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Islamen geloofsafvalin de diaspora

RuudPetersx

Inleiding
Eenvan de puntendie vorig jaar (zoo8)prominentin het Nederlandse
islamdebat
figureerden
is de beweringdat moslims in Nederlandniet zonder problemenhun
religiekunnen verlaten.Als zij zich tot een anderegodsdienstbekerenof openlijk
atheïst
worden,dan zoudenze zich niet alleenblootstellenaan socialerepercussies,
maarzelfsvoor hun levenmoetenvrezen.De discussiehieroverwerd voor het eerst
actueelna de verklaringvan AyaanHirsi Ali dat zij geenmoslima meer was. De
oprichtingdoor EhsanIami van het comité van ex-moslims(inmiddelsweer ter
ziele)wakkerdevorig jaar de discussieweer aan. Er bestaateen breed gedeelde
meningdat de islam vooral op dit punt in conflict is met de vrijheidvan godsdienst
en zich onderscheidtvan andere godsdiensten.De publicist Michiel Hegener
verwoordde
dit aldus:
'Hetverbodop afvalligheid
voormoslimsgeldtoveral,ookin Nederland.
Niervolgens
onzelandelijke
wetgeving,
maarwelvolgensdesharia.In principeis hetin Nederland
nietandersdanin KoeweitenEgypte,
landenwaarindividuele
vrijheidvangodsdienst,
endusook de vrijheidom vangodsdienst
te veranderen,
vastligtin dewet.Maarwie
daarde islamverlaat,hangteenvolksgericht
bovenhet hooftl,vaakin de vormvan
moordofdreigingmermoord.Ookintimidatiedoordeautoriteiten
is deelvanhetpakket.(...;'
In Nederlanden omringende landen kunnen islamverlaterszo veel represailles
- uitstoting, doodsbedreigingen,
venvachten
geweld- dat ze daardoorgaansvan
afzienoí in het geheim breken met de islam. In zoo4 maakte de Evangelische
0mroepeendocumentaireoverNederlandsemoslimsdie christenwarengeworden,
envonder twee bereid te spreken.Een van de twee, een Irakeseman, ging kort
daarna
terugnaar Irak en werd toen veiligheidshalve
maar weer moslim. Onlangs
vertelde
een Nederlands-Koerdische
kennis me dat ze een paar jaar geledenhad
gebroken
met de islam, maar dat haar oudersen zoon daar nooit achtermochten
komen.
Eenbizarreuitzondering?Integendeel,het is normaal.I
In dit artikel zal ik nader ingaan op de vraaghoe het precieszit met die hier
wonende
moslimdie zijn religieopgeeft.Il<zal eerstde positievan de afvalligein de

*
t,

(Emeritus)
hoogleraarrechtvan de islam en het Midden-Oosten,Universiteitvan Amsterdam.
HP/De
T i j d ,z 4 n o v e m b e rz o o 6 .

I4T

klassiekeshariaen in de huidigeislamitische
wereldbeschrijven.
Daarnabespreek
ik de gevolgenvan geloofsaívalvan moslims die buiten het gebiedvan de islam
wonen.
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Afvalligheid in de klassieke sharia2

De shariais het religieuzerechtvan de moslims.De doctrinebevatook bepalingen
die de omgangmet niet-moslimsbetreffen,maarin eersteinstantieis het eenverzameling voorschriftendie moslims de weg naarhet paradijswijzen.Sommigevande
regelszrjn val zuivergodsdienstigeaard, zoalshoeje moet biddenen vastenen wat
je mag eten dh drinken, maar anderezijn rechtsregels
die door rechtbankentoegepasten afgedwongenkunnenworden.In het personenrecht
speeltgodsdiensteen
belangrijkerol. Zoalsin alle premodernerechtsstelsels
bestaater in de shariageen
ideevan gelijkheidvoor de wet en wordt de juridischestatusvan personenonder
meerdoor hun godsdienstbepaald.Moslimshebbendaarbijmeerrechtendan nietmoslims.Verandering
van godsdienstis mogelijk,behalvevoor moslims.Voorhen
is het een misdrijf waarvoorze met de dood bestraftkunnen worden. De gedachte
die daarachterzit is dat de islam de meestrecenteen de bestevan de monotheïstischegodsdiensten
is. De boodschapdie God aanMozesen Jezusheeftgeopenbaard
is identiekaandie vande koran,maardejodenen christenenhebbendie boodschap
in hun overleveringen
veranderden er zaken uit weggelaten.Het verlatenvan de
islam,de laatsteen daardoorenigewaregodsdienst,
brengtje zielenheilin gevaaren
de overheidmoet dat voor je eigenbestwiltrachtente verhinderen.
In de klassiek juridische handboekenwordt uitgebreid ingegaanop de vraag
wanneerer sprakeis van rechtensrelevantegeloofsafval(ridda).In de eersteplaats
moet de afrallige rechtsgeldigmoslim zijn geweest,door geboorteuit ten minste
één moslimouder,of door een rechtsgeldige
bekering.Dat klinkt logischen toont
dat de moslimjuristenevenprecieswaren als onze hedendaagse
rechtsgeleerden.
Verdermoet hij handelingsbekwaam
zijn en de daad opzenelijkgepleegdhebben.
Daaropbestaatechteréénuitzondering:uitingenvan ongeloofdie als grap bedoeld
zijn brengentoch afvalligheidmet zich mee,dit op grond van de Korantekst'... Zeg:
Warenjullie met God, Zijn tekenenen Zíjn gezantde spot aan het drijven?Verontschuldigtjullie niet. Iullie Zljn ongeloviggewordenna geloofclte hebben...'(Koran
9 :6 5 -6 6v; e rt.L e e m h u i s ).
Aívalligheid ontstaat wanneer men zich bekeerttot een andere godsdienstof
uitdrukkelijkde islamafzweert.Zo'n bekeringwordt overigensrechtensniet erkend:
eentot de islam bekeerdechristenkan nooit beroepdoenop de dhimmi-status,de
rechtstoestand
van de niet islamitischeonderdanenvan eenislamitischestaat.Daarnaastkan afvalligheidook een gevolgzijn van andere'uitingen van ongeloof', dat
wil zeggenwoorden of dadendie uitdrukkelijkof impliciet essentiëlegeloofswaargedefinieerdals 'dat wat iederemoslim
hedenontkennen(door de rechtsgeleerden
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Dit stuk is gebaseerdop R. Petersen G.l.J. de Vries, 'Apostasyin Islam,'Die Welt des Islams 17
(1976),p. r-26.
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noodzakelij
kerwijs van zijn geloofmoet weten'). Dat is bijvoorbeeldhet gevalals een
moslim ontkent dat er tijdensramadangevastmoet worden of dat het drinken van
wijn voor moslims geoorlooftlis. Dadendie ongeloofimpliceren zljn bijvoorbeeld
door erop te gaan zittenof er iets
het oneerbiedigbehandelenvan koranexemplaren
uit te scheuren.Over afvalligheidals gevolg van gedrag bestaatoverigensveel
onenigheidonderde godsdienstgeleerden.
AF'ralligheidheeft onaangenamerechtsgevolgen.
In de eersteplaats wordt het
verlatenvan de islam beschouwdals een misdrijí waarop de doodstraf staat
(behalve,
volgensde Hanafitischerechtsschool
voor vrouwen,die echterlevenlang
gevangenmoetenworden gezet).Als afvalligheidvoor de rechterbewezenis, geeft
hij de beklaagdeeen termijn waarbinnen hij zljn afvalligheidkan herroepen
(istitribo).
Als de beklaagdedat doet, wordt hij niet bestraft.Maar bij volhardingin
het ongeloofwordt hij ter dood gebracht.Dit berustoverigensniet op de koran,
maarop nveeuitsprakenvanMohammed(hadit!.z
Door afvalligheidverandertde juridische status.Een afvalligeheeft geen recht
meerop bescherming
Egyptivanlijf en goed('isma).Toeneennegentiende-eeuwse
schemufti gevraagdwerd wat er moestgebeurenmet eenmoslimmandie een afvallige gedoodhad, oordeeldehij dat de dader niet voor doodslagveroordeeldkon
worden,omdat hij iemandhad gedoodzonderwettelijkebescherming.Maar hij
moestwel bestraFtworden omdat hij een behoorlijkerechtsganghad verhinderd.
vervalt
Het huwelijkvan de afvalligeis nietig, hij kan niet erven,zijn eigendomsrecht
Dit laatsteop grondvanl<oran2:217:
aande staaten hij is handelingsonbekwaam.
'Wievanjulliezichvanhungodsdienst
endanalsongelovigen
afl<eren
sterven,
datzijn
zijn.Zij
zijwier dadenin het tegenwoordige
levenen in het hiernamaals
vruchteloos
zijnhetdiein hetVuurthuishoren
, zij zullendaarinaltijdblijven.'+

De positievan de afvalligein de hedendaagse
islamitischewereld
Al sindshet eind van de negentiende
eeuw gaaner stemmenop in de islamitische
werelddie zich verzettentegende doodstrafvoor geloofsaftal.Voor dit standpunt
wordt een groteverscheidenheid
van argumentenaangevoerd.
Een tekstueelargumentis koran4:go ('...Alszij zichvanjullie afzijdighouden,niet tegenjullie strijden
en jullie vrede aanbiedendan verschaftGod jullie geen weg om tegen hen op te
Wat betreftde trwee
treden')en koranz:256('...8ris geendwangin de godsdienst').
hadithsdie de doodstrafvoor afvalligheidvoorschrijven,daarvanwordt betoogddat
ze zwakkeisnads(ketensvan overleveraars)
hebbenen daarom niet gezaghebbend
zijn.Ten slotteworden er ook historischeargumentenaangevoerd.
Dat in de vroege
geschiedenis
van de islam afiralligenter dood zijn gebrachtkan verklaardlyordenuit

;eloofswaarCeremoslim
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'Doodt degenedie zijn geloofverandertl'(Bukhari);'Het bloedvan eenmoslim die verklaartdat er
geengod is behalveGod en dat ik Zijn Gezantben, mag slechtsin drie gevallenvergotenworden:
na een rechtsgeldighuwelijk, bij vergeldingvoor doodslag
voor onwettigegeslachtsgemeenschap
en bij het verlatenvan de religieen het zich afscheidenvan de gemeenschap'(alleverzamelingen).
VertalingLeemhuis.
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het feit dat toen, in de tijd van de veroveringen,oorlogsrechtwerd toegepasten de
aftalligenals verraderswerdenbeschouwd.Tegenwoordig,zo wordt betoogd,is de
band tussende staaten de godsdienstlosseren kan geloofsafvalniet meerals hoogverraadbeschouwdworden.
Door de verwesterlijkingvan het recht in het grootstedeel van de islamitische
wereld is het sharia-strafrecht
in de meestelandenvervangendoor wetboekenvan
westersesnit die afralligheidniet strafbaarstellen.Alleenin die landenwaarhet islamitische strafrecht(nog of weer) geldt, zoalsin Saoedi-Arabië,
)emen,Libië, Iran,
Pakistan,Soedanen Noord-Nigeria,kan afiralligheidbestraftworden, hoewelhet
maar in t'weelandenals delictin het wetboekvan strafrechtis opgenomen(Art. rzó,
Soedanps Wetboekvan Strafrecht,art. 259 lemenitischWetboekvan Strafrecht).
Maar in de anderegeïslamiseerde
wetboekenvan strafrechtis vaak een bepaling
opgenomendat ook straf opgelegdkan worden voor handelingendie niet in het
wetboekgenoemdworden maarwel volgensde shariastrafbaarzijn. In de praktijk
komt vervolgingvoor geloofsafvalniet ergvaakvoor en dan alleenin gevallendie een
politiekeachtergrondhebbenof publicitairveelstof hebbendoen opwaaien.
Maar er zijn wel anderejuridischerepercussies
op geloofsafval.Omdat het personen- en familierechtin vrijwelalleislamitischelandendoor de shariageregeldwordt
kan een afvalligeniet trouwen, is zijn huwelijk nietig, zelfs als beide echtgenoten
tegelijkde islam verlatenen kan hij niet erven.Hoeweldit voor zoverik kan nagaan
nergensin de gecodificeerdefamiliewetgevingis neergelegd,worden deze regels
wel toegepastomdat vrijwel alle familiecodesbepalendat bij leemtesvan de wet de
shariawordt toegepast.Bovendienwordt de nieuwereligievrijwel nergensdoor de
bestuursorganenerkend, zodat voormalige moslims geen identiteitsbewijzen
kunnen krijgenwaarophun nieuwegodsdienstvermeldwordt of bij de aangiftevan
Alleenin Egyptehebbenbestuurskinderende nieuwegodsdienstlatenregistreren.
rechtersonlangsschoorvoetend
vastgestelddat dit in strijd is met de mensenrech(zoalsde ICCPR,InternationalCovenantfor Civil and PoliticalRights),
tenverdragen
die in Egyptedirectewerking hebben.Maar bestuursorganen
weigerendikwijls om
uiwoeringte gevenaan dezeuitspraak.Een gevolgvan de juridischesanctiesis dat
veel afvalligenhet niet aan de grote klok hangendat ze geenmoslims meer zijn.
Zolangze er geenpunt van makenom op hun identiteitspapieren
als moslim aangemerkt te wordenis er nietsaande hand.
In hetalgemeenkan men zeggendatvrijwel geenenkel rechtssysteem
in de islamitische wereld artikel 18 van het ICCRPeerbiedigt,dat uitdrukkelijk het recht
erkent'to haveor adopta religionor beliefof his choice.'Dat betekentdus ook het
recht om van godsdienstte veranderen.Het tweedelid van artikel rB bepaaltdat
niemandonderworpenmag worden aan zodanigedwangdat afbreukgedaanwordt
aan deze vrijheid. De strafbaarstellingvan geloofsafualin sommige islamitische
landen en de juridischeen bestuurlijkebeperkingendie een afvalligein vrijwel de
heleislamitischewereldondervindtzijn duidelijkevormenvandwang.
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De afrallige buiten de islamitischewereld
In hoeverregeldt de shariabuiten het gebiedvan de islam?Ik zal dezevraagbeantwoordenvolgensde voorschriftenvan de klassiekeislamitischerechtsgeleerdheid.
Dan moetje eerststilstaanbij het feit dat de shariaverschillendesoortenregelskent.
Sommigevoorschriftenzijn zuiverreligieus,zoalsde verplichtingvijf keerper dag te
biddenof om geenalcoholische
drankente nuttigen.Dezegeldenvoor elkemoslim
waar hij zich ook bevindt,tenzijnalevingdoor overmachtonmogelijkis. Maar voor
de toepassingvan andereregelsis de aanwezigheidvan islamitischerechtbankenof
eenislamitischestaatvereist.Denk aan het islamitischestrafrecht.Overde vraagin
hoeverrezulke regelsook buiten het gebiedvan de islam geldendzijn, bestaan
verschillendemeningen.Volgenssommigegeleerdengeldenze daarwel, hoewelze
niet kunnenworden toegepast,volgensanderegeldenze niet. Dat is niet alleeneen
theoretischonderscheid.
Volgensde tweedemening kan een moslim die bijvoorbeeldbuiten het gebiedvan de islam een anderemoslim wederrechtelijk
gedood
heeft, bij terugkeer naar islamitisch territorium niet vervolgd en veroordeeld
worden, volgens de eerstemening kan hij wel bestraftworden. De islamitische
rechtsgeleerden
zrjnhet er dus wel overeensdat dergelijkeregelsbuiten de grenzen
van de islamniet toegepast
kunnenworden.Betekentdat dan dat het moslimsdaar
vrij staatom te moordenen te plunderen?
Datis niethetgeval.Als moslimsniet-islamitischgebiedhebbenbetredenmet toestemmingvan de lokale(niet-islamitische)
overheid en hun daardoor rechtsbescherming
is verleend, zijn zij gehouden
eenzelftlebeschermingte biedenaan de lokaleniet-moslimsen het gezagvan de
overheidte eerbiedigen.Door de acceptatievan de toestemmingis er als het ware
eenovereenkomst
ontstaanen zijn de moslims aan de lokalewettengebonden.Dat
betekentdus dat geloofsafvalbuiten het gebiedvan de islam volgensde sharianiet
bestraftkan worden. In het hiernamaalsligt dat natuurlijk anders:geloofsafvalis
eenzondeen vromemoslimsgaanervanuit dat de afizallige
na de dood in het hellevuurzal branden.
Dezeklassiekeopvattingenover de toepassingvan de shariain diasporaen de
bestraffingvan af.salligenzijn algemeenbekendonder moslimmigranten.Imams
hier sprekenvaak over het 'Verdrag' als ze refererenaan de situatie waarin de
migranten zich volgens de sharia bevinden.Sommige geestelijkeleiders, zoals
bijvoorbeeldTariqRamadangaanzelfseenstapjeverder.Zij zijnvan mening dat het
denkenin termenvan islamitischen niet-islamitischgebiedintegratievan moslims
in de weg staatomdatze zichdan permanentals vreemdelingblijvenbeschouwen.
Zij vindendat moslimshun positiehier in termenvan burgerschap
van de landen
waarze nu wonen moetendefinierenen gebruikmoetenmakenvan de grondwettelijke vrijheidvan godsdiensten de religieuzevoorschriftenvan de shariamoeren
naleven.5
5
Maar de geldingvan de shariais natuurlijkniet het hele verhaal.Ik zou haast
zeggen,integendeel.Het standpuntvan degenendie menen dat afvalligemoslims
hier grote problemenondervindenis niet op empirischonderzoekgebaseerdmaar

5.

Tariq Ramadan,Western
MuslimsandtheFutureoJlslam.Oxford: Oxíord UniversiwPresszoo4, p. 67.
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Ik heb hierop de aannamedat moslimsaltijd en overalde shariawillen toepassen.
bovenlaten zien dat dat zelfsvolgensde klassiekeleer geenverplichtingis, althans
waar het de rechtsregels
van de shariabetreft.Daarnaastveranderende opvattingen
van moslimmigrantenover de sharia.Voor zoverze eÍ belangaan hechten- er zijn
grote groepenTurkenvoor wie de sharianauwelijksmeer een rol speelt- geldt dat
alleende religieuzevoorschriíten.
Minstenszo belangrijkis een veelalgemenerfenomeen,namelijkdat gemeenschappenhet doorgaansniet toejuichenwanneerledende groepwillen verlaten,En
in het defensiefis en het gevoelheeft
dezeafkeerwordt sterkerals die gemeenschap
aangevallente worden. Dat geldt zeker voor de islamitischemigrantengemeenhebben,zoals
socialeconsequenties
schappenhier.Afvalligheidkan onaangename
een breuk met famifie en vrienden. Om dat te voorkomen geven veel afrallige
moslims er de voorkeuraan te zwrjgen.De reactiesvan de omgevingzrjnoverigens
van familieledenstilzwijgendoFzelfs
heel verschillend.Vaakwordt de afiualligheid
Heftige reactiesvanuit moslimgemeenschappen
doen zich
openlijk geaccepteerd.
vooralvoor wanneerde afvalligede publiciteitzoekt en in het openbaarzijn afl<eer
makkelijkals
van de islam laat blijken,iets wat door de moslimgemeenschappen
beledigendervarenwordt. In uitzonderlijkegevallenkan dit leiden tot ernstige
AyaanHirsi
bedreigingenzoalsin het gevalvan het voormaligeVVD-parlementslid
Ali.

5

Conclusies

moslim?Als we het hebben
Moetenwe verontrustzijn overde positievan de aF'uallige
over de islamitischewereld is het antwoord zonderenige rwijfel bevestigend.De
rechtspositievan de afvalligeis daarvrijwel overalin strijd met de in internationale
vrijheidvan godsdienst,die ook de vrijheid om van godsverdragengegarandeerde
dienst te veranderenomvat. In sommige landen kan hij ter dood veroordeeld
worden.Maar vriiwel overalis hij onderworpenaan ernstigejuridischebeperkingen
waardoorhij niet kan trouwen of erven.Maar hoe zit het hier?Is de situatievan de
afvalligezodanigdat de staatspecialemaatregelenmoet nemen?Sommigen,zoals
de al eerdergenoemdeHegener,vinden van wel. Zij bewerendat grote groepen
moslimsdoor hun omgevingbelemmerdwordenin de vrijheidvan hun keuzevoor
Daarbijnoemenzij bedreigingmet gewelden
een godsdienstof,levensovertuiging.
zware socialedruk. Hier moet de overheidtegenoptredenvinden zij. Hun redenering is dat mensenrechten
niet alleentussenoverheiden burgergelden,maarook
horizontalewerking hebbenen dat de overheidwettenmoet makenen maatregelen
Zijwijzener dan op dat het gelijkheidsmoet nemenom die rechtente waarborgen.
principe,opgenomenin de Grondweten internationale
mensenrechtenverdragen,
geldt in deverhoudingtussenoverheiden burger,terwijl er daarnaast,om dat beginsel ook tussenburgers te laten werken, apartewetgevingis ingevoerd,zoals het
strafrechtelijkverbod op discriminatie.Hegenerpleit onder meer ervoor om het
verkondigenvan het idee dat veranderingvan geloof niet toegelatenis strafbaarte
van hun
stellenen dat oudersdie de vrijekeuzevangodsdienstof levensovertuiging
kind verhinderenuit de ouderlijkemacht gezetkunnenworden.
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De vraagis natuurlijkof de situatieechtzo erg is dat er specialeoverheidsmaatregelen en wetgevinggebodenis. Latenwe eerstvaststellendat er geen betrouwbare
cijfers zijn over de vraagof er veelmoslims door geloofsgenotenonder druk gezet
wordenom nietopenlijkhun godsdienstte verlaten.Het komtvoor,maarelkeschatting overde omvangvan het probleemis een slagin de lucht. Gevallenvan sociale
druk van de omgevingop moslimsdie openlijkhun geloofverlatenhebbenzijn er
ongetwijfeld.Bedreigingenmet geweldvanafvalligendoor voormaligegeloofsgenoten betroffen eigenlijkvooral personendie zich ook in het openbaarnegatiefen
denigrerend
overde islam,Mohammedof de koranhebbenuitgelaten.De repercussieswaaraanze bloot stondenwarenin de eersteplaatsgerichttegenhun uitingen
en niet of minder tegen hun geloofsafval.Het is belangrijk om dat uit elkaar te
houden.
Gestelddat men vindt dat hier iets aan gedaanmoet worden, moet de wetgeving
dan aangepast
wordenoíbiedt het bestaande
rechtmogelijkheden
om hier tegenop
te treden?Het komt mij voor dat het laatstehet gevalis. Maar voor we die mogelijkhedenonderzoekenkunnenwe wel vaststellen
dat juridischemiddelenom informelesocialedruk tegente gaanen te verbiedentechnischgezienuiterstlastigzijn en
eigenlijkook onwenselijk.Elke groep kent informele socialesanctiesom conform
groepsgedragaf te dwingen en, afgezienvan excessen,heeft het recht hier geen
boodschapaan. Alleen als de socialedwang als onrechtmatigbeschouwdmoet
worden,dan zou het burgerlijkrechtuitkomstkunnenbieden.Het slachtoffervan
ontoelaatbare
socialedruk kan via eenactieuit onrechtmatigedaadgenoegdoening
trachtente verkrijgen.Bij de bepalingvande onrechtmatigheidkan de civielerechter
de horizontalewerkingvan de vrijheidvan godsdienstmee latenwegenals aangetoond wordt dat de gedaagdedezevrijheidvan de eisergeschondenheeft.Maar het
is de vraagof het zo ver komt. Als een moslim de islam verlaaten breektmet zijn
groepis socialedwang niet effectiefmeer.Andersligt het als er sprakeis van straÊ
barefeiten zoalsbedreigingmet en feitelijkgebruikvan geweld.In die gevallenkan
het strafrechtuitkomstbieden.
De commotie over afvalligheidvan Nederlandsemoslims lijkt me sterk overdreprobleemkan niet aangetoond
ven.Dat er sprakeis van eengroot maatschappelijk
worden.En er is geenenkeleredenom de wet aante passen:het geldendrechtbiedt
genoegmogelijkhedenom aflvalligen
te beschermen.
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