
!

� !!!
Leiden/Amsterdam, 5 september 2016 !

Dames en heren, !
Graag beveel ik de afstudeerscriptie van Rafik Dahman bij u aan waarmee hij zijn masteropleiding 
‘History: Europe 1000-1800’ van het Instituut voor geschiedenis van de Universiteit Leiden 
succesvol heeft afgerond. De scriptie behandelt Andalusische wet- en regelgeving ten behoeve van 
niet-moslims in de centrale middeleeuwen en heeft als titel: !
Andalusian Fiqh concerning non-Muslims: The Discrepancy Between Factual Reality and Written 
Formality (900-1250) !
Zoals de ondertitel aangeeft bespreekt de scriptie de vraag in hoeverre de in wet- en regelgeving 
gestelde normen in de praktijk werden toegepast. De scriptie werd door mij begeleid en mede 
beoordeeld door dr Nico Kaptein van ‘Islamic Studies’. Wij waren allebei onder de indruk van de 
beheersing van de werken van de relevante geleerden en van de verwerking daarvan in een betoog 
dat inzicht biedt in de juridische, sociale en religieuze verhoudingen in een middeleeuwse Europese 
samenleving die een verassend nieuw licht werpt op de omgang van een islamitisch regime met 
niet-moslims en de wet- en regelgeving ten aanzien van niet-moslims confronteert met zeldzame 
voorbeelden uit de praktijk. Dahman weet de middeleeuwse islamitische bronnen, waaronder de 
Koran en de Sunnah maar ook de jurisprudenti (figh), niet alleen goed te plaatsen in hun historische 
context maar presenteert ook vernieuwende inzichten. Al-Andalus bleek een samenleving die 
relatief tolerant was ten opzichte van niet-islamitische groepen. De scriptie levert een bijdrage aan 
de bijstelling van het beeld van de islam dat de huidige Nederlandse samenleving domineert. 
Afgezien van de uitstekende kwaliteit van de scriptie, verdient de auteur deze prijs daarnaast wat 
mij betreft ook om tegemoet te komen aan de steeds luider klinkende roep om diversiteit in alle 
gelederen van de maatschappij, inclusief de universitaire gemeenschap! !
Vriendelijke groet, 
Louis Sicking !
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