enz.) 
is er niet. Dit hangt samen met het gebrek aan enige institutionalisering van het leergezag in 
de soennitische islâm (anders dan bv. in het katholieke en orthodoxe christendom), leergezag 
dat anders een nieuwe interpretatie met gezag zou kunnen opleggen. Het enige gezag is dan 
ook een charismatisch gezag, het gezag dat iemand heeft door zijn persoonlijke kwaliteiten in 
de ogen van God. Er is geen idee van de waarde of nut van een ambt los van de persoon die 
het bekleedt1619. 
 
De enige klassieke islamitische filosoof die het thema van de politieke macht ruim heeft behandeld is de 14e-
eeuwse Tunesische geleerde Ibn Khaldun 1620; zijn superioriteit volgt onder meer daaruit dat hij op de eerste 
plaats beschreef wat hij observeerde en wat er in de geschiedenis voorviel (en dus niet vooreerst de Openbaring 
bestudeerde in de heilige teksten)1621. In de Inleiding op zijn magistrale historisch werk Kitab al 'Ibar (Boek der 
voorbeelden), genaamd de Muqaddimah of Moekaddima (zijn filosofie van de geschiedenis)1622 onderscheidt hij 
twee soorten regeringen: deze gebaseerd op religie (siyasa dinaya), waarin alle wetten gebaseerd zijn op Gods 
wil, en deze gebaseerd op de rede (siyasa ‘aqliya), waarin de wetten gezien worden als mensenwerk. Hij 
verwerpt echter de tweede regeringsvorm omdat zij volgens hem leidt tot het teloorgaan van de “asabiya” 
(cohesie), dit is de kracht die een gemeenschap samenbindt, en zonder welke kracht een volk of gemeenschap in 
verval geraakt en uiteindelijk overmeesterd wordt door een andere groep die die sociale cohesie wel bezit1623. 
Deze theorie ontwikkelde hij vanuit de historische ervaring, dat beschavingen vaak een bepaalde cyclus 
doormaken, van nomaden over urbanisatie en machtige vorstendommen tot verval.  
 
De enige publieke instelling die de klassieke islâm kende naast het kalifaat was de moskee en 
haar school (de madrasah). Islamitische steden hebben daardoor traditioneel (voor de 
westerse kolonisatie) ook nauwelijks publieke ruimten (enkel de moskee en de souq of 
                                                 
1619 R. SCRUTON, Het Westen en de Islâm p. 111, herinnert daartegenover aan het inzicht dat Spinoza in zijn 
Tractatus politicus uitwerkte, en teruggaat op Aristoteles (tegen Plato) namelijk dat wat een staat uitmuntend 
maakt niet is dat zij geregeerd wordt door goede mensen, maar dat zij zo is opgebouwd dat het niet veel uitmaakt 
of zij door goede of slechte mensen wordt bestuurd.  
1620 Wali al-Din ‘Abd Ar-Rahman Ibn Khaldun (° Tunis 1332, + 1406 Cairo). Na zijn studies werd hij in 1355 
raadgever van de Hafsidische sultan in Tunis en viel enkele jaren later in ongenade. Dit herhaalde zich bij 
verschillende andere sultans; hij schreef zijn werk in afzondering bij een Algerijnse stam. In zijn laatste jaren 
was hij (malikitisch) opperrechter (qadi) in Kairo.  
1621 Daarin had hij als voorganger in de islamitische wereld Al-Biruni (Abu ar-Raihan Muhammad ibn Ahmad al-
Biruni), ° Khwarazm (nu Oezbekistan) 973 + Ghazna (Afghanistan) 1048, auteur van o.a. een geschiedenis van 
Indië, naast een reeks aardrijkskundige werken. 
1622 Muqaddimah of Moekaddima betekent "Prolegomena". Deze is in het Engels vertaald door Franz Rosenthal: 
The Muqadimmah: an introduction to history, met inleiding door N.J. Dawood, Bollingen/Princeton U.P. 1958, 
3 delen, verkorte versie in 1 deel 1967, nieuwe uitgave Princeton University Press 2005. Uittreksels in het 
Engels zijn te vinden op http://www.humanistictexts.org/ibn_khaldun.htm. Een Franse vertaling door W. 
MacGUCKIN uit 1863 is te vinden op http://classiques.uqac.ca/classiques/Ibn_Khaldoun/Ibn_Khaldoun.html.  
In 2008 Verscheen een Nederlandse vertaling door H. Koesen, De Muqaddima, uitg. Bulaaq Amsterdam. 
Zie ook A.M. AL-ARAKI, Ibn Khaldun: Discourse of the Method and Concepts of Economic Sociology, op 
http://home.hio.no/~araki/arabase/ibn/khald000.html; Mushin MAHDI, Ibn Khaldun's Philosophy of History, U. 
Chicago Press 1971; en de webstek http://www.isidore-of-seville.com/ibnkhaldun/. 
1623 In zekere zin was Ibn Khaldun wel profetisch, in die zin dat in het Westen vandaag de basis van de regering 
zozeer doorgeslagen is in rationalistisch-secularistische richting, dat de asabiya (groepsgevoel, cohesie, 
etniciteit) in de Westerse samenlevingen zeer verzwakt is en daardoor de gemeenschap zelf bedreigd. Maar 
tussen die hedendaagse ontwikkeling in het Westen en het andere extreem van de verwerping van elke seculiere 
wet ligt er natuurlijk nog een enorm verschil. Zie voor deze filosofische discussie R. SCRUTON, The West and 
the Rest, in de nederlandse vertaling Het Westen en de Islâm, p. 103 v. juncto p. 13 v. Vgl. de door ibn Khaldun 
gemaakte tegenstelling ook met die gemaakt door Lamennais (Félicité de la Mennais, 1782-1854) i.h.b. in zijn 
Essai sur l’indifférence en matière de religion (1817) en de sociologische analyses van Emile Durkheim (1858-
1917), waarin het begrip anomie (als gebrek aan cohesie) een centrale plaats inneemt en het klassieke werk van 
de Duitse socioloog TÖNNIES, Gemeinschaft und Gesellschaft, uit 1887. 
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bazaar), en zijn een “bijeenkorf van privé-ruimtes, gebouwd als cellen op elkaar”1624: het is 
een stad waar families naast elkaar leven in gehoorzaamheid aan God (en wie zich niet aan 
die wet onderwerpt, d.i. de niet-moslim, slechts gedoogd wordt, vgl. hoger). Niet-religieuze 
publieke gebouwen worden veeleer als een teken van goddeloze arrogantie beschouwd (zo bv. 
het World Trade Center ...). Overigens zijn ook de moskeëen doorgaans sterk autonome 
organisaties (vaak waqf of stichtingen) waartussen er geen of nauwelijks hiërarchie bestaat. 
 
De klassieke islamitische plichtenleer houdt wel belangrijke sociale plichten in, maar geen 
verantwoordelijkheid in jegens de gemeenschap als dusdanig: de moslim die in zijn privé-
leven volgens de Wet leeft (wat weliswaar ook het geven van aalmoezen e.d. inhoudt: maar 
het gaat niet om een belasting ten gunste van de gemeenschap, maar om de plicht aalmoezen 
te geven voor zelf gekozen doeleinden) heeft zijn plichten vervuld en hoeft zich dus over 
verantwoordelijkheid jegens de gemeenschap geen zorgen meer te maken. Zeer belangrijk 
daarentegen is wel de loyaliteit jegens de moslimgemeenschap als geheel (de oemma), maar 
die uit zich opnieuw in de aanvaarding van de plichtenleer en traditie. 
 
Aangezien de islamitische wet universeel is, kan zij niet de wet van een bepaalde plaats of een 
bepaald territorium zijn, maar precies de wet die de ambitie heeft elke territoriale wet te 
vervangen1625. 
 
3.2.2.3.  De wetgeving 
 
Door deze opvatting over de politieke macht is er eigenlijk geen ruimte voor het politieke als 
dusdanig, als een eigen maatschappelijke rol. Er is ook geen ruimte voor een seculiere wet in 
de echte zin van het woord. De politieke macht heeft immers niet de legitimiteit om echte 
wetten (rechtsregels) te maken, enkel God heeft die. 
 
Anderzijds zijn er natuurlijk massa’s vragen die door de sharia niet worden opgelost, of 
waarbij de sharia de beslissing zelfs discretionair overlaat aan de heerser. Alleen hebben de 
beslissingen en regels die de politieke heersers uitvaardigen geen onafhankelijke legitimiteit, 
zelfs geen regelkarakter. De wetten moeten door elke heerser opnieuw heruitgevaardigd 
worden, aangezien de vorige niet verder reiken dan de persoon die ze uitgevaardigd heeft (ze 
hebben slechts gezag omwille van de het gezag van de persoon die ze uitgevaardigd heeft, dat 
vervalt bij diens dood). Omwille van deze opvatting heeft het seculiere recht in een door de 
sharia beheerste samenleving nauwelijks continuïteit kunnen ontwikkelen (dat kon slechts 
door de sharia buiten werking te stellen, zoals in Turkije onder Ataturk, zie verder). 
 
Wanneer dit in het Ottomaanse rijk in zekere mate is gelukt met de qanun siyasa, kon deze 
zich ook slechts ontwikkelen voor zover ze niet in strijd was met de sharia. Deze duldt naast 
zich enkel regels die er niet mee in strijd zijn (enkel secundum en praeter de sharia, niet 
contra), en dan nog zijn die niet echt “recht”, hebben ze niet dezelfde gelding of 
rechtskwaliteit.  
 
Voor de “moderne” ontwikkeling naar seculiere wetgeving, en ten dele codificatie, in een 
groot deel van de islamlanden in de 19e en 20e eeuw, zie de bespreking verder. 
                                                 
1624 R. SCRUTON, p. 117. 
1625 Men kan dit mede daardoor verklaren, dat Muhammad in ballingschap (hijrah) is moeten gaan naar Medina 
(zijn volgelingen noemden zich ook al-Muhajiroen, bannelingen), en daar de wet heeft geformuleerd die 
eigenlijk in Mekka moest gelden, maar daar niet gold omdat Mekka – en zo ook elke andere plaats waar de islâm 
niet zuiver heerst – in verkeerde handen is. Daarmee wordt elke territoriaal gezag gedelegitimeerd. Vgl. 
SCRUTON, p. 112-113. 
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3.2.2.4.  De rechtspraak  
 
De belangrijkste kenmerken rechtspraak werden hoger besproken. Als gevolg daarvan heeft 
rechtspraak geen precedentwaarde. De klassieke doctrine verwijst ook niet naar rechtspraak. 
In die zin is de rechtspraak in het klassieke islamitische recht geen rechtsbron (niet alleen 
geen formele (dat is ze in beginsel ook niet in continentaal-westerse landen), maar ook geen 
gezaghebbende (wat ze in het Westers recht wel steeds is)). 
 
3.2.2.5.   Juridische beroepen 
 
Traditioneel zijn er geen georganiseerde juridische beroepen, aangezien de uitlegging en 
toepassing van de sharia een religieuze activiteit is. Rechtsgeleerden en godgeleerden vormen 
één en dezelfde groep. Traditioneel zijn er ook geen rechtsscholen andere dan de 
moskeescholen (de madrases, zie hoger). Aangezien de plichtenleer een deel van de theologie 
is, wordt recht gedoceerd in het godsdienstonderwijs; omgekeerd is de plichtenleer ongeveer 
het belangrijkste onderdeel van dat godsdienstonderwijs.  
 
De belangrijkste scholen vandaag, het soennitische establishment zo men wil, zijn de 
hogeschool van de al-Azhar moskee in Kairo (geleid door een sjeik (prior, rector), de sjaikh 
al-Azhar) en die van de moskee van Medina. 
 
3.2.2.6.   De omgang met de formele rechtsbron; taklid en omzeilingstechnieken 

3.2.2.6.1.   Stijl van doctrine en redenering 
 
In het klassieke islamrecht heeft de doctrine steeds, dus ook na de Musannaf, in essentie 
bestaan uit de adviezen van rechtsgeleerden (moefti’s) over abstracte (fictieve of reële maar 
geabstraheerde) casussen1626. Die adviezen heten fatwa’s. Hoewel uiteenlopende moslims ook 
vandaag wel eens fatwa's uitspreken, is het uitvaardigen van een fatwa volgens alle erkende 
scholen (de 4 soennitische madhab en 4 andere) voorbehouden aan personen met nader 
bepaalde kwalificaties (de regels voor dergelijke kwalificatie of licentie verschillen lichtjes 
naargelang de school of rite).  
 
Door het sluiten van de Bab-el-Idjtihad konden die adviezen in beginsel enkel bestaan 
gebaseerd zijn op “taklid” (imitatie), d.i. op weergeven wat er in de Musannaf daarover is 
gezegd, zonder enige individuele of nieuwe interpretatie daarvan. Dit principe werd in zekere 
zin nog bevestigd door de Verklaring van Amman van 13 juli 2005. 
 
De klassieke doctrine is in beginsel al evenmin een bespreking van rechtspraak. In die 
doctrine vallen recht, ethiek en theologie samen. Zoals blijkt uit de geschiedenis van de islâm, 
houdt dit theologisch karakter van het recht in, dat het niet moet worden aangepast aan de 
maatschappelijke omstandigheden, aangezien het eeuwig is. 
 
De klassieke doctrine heeft door het casuïstisch karakter van de Musannaf en de eis van taklid 
nooit geleid tot een doorsystematisering van het recht zoals in het Westen (vooral 
continentaal, maar in zekere mate ook in het common law); ze heeft wel een concrete 
plichtenleer uitgebouwd, maar geen “systeem” van rechtsbegrippen en beginselen. Het recht 

                                                 
1626 Dit is exact het tegenovergestelde van het Brits model, ontstaan uit reële casussen en dus met de nadruk op 
de rechtspraak. 
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wordt weliswaar ook gezien als een boom met takken (vergelijk de metafoor van de 
rechtstakken in het westers recht), maar die “takken” vertonen weinig gelijkenis met wat wij 
rechtstakken noemen. 

3.2.2.6.2.   Andere elementen van rechtsvorming of rechtsvinding 
 
Een beperkte rol als rechstbron naast de doctrine spelen toch de gewoonte  (oerf of ada), en 
de rechtspraktijk (met name de formulierboeken voor gerechtelijke procedures). In sommige 
scholen wordt zoals hoger besproken subsidiair gelding toegekend aan argumentatie die 
verwijzen naar de de billijkheid (istihsan) of het algemeen nut (praktijknoden) (istislah of 
maslahah). 

3.2.2.6.3.   Omzeilingstechnieken 
 
Aangezien de doctrine de traditionele regels niet als dusdanig in vraag kon stellen, 
ontwikkelde men allerlei omzeilingstechnieken, om tot aanvaardbare resultaten te komen 
zonder de regel formeel in vraag te stellen. Dit is niet exclusief voor de islamitische traditie; 
het is in vergelijkbare mate te vinden in de joodse traditie. Maar ook in de Westerse traditie is 
de creativiteit van juristen om contra legem te redeneren vaak zeer groot geweest (denk aan 
de ontwikkeling van de legis actiones in het romeinse recht (de actio in factum conceptum 
enz.) en van de writs in het common law). In zekere zin hebben juristen in alle ontwikkelde 
rechtsculturen voortdurend aan “legal scaffolding” gedaan (de uitdrukking komt van de grote 
comparatist Alan Watson): het huis niet herbouwen, maar er allerlei stellages tegenaan 
bouwen om het aldus recht te houden. 

i. Procedureregels 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de procedureregels en het materieel recht. De 
organisatie van de rechtsbedeling is volgens de islâm een taak van de vorst (vgl. hoger). De 
procedureregels maken deel uit van de qanun siyasa, waar het gezag van de burgerlijke 
overheid wordt aanvaard, en niet van de onveranderlijke sharia. Deze procedureregels worden 
de facto gebruikt om vele onwerkbare of onwenselijke regels van de sharia af te zwakken of 
te amenderen. 
 
Voorbeelden 
 
a) De sharia erkent geen verjaring. Toch werden er verjaringsregels ingevoerd, maar dan in de 
vorm van procedureregels. Zo kan men via de omweg van de procedureregels toch een 
verjaring bereiken van het materieel recht.  
 
b) Een ander voorbeeld is de regel van de verstoting. In het materieel recht is deze regel heel 
ruim, maar via de procedureregels kan men extra voorwaarden bijvoegen. Zo zal deze 
verstoting moeten geformaliseerd worden voor de rechter, waardoor een zekere controle 
wordt ingesteld.  
 
c) De sharia kent geen "burgerlijke stand" die huwelijken registreert. In beginsel zijn niet 
geregistreerde huwelijken volwaardig volgens de sharia. Maar de burgerlijke wetgeving legt 
de registratie van het huwelijk op als een procedurevoorwaarde om in geval van geschil 
rechten te kunnen laten gelden. En aan die registratie worden soms voorwaarden opgelegd die 
in de sharia niet bestaan, bv. een minimumleeftijd om te huwen. 
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ii.  Hiyal 
 
Binnen het materieel recht zijn de juristen bijzonder creatief in het maken van nieuwe 
rechtsfiguren om de shariaregels te ontduiken zonder ze te schenden. Dit noemt men de hiyal 
("knepen"). 
 
Voorbeelden 
 
- omzeiling van het interestverbod ("riba"): zie verder; 
- omzeiling van het erfrecht, bv. door een ruimer gebruik van de waqf (zie hieronder). 
 
3.2.2.7.  Slotbemerking: islâm en islamisme 
 
Het feit dat het klassieke islamrecht door hedendaagse islamisten als model en ideaalbeeld 
wordt vooropgesteld, mag ons niet doen besluiten tot een gelijkstelling van de klassieke 
islamitische leer (fiqh) en vroomheid (spiritualiteit) met de doctrine van die hedendaagse 
islamisten. Dat hedendaagse islamisme, dat verderop nog aan bod komt, is minstens in zijn 
radicale variant (bekend van het terrorisme) een bij uitstek modernistische revolutionaire 
doctrine, die sterk verschilt van de klassieke islâm zoals die de voorbije eeuwen werd beleefd, 
zij het dat dit islamisme natuurlijk wel voortbouwt op enkele fundamentele elementen die de 
islâm vanaf het begin, of toch minstens in de beginperiode, hebben getekend (het utopische 
streven naar een universele gemeenschap van gelovigen, de negatie van de legitimiteit van 
elke politieke instelling in de westerse betekenis, enz.). 
 
3.2.3.  Enkele typische rechtsfiguren of rechtsregels uit het klassieke privaatrecht 
 
Enkele daarvan werden hoger reeds besproken, zoals het dhimmi-statuut. 
 
3.2.3.1.  Algemeen kenmerk van het recht als plichtenleer en basisplichten 
 
Uit de kenmerken hierboven volgt dat het recht in beginsel enkel uit plichten bestaat (de 
plicht en niet het subjectief recht is het centrale begrip), en slechts in beperkte mate uit 
rechtsfiguren of instituties. 
 
De plichtenleer (fiqh) houdt in dat de menselijke gedraging wordt afgemeten aan de 
islamitische waardenschaal, die 5 kwalificaties kent van gedragingen (de ahkam khamsah, d.i. 
de 5 wetten of rechtscategorieën): 
- absoluut verboden (haram) (bv. alcohol, afvalligheid, ontucht, diefstal, zie verder); 
- afkeurenswaardig (makrûh); 
- onverschillig of toegelaten (mubâh, mabuh of ibahah); 
- aanbevolen (mandûb of mustahab); 
- absoluut verplicht (wajib of fard), bv. de 5 fundamentele plichten of "pijlers" van de islaam: 
1° 5 maal per dag bidden met recitatie uit de Korân (de salaat)1627;  
2° het eerbiedigen van de vasten (sawm) in een bepaalde periode (de maand ramadan);  
3° een bepaald percentage van zijn inkomen aan caritatieve doeleinden besteden (zakât of 
aalmoezen, in sommige landen wettelijk vastgelegd1628);  

                                                 
1627 Het aantal recitaties per dag (5) gaat niet terug op de Koraan, maar op een hadîth. In de islamtraditie speelt 
het zingen van de Koraan een grote rol, volgens een vaste melodie; deze is nooit op muziekschrift gesteld 
(behalve dat in sommige Koraanversies kleur werd gebruikt om de lengte van het zingen van bepaalde letters 
weer te geven). Dit psalmodische gezang geeft de recitatie van de Koraan vaak een magische kleur. 
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4° getuigenis afleggen over Allah en zijn openbaring (sahada; shahadatayn, eigenlijk de 
tweemaal luidop uitgesproken formule "Er is geen god behalve Allah en Mohammed is zijn 
profeet")*, en  
5° wanneer men de mogelijkheid heeft minstens éénmaal op bedevaart naar Mekka gaan 
(hadj). 
 
*Opmerking. Deze belijdenis is dogmatisch erg beknopt maar wel zeer verstrekkend in zijn 
gevolgen (vermits het impliceert dat regels slechts legitiem zijn indien ze kunnen worden 
teruggevoerd naar de Openbaring aan Mohammed). Uit die 5 pijlers, in het bijzonder uit de 
salaat en de sahada, worden meestal een reeks andere verplichtingen afgeleid, die daardoor 
eveneens fundamenteel zijn heowel ze niet apart worden opgesoomd in de lijst van 5 pijlers. 
Zo bv. wordt meestal uit de sahad ook een verplichting tot da'wa (missionering) en jihad 
(strijd ter uitbreiding van de islaam) afgeleid (zie daarover verder meer). 
 
Tegelijk aanvaardt de islâm de taqiyyah of verbergen van zijn werkelijke religieuze opvatting 
om bestwil. Dit werd vooral beoefend door sjiïetische secten wanneer zij vervolgd werden, 
maar gaat terug op Muhammad zelf, in de periode waarin hij in Mekka nog in de minderheid 
was. Volgens een restrictievere opvatting mag men die leugen om bestwil enkel hanteren 
tegenover ongelovigen. 
 
Zoals ook hoger reeds werd aangegeven kan men vaststellen dat: 
- enerzijds voor heel wat vragen die in de Westerse rechtstradities juridisch geregeld zijn, er 
geen “recht” is; 
- omgekeerd zeer vele zaken uit het dagelijks leven beheerst worden door rechtsregels waar 
dit in Westerse landen niet het geval is. De islamitische plichtenleer (fiqh) in het algemeen 
gaat over alle mogelijke facetten van het dagelijks leven ook etiquette, eetgewoonten (bv. de 
regels inzake voeding, die bepalen wat “halal” (toegelaten is en wat niet, vgl. kosjer in de 
joodse traditie)), kleding, hygiëne, behandeling van kinderen, enzovoort; alle menselijke 
activiteiten worden immers geplaatst op de genoemde waardenschaal. Zoals Averroës reeds 
opmerkte staat het lichaam centraal in de fiqh, of nog precieser misschien: de 'ilm al-fiqh is de 
wetenschap van het lichamelijk handelen en zich gedragen van de mens (i.t.t. de ('ilm al-
kalâm of geloofsleer (de speculatieve theologie) en de 'ilm al-'akhlaq of deugdenleer die zich 
met de innerlijke houding van de mens bezighouden). Volgens de fiqh heeft een moslim 
immers niet de vrije beschikking over zijn lichaam en zijn lichamelijk handelen maar is elk 
lichamelijk handelen onderworpen aan de genoemde waardenschaal. 
 
Binnen de plichten onderscheidt men zoals in het joodse religieuze recht de plichten jegens 
God (eredienst en ritueel, ibadaat) en de plichten in verhoudingen met de medemensen 
(mu'amalaat). 
 
3.2.3.2.   In het familie- en erfrecht 
 
Het kernstuk van het islamistische recht is het familie- en erfrecht, de mukhtasar (in Marokko 
spreekt men van de Mudawwannah). Familiestructuren, en daarbinnen in het bijzonder het 
traditionele gezin, zijn immers de hoeksteen van de islamitische samenleving. De islamitische 
samenleving is zoals gezegd volgens de sharia in wezen niets anders dan een onder dezelfde 
goddelijke wet (plichtenleer) naast elkaar leven van islamitische families. Niet-familiale 
instellingen spelen zoals gezegd in de sharia een zeer beperkte rol.  

                                                 
1628 Met een vermogensheffing op o.m. liquide middelen, die 2,5 % kan belopen. In de sharia is de zakât een 
verplichte solidariteitsgave van 2,5%; de vrijwillige aalmoes daarbovenop heet sadaqa. 
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Het islamitisch familierecht geldt als dusdanig enkel voor moslims (voor de toepassing van 
het personaliteitsbeginsel, zie de bespreking hoger).  
 
Overeenkomstig de Arabische (pre-islamitische) traditie is de verwantschapsstrcutuur sterk 
patrilineair (de moederlijke familie maakt geen deel uit van de familie, de vrouw verlaat haar 
clan en wordt onderdeel van die van de man), en bovendien relatief sterk endogaam (men 
huwt zijn dochters enkel aan leden van dezelfde clan omdat ze anders verloren gaan voor de 
familie; omgekeerd zal de man vaak ook bijkomende vrouwen nemen buiten de eigen clan, 
vaak als teken van overwinning op hun familie1629). 
 
Waar in het Westen zoals hoger besproken het begrip “eer” meer verbonden werd met het 
bezit van dingen die men kan verkrijgen, zoals verworven titels, goederen (vroeger vooral 
onroerend goed) e.d.m., bleef de eer in de beschavingen van het Midden-Oosten vooral 
afhangen van enerzijds de vaderlijke afstamming en anderzijds de controle over de daaraan 
ondergeschikte personen (vrouwen, kinderen, ...) en de daarmee samenhangende regels van 
sexualiteit1630 (zo kan men bv. zeggen dat in het Westen de eer die voor een man voortvloeide 
uit zijn vrouw vooral afhing van de status van de vrouw zelf (zodat men de eigen status kon 
verhogen door een vrouw van hogere stand te huwen), in het Oosten van de controle die men 
over vrouwen had). Meer in het algemeen neemt de omgang met het lichaam een zeer centrale 
plaats in de fiqh. 
 
Enkele klassieke regels van familierecht zijn de volgende1631. 

3.2.3.2.1.   Huwelijksrecht 
 
Er zijn heel veel regels over huwelijksbeletsels (bv. beletsel wegens zoogverwantschap). De meest bekende is 
dat een islamitische vrouw niet mag trouwen met een niet-moslim (Korân II, 220). De idee hierachter is dat een 
niet-moslim geen gezag mag uitoefenen over een moslim. Een islamitische man mag dus wel trouwen met een 
niet-moslim (vgl. hoger). Een drastisch gevolg daarvan is dat wanneer een moslimman zich bekeert tot een ander 
geloof, of als ketter wordt beschouwd, zijn huwelijk van rechtswege ontbonden wordt, ook tegen de wil van 
beide echtgenoten in, en partijen zich dus in een onwettige positie bevinden door samen te blijven (zie verder een 
voorbeeld hiervan). 
 
Klassiek is ook de toelating van polygamie: in beginsel is het een man toegelaten met maximum 4 vrouwen 
tegelijk gehuwd te zijn. Daaraan zijn echter ook vele verplichtingen verbonden (met name de verplichting om 
alle vrouwen een gelijkwaardige financiële en andere status te bezorgen), wat de polygamie in de praktijk al 
eeuwen erg beperkt heeft. 
 
Het patrilineair karakter van de  islamitische organisatie van de samenleving blijkt ook uit de regels inzake de 
bruidsschat (mahr of sadaq) e.d. 
 
De archaïsche regels van het familierecht bleven ten dele werkbaar omdat er een ruimere mogelijkheid bestaat 
dan bij ons om familierechtelijke regels contractueel te regelen, bv. een beding van monogamie inlassen in het 
huwelijkscontract (dit laatste heet nikah). Vrouwen kunnen meer in het algemeen redelijk veel rechten hebben 
voor zover dit in het huwelijkscontract bedongen is. 

3.2.3.2.2.  Echtscheidingsrecht.  
 
                                                 
1629 Vrouwen van lagere komaf huwen is veel minder een oneer dan in de Westere cultuur. 
1630 Zie onder meer Pierre GUICHARD, Structures sociales "orientales" et "occidentales" dans l’Espagne 
musulmane, uitg. Mouton, Paris 1977, i.h.b. p. 81-97. 
1631 Voor uitgebreide informatie over islamitisch familierecht, zie bv. http://els41.law.emory.edu/ifl/ (een 
"reformistische" webstek). 
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In de klassieke sharia zijn er meerdere echtscheidingsmogelijkheden: 
 
1° door wederzijdse toestemming, eigenlijk een door de man aanvaarde eenzijdige verklaring van de vrouw 
(talaq khul); tenzij de man daarvan afstand doet, is hem dan wel een vergoeding verschuldigd (meestal dat hij de 
bruidsgift mag behouden en/of de kinderen); behalve in landen waar de wet een vergoeding bepaalt die de man 
verplicht als voldoende moet aanvaarden, is het belang hiervan beperkt. 
 
2°  eenzijdig, in beginsel echter enkel door de man; de echtscheiding vindt in beginsel plaats door de 
“verstoting” (talak, talaq) van de vrouw door haar echtgenoot (zie verder hieronder). 
 
3°  door de rechter, op verzoek van de vrouw, indien de man haar van overspel heeft beschuldigd (lian1632); 
 
4°  door de rechter op verzoek van de vrouw op een beperkt aantal ernstige gronden (niet consumeren van het 
huwelijk, bepaalde vormen van ziekte of gebrek, ernstige tekortkomingen in onderhoudsplicht, ernstige 
belediging e.d.) (faskh of tatliq genaamd); 
 
5°  automatisch, wanneer een van de echtgenoten de islâm afvalt (apostasie). 
 
Bij sommige vormen is er een verplichte verzoeningsprocedure met tussenkomst van bemiddelaars of arbiters 
(één van elke familie); deze zijn het ook die beslissen over de eventuele fout en de daaruit voortvloeiende 
schadevergoedingsplicht. 
 
De talaq is in de soennitische islâm effectief door de loutere eenzijdige verklaring van de man. Ze is echter maar 
"regelmatig" (een talaq al-sunnah) indien bepaalde regels in acht zijn genomen in verband met het tijdstip van 
de verklaring (enkel in een periode waarin de vrouw tuhr1633 is) alsook een termijn is verstreken dan wel de 
verklaring nog 2 x op een geschikt tijdstip wordt herhaald1634. De soenna erkent echter ook de onregelmatige 
talaq (talaq al-bidah), waarbij de verstoting onmiddellijk plaatsvindt door ze drie maal dadelijk na elkaar te 
herhalen. De Sjia erkent dit niet en de moderne wetgeving in de meeste soennitische landen evenmin1635. In 
theorie moet de verstoting op goede gronden gebeuren, doch in de klassieke sharia geldt die motiveringsplicht 
van de man enkel jegens God (en niet jegens de vrouw). Wel is het mogelijk om in het huwelijkscontract nadere 
regels op te nemen. Zo kan het verstotingsrecht door de man aan de vrouw gedelegeerd worden (talaq al-tafwid) 
- een delegatie die meestal gebeurt in de vorm van een beding in het huwelijkscontract. Ook kan in het 
huwelijkscontract een ontbindende voorwaard van het huwelijk met ontbinding in het voordeel van de vrouw 
bedongen worden (bv. het beding dat het huwen van een tweede vrouw van rechtswege een talaq van de eerste 
inhoudt met vergoedingsplicht jegens de eerste, dan wel meebrengt dat de bevoegdheid tot dergelijke talaq door 
de vervulling van die voorwaarde aan de vrouw wordt gedelegeerd). 
 
In de Malekitische school wordt het principe dat de eenzijdige echtscheiding enkel door de man kan worden 
uitgesproken omzeild door bepaalde vormen van echtscheiding door de vrouw of door de rechter te erkennen, 
maar ze formeel als een verstoting door de man te kwalificeren, opnieuw een voorbeeld van zo’n kneep. 
 
Zoals gezegd is in de moderne wetgeving van vele landen een procedure via de rechter verplicht gesteld voor 
erkenning van de verstoting. Sommige landen hebben ook onder nadere voorwaarden de talaq khul erkend 
zonder het akkoord van de man. 

3.2.3.2.3.  Afstamming en voogdij 
 
Het patrilineair karakter van de  islamitische organisatie van de samenleving blijkt ook uit vele regels inzake de 
kinderen, zoals de voorrang van de vader en vaders familie bij voogdij en hoederecht (wilaya) over de kinderen 
(vanuit de idee dat zij enkel tot de familie van de vader behoren). Niettemijn moet men voor een goed begrip 
toch voor ogen houden dat ons begrip van oudelrijk gezag in de sharia opgesplitst is over twee instellingen, die 
respectievelijk de affectieve en de niet-affectieve belangen van het kind betreffen: 

                                                 
1632 de beschrijving van deze vorm is hier wel sterk vereenvoudigd. 
1633 Buiten de menstruatieperiode. 
1634 Het eerste is de talaq al-ahsan  (de "beste"), die maar intreedt indien binnen de voorgeschreven wachttermijn 
("iddah") geen verzoening heeft plaatsgevonden. De tweede is de talaq al-hasan ("de goede"), die onherroepelijk 
is vanaf de derde verklaring en ook een later hertrouwen onder elkaar uitsluit. 
1635 Wel in Saoedi-Arabië. in de meeste andere landen bepaalt de wet dat meerdere verstotingen op hetzelfde 
ogenblik maar als één van de drie vereiste verstotingen gelden. 
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- enerzijds de wilaya, d.i. het ouderlijk gezag over het kind en het beheer over diens goederen; dit komt aan de 
vader toe, tot aan de puberteit wat de persoon betreft (waarna dit wegvalt) en tot de meerderjarigheid wat de 
goederen betreft. Het omvat onder meer beslissingen over onderwijs, vorming en religie, en vaak ook het vinden 
van een bruid. 
- anderzijds de hadhana, d.i. de zorg over het kind, die duurt tot het ogenblik waarop het geacht wordt voor 
zichzelf te kunnen zorgen; de hadhana komt toe aan de moeder, waar het kind dus normaal verbnlijf moet 
houden. De eindleeftijd verschilt naargelang de school; in de malikitische school is dit de puberteit voor de 
jongen en het huwelijk voor het meisje, in de andere scholen stopt de hadhana vroeger. In moderne wetgeving is 
die leeftijd vaak verhoogd. In het traditionele recht kan de moeder de hadhana om meerdere redenen verliezen, 
zoals wanneer ze geen moslim (meer) is, met een andere man dan de vader huwt of uit de stad van de vader 
wegtrekt. 
 
Adoptie bestaat niet, er is wel een vorm van pleegvoogdij.  

3.2.3.2.4.   In het erfrecht 
 
In het erfrecht is er een beschikbaar gedeelte van 1/3.  De wettelijke erfopvolging is bijzonder 
ingewikkeld, en hanteert consequent de regel dat het erfdeel van een vrouw maar de helft kan 
bedragen van dat van een man in dezelfde verwantschapsgraad. Het is niet mogelijk een 
nalatenschap te verwerpen. 
 
Verder bevat ook erfrecht een reeks regels die niet-moslims benadelen (zij kunnen niet of 
slechts minder erven van moslims, enz.). 
 
3.2.3.3.   In het zakenrecht 

 
a) Eigendom impliceert ook verplichtingen, omdat absolute eigendom enkel aan God 
toekomt, zodat eigendom eigenlijk een "gedelgeerd" recht is en de eigenaar in sommige 
opzichten een trustee. 
 
De belangrijkste verplichting die uit eigendom voortvloeit is de verplichting om jaarlijks een 
deel van zijn vermogen aan caritatieve doelen de besteden (de zgn. plicht van zakât of 
aalmoezen). In beginsel gebeurt dit door de betrokkenen zelf, doch in sommige islamlanden is 
de zakât opgelegd als een vorm van belasting, waarvan de opbrengst door een ministerie van 
religieuze zaken wordt besteed (bv. in Pakistan, waar de eerste dag van de ramadan 2,5 % 
van de spaarboekjes wordt afgeroomd, tenzij de betrokkene bewijst zelf voldoende aan 
caritatieve doeleinden te besteden - in de praktijk halen velen hun spaarboekje de week 
voordien wel leeg). 
 
b) De waqf (meervoud awqaf): een waqf is een afgezonderd vermogen, een doelvermogen, te 
vergelijken met een trust of stichting. In de klassieke islamitische opvatting wordt ze evenwel 
niét als een soort rechtspersoon beschouwd, maar om een “buiten de handel” plaatsen van 
bepaalde goederen (waqafa betekent oorspronkelijk iets dat opgehouden heeft te bestaan; vgl. 
onze uitdrukking "dode hand"). Oorspronkelijk kon het enkel gaan om liefdadige stichtingen, 
onder religieus gezag. Later werd dit ook voor private doeleinden gebruikt, zodat men bv. kon 
ontsnappen aan de strikte regels van het erfrecht (in sommige islaamlanden is dat gebruik 
verboden door  de wet). 
 
Het ontbreken van een concept van rechtspersoon houdt in dat publieke eigendom niet 
beschouwd wordt als eigendom van een aparte rechtspersoon, maar als een mede-eigendom 
van allen (daarom kan het stelen daarvan niet gelijkgesteld worden met diefstal jegens een 
privé-persoon; men neemt immers iets waarvan men zelf mede-eigenaar is). 
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c) Waar er geen concept van rechtspersoon bestaat, behalve in zekere zin de waqf, is er vaak 
wel een keur aan uitgewerkte vormen van mede-eigendom. Ook gelden er vaak 
voorkooprechten en vergelijkbare rechten ten aanzien van onroerend goed.  
 
3.2.3.4.  Contractenrecht 
 
Uitgangspunt is een zeer ruime contractsvrijheid, zolang men niet raakt aan de islamitische 
verboden en verplichtingen.  
 
Een van de belangrijkste beperkingen is het interestverbod (verbod van riba). Zoals gezegd 
zijn er evenwel “hiyal” om dit te omzeilen: 

- door lening op interest te vervangen door een dubbele verkoop tegen uiteenlopende 
prijs, de murabaha (een soort sale and leaseback); dan wel een lening met een bepaald 
doel te vervangen door een gewone leasing; vandaag gaat het meestal om 
geëffectiseerde leasingovereenkomsten die in een pool worden samengebracht (bv. 
een investering die rendeert door de verhuring van een wagenpark). 

- door lening op interest te vervangen door overeenkomsten waarbij de ontlener deelt in 
het risiko, meer bepaald een percentage van de winst krijgt: het participatiecontract of 
mudaraba (of qirad). Het kan hier zowel gaan om een participatie door de bank in de 
onderneming van de kliënt, als de participatie van de spaarder in de winst van de 
depositobank. Dit laatste maakt ook de organisatie van verzekeringen mogelijk (in een 
vorm die vergelijkbaar is met de "onderlinge verzekering" bij ons). Islamitische 
obligatieleningen geven in plaats van rente meestal een aandeel in huuropbrengsten, 
en zijn dus veeleer een soort obligatoire vastgoedcertificaten. 

 
Het door islamitische banken beheerde vermogen wordt wereldwijd geschat op 250 miljard $. 
 
3.2.3.5.  Strafrecht 
 
Het islamitische strafrecht kent in beginsel drie soorten strafbepalingen. 
 
1° De regels tot bestraffing van (opzettelijke) inbreuken op de fysieke integriteit (“jinayat”), 
volgens de Korân gebaseerd op het talio- of vergeldingsbeginsel (oog om oog, tand om 
tand)1636. Drie soorten straffen zijn mogelijk: op de eerste plaats de vergelding (qisas)1637; 
deze kan worden afgekocht door bloedgeld (diya), waarover een overeenkomst kan worden 
gesloten, bij gebreke waarvan de door de doctrine ontwikkelde tarieven van toepassing zijn. 
Bijkomend kan er een boetedoening (kaffara) worden opgelegd. 
 
2° De reeds in de Korân opgenomen strafbepalingen voor inbreuken tegen enkele essentieel 
geachte religieuze voorschriften. Deze “koranische” straffen worden hadd of hudud 
genoemd1638. Het gaat in wezen om 7 strafbepalingen: 
- bestraffing van alcoholgebruik (“shurb al-khamr”): 80 zweepslagen; 
- bestraffing van ongeoorloofde seksuele betrekkingen (“zinâ”): steniging in geval van 
overspel (enkel toepasselijk op moslims) of homoseksuele ontucht (toepasselijk ook op niet-
moslims), 100 zweepslagen voor andere vormen van ontucht; 
- bestraffing van diefstal (“sariqa”): afhakken van de hand; 
                                                 
1636 Soera 2, 173 v. 
1637 Behalve in de Hanifitische school is vergelding niet toegestaan jegens een hiërarchisch hogere persoon in de 
islamitische hiërarchie (vrije/slaaf, man/vrouw, moslim/niet-moslim). 
1638 letterlijk transgressie, de grens overschrijden. Zie de bespreking van deze hudud o.m. door A.-M. 
DELCAMBRE, Enquêtes sur l'islam, p. 87 v. 
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- bestraffing van gewapende overval (“baghi” of “qat’ al-tariq”): onthoofding indien het gaat 
om een moord of een staatsgreep, zoniet afhakking van een hand en een voet; 
- bestraffing van afvalligheid (“ridda”): de doodstraf voor mannen, permanente opsluiting 
voor vrouwen, en in alle gevallen minstens de burgerlijke dood (rechtsonbekwaamheid in 
familie- en eigendomsrecht)1639; 
- bestraffing van godslastering ("tajdîf"), omvattende ook belediging van profeten of van 
engelen: eveneens de doodstraf; 
- bestraffing van lasterlijke aantijgingen van onkuisheid (“qadhf”1640): 80 zweepslagen). 
 
Opnieuw worden deze strafbepalingen in de sharia later niet als dusdanig in vraag gesteld, 
maar werden er bijkomende bewijsregels ontwikkeld die de toepassing van sommige ervan 
veeleer uitzonderlijk maken (bv. de seksuele betrekkingen moeten bij gebreke van bekentenis 
door 4 vrome moslimmannen als getuigen bevestigd worden vooraleer men tot steniging kan 
worden veroordeeld). Dergelijke strenge regels gelden evwenl veelal niet voor het bewijs van 
ridda (afvalligheid) ... 
 
3° De vage strafbepaling die elke andere inbreuk op de maatschappelijke orde strafbaar stelt 
en de overheid de discretionaire bevoegdheid verleent deze te bestraffen, gaande van een 
vermaning tot de doodstraf. Deze straffen noemt men ta’zir. Het klassieke islamrecht 
aanvaardt dat deze door de staat in regels worden vastgelegd, maar dit is geen noodzaak (op 
dit gebied geldt er geen  “legaliteitsbeginsel”). 
 
In het klassieke islamitische recht kunnen deze straffen slechts worden toegepast na een 
strafproces, met een aanklacht, een behandeling en een veroordeling door een rechter. Een 
fatwa, d.i. advies van een rechtsgeleerde, kan daarbij een element zijn, maar is op zichzelf 
geen veroordeling. In die zin is de fatwa die ayatollah Khomeini op 14 februari 1989 tegen 
Salman Rushdie uitsprak wegens zgn. belediging van de profeet in zijn boek Satanic Verses, 
in strijd met het klassieke islamrecht (zij het dat er in Sjia wel een traditie bestond van 
executie zonder proces, zeker bij de hoger genoemde Assassijnen).  
 
3.2.3.6.  Territoriale en personele toepassing 

3.2.3.6.1.   Domein van de sharia in de islamitische landen 
 
De traidtionele beginselen werden hoger reeds besproken: de sharia geld slechts ten volle 
voor moslims, maar bevat ook een heel corpus aan regels over de verplichtingen van niet-
moslims. 
 
In de praktijk heeft men in de loop van de 20e eeuw in de meeste islamitische landen de 
codificaties van het recht door de civiele overheid (vaak geïnspireerd door Europese 
wetboeken, met name het Franse) erkend, behalve op de volgende domeinen waar de sharia 
voorrang behoudt: 
- regels van ritueel, inbegrepen gebedsregels, spijswetten, kledingvoorschriftene.d.; 
- regels inzake familierecht & sexualiteit, erfrecht, en religieuze stichtingen (waqf); 
- het interestverbod (riba); 

                                                 
1639 Over de sancties van afvalligheid in de islaam, zie The penalties for apostasy in islâm, http://www.light-of-
life.com/eng/ilaw/ 
1640 Waarbij iemand ofwel beschuldigd wordt zelf ontucht te hebben gepleegd, dan wel een bastaard te zijn, wat 
impliceert dat diens moeder van ontucht wordt beschuldigd. 
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- het verbod van afvalligheid jegens de islâm en andere "koranische" misdrijven (d.i. in de 
Korân zelf opgesomde misdrijven). 
Zie de andere uitwekring verder infra (en de bijzondere positie van Turkije daarbij). 

3.2.3.6.2.   Domein van de civiele wet  in de Dar-al-Kufr 
 
Wetten van een staat die niet islamitisch is, die de islam niet als principe handhaaft, kunnen 
vanuit de traditionele visie géén legitimiteit hebben. 
 
In de traditionele islamitische opvatting mocht een moslim eenvoudigweg niet wonen in 
landen die niet onder islamitisch gezag staan (de Dar-al-Kufr); het gebied moest eerst 
veroverd worden, d.i. onder moslim gezag worden gebracht, en de aanwezigheid van moslims 
kon enkel kaderen in die jihâd. 
 
In de modernere opvatting mogen moslims daar wel wonen mits ze publiek getuigenis 
afleggen van hun geloof. Men noemt dit de verplichting tot da'wa (verkondiging van de islam, 
missionaire activiteit). Ook mogen ze de seculiere wet aanvaarden zolang die niet in strijd 
komt met de sharia. De voorrang van de territoriale wet op de sharia blijft echter een 
probleem (althans op de kerngebieden zoals het familie- en erfrecht, de rituele regels, enz., 
vgl. de opsomming hierbioven) (behalve dan in de moderne Turkse interpretatie van de islâm, 
zie verder). 
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3.3.  Turkije 
 
Data: 780.000 km2; 68.100.000 inw (2003), ca. 99 % moslims (waarvan naar schatting 24 % alevieten), minder 
dan 0,5 % christenen. Etnische minderheden: Koerden (ca. 12 miljoen), Circassiërs (Tsjerkessen) (vooral in 
Erzurum, Centraal-Anatolië), Laziërs of Kolchiërs (Lazuri, ook Tsjanen genoemd, in Giresun en Reze; hetzelfde 
volk als de Abchazen in Georgië), Arabieren (1, 6 %, vooral in Hatay (Antiochië) en Mersin, aan de grens met 
Syrië). Ethnische en religieuze minderheden: Georgiërs (in Ardahan en Kars aan de Noordkust en de zee van 
Marmara), Syrisch-orthodoxe christenen (Süryani, bijna volledig verjaagd, nog ca. 25.000 in het Zuidoosten), 
Armeniërs (idem, nog slechts 65.000, waarvan 60.000 in Istanbul), Grieks-orthodoxe christenen (idem, behalve 
enkele duizenden in Istanbul en enkele aan de Westkust), ca. 38.000 joden. 
 
3.3.1.  Historische inleiding 
 
3.3.1.1.  Algemene geschiedenis onder de Ottomaanse sultans 
 
Turkije behoorde eeuwenlang tot het byzantijnse Rijk, waarvan de hoofdstad Constantinopel (Byzantium) het 
huidige Istanboel is. In de elfde eeuw reeds werd een belangrijk deel van Anatolië veroverd door de Seldzjoeken 
een Turkse stam die feitelijk reeds de macht hadden overgenomen in Bagdad in 1055 en een groot rijk vestigden 
(van Turkije tot Kirgizië). Ze werden in 1092 verslagen werd door  keizer Alexius I Komnenus (Byzantijns 
keizer 1081-1118), die vervolgens via de paus de Frankische ridders ("Kruisvaarders") te hulp riep.  Het 
Seldzjoekenrijk viel vervolgens uiteenviel in een reeks vorstendommen; in bepaalde delen werden in de 12e 
eeuw kruisvaardersstaten ingericht. Byzantium zelf werd in 1204 onder de voet gelopen door de kruisvaarders 
die er een “Latijns keizerrijk” stichtte (met de graaf van Vlaanderen Boudewijn van Constantinopel als keizer). 
Dit was van korte duur, maar verzwakte het Rijk danig. 
 
Een tweede groot Turks rijk werd verslagen door de Mongolen in 1243; die behielden ook nadien 
vorstendommen in Irak en Perzië en verder oostelijk, maar het grootste deel van Anatolië bleef in handen van 
verschillende Turkse stammen en vorsten (vooral het sultanaat van Rum, 1077-1307). Osman (1259-1326) 
slaagde erin opnieuw een belangrijk Turks rijk uit te bouwen en was de stamvader van de dynastie der Osmanen 
(vaak verbasterd tot Ottomanen); daarmee was de macht van de Seldzjoeken voorbij.  
 
Vanaf 1330 begonnen ze met de uitbouw van een keurkorps van soldaten van meestal christelijke oorsprong, de 
Janitsaren: de onderworpen christelijke volkeren dienden tribuut te betalen in de vorm van soldaten die hun 
leven lang de sultan zouden dienen. Vanaf 1420 werd het systeem geformaliseerd (door sultan Murad II) in de 
zgn. devshirme: elk christelijk gezin diende zonodig een geschikte zoon definitief af te staan aan de sultan voor 
het janitsarenkorps. Elk jaar of om de 2 jaar kwam een janitsarenofficier in de christelijke dorpen een selectie 
maken uit de kinderen vanaf 8 jaar; de opgeëiste kinderen kregen in beginsel een jarenlange opleiding; een deel 
werd rond de leeftijd van 20 jaar janitsaar. Aangezien zij geen andere loyaliteiten hadden (volledig van hun 
familie afgesneden en formeel een slavenstatuut) waren ze de sultans trouwste dienaars en werden uit hen de 
belangrijkste ambtenaren van het Rijk gerecruteerd; reeds in de 14e eeuw waren meerdere grootviziers van deze 
afkomst1641. Indien ze na hun initiële legerdienst de toestemming kregen te huwen, werden hun kinderen 
automatisch moslim en konden die aldus geen janitsaren worden; op die manier werd vermeden dat de door hen 
beklede functies erfelijk werden. Van 1420 tot einde 18e eeuw zouden aldus tussen 500.000 en 1.000.000 zonen 
zijn opgeëist1642. Het systeem raakt wel in verval vanaf het einde van de 17e eeuw. 
 
In 1453 werd Constantinopel veroverd en kort nadien de laatste restjes van het Byzantijnse rijk. Voordien reeds 
was een groot deel van de Balkan veroverd, in 1521 Belgrado, in 1526 het grootste deel van Hongarije, enz. in 
het Zuiden en Oosten werd in 1517 Egypte veroverd en de steden Mekka en Medina en vervolgens Libië en 
Tunesië, en in 1518 Mesopotamië (het huidige Irak). Na de afzetting van de laatste Mamelukkenkalief van Kaïro 
nam de Ottomaanse sultan nu zelf de titel van kalief aan. Er ontstond aldus een groot Rijk, waarvan maar een 
klein deel “Turks” was, en grote delen niet islamitisch. De expansie werd maar gestopt door de nederlaag in de 
zeeslag van Lepanto in 1571. Binnen de islamitische wereld hadden de Turken wel definitief de macht 

                                                 
1641 Deze geschiedenis verklaart ten dele de rol van het leger als instrument van sociale promotie én als behoeder 
van de staat, die nog doorwerkt tot op vandaag in Turkije. 
1642  Zie hierover onder meer Speros VRYONIS jr., "Seljuk Gulams and Ottoman Devshirmes", in Der Islâm, 
vol. 41, 1965, p. 245 v.; Vasiliki PAPOULIA, "The impact of devshimre on Greek society", in Bela KIRALY, 
War and Society in East Cenral Europe, 1982, vol. II, p. 554 v. 
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overgenomen van de Arabieren. Eerst vanaf 1699 verloor het Rijk stilaan terrein (zie hieronder), maar het bleef 
een multi-etnisch rijk waarbinnen de etnische Turken een kleine minderheid vormden. 
 
Ook in het huidige Turkije woonden tot het begin van de 20e eeuw nog miljoenen christenen en is ook vandaag 
zelfs de “Turkse” bevolking (d.w.z. nog zonder de miljoenen Koerden en andere herkenbare etnische 
minderheden) in relatief beperkte mate biologisch van Turkse afkomst (etnisch is een groot aandeel Grieks, 
Slavisch, enz.). Rond 1908 was ca 50 % moslim, 49 % christenen. Vanaf het van de einde 19e eeuw werden 
grootschalig etnische zuiveringen uitgevoerd (zie verder).  
 
3.3.1.2.    Politieke en rechtsontwikkeling onder de ottomaanse sultans 

3.3.1.2.1.   Voor 1839 
 
In Turkije werd onder de Ottomaanse sultans het islamitische recht toegepast van de 
Hanifitische ritus. Na de verovering van grote delen van het Byzantijnse rijk werd wel vrij 
veel gekopieerd van de Byzantijnse rechts- en bestuursstructuren (zie ook hoger de 
bespreking van de qanun siyasa).  
 
De regering (Divan) stond onder leiding van de grootvizier (Eerste Minister) en werd naar de 
naam van de toegangspoort tot diens paleis ook de "Sublieme Porte" (Bab-i Ali) genoemd. 
Anders dan in het islamitisch ideaal was de maatschappij een standenmaatschappij, met een 
van belasting vrijgestelde leidende kaste van militairen, ambtenaren en clerus (askeri) en een 
belastingbetalende klasse van reaya (hoofdzakelijk niet-moslims). Buiten de islamitische 
oemmaa waren zoals hoger besproken sinds de 15e eeuw drie milletler erkend, een joodse, 
grieks-orthodoxe en armeense, met een interne autonomie in personele aangelgenheden, en 
die onder leiding stonden van een patriarch c.q. opperrabbijn in Constantinopel, die tegenover 
de sultan verantwoordelijk was voor de gehoorzaamheid van zijn "kudde". De positie van de 
joden was zeer gunstig, aangezien zij als zeer nuttig werden beschouwd (door hun kunde en 
kennis) en i.t.t. de christenen als politiek ongevaarlijk (en zelfs betrouwbaar)1643. 
 
Tot 1683 was het Ottomaanse Rijk militair eenduidig aan de winnende hand. Dit bracht mee 
dat er geen grote stimulans was tot hervormingen op bv. juridisch gebied. Dit veranderde 
langzaam nadat de militaire kansen keerden en het Westen de Ottomaanse legers steeds verder 
terugdrong, te beginnen met het mislukte beleg van Wenen in 1683 (gered door de 
tussenkomst van de Poolse Koning Jan Sobieksi)1644.  
 
Vanaf dan werd het in 1536 ontstane (maar op oudere regels voortbouwende) systeem van de 
“capitulaties” uitgebouwd1645, internationale verdragen tussen Westerse landen en de 
                                                 
1643 Om die redenen werden zij vanaf 1492 (verdrijving uit Spanje indien ze zich niet bekeerden) verwelkomd in 
het Ottomaanse rijk. 
1644 De hele ontwikkeling in het Ottomaanse rijk vanaf dan wordt meesterlijk beschreven door B. LEWIS, What 
went wrong, Oxford Univ. Press 2002, nederl. vert. Wat is er misgegaan. De betrekkingen tussen het Westen en 
het Midden-Oosten. De belangrijkste nadelige verdragen waren die van Karlowitz 1699 (verlies van Hongarije 
m.i.v. Transsylvanië aan de Oostenrijkers), van Kainardji 1774 (verlies van de Krim en Noordkust van de Zwarte 
Zee aan de Russen en Boekovina aan de Oostenrijkers) 
1645 Dit was niet geheel nieuw. Er was reeds een soortgelijk verdrag tussen Karel de Grote en kalief Haroen al-
Rasjied betreffende de pelgrims naar het Heilig Land. In de late middeleeuwen waren er charters of verdragen 
die kooplieden toestonden hun eigen recht en jurisdictie te behouden in vreemde landen. De italiaanse 
handelssteden verkregen dergelijke rechten in het Byzantijnse rijk vanaf de late 11e eeuw en later in het 
Ottomaanse rijk, onderverdeeld in hoofdstukken (Capitoli, vandaar de naam capitulatie). Venetië verkreeg een 
uitbreiding van die privilegies in een verdrag met sultan Mehmet II in 1454.  François I van Frankrijk sloot in 
1536 een capitulatie met sultan Suleiman, dat het model werd voor de latere verdragen. Het bepaalde dat franse 
handelaars zich in het Rijk mochten vestigen, met behoud van religieuze vrijheid, en dat zij niet aan de 
jurisdictie van de sultan onderworpen waren maar van consuls benoemd door de Franse koning, die Franse 
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Ottomaanse sultan, die privilegies (en juridische autonomie) verleenden aan de onderdanen en 
beschermelingen van de Europese landen die gevestigd waren in het Ottomaanse Rijk. Op de 
eerste plaats onttrokken zij de burgers van Westerse landen aan de Ottomaanse jurisdictie en 
belastingen, en gold voor hen de toepassing van hun nationaal recht en consulaire rechtsmacht 
van de diplomaten uit hun vaderland (zie voor de verdere uitbouw van dit systeem in de 19e 
eeuw in met name Egypte, de bespreking onder Egypte); oorspronkelijk betrof het vooral 
handelaars, later ook industriëlen, missionarissen die christelijke missies uitbouwden, enz. 
Indirect leidden de capitulaties tot bescherming van de inheemse christelijke minderheden, 
veelal een flinke verbetering ten aanzien van het voorheen bestaande dhimmi-statuut.  
 
De grote schok voor het zelfbewustzijn kwam er in de Napoleontische tijd, toen bleek dat 
Napoleon met een handjevol manschappen in 1798 Egypte veroverde en dat de enige die hem 
daaruit kon verdrijven een Brits Navy-eskader was (en geen islamitisch). Vanaf 1821 kwamen 
de Grieken in opstand tegen de verdrukking en het vernederend statuut waarin zij zich 
bevonden; men was verplicht de onafhankelijkheid van Griekenland te erkennen in 1829-
1831. Servië werd autonoom in 1830. Eveneens in 1830 veroverde Frankrijk Algerije en de 
rest van Noord-Afrika viel later in de 19E eeuw ook in Europese handen. En vanaf 1832 
kwam Egypte in opstand (het bleef wel formeel onder de sultan tot ca. 1879; zie verder bij 
Egypte). 
 
In de eerste helft van de 19e eeuw werd men zich in het Ottomaanse rijk acuut bewust van de 
verstarring, die niet alleen de sharia had getroffen (sedert de 10e eeuw), maar ook de qanun 
siyasa (in het Turks örfi hukuk), die bovendien omwille van zijn seculier karakter, nog minder 
krediet had dan de sharia. In de 17e en 18e eeuw had het Rijk zich op zichzelf gekeerd en 
afgesloten van niet-islamitische invloeden. Maar vooral na de schok van het begin van de 19e 
eeuw hebben de sultans in Europa inspiratie gezocht voor hervormingen. Studenten werden 
uitgestuurd naar Europa om er technische en wetenschappelijke kennis op te doen, in eerste 
instantie op gebieden die militair nuttig waren, vervolgens ook economische nuttige kennis 
(voor toepassing in landbouw, industrie e.d.m.). Zo hoopte men de achterstand op de 
Europese landen in te halen.  
 
Reeds sultan Selim III (1789-1807) probeerde het janitsanrenleger te vervangen door een nizam-i-jedid, een leger 
"nieuwe orde" naar Westers model, maar werd door de janitsaren afgezet. In 1826 volgde nog een bloedige 
machtsgreep van sultab Mahmud II en werd het janitsarenleger ontbonden en uitgemoord.  

3.3.1.2.2.  De Tanzimat (hervorming), de Westerse wetboeken en de eerste grondwet 
 
In 1839 werd Mehmet Hüsrev Pasha de nieuwe grootvizier en kondigde sultan Abd-al-Majid 
bij decreet de reorganisatie (Tanzimat) af: het Tanzimat fermani, d.i. Edict van reorganisatie, 
bevestigd in het Islahat Fermani van 1856, een Edict dat een soort charter en 
hervormingsprogramma inhield, onder meer een grootscheepse hervorming van het 
rechtssysteem. Dit leidde tot de invoering van een hele reeks wetboeken, sommige zeer sterk 
naar westers, vooral Frans, model, andere voornamelijk een compilatie van inheems recht: 
 

                                                 
burgerlijk en strafrecht zouden toepassen, en dat de ambtenaren van de suyltan bijstand zouden verlenen bij de 
uitvoering van die beslissingen. In 1604 werd de capitulatie aangevuld met een Frans protectoraat over de H. 
Grafkerk in Jeruzalem en andere christelijke heiligdommen. In 1673 werd de speelruimte voor christelijke 
missies nog vergroot. In de 18e eeuw volgden ook capitulaties ten gunste van andere Westerse landen, met name 
Rusland in 1774, en in de 19e eeuw nog aangevuld met de VS, Griekenland en België. 
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- in 1840 een strafwetboek dat ten dele Frans was geïnspireerd, het legaliteitsbeginsel (nulla 
poena sine lege) invoerde en sommige koranische straffen afschafte; een gewijzigd 
strafwetboek in 1858 was nog veel sterker op het Franse model gegrond; 
- in 1850 invoering van de franse Code de Commerce; 
- in 1861 een Wetboek van strafvordering naar Frans model; 
- in 1863 een Code maritime naar Frans model; 
- in 1861 een Wetboek procedure in handelsgeschillen (met procesrecht uit Duitsland en 
Frankrijk), met de oprichting van aparte handelsrechtbanken; 
- in 1880 een burgerlijk procesrecht naar Frans model. 
 
Anderzijds redigeerde men in 1869-1876 de Medjelleh: een (poging tot) codificatie van het 
hanifitisch vermogensrecht (onvolledig en casuïstisch) met inbegrip van procedureregels 
(hiermee werd eigenlijk de poort van de Idjtihad opnieuw geopend). Dit was de eerste maal 
dat de sharia "in paragrafen gegoten werd", naar Westerse stijl (stijl van de Code Napoléon). 
Het recht werd toegepast door seculiere rechtbanken (Nizami/ Nizamiya vgl. hoger de 
Mazalim).  
 
De keerzijde van deze codificatie was dat de bevoegdheid om de Sharia te interpreteren 
eigenlijk ontnomen werd aan de klasse van de rechstgeleerden1646. Vergeleken met de 
historische situatie hield dit een grote verschuiving van de macht in naar de staat (net zoals in 
West-Europa was gebeurd in de voorafgaande 100 jaar). In West-Europa is deze 
machtsverschuiving gecompenseerd door de democratisering van de politieke instellingen 
(parlamentarisme); in Turkije is dit een sruk poeilijker verlopen (en in de Arabische werled 
eigenlijk bijna geheel mislukt). 
 
 
Het personen- en familierecht en dat van de stichtingen (waqf) werd niet gecodificeerd, want 
het was verschillend naargelang de religieuze gemeenschap (de millet, meervoud milletler; zie 
hoger het personaliteitsbeginsel). De islamitische mukthasar werd een eerste maal 
gecodificeerd in 1917, en daarbij werd regelmatig een keuze gemaakt voor de meest geschikte 
geachte oplossing uit de verschillende scholen (dus niet alleen de Hanifitische), meer bepaald 
om de positie van de vrouw te verbeteren (een schriftelijk bewijs van de huwelijkssluiting 
werd opgelegd, en de bekendmaking door de rechter werd noodzakelijk om effect te geven 
aan een verstoting). Het familierecht bleef wel toevertrouwd aan kadirechtbanken. 
 
In 1847 kwam er ook een Concordaat met het Vaticaan, waardoor in Jeruzalem terug een 
katholiek patriarchaat mocht worden ingericht. In 1856 werd in een nieuwe Tanzimat 
(hervorming) aan de christenen en joden in theorie rechtsgelijkheid gegeven, zoals toegang tot 
alle beroepen inbegrepen het openbaar ambt, maar niet het leger; het recht om net als moslims 
als getuige op te treden in rechte, en om te zetelen in de provincieraden (de meclis).  
 
Het politiek regime bleef evenwel sterk autocratisch. In 1875 werden kort opeen twee sultans 
afgezet en vervangen. De nieuwe sultan Abd-ul-Hamid kondigde dan in 1876 een eerste 
grondwet af, die een gedeeltelijk verkozen Parlement invoert (d.i. een getrapt verkozen Kamer 
en een door de sultan benoemde Senaat) en verantwoordelijkheid van de ministers tegenover 
dat parlement.  

3.3.1.2.3.  Het autoritair regime van Abd-ul-Hamid 1877-1908 

                                                 
1646 Zie in dit verband het boek van Noah FELDMAN, The Fall and Rise of the Islamic State, Princeton 
University Press 2008. 
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Ze werd echter door dezelfde sultan al terug doch opgeschort in 1877. Na een inval van onder 
meer de Russen diende Turkije het Verdrag van San Stefano toe te staan (verlies van 
Bulgarije), dat dankzij Duitse hulp werd teruggeschroefd op het Congres van Berlijn (1878); 
wel diende daar de onafhankelijkheid van Servië, Montenegro, Roemenië en een deel van 
Bulgarije te worden erkend. 
 
De sultan reageerde  in het binnenland met een zeer repressief regime, onder meer tegen de 
liberale "Jonge Turken" (liberale partij opgericht in 1875) en een pan-islamitische politiek ter 
bevordering van een islamitische natie, met het terugschroeven van de rechten van de 
christenen en joden. Het daartegen opkomende Armeense streven naar autonomie werd 
beantwoord met de eerste massale moordpartijen op Armeniërs vanaf 1890 - met een eerste 
hoogtepunt in 1895-1896 dat toen reeds de naam Holocaust kreeg -, en eveneens massale 
moordpartijen op andere christelijke minderheden (de Arameeërs) en Koerden. Met name de 
Armeniërs waren geviseerd omdat er een zekere Armeense culturele renaissance was gepaard 
met economische welvaart (waardoor de traditionele maatschappelijke superioriteit van de 
moslims bedreigd scheen) 

3.3.1.2.4.   De revolutie van 1908 
 
De liberalen van de partij der jonge Turken konden echter een belangrijke aanhang verwerven onder de 
legeroffocieren en richtten een Comité op onder de naam "Eenheid en Vooruitgang" (Ittihad ve Terakki, vandaar 
ook Ittihadisten genaamd). Op 23 juli 1908 brak er een opstand uit, onder leiding van onder meer Enver Pasha. 
De sultan stelde de grondwet terug in werking en liet het parlement samenkomen. Oostenrijk maakte van de 
opstand gebruik om Bosnië en Herzegovina te annexeren en de Bulgaarse koning om alle verplichtingen jegens 
de sultan af te schudden. Na een tegenrevolutie in april 1909 overmeesterden de opstandelingen Constantinopel 
terug einde april. Ze zetten sultan Abdul Hamid af en vervingen hem door zijn broer sultan abdul Medjid 
(Mehmed) en diens zoon Muhammad V. Een nieuwe grondwet werd afgekondigd op 5 augustus 1909, die aan 
het Comité voor Eenheid en Vooruitgang een dictatoriaal toezichtsrecht toekende. De invloed van de officieren 
daarin was erg groot, en zij volgden een door militaire concepten gevoed Turks nationalisme. De drie sterke 
mannen waren de minister van oorlog Enver Pasja, de minister van binnenlandse zaken en partijleider Talaat en 
generaal Djemal Pasja. 
 
De revolutie van 1908/1909 leidde wel tot de uitvoering van hervormingen die al vanaf 1839 
of later in de 19e eeuw waren gepland: 
- de rechtsgelijkheid ongeacht religie werd ingevoerd, inzake belastingen (afschaffing djizia), 
politieke rechten en legerdienst (met voor het eerst toegang tot het leger voor christenen, maar 
ook militaire dienstplicht); 
- er werd een einde gemaakt aan de slavenmarkt (die in Istanbul dus bestond tot 1908). 
 
De revolutie maakte geen einde aan de slachtpartijen en etnisch-religieuze zuiveringen op 
minderheden. In tegendeel startte de genocide op de Armeniërs opnieuw met massale 
moordpartijen in 1909 en als droevig hoogtepunt de uitmoording van 1 tot 1,5 miljoen 
Armeniërs in 1915-1917 (zie de bespreking bij Armenië); verder de uitdrijving of 
uitmoording van de Grieken uit Anatolië (de Pontische, Ionische en Cappadocische 
Grieken1647) in 1914, de genocide op de (eveneens christelijke) Arameërs of Assyriërs1648, en 
de genocide op de Jesiden1649 (enkele honderdduizenden omgekomen). Het betrof volkeren 
                                                 
1647 ca. 750.000 uitgemoord op een geschatte kleine 2 miljoen, de rest uitgedreven. 
1648 naar schatting 750.000 vermoord op een totaal van een klein miljoen, slechts 80.000 overlevenden, waarvan 
het grootste deel in de loop van de 20e eeuw naar het Westen gevlucht. 
1649 Yezidi if Izdi, een in de 11e eeuw ontstane esoterische religieuze secte (onder leiding van sjeik Adi ben 
Musafir, ca. 1057-1160), vanuit de Shia maar zichzelf als een vorm van Zoroastrisme beschouwend, met 
invloeden uit het christendom en oud-oosterse godsdiensten. 
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die om religieuze redenen eeuwen formeel hooguit tweederangsburgers waren geweest, wat 
ten dele het gemak verklaart waarmee ze werden uitgemoord. Hun historische aanwezigheid 
werd en wordt sindsdien systematisch uitgeveegd. 
 
3.3.1.3.   Onder de republiek 

3.3.1.3.1.  De revolutie van 1922-1924 (republiek, nationaalstaat, secularisering). 
 
Na de nederlaag in W.O. I diende Turkije het Verdrag van Sèvres te sluiten (1920), dat neerkwam op een kleiner 
Turkije dan het huidige, onder meer door toekenning van belangrijke gebieden aan de Grieken (Westkust) en de 
Armeniërs1650 en de Koerden (in het Oosten)1651. Daartegen revolteerde het leger onder leiding van de officieren 
die de oorlog tegen i.h.b. de Grieken en Armeniërs (beschouwd als een nationale bevrijdingsoorlog) voortzetten 
en daarbij sukses boekten (in 1922). Het Ottomaanse Parlement werd ontbonden en een nieuwe “grote 
assemblee” of Volkscongres samengeroepen in 1920, dat Mustafa Kemal - later bijgenaamd "Ataturk"1652 - tot 
voorzitter verkoos en een voorlopige grondwet aannam (1920-1921).  
 
Op 1 november 1922 (na de succesrijke veldtocht van Atatürk) werd de monarchie (het 
sultanaat) officieel afgeschaft en de sultan (Mehmed) afgezet (het ambt van kalief als 
spiritueel leider werd nog niet afgeschaft, dat gebeurde eerst in 1924, en ging intussen naar de 
neef van de sultan, Abd al-Majid a. Abdül Mejid). De hoofdstad werd verplaatst naar Ankara 
(in het midden van het land) in plaats van Istanbul.  
 
De Turkse heroveringen (op de Grieken, Armeniërs e.d.) werden erkend in het Verdrag van 
Lausanne in 19231653 (ter vervanging van dat van Sèvres) en aan de hoger besproken 
Capitulaties werd een einde gemaakt1654, dit alles in ruil voor de belofte van 
minderheidsrechten (die echter nooit werd uitgevoerd), en gaven aanleiding tot een door de 
Volkenbond georganiseerde bevolkingsruil (vandaag zou men spreken van een “etnische 
zuivering”). 
 
In 1924 kwam er een radicalisering met revolutionaire hervormingen o.l.v. Mustafa Kemal 
Ataturk, hervormingen die een fundamentele breuk met het verleden uitmaakten. 
 
Zo werd in 1924 een definitieve grondwet naar Frans model ingevoerd, met het republikeinse 
concept van de volonté générale van de natie als geheel. Zoals Frankrijk wordt Turkije een 
een republiek gebaseerd op de gelijkheid van alle individuen, en waarin dus geen 
minderheidsgroepen erkend worden, een streng unitaire staat, een en ondeelbaar naar Frans 
model. Tot op vandaag bepaalt de Grondwet dat zelfs door middel van een 
grondwetswijziging het federalisme niet kan worden ingevoerd. Het Koerdische verzet tegen 
de unitaire staat (o.l.v. Shaykh Said) werd militair neergeslagen in 1924-25. De noodtoestand 
bleef wel gelden tot in 1928. 
 
Door middel van die grondwet en de daarmee gepaard gaande hervormingen werd Turkije een 
seculiere staat. Enkele belangrijke aspecten daarvan waren: 
 

                                                 
1650 Althans diegene die de genocide van 1915 overleefd hadden, d.i. de ca 600.000 Armeniërs die kunnen 
vluchten waren bij Turkije; volgens het Verdrag kregen zij een staat in het noordoosten van Turkije. 
1651 Voor een kaart van de verdeling krachtens dat verdrag, zie http://www.atlas-historique.net/1914-
1945/cartes/TurquieSevres.html 
1652 1881-1938; "Ataturk" betekent “vader van alle Turken”. 
1653 Kaart op http://www.atlas-historique.net/1914-1945/cartes/TurquieLausanne.html 
1654 De Centrale Mogendheden hadden daarvan reeds in 1919 afstand gedaan, de Sovjet-Unie in 1921. 
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1° dat de sharia zijn statuut verloor als bindende leidraad voor wetgeving en rechtswetgeving. 
Dit maakte de weg vrij om ook de inhoud van de rechtsregels te veranderen, en er werd 
dadelijk begonnen met het ontwerpen van Wetboeken (ingevoerd vanaf 1926, zie hieronder). 
 
2° dat het religieus ambt van “kalief” (plaatsvervanger van de profeet Muhammad), dat 
voordien door de sultans was bekleed, werd afgeschaft (en de kalief afgezet op 3 maart 1924). 
Onder meer deze beslissing is een doorn in het oog van de islamisten, en in hun ogen 
omzeggens de zwaarste fout die Turkije heeft begaan. De familie van de sultan-kalief werd 
het land uitgezet. 
 
3° dat de religieuze instellingen (bv. de waqf of stichtingen) genationaliseerd werden en de 
religie volledig onder staatscontrole werd geplaatst (dus geen “scheiding van kerk en staat”), 
nl. onder een door de Grondwet voorzien “Departement voor religieuze zaken” (nu art. 136 
GW; het bestaat uit 2 directoraten, de Diyanet voor islamzaken en de Vakiflar voor andere 
religies). 
 
4° dat ook het onderwijs, dat grotendeels in handen was van de moskeeën of andere religieuze 
organisaties (de madrasj/medreses), genationaliseerd werd en vervangen door openbaar 
onderwijs. 
 
In 1928 werd de verwijzing naar het islamitisch karakter van de staat uit de Grondwet van 
1921/1924 geschrapt. In de eerstvolgende jaren volgden nog belangrijke hervormingen. 
Sommige daarvan zijn in de Grondwet zelf opgenomen; acht andere niet als dusdanig maar 
wel grondwettelijk gelegitimeerd in 1937 (en tot vandaag verankerd in art. 174 van de 
Grondwet van 1982): 
1. de invoering van het openbaar onderwijs (zie hoger) (wet 430 van 1924), met een leerplicht 
van 6 tot 10 jaar; 
2. de invoering van het dragen van hoeden (in plaats van de traditionele islamitische 
hoofddeksels naargelang ieders rang, zoals de fez) (wet nr. 671 van november 1925); 
3. de sluiting van de (derwisj)orden en soefi-broederschappen (tarikat) en daarmee verbonden 
islamitische instellingen van de Graftomben (van heiligen, de zawiya’s), en afschaffing van 
sommige islamitische ambten en titels (wet nr. 677 van 1925); 
4. de invoering van het burgerlijk huwelijk (voorafgaand aan een religieus huwelijk), dit in 
het kader van het burgerlijk wetboek van 1926 (het beginsel zelf is wel grondwettelijk 
verankerd); 
5. de invoering van het decimaal stelsel (van getallen, maten en gewichten) (wet 1288 van 20 
mei 1928); 
6. de invoering van het Turks alfabet gebaseerd op het Latijns alfabet1655 (wet 1353 van 1 
november 1928); (een gevolg daarvan is vandaag de veel hogere alfabetiseringsgraad in 
Turkijke vergeleken met het Midden-Oosten) 
7. de afschaffing van een reeks traditionele titels (bv. Efendi, Bey, Pasa) (wet 2590 van 26 
november 1934); 
8. het verbod op het dragen van een sluier en sommige andere kledingstukken (wet 2596 van 
3 december 1934)1656. 

                                                 
1655 Tegelijk werd de Turkse taal ook zoveel mogelijk gezuiverd van de talloze Arabische en Perzische 
leenwoorden die in de loop der eeuwen in het Turks in gebruik waren gekomen. Zie hierover G. LEWIS, The 
Turkish langugae reform: a catastrophic success, Oxford Univ.Press 1999). 
1656 Als een voorbeeld van de wijze waarop Ataturk de modernisering in het dagelijks leven forceerde vermeldt 
O. ROY, La Turquie aujourd'hui (uitg. Universalis) dat de ambtenaren verplicht waren de zaterdag aanwezig te 
zijn op bals tezamen met hun echtgenoten die moesten gekleed zijn in zwart avondkleed met korte mouwen - wat 
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Verder werd ook: 

- de Gregoriaanse kalender ingevoerd in plaats van de islamitische (1926), met de 
invoering van de zondag als rustdag in plaats van de vrijdag; 

- tegelijk met het sluierverbod het vrouwenstemrecht (1934)1657 ingevoerd en het verbod 
op polygamie (eveneens 1934).  

 
Alles tezamen betekende dit dus een radicale breuk. Het hield ook in dat Turkije brak met 
islamitische opvattingen over legitimiteit (vgl. de bespreking daarvan hoger) en deze verving 
door een politieke orde van strikt territoriale aard waarin legitimiteit berust op het 
vertegenwoordigen van de natie door middel van de grondwettelijke organen en procedures, 
dus een radicale wending naar een Westerse staats- en rechtsopvatting. De keerzijde hiervan 
was en is dat Turkije zich bijna volledig heeft afgesneden van het eigen verleden, van de 
eigen geschiedenis en cultuur. Men moet dit zelfs letterlijk begrijpen: door de verandering van 
alfabet en de zuivering (de-arabisering) van de taal zijn Turkse teksten van voor 1924 enkel 
nog voor specialisten leesbaar. 

3.3.1.3.2.   Invoering van seculiere wetboeken 
 
Het ontnemen van zijn bindend statuut aan de sharia maakte zoals gezegd de weg vrij voor de 
invoering van seculiere wetboeken naar Westers model. 
 
In 1926 werd een burgerlijk wetboek ingevoerd dat neerkwam op het Zwitsers Burgerlijk 
Wetboek (ZGB)1658, met beperkte wijzigingen.  
 
Ook het personen- en familierecht werd overgenomen uit het Zwitserse recht, zij het met niet 
onbelangrijke wijzigingen t.a.v. het ZGB die voortbouwden op het bestaande Ottomaanse 
wetboek van 1917). Dit bracht een heuse cultuurshock met zich mee bracht (invoering 
burgerlijke stand, burgerlijk huwelijk, brugerlijke echtscheiding, familienaam, enz.).  
 
Er waren verschillen op het vlak van het zakenrecht en zekerheid m.b.t. roerend goed. 
Bovendien werd het handelsrecht niet mee ingevoerd. Dit bleef bepaald door het in de 19e 
eeuw ingevoerde Franse wetboek van koophandel, tot in 1957 een nieuw wetboek van 
Koophandel afgekondigd werd dat wel sterk Zwitsers is. In 1929 volgde er ook een wetboek 
van tenuitvoerlegging en faillissement, eveneens gebaseerd op Zwitsers recht (van 1889); dit 
werd vervangen in 1965.  
 
Het Burgerlijk wetboek werd herhaaldelijk gewijzigd; in 2002 trad een belangrijke 
modernisering in werking. 
 
Het burgerlijk procesrecht werd overgenomen uit het Zwitserse kanton Neuchâtel. Op het 
gebied van het strafrecht werd in 1926 het Italiaanse Strafwetboek (van 1889) ingevoerd, en 

                                                 
in grote gebieden van Anatolië toen welhaast als nudisme werd beschouwd. Een ander asepct is dat Ataturk de 
“westerse” klassike muziek sterk bevorderde. 
1657 Bij de eerste verkiezingen van 1935 telde het parlement reeds 18 vrouwen, meer dan vandaag ... 
1658 Deze keuze voor het ZGB lijkt op het eerste zicht vreemd, maar is te verklaren door het feit dat de Minister 
van Justitie in Zwitserland had gestudeerd. Louter qua stijl zou het BGB beter gepast hebben, daar het veel 
"scholastieker" is dan het Zwitserse en in die zin beter paste bij de islamitische doctrine (die echter nooit zo 
systematisch is geweest als de Duitse). Anderzijds was er in het Ottomaanse rijk ook een meer pragmatische 
traditie, waar het Zwitserse recht dan toch beter bij aansloot. 
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werd in 1929 het oude (Franse) Wetboek van Strafvordering vervangen door een op de Duitse 
StPO van 1877 gebaseerde.  

3.3.1.3.3.  Staatkundige ontwikkelingen 
 
Sinds de revolutie van 1921-1924 beschouwt het leger zichzelf als de garant van de 
eenheid/ondeelbaarheid zowel als van het seculier karakter van de staat. Wanneer deze 
kenmerken van de staat of de stabiliteit van de regering in gevaar werd geacht, pleegde het 
leger meermaals een staatsgreep, zo in 19601659 (gevolgd door een nieuwe vrij 
liberaaldemocratische grondwet in 1961), in 1971 (een coup "per memorandum", die eerste 
minister Demirel tot aftreden dwong) en in 1981. In 1971 en 1981 leidde de coup wel tot een 
burgerregering die aanleunde bij de bestaande partijen. 
 
In 1982 werd een nieuwe grondwet gevormd (goedgekeurd bij referendum), die nog 
duidelijker een westerse parlementaire democratie inricht, en de meerpartijendemocratie terug 
in werking stelde vanaf 1983. De Grondwet versterkt het seculier karakter van de staat en 
verankerde de Ataturkse hervormingen grondwettelijk, zodat zij niet door de wetgever bij 
gewone wet ongedaan kunnen worden gemaakt, en de rechter deze verworvenheden of 
nieuwe wetten die er uitdrukking aan geven niet strijdig kan verklaren met de grondwet. De 
nieuwe minister Özal (1983-1989, vervolgens president tot zijn dood in 1993) voerde een 
liberale economische politiek van privatiseringen, die een nieuwe klasse van rijken deed 
ontstaan in Anatolië, vooral belijdende moslims (waartegenover de traditionele 
handelaarsklasse in Istanbul grotendeels uit seculieren dan wel joden en christenen bestond). 
Het is deze klasse die de basis vormt voor de islamitische partij van Erbakan (die sedert de 
verkiezingen van 3 november 2002 aan de macht is). 
 
Partijen die het seculiere karakter van de staat en de controle van de staat over de religie 
wilden afzwakken, werden meermaals buiten de wet geplaatst1660, en onder een andere naam 
heropgericht. In 1995 werd de grondwet gewijzigd om de seculiere democratie te versterken.  
 
Begin 21E eeuw werd een belangrijke hervorming van het strafrecht aangevat; een nieuw 
wetboek van strafvordering zou in de loop van 2005 worden ingevoerd. 
 
Evenwel blijft het Turkse grondwettelijke en rechtssyssteem de vrijheid van meningsuiting 
e.d. sterk beperken op alle gebieden waar het imago of de eer van Turkije zou worden 
bedreigd; de ontkenning van onder meer de Armeense Holocaust is een officiële doctrine, 
voor de handhaving waarvan allerlei middelen worden ingezet in binnen- en buitenland1661. 
 
3.3.2.  Huidige politieke instellingen 
 
De grondwet dateert zoals gezegd van 1982. Op wetgevend vlak is er een éénkamerstelsel 
(550 volksvertegenwoordigers). In het publiekrecht (grondwettelijk en administratief) is 

                                                 
1659 Tegen de regering van de Democratische partij van Menderes, de eerste premier die niet behoorde tot de 
door Ataturk opgerichte Republikeinse Volkspartij. 
1660 Het verbod op de Refah-partij werd toelaatbaar geacht onder het EVRM door een arrest van het EHRM dat 
op erg betwistbare gronden geveld werd (arrest Refah Partisi (The Welfare Party) e.a. t. Turkije van 13 februari 
2003); de partij werd geacht een manifest actueel gevaar te vormen voor de Turkse democratie. De opvolger-
partij onder dezelfde leiders haalde evenwel de absolute meerderheid van zetels na de verkiezingen van 2002, 
wat blijkbaar niet heeft geleid tot de verwerkelijking van dat gevaar .... 
1661 Zo wordt ook geld gebruikt om buitenlandse media en universiteiten te manipuleren, chantage ingezet tegen 
politici en bedrijven die de Armeense Holocaust erkennen, e.d.m. 
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Turkije nog altijd sterk Frans (met bv. aparte administratieve rechtbanken, zoals een raad van 
State). Er is een Grondwettelijk Hof. 
 
3.3.3.  Grondrechten 
 
De individuele godsdienstvrijheid is gewaarborgd; zij wordt echter ernstig belemmerd doordat 
de kerken geen vrijheid hebben om de godsdienst in te richten: 
- de kerken kunnen geen rechtspersoonlijkheid krijgen. De islâm is gewoon een onderdeel van 
de staat en de anderen hebben geen rechtspersoonlijkheid. Ze kunnen wel goederen 
onderbrengen in stichtingen, doch ook dat is voorbehouden aan erkende godsdiensten (met 
name de joodse en de grieks-orthodoxe). In 1972 werden ook alle kerkelijke bezittingen 
onteigend wanneer het bewijs niet kon geleverd worden dat de eigendom van voor 1923 
dateerde. 
- in de praktijk is er een quasi-onmogelijkheid om kerken te bouwen of zelfs maar te 
herstellen.  
- religieus onderwijs wordt niet erkend. De enige christelijke hogeschool, die van de patriarch 
van Constantinopel, werd in 1971 gesloten (met het argument dat men maar theologie moest 
studeren aan de officieel neutrale officiële hogescholen, waar echter enkel moslims 
hoogleraar theologie zijn ...).  
 
Turkije kent dus geen scheiding van kerk en staat, niet zozeer omdat de kerk de staat zou 
domineren, maar omdat de kerken juist volledig ondergeschikt zijn aan de staat, de 
islamitische eredienst doordat ze er quasi een onderdeel van is ingevolge de nationalisatie van 
1923 (ze ressorteert sindsdien onder de Diyanet (voluit Diyanet Isleri Baskanligi), afdeling 
van het ministerie van religieuze zaken), de andere doordat ze geen corporatieve vrijheid 
hebben (en onder controle van de Vakiflar staan). 
 
Hoopvol is wel dat de islamitische religieuze instanties grotendeels in handen zijn van de 
theologische school van Ankara, die recent een meer hermeneutische theologie heeft 
ontwikkeld, die de universaliteit van de basisprincipes van de Korân onderscheidt van de 
historiciteit van de concrete vorm ervan - wat een essentiële breuk betekent met het 
traditionele begrip van de  Korân; en verder ook een duidelijker onderscheid maakt tussen 
theologie (ilahiyat, van ilah = god) en religieus recht (sharia)1662. 
 
3.3.4.  Privaatrecht 
 
Turkije is naast de ex-communistische landen (Albanië en de ex-Sovjetrepublieken) het enige 
islamitisch recht dat ook het familie- en erfrecht radicaal geseculariseerd heeft, de mukthasar 
vervangen heeft door burgerlijke wetgeving. De religieuze rechtbanken zijn afgeschaft. Dit 
alles betekende zo’n cultuurshock, dat het nieuwe rechtsstelsel niet altijd werd toegepast, en 
vele mensen het gewoonterecht1663 bleven volgen, althans in landelijke gebieden.  
  

                                                 
1662 Zie voor een overzicht van de nieuwe Turkse theologie F. KÖRNER, "Revisionist Koraan Hermenuetics in 
Contemporary University Theology", in Rethinking Islâm, Ergon Würzburg 2005.  
1663 Zo trouwde bijna niemand volgens het burgerlijk huwelijk, met als gevolg dat bijna alle kinderen 
buitenechtelijk waren. Om deze situatie recht te zetten werden meermaals speciale wetten uitgevaardigd. 
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3.4.  De Arabische en gearabiseerde landen van het Midden-Oosten (al-Mashriq) 
 
Tot in het begin van de 20e eeuw maakten de meeste Arabische landen uit het Midden-Oosten 
(al-Mashriq van arab. Sjarq, Oost) deel uit van het Ottomaanse rijk, behalve Egypte (zie 
verder) en Saoedi-Arabië (zie verder). De 19e eeuwse Ottomaanse hervormingen hebben daar 
in beginsel ook plaats gehad (met onder meer de invoering van de Medjelle) en andere 
wetboeken). 
 
In de 19e en vooral 20e eeuw stonden de meeste van deze landen een tijdlang onder controle 
van Westerse mogendheden, met name onder Britse of Franse controle (periode van het 
kolonialisme genaamd). Zij hebben niet dezelfde radicale revolutie en secularisatie gekend als 
Turkije, en vele van de Turkse hervomingen onder Atatürk hebben er niet plaatsgevonden. De 
meeste van deze landen hebben natuurlijk ook wel een belangrijke modernisering gekend, ook 
in het rechtssysteem. In de periode 1945-1975 konden de meeste Arabische landen als 
seculiere staten worden beschouwd; het panarabische nationalisme had een grote invloed. Op 
juridisch vlak scheen het religieuze recht enkel nog een historische maar geen formele 
rechtsbron meer te zijn; zo bv. waren de beruchte sharia-straffen rond 1970 bijna overal 
verdwenen uit het positieve recht1664.  Wel was (en is) de islam bijna overal (behalve Libanon 
en Syrië) krachtens de grondwet staatsgodsdienst; dit betekent onder meer dat er een 
Ministerie van religieuze zaken is dat (net als in Turkije) toezicht uitoefent over de 
islamitische stichtingen (Waqf), dat imams vaak betaald worden door het Ministerie1665, de 
theologische hogescholen onderdeel vormen van de staatsuniversiteiten (behalve de al-Azhar 
in Kaïro) e.d.m. 
  
In het laatste kwart van de 20e eeuw kwam het islamisme echter sterk op1666. 
 
Ook ontstond er voor het eerst een hevig antijudaïsme (dat was voordien, althans zeker reeds in de 19e eeuw, wel 
aanwezig bij de christelijke kerken in het Midden-Oosten); zo bood de groot-moefti van Jeruzalem reeds binnen 
enkele weken nadat Hitler in Duitsland aan de macht was gekomen zijn diensten aan ... (daarvan werd eerst na 
1938 gebruik gemaakt, wat leidde tot steun aan nationaal-socialistische organisaties in het Midden-Oosten, zoals 
de Baath-partij en de eerste moordpartijen op joden (Bagdad 1941 e.a.)). Met name na de "catastrofe" van 1948 
in Palestina, waar de tot dan ongevaarlijk geachte joden, die maar met 500.000 waren, erin slaagden 5 zich 
machtig achtende Arabische landen te verslaan, was de Arabische wereld in shock en werden enerzijds de joden 
massaal uitgedreven en anderzijds alle thema's van het vooroorlogse Europese antisemitisme breed ontwikkeld 
(verspreiding van de valse Protocollen van de wijzen van Zion en alle andere beschuldigingen die de voorbije 
eeuwen in Europa tegen de joden hadden gecirculeerd). 
 
Na de wapenstilstand van 1948/1949 in Israël/palestina speelden de VN een zeer dubbelzinnige rol t.a.v. 
verdrijvingen en vluchtelingen. Van de volledige uitdrijving van de joden uit de omliggende Arabische landen 
werd zonder meer akte genomen; t.a.v. de uit Israël verdreven of gevluchte Arabieren werden bijzondere 
maatregelen genomen, zoals de organisatie van vluchtelingenkampen door de VN en allerle hulpmaatregelen 
(iets wat de VN in die periode t.av. geen enkele andere vluchtelingengroep deed, ook niet t.av. de veel massalere 
vluchtelingenproblematiek in Indië en Pakistan in dezelfde periode); mede daardoor is het 
vluchtelingenprobleem blijven bestaan en werd de integratie van Palestijnse vluchtelingen in de Arabische 
wereld in  grote mate belemmerd (behalve in Jordanië, dat wel enige tijd een integratiepolitiek voerde). 
 
3.4.1.1.   Libanon 
 

                                                 
1664 met uitzonderingen in Saoedi-Arabië, Qatar, Oman en Afghanistan. 
1665 Dit betekent dat er de facto een soennitische clerus is, hoewel de soennitische islam anders dan de sjia 
traditioneel geen clerus kent. 
1666 vanaf 1972-1973 werden terug shariastraffen ingevoerd in Libië, in 1979 in Iran, enz. 
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Libanon was minstens tot voor kort nog in meerderheid door christenen bewoond (waaronder vooral 
maronieten), die steun zochten bij Frankrijk, dat het land van Syrië heeft afgesplitst. Ook het recht is sterk Frans 
geïnspireerd. Vandaag is ca 60 % moslim en een kleien 40 % christen. 
 
De ottomaanse Medjelle werd in 1932 vervangen door een wetboek dat gebaseerd is op de Code Civil, de Code 
des obligations et contrats, gemaakt door Josserand. In 1933 volgde een Code de procédure civile en in 1944 een 
Code de commerce. 
 
Het ottomaanse familierecht van 1917 bleef van kracht voor de moslims, het christelijke voor de maronieten. 
 
3.4.1.2.   Egypte 
 
Data: 995.000 km2, ca. 74.000.000 inw. (2003); kleine etnische minderheden van Grieken, Armeniërs, Nubiërs. 
ca. 6 % koptische christenen en 94 % moslims. 

3.4.1.2.1.  Politieke en rechtsgeschiedenis 

i. 641-1875 
 
Egypte werd reeds in 641 door Arabische legers onder de kalief van Medina veroverd. In de tijd van de 
Abbasiden waren er lokale heersers die de kalief van Bagdad erkenden, tot de Fatimiden (een sjiïtische secte die 
in het begin van de 10e eeuw hun leider tot tegenkalief uitriepen) het vanuit Tunesië veroverden in 969 en Kaïro 
bouwden als hoofdstad. Hun kalifaat hield twee eeuwen stand. 
 
In 1171 werd Egypte veroverd door Saladin1667 die nominaal de soennitische kalief van Bagdad erkende en in 
1250 kwam het in handen van van Mamelukkenlegers, die eveneens nominaal onder de kalief ressorteerden. Na 
de verwoesting van Bagdad door de Mongolen in 1280 installeerden deze een afstammeling van de Abbasiden 
als kalief van Kaïro. De Mamelukken waren een militaire elite van slaven onder leiding van een uit henzelf 
gekozen sultan, die de werkelijke macht uitoefende en ook Mekka en Medina conroleerden (en lange tijd ook 
Palestina). Onder de Mamelukken vond in Egypte een aggressive islamiseringscampagne plaats (onder meer 
door de soefi-broederschappen) die maakte dat de tot dan toe nog grotendeels koptisch-christelijkee bevolking 
islamitisch werd.  
 
In 1571 werd Egypte door de Ottomanen veroverd en sindsdien als een verre provincie bestuurd. 
 
Na een kortstondige verovering door de troepen van Napoleon (1798), verjaagd door de Britten, kwam Egypte 
formeel terug onder de Ottomaanse sultan, maar was in feite vrijwel onafhankelijk onder een eigen kedive 
(onderkoning). Dit werd nog meer zo na de opstand van 1832 en het daarop volgende compromis (regering van 
khedive Ibrahim, ° 1789, + 1848). Daardoor kende Egypte ook niet de Ottomaanse hervormingen (ook niet de 
Medjelle), al zijn er zeker parallellen te trekken.  

ii. Na 1875 
 
Egypte ondervond een sterke Westerse invloed, meer bepaald van Frankrijk en Engeland, 
door de vele handelstransacties. Burgers van westerse staten die er verbleven en handel 
dreven hadden krachtens volkenrechtelijke afspraken (de "capitulaties") een soort 
diplomatieke status, waardoor ze niet onder de Egyptische jurisdictie vielen. 
 
Na 1875 ontstond een juridisch pluralisme, gebaseerd op het personaliteitsbeginsel. De 
Europeanen handelden volgens het Westers recht en de Egyptenaren volgens het lokaal recht. 
- In 1876 werden de statelijke Tribunaux mixtes opgericht, die burgerlijke en 
handelsgeschillen met buitenlanders beslechtten. Dit gebeurde op basis van de Codes mixtes 
die hoofdzakelijk een verkorte versie waren van de franse codes, met uitzondering van het 
familie- en erfrecht. De tribunaux mixtes hanteerden 4 officiële talen (Arabisch, Frans, Engels 
en Italiaans). 
                                                 
1667 stichter van de dynastie der Abuyyiden, sultans in Egypte van 1171 tot 1250. 
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- Onder Egyptenaren werd een recht toegepast dat een mengvorm was tussen die Codes 
mixtes en het traditionele islamitische vermogensrecht 
- Het familie- en erfrecht van buitenlanders kwam voor consulaire rechters en dat van de 
Egyptenaren voor de eigen religieuze gemeenschap (nl. de islâm en de kopten). 
 
Het islamitische familie- en erfrecht werd gecodificeerd in 1875.1668 Dit impliceerde eigenlijk 
dat de poort van de Idjtihad opnieuw geopend was, voor de eerste keer sinds de 10e eeuw.  
 
In 1879 verkregen de Britten een meerderheidsaandeel in het Suezkanaal, en in 1882 bezetten 
ze heel Egypte en Soedan als een soort protectoraat. Egypte werd formeel onafhankelijk van 
de Britten (en een monarchie) in 1922. 
 
Het familierecht werd opnieuw gecodificeerd in het interbellum (1920, 1929, erfrecht in 
1943). 
 
In 1936 werd een Anglo-Egyptisch verdrag gesloten dat de afschaffing van de bijzondere 
rechtsmacht voorzag en de terugtrekking van de Britse troepen na een overgangsperiode. in 
1937 verviel de consulaire rechtsmacht en in 1949 (na een overgangsperiode van 12 jaar) 
werden de troepen teruggetrokken en werden de Tribunaux mixtes opgeheven en een B.W. 
ingevoerd. Inhoudelijk was dit zeer sterk geïnspireerd op het franse recht, ten dele ook door 
het Italiaanse recht, met behoud van enkele “islamitische” rechtsfiguren (vnl. bij de 
schenking, de vele voorkooprechten, e.d.m.). Daarbij werden in dit wetboek regelmatig ook 
oplossingen opgenomen die in Frankrijk gegroeid waren in de rechtspraak na de invoering 
van de C.C., maar er niet gecodificeerd waren.  
 
In 1952 werd de monarchie omvergeworpen door legerofficieren o.l.v. Gamal Abdel Nasser en werd Egypte een 
republiek. 

3.4.1.2.2.   Privaatrecht vandaag 
 
Het familie- en erfrecht is nog steeds islamitisch, maar sinds 1955 is het wel aan burgerlijke 
rechtbanken toevertrouwd, en werd onder meer in 1979 gemoderniseerd (bv. verplichte 
alimentatie na verstoting door de man, alsook toekenning van de gezinswoning aan de 
vrouw). 
 
De Sharia is minstens nominaal in de Grondwet verankerd als grondslag voor het 
rechtssysteem (door president Sadat, als toegeving aan de islamisten), wat een belangrijke 
weerslag heeft op het familierecht, doch weinig daarbuiten. 
 
3.4.1.3.  Irak 
 
Data: 437.072 km2; ca. 24.000.000 inwoners, 62 % sjiïeten, 35 % Soennieten, ca. 600.000 à 750.000 christenen 
(3 à 5 %) (zeker 250.000 gevlucht sinds 1990) (daarvan ca. 500.000 Chaldeeuwse katholieken, 150 à 200.000 
Chaldeeuwse/Assyrische Nestorianen, ca. 55.000 Syrische katholieken); 30.000 Jesiden, 20.000 Mandeërs 
(Sabeërs)1669, 2500 Joden. Talen: 16 à 20 % Koerden, verder Turkmenen, kleine minderheden Grieken en 
Armeniërs, en enkele dorpen spreken nog Aramees (Syrisch of Sureth)1670. 

                                                 
1668 En herzien in 1920, 1929, 1979, 1985. in 1979 werd een grote gelijkheid van man en vrouw ingevoerd, die 
evenwel ongrondwettig werd verklaard (strijd met de sharia) en daarom in 1985 afgezwakt. 
1669 Religie ontstaan in de eerste eeuwen nC met christelijke en oud-oosterse elementen. 
1670 In de vlakte van Ninive, ten oosten van Mosoel, het kerngebied van de Chaldo-Assyriërs (waarvan de 
meerderheid wel is uitgeweken naar steden als Bagdad en Basra), door hen Klein Assyrië (Beth Nasrin) 
genoemd, en waar zij een autonome regio hopen te krijgen. 
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Mesopotamië werd ge-evangeliseerd door de “apostel” Mar Mari. De Oost-syrische kerk (later Chaldeërs of 
Nestorianen genomed) scheurde zich af na het Concilie van Efese (431, zie hoger). 
 
Bagdad was de hoofdstad van de Abbasieden (750-1258), tot aan de verwoesting door de Mongolen (1258). In 
1515 werd Mesopotamië ingelijfd door de Osmanen (Turken) en tot 1918 vanuit Istanboel geregeerd. Het was 
een grensgebied waarin vaak oorlog werd gevoerd met Perzië. 
 
Het zijn de Britten die met de hulp van stamhoofden Irak in WO I veroverden en de soennitische stammen dan 
ook na de oorlog een gepriviligieerde positie gaven. Zij plaatsten vervolgens koning Feisal op de troon uit de 
Hasjemitische dynastie (die vandaag nog in Jordanië regeert), welke ca. 1920 door de Saoedis uit hun koninkrijk 
Hedjah (nu het Westen van Soaedi-Arabië) waren verdreven. De sjiïetische helft van de bevolking werd klein 
gehouden, evenals de Koerden, en onder de Assyrische christenen die gesandwichd zaten tussen Turkije en Irak 
vonden massamoordne plaats (o.m. in 1933). 
 
In 1951 werd een burgerlijk wetboek ingevoerd dat grotendeels gebaseerd was op het Egyptische B.W., doch 
met iets meer traditonele islamaitische regels en ook enige invloed van het Engelse recht. Het islamitisch 
familie- en erfrecht  werd zoals in Egypte apart gecodificeerd in 1959 (gewijzigd in 1978). 
 
In 1958-1959 werd de koning afgezet door een militaire staatsgreep vanuit de Baath-partij, die een toenemde 
dictatoriaal regime installeerde, culminerend in de tyrannie van Saddam Hussein (officieel aan de macht in 
1979). In 1990 viel Irak Koeweit binnen en werd er door een Westerse coalitie verjaagd (tweede Golfoorlog); in 
2003 werd het land door de Amerikanen en Britten militair veroverd (derde Golfoorlog). In 2004 werd een 
voorlopige Grondwet afgekondigd en in 2005 werden parlementsverkiezingen gehouden die leidden tot een 
meerpartijenregering en een permanente Grondwet, waarna een nieuw parlement werd verkozen op basis van die 
grondwet. 
 
Typisch voor Irak is onder meer de zeer sterke positie die stamverbanden bewaard hebben (naast Saoedi-Arabië 
het land waar de bedoeïenenstammen die sterke positie hebben kunnen handhaven). 
 
3.4.1.4.   Syrië 
 
Het huidige Syrië (dat slechts een deel is van het historische Syrië, dat ook Libanon, Jordanië, en een deel van 
Irak en Zuid-Turkije omvatte) werd na 1918 een Frans protectoraat. In de Franse tijd waren er voortdurend 
botsingen tussen de verschillende etnisch-religieuze groepen. Dit verbeterde niet na de onafhankelijkheid in 
1946; bij de verkiezingen van 1947 was er een grote politieke versnippering. Er volgde een periode van militaire 
staatsgrepen, nieuwe verkiezingen, en grote instabiliteit. Sedert 1954 is de seculier-Arabische Ba'ath-partij aan 
de macht, waarvan de doctrine en symbolen ten dele door de nationaal-socialisten zijn geïnspireerd1671. Sinds 
1963 geldt officieel de noodtoestand. Doch het is pas sinds de staatsgreep van Assad in 1970 dat er enige 
stabiliteit is, zij het die van een politiestaat (de mukhabarat of geheime politie heeft zowat alles onder controle) 
(met bv. het bloedige neerslaan van een islamitische opstand in Hama 1982, waarbij een groot deel van de 
bevolking van de stad met bombardementen en gifgas werd uitgemoord). 
 
Een wetboek op basis van Het Egyptisch B.W. werd in 1949 aangenomen. Codificatie van het islamitisch 
familie- en erfrecht  vinden we in 1953 (gewijzigd in 1983) (met behoud van religieuze rechtbanken). 
 
3.4.1.5.   Jordanië 
 
Codificatie van het islamitisch familie- en erfrecht  geschiedde in 1951 (gewijzigd in 1976) (met behoud van 
religieuze rechtbanken). Een burgerlijk wetboek op basis van Het Egyptisch B.W. werd aangenomen in 1976 
(voorheen Mejelle, in 1976 beïnvloed door Medjelle én Egyptisch B.W.). 
 
3.4.1.6.   Soedan 
 
                                                 
1671 De Ba'ath werd opgericht door de christen Michel Aflaq en de moslim Salah al-Din Bitar en probeerde de 
religieuze tegenstellingen te overstijgen door een sterke staat, gebaseerd op een nationalistische en ten dele 
socialistische ideologie, en waarin iedereen ongeacht zijn afkomst deel van uitmaakte; hun traditionele 
tegenstanders waren juist de oude elite van notabelen en kooplieden. 
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In 1927 werd het islamitisch familie- en erfrecht  gecodificeerd (Anglo-Egyptisch).  
 
In 1956 werd Soedan onafhankelijk, doch kende oorlog tot 1972.  
 
In 1971 werd een burgerlijk wetboek ingevoerd op basis van het Egyptisch B.W. (ook Engelse invloed)1672 
 
In 1983 voerde president al-Noemeiri de sharia in in heel Soedan, met inbegrip van de draconische koranische 
straffen (handen afhakken e.d.; de belangrijkste islamtheoloog Mahmoud Mohamed Taha) leider werd in 1985 
als ketter opgehangen). Dit leidde tot een opstand in het niet-islamitische Zuiden tegen de islamisering en 
vervolgens tot decennia van burgeroorlog (met 2.000.000 doden tot gevolg). Ingevolge de akkoorden van 9 
januari 2005 is het Zuiden formeel een autonoom gebied, waar de sharia niet geldt. 
 
3.4.1.7.   Libië 
 
Libiê is eigenlijk een creatie van een soefi-orde, de in de 18e eeuw opgerichte Tijâniyya. 
 
Na WO I werd het een Italiaanse kolonie, na de dekolonisatie (kortstondig) een koninkrijk, tot de revolutie 
kolonel Ghaddafi aan de macht bracht.  
 
Een wetboek op basis van het Egyptisch B.W. werd ingevoerd in 1953. Libië was één van de eerste landen om 
terug sharia-straffen in te voeren in 1972-1973, maar is de laatste jaren gematigder geworden. 
 
3.4.1.8.   Somalië  
 
Een wetboek op basis van het Egyptisch B.W. werd ingevoerd in 1973.  
 
3.4.1.9.  Andere landen met burgerlijk wetboek maar zonder codificatie van het familierecht 
 
Andere veeleer traditionalistische landen, hebben het familierecht niet gecodificeerd en religieuze rechtbanken 
behouden, maar wel een grondwet opgesteld en veelal ook een burgerlijk wetboek. Dat zien we meer bepaald in:  
- Koeweit : grondwet 1962, Burgerlijk wetboek grotendeels gebaseerd op het Egyptische 1980; in 2005 werd 
beslist vrouwenstemrecht in te voeren vanaf 2007. 
- Verenigde Arabische Emiraten: grondwet 1971, Burgerlijk wetboek gebaseerd op het Egyptische 1985; 
- Bahrein grondwet 1973 en 2001; 
- Qatar: Burgerlijk wetboek gebaseerd op het Egyptische 1971, grondwet 1972 en 2003; 
- Jemen1673: Burgerlijk wetboek gebaseerd op het Egyptische 1979 (herzien 1992), Grondwet  1994); 
- Omaan1674: Burgerlijk wetboek gebaseerd op het Egyptische. 
 
Bahrein is een tijd Brits bestuurd en heeft daarvan een rechtssysteem geërfd met delen sharia en delen common 
law. Ook in Koeweit is er een zekere invloed van het Engelse recht. 
 
3.4.1.10.  Saoedi-Arabië 

3.4.1.10.1.  De Wahhabieten 
 
In de 18e eeuw begint een zekere Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab1675 een campagne voor 
terugkeer naar de “zuivere” islâm en wist in 1744 een lokale stamhoofdman, Muhammad ibn 

                                                 
1672 In de 19e eeuw veroverden de Britten Soedan vanuit Egypte. Zij werden gestopt door een opstand onder 
leiding van de beweerde “Mahdi” (heropgestane imam) die er een theocratische staat inrichtte vanaf 1884, welke 
uiteindelijk slechts na lange strijd door de Britten heroverd werd in 1898.  
1673 Het huidige Jemen is een fusie van Noord- en Zuid-Jemen. Noord-Jemen is steeds een onafhankelijk land 
gebleven, onder een dynastie van de Zayditische secte (zie hoger) tot in 1962 (uitroeping Republiek, maar nog 
steeds een burgeroorlog aan de gang). Zuid-Jemen (rond de stad Aden) was Brits, en werd nadien een tijdje 
marxistische staat (waardoor een deel zich lang tegen de fusie met het Noorden verzette) tot aan de fusie in 1990. 
1674 Sinds eeuwen een sultanaat onder de Ibadieten of Ababdieten, een van oorsprong Kharigitische dynastie. 
1675 geboren in Najd (centraal Arabië) 1703, + 1792. 
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Saud (heerser over de plaats al-Diriyya), aan zijn kant te krijgen; zijn aanhangers werden de 
Wahabieten genoemd. Zij radicaliseerden de Hanbalietische stellingen door enkel nog de 
Korân en ahadîth te erkennen, alsmede de idjma voor zover ze onder de metgezellen van de 
profeet bestond (dus niet meer de idjma die na hun dood werd ontwikkeld). Zij gingen over 
tot drastische zuiveringsmiddelen, zoals grote moordpartijen, boekenverbrandingen, 
verbieden van alle muziek behalve trommels, e.d.m.1676 Meer bepaald radicaliseerde al-
Wahhab de de takfir-doctrine van ibn Taymiyya door alle moslims die niet streden voor het 
opleggen van de “zuivere” sharia tot kafir te verklaren, de takfir al-gumhur (takfir van de 
samenleving i.p.v. alleen takfir van de heerser). 
 
De kleinzoon van Muhammad ibn Saud, kon met een groep volgelingen het graf van Husayn 
in Kerbela vernielen en daar een slachting onder de sjiïeten aanrichten (1802), in 1803 Taif 
vernielen, en Mekka enkele jaren (1804-1806) “bevrijden” van de “ketterse” Ottomanen. In 
1818 werd  hij verslagen en in Constantinopel onthoofd). Maar de “sjeiks” uit de (later zo 
genoemde) Saoed-dynastie behielden de streek rond Riad in handen en bleven zich tot dit 
Wahhabisme bekennen. Zij gebruikten de “onzuiverheid” van de door de ottomaanse sultans 
toegepaste gematigder versie van de islâm als aansporing om de Ottomanen te verjagen (wat 
in WO I gebeurde met hulp van de Britten). Het koninkrijk van sjeik Abd-al-Aziz ibn 
Saoed1677 aan de oostzijde van het huidige Saoedi-Arabië werd door de Britten als een aparte 
staat erkend. 
 
Het Westen, met de steden Mekka en Medina (de “Hidjaaz”), vormde een koninkrijk onder de 
dynastie der Hasjemieten. Sjeik Abd-al-Aziz ibn Saoed viel er in 1925 binnen en veroverde 
het. Daaruit ontstond in 1932 Saoedi-Arabië als een gecentraliseerd koninkrijk met de huidige 
grenzen. Op 19 mei 1933 werd de eerste olieconcessie getekend met Standard Oil of 
California. De olie-inkomsten hebben de tot dan toe vrij onbelangrijke stroming van het 
wahhabisme tot de machtigste binnen de islâm gemaakt. De Saoedische dynastie heeft de 
eerste jaren het Wahhabisme ook fanatiek proberen toe te passen, wat tot algehele paniek 
leidde. De Wahabieten zijn tot op vandaag de grootste vijande van de volksislam, die ze als 
een heidense afwijking van het absolute monotheïsme zien. 
 
Om internationaal aanvaard te worden (en hun rijk militair en commercieel veilig te stellen) 
werd de Wahabitische broederschap (ikhwan) ontbonden. De Wahabieten beschouwen de 
dynastie sindsdien als verraders en noemen zich “salafieten” of salafisten, aanhangers van de 
“voorvaderlijke” vroomheid (salaf betekent voorvaders)1678. In 1979 probeerde een groep van 
hen Mekka te overmeesteren, maar werden geëxecuteerd. Zij hebben in vele landen ter wereld 
ondergrondse organisaties (zie verder de bespreking van het nieuwe islamisme). 

3.4.1.10.2.  Saoedisch recht 
 
Saoedi-Arabië heeft géén formele grondwet, geen gecodificeerd familierecht, en zelfs 
evenmin een burgerlijk wetboek, dit om religieuze redenen (voorrang van de sharia). Recht 
wordt nog steeds gesproken door religieuze rechtbanken (kadi). De koranische hadd-straffen 
(onthoofding, handen afhakken, enz.) worden wel degelijk toegepast. De slavernij werd pas in 
1962 afgeschaft. De muttawa (religieuze politie) blijft zeer machtig. 
 

                                                 
1676 Zie o.m. B. LEWIS, De crisis van de islâm, p. 112 v. 
1677 geboren ca. 1880, sjeik 1902-1953. 
1678  Het was Muhammad ‘Abduh (1849-1905) die het woord in die zin ging gebruiken en in Egypte ene 
hervormingsbeweging stichtte onder de naam al-Salafiya. 
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Wel is er sedert 1992 een bundeling van institutionele decreten in de “Nizam”, een soort 
Grondwet, maar die blijft ondergeschikt aan de sharia. Er is geen parlement, enkel een 
raadgevende vergadering (Madjlis al-Shura) van 90 leden door de vorst zelf benoemd. Begin 
2005 werden wel voor het eerst gemeentelijke verkiezingen georganiseerd, waarbij de helft 
van de gemeenteraadsleden verkozen wordt door de stemgerechtigde (uitsluitend mannelijke) 
kiezers; de andere helft blijft aangeduid door de koning. 
 
3.4.1.11.   Algemeen 

3.4.1.11.1.   De verhouding tussen sharia en seculier recht en de rechtsbronnen  

i.  De grondwettelijke positie van de sharia 
 
De sharia is in vele grondwetten1679 formeel als "grondslag" van het recht geproclameerd 
(Marokko, Algerië, Tunesië, Mauretanië, Egypte, Soedan, Syrië, Irak, Iran, Pakistan, ...) 
(Uitzonderingen zijn Turkije, Libanon en Indonesië). In landen zonder Grondwet (met name 
Saoedi-Arabië) is ze evident de grondslag. Die grondwettelijke verklaring moet evenwel niet 
altijd even ernstig wordt genomen, is vaak een vrij declamatoire toegeving aan de islamisten. 

ii.  De positie van de burgerlijke wetgeving 
 
Op de gebieden van het recht waar er wetgeving is (codificatie) geldt in theorie dus nog steeds 
de sharia, die naast zich enkel regels duldt die er niet mee in strijd zijn (enkel secundum en 
praeter de sharia, niet contra). In werkelijkheid is in het rechtssysteem het primaat van de 
burgerlijke wetgeving in de meeste landen aanvaard (betwist door de islamisten, zie verder) 
en de sharia niet als dusdanig een positieve rechtsbron. Doch voor de gelovige moslim blijft 
de sharia "geldend recht" (minstens moreel) zelfs indien ze geen positief recht is in onze 
betekenis van het woord, omdat ze door seculiere wetgeving vervangen is. De sharia is 
immers eeuwig, een deel van de theologie, en haar waarde wordt op geen enkele manier 
verminderd of aangetast door het feit dat ze door de burgerlijke overheid niet wordt erkend of 
toegepast. 
 
Wanneer er in de 20e eeuw een secularisering heeft plaatsgevonden, dan heeft dat te maken 
met het feit dat er rechters gekomen zijn die rechten gestudeerd hebben in plaats van 
theologie. De bemanning van de rechtbanken is daarbij de meest wezenlijke factor. 

iii.  De sharia in de niet-gecodificeerde rechtstakken 
 
Op niet gecodificeerde rechtsdomeinen is de islamitische doctrine in de meeste gevallen de 
enige rechtsbron (behalve de vroeger Britse gebieden waar de common law gerecipieerd werd 
en men gewend is precedenten als rechtsbron te aanvaarden; zie de bespreking verder). Zie 
voor de kenmerken van deze doctrine de bespreking hoger.  

iv. Aanvullende rechtsbronnen 
 
Ook in het klassieke islamrecht bestonden er toch steeds in beperkte mate andere 
rechtsbronnen dan de doctrine, met name de gewoonte en de rechtspraktijk (met name de 
formulierboeken voor gerechtelijke procedures). 
 
                                                 
1679 De meeste grondwetten vindt men via http://www.uni-wuerzburg.de/law/index.html. 
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Vandaag worden in de burgerlijke wetboeken als aanvullende rechtsbronnen bij lacunes in de 
wetgeving, bv. volgens art. 1 Egyptisch B.W., erkend: 
- de gewoonte, 
- de beginselen van islâm-regels, 
- en de natuurlijke gerechtigheid en billijkheid. 

v.  Verhouding tussen sharia en seculier recht  
 
Binnen de sharia ontstaat er wel een zekere interpretatiemarge door het bestaan van 
verschillende erkende scholen. Maar slechts weinigen aanvaarden dat de Korân en de Soenna 
ook buiten de meningen van die 4 scholen om opnieuw mogen worden geïnterpreteerd. 
 
Het naast elkaar bestaan van burgerlijke wetgeving en de "eeuwig geldende" sharia is 
mogelijk in zoverre de moslims aanvaarden dat de sharia een ideaalbeeld is dat weliswaar 
eeuwige waarheid bezit, maar daarom nog geen behoefte heeft om in alle gevallen te worden 
afgedwongen. Deze scheiding tussen recht enerzijds en ethiek/theologie anderzijds gaat voor 
velen echter te ver (zie verder de opkomst van het islamisme); ze botst met het feit dat in de 
sharia alle menselijke gedragingen een plaats hebben op de ethische waardenschaal gaande 
van verplicht over aanbevolen, toegelaten, naar af te keuren en verboden (zie hoger); minstens 
voor de gedragingen die verplicht of verboden zijn lijkt geen compromis mogelijk. Voor de 
handelingen die tussenin gewaardeerd worden, kan de gewoonte daarentegen wel een rol 
krijgen als rechtsbron. 
 
De geldende interpretatie van de sharia kon wel vaak opzij worden gezet door vanuit de 
oorspronkelijke bronnen ervan (Korân en Soenna) opnieuw te gaan interpreteren, en wel 
anders dan in de klassieke Musannaf van de 4 scholen. Op deze wijze heeft men zeer vele 
moderne hervormingen proberen inkleden als conform de Korân. 
Voorbeelden: 
- de Korân schrijft voor dat geschillen tussen echtgenoten door bemiddeling van 
buitenstaanders moeten worden opgelost. Moderne stellingen zien hierin een argument om 
ook de huwelijksontbinding, die immers een geschil veronderstelt, aan dergelijke beslechting 
te onderwerpen, en dus de eenzijdige verstoting niet langer te erkennen. 
- uit de verplichting in de Korân aan de man om al zijn vrouw strikt gelijkwaardig te 
behandelen, hebben moderne stellingen afgeleid dat aangezien aan deze voorwaarde toch 
nooit kan worden voldaan, de polygamie mag worden verboden (zo bv. in Tunesië). 
 
Dat belet niet dat ook de seculiere wetboeken van de Arabische landen minstens in het 
familierecht1680 nog duidelijk van Westerse opvattingen afwijkende regels van islamitisch 
oorsprong behouden hebben: 
- zo bv. vaak niet-moslims discriminerende regels (ze kunnen bv. niet of slechts minder erven 
van moslims, enz.). Zo ook werd recent nog de Egyptische professor Nasr Abu Zaid, als 
ketter veroordeeld wegens zijn “moetazilistische” interpretatie van de Korân en werd zijn 
huwelijk gedwongen (d.i. tegen de zin van beide echtgenoten in) ontbonden (t.e.m. het 
Hooggerechtshof van Egypte in 1996), omdat zijn vrouw volgens de sharia onmogelijk met 
een afvallige gehuwd kon blijven1681. 

                                                 
1680 Voor uitgebreide informatie over islamitisch familierecht, zie bv. http://els41.law.emory.edu/ifl/ (een 
"reformistische" webstek). 
1681 De zaak is beschreven door o.m. http://amalid.com/Islâm/Abu_Zaid_study_of_the_Koraan.htm en 
http://www.theatlantic.com/issues/99jan/koran2.htm. Hij is met zijn vrouw gevlucht naar Nederland (Univ. 
Leiden). 
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- de polygamie is veelal aan erg beperkende regels onderworpen, maar behalve in Tunesië 
nergens formeel afgeschaft; zoals gezegd zijn de archaïsche regels van het familierecht ten 
dele werkbaar omdat er een ruimere mogelijkheid bestaat dan bij ons om familierechtelijke 
regels contractueel te regelen. Zo bv. kan in Marokko, Syrië, Jordanië en Irak een beding van 
monogamie ingelast worden in het huwelijkscontract. 
- de echtscheidingsmogelijkheden van man en vrouw blijven in de meeste landen nog erg 
verschillend, evenals de rechten ten aanzien van de kinderen na echtscheiding.  
 
Vele 20e-eeuwse codificaties hebben dus wel geprobeerd om de positie van de vrouw te 
verbeteren, en daarbij maximaal de interpretatiemarge binnen de orthodoxie te gebruiken, zo 
om de polygamie terug te dringen, bescherming te bieden bij verstoting, enzovoort. Deze 
modernisering kent echter zijn grenzen zolang men het primaat van de sharia blijft 
vooropstellen. Ze is de jongste decennia bovendien zeer sterk onder druk komen te staan van 
het opkomend islamisme, wat meermaals geleid heeft tot een terugkeer naar de "orthodoxe" 
sharia. 

3.4.1.11.2.   De opkomst van het nieuw islamisme 
 
Na de W.O. II was in de Arabische landen een relatief seculier nationalisme dominant (onder 
meer in Egypte, Syrië, Irak).  
 
Van het einde van de 19e eeuw tot halfweg de 20e eeuw was er een sterke culturele stroming (vooral in Egypte) 
van hervorming (Islâh) die verdedigde dat de moderne Westerse waarden (democratie, rol van de vrouw, e.d.) 
niet strijdig waren met de echte islam maar ook vergeten waarden van de islam zelf waren1682. 
 
Dat werd de laatste decennia zwaar aangevallen door een nieuw islamisme, dat tegelijk erg 
modern en erg archaïsch is (de "gelijktijdigheid van het ongelijktijdige"). Zoals overal leidt de 
behoefte tot hervorming tot twee richtingen, de ene weg van de oorspronkelijke overlevering, 
de andere ernaar terug. De groeiende invloed van deze laatste stroming (islamisme, vaak ook 
fundamentalisme genoemd, een m.i. ongeschikte benaming) heeft geleid tot "aslama" 
(islamisering) van onderwijs en cultuur, kledij en levensstijl, economie en recht. Een vrij 
radicale re-islamisering van het recht kwam er bv. in Soedan en Libië; in andere was er 
minstens een terugdraaien van de modernisering, bv. in Egypte, waar ook de sharia minstens 
nominaal terug in de Grondwet werd verankerd. Men benadrukt in toenemende mate dat de 
islam dîn, dunya wa-dwala is, d.w.z. religie én maatschappij én staat. 
 
De belangrijkste organisatie van de islamistische beweging is de in 1928 door Hassan al-
Bannâ (1906-19491683) in Egypte opgerichte Moslim broederschap, kort na de afschaffing van 
het kalifaat door de Turkse republiek, die de soennitische islâm voor het eerst zonder 
opvolger van de profeet achterliet. Minder radicale, doch evenzeer islamistische organisaties 
zijn de Liga (Râbita) van de islamwereld, het Congres van de islamitische wereld, en de 
Organisatie van de islamitische conferentie. 
 

                                                 
1682 Zie bv. het boek van de toenmalige egyptische onderwijsminister Tâhâ Husayn, Mustaqbal al-Thaqâfa fî 
Misr (de toekomst van de cultuur in Egypte), 1938 of dat van Abbâs Mahmûd al-Aqqâd, al-Dîmûqrâtiyya fî l-
Islâm (democratie in de islam), 1952. 
1683 Egyptische leraar, vermoord in 1949, grootvader van de in Frankrijk en Zwitserland levende gebroeders 
Tariq en Hani Ramadan. 
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De beweging wordt gevoed door de enorme kloof tussen het zelfbeeld van een groot deel van 
de islamitische wereld (als enige behoeder van Gods waarheid)1684 en de realiteit dat men op 
zeer veel vlakken (op de eerste plaats, technisch  wetenschappelijk en economisch) totaal 
voorbijgestoken is door het Westen (met als culminatie de verdeling van het Midden-Oosten 
onder Westerse mogendheden na 1918)1685, een kloof waaraan ook het seculiere nationalisme 
niet of te weinig heeft kunnen verhelpen, en waarvan de oorzaken meervoudig zijn (maar 
volgens de islamisten zelf in hoofdzaak enerzijds het afvallen van de klassieke islâm en 
anderzijds het Westers imperialisme). De ontgoocheling was des te groter toen na de 
verdrijving van de "ongelovigen" en de onafhankelijkheid de nieuwe leiders geen 
"islamitisch" beleid voerde. Een andere reden kan zijn dat de secularisering gepaard aan het 
gebrek aan democratie meegebracht heeft dat het rechtssysteem naar willekeur kon worden 
vernaderd door de machthebbers, dat er in vele landen geen rule of law meer bestond. 
"Optimisten" zien in de roep naar sharia dan ook een dorst naar een vaste constitutie die de 
polieke macht inperkt1686. Maar men moet dan toch opmerken dat de beweging er niet alleen 
op gericht is rechtszekerheid te brengen door "een" constitutie die de macht inperkt, maar wel 
degelijk gerichtis op het herstel van het rechtsstysteem dat in de 8e en 9e eeuw werd 
ontwikkeld. Uitgangspunt van de beweging is wel degelijk de terugkeer naar het geloof van 
de voorvaderen - de salaaf, en daarom spreekt men ook van salafisme1687. Alle denkers van 
het islamisme staan dan ook in de traditie van de Hanbalitische school en ibn Taymiyya. 
 
De meest radicale versies van dit islamisme (het islamitisch terrorisme van al Qaeda) hebben 
anderzijds ook kenmerken die minder gemeen hebben met de traditionele islâm dan met 
radicaal-moderne, revolutionaire stromingen in het Westen. Zij bouwen natuurlijk voort op 
het 18e-eeuwse Wahhabisme, dat zoals gezegd op zijn beurt teruggreep naar oudere 
Hanbalitische auteurs (zoals ibn Taymiyya) met hun takfir doctrine en deze radicaliseerde 
(door alle moslims die niet streden voor het opleggen van de “zuivere” sharia tot kafir te 
verklaren, de takfir al-gumhur)1688. Maar hun passie voor vernieling ligt ook in de lijn van de 
vooral Russische anarchistische terroristen uit de late 19e eeuw (met name Bakoenin) en de 
Bolsjevieken (en nog eerder, de terreur van de radicalen in de Franse revolutie). Ideologen 
van het islamisme zoals de Egyptenaren Hassan al-Bannâ en zijn opvolger Sayyid Qutb1689 

                                                 
1684 Dit zelfbeeld werd sterk uitgebouwd door Gamal al-Din al-Afghani en zijn leerlingen (Cairo, jaren 1880). Zij 
stellen dat niet alleen de islâm gewoonweg superieur is aan de andere godsdiensten, maar ook dat die 
superioriteit de islâm het fundamentele recht geeft om de rest van de wereld te overheersen, en dat de schending 
van dat verworven recht van de moslims een schending van de goddelijke orde is. 
1685 In de islamistische retoriek wordt vaak verwezen naar de Kruistochten; dit is evenwel een vrij recent 
fenomeen. Na de herovering van Jeruzalem in 1244 verdween de interesse voor die stad geheel in de Arabische 
wereld, en was er nauwelijks enige herinnering aan de Kruistochten, die pas als een apart historisch verschijnsel 
werden gezien onder invloed van de Westerse historische literatuur uit de 19e eeuw. 
1686 Zie in dit verband het boek van Noah FELDMAN, The Fall and Rise of the Islamic State, Princeton 
University Press 2008. 
1687 De term werd uitgevonden door de Egyptenaar Mohammed Abdu (1849-1905), die evenwel nog streefde 
naar een verzoening tussen islâm en moderniteit; zijn leerling Rasjied Ridda (1865-1935) keerde zich van de 
moderniteit af en legde de grondslag voor de salafijja (salafitische beweging), waaruit de Moslim Broederschap 
ontstond. 
1688 Op basis van deze takfir doctrine richtte de Egyptische salafist of wahhabist Shukri Mustafa (1942-1978) in 
de jaren 1970 de beweging Takfir wal Hijra, die het gros van de Egyptsche moslims tot afvallige verklaarde, en 
waar al Qaeda deel van uitmaakt. De leiders werden in 1978 in Caïro geëxecuteerd. 
1689 Sayyid Qutb, 1906-1966, geëxecuteerd door president Nasser van  Egypte na veroordeling voor het 
voorbereiden van een aanslag tegen hem, auteur van o.m. Maâlim fî l-Tariq (Wegwijzers langs het pad) 
(gepubliceerd in 1964) en van een revolutionaire lezing van de Korân, Fî Zilâl al-Qurân. Zijn broer Mohammad 
Qutb was een van de leermeesters van Osama bin Laden. Zie over Qutb o.a. B. LEWIS, De crisis van de islâm, 
p. 79 v. Sayyd Qutb's afkeer voor het Westen groeide door jaren van verblijf in de VS, waar hij merkwaardig 
genoeg niet gemerkt heeft hoe sterk de religie juist is in de amerikaanse samenleving. Hij besloot dat ten aanzien 
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(leider van de nu ondergrondse Moslim Broederschap en mede geïnspireerd door de 
Pakistaanse denker Abdoel al-Alâ Mawdûdî1690) en de Jordaniër Abdullah Azzam1691 waren 
niet alleen gedreven door een afkeer van de Westerse vormen van maatschappelijke en 
individuele vrijheid (die ze als pervers beschouwen), maar ook door de anarchistische idee 
van een revolutionaire avant-garde die een “nieuwe orde” zou brengen (veeleer dan het herstel 
van een oude orde), een utopische samenleving (utopisch ook in de zin dat ze niet op 
territorialiteit kan worden gebaseerd, i.t.t. de seculiere staat die de Bolsjevieken beoogden).  
Zij beweren dat zij, zoals Muhammad de jâhiliyya (goddeloosheid/onwetendheid) bestreden 
had, de nieuwe jâhiliyya - die de wereld volgens hen vandaag beheerst - bestrijden. De 
verwerping van de rede ten voordele van een dergelijke heilsboodschap is echter allesbehalve 
traditioneel maar bij uitstek modern (een uit de hand gelopen moderniteit)1692 – het zijn bij 
uitstek de hoger opgeleiden die de Westerse technologie gestudeerd hebben, maar daarbij 
tevens des te meer geconfronteerd werden  met de (minstens in hun ogen) spirituele leegheid 
van de technologische Westerse beschaving, en ontredderd zijn door de tegenstelling met de 
traditionele islamitische zekerheid (de waardenschaal waarop elke gedraging een vaste plaats 
heeft, vgl. hoger). 
 
Aldus kan men in de islam drie hoofdstromingen onderscheiden: een traditionalistische en 
pmolitke-afzijdige conservatieve islam (sterk op spiritualiteit en overgeleverde traditie 
gericht), een reformistische-nationalistische stroming en een fundamentalistisch-islamistische. 
 
Een tegenover het islamitisch modernisme staande even moderne, maar enkel op 
individualisme gebaseerde (hedendaags-Westerse) samenlevingsidee kan daar bijzonder 
moeilijk tegen op (wegens gebrek aan “asabiya”, zeggen de islamisten).  
 
Bovendien heeft het “slagen” van de (weliswaar sjiïetische) islamitische revolutie in Iran 
(1979) een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op de voordien in beginsel (op de 
Wahhabieten na) veel gematigder soennitische islâm (die bv. zelfmoord steeds streng 
verboden heeft, i.t.t. de Sjia met zijn traditie van martelaarschap). 
 
Anderzijds is het ook van belang dat in de Verklaring van Amman van 13 juli 2005 de 
belangrijkste leiders van de meeste islamitische strekkingen (de 8 scholen die elkaar nu als 
legitiem erkennen) uitdrukkelijk afgekondigd hebben dat het verboden is om een aanhanger 
van één van die 8 scholen tot niet-moslim te verklaren, dus een verwerping van de takfir-
doctrine ten aanzien van de leden van die 8 strekkingen. 

                                                 
van dat heidense Westen echte moslims moesten doen wat Muhammad had gedaan: zich eerst terugtrekken in 
Arabië (bij Muhammad in Medina) en vandaaruit de heidenen aanvallen. 
1690 1903-1979, stichtte in Indië in 1941 de Jama'at-i Islami (Islamic Society); ontwikkelde de ideeën over de 
Jihad (heilige oorlog) als een politieke strijd. 
1691 vermoord 1989, auteur van het stichtingscharter van Al Qaeda, een leider van Hamas en met Osama bin 
Laden een van de inspiratoren van het terreurbewind van de Talibaan in Afghanistan. Hij ontwikkelde de idee 
van de gewapende jihad als individuele verplichting voor elke moslim. Voor een bespreking van de ideologische 
teksten van al-Qaeda gezien in de Arabische traditie, zie G. KEPEL (red.), Al-Qaida dans le texte, PUF 2005. 
1692 Zie hierover de beschouwingen van J. GRAY, Al Qaeda and what it means to be modern, Faber Londen 
2003. 
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3.5.  Magreblanden (al-Maghreb) 
 
3.5.1.1.  Politieke geschiedenis 
 
De kustgebieden van de Maghreb (al-Maghreb van arab. Gharb, West) maakten deel uit van het (West)romeinse 
rijk. De berbervolkeren1693 in het binnenland behielden hielden grotendeels stand. Bij de grote islamitische 
expansie einde 7e / begin 8e eeuw werd ook de Maghreb door Arabische legers veroverd (681, begin 8e eeuw 
vervolgens Spanje). De berbervolkeren werden geïslamiseerd, doch maar zeer gedeeltelijk gearabiseerd. Het 
Latijn (romaans) verdween vrij snel ten gunste van het Arabisch, behalve in Tunesië (waar Latijn ten dele 
standhield tot in de 11e eeuw; Tunesië was i.t.t. de andere een kernland van het Romeinse rijk, economisch en 
cultureel sterk uitgebouwd1694). Er bleef ook een belangrijke joodse minderheid. 
 
De Berbervolkeren (die het grootste deel van de bevolking bleven) werden in grote mate aanhangers van de 
Karigieten (een islamitische afscheuring). Wanneer zij later terugkeerden naar de Soenna, was dit de (meer 
pragmatische maar ook conservatieve) Malikitische versie ervan (vgl. hoger). Toen de Abbasieden aan de macht 
kwamen in het Midden-Oosten (750 n.C.), bleven de Omajjaden heersen in Spanje en Marokko; in Tunesië 
kwam er later de uit Irak afkomstige dynastie der Aglabiden. Vanaf het begin van de 10e eeuw waren er 
autonome kalifaten in Andaloesië en in Marokko (dit laatste onder de Idrisiden). In de 11e eeuw kwam de 
berberclan der al-Murabti of Almoraviden aan de macht, in de 12e eeuw de al-Muwahhadis of Almohaden (vgl. 
de bespreking bij Spanje); onder hen verdwenen de laatste restanten van et christendom in de Maghreb. De 
Almohaden veroverden ook Ifriqiyah (d.i. Tunesië) in 1159, en verder gebieden tot in Egypte. In Tunesië riep 
Zakariyah in 1229 de onafhankelijkheid uit en stichtte de dynastie der Hafsiden (die er aan de macht bleven tot 
1534), die tijdelijk ook heersten in Marokko en Algerije, en in Tunesië tot 15341695. Na hen kwam in de loop van 
de 13e eeuw in het Westen de eveneens Berberse dynastie der Marinieden (tot ca. 1440). Anders dan in het 
Midden-Oosten is er van de christelijke bevolking in de Maghreb niets overgebleven. Eerst de Franse en Spaanse 
kolonisatie in de 19e eeuw heeft een einde gemaakt aan de formele discriminatie van niet-moslims. 
 
In de 15e eeuw verloren de Berberdynastieën de laatste territoria in Spanje. Belangrijke kuststeden kwamen in 
Spaanse of Portugese handen. De Ottomanen hebben hun gezag nooit kunnen laten gelden over de Magreb, 
behalve in zekere mate over Tunesië (vanaf de 16e eeuw). Het gebied viel wel uiteen uiteen in verschillende 
vorstendommen. Langzamerhand werd een groot deel (ongeveer het huidige Marokko) terug verenigd onder een 
nieuwe uit het Zuiden afkomstige dynastie (de Alawieten, vanaf ca. 1650). Vanuit Marokko was er een bloeiende 
kaapvaart die de West-Europese kusten onveilig maakte (en honderdduizenden Europeanen als slaven meebracht 
naar Noord-Afrika); het gebied werd “Barbarije” genoemd. 
 
Vanaf het laatste kwart van de 18e eeuw (1778) werden er een reeks verdragen gesloten tussen Westerse staten 
en de “Barbarijse” landen van de Maghreb1696. 
 
In Tunesië heerste in de 19e eeuw de dynastie der Hoeseiniten. In de jaren 1850 was Tunesië 
het eerste Arabische land dat de slavernij afschafte en een grondwet opstelde. Frankrijk 
veroverde Algerije (dat i.t.t. Tunesië en Marokko geen georganiseerd land was onder een 
sterke dynastie) in 1830 (en maakte daarmee definitief een einde aan de Barbarijse 
zeeroverij); Marokko kwam onder druk te staan; in 1880 kwam het de facto als protectoraat 
onder Franse heerschappij (een deel van Marokko een Spaanse kolonie; in 1912 kwam er een 
akkoord tussen Spanje en Frankrijk over de onderlinge verdeling van Marokko; het Franse 
deel werd officieel een Frans protectoraat, tot 1956). In 1880-81 werd ook Tunesië een Frans 
protectoraat (waar Algerije in beginsel een zuivere kolonie was). Frankrijk voerde in de 
                                                 
1693 Berbers is de benaming die Grieken en later Arabieren hen gaven. 
1694 Sommigen verklaren de bijzondere positie die Tunesië tot op vandaag bekleedt in de islamitische wereld 
mede hierdoor, zie bv. Robert KAPLAN, Mediterranean Winter, New York 2004,  Nl. vertaling Winter aan de 
Middellandse Zee, Spectrum Utrecht 2004, met verw. Naar o.m. Susan RAVEN, Rome in Africa, Evans Londen 
1969 
1695 Het was een bloeiperiode. Tunis groeide uit tot een stad van 200.000 inwoners. Bekendste auteur uit deze 
periode is ibn Khaldun (hoger besproken). 
1696 De meeste zijn te vinden in Engelse vertaling op 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/barbary/barmenu.htm 
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verschillende landen een Frans gerechtelijk systeem in (in Tunesie door de wet van 27 maart 
1883) met enkele aanpassingen (bv. de jury werd vervangen door het assessorat, een jury van 
notabelen). 
 
Er werd eveneens een wetboek vermogensrecht naar Frans model ingevoerd door de Franse 
koloniale overheid, meer bepaald in 1834 in Algerije (waar het Franse recht "en bloc" werd 
ingevoerd). In 1906 kondigde de Bey van Tunis in Tunesië een Code des obligations et 
contrats naar Frans model af (geschreven door Santillana), en in 1913 gebeurde hetzelfde 
door de sultan van Marokko onder het Frans protectoraat; in deze beiden bleef het Malekitisch 
(en een beetje hanifitisch) vermogensrecht een klein beetje bewaard. De Fransen schaften het 
nog bestaande discriminerende statuut van dhimmi voor niet-moslims af. 
 
De Franse probeerden een verdeelpolitiek tussen Arabieren en Berbers uit te bouwen. Zo 
lieten zij in 1930 door de sultan van Marokko een dahir (decreet) uitvaardigen om de Berbers 
te onttrekken aan de toepassing van de sharia (het Arabische familie-, erf- en strafrecht), en 
voortaan op hen het berbers gewoonterecht toe te passen. Geschillen inzake het personeel 
statuut zouden in het vervolg voor de Arabieren door sharia-rechtbanken worden beoordeeld 
en voor de Berbers door eigen costumiere rechtbanken.  
 
3.5.1.2.  Marokko 
 
Data:  29 miljoen inw., vnl. Berbers (Imazighen) en Arabieren. Ca 4.000 joden (Marokko is het enige Arabische 
land waar de joden niet systematisch verdreven zijn in 1948-1956; ten gevolge van allerlei spanningen zijn er 
wel ca 300.000 geëmigreerd tussen 1967 en 1990; na de onafhankelijkheid van 1956 werden zij immers terug 
tweederangsburgers). 

3.5.1.2.1.   Politieke instellingen 
 
Marokko verkreeg zijn onafhankelijkheid in 1956. Na de onafhankelijkheid ontwikkelde 
Marokko zich tot een bijna absolute monarchie. Eerst onder Muhammad VI (sinds 1999) 
kwam er een zekere democratisering. 
 
De politieke instellingen en grondwaarden zijn vastgelegd in een formele grondwet. Art. 6 
van de GW (dat evenmin als de monarchie voor wijziging vatbaar is) verklaart de islâm tot 
staatsgodsdienst en erkent tegelijk de vrijheid van eredienst voor andere religies (de joodse 
gemeenschap is bv. niet uit Marokko verjaagd, anders dan uit de meeste andere Arabische 
landen; in feite is de overgrote meerderheid wel geëmigreerd). Er is een Ministerie van 
religieuze zaken is dat (net als in Turkije) toezicht uitoefent over de islamitische stichtingen 
(hier Habous genoemd). 

3.5.1.2.2.   Rechtsbronnen en privaatrecht vandaag. 

i. Grondslagen en bronnen 
 
In Marokko bestaan er betere kansen op modernisering van het recht – correcter : aanpassing 
door het seculiere gezag - dan in de meeste andere Arabische landen, omdat de vorst er sedert 
eeuwen erkend wordt als een religieus leider (de “emir-al-moeminiem” of beschermer der 
gelovigen, rol ook vastgelegd in art. 19 GW) met een bijzonder gezag op het gebied van de 
religieuze doctrine (een dergelijk gezag is in de Soennitische islâm traditioneel afwezig). 
Volgens de in Marokko aanvaarde leer heeft deze emir wel een zekere bevoegdheid om op 
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grond van zijn persoonlijke Idjtihad (redenering, vgl. hoger) een zelfstandige interpretatie te 
geven van de sharia. 
 
Hoewel de grondslag van het hele recht dus in beginsel wel de sharia is, is het de burgerlijke 
wet die de formele rechtsbron is. Dat de wet afgekondigd wordt door de vorst als emir maakt 
het mogelijk beide opvattingen in voldoende mate met elkaar te verzoenen. Bij stilzwijgen of 
onduidelijkheid van de wetgeving wordt deze aangevuld uit de malekitische sharia (art. 82 en 
400 Mudawwanah), en nog meer subsidiair door middel van de gewoonte, rechtspraak, 
rechtsleer en billijkheid. 
 
Buiten het familie- en erfrecht is het positief recht bijna volledig gebaseerd op het Franse 
recht, met islamitische invloeden vooral inzake bewijsrecht en inzake onroerend goed. 

ii. In het bijzonder de Mudawwanah (familie- en erfrecht) 
 
Het malekitisch-islamitisch familie- en erfrecht  werd gecodificeerd in 1957 (in werking 
1958), en daarbij terug eengemaakt (na de scheiding tussen Arabisch en Berbers familierecht 
in 1930). Men noemt deze Code de Mudawwanah. Ze werd opgesteld door het Ministerie van 
justitie van de vorst (Muhammad V) en 10 islamitische schriftgeleerden (uit de oelamaa). Het 
bestaat uit 6 boeken (huwelijk, beëindiging huwelijk, familiale verhoudingen, bekwaamheid 
en vertegenwoordiging, testament, erfrecht). Het wetboek is een stuk traditioneler dan het 
Tunesische dat in 1956 werd uitgevaardigd: de polygamie bleef behouden, het stelsel van de 
bruidsschat, de noodzaak van een voogd (wali) voor de vrouw om te kunnen huwen, de 
gehoorzaamheidsplicht aan de man, alsmede de traditionele regeling van de echtscheiding 
door eenzijdige verklaring van de man (de Talaq of “verstoting”) (naast beperkte 
mogelijkheden tot echtscheiding op verzoek van de vrouw (tatliq)1697). Wel werden aan deze 
traditionele regels rechterlijke controles toegevoegd. Ook werd het gedwongen huwelijk in 
beginsel verboden, en een minimumleeftijd ingevoerd van 18 jaar voor mannen en 15 voor 
vrouwen. 
 
Deze werd gewijzigd in 1993, met vooral gewijzigde regels betreffende de voogdij over en  
bescherming van kinderen, en enkele maatregelen ter bescherming van de gehuwde vrouw; zo 
werd elke Talaq (verstoting) onderworpen aan een rechterlijke goedkeuring (toestemming die 
bv. pas gegeven wordt nadat de schadevergoeding betaald is - die meestal door de 2 arbiters 
in het kader van de verzoeningsprocedure wordt bepaald).  
 
Na jarenlange discussie besliste de vorst als emir om opnieuw een commissie te belasten met 
een herziening, met naast klassieke schriftgeleerden ook drie vrouwen en de “progressieve” 
islamitische schriftgeleerde Ahmed Khamlichi. Einde 2003 werd een ontwerp door de vorst 
bij het Parlement ingediend en begin 2004 goedgekeurd. Ingevolge het gewijzigde 
familierecht staat het gezin nu onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide 
echtgenoten. De huwelijksleeftijd wordt voor vrouwen eveneens op 18 jaar gebracht. De 
polygamie wordt niet afgeschaft, maar een bijkomende vrouw kan maar gehuwd worden mits 
toestemming van de vorige. De regels inzake echtscheiding worden iets moeilijker voor 
mannen en iets gemakkelijker voor vrouwen, zodat de verschillen tussen echtscheiding op 
verzoek van de ene dan wel de andere vrij beperkt zijn geworden; in beginsel is de 
verzoenings- en arbitrageprocedure met 2 arbiters-notarissen steeds van toepassing. Na 
echtscheiding komt de hoede over de kinderen onder de 14 jaar in eerste orde toe aan de 

                                                 
1697 De Malekitische school aanvaardt in beginsel echtscheiding op verzoek van de vrouw in geval van “darar” 
(schade). Art. 56 van de Mudawwanah hanteert dit begrip in een ruime zin. 
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moeder. Buitenechtelijke kinderen (ten gevolge van het ontbreken van een geformaliseerd 
huwelijk) krijgen een zeker statuut. Familiale geschillen werden onttrokken aan de 
traditionele islamitische rechtspraak en toevertrouwd aan seculiere familierechtbanken (70, 
één per provincie, met elk 2 rechters; in werking sedert 2004). Zoals meer gebeurt, stelde het 
Ministerie van justitie een Dalil op, een interpretatieve commentaar ten behoeve van de 
rechters (verschenen in 2004). De jurisprudentiële praktijk schijnt de wijzigingen maar erg 
schoorvoetend toe te passen. Bovendien is sinds de modernisering van het wettelijk geregeld 
huwelijk er een grote toename van clandestiene, uitsluitend religieus gesloten 
"moskeehuwelijken", die door de overheid niet erkend worden. Volgens critici was de vorst 
vooral geïnteresseerd in een naar buiten toe modern ogend wetboek veeleer dan in de 
toepassing ervan (een kritiek die overigens ook voor vele wetten in west-europese landen (op 
andere gebieden dan) zou kunnen opgaan). 
 
3.5.1.3.  Tunesië 
 
Data: 163.610 km2, 9.900.000 inw; 99% moslims, heel kleine joodse gemeenschap. 

3.5.1.3.1.   Politieke en gerechtelijke instellingen 
 
Tunesië werd onafhankelijk van Frankrijk in 1956/1960. Officieel is het een parlementaire 
democratie, in feite een autocratisch bewind van de president (tot 1987 Bourguiba, na een 
staatsgreep in 1987 Ben Ali). Het is wel een veeleer verlichte dictatuur, met weinig 
prestigeprojecten en des te meer een sociaal beleid (van alfabetisering,  ontwikkeling e.d.). 
 
De gerechtelijke organisatie gelijkt sterk op het Franse model (met onderaan de juge cantonal 
of vrederechter, dan de Tribunal de première instance, de Cours d’appel, en bovenaan een 
Cour de cassation; verder ook aparte administratieve rechtbanken). 

3.5.1.3.2.  Privaatrecht 
 
De C.C. werd in 1956 aangevuld met de invoering van een nieuwe Code de Commerce, 
gevolgd door een Code maritime in 1962, beiden geïnspireerd door Frans recht. 
 
De Tunesische Code du statut personnel et des successions of Majalla moderniseerde het 
islamitische familierecht reeds in 1956 vrij ernstig; dit kon dankzij de in Tunesië dominante 
denkrichting die bereid was om in de sharia het permanente en het tijdelijke van elkaar te 
onderscheiden1698. Het resultaat is het meest “progressieve” familierecht van alle islamitische 
landen behoudens Turkije: 
-  de polygamie werd officieel afschaft; 
- de verstoting werd afhankelijk gemaakt van een rechterlijke beslissing in een burgerlijke 
procedure waarin man en vrouw gelijke rechten hebben 
- huwelijksleeftijd voor meisjes verhoogd tot 17 jaar, en persoonlijke toestemming is vereist; 
- de moeder krijgt de voogdij over de kinderen na het overlijden van de vader (niet de naaste 
mannelijke verwanten); 
- de chador (sluier, hoofddoek) is verboden in openbare gebouwen en in scholen. 
De discriminatie van de vrouw in het erfrecht (haar erfdeel bedraagt de helft van dat van een 
man) is wel blijven bestaan. 
 

                                                 
1698 O.a. Tâhir al-Haddâd en zijn boek Imra'atu-nâ fî l-sharîa-l-mujtama (onze vrouw in de islmaitrishce wet en 
samenleving), 1930. 
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Zoals we ook elders zien, wordt de hervorming van het familierecht hier doorgevoerd onder 
het mom van procedureregels, of liever door de rechter de bevoegdheid te geven in te grijpen 
en controle uit te oefenen (veeleer dan door een radicaal herschrijven van de klassieke regels). 
Het familierecht wordt toegepast door de gewone burgerlijke rechter (sedert 1993 voor de 
meeste familierechtelijke vragen een gespecialiseerde familierechter binnen de Rechtbank van 
eerste aanleg). 
 
In de rechtsfaculteiten wordt het onderwijs volledig op het “burgerlijk” recht gebaseerd en 
niet op het religieuze recht (zoals in omzeggens alle andere Arabische landen). 
 
3.5.1.4.  Algerije 
 
(...) 
 
Algerije werd slechts onafhankelijk in 1967 na een bloedige oorlog; anders dan Marokko en Tunesië was het 
door Frankrijk immers bestemd geworden om blijvend deel uit te maken van Frankrijk (en was er een relatief 
grote Franse bevolking). 
 
In 1975 werd een nieuwe Burgerlijk wetboek ingevoerd, door het Egyptische beïnvloed (vgl. hoger).  
 
Codificatie van het islamitisch familie- en erfrecht  vond plaats in 1984 (Code de la famille, conservatief 
malekitisch). 
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3.6.  Iraan 
 
3.6.1.1.  Geschiedenis 
 
In het oude Perzische rijk ontwikkelde zich uit de oude Arische polytheïstische godsdienst (het mazdeïsme, naar 
Ahura Mazda, de vuurgod) door de hervorming van Zarathustra een monotheïstische vuurgodsdienst, het 
zoroastrisme.  
 
Vanaf het begin van de 3e eeuw heerste in Iraan de dynastie van de Sassaniden, voortdurend in strijd gewikkeld 
met het (Oost-)romeinse rijk.  Tussen 635 en 650 werd het geheel veroverd door de Arabische troepen onder de 
kaliefen van Medina. Wanneer in 750 de hoofdstad van het kalifaat naar Bagdad werd verplaatst, begon een 
nieuwe Perzische bloeiperiode. Vanaf de 9e eeuw ontwikkelden de gouverneurs van de kalief zich tot bijna 
autonome dynastieën, waaronder de Buwayiden in het Zuiden (en feitelijke meesters in Bagdad 945-1055) en de 
Samaniden (815-1005 n.C.) in het Noorden. Andere regionale dynastieën waren van Turkse oorsprong, maar 
Iran werd nooit deel van het Ottomaanse rijk. Zoals in andere delen van het Midden-Oosten waren er ook 
belangrijke sjiïstische secte (zie hoger de geschiedenis van de Sjia) 
 
De opmars van de Mongolen in de eerste helft van de 13e eeuw bracht vernieling op grote schaal mee. De 
Mongoolse il-Khan vestigde na de val van Bagdad (1258) zijn hoofdstad in Tabriz in Iran. Na de dood van de 
Mogol-sultan Abia Said in 1335 vielt het land uiteen in meerdere sultanaten, maar opnieuw onder de voet 
gelopen en zwaar verwoest door de Mongolen (o.l.v. Timoer Lenk a. Tamerlan) in 1380.  
 
Vanaf ca. 1500 slaagde Ismail al-Safavi (1487-1525), hoofd van de Safavidische orde1699, een 
soort (sjiïtische) soefi-broederschap, erin om de macht in Iran te verwerven en een nieuwe 
dynastie uit te bouwen, de Safaviden genaamd. Hij proclameerde zichzelf tot Shah (keizer) in 
1501 en voerde het twaalver sjïsme (duodecimanen) in als officiële religie. Isfahan werd de 
hoofdstad van het bloeiende rijk. Het rijk stortte in in 1747 en geraakte verdeeld 
(belangrijkste dynastie waren de Zand, 1750-1794, gevestigd in Shiraz). Vanaf 1790 werd het 
terug eengemaakt  onder een nieuwe dynastie, de Qajar of Quajaren (waarvan de stichter 
Agha Muhammad Khan tot shah gekroond werd in 1796), die hun hoofdstad vestigden in 
Teheran. 
 
Iran kwam vanaf dan zoals Indië stilaan onder Britse invloed, en Russische invloed in het 
Noorden (de Britten en Russen sloten een akkoord over de verdeling van Iran in twee 
invloedssferen in 1907). Ingevolge een opstand van 1906 werd een parlementaire monarchie 
ingevoerd en een Westers rechtsstelsel. Zo werden in 1906 wetboeken in Franse stijl 
ingevoerd en werd er een parlement (de Madjlis) ingericht. In 1908 werd de eerste olie 
gewonnen (door de Anglo-Persian Oil Company).  
 
Iraan werd een vrij seculier politiek stelsel onder leiding van Reza Pahlavi (die in 1921 een 
staatsgreep pleegde en zich in 1925 zelf tot sjah liet kronen). In 1928 werd zoals in Turkije 
religieuze klederdracht verboden, in 1931 de bevoegdheid van religieuze rechtbanken sterk 
gereduceerd, in 1936 het dragen van de sluier 
 
In 1951 kwamen de nationalisten onder leiding van Mosadeq door verkiezingen aan de macht; 
na een mislukte poging deze af te zetten diende de sjah te vluchten. Toen de olie-industrie in 

                                                 
1699 In oorsprong een soefi-broederschap gesticht in 1301 door sjeik Safi-od-Din, maar sedert 1447 een 
revolutionaire sjiïtische beweging in het Noordwesten van Iran. Ook Sophis genaamd. 
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1953 door de populaire regeringsleider genationaliseerd werd, grepen Groot-Brittanië en de 
VS in door met de sjah een staatsgreep te organiseren. De sjah vormde Iran vervolgens om tot 
een autoritair bestuurde staat, wel duidelijk seculier en op modernisering gericht. Zo kwam er 
in 1963 vrouwenstemrecht. In 1967 werd het familierecht hervormd met de invoering van 
(burgerlijke) familierechtbanken en de Familiebeschermingswet1700 die de vrouwen meer (en 
vanaf 1975 bijna geheel gelijke) rechten gaf (bv. polygamie werd niet verboden, maar een 
tweede vrouw kan men slechts huwen met toestemming van de rechter; invoering van de 
echtscheiding door de rechter op verzoek van de vrouw, enz.). Een andere zaak die men de 
sjah zeer kwalijk heeft genomen was dat hij in navolging van Turkije de religieuze 
organisaties onder staatscontrole heeft geplaatst, of liever: een scheiding van kerk en staat 
doorvoerde waarbij de bezittingen van de religieuze stichtingen (de bonyads, zie evrder) 
onder staatscontrole werden geplaatst (zoals bv. ook gebeurde na de Franse revolutie van 
1789). 
 
In 1978 begon een opstand tegen het repressieve bewind van de sjah (sjah Reza Pahlavi); in 
januari 1979 werd deze verdreven. Een poging tot een democratie te komen mislukte, en de 
activistische strekking binnen de Sjiïtische clerus (zie verder) – geleid door de uit 
ballingschap teruggekeerde ayatollah Ruhollah Khomeini -  slaagden erin hun mensen aan de 
macht te brengen. In 1979 werd een nieuwe Grondwet ingevoerd waarin islamistische 
principes zijn verankerd, en een soort constitutionele raad wordt ingesteld om alle wetten 
preventief aan die Grondwet te toetsen (de zgn. Raad van hoeders van de grondwet, zie 
verder). In 1979 / 1983 zijn de franse-stijl wetboeken afgeschaft en is de sjiitische versie van 
de sharia opnieuw ingevoerd (wet op het burgerlijk recht van 1979). Het werd vrouwen 
verboden om nog rechten te studeren1701. De religieuze stichtingen kregen hun enorme 
bezittingen terug, met daarbovenop het vermogen van de leidende families uit de tijd van de 
sjah. 
 
In 1989 overleed Khomeini en werd hij als geestelijk leider opgevolgd door ayatollah Sayed 
Ali Khamenei. 
 
3.6.1.2.  Kenmerken van de Sjia. 
 
De sjia is zoals gezegd een zeer oude afscheuring (1e eeuw van de islâm), die zich verzette 
tegen de “aanmatiging” van spiritueel leiderschap (het kalifaat) door wereldlijke 
machthebbers, en later in meerdere stromingen uiteenviel (zie hoger). De stroming die het 
haalde in Iraan en er in de 16e eeuw de officiële religie werd is het twaalver sjiïsme. 
 
Zoals de soennitische islâm is ook de sjiïtische vooreerst gebaseerd op de Korân (waarvan er 
maar één officiële versie bestaat, die dus dezelfde is in de Sjia); zij werd na de dood van Ali 
verder ontwikkeld door de 12 erkende imams, die een eigen leer ontwikkelden, die niet 
gebaseerd is op de klassieke “usul” (soenna, idjma en qiyas) van de soennitische madhab 
(scholen). Hun collectie van aanvaarde ahadîth verschilt van de soennitische; het zijn niet 
enkel de ahadîth van Muhammad, maar ook van de 12 erkende imams; de methodologische 
grondslag werd gelegd door de 6e imam Jafar al-Sadiq1702 (vandaar spreekt men van de 
Jafaritische school); de canon is niet te vinden in de 6 Sihah (Sihah Sittah) van de Musannaf 

                                                 
1700 Zie D. HINCHCLIFFE, “The Iranian Family Protection Act”, 17. ICLQ 1968, 516 v. 
1701 Zoals iedereen weet is rechten studeren schadelijk voor de hersenen, zodat dit een maatregel ter bescherming 
van vrouwen is. 
1702 Dsja’far al-Sadiq + 765, imam 743-765. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2006 

 
 
 
 

723 
 

(zij verwerpen een hele reeks ahadîth uit die collectie) maar in het werk al-Kafi van al-
Kulaini1703, bestaande uit meer dan 15.180 tradities, en 3 latere werken1704. 
 
Enerzijds is deze stroming radicaler omdat ze in beginsel de scheiding tussen de kerkelijke en 
de wereldlijke autoriteit verwerpt en alleen de eerste aanvaardt: het beginsel van de “velayet-e 
faqih” of heerschappij van de schriftgeleerde1705 (een regime dat in de praktijk evenwel 
slechts sedert 1979 bestaat !, zie hieronder). Anderzijds is ze minder radicaal, daar ze nooit 
formeel de poort van de interpretatie (Idjtihad) heeft gesloten, ook niet na het verdwijnen van 
de 12e imam rond 875 n.C. Deze kenmerken zijn eigenlijk niet van de Sjia als geheel, maar 
van de "usuli"-stroming binnen de Sjia, waartegenover de "akhbari" stroming - die meer 
invloed heeft in Irak en Bahrein staat. De akhbari of traditionalisten verwerpen de te 
verregaande ontwikkeling van de idjtihad, maar evenzeer de politieke rol van de clerus (in het 
Westen noemt men deze stroming ook quietistisch). De tegenstelling tussen beide scholen 
ontstond in de 17e eeuw, en de Usuli werden heersend in Iran vooral vanaf de late 18e eeuw. 
 
In Iraan ontwikkelde zich binnen de usuli-sjia sinds de 17e/18e eeuw stilaan wel een zekere 
hiërarchie, waarbij de hoogste (ayatollahs) o.a. beslissen over de interpretatie. Ook in het 
schoolsysteem is er een zekere hierarchie, met aan de top de 2 madrasas in an-Najaf / Nadjaf 
(Irak, veeleer akhbari) en in Qum (Qom, in Iran, sterk usuli). 
 
Ayatollah Khomeiny voerde in zekere in een radicalisering van de usuli-stroming door. Waar 
traditioneel in de Sjia de geestelijke leider de rol speelde van een soort profeet, en dus 
uitgegaan werd van een rolverdeling tussen geestelijk en wereldlijk gezag, nam Khomeiny 
geen genoegen meer met de rol van profeet en greep hij het wereldlijk gezag. De islamitische 
republiek beantwoordt dus helemaal niet aan het model van een machtsevenwicht tussen de 
politiek-militaire leiders (historisch de kalief) en de wetsgeleerden. 
 
3.6.1.3.  Politieke instellingen 
 
Conform deze ideologie maakt de clerus deel uit van de politieke instellingen en heeft zij 
daarin het laatste woord. 
Deze instellingen zijn: 
- de president, rechtstreeks verkozen; 
- het parlement (Mdadjlis) rechtstreeks verkozen (289 leden); 
- de Assembly of experts, een gekozen orgaan van 83 leden, dat onder meer de Faqih verkiest; 
- de opperste Faqih of spirituele leider, die onder meer de top van het gerecht benoemt; 
- een constitutionele raad (Fuqaha), vertaald als “raad van hoeders van de grondwet”. Deze 
bestaat uit 12 leden – 6 ervan zijn magistraten door de Madjlis verkozen op voordracht van de 
Hoge Raad van het Gerecht, 6 zijn “rechtvaardige en vrome clerici/rechtsgeleerden” 
aangeduid door de opperste faqih. Deze is bevoegd tot een preventieve 
                                                 
1703 De auteur is Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub  bin Ishaq al-Kulaini, + 939/940 (328 AH). Het is een zeer 
systematisch werk (althans in de eerste 2 delen), ingedeeld in 3 delen: al-usul of basisbeginselen van de islâm, 
al-furu of concrete regels van islamrecht (een furu is een praktijk) en al-rawda of andere aspecten van de 
religieuze traditie. Al-furu bestaat uit 26 hoofdstukken, een beetje vergelijkbaar met de tractaten van de joodse 
Mishnah. Hij bouwde voort op de niet-systematische hadîthcollecties uit de 9e eeuw nC. 
1704 1° “Man La Yahdiruhul Faqih” door Abu Ja'far Muhammad b. 'Ali ibn Babawaih al Qummi, bijgenaamd 
sjeik as-Sudduq (of Saduq) (° 306 AH + 381 AH) (werk dat geen ketting van citaten (isnâd) meer bevat maar 
wel uitvoerige glossen bij de ahadîth door de auteur), 2° “Tahdhib al-ahkam fi sharh al-munqi' a“ (afgekort 
Tahdhib-al-Ahkam) door shaikh Abi Ja'far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi (° 385 AH + 460 AH) en 3° “Al-
Istibsar fima 'khtalaf min al-Akhbar” (afgekort Al-Istibsar) van dezelfde auteur. 
1705 Fuqaha is het meervoud van Faqih, schriftgeleerde. Het is afgeleid van fiqh (doctrine in de zin van 
plichtenleer). 
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grondwettigheidscontrole, waartegen geen rechtsmiddel bestaat (vgl. het systeem van de 
Conseil constitutionnel in Frankrijk). Zo bv. werd in 2004 een veto gesteld tegen een nieuwe 
Familiewet die de vrouwen omzeggens gelijke rechten zou hebben toegekend. 
 
In de hiërarchie wordt door de Grondwet de hoogste rang toegekend aan de islâm. Alle wetten 
en beslissingen dienen daarmee in overeenstemming te zijn, ook de Grondwet dient in 
overeenstemming daarmee te worden uitgelegd (zie art. 4 GW). De “islâm” neemt dus de 
positie in die de “rechten van de mens” innemen in vele Westerse grondwetten. Art. 2 GW 
bepaalt ook dat het islamitische regime is gebaseerd op het geloof in deze beginselen: 
- De uniciteit van Allah, Zijn soevereiniteit en de noodzaak van ieders onderwerping daaraan. 
- Allahs openbaring en Zijn fundamentele rol in het vertolken van de wetten. 
- De wederopstanding en haar structurerende rol in de ontwikkeling van de mens naar Allah. 
- De goddelijke gerechtigheid in de schepping en in het recht. 
- Het imamaat als principe van leiderschap. 
- De menselijke waardigheid en vrijheid gepaard gaande met verantwoordelijkheid tegenover 
Allah. 
 
In de praktijk is Iran in grote mate een politiestaat, met alomtegenwoordige pasdaran 
(religieuze politie). 
 
De positie van de Zoroastriërs, Joden en Christenen als “enige erkende minderheden” (art. 13 
GW) is terug gereduceerd tot het dhimmi-statuut (met uitsluiting uit ambtelijke functies en het 
leger, enz.). Anderen zijn er nog slechter aan toe: het vermoorden van afvalligen of heidenen - 
en daaronder ook de Baha'i - is niet strafbaar. 
 
3.6.1.4.  Gerechtelijke instellingen 
 
Er zijn aparte rechtbanken voor de toepassing van het (islamitisch) familierecht. 
 
De voorzitter van het Hooggerechtshof en de procureur-generaal worden door de faqih 
benoemd. Samen met  3 andere magistraten vormen zij de Hoge Raad van het Gerecht, die de 
overige rechters benoemt. 
 
3.6.1.5.  Privaatrecht 
 
In 1983 werd de sjiietische sharia ingevoerd als geldend recht, en wel in zijn archaïsche versie 
(zoals die in de eerste eeuwen van de islâm werd ontwikkeld). Dit is vooral merkbaar in het 
familierecht en strafrecht. Met name (doch niet alleen) de rechtspositie van de vrouw wijzigde 
daardoor drastisch naar een zeer ondergeschikte positie in vele opzichten (berucht is dat de 
gehuwde vrouw omzeggens voor alles de toestemming van haar man nodig heeft). 
 
De sjiietische sharia kent ten dele erg verschillende rechtsregels van de soennitische. Een 
bijzondere instelling is bv. het “tijdelijk huwelijk” of misschien correcter “huwelijk van 
bepaalde duur” (perzisch sigheh of Arabisch muta(h); terug ingevoerd als deel van de 
sjiitische sharia in 1983).  Dit kan gesloten worden voor een overeengekomen termijn, gaande 
van één uur tot 99 jaar. Dit biedt voor ongehuwden (of voor mannen die gerechtigd zijn nog 
een vrouw bij te nemen) natuurlijk een aantal "mogelijkheden" voor zaken die anders ten 
strengste verboden zijn ... (het maakt bv. ook een huwelijk tussen een moslim en een niet-
moslim mogelijk, want anders dan in de soenna in de sjia anders ook verboden is). 
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Een belangrijke rol wordt gespeeld door de stichtingen, bonyads geheten, die overeenkomen 
met de Arabische waqf. Het gaat enerzijds om religieus beheerde stichtingen1706 en anderzijds 
om stichtingen van de overheid (een soort parastatalen, sommige die het in 1979 van de 
familie van de sjah onteigende vermogen beheren1707); zij beheersen een groot percentage van 
de economie (een 10-tal stichtingen hebben samen meer dan 30 % van de economie) 
 

                                                 
1706 Met als grootste de stichting van Astane Quods-e Razavi (d.i. van het mausoleum van imam Reza in de stad 
Mashhad, in Noord-Oost Iran). 
1707 Met name de Bonyad-e-Mostazafan va Janbazan (BMJ), aan wie behalve de eigendommen van de Sjah ook 
die van de 51 grooetste industriëlen werd toevertrouwd na onteigening. 
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3.7.  Zuid-Aziatische landen voorheen onder Brits bestuur (Pakistan, Bangladesh, Maleisië) 
 
3.7.1. Pakistan en Bangla Desh 
 
3.7.1.1.  Historische inleiding 
 
Voor de geschiedenis van Pakistan, zie de bespreking bij Indië. Met de verovering door 
moslimheersers werd ook in Indië het personaliteitsbeginsel ingevoerd; de sharia werd door 
aparte rechtbanken toegepast. Vanaf de 12e eeuw ontstond een belangrijke eigen literatuur van 
de Hanifitische school (zo in de 12e eeuw de Hedaya, in de 14e eeuw de Sharai’ al Islâm en in 
de 17e eeuw de Fat(h)awa Alamqiri, een verzameling van fatwa’s). Het was een in belangrijke 
mate door het gewoonterecht ("adat") beïnvloed islamrecht. 
 
De Britten hebben hun eigen wetboeken niet pogen in te voeren, waardoor het inheemse recht 
in stand bleef. De rechterlijke organisatie daarentegen was georganiseerd door de Britten en 
zo is het recht van deze landen toch verengelst. Het laatste beroep was in Engeland (Privy 
Council), de rechters werden door de Britse overheid benoemd en wanneer er geen regel van 
inheems recht voorhanden was, werd het engelse recht gehandhaafd. De common law werd 
dus subsidiair toegepast. Zie de bespreking bij Indië. Zo ontstond het zgn. Anglo-
Muhammadan Law. 
 
In de periode 1860-1882 werd in Indië/Pakistan een groot deel van het vermogensrecht 
gecodificeerd (voor meer details, zie Indië) en in 1937 een deel van het personen- en 
familierecht (Muslim Family Laws ordinance of Shariat Act 1937), dat personeel werd 
toegepast (vnl. volgens hindoes, christenen en moslims). De codificatie van 1937 was een 
compromis tussen de orthodoxen die een einde willen maken aan het van de sharia afwijkende 
gewoonterecht in Indië/Pakistan, en de verdedigers van een eigen (ook regionaal verschillend) 
gewoonterecht. 
 
Bij de dekolonisatie van Indië werd Pakistan (bestaande uit het huidige Pakistan en Bangla 
Desh, toen Oost-Pakistan) opgericht als “thuisland” voor de moslims van Indië. De 
Pakistaanse gebieden werden omzeggens geheel gezuiverd van niet-moslims (het omgekeerde 
gebeurde niet in Indië, wel verhuisden enkele miljoenen moslims naar Pakistan). Desondanks 
was Pakistan in de eerste periode geen islamitische, maar veeleer een seculiere staat. 
 
Na de onafhankelijkheid van Pakistan werd het islamitisch familierecht geheel gecodificeerd 
in 1961.  
 
In 1971 scheurde Oost-Pakistan zich af en werd een aparte staat onder de naam Bangla Desh. 
 
In het resterende Pakistan nam de invloed van de islamisten sterk toe en in de nieuwe 
grondwet van 1973 werd het land omgedoopt tot "Islamitische republiek Pakistan". De islâm 
werd staatsgodsdienst en alle wetten dienden volgens de grondwet in overeenstemming te zijn 
met de islâm zoals neergelegd in Korân en Soenna. Islamitische strafwetten werden ingevoerd 
in 1979, het misdrijf van godslastering uitgebreid in 1980, ezn. 
 
3.7.1.2.  Pakistan 
 
Data: 803.000 km2, ca 151 mio. Inwoners. Er zijn vier grote etnische groepen met volgende talen: Punjabi 48%, 
Sindhi 12%, Siraiki (a Punjabi variant) 10%, Pashtu (Pathaans) 8%, Baloetsji 3%. De "Muhajir" (migranten) zijn  
moslims die in 1947 uit Indië zijn gemigreerd (vooral in de provincie Sindh). De officiële taal is echter Urdu 
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(een variante van het Hindoe, die ook de officiële taal was onder de Moguls), gesproken door ca. 8 % van de 
bevolking. Er zijn enkele andere minderheidstalen, zoals Hindko 2%, Brahui 1%, Burushaski e.a. 
Godsdienst: Moslim 97% (Soennieten 77%, Sjiïeten 15 à 20%), ca 2,5 % hindoes (bijna uitsluitend in Sindh, 
sterk geconcerntreerd in de streek rond Tharparkar, het enige disctrict waar ze nog land bezitten), kleine 
minderheden christenen e.a.  
 
Onder druk van het islamfundamentalisme is in recente jaren de sharia terug gedeeltelijk 
ingevoerd, ook in delen van het strafrecht.  
 
3.7.1.3.  Bangla Desh 
 
Data: Bij de deling van India in 1947, toen het huidige Bangladesh aan Pakistan toeviel, maakten de hindoes 36 
procent van de bevolking uit. In 1971 , nadat de Bengalen zich met geweld hadden losgemaakt van de Pakistani, 
was dat al teruggelopen naar zeventien procent. Nu nog 9 à 11 % (d.i. nog steeds tussen 10 en13 milj..); ca. 
500.000 christenen. 
 
(...) 
 
 
3.7.1.4.  Malediven 
 
(...) 
 
3.7.2. Maleisië 
 
Data: 
 
In Maleisië is het recht omzeggens geheel verengelst, behalve het familie- en erfrecht, dat nog 
steeds door religieuze rechtbanken wordt toegepast. Tot op heden wordt de Privy Council 
daarbuiten nog erkend als hoogste rechtsmacht. 
 
In Amelisië wordt onder de naam "bumiputera" (de zonen van het land) officieel een beleid 
gevoerd ter "positeve discriminatie" van de Maleise meerderheid, ten koste van de hindoe- 
chinese en christelijke minderheden. 
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3.8.  Centraal-Aziatische ex-sovjet-republieken 
 
Het recht is hier geseculariseerd naar Russisch model (Azerbeidzjan, Kirgistan, Turkmenië, Tadzjikistan, 
Kazakstan, Oezbekistan). 
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3.9.  Indonesië 
 
Data: ca1.900.000 km2; 235.000.000 inw. (2003); officiële cijfers 87% moslims, 9 % christenen (5 % protestant, 
3 % katholiek), 2 % hindoes (vnl. Bali), 1 % boeddhist, 1 % andere (maar Christelijke cijfers stellen: 20 % 
protestant, 5 % katholiek) De officiële taal is het Bahasa Indonesia (een officiële versie van het Maleis); meest 
gesproken zijn verschillende varianten van het Maleis, op de eerste plaats het Javaans; talloze andere talen. 
Etnische grepen: ca. 45% Javanezen, 14 % Soendanesen(Soenda-eilanden), 7,5 % Madurezen, 7,5 % kust-
Maleiers, vele andere.  
 
3.9.1.  Historische inleiding 
 
Indonesië is grotendeels geïslamiseerd door de koopvaardij in de Middeleeuwen, maar is nooit gearabiseerd. Dit 
had tot gevolg dat het lokale gewoonterecht, het adatrecht, bleef bestaan. Enkele eilanden zijn niet geïslamiseerd 
en hebben de oude religie behouden (hindoeïsme op Bali, chtonische religies op Borneo en Nieuw Guinea). 
 
De Oost-Indische compagnie vestigde er een handelspost in 1602; Nederland kreeg het land stilaan volledig 
onder controle in de loop van de 18e en 19e eeuw. 
 
De koloniale mogendheden (Nederland) voerden er een apartheidspolitiek, waarbij de kolonisten onder het 
westerse (Nederlandse) recht vielen en de inheemse volkeren onder hun eigen recht (personaliteitsbeginsel). 
Opvallend is dat dit niet enkel gold voor het familierecht, maar tevens voor het strafrecht en zelfs grotendeels 
voor het zakenrecht. De Nederlanders hebben de bevolking ingedeeld in 3 groepen:  
1. Europeanen. Dezen hadden het privilege van eigen rechtbanken en volgden het Westers recht (t.e.m. het 
eigendomsrecht).  
2. Indonesische (Maleise) bevolking. Zij ressorteerden onder het adatrecht, het inheems gewoonterecht. 
Nederlandse juristen klasseerden de bestaande gewoonten en tekenden ze op. Zo systematiseerden zij de 
gebruiken in 19 regionale adatrechten, de meeste van islamitische stempel. Sinds 1933 is het familierecht van de 
inheemse christenen gecodificeerd. 
3. niet-inheemse en niet-westerse bevolking (Chinezen en niet-Chinezen). Voor hen gold in beginsel het Westers 
recht, behalve het familie- en erfrecht.  
 
Voor geschillen tussen leden van de verschillende groepen bestonder er algemene rechtbanken (naast de eigen 
rechtbanken voor geschillen binnen de groep). Door een koloniaal koninklijk besluit van 1882 werden op Java en 
Madura naast de adatrechtbanken ook kadirechtbanken ingericht voor de toepassing van de mukhtasar. 
 
In 1945 verklaarde het land zich onafhankelijk, wat pas in 1949 door Nederland erkend werd. Bepaalde delen 
van het personeel statuut werden gecodificeerd (een moslim huwelijks- en echtscheidingswet 1946, die 
registratie van het huwelijk voorschrijft). 
 
Het onderscheid in bevolkingsgroepen is in 1966 officieel afgeschaft, maar het familie- en erfrecht is personeel 
gebleven. Hoewel het gescheiden is per religie (islâm, hindoe, christendom, confucianisme), poogde men toch 
een eenmaking te bereiken door bepaalde regels gelijk te stellen. Zo is er in 1974 een uniforme 
huwelijkswetgeving gekomen, zij het toch weer niet helemaal uniform (de wet bepaalt bv. dat onder strikte 
voorwaarden polygamie toegelaten is voor leden van die religies die dit toelaten); de rechtbanken blijven 
evenwel gescheiden. Ook is het islamitisch familierecht vrij verschillend van datgene dat in de Arabische landen 
wordt toegepast. Het werd grotendeels gecompileerd/gecodificeerd in de jaren 1980, wat uitmondde in de 
Kompilasi Hukum Islâm di Indonesia van 1991. 
 
De éénmaking had tot gevolg dat het adatrecht gemoderniseerd en deels verwesterd werd. De andere 
rechtstakken zijn eengemaakt, hoofdzakelijk op basis van het adatrecht, met nog wat invloed van Nederlands 
recht.  
 
3.9.2. Gerechtelijke organisatie 
 
Het gerecht is verdeeld in 4 takken (Wet rechterlijke macht 1970): algemene, militairen administratieve en 
islamitische religieuze rechtbanken (pengadilan agama). De gewone rechtsmacht is klassiek georganiseerd op 
meerdere niveaus (rechtbanken van eerste aanleg, hoven van beroep en het Mahkamah Agung 
(hooggerechtshof)), de religieuze rechtbanken op 2 niveaus (eerste aanleg, in beroep de Mahkamah Islâm 
Tinggi) met een cassatiemogelijkheid bij het Hooggerechtshof. 


