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ACHTERGROND

ADVOCATENBLAD

KAOTJTAR AZGI_]AY

EN T-]AAR KORAN
aoutar Azghay (35) is advocaat
bij Adriaanse van derWeel
Advocaten in Rotterdam en
heeft een islamitische achtergrond.
Ze leeft volgens de normen en waarden van de koran en past dit ook toe
in haarwerk. 'Mijn nekharen gingen
recht overeind staan bij een mishandelingszaak.

K

In de l(oran staatlqrah,wat zoveel
betekent als "Leer!" Eénieder wordt
gestimuleerd om wijsheid op te doen.
Ik interpreteer "éénieder" als man
én vrouw, maar niet iedereen denkt
daar zo over. Toen ik na m ijn vwo
besloot om rechten te gaan studeren, stonden mijn ouders vierkant
achter me. Zij hebben mij van jongs
af aan gestimuleerd om hard te
leren en "slim te word en" , zoals ze
dat zo mooi konden zeggen. Mijn
vader was gastarbeider, mijn moeder
zorgde voor mij en mijn broertjes en
zusjes. "Wij zijn analfabeet, maar

jij hebt hier alle kansen," hebben ze
altijd tegen me gezegd. "Doe daar
wat mee." Toen ik als lBjarig meisje
ging studeren, vond de rest van de
familie daar echter wat van. I(on ik
niet beter een man zoeken en een
gezin stichten? Waarom zouikzelf
gaan studeren? Hun houding bracht
veel negativiteit met zich mee. Ik heb
me daar altijd tegen verzet en voelde
extra druk om me te bewijzen. Ik heb
nooit getwijfeld aan mijn studiekeuze. Zolang iI< me kan herinneren, heb
ik al een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ook iets dat in de koran staat:
bied je medemens waar mogelijk een
helpende hand.

Als beginnend advocaatvoelde ik
een extra drijfveer om vrouwen in
een achterstandspositie te helpen.
Ook omdat ik éen van mijn scripties
heb geschreven over de Wet tUdelUk
huisverbod. Zo herinner ik me een
zaak van een vrouw die door haar
man mishandeld werd. Vanuit haar
omgevingwerd gezegd: "Zo kan hgt
ook gaan. Maak er het beste van,
het komt vast ooit goed." Maar mijn
nekharen gingen recht overeind
staan. Elkweldenkend mens snapt
dat dit geen normale situatie is.
Het is ool< niet te verdedigen vanuit
het geloof, want de koran verwerpt
elke vorm van geweld. Het is dus
zeker niet zo dat de man vanuit de
islam een vrijbrief heeft om zijn
vrouw en kinderen te slaan. "Houd
vol" is dan ook geen steekhoudend
argument in een dergelijke situatie.
Als men hier zo op reageert dan is
dat ingegeven vanuit cultuur, niet

vanuitgeloof. Ikvoelde me extra
betrokken bij deze zaak. Ik heb deze
dame doorveÍwezen naar een collega die gespecialiseerd is in dit soort
zaken en hij heeft haar goed kunnen
helpen. Zelf ben ik de zaak blijven
volgen totdat ik zeker wist dat de
dame in kwestie op een veilige plek

zat.Zehad eindelijk rust zonder de
constante dreigingvan geweld om
haar heen.

advocaat met dezelfde religie, merk

ik. Ze verwachten én juridische
kennis én kennis van ons gedeeld
geloof. Zo krijg ik bijvoorbeeld vragen over het islamitisch grafrecht.
Volgens de islam dient een overledene begraven te worden en eeuwige

grafrust dient daarbij gegarandeerd
te worden. Nu met corona worden

de meeste moslims verpiicht hier in

Nederland begraven en niet in hun
vaderland. Dat brengt de nodige
vragen en onzekerheden met zich.

Immers, de Nederlandse grafcultuur garandeert in beginsel geen
eeuwiggraf. Integendeel. Hoe ga
je daar dan mee om? Omdat ik die
vragen zo goed begrijp als moslim
zijnde, kan ik me ook goed in ze
verplaatsen en probeer ik ze zo
goed mogelijk te helpen. Enerzijds
met de islamitische waarden als uitgangspunt, anderzijds met inachtnemingvan de Nederlandse regels.
Ik draag de koran dagelijks uit door
de normen en waarden die ik vanuit
mijn geloof heb meegekregen,

zowel in werk als privé. Er zijn advocaten die elke succesje breed uitmeten, maar voor mij is de glimlach
van een cliënt genoeg. Ik deel een

overwinning liever even met directe
collega's, daarna ga ik weer over tot
de orde van de dag. Wees nederig

en bescheiden, staat er in de koran.

Vanwege mijn islamitische achter-

Mensen focussen zich vaak op wat

grond word ik met regelmaat
benaderd door andere moslims,
al dan niet informeel met uiteenlopende juridische vragen. Zij voe-

ze níét hebben, maar sta eens

gen en wees daar dankbaar voor.
Mijn motto is: wat niet is, kan nog

len zich meer begrepen door een

komen. Un blijf leren. Elke dag.')

stil

bij watje wél hebt. Tel je zegenin-
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