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Enkele weken geleden is een vluchtelingengezin in ons buurhuis komen
wonen. Ze komen uit Afghoniston. We hebben geen overlosl von ze en toch
voel ik me er niei prelfig bii. Toen miin mon pos mel de buurmqn voor de deur
een prootie oonknoople, stopte ik met uitgestoken hond op hem of om kennis
te mqken. Die hqnd werd geweigerd; een vrouw een hond geven post niet in
hun cultuut zo werd mil te versioon gegeven. lk voel me nu niet meer op miin
gemok in miln eigen leefomgeving, snop ie dot? 

Li,es V. H.

ee, eerlijk gezegd snap ik dat niet. Heeft hij blj u ingebroken? Is
het een dealer? Loopt hij gewapend met een pistool of mes door
de straat? Nee. Althans, volgens uw brief is dat niet het geval. Hij

maakte een gezellig praatje met uw man; u kwam erbij maar hij gaf u
geen hand. Hij heeft u uitgelegd waarom. Ik heb dus twee vragen: bent u
beledigd of echt bang voor eventuele andere normen en waarden waar-
mee hij u eventueel in de toekomst overschaduwt? Dit zijn namelijk
twee verschillende gedachten die uw gemoedstoestand kunnen beïn-
vloeden. Ik heb opgezocht hoe dat nu eigenlijk zlt, dat 'geen handen
geven'. Eerlljk is eerlijk, uw buurman had u iets uitgebreider kunnen
informeren, maar wellicht spreekt hij daarvoor (nog) niet goed genoeg
Nederlands. De Islamitische wet schrijft voor dat een man een vrouw
met wie hlj niet getrouwd is of die niet tot zijn directe lijn familiebanden
behoort, niet mag aanraken. Dat wordt als te intiem gezien en kan ver-
leiding bewerkstelligen. Geen hand geven is dus in die zin eigenlljk een
omgekeerde vorm van respect. U heeft geen last van ze, zo schrijft u. Ik
hoop dat ik met dit antwoord uw gedachtenlast heb kunnen wegnemen.
Overigens moet mijn antwoord niet gelezen worden als
mijn mening over vluchtelingen of de Islam. m
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