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In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 


De Islaam vernedert de vrouw 

De status van de Moslimvrouw: 

De status van de Moslimvrouw is vaak het doelwit van de westerse media. Er worden 
reportages en documentaires gemaakt over de rol van de vrouw in de Islaam. Onderzoeken 
worden gedaan, deskundigen worden geraadpleegd en discussies worden gehouden. Wat is de 
eindconclusie van dit alles? Onderdrukking, mishandeling, uitbuiting, uithuwelijking. Maar 
laten we eens kijken wat de Islaam daar zelf over zegt. Als we de Koran lezen, dan zien we 
dat de vrouw in de aanblik van Allah - de Almachtige - gelijk is aan de man. De enige 
weegschaal bij Allah voor de voorrang van de man of de vrouw is godsvrees. 

De meest edele onder jullie bij Allah is degene die de meeste godsvrees heeft. 
[ Soerah al-Hoedjoeraat 49:13 ] 

De vrouwen en mannen zijn gelijk in de beloning en bestraffing. Allah - Verheven is Hij - 
zegt: 

Wie het goede verricht, man of vrouw, terwijl hij een gelovige is: waarlijk, wij zullen hem 

een goed leven geven. En waarlijk, Wij zullen hun hun beloning schenken volgens het beste 


wat zij verrichtten
 
[ Soerah an-Nahl 16:97 ]. 


Wanneer we kijken naar het leven van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa 
sallam, dan zien we dat hij de vrouwen uitnodigde, net zoals hij de mannen uitnodigde. Hij 
onderwees de vrouwen, net zoals hij de mannen onderwees. Hij nam de eed aan van de 
vrouwen, net zoals hij de eed aannam van de mannen.  
De Moslimman en Moslimvrouw zijn gelijk in de mensenrechten. Ieder van de echtgenoten 
heeft zijn recht op de ander. De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd: 
"Waarlijk, jullie vrouwen hebben hun plichten jegens jullie. En jullie hebben jullie plichten 
jegens jullie vrouwen." Allah heeft de vrouw het recht gegeven om haar leven zelf in te delen. 
Zij wordt niet gehuwd, behalve met haar toestemming. Er wordt niets van haar bezit 
genomen, behalve met haar instemming. En als zij beschuldigd wordt in haar eer, wordt haar 
beschuldiger gestraft. 

Dat is omdat de Moslimvrouw kostbaar is. Wanneer zij behoeftig is, wordt haar voogd 
verplicht om haar in haar behoefte te voorzien. Haar vader is opgedragen om haar goed te 
behandelen. Haar zoon is opgedragen om haar te gehoorzamen. Haar broer is opgedragen om 
haar op te zoeken. 
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Allah heeft haar vader en moeder opgedragen goed voor haar te zijn. Moeslim heeft namelijk 
overgeleverd dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gezegd heeft:  

"Degene die twee meisjes goed opvoedt totdat zij de volwassenheid bereiken, zal op de Dag 
der Opstanding zo met mij zijn."En hij plaatste zijn vingers tegen elkaar. 

Wanneer de Moslimvrouw voorzien wordt van kinderen, zijn ook zij verplicht om goed voor 
haar te zijn en zich nederig tegenover haar op te stellen. Wanneer één van haar kinderen haar 
ongehoorzaam is en haar op een ongepaste wijze behandelt, wordt hij verworpen en berispt 
door de mensen, totdat hij terugkeert naar het gehoorzamen van zijn moeder. 

In vele gevallen heeft de Islaam de vrouw zelfs boven de man gesteld. Allah - Verheven is Hij 
zegt: 

En Wij droegen de mens op om goed te zijn voor zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in 
zwakheid op zwakheid. En zijn zogen is gedurende twee jaar. Wees dus dankbaar jegens 

Mij en je ouders  
[ Soerah Loeqmaan 31:14 ] 

Boekhaarie en Moeslim hebben overgeleverd dat een man vroeg: 

"O Boodschapper van Allah! Wie heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap?" Hij 
antwoordde: "Je moeder, daarna je moeder, daarna je moeder, daarna je vader..."  

En Ibn 'Oemar - moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader - zag een man de ommegang 
verrichten om de Ka'bah, terwijl hij een oude vrouw op zijn rug droeg, waarop hij hem vroeg: 
"Wie is deze vrouw?"  

De man antwoordde: "Dit is mijn invalide moeder. Al twintig jaar draag ik haar op mijn rug. 
Denkt u, o Ibn 'Oemar, dat ik mijn plicht jegens haar vervuld heb?" Daarop zei Ibn 'Oemar: 
"Neen... Nog geen druppel daarvan." 

De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft ook de man opgedragen goed te zijn voor 
zijn vrouw en berispte degene die zijn vrouw slecht behandelt en haar boos maakt. Moeslim 
en at-Tirmidhie hebben namelijk overgeleverd dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe 
'alayhi wa sallam - op de Afscheidsbedevaart een toespraak hield, terwijl voor hem 
honderdduizend pelgrims waren. Onder hen was de blanke en de zwarte, de grote en de 
kleine, de rijke en de arme. Hij sprak al deze mensen toe en zei tegen hen:  

"Voorwaar, wees goed voor de vrouwen. Voorwaar, wees goed voor de vrouwen."  

Aboe Daawoed en anderen hebben overgeleverd dat op een dag vele vrouwen naar de 
vrouwen van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - kwamen om te klagen over hun 
echtgenoten. Toen de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - daarover op de 
hoogte werd gebracht, vergaarde hij de mensen en zei: 

"Voorzeker, er zijn vele vrouwen naar de Familie van Mohammad gekomen om te klagen 
over hun echtgenoten. Deze (mannen) zijn niet de deugdzamen onder jullie." 
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En het is authentiek overgeleverd door Ibn Maadjah en at-Tirmidhie dat de Profeet - 
sallallahoe 'alayhi wa sallam - gezegd heeft: 

"De beste van jullie is hij die het beste is voor zijn echtgenote en ik ben van jullie de beste 
voor mijn echtgenoten." 

De Islam stelde de man verantwoordelijk voor zijn vrouw. Hij werkt omwille van haar. Hij 
dient te zwoegen om haar te voeden en te kleden. Wanneer zij ziek is, moet hij alles doen wat 
hij kan om ervoor te zorgen dat zij geneest. En wanneer zij iets nodig heeft, dient hij haar dit 
te geven. Terwijl zij thuis zit. De man is verplicht om over haar uit te geven en haar te 
hoeden. Hij dient zelfs haar eer en leven te beschermen. Maar als de vrouw geen echtgenoot 
heeft, dan rust de plicht op haar vader, broer of voogd om haar te hoeden en te beschermen. 
En hoe meer de vrouw zichzelf respecteert, hoe meer degenen om haar heen haar zullen 
respecteren. 

Misvatting "De Islaam vernedert Vrouwen": 

Al zijn er vele aspecten van de Islam die verkeerd worden begrepen door niet-Moslims, de 
onwetendheid en foutieve informatie en incorrecte aannames die worden gemaakt betreffende 
de behandeling van vrouwen in de Islaam is wellicht de meest ernstige. 

Talrijke verzen van de Qor-aan maken duidelijk dat mannen en vrouwen gelijk zijn in de 
aanblik van Allah. Volgens de leerstellingen van de Islam is het enige dat mensen in de 
aanblik van Allah onderscheidt, hun niveau van Godbewustzijn. Dankzij dit zijn vele mensen 
verbaasd erachter te komen dat de Islamitische Wet meer dan 1400 jaar geleden 
vrouwenrechten waarborgde en dat vrouwen in Europa en Amerika hun rechten pas onlangs 
verkregen. De Islam onderwijst bijvoorbeeld duidelijk dat een vrouw een volle persoon is in 
de wet, en de spirituele gelijke is aan de man. Tevens blijkt uit de Islamitische Wet dat bv. 
vrouwen het recht hebben om grond te bezitten, een zaak te runnen en gelijke beloning te 
krijgen voor gelijke arbeid. Het is vrouwen toegestaan totale controle te hebben over hun 
bezittingen, ze kunnen niet tegen hun wil met iemand gehuwd worden en ze mogen hun eigen 
naam houden wanneer ze trouwen. 

Daarbij hebben zij het recht om bezit te erven en om hun huwelijk te ontbinden in geval van 
verwaarlozing of incorrecte behandeling. Tevens beschouwt de Islam een vrouw niet als een 
“kwade verleidster”, en zodoende wordt haar niet “de oorspronkelijke zonde” kwalijk 
genomen. Vrouwen in de Islam participeren in allerlei vormen van aanbidding waarin mannen 
participeren. Feitelijk is van de rechten die de Islam 1400 jaar geleden aan vrouwen gaf, 
praktisch tot de twintigste eeuw niet gehoord in het Westen. 

Minder dan vijftig jaar geleden kon een vrouw in Engeland en Amerika geen huis of auto 
kopen, zonder dat haar vader of echtgenoot hier ook voor tekende. Daarbij geeft de Islaam een 
groot respect aan vrouwen en hun rol in de maatschappij; het geeft hen het recht op eigen 
bezit, te trouwen met wie zij wil en vele andere rechten. Ook zou genoemd moeten worden 
dat de missie van de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - vele van de 
verschrikkelijke praktijken met betrekking tot vrouwen die aanwezig waren in de 
maatschappij van zijn tijd, heeft beëindigd. Zo heeft de Koran bijvoorbeeld een eind gemaakt 
aan het heidense Arabische gebruik van het doden van dochters wanneer deze werden 
geboren. 
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Daarnaast heeft de Islam beperkingen opgelegd aan de onbeperkte polygamie van de 
Arabieren in die tijd, en heeft vele wetten in het leven geroepen om het welzijn van de 
vrouwen te beschermen. De meeste van de zogenaamde hervormingen in de status van de 
vrouw vandaag, ontstonden pas nadat het Westen de religie had verlaten voor secularisme. 
Zelfs degenen in het Westen die beweren de zogenaamde “Joods-christelijke traditie te 
volgen”, volgen eigenlijk de waarden van het Westerse liberalisme, maar gewoon in mindere 
mate dan hun meer liberale landgenoten. 

Als vrouwen in de Moslimwereld vandaag hun rechten niet hebben, is dat niet omdat de Islam 
hen die niet gaf. Het probleem is dat in vele plaatsen vreemde tradities de leerstellingen van 
de Islam zijn gaan overschaduwen, ofwel door onwetendheid, of door de invloed van 
kolonisatie. 

Ik sluit af met de volgende woorden van een bekende Engelse schrijfster die ongeveer een 
eeuw geleden in een krant werden gepubliceerd: 

"Het is beter en minder schadelijk dat onze vrouwen als dienstmeisjes bij iemand thuis 
werken dan dat zij in fabrieken aan het werk worden gezet waar zij hun elegantie voorgoed 
verliezen. Ah, was ons land maar als dat van de Moslims( niet vergeten dat dit artikel dateer 
van eeuw geleden). Daar waar nog altijd schaamte, kuisheid en puurheid te vinden is. 
Waarlijk, het is een schande dat Engeland haar vrouwen tot het toonbeeld van zedeloosheid 
heeft gemaakt, door hen te veel te laten mengen met mannen. Wat is er toch met ons? 
Waarom verlangen we niet naar datgene wat de vrouw in staat stelt om werk te verrichten dat 
in overeenstemming is met haar natuurlijke aanleg, zoals het huishouden en dat wij het 
mannenwerk overlaten aan de mannen, om de eer van de vrouw te redden?" 

En alle lof is aan Allah, de Heer der Werelden... Geselecteerd en vertaald vanuit het Arabisch 
door: Aboe 'Abdir-Rahmaan Harkaatie  
Bron: Misconceptions about Islaam 
Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandi. 

www.islamhouse.com 
Islam voor iedereen ! 
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