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Kennismaking met de Islamitische wereld:  
korte inhoud 

 
 
 
 
 

 
Mohammed, sluiers, de Koran, Hamas, Jihad, hoofddoeken, Mujahedin, de Ramadan, de 
Taliban, Mekka, besnijdenis, woestijnen, oases, bedoeïnen, de Hezbollah, bazaars, moskeeën, 
fundamentalisme ….  Onze kennis over de Islam reikt meestal niet veel verder dan een 
onsamenhangend geheel van indrukken, gekleurd door de beeldvorming in de media en de 
toeristische industrie. 
 
Je kunt echter geen week lang de krant openslaan zonder berichtgeving uit een deel van de 
Islamitische wereld,  je kunt niet praten over de allochtone mensen in dit land zonder 
rekening te houden met de Islamitische achtergrond van velen onder hen, je kunt niet  praten 
over de “top tien” van de toeristische bestemmingen zonder het te hebben over diverse 
Islamitische landen (Marokko, Egypte, Indonesië,…). 
Ondanks al die contacten blijven de vooroordelen en het onbegrip vaak scherp. 
 
Wat is waar, wat is niet waar? Bestaat er zoiets als dé Islam of moeten we nuanceren?  
 
In deze cursus maken we op een kritische manier kennis met de vele gezichten van de 
Islamitische wereld. Dit wil zeggen dat we in woord en beeld op reis gaan langs talrijke 
plaatsen in een traditionele én een moderne Islamitische wereld van Marokko tot Indonesië 
zonder daarbij Moslim medeburgers in eigen land te vergeten.. 
 
We nemen enkele hete hangijzers onder loep en denken hierbij o.a. aan fundamentalisme, 
Islamitisch recht, de rol van de vrouw,… 
Daarnaast staan we stil bij omgangsvormen, de vijf pijlers van de Islam, rituelen en feesten,  
enkele belangrijke soera’s uit de Koran en vooral …beeldvorming. 
 
Deze cursus wil niet oordelen of veroordelen, maar probeert U op een zo kritisch én integer 
mogelijke wijze mee te nemen in de enorme diversiteit van de islamitische wereld 
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Inhoud 
 
Deze reeks  van 3 tot 4 sessies heeft als voornaamste doelstelling om een zo breed mogelijk 
beeld van de Moslimwereld te geven.  
 
Methodieken : doceren, interactieve denkoefeningen in groep, discussie, illustratie a.d.h.v. 
(vnl. eigen) geluids-  en beeldmateriaal. 
 

1e sessie : Een reis door de  Moslimwereld 
 
1. Beeldvorming over de Islam : een reis van Casablanca tot  Djakarta 
We staan stil bij de meest dominante beelden  over de Islam  in de Westerse wereld. 
We denken hierbij o.a. aan het beeld van extremisme en intolerantie enerzijds én de 
oriëntaalse, sprookjesachtige beelden uit de toeristische brochures anderzijds.  
Het is niet de bedoeling om die beelden te ontkennen of goed te praten maar wel om er ook 
een andere, bredere realiteit naast te zetten. 
We reizen letterlijk in woord en beeld van Casablanca to Djakarta en laten zeer 
uiteenlopende beelden zien, zonder de Islam in Europa te vergeten 
 
2. Het ethisch appel  en de 5 pijlers van de Islam + hun vertaling in de dagelijkse 

praktijk. 
De islam heeft een sterk ethisch appel.  Wat zijn de voornaamste thema’s in een ‘Islamitisch 
discours’ en hoe worden ze op ze uiteenlopende wijze vertaald in het dagelijkse leven. Niet 
elke moslim bidt vijf maal per dag, lang niet elke moslim is praktiserend. In  geloofsbeleving 
én dagelijkse praktijk zijn er grote verschillen afhankelijk van  land,  etnische oorsprong, 
generatie en het individu zelf. Heel wat gelijkenissen en/of parallellen met het Christendom 
springen daarbij in het oog. 
 
3. De moskee 
De moskee is veel méér dan  louter ‘een huis van gebed’. We bekijken eerst enkele 
architecturale elementen die je in vrijwel elke moskee terugvindt. 
Daarnaast ontkrachten we enkele in het westen veel gehoorde mythes over het niet 
toegankelijk zijn van moskeeën voor vrouwen en niet-moslims.  
Een en ander daarvan klopt ongetwijfeld voor bepaalde landen en/of streken maar vaak is een 
moskee een ontmoetingsplaats bij uitstek voor mannen, vrouwen én kinderen waar je als niet-
moslim welkom bent.   We illustreren dit o.a. voorbeelden en dia’s uit  enkele  van ’s werelds 
meest eerbiedwaardige moskeeën (vb. de al-Azhar moskee in Cairo, de Ommayadenmoskee in 
Damascus, de Badshahi-moskee in Lahore…). 
 
4. De Koran 
 
Heel wat westerlingen - van politicus over journalist tot Jan met de pet- hebben er de mond 
van vol, zonder ooit een bladzijde in dit boek gelezen te hebben. 
De cursusbegeleider is verre van een ‘schriftgeleerde’, maar toch bekijken we enkele van de 
belangrijkste soera’s (hoofdstukken) en  hun betekenis. We staan ook kort stil bij rol logos en 
mythos in het lezen/begrijpen van De Koran. 
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2e sessie : Sunni’s , Shia’s & Soefis 
 
Je kunt moeilijk spreken van ‘dé Islam’. De Islamitische wereld herbergt een enorme 
diversiteit aan volkeren, levenswijzen en religieus-filosofische stromingen.   
We geven duiding bij de verschillen tussen Sunni & Shia Islam én staan stil bij enkele 
stromingen binnen deze twee grote ‘takken’ .  
We gaan daarnaast ook dieper in op  de rol van de Shia geestelijkheid en de functie van de 
Bonyads (multinationale instellingen gerund door de clerus)  in het hedendaagse Iran 
Daarnaast buigen we ons over het ‘soefisme’, verzamelnaam voor talloze mystieke stromingen 
binnen de Islam waarin o.a. muziek, dans, poëzie en meditatie centraal staan. 
We schetsen de geschiedenis  van de mystieke  Islam. Daarnaast  focussen we  zowel op het  
‘traditionele soefisme’ als op de rol die de mystieke Islam  speelt voor vele moslims in de 
diaspora én als tegenwicht/alternatief voor een extremistische Islam. We laten oude 
meesters zoals Mevlana de revue passeren maar hebben eveneens aandacht voor hedendaagse 
mystici zoals  Sheikh Khaled Bentounes. 
 

3e sessie :  Moslimextremisme :  een poging tot duiding 
 
Islamitisch fundamentalisme zoals we het vandaag (vooral via de media) kennen is een 
bijzonder complex fenomeen dat  oorsprong zijn  vindt in een samenloop van diverse factoren. 
We behandelen  achtereenvolgens 

� Het begrip Jihad 
� De rode draad in het fundamentalistische discours 
� Een korte geschiedenis van het moslimfundamentalisme met o.a. aandacht voor de 

recente geschiedenis in Iran, Afghanistan en Pakistan. 
� Een aantal  mogelijke voedingsbodems 
� Verschillende stromingen met voorbeelden uit de Moslimbroederschap, de  Hizb-ut-

Tahrir, de Wahabi-beweging, enz… 
 
 
 
Indien er tijd en interesse is, kan er doorheen ook ingegaan worden op onderstaande thema’s  
of een vierde sessie georganiseerd worden. Thema’s die  aan bod kunnen komen zijn : 
 
a. De rol van de vrouw : enkele gezichtspunten 
 
Is de Koran per definitie vrouwonvriendelijk? Is onderdrukking van vrouwenrechten zonder 
meer gemeengoed in de Islamitische wereld? Wat is en sluier is die overal verplicht? Wat 
wordt er nu eigenlijk in de Koran gezegd over  kledingvoorschriften. Wat is de realiteit inzake  
huwelijk, polygamie, abortus, echtscheiding en andere voor Westerlingen hete  hangijzers? 
Biedt de Koran op deze vlakken een eenduidig antwoord of juist  vele antwoorden? 
Wat is de rol van strikt gescheiden rollenpatronen in  rurale samenlevingen (vb. in de Sahel). 
Hoe zit een patrilineair en patriarchaal georganiseerd gezinssysteem in elkaar en wat is de rol 
van vrouwen daarin? 
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We laten via  video-fragmenten  Islamitische vrouwen aan het woord, maar bekijken ook de 
situatie van vrouwen rechten vanuit de invalshoek van mensenrechtenorganisaties. We laten 
daarbij ook de visie van  vrouwen zoals Shirin Ebadi of Aminata Traoré aan het woord. 
 
b. Moslims  in Vlaanderen/België 
 
Hoe kwamen gastarbeiders uit  Turkijje en de Maghreb hier  terecht in de jaren ’60? Waren 
zijn werkelijk onze  eerste kennismaking met de Islamitische wereld? 
We schetsen een historie van migratie en soms moeizame integratie. Maar vertellen ook het 
vergeten verhaal  van de talrijke Moslims die tijdens de beide wereldoorlogen onder Franse 
of Britse vlag sneuvelden in België en Frankrijk.  
 
c. Arabische, Perzische en andere elementen in die via de Moslimwereld in onze taal, 
gebruiken en dagelijks leven zijn geïnfiltreerd door de eeuwen heen.  
 
Wat is eigen? Wat is typisch Vlaams typisch Belgisch? Een kritisch onderzoek van de eigen 
culturele wortels wijst uit dat dit geen eenvoudig te beantwoorden vraag is.  
In onze taal en ons dagelijks leven zitten  heel wat woorden, voorwerpen en kennis uit o.a. de 
Arabische en Perzische cultuur, maar weinigen schijnen dat echt te beseffen. 
Een en ander heeft te maken met het feit dat de Westerse politieke en economische 
hegemonie een relatief recent verschijnsel in de wereldgeschiedenis zijn. Ooit was dat wel 
anders.  De Moslimwereld was eeuwlang toonaangevend op het vlak van medische wetenschap, 
literatuur, filosofie,  architectuur, handel, enz….  Het kan dus bijna niet anders dan dat we 
daar diepgaand door beïnvloed zijn. 
 
d. Verschillende stromingen  binnen het Islamitisch recht. 
 
‘Hét Islamitische recht’ of ‘dé sharia’ zijn relatieve begrippen. In realiteit zijn er vier grote 
rechtsscholen dien heel wat mengvormen van één van die ‘scholen’ met autochtoon 
gewoonterecht en andere  rechtssystemen. We geven een korte inleiding. 
 
e. Reizen in Islamitische landen : enkele kapstokken en tips. 
 
Dé interculturele communicatie bestaat (ook al) niet. Er zijn wel een aantal deontologische 
basishoudingen en ‘spelregels’ die je reis in  Islamitische landen aanzienlijk gemakkelijker 
kunnen maken, voor jezelf én de ander. 
We proberen een hanteerbaar ‘overlevingspakket in interculturele competenties voor 
onderweg’ mee te geven. 
 
 


