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SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    

In 2000 en 2001 hebben twaalf noordelijke staten van de Federale Repu-
bliek Nigeria het islamitisch strafrecht ingevoerd door sharīʿa-
rechtbanken op te zetten en strafwetboeken volgens de sharīʿa aan te 
nemen met bepalingen over ḥadd-straffen en de islamitische wet betref-
fende moord en het toebrengen van lichamelijk letsel. In dit proefschrift 
wordt de beschikbare informatie geanalyseerd betreffende de juridische 
praktijk onder het islamitische strafrecht in het Noord-Nigeria. Als 
belangrijkste bronnen voor de juridische praktijk zijn rapporten uit de 
media en van niet-gouvernementele organisaties gebruikt. 

De algemene analyse laat zien dat het islamitisch strafrecht niet 
overal en op elk moment in gelijke mate is toegepast. Geografisch gezien 
wordt de nieuwe wetgeving vaker in de praktijk gebracht in het noord-
westelijke deel van het land, de kernregio van het voormalige Sokoto 
Caliphate. Chronologisch gezien schijnt deze vaker en nadrukkelijker te 
zijn toegepast in het begin, terwijl gedurende de daaropvolgende jaren 
voor zover bekend de aantallen rechtszaken snel afnamen. 

Vervolgens is de juridische praktijk geanalyseerd met betrekking tot 
specifieke strafbare feiten. De verandering in de juridische praktijk is 
vooral zichtbaar bij rechtszaken wegens buitenechtelijke seksuele ge-
meenschap, waarvan sommige vormen nog altijd sociaal geaccepteerd 
zijn in Noord-Nigeria. Dergelijke strafbare feiten werden vervolgd in een 
poging om de moslims islamitisch gedrag op te dringen. Alle veroorde-
lingen tot dood door steniging voor ongetrouwde moeders zijn in hoger 
beroep ingetrokken. Sinds 2004 zijn er geen nieuwe aanklachten meer 
gerapporteerd wegens vrijwillige buitenechtelijke seksuele relaties. De 
rechters hebben beschuldigingen op basis van verdenking verworpen en 
hebben de onschendbaarheid van de familienederzetting erkend. 

Er blijkt geen duidelijk beeld uit de juridische praktijk met betrekking 
tot misdaden tegen lijf en goed. Terwijl het aantal mensen dat is ver-
volgd wegens geweldsmisdrijven klein is, zijn er veel veroordelingen tot 
amputatie wegens diefstal uitgesproken. Er zijn echter niet meer dan 
drie amputaties uitgevoerd, allemaal kort na invoering van de sharīʿa. 
Sinds 2001 zijn er geen amputaties meer uitgevoerd in Noord-Nigeria. 
Deze bevindingen bevestigen dat de lokale bestuurders, van wie velen 
door druk vanuit de bevolking gedwongen werden het islamitische 
strafrecht in te voeren, het moeilijk vinden de toepassing daarvan in 
overeenstemming te brengen met hun positie in het seculiere Nigeri-
aanse politieke systeem. 
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De bevindingen betreffende de juridische praktijk in het islamitische 
strafrecht zijn in hun context geplaatst in het vervolgonderzoek. Een 
alternatieve visie is geanalyseerd van een invloedrijke Noord-
Nigeriaanse moslimgeleerde betreffende de toepassing van de sharīʿa. 
Zijn interpretatie was duidelijk een antwoord op de invoering van het 
islamitische strafrecht en benadrukte de noodzaak om moslims te ont-
wikkelen en hun levensstandaard te verbeteren. Pas als een rechtvaar-
dige islamitische samenleving realiteit is geworden, is het mogelijk om 
het islamitisch strafrecht in te voeren. Gesteld wordt dat dergelijke in-
terpretaties de aanzet hebben gegeven tot de waargenomen veranderin-
gen in de juridische praktijk. 

Het bestaan van deze tegenstroming, ondersteund door een van de 
meest invloedrijke geleerden van Noord-Nigeria, laat zien dat moslims 
in Noord-Nigeria bij lange na niet unaniem achter de invoering van het 
islamitisch strafrecht staan. Dit riep vragen op over de motieven van het 
religieuze moslim-establishment in Nigeria, vertegenwoordigd in twee 
koepelorganisaties, voor het niet in het openbaar protesteren tegen de 
manier waarop in het begin het islamitische strafrecht werd toegepast. 
Op basis van een analyse van de publieke debatten onder moslims met 
betrekking tot de afgeblazen Miss-Worldverkiezing in 2002, wordt ge-
steld dat het gezag van de koepelorganisaties steunt op hun bewering 
dat ze moslims in Nigeria vertegenwoordigen op politiek niveau en hen 
verenigen tegen de vermeende haat van niet-moslims in het land. Als ze 
de invoering en toepassing van het islamitisch strafrecht in het open-
baar hadden bekritiseerd, zou dat afbreuk hebben kunnen doen aan hun 
positie. De moslim-organisaties hebben daarentegen de invoering van de 
sharīʿa in openbare verklaringen ondersteund en daardoor bijgedragen 
aan een verergering van de tegenstellingen tussen moslims en christe-
nen. 




