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Deze les kadert in de interlevenbeschouwelijke dialoog. Dit is het resultaat van de samenwerking met 

alle levensbeschouwelijke leerkrachten op KTA 2.  

 

 

 

 

Interlevensbeschouwelijke competenties  

Ik, mijn levensbeschouwing en de samenleving  

De leerling ontdekt en verwoordt  18. de verschillen tussen stereotyperingen over 

een levensbeschouwing en de binnenkant van een levensbeschouwing. 

De leerling  21.  onderscheidt levensbeschouwelijke  ‐ stereotypering van 

levensbeschouwelijke ‐ identiteit. 

Vakoverschrijdende Eindtermen  

Context 7:Socioculturele samenleving 

De leerlingen: 
2 gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen; 
4 trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, 
racisme en xenofobie; 
6 gaan actief om met de cultuur en kunst die hen omringen; 
7 illustreren de wederzijdse beïnvloeding van kunst, cultuur en techniek, politiek, 
economie, wetenschappen en levensbeschouwing 
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1. Inleiding  
 

2.1 Hoe goed ken je de Arabische wereld?  
 

Beweringen WAAR / 
NIET 

WAAR 

 
 
“Ze zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse leeuw!” 
Hét symbool bij uitstek van het Vlaams nationalisme, de 
Vlaamse leeuw, is ontleend aan de heraldiek uit de Arabische 
wereld. 
De leeuw stond ook op het wapenschild van de Arabieren in de 
11de eeuw. De kruisvaarders namen de gewoonte over om 
heraldische symbolen te gebruiken. 

 
 

 

een groot aantal van onze woorden komt uit het Arabisch. Bijvoorbeeld: Koffie 

 

 

Ons telsysteem komt van de Arabieren. Het woord “sifr”  betekende voor hen 
“niets”, dus: nul. In een 0 zijn immers geen hoeken. Datzelfde woord vinden wij nu 
terug in ons woord ‘cijfer’. Al naargelang het aantal hoeken werden de andere cijfers 
verder opgebouwd. 

  
  

 

 
Lang dacht men dat de verhalen van Duizend-en-een-nacht 
van oorsprong Perzisch waren. Dit blijkt niet het geval te zijn. 
Deze verhalen zijn afkomstig uit verschillende Arabische 
landen en deels van het Indiase subcontinent 
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2.2 Arabische Wereld  
 

Met de Arabische wereld ( م عال ي ال عرب  Al-Alam Al-Arabi) worden 22 landen aangeduid waar men ال

overwegend Arabisch spreekt. Het zijn de landen waartussen via de Arabische Liga wordt getracht 

een zekere eenheid tot stand te brengen.  

De Arabische wereld wordt vaak verward met de islamitische wereld, die naast alle Arabisch 

sprekende landen ook niet-Arabisch sprekende islamitische landen omvat zoals Pakistan, Maleisië, 

Bangladesh, Indonesië, Iran, Turkije en een aantal West-Afrikaanse en Centraal-Aziatische staten. 

Noem 5 landen die tot de Arabische wereld behoren. 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………… 

 
Wat is er allemaal aan de hand in de Arabische wereld? We gaan in deze bundel er dieper op in!  

  



6 
 

  ILC – Radicalisering & Syriëstrijders 

2.3 Extremistisch gedachtegoed  
 

Gewelddadige radicalisering staat al maanden hoog op de politieke agenda. Terecht ook. Dat bewijst 

de aanslag op de redactie van het Franse magazine Charlie Hebdo des te meer.  

Extremisme is een term die wordt gebruikt om ideeën of acties te beschrijven die volgens de critici 

ervan extreem zijn.  

Extremisme kan dat niet op democratie rijmen. En gewelddadige extremisten zijn dan weer de 

voorstelling van de anti-democratie. Het zijn zelfverklaarde vijanden van een open en vrije 

samenleving als de onze waardoor ze, inderdaad, achter slot en grendel thuishoren. 

 

Leg het begrip extremisme uit in je eigen woorden.  
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Voorbeelden van extremistisch gedachtengoed 

 

 Wie/wat zie je op de foto?  
Waarom is dit radicaal gedachtegoed? 
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2.1 Vijf Misverstanden over de Islam - interview met Prof. Fred Leemhuis  
 

Met 1,2 miljard gelovigen is de islam na het christendom de meest beleden 
godsdienst. Toch weten de meeste niet-islamieten weinig over deze 
wereldreligie. Onwetendheid kan leiden tot vooroordelen en die vooroordelen 
worden door de negatieve berichtgeving in de media alleen maar verder 
gevoed.  
 

Prof. Fred Leemhuis, universitair hoofddocent Arabische talen en islam in 

Groningen, reageert op vijf veelgehoorde opvattingen over de islam.  

 

Stelling 1: De islam is een agressieve 

godsdienst  

Leemhuis: "Nee, dat is veel te kort door de 

bocht. Dan is de stelling dat het christendom 

een agressieve religie is net zo goed te 

verdedigen. Ook binnen de islam vormen 

lieden die met geweld hun gelijk willen halen 

een kleine minderheid. Niet de islam, maar 

totalitaire regimes zijn een bedreiging voor de 

wereldvrede. Dat je die ook vaak in de 

islamitische wereld aantreft, is een andere 

zaak. De term jihad leidt in deze kwestie tot 

veel misverstanden. Jihad betekent 'strijden 

voor de goede zaak'. De overgrote 

meerderheid van de moslims vertaalt dat als 

een defensieve oorlog, die alleen gevoerd mag 

worden bij een aanval." "Jihad heeft overigens 

lang niet altijd betrekking op gewapende 

strijd. Zo heb je in Caïro om de smerigheid in 

de stad tegen te gaan een jihad tegen het vuil 

gehad. Natuurlijk is het zo dat ook 

fundamentalisten hun terreurdaden plaatsen 

in het kader van een jihad, maar dat is omdat 

zij een motivering nodig hebben voor hun 

handelen."  

 

 

 

 

 

Stelling 2: De islam is een 

vrouwonvriendelijke godsdienst  

Leemhuis: "Moeilijk punt. Moslims zelf vinden 

van niet. Zij vinden juist dat vrouwen in het 

westen slechter af zijn. Een lustobject. Een 

blote vrouw om een auto aan te prijzen (denk 

aan het autosalon te Brussel), dat is pas 

vrouwonvriendelijk, zo redeneren zij." "Veel 

moslims beschouwen de sluier als een 

emancipatoir fenomeen. Omdat vrouwen 

buitenshuis een sluier dragen, zijn ze geen 

object en dus beschermd. Zij kunnen zich in 

het publieke leven normaal bewegen. 

Overigens zijn de geschriften niet eenduidig 

over het al dan niet dragen van een sluier. Het 

is een kwestie van koraninterpretatie. In 

Indonesië, het grootse moslimland ter wereld, 

gaan de meeste gelovige vrouwen ongesluierd 

over straat." "Hoewel polygamie gewettigd is, 

is het in het grootste deel van de 

moslimwereld de facto heel moeilijk om er 

meerdere vrouwen op na te houden. In een 

wereldstad als Caïro wordt een man met 

meerdere vrouwen toch een beetje meewarig 

aangekeken. Je treft het tegenwoordig 

eigenlijk alleen nog maar aan bij traditionele 

plattelands-rijken. Je moet ook aardig goed bij 

kas zijn om je zo'n levenswijze te kunnen 

veroorloven. In de koran staat dat je maximaal 

vier vrouwen mag hebben, op voorwaarde dat 

ze allen gelijk worden behandeld. Zo moet 

iedere vrouw een eigen huis hebben. Kortom, 

er zijn een hoop beperkingen."  
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Stelling 3: Alle moslims hangen hetzelfde 

geloof aan  

Leemhuis: "Net als bij het christendom is er 

sprake van grote diversiteit. Van zeer seculier 

tot ultra-orthodox. De belangrijkste 

tweedeling is die tussen soennieten en 

sji'ieten, maar ook die vallen weer in 

meerdere subgroepen uiteen. Momenteel is 

circa negentig procent van de moslims 

soenniet en tien procent sji'iet. De sji'ieten 

vindt men vooral in Iran, het zuiden van Irak 

en in delen van Libanon en Palestina."  

 
"Het verschil tussen beide richtingen is in 
oorsprong theologisch. De sji'ieten vonden dat 
de profeet Mohammed alleen door een 
afstammeling kon worden opgevolgd. Voor de 
soennieten hoefde dat niet per se. Later heeft 
dat een politieke lading gekregen. De sji'ieten 
zijn eeuwenlang vervolgd en voelen zich de 
underdog. In de geschiedenis hebben zij vaak 
naar de wapens gegrepen om hun gelijk te 
krijgen." "Nu is er ook nog een theologisch 
onderscheid te maken. In het sji'itisme spelen 
de ayatollahs een belangrijke rol bij de 
interpretatie van de koran. Voor soennieten 
ligt de waarheid in de geschriften en treden de 
geestelijke leiders minder op de voorgrond. 
Ook is de godsbeleving bij sji'ieten 
gevoelsmatiger, emotioneler. Soennieten zijn 
formalistischer. Sji'ieten zijn wat hun eigen 
leven aangaat meer opofferingsgezind. Sneller 
geneigd hun leven te geven voor wat zij de 
goede zaak beschouwen."  
 

 
 
 
 

Stelling 4: Islamitische landen zijn per 
definitie ondemocratisch  
Leemhuis: "Het klopt dat het democratische 
gehalte van islamitische landen in de regel 
laag is. Dat komt mijn inziens echter niet door 
de islam, als wel door de geopolitieke 
machtsverhoudingen”. " Het westerse, of 
christelijke verwijt dat de democratie in 
islamitische landen niet gedijt, heeft ook iets 
hypocriets. Alsof wij ons altijd zo netjes 
gedragen hebben. Franco was een goed 
katholiek. Ik bedoel maar." "In de islamitische 
wereld is wel sprake van een diepe afkeer van 
de westerse 'way of life', van onze 
consumptiemaatschappij. De menselijke 
waardigheid is hier zoek, er bestaat geen 
eerbied voor privé-zaken. Dat is de teneur. 
Ook meten wij met twee maten. Wel 
woedend over de aanslagen op het World 
Trade Center, maar de Israëlische inval in 
Libanon in 1982, waarbij duizenden mensen 
zijn vermoord, was snel vergeten.”  
 

Stelling 5: Verreweg de meeste moslims 
wonen in het Midden-Oosten  
Leemhuis: "Groot misverstand. De meeste 

moslims wonen voorbij het Midden-Oosten. In 

Indonesië, het land met de grootste 

moslimbevolking, en in India, waar 

bijvoorbeeld meer moslims leven dan in 

Pakistan. En wat te denken van Centraal-Azië, 

de voormalige Sovjet-republieken Kazachstan, 

Oezbekistan, Turkmenistan, Tadzjikistan en 

Kirgizië, en Afrika ten zuiden van de Sahara. 

Wel is het zo dat het Midden-Oosten de 

bakermat is van de islam. Net als van het 

christendom overigens." 

Bron: 

http://www.vredesnaam.com/isaf%20islam.ht

ml  

 

 

Opdracht: Verdeel de klas in 5 groepen. Iedere groep neemt een stelling en legt deze uit aan de 

klas.  

Ben je akkoord met de uitleg van prof Leemhuis? Waarom wel/niet?  

 

http://www.vredesnaam.com/isaf%20islam.html
http://www.vredesnaam.com/isaf%20islam.html
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Stelling:   ...............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

Groepsvisie over deze stelling:  
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2. Het conflict in Syrië  
 

 
Al Jumhuriyah al Arabiyah as-Suriyah 

 

 

  
 

 

Basisgegevens 

Officiële landstaal  Arabisch  

Hoofdstad  Damascus  

Regeringsvorm  Republiek  

Staatsvorm  Eenheidsstaat  

Staatshoofd  President Bashar al-Assad 

Regeringsleider  Premier Wael Nader al-Halqi 

Religie  

Moslims 87%, christenen 10%, 

Druzen 3%[1] 

Oppervlakte  185.180 km² [2] (0,06% water) 

Inwoners 

17.921.000 (2004)[3] 

22.457.336 (2013)[4] 

(121,3/km² (2013)) 

 

Bashar al-Assad 

 

President van  Syrië 

Ambtstermijn 17 juli 2000 

Voorganger Hafiz al-Assad  

Geboren 11 september 1965 

Geboorteplaats Damascus  

Politieke partij Ba'ath-partij  

  
 

 

 

Bron: Wikipedia  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Offici%C3%ABle_taal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdstad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Damascus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regeringsvorm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsvorm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenheidsstaat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatshoofd
http://nl.wikipedia.org/wiki/President
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bashar_al-Assad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regeringsleider
http://nl.wikipedia.org/wiki/Premier_%28regeringsleider%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wael_Nader_al-Halqi&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Syri%C3%AB#cite_note-ciapeople-1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_oppervlakte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Syri%C3%AB#cite_note-oppervlakte-2
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_inwonertal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Syri%C3%AB#cite_note-census-3
http://nl.wikipedia.org/wiki/Syri%C3%AB#cite_note-schatting-4
http://nl.wikipedia.org/wiki/Syri%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/17_juli
http://nl.wikipedia.org/wiki/2000
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hafiz_al-Assad
http://nl.wikipedia.org/wiki/11_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/1965
http://nl.wikipedia.org/wiki/Damascus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabische_Socialistische_Ba%27ath-partij_%28Syri%C3%AB%29
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Syria.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Syria.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syria_in_its_region_(claimed).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bashar_al-Assad_(cropped).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Syria.svg
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Bron: www.mapsofworld.com  

  

http://www.mapsofworld.com/
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2.1 Burgeroorlog en de opkomst van IS in Syrië 

Op 17 maart 2011, de 'Dag van de 
Waardigheid', demonstreerden honderden 
burgers in diverse steden van Syrië. Twee 
dagen later gingen ook burgers in de 
hoofdstad Damascus de straat op, waarna het 
regime van president Bashar al-Assad 
actie ondernam. Politieagenten schoten met 
scherp op de demonstranten. Hierbij vielen 
tientallen doden. 

Gedurende heel 2011 en 2012 bleef het zeer 
onrustig in het land. Protesten en 

demonstraties liepen uit de hand en het leger van president al-Assad bleef hard optreden. Er vielen 
tienduizenden burgerdoden en nog veel meer inwoners vluchtten naar buurlanden Turkije en 
Jordanië. De president beloofde enkele keren verbetering, maar dat liep telkens op niets uit. De 
internationale gemeenschap keurt het geweld ten zeerste af. 

Een bombardement op 21 augustus 2013 op de voorsteden van Damascus waarbij chemische 
wapens waren gebruikt en waarbij honderden doden en duizenden gewonden vielen, leek een 
kentering in het conflict te worden. Zowel vanuit de VN-Veiligheidsraad als vanuit de VS klonk de 
roep om ingrijpen. Alvorens echter tot de aanval over 
te gaan liet president Obama weten dit alleen te 
doen met goedkeuring van het Amerikaanse Congres. 
Die kwam er niet. 

Eind 2013 veroverden het Syrische leger en de 
rebellen om beurten dorpen op elkaar. In december 
bombardeerde het regeringsleger de stad Aleppo 
met zogenaamde 'barrel bombs'; dit is in strijd met 
het internationaal humanitair recht. 

In 2014 kwam er een nieuwe dimensie bij: de opmars van IS. De extreem gewelddadige 
onderdrukking van burgers in door IS gecontroleerde gebieden, de dreiging voor de rest van de regio 
en de rol van IS in het verspreiden van terrorisme waren reden voor de internationale gemeenschap 

om in te grijpen. In augustus 2014 voerden de 
VS bombardementen uit op stellingen van IS. 
Hulp aan lokale groeperingen van de EU 
beperkt zich tot het steunen van de Koerden in 
Noord-Irak; niet in Syrië. 

In januari 2015 nam IS twee Japanse gijzelaars 

gevangen en dreigde hen te onthoofden 

omdat Japan geld ter beschikking had gesteld 

voor de opvang van vluchtelingen van IS, wat 

klaarblijkelijk als een tegen IS gerichte daad werd geïnterpreteerd. Japan trachtte met de Jordaanse 

regering tot een uitruil van de Japanse gijzelaars en de Jordaanse piloot Moaz al-Kasasbeh tegen een 

Jordaanse jihadiste te komen, maar uiteindelijk onthoofdde IS beide Japanse gijzelaars. Dit was het 

begin van vele onthoofdingen op filmpjes gemaakt en verspreid door de IS.  
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2.2 Tijdlijn  
 

Vul de volgende elementen in op de tijdlijn. Je kan de antwoorden vinden door de tekst over de 

burgeroorlog te lezen.  

veroveren van dorpen -  VS bombardementen - opmars IS -  

bombardement met chemische wapens – onthoofdingen -

tienduizenden burgerdoden – gijzelaars - Arabische lente - Dag van 

de waardigheid – protesten - barrel bombs 

 

 

 

  

2011

•

•

•

2012
•

2013

•

•

•

2014
•

•

2015
•

•
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2.3  Wat is de IS? Wat wil ze bereiken?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Verenigde Naties houden IS verantwoordelijk voor diverse 

schendingen van mensenrechten en oorlogsmisdaden.  

 

 

 

Amnesty International claimt dat etnische zuiveringen "op een 

historische schaal" plaatsvinden door IS. 

  

Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL), 

in het Nederlands gebruikelijk Islamitische 

Staat in Irak en Syrië (ISIS) of kortweg 

Islamitische Staat (IS), uitspraak: ie es, 

Arabisch: ة دول ية ال سالم ي اال عراق ف شام ال  وال

ad-Dawla al-Islāmiyya fi al-'Irāq wa-sh-

Shām, afkorting داعش Da'isj), is een 

jihadistisch-salafistische militie en een 

zelfbenoemde staat, die delen van Syrië en 

Irak omvat. Het gebied waar IS actief is, is 

het gebied dat vroeger de Levant heette. IS 

streeft naar een kalifaat, een staat die door 

een kalief, dat wil zeggen een opvolger van 

de islamitische profeet Mohammed wordt 

geregeerd. 

 

ISLAMITISCHE STAAT 
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Oefening: Verbind de begrippen met de juiste verklaring 

1 IS  

2 Kalifaat  

3 Kalief  

4 Sharia  

5 Terroristen  

6 Jihad 

7 Salafisme 

 

 

a. strijd die moslims voeren tegen weerstand 

 

b. is een jihadistisch-salafistische militie en een zelfbenoemde staat, die delen van Syrië en Irak 

omvat. 

  

c. is een fundamentalistische stroming binnen de soennitische islam. Het woord is afgeleid van 

het Arabische woord salaf (لف س ), dat "voorouders", "voorganger", "vroegere generatie" en 

lening betekent. 

 

d. is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld, of ernstige dreiging daarmee, met 

een politiek of religieus doel. (van het Latijnse terror, paniek) 

 

e. Islamitische wet 

 

f. een staat waarbij de Sharia als wet geldt en die eveneens  geregeerd wordt door een kalief. 

Politiek en religie vallen hierdoor samen.  

 

g. één leider die zowel de religieuze als politieke leider is. Een ………………………………….. wordt 

door vertegenwoordigers van de gehele gemeenschap aangeduid en dient universeel 

geaccepteerd te worden. Hij heeft als taak de orde te waarborgen en de sharia correct te 

laten toepassen. Daartoe stelt hij rechters aan (qadi’s), die garant staan voor de rechtspraak 

en het uitspreken van straffen, zoals die in het islamitisch recht voorkomen. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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2.4  Vier jaar conflict in Syrië in cijfers  

 

 

Het aantal doden die er in vier jaar 

conflict gevallen zijn. 

 

 

 

 

Het aantal geregistreerde 

vluchtelingen. Dat betekent: 2.200.000 

Syriërs in Egypte, Irak, Jordanië en 

Libanon; 1.700.000 Syriërs in Turkije; en 

24.055 Syrische vluchtelingen in Noord-

Afrika. Nog eens 11.049 Syriërs die hun 

land ontvlucht hebben, wachten op 

registratie. 

 

 

Het aantal intern ontheemden. Naast de 

bijna vier miljoen vluchtelingen, zijn er 

vandaag in totaal 7.600.000 burgers intern 

ontheemd, op de vlucht binnen hun eigen 

land.  
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Het aantal personen die dringend nood 

hebben aan humanitaire bijstand. 

 

Bij die 12.2 miljoen zitten er 5.6 miljoen 

kinderen, die vooral bijgestaan worden 

door UNICEF.  

 

 

 

 

 

Het aantal mensen in nood dat 

behandeld werd over het hele land in 

2014 door de 

Wereldgezondheidsorganisatie.   

 

 

 

De economische schade. .  

 

 



Verduidelijking bij het kalifaat  

De soennitische terreurgroep de Islamitische Staat (IS), die delen van Irak en Syrië beheerst, heeft 

deze zomer een ''islamitisch kalifaat'' uitgeroepen. Maar wat houdt dat in?  Veel is er niet bekend.  Er 

is een IS-gids gevonden met een beschrijving van hoe vrouwen moeten leven binnen het kalifaat. 

(Knack & Volkskrant-  6/2/2015)  

 

Hoe een 

vrouw 

moet 

leven in 

het 

kalifaat IS 

Vrouwelijke 
supporters van terreurgroep IS, die 
onderdeel zijn van de Khansaa Brigade, 
hebben eind januari een gids in het 
Arabisch uitgebracht met richtlijnen voor 
vrouwen in het kalifaat. (…)  

Verzorging van man en kinderen is 

'goddelijk recht' 

In de gids, die doorspekt is met koranverzen 

en uitspraken van islamitische geleerden, 

wordt duidelijk gemaakt dat vrouwen 

genoodzaakt zijn tot 'een sedentaire 

levensstijl'. Met andere woorden: vrouwen 

zijn aangewezen op het huishouden en de 

verzorging van man en kinderen. Dit is, zo 

staat in de tekst, 'een goddelijk recht'. Door 

zich aan deze levensstijl te houden zullen 

vrouwen 'betere moslims' worden.  

   

De gids bevat ook een oproep aan het 

Westen: 'Aan de vijanden van Islamitische 

Staat, de vijanden van kuisheid en zuiverheid, 

de seculieren en liberalen van ons eigen volk: 

vrouwen moeten terugkeren naar hun (...) 

sedentaire levensstijl. Spuug op uw cultuur, 

uw beschaving, gooi uw denken in de zee. God 

is in gevecht met jullie.' 

 

Beperkt naar school 

Een vrouw kan haar rol niet vervullen als ze 

'ongeletterd en onwetend' is. Onderwijs, zo 

staat in de gids, is daarom verplicht. Maar het 

is niet de bedoeling dat vrouwen in het 

kalifaat gaan studeren. Westerse vrouwen die 

dat wel doen, dienen als slecht voorbeeld. 

'Veel van onze meisjes hebben zich verloren 

aan de seculiere samenleving. Ze bestuderen 

dingen die niets met religie van doen hebben 

en geen wereldse toepassing hebben. Hun 

studies duren vele jaren en weerhouden hen 

ervan om te trouwen voordat ze deze 

vreemde studies hebben afgerond.'    

 

De Khansaa Brigade stelt dat scholing voor 

meisjes ideaal gezien 'begint als ze zeven jaar 

oud zijn en eindigt als ze vijftien jaar zijn, of 

soms een beetje eerder'.    

 

Scholieren zullen vooral lessen krijgen over 

religie, de Koran, de sharia (islamitische 

wetgeving), de islamitische geschiedenis en 

het leven van de profeet. Vanaf hun twaalfde 

leren meisjes over de regels van het huwelijk 

en scheiding. Ook leren ze hoe ze moeten 

koken en kleding moeten repareren. 

 

 

http://www.trackingterrorism.org/group/al-khansaa-brigade
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Feminisme is fout 

'Vrouwen hebben niets aan het idee van 

gelijkheid met mannen. Onder 'gelijkheid' 

moeten ze werken en rusten op dezelfde 

dagen als mannen, ook al hebben ze hun 

'maandelijkse complicaties' en 

zwangerschappen en ga zo maar door.'   

 

De gids beschrijft feminisme als 'het westerse 

programma voor vrouwen'. Volgens de 

auteur(s) van de gids heeft dit gefaald. 'De 

vervaging van de scheidslijnen tussen de 

rollen per sekse doet mensen vergeten hoe ze 

God moeten aanbidden.'    

 

Feminisme is volgens de gids niet alleen 

voorbehouden aan het Westen. Ook het 

conservatieve Saoedi-Arabië zou veel te ver 

gaan met rechten voor vrouwen. Vrouwen 

mogen daar gewoon aan de zijde van hun man 

in een winkel werken, zijn herkenbaar op hun 

identiteitskaarten, ontvangen westerse 

studiebeurzen of gaan naar 'een corrupte 

universiteit' in de Saoedische stad Jedda. 

Altijd bedekken 

Het behoeft niet veel uitleg dat vrouwen in 

het kalifaat worden geacht zich altijd in 

verhullende kleding te steken. In de gids staat 

dat het 'de aangewezen rol' van de vrouw is 

'om zich te verschuilen en te bedekken'.  

 

Modewinkels en schoonheidssalons worden in 

de gids afgedaan 'als het werk van Iblis (de 

duivel)'. 

Het huis mag af en toe worden verlaten 

Vrouwen moeten zo veel mogelijk thuis 

blijven, maar zo nu en dan mogen ze het huis 

verlaten. Hier zijn drie geoorloofde redenen 

voor:  

 

1. Als de vrouw theologie gaat studeren  

2. Als ze een vrouwelijke dokter of leraar is  

3. Als er een fatwa (juridisch advies in de 

islam) is uitgevaardigd waarin vrouwen 

worden opgeroepen zich aan te sluiten bij de 

jihad omdat de situatie van de ummah (de 

wereldwijde moslimgemeenschap) 'wanhopig' 

is geworden 

Trouwen mag vanaf 9 jaar 

Volgens de gids is het 'legitiem' dat meisjes op 

hun negende trouwen, maar 'de meeste pure 

meisjes zullen trouwen als ze zestien of 

zeventien zijn. Dan zijn ze jong en actief.'  

 

Voor mannen geldt dat ze niet ouder dan 

twintig jaar moeten zijn als ze hun eerste 

huwelijk aangaan. 

Werken mag, maar wel onder 

voorwaarden 

Sommige vrouwen in het kalifaat 'zijn 

gedwongen om buiten het huis te werken', 

stelt de gids. Werken is alleen wel aan een 

aantal voorwaarden verbonden. Zo mag een 

vrouw in het kalifaat maximaal drie dagen in 

de week werken en slechts een aantal uur per 

dag, 'zodat ze het huis niet voor lange tijd 

verlaat'.  

 

Het werk mag niet te zwaar zijn. Vakantie is 

verplicht en als een vrouw zwanger wordt, 

moet ze zeker twee jaar verlof hebben om 

voor het kind te zorgen. De werkplaats van de 

vrouw moet een plek hebben waar kleine 

kinderen terecht kunnen, zodat de moeder 

erop kan toezien dat alles goed gaat. Alleen 

thuis zitten, zonder toezicht, zou slecht zijn 

voor de ontwikkeling van kinderen. 



 

Bron: http://www.volkskrant.nl/dossier-islamitische-staat/hoe-een-vrouw-moet-leven-in-het-

kalifaat-is~a3845245/  

Opdracht:  

Noteer 3 voorbeelden waar de rechten van de vrouw geschonden worden in deze voorstelling van 

het kalifaat 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  

http://www.volkskrant.nl/dossier-islamitische-staat/hoe-een-vrouw-moet-leven-in-het-kalifaat-is~a3845245/
http://www.volkskrant.nl/dossier-islamitische-staat/hoe-een-vrouw-moet-leven-in-het-kalifaat-is~a3845245/
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3 Syriëstrijders uit België 
 

Ondanks de kleine oppervlakte van België komen de meeste Europese Jihadisten uit ons land. De 

recente opmars van de Islamitische Staat dwingt de Westere regering tot extreme maatregelen om 

het extremisme te stoppen.  

Al …………………………………. Belgen 

stapten al op het vliegtuig richting 

Syrië om er tegen het regime van 

Assad te vechten.  

Groot-Brittannië telt 

……………………………………. keer meer 

inwoners als België en heeft weet 

van zo'n 

…………………………………jihadisten. Dat 

ligt zeer dicht bij het aantal Belgen in 

Syrië. 

 

Er zijn zo'n ……………………….. jongeren 

teruggekeerd uit Syrië.   

 

 

 

 

Hoe kan het dat ons land in verhouding tot ons inwonersaantal het meeste Syriëstrijders telt?  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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4 Klasgesprek  
Verdeel de klas in 5 groepen. Bespreek de stellingen en lijst de argumenten op.  

Geef daarna een weergave van jouw discussie.  

 

 

  

Moeten we de beelden van IS tonen op 

TV? Of doen we dan net wat ze willen? 

  

IS moet bestreden worden. Maar niet 
door de Amerikanen. De Arabische 

landen kunnen het zelf wel aan. 

Is dit wel nog een oorlog die op duizend kilometer van ons 
uitgevochten wordt?  
Jongeren van bij ons gaan naar Syrië om mee te strijden. Maakt 
dit dan dat ook wij, als land, ons zorgen moeten maken? 

De Belgische regering wilt paspoorten 
en nationaliteit afnemen van 

terugkerende Syrië strijders. Is dit een 
oplossing? 

Wat doe je met extremisten die 
terugkeren uit Syrië? 
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5 Vragen voor de spreker  
 

We gaan met alle leerlingen van het 7de jaar naar een lezing over radicalisering en Syriëstrijders op 

maandag 4 mei 2015 in het VOC op de A. Rodenbachstraat 18 in Hasselt (achter het Virga Jessa 

ziekenhuis).  

 

 

 

 

 

 

 

Dit onderwerp is uitgebreid en ingewikkeld. We zijn allemaal geen specialisten ter zake. Welke 

vragen heb je nog na deze les? Welke vraag zou je Montasser willen stellen?  

Wij verzamelen alle vragen en  leggen een selectie voor aan de spreker.  

 

 

 

 

Montasser AlDe’emeh is opgegroeid in een Palestijns 
vluchtelingenkamp in Jordanië. 

Montasser AlDe'emeh voert aan de KU Leuven en de 

UAntwerpen onderzoek naar islamitische radicalisering, de 

Belgische Syriëstrijders en de internationale jihad.  

Hij heeft een centrum op gericht dat onderzoek verricht naar 

Syriëstrijders.  

Hij woont momenteel in Brussel.  

Montasser heeft veel contacten bij Syriëstrijders, zowel in 

Syrië zelf als in België.  Hij is een echte radicaliseringsexpert. 


