
 

De Volkskrant: Duitse moslim mag bidden op school 
 
Een Berlijnse rechtbank heeft vonnis gewezen ten gunste van een leerling die niet mocht bidden op een 
openbaar Gymnasium.1 De grondwettelijke godsdienstvrijheid houdt mede in dat je gelegenheid moet 
krijgen in de middagpauze aan je godsdienstplichten te voldoen. Mocht de school vrezen dat het bidden 
tot een propagandistische manifestatie verwordt, zou zij kunnen overwegen een aparte gebedsruimte in te 
richten. Maar De Volkskrant is niet blij met dit vonnis. 
 
Volkskrantcorrespondent Sander van Walsum kan het niet laten zijn nieuwsbericht met juridisch com-
mentaar te larderen:2 volgens sommige Duitse juristen is het vonnis in strijd met het grondwettelijke 
gelijkheidsbeginsel (door hen geïnterpreteerd als het beginsel dat de vermaarde boef Procrustes pleegde 
toe te passen). Maar hij verzuimt te verwijzen naar de bovengrondwettelijke rechten van het kind.3 
 
Van Walsum noemt uitdrukkelijk het verweer van de school dat zij zodoende haar integratieopdracht niet 
kan vervullen. Maar hij verzuimt de repliek van de rechtbank te vermelden:1 'Das friedliche Zusammen-
leben in einer bekenntnisfreien Schule erfordert, dass die Schüler lernen, die religiöse Überzeugung 
anderer zu tolerieren und zu respektieren.' Evenmin vermeldt De Volkskrant de toelichting die de recht-
bank, aldus Das Islamitische Portal, daarbij heeft gegeven:4 Die Aufgabe der Schulen ist nicht die Ver-
mittlung einer 'geschlossenen Welt, die es in Wirklichkeit nicht mehr gibt'. Die Schule hat durch das 
Berliner Schulgesetz vielmehr die Aufgabe, die Schüler unter anderem dazu zu befähigen, 'die eigene 
Kultur sowie andere Kulturen kennen zu lernen und zu verstehen, Menschen anderer Herkunft, Religion 
und Weltanschauung vorurteilsfrei zu begegnen, zum friedlichen Zusammenleben der Kulturen durch die 
Entwicklung von interkultureller Kompetenz beizutragen und für […] die Würde aller Menschen ein-
zutreten'. 
 
Ik behoor niet tot de gelovigen, maar ik herinner me het oprechte, vurige bidden van mijn moeder. 
Mag een kind dat recht worden ontzegd? De Volkskrant bekent zich tot een onmenselijk streven naar 
volstrekte assimilatie van moslimleerlingen aan onze zogenaamd christelijke samenleving, in strijd met 
de beginselen van de democratische rechtsstaat. Dat weten we dan. 
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1 http://www.juris.de/jportal/portal/page/home.psml/js_peid/012122;jsessionid=CD789C99AA5096B23E1F5580A69
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VG 3 A 983.07) 
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3 Verdrag inzake de rechten van het kind (Verenigde Naties, 1989). URL: 

http://www.kinderrechten.nl/site/?page=professionals_home&template=professionals_standard 
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