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Trouwen met de ware op de verkeerde manier 

 
Huwelijken worden gesmeed in de hemelen, maar aan vele 

huwelijksceremonieën die op aarde plaatsvinden is weinig hemels aan. 

Naar een artikel van Khalid Dhorat. 
Vertaald en aangepast door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. 

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen 
van Allah neerdalen op de laatste boodschapper, Moh’ammed, alsook op zijn 
familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts: 

Vele duizenden jaren geleden, lang vóór de schepping van deze aarde, toen 
‘de pen van het lot’ alles noteerde, gebeurde er iets fantastisch: de naam van 
jouw schat werd naast de jouwe geplaatst. Allah de Almachtige wenst dit 
heilige verbond te zegenen en Hij wil voorspoed voor ons, maar helaas 
verwaarlozen wij onze plicht hier op aarde. Aan de manier waarop sommigen 
tegenwoordig hun huwelijksceremonieën uitvoeren lijkt het of iedereen 
belangrijk is en verdient om gehoorzaamd en tevreden gesteld te worden… 
behalve Allah de Almachtige, de Meest Liefdevolle Die verantwoordelijk is 
voor ons geluk.  

Onze droom om een moderne, onislamitische en buitensporige bruiloft te 
hebben begint al vele jaren voordat we onze wederhelft vinden. Deze gekke 
trouwfantasieën ontstaan meestal door romantische boeken, films, tv-series, 
magazines en natuurlijk de slechte voorbeelden gegeven door onze eigen 
familieleden en vrienden. 

We hebben allemaal wel eens gelezen over de eenvoud van onze geliefde 
profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en hoe 
zijn dochters trouwden, maar er is altijd een grote MAAR: “Wij weten dat het 
soennah is om het eenvoudig te houden, MAAR we kunnen niemand 
uitsluiten van de gastenlijst.” “Het is de bruiloft van onze eerste dochter en 
we weten dat het eenvoudig dient te zijn, MAAR we willen haar hart niet 
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breken.” De ‘beste’ rechtvaardiging echter om de gezegende profetische 
manier te verlaten is het volgende: “Vorig jaar trouwde onze buurjongen. En 
hoewel zij behoren tot de arbeidersklasse, nodigden zij 1000 mensen uit. 
Moeten wij het nu eenvoudig houden en het beeld schetsen dat zij rijker zijn 
dan ons? Wij zijn geen gierigaards! We laten ons niet kennen en nodigen 
2000 mensen uit.” 

Tegenwoordig kan niemand onwetendheid voorwenden als het gaat om 
kennis over hoe het ideale huwelijk voltrokken dient te worden. Maar op de 
een of andere manier lijkt iedereen dit te vergeten wanneer hun dochter 
begint te huilen, of wanneer de buren opmerkingen maken hoe gierig iemand 
is om het uit huis gaan van hun kind niet zeer gedenkwaardig te maken. 

We lijken meer bezorgd te zijn over de mening van mensen en onze status in 
de samenleving, dan de Tevredenheid van de Almachtige. Voor deze 
ongehoorzaamheid zullen we op verschillende manieren bestraft worden 
zonder dat we het ons beseffen. 

Laten we nu eens kijken wat er mankeert aan onze huwelijksplechtigheid 
tegenwoordig. 

Men dient te weten dat naast de verplichte nikaah’ ceremonie, die 
gewoonlijk in de masdjid (moskee) gehouden wordt, en de waliemah (het 
huwelijksfeest) er eigenlijk niets anders voorgeschreven is in de islam. Maar 
tegenwoordig is de islam voor velen alleen bedoelt voor de theorie 1, dus vele 
koppels trouwen onofficieel met hun liefje via Facebook, of door gedurende 
enkele maanden of jaren te daten vóór de officiële plechtigheid. Wanneer zij 
dan besluiten om in het huwelijksbootje te stappen, doen zij een beroep op 
de vriendelijke buurtsheikh of imam om hun nikaah’ in de masdjid te 
voltrekken. Soms wordt er een speciale sheikh vanuit het buitenland 
overgevlogen om de status van het huwelijk te verhogen. Soms zoekt men de 
gezegende omgeving van de masdjid niet op en voltrekt men het huwelijk 
ergens in een hal. De sheikh of de imam is alleen aanwezig om het contract te 
legaliseren, en om er voor te zorgen dat hij een oogje dichtknijpt voor alle 
wantoestanden om hem heen. De serieuze toespraak in de masdjid over de 
                                                           
1
 Zie het artikel http://uwkeuze.net/soorten-moslims-die-misleid-zijn/. 
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rechten van de echtgenoot en echtgenote wordt vervangen door grappen en 
grollen van een humoristische ceremoniemeester in de hal, en de spirituele 
atmosfeer verandert snel in feestvreugde en vermaak. Soms wordt de imam 
zelfs als een rubberen stempel gebruikt om alle kwaadaardigheden die bij 
dergelijke bijeenkomsten plaatsvinden goed te keuren; en nadat de 
enveloppe veilig opgeborgen is in zijn zak, zal hij zelfs even poseren voor een 
photoshoot! 

Werkelijk, we beschouwen onze religie als vanzelfsprekend. En dit is waarom 
we op de dag waarop we Allah eigenlijk tevreden zouden moeten stellen, we 
Hem juist boos maken. 

We boeten hier vervolgens jarenlang voor, zonder het te beseffen. Sommige 
huwelijken eindigen kort daarna al in vechtscheidingen; sommige echtparen 
hebben eindeloos financiële problemen, of problemen met schoonfamilie, 
verslaving 2, buitenechtelijke of familiaire problemen; terwijl anderen zo veel 
depressie en bezorgdheid in hun huwelijk te verduren krijgen dat zij wensen 
de klok terug te kunnen draaien en dat zij nooit getrouwd waren. 

Laten we onszelf niet voor de gek houden en ons toekomstig leven niet 
vernietigen door één dag plezier. Doe het vanaf het begin goed, zodat de rest 
van jouw leven ook goed kan gaan, in shaa-a Allaah. 

Er is geen mehndi of henna ceremonie, buikdansavond, meethu mauru 
(lekkernij) avond, of vrijgezellenfeest. Er zijn geen buitensporige maaltijden 
een of twee weken vóór de nikaah’ ceremonie, of nachtelijke bijeenkomsten 
waar geroddeld en gerookt wordt. Oké, familie en vrienden zijn welkom om 
je te bezoeken en een vreugdevolle atmosfeer te creëren, maar hier is geen 
ingewikkelde gelegenheid voor. In feite is de gewoonte om het huwelijk voor 
vele maanden na het aanzoek uit te stellen ook onislamitisch, aangezien de 
islam ons leert om zo spoedig mogelijk te trouwen zodra een geschikte 
partner gevonden is. Ongeveer een maand is een redelijke tijd om 
voorbereidingen te treffen, niet tien of twintig maanden! Hoe langer een 
huwelijk uitgesteld wordt, des te meer aandacht de families zullen besteden 

                                                           
2
 Denk aan o.a. internet!, zie http://uwkeuze.net/vraag-75/ - mijn man kijkt naar erotische 

dingen op het internet, wat moet ik doen? 
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aan het winkelen en het plannen van een buitensporige bruiloft. Het geeft 
boosdoeners meer tijd om in het verleden van het toekomstige echtpaar te 
graven en geruchten te verspreiden, die soms leiden naar het uit elkaar gaan 
van het koppel of uitstel van het huwelijk gedurende een aantal jaren. 

Het koppel dient apart huwelijkslessen bij te wonen vóór hun huwelijk, en 
deel te nemen aan verschillende workshops die hieromtrent gegeven 
worden. Men kan ook authentiek voorlichtingsmateriaal bestuderen zodat 
het koppel zich mentaal kan voorbereiden op hetgeen er van hen verwacht 
wordt na de nikaah’. Voor jongens in het bijzonder, jullie tien visvrienden 
zullen vervangen worden door één kanjer zeemeermin, dus bereid je daar op 
voor. Weet ook dat het verloven geen toestemming is om elkaar te 
ontmoeten of om samen uit te gaan vóór de nikaah’. Daar is daarna 
ruimschoots de tijd voor. 

Nu komt de grote dag. Houd het eenvoudig. Onze meest nobele profeet 
Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft het 
volgende gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De meest gezegende 
nikaah’ is die met de minste kosten.” (Overgeleverd door al-Bayhaqie.) 

Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die, 
wanneer zij uitgeven, niet buitensporig noch vrekkig zijn, maar gematigd 
daartussen uitgeven.” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 67.] 

Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Laat een 
vermogend man uitgeven van zijn vermogen; en wiens levensonderhoud 
beperkt is, laat hem dan uitgeven van hetgeen Allah hem gegeven heeft. 
Allah belast niemand meer dan wat Hij hem gegeven heeft…” [Soerat at-

Talaaq (65), aayah 7.] 

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft ook gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Het ergste eten is het eten van een 
huwelijksfeest waarbij de rijkste mensen worden uitgenodigd terwijl de 
armste mensen niet worden uitgenodigd…” (Overgeleverd door al-
Boekhaarie.) 
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Laten we ons dus inspannen om de Tevredenheid van Allah te verwerven, en 
niet wedijveren met de buren. Sluit nooit een lening af voor een bruiloft. De 
islam plaatst niet een dergelijke last op iemands schouders. Er is absoluut 
geen noodzaak om een heteluchtballon of een gele Ferrari te huren. Je hoeft 
echt niet te trouwen in een trouwjurk van 10.000 euro die je daarna nooit 
meer zult dragen. Er is geen behoefte aan een vijf gangen maaltijd, 
photoshoots en het maken van een uitgebreide videoreportage van de dag. 
De plechtigheid kan gehouden worden in een eenvoudige tent, of in een 
masdjid, of in een buurthuis – het is niet noodzakelijk om een heel restaurant 
af te huren voor 25.000 euro, terwijl moslims elders in de wereld sterven van 
de honger, of moeten vluchten voor hun leven uit door oorlog verwoeste 
gebieden. 
 

Maar buitensporigheid is niet de enige kwestie die speelt tijdens een bruiloft. 
Het pronken met sierraden en kleding (vaak strak en kort waardoor de 
‘awrah zichtbaar is), het mengen van mannen en vrouwen 3, en de bergen 
make-up is nog erger. Vele gasten kleden zich alsof zij degenen zijn die die 
dag gaan trouwen. En sommige vrouwen gebruiken zo veel make-up dat een 
wolkenkrabber op hun gezicht gebouwd kan worden! Een hoofddoek is voor 
hen bedoeld voor de schouders, niet hun hoofd! Wenkbrauwen worden 
geëpileerd, hairextensions worden aangebracht en door de grote 
hoeveelheid parfum kun je amper normaal ademhalen. 
 

Asmaa-oe bintoe Abie Bakr heeft gezegd: “Een vrouw kwam naar de profeet 
(vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en zei: “O boodschapper van 
Allah! Ik heb een dochter die gaat trouwen. Ze heeft koorts gehad en heeft 
veel van haar haar verloren. Kan ik nephaar vastmaken aan haar hoofd?” Hij 
zei (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft degene vervloekt die 
nephaar vastmaakt en degene bij wie dit is gedaan.” (Overgeleverd door 
Moeslim, 3/1676.) Djaabier ibn ‘Abdoellaah zei: “De profeet (vrede en 
zegeningen van Allah zijn met hem) uitte strenge instructies dat een vrouw 
niets aan haar hoofd zou moeten toevoegen.” (Overgeleverd door Moeslim, 
3/1679.) 

                                                           
3
 Zie het artikel http://uwkeuze.net/bewijs-voor-het-verbod-op-het-mengen-van-mannen-en-

vrouwen/. 
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Over het epileren van wenkbrauwen zegt de profeet (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem) in een h’adieth die verhaald is door ‘Abdoellaah ibn 
‘Oemar (moge Allah tevreden over vader en zoon zijn) (Nederlandstalige 
interpretatie): “Allah vervloekt vrouwen die zich laten tatoeëren, vrouwen 
die tatoeages bij anderen aanbrengen, vrouwen die wenkbrauwen epileren, 
vrouwen die wenkbrauwen bij anderen epileren en vrouwen die hun tanden 
vijlen om hun schoonheid te vergroten en daarmee Allahs schepping 
veranderen…” (Overgeleverd door Moeslim, 3966.) 

Aboe Moesaa al-Ash’aarie heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Elke vrouw die parfum draagt en vervolgens langs mensen 
(niet-mah’ram mannen) loopt zodat zij haar kunnen ruiken, is een 
overspelige vrouw (zaaniyyah).” 4 

Sommige bruiden en bruidegoms neigen normaal gesproken naar een 
religieus leven. Maar op hun trouwdag laten zij alle voorzichtigheid varen! 

Mannen scheren hun baard en laten hun kleding tot onder hun enkels 
hangen (isbaal). Vrouwen gaan naar een niet-mah’ram kapper om hun haar 
te laten verzorgen. Mannen en vrouwen schudden elkaar de hand. 

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Als één van jullie met een ijzeren naald in 
het hoofd zou worden gestoken, zou dat beter voor hem zijn dan het 
aanraken van een vrouw die voor hem geen mah’ram is.” (Overgeleverd door 
at-Tabaraanie, 20/212; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 4921.) 5 

Het bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden van onze misdaden die 
begaan worden op een bruiloft. Voor degenen die zich aan een van deze 
misdaden schuldig gemaakt hebben, er is een uitweg. Toon oprecht berouw 

                                                           
4
 Zie het artikel http://uwkeuze.net/regels-met-betrekking-tot-de-verzorging-van-de-

moslimah/ voor meer informatie. 
5
 Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-handdruk/. 
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jegens Allah de Almachtige en zorg er voor dat je dezelfde fouten niet nog 
een keer maakt tijdens toekomstige bruiloften. Verplicht jezelf om familie en 
vrienden te adviseren om hun bruiloft eenvoudig te houden. 

Tot slot, beide partners dienen te weten dat des te meer leringen van de 
islam gevolgd worden tijdens de bruiloft, des te meer gezegend hun huwelijk 
zal zijn en des te meer liefde en eensgezindheid er zal zijn tussen hen, en zij 
zullen met minder problemen geconfronteerd worden tijdens hun 
huwelijksleven. Want hoe kan men verwachten dat het huwelijk dat vanaf 
het begin gebaseerd is op verboden zaken, hetgeen tegen de bevelen van 
Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) ingaat, daarna succesvol zal zijn!? 

Vrees Allah met betrekking tot dit feest en houd het vrij van dingen die 
verboden zijn in de islam. Moge Allah het huwelijk van alle moslims zegenen 
en moge Hij Zijn vrede en zegeningen op onze profeet Moh’ammed laten 
neerdalen. 
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Het huwelijk volgens de Soennah van profeet 

Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص 

 
Samengesteld door Ismael ibn Adam & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. 
 

Deze verhandeling is ook online te lezen op: 
http://uwkeuze.net/an-nikaah-fie-al-islaam-het-huwelijk-in-de-islam/ 

Bismillaahie r-Rah’maanie r-Rah’iem,  
in de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. 

“Er zijn drie zaken die serieus moeten worden genomen: an-nikaah’ (het 
huwelijk), at-talaaq (de scheiding) en ridja’at (een vrouw terugnemen na 
talaaq).” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.) 

Het doel van deze verhandeling is het verschaffen van een algemeen inzicht 
betreffende het proces voorafgaand aan een huwelijk en hoe het huwelijk 
volgens de Soennah van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede 
zijn met hem) gesloten dient te worden. De verhandeling is verdeeld in de 
volgende negen delen, die na de inleiding volgen: 

1. Redenen om te trouwen …………………………….. (blz. 16) 
2. Partnerkeuze ………………………………………………. (blz. 18) 
3. De khitbah – verloving ………………………………… (blz. 24) 
4. De walie en de getuigen ……………………………… (blz. 28) 
5. De mahr – bruidsschat ……………………………….. (blz. 31) 
6. De nikaah’ – het huwelijk(scontract) ………….. (blz. 34) 
7. De waliemah – het huwelijksfeest ………………. (blz. 39) 
8. De huwelijksnacht ………………………………………. (blz. 48) 
9. Tijdens het huwelijk ……………………………………. (blz. 55) 
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Inleiding 

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en vrede en zegeningen zijn met 
de profeet Moh’ammed, zijn gezinsleden, metgezellen en eenieder die hen in 
het goede volgt. 

Wanneer intelligente mensen, die vrij zijn van misleidende bevliegingen, 
psychologisch vernietigende begeerten en lusten die iemands verstand 
verwarren en inzicht bedekken, nadenken over de manier hoe Allah de 
Verhevene de wereld controleert en de aangelegenheden regelt, dan zien zij 
duidelijk hoe perfect Zijn wetgeving is en hoe wijs Zijn bestuur is. Doch 
kunnen mensen de toepassingen en effecten nooit volledig omschrijven of 
beseffen. Hoe waar zijn de volgende goddelijke woorden (Nederlandstalige 
interpretatie): “En Wij zenden van de Qor-aan (Koran) neer wat genezing en 
barmhartigheid is voor de gelovigen…” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 82.] Het 
huwelijk is één van die aspecten van deze perfectie. 

Als jongeren, man of vrouw, de pubertijd bereiken met levendigheid en hoop 
in het leven, zullen zij proberen hun bloeiende begeerten te bevredigen. Aan 
top van deze begeerten staan de seksuele begeerten. Als men kijkt naar de 
door de mens gemaakte wetten betreffende het seksuele instinct, kan men 
zien dat zij zijn als een halfgeruïneerde muur die geconfronteerd wordt met 
een stormvloed vanaf een hoge berg; de muur is niet geschikt om fatsoenlijk 
weerstand te bieden! Tegelijkertijd kunnen mensen niet wegrennen omdat 
zij omgeven zijn door allerlei vormen van beproevingen en immoraliteit. 

Er zijn talrijke psychologische ziekten, lichamelijke kwalen, ethische 
lichtzinnigheden en sociale wantoestanden. Deze smartelijke toestand heeft 
geleid tot de vernietiging van vele families en samenlevingen. Er wordt veel 
geld uitgegeven om de vele problemen te genezen. Maar zolang men niet 
beseft dat de wetgeving een zwakke muur is, wordt het geld in een 
bodemloze put gegooid. 
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Het beschermen van de samenleving begint bij de bescherming van het 
familieleven en de gezinsleden. Stabiliteit binnen een gezin op basis van een 
sterke wetgeving zorgt voor een gezonde maatschappij, in shaa-a Allaah. Het 
begint al tijdens de opvoeding van kinderen. 6 Daar ligt de basis. Op deze 
basis bouwt men voort om een stabiel gezin te bouwen nadat men zelf in het 
huwelijk treedt. 7 Als men nadenkt over de wetgeving van Allah ‘Azza wa Djel 
(de Almachtige en Majesteitelijke) aangaande de bescherming van de mens 
tegen de verwoestende effecten van zijn instinct indien het onbeteugeld 
wordt gelaten, dan kan men zien dat het hem voorziet van de leiding die hij 
nodig heeft tijdens de verschillende fases van zijn leven. 
 
Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt 
(Nederlandstalige interpretatie): “En wie zich van Mijn gedenking afwendt, 
dan is er waarlijk een leven vol ontbering 8 voor hem…” [Soerat Taa Haa (20), 
aayah 124.] 
 
Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En huw de 
alleenstaanden onder jullie en de rechtschapenen onder jullie slaven en 
slavinnen. 9 Indien zij arm zijn, Allah zal hen verrijken met Zijn gunst. En Allah 
is Alomvattend (met Zijn Kennis en Macht), Alwetend.” [Soerat an-Noer (24), 
aayah 32.] 
 
 

                                                           
6
 Zie de verhandeling http://uwkeuze.net/opvoeding-seksuele-voorlichting/ - het opvoeden 

van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam. 
7
 Zie het artikel http://uwkeuze.net/op-de-tandem/. 

8
 Een benauwd leven door stress en zorgen om het wereldse en het tot het uiterste gaan om 

meer van het wereldse te verkrijgen en de angst voor de vermindering ervan. Vrekkigheid 
overmeestert zijn gedachten en gierigheid is diep geworteld in zijn aard; in tegenstelling tot de 
gelovige die streeft naar het verkrijgen van het Hiernamaals. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa 

ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-
Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.) 
9
 De bedoeling is dat de moslims zich zouden moeten inspannen om er voor te zorgen dat 

niemand (die wenst te trouwen) in de samenleving ongetrouwd blijft. Familieleden, vrienden 
en buren dienen de nodige belangstelling te tonen in deze zaak. En waar zulke hulp niet 
beschikbaar is, zou de staat de nodige maatregelen moeten treffen. (Tefhiem al-Qor-aan van 
Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) 
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1. Redenen om te trouwen 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En tot Zijn tekenen 
behoort dat Hij vanuit jullie zelf (jullie eigen soort) echtgenotes schiep voor 
jullie, zodat jullie bij hen rust vinden en Hij bracht tussen jullie genegenheid 
en barmhartigheid. Waarlijk, daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat 
nadenkt.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 21.] 

Nikaah’ is een Arabisch woord dat letterlijk verwijst naar “huwelijk”. In de 
sharie’ah (islamitische wetgeving) beduidt het een contract tussen een man 
en een vrouw om seksuele omgang wettig te maken. Geslachtsgemeenschap 
(of enige andere seksuele handeling) is niet toegestaan zonder huwelijk. 10 
Het is de aard van de mens om seksuele verlangens te hebben. De Islam (al-

Islaam) beschouwt seks als een van de essentiële menselijke behoeften die 
op een correcte manier bevredigd dient te worden: namelijk binnen een 
huwelijk. Aldus vindt men rust binnen een huwelijk omdat het vuur van 
seksuele begeerten op een toegestane manier geblust kan worden. 
 

De profeet ملسو هيلع هللا ىلص heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Mensen gaan 
al-Djennah (het Paradijs) binnen voornamelijk op basis van taqwaa 
(godsvrees, vroomheid – respect en gehoorzaamheid jegens de bevelen van 
Allah en Zijn boodschapper) en op basis van hun goed gedrag (akhlaaq). 
(Terwijl) de meeste mensen het Hellevuur binnengaan wegens (het slechte 
gebruik van) de mond (door te liegen en roddelen etc.) en het geslachtsdeel 
(door ontucht en overspel etc.).” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.) 
 
De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei 
ook (Nederlandstalige interpretatie): “O jongemannen! Wie in staat is te 
trouwen, dient te trouwen, want het helpt jullie om jullie blikken neer te 
slaan 11 en jullie kuisheid te bewaken.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 
                                                           
10

 Zie o.a. de artikelen http://uwkeuze.net/zinaa-een-gruweldaad-en-een-slechte-weg/ & 
http://uwkeuze.net/overspel-en-steniging/ - waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen 
op voor seks buiten het huwelijk? 
11

 Zie de artikelen http://uwkeuze.net/de-djihaad-van-de-ogen/ en http://uwkeuze.net/de-
grote-deugd-van-het-neerslaan-van-de-ogen/. 
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Dus zodra iemand kan trouwen dient diegene te trouwen, want daarmee 
bescherm je jezelf onder andere beter tegen onwettige seksuele 
handelingen. 

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) omschreef in een lange 
overlevering in Sah’ieh’ Moeslim verschillende daden van sadaqah 
(liefdadigheid 12) en hij noemde (Nederlandstalige interpretatie): “…en in de 
geslachtsgemeenschap van een man (met zijn echtgenote) is een sadaqah (in 
zijn voordeel).” Zij (de metgezellen – moge Allah tevreden zijn met hen) 
zeiden: “O boodschapper van Allah! Is er een beloning voor degene onder 
ons die zijn seksuele passie bevredigt?” Hij zei: “Vertel me, als hij het zou 
toewijden aan iets dat verboden is, zou het dan geen zonde zijn voor hem? 
Evenzo, als hij het toewijd aan iets dat toegestaan is, dan dient hij een 
beloning te krijgen.” 

Allah de Verhevene zegt over het huwelijk (Nederlandstalige interpretatie): 
“Het is toegestaan voor jullie om in de nacht(en) van het vasten 
geslachtsgemeenschap te hebben met jullie vrouwen. Zij zijn kleding (een 
beschutting tegen verboden handelingen) voor jullie en jullie zijn kleding voor 
hen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 187.] 

Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…strevend naar 
kuisheid 13 en niet naar ontucht…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 24.] 

Het belang van het huwelijk is ook terug te vinden in de onderstaande 
h’adieth (profetische overlevering). Want profeet Moh’ammed (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Wanneer een persoon trouwt, heeft hij de helft van zijn 
religie voltooid. Laat hem dus Allah vrezen ten aanzien van de andere helft.” 
(Overgeleverd door al-Bayhaqie.) 

                                                           
12

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-voortreffelijkheid-van-sadaqah-liefdadigheid/.  
13

 Het huwelijk wordt in de Arabische tekst voorgesteld als een vesting; een fort dat beschermt 
tegen onzedelijkheid en alles wat onwettige geslachtsgemeenschap met zich mee kan 
brengen. 
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Het is dus heel erg belangrijk dat iemand trouwt, want de helft van het geloof 
wordt er mee voldaan. De andere helft van je geloof wordt voldaan door het 
geloof goed te praktiseren. 
 

Het kan zijn dat iemand om een of andere reden bang is om het financieel 
gezien samen niet te halen terwijl dat in shaa-a Allaah helemaal nergens voor 
nodig is. Over broeders of zusters die om een of andere reden uit angst voor 
armoede niet willen trouwen heeft profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen 
en vrede zijn met hem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Trouwen is 
mijn Soennah. Eenieder die zich hiervan af houdt (zonder geldige reden) 
behoort niet tot mij.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 
 

Dus als een broeder of een zuster om een of andere reden niet wil trouwen, 
dan volgt diegene niet de levenswijze (Soennah) van profeet Moh’ammed 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en hij heeft aangegeven dat zulke 
personen niet tot hem behoren, oftewel niet tot de moslims behoren. 

 

2. Partnerkeuze 
 

De Islaam heeft zijn eigen principes om een echtgenoot/echtgenote te 
kiezen. De kwestie aangaande het huwelijk is in de Islaam niet louter een 
kwestie van seksuele bevrediging. De Islaam beschouwt het huwelijk als een 
instituut om een gezin te stichten. Daarom moedigt de Islaam zijn volgelingen 
aan om een partner te zoeken waarmee het huwelijk hoogstwaarschijnlijk 
succesvol zal zijn. 
 

Een vrouw/man kan wellicht een mooi uiterlijk hebben of een bepaald 
vermogen hebben waar een man/vrouw voor valt, maar trouwen met 
iemand vanwege diens standvastigheid in zijn/haar geloof is vele malen 
beter. Onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft 
hierover gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een vrouw kan gehuwd 
worden omwille van vier dingen: haar bezittingen, haar afkomst, haar 
schoonheid en haar religieuze toewijding. Zoek degene die religieus 
toegewijd is! Moge jullie handen met stof gewreven worden (d.w.z. moge 
jullie slagen).” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (4802) en Moeslim (1466).] 
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Als je dus met een man/vrouw trouwt vanwege zijn/haar geloof (die 
bedachtzaam is en de bevelen van Allah de Verhevene naleeft), dan zal het 
huwelijk succesvol zijn, in shaa-a Allaah. Trouwt men om een andere reden, 
dan is de kans aanwezig dat het huwelijk gedoemd is te mislukken. Onze 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Trouw niet omwille van de schoonheid van 
een vrouw; het kan zijn dat haar schoonheid (vanwege arrogantie) haar 
vernedert. Trouw niet omwille van haar rijkdom; het kan zijn dat zij brutaal 
wordt vanwege haar rijkdom. Trouw omwille van (de standvastigheid) van 
haar geloof. Ik zweer bij Allah, een gelovige slavin met een afgesneden neus 
en een gat in haar oor is beter.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.) 

Onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei 
(Nederlandstalige interpretatie): “De wereld is slechts een voorziening en de 
beste voorziening van de wereld is een goede vrouw.” (Overgeleverd door 
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Moeslim.) Dus als je als moslim met een goede moslimah trouwt, dan heeft 
hij de beste voorziening die er op aarde te vinden is. Een goed huwelijk zal 
zorgen voor rust en bijdragen aan het praktiseren van de Islaam, in shaa-a 

Allaah. 

Over het huwelijksaanzoek heeft profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer jullie 
een huwelijksaanzoek krijgen van iemand waarover jullie tevreden zijn met 
betrekking tot zijn geloof en karakter, huw hem dan. En wanneer jullie 
weigeren: er zal groot verderf en onheil op aarde zijn.” (Overgeleverd door 
at-Tirmidzie.) 

Wanneer een broeder dus om de hand gaat vragen van een zuster en zij is 
samen met haar vader (of vervangende walie) tevreden over de manier hoe 
de broeder zijn geloof praktiseert en hij heeft een goed karakter, dan mag hij 
niet voor het huwelijk geweigerd worden. Mocht het huwelijksaanzoek toch 
afgewezen worden (louter wegens zijn nationaliteit bijvoorbeeld), dan loop je 
het risico dat er fitnah ontstaat waar niemand op zit te wachten. En welke 
oprechte moslim wil de reden zijn van fitnah!? 

Aan de andere kant kan ook een zondaar om de hand van een moslimah 
komen vragen. Daarover heeft profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bij de Ene in 
Wiens Hand mijn ziel is! Jullie moeten de hand van de zondaar afwijzen en 
hem een strenge waarschuwing geven om tot de waarheid terug te komen, 
anders zal Allah zeker de harten van een paar van jullie tegen de anderen 
laten keren en jullie vervloeken zoals Hij hen vervloekt heeft.” (Overgeleverd 
door at-Tabaraanie.) 

Als er dus een man om de hand van de moslimah komt vragen en het is een 
zondaar, dan moet diegene afgewezen worden. De strenge waarschuwing is 
bedoeld om de zondaar weer terug te laten keren tot de Islaam – 
gehoorzaamheid jegens Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en 
Verheven is Hij). Want een man die zijn gebed niet verricht 14, of die zinaa 

                                                           
14

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/niet-bidden/ - het islamitische oordeel over degene die 
het gebed na laat. 
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(onwettige geslachtsgemeenschap – ontucht, overspel) begaat, of die 
bijvoorbeeld in drugs handelt, of op een andere manier h’araam zijn geld 
verdient, die is geen geschikte huwelijkskandidaat voor een moslimah. Wordt 
zo een huwelijksaanzoek wel geaccepteerd, dan zal Allah Soebh’aanahoe wa 

Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) de harten van bijvoorbeeld de 
familieleden tegen elkaar laten keren waardoor er ruzies ontstaan in families, 
of de zuster loopt zelfs het risico door de familie verstoten te worden. 

De Islaam beoogt een langdurige huwelijksrelatie. Tijdens de kennismaking 
dient men te achterhalen of de potentiële huwelijkskandidaat een sterke 
religieuze toewijding en een gezonde morele achtergrond heeft. Daarnaast is 
het uiterlijk niet helemaal onbelangrijk. Een bruidegom en zijn bruid dienen 
beide tevreden en volledig overtuigd te zijn van hun partnerkeuze. 15  Daarom 
staat de Islaam zowel de man als de vrouw het toe om naar elkaar te kijken. 

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Ik was bij 
de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en een man kwam naar 
hem toe en vertelde hem dat hij wilde trouwen met een vrouw van de 
Ansaar. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Heb je naar haar gekeken?” Hij 
zei: “Nee.” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Ga en 
kijk naar haar. Er is iets (vreemds) aan de ogen van Ansaarie vrouwen.” 
(Overgeleverd door Ah’mad, 2/286, 299; Moeslim, 4/142; an-Nisaa-ie, 2/73.) 

[Sommige Ansaarie vrouwen keken scheel, daarom stuurde profeet 
Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de man terug om 
naar de vrouw te kijken.] 

Dit is natuurlijk een wijs advies zodat de bruidegom (alsook de bruid) later 
geen spijt krijgt. Er is overgeleverd dat de profeet (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem) zei tegen een man die bij hem kwam en hem vertelde 
over zijn verloving met een bepaalde vrouw (Nederlandstalige interpretatie):  

                                                           
15

 Een vrouw mag niet gedwongen worden om met iemand te trouwen, met andere woorden: 
uithuwelijken is niet toegestaan in de Islaam. Zie http://uwkeuze.net/vraag-21/ – is het 
toegestaan in de Islam om een vrouw uit te huwelijken, d.w.z. tegen haar wil met iemand te 
laten trouwen? 
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“Heb je naar haar gekeken?” De man antwoordde ontkennend. De profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Ga en zie haar. Hopelijk raken 
jullie beide aangetrokken tot elkaar.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)  

De Islaam ziet liefde en genegenheid tussen een echtgenoot en echtgenote 
als normale gevoelens; en zo lang als deze liefde puur, onschuldig en wettig 
is, rekent de Islaam het niet aan en voedt het met toegestane middelen. 
 

Al-Moeghirah verhaalde dat toen hij zich met een vrouw verloofde, dat de 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige 
interpretatie): “Kijk naar haar, want het zorgt wellicht voor meer 
genegenheid en instemming tussen jullie.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie 
en an-Nasaa-ie.) 
 

Er is idjmaa’ (consensus) onder de geleerden dat wanneer iemand een vrouw 
wil huwen, dat het voor hem toegestaan is meer dan eens te kijken naar 
alleen haar gezicht en handen omdat zij geen onderdeel uitmaken van haar 
‘awrah, zonder dat hij alleen met haar is 16 en zonder haar aan te raken 17. 
Haar gezicht is een indicatie van haar schoonheid en haar handen van de 
forsheid van haar lichaam. Dit is toegestaan, ook al geeft de vrouw geen 
toestemming. Zo kan een vrouw ook kijken naar haar toekomstige 
echtgenoot. 
 

Het is ook toegestaan voor een man om de vrouw waarmee hij wil trouwen 
te ontmoeten en met haar te praten, in aanwezigheid van een van haar 
mah’aariem (mannelijke verwanten waar zij niet mee kan trouwen). Dit is om 
elkaar te leren kennen zodat men op de hoogte is van elkaars meningen, 
manieren en hoe men spreekt. 

                                                           
16

 De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Een man is niet alleen met een vrouw of de derde van hen is shaytaan (satan) 
(die hen zal aansporen tot onzedelijkheid).” [Overgeleverd door at-Tirmidzie (nr. 1181) en Ibn 
Hibbaan (nr. 282), van Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem). Sheikh al-Albaanie 
classificeerde het sah’ieh’ (authentiek) in as-Sah’ieh’ah (nr. 430).] 
17

 De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Als één van jullie met een ijzeren naald in het hoofd zou worden gestoken, zou 
dat beter voor hem zijn dan het aanraken van een vrouw die voor hem geen mah’ram is.” 
(Overgeleverd door at-Tabaraanie, 20/212; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 4921.) Zie het artikel 
http://uwkeuze.net/de-handdruk/. 
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Bij het nemen van zo een belangrijke beslissing is het belangrijk dat men de 
leiding van Allah de Verhevene zoekt door doe’aa-e (smeekbeden) te 
verrichten en salaat al-istikhaarah te bidden. 18 An-Nawawie meent dat “na 
het verrichten van salaat al-istikhaarah, een persoon moet doen wat hij 
hartgrondig geneigd is te doen en wat goed voelt en hij dient niet vol te 
houden aan de begeerte die hij had voordat hij al-istikhaarah verrichtte. Als 
zijn gevoelens veranderen, dan dient hij afstand te nemen van hetgeen hij 
van plan was te doen…” 

 

  

                                                           
18

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/salaat-al-istikhaarah/.  
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3. De khitbah – verloving 

Zodra de zuster samen met haar vader (of vervangende walie) akkoord zijn 
gegaan met het huwelijksaanzoek, zijn de broeder en zuster met elkaar 
verloofd en kunnen de voorbereidingen voor het huwelijk beginnen. Zodra de 
zuster eenmaal verloofd is, is het voor geen enkele broeder meer toegestaan 
om ook om de hand van de zuster te gaan vragen. Profeet Moh’ammed 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft hierover gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Pas op voor achterdocht (van anderen) 
zoals verdenkingen en slecht spreken, en bespioneer elkaar niet, en luister 
niet naar kwaadaardige gesprekken van de mensen over andermans zaken, 
en leef niet in vijandschap met elkaar, maar wees broeders. En niemand mag 
vragen om de hand van een vrouw die al verloofd is met zijn broeder, maar 
hij moet wachten totdat zijn broeder trouwt met haar of dat hij haar verlaat.” 
(Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 

Uit deze h’adieth kunnen we opmaken dat het niet toegestaan is om te 
roddelen of te lasteren 19, noch dat men een ander mag bespioneren (zoeken 
naar fouten) of met een ander in vijandschap mag leven. Tevens valt er uit 
deze h’adieth op te maken dat het niet toegestaan is om de hand te vragen 
van een moslimah die al verloofd is totdat de broeder beslist of het huwelijk 
wel of niet door zal gaan. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) heeft over dit punt ook het volgende gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Een man mag een vrouw geen voorstel doen voor een 
huwelijk als zijn broeder dat al gedaan heeft. En hij mag geen prijs 
(bruidsschat) bieden voor iets waar zijn broeder al een prijs (bruidsschat) 
voor geboden heeft. En een vrouw mag niet samen worden gehuwd met de 
zus van haar vader, nog met de zus van haar moeder, en een vrouw mag haar 
zuster niet vragen te scheiden om haar af te nemen wat van haar is, maar ze 
moet trouwen, want ze zal krijgen wat Allah voor haar bepaald heeft.” 
(Overgeleverd door Moeslim.) 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/roddelen/ - je hebt je broeders vlees gegeten. 
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Hier wordt dus nogmaals aangegeven door de profeet (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem) dat het niet toegestaan is om een moslimah die al 
verloofd is een huwelijksaanzoek te doen. Net als in een andere soort 
transactie is het ook in deze situatie niet toegestaan om een broeder te 
overbieden door een hogere bruidsschat aan te bieden dan de bruidsschat 
die door hem is aangeboden. In de volgende h’adieth is dit nogmaals duidelijk 
terug te lezen (Nederlandstalige interpretatie): “Geen van jullie mag elkaar 
overbieden in een transactie, noch mag hij een huwelijksaanzoek doen nadat 
iemand anders al een huwelijksaanzoek heeft gedaan.” (Overgeleverd door 
Moeslim.) 

De hand van een moslimah die al verloofd is mag je ook niet opeisen door 
bijvoorbeeld de zuster of haar familie onder druk te gaan zetten met 
melodramatische dreigementen om alsnog voor elkaar te krijgen dat de 
moslimah overstag gaat. Als een man dat doet, dan zit hij op zo een moment 
samen met de shaytaan (satan) te stoken tussen twee aanstaande partners 
die met elkaar gaan trouwen omwille van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa 
(Glorieus en Verheven is Hij) en dan moet je als man zijnde gewoon sterk zijn 
en de conclusie trekken dat het voor het verloofde paar voorbestemd is. In 
de volgende h’adieth kunnen we er het volgende over lezen: “Profeet 
Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verbood de verkoop 
van goederen door een stadbewoner ten behoeve van een woestijnbewoner, 
zo werd nadjsh (iemand overbieden) ook verboden. En men moet niet 
aandringen dat iemand zijn goederen terugbrengt naar de verkoper om zijn 
eigen goederen te kunnen verkopen, noch zou een man de hand van een 
vrouw die al verloofd is met iemand anders moeten opeisen, en een vrouw 
moet niet proberen een scheiding te veroorzaken voor een andere vrouw om 
haar plaats in te nemen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 

Naast dat het dus voor een man niet toegestaan is om de hand op te eisen 
van een moslimah die al verloofd is, is het voor een vrouw niet toegestaan 
om te proberen een scheiding te veroorzaken zodat zij de plek van haar 
zuster kan innemen door met haar man te trouwen. 
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Over de zegeningen van een vrouw heeft profeet Moh’ammed (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) het volgende gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Waarlijk, een teken van zegening voor een vrouw is dat haar 
verloving, huwelijksgift en bevalling makkelijk zijn.” [Overgeleverd door 
Ah’mad, al-Hakim en anderen; met een goede isnaad (keten van 
overleveraars) volgens al-Albanie.] 

Dus als de verloving van een moslimah net als haar bevalling eenvoudig 
verloopt en de bruidsschat die zij samen met haar partner is 
overeengekomen door hem voldaan kan worden, dan zijn dit tekenen van 
zegeningen voor haar. 

Om het gedeelte over verloven af te sluiten, willen we graag de volgende 
h’adieth delen: “Een man passeerde profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen 
en vrede zijn met hem) en de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) vroeg aan de man naast hem (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wat is 
jouw mening over deze persoon die voorbij loopt?’ De man antwoordde: 
‘Deze persoon behoort tot de rijkste van de moslims; als hij om de hand van 
een vrouw zou vragen, dan zou zij ten huwelijk gegeven moeten worden aan 
deze man. En als deze persoon voor iemand zou pleiten, dan zal zijn 
voorspraak worden geaccepteerd.’ Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen 
en vrede zijn met hem) bleef voor een tijdje stil totdat een andere man 
passeerde. Opnieuw vroeg de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) aan de man naast hem: ‘Wat is jouw mening over deze persoon die 
voorbij loopt?’ De man antwoordde: ‘Deze persoon, O boodschapper van 
Allah, deze persoon is een van de armste moslims. Als deze persoon om de 
hand van een vrouw zou vragen, dan zal niemand haar aan hem ten huwelijk 
geven. En als deze persoon voor iemand zou pleiten, dan zal niemand zijn 
voorspraak accepteren.’ Toen zei profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem): ‘Deze arme man is beter dan een groot aantal van de 
rijkste van de moslims om de wereld mee te bevolken.’” (Overgeleverd door 
al-Boekhaarie.) 

Deze h’adieth toont aan dat de rijkere broeders niet altijd beter zijn dan de 
broeders die het niet zo breed hebben. Een broeder die het minder breed 
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heeft is zich over het algemeen er veel meer van bewust dat hij Allah ‘Azza 

wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) nodig heeft en Hem dient te 
aanbidden. Daarnaast kan het ook zijn dat een broeder die het financieel 
gezien minder breed heeft meer kennis heeft dan de rijkere broeder. Profeet 
Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft daar nog het 
volgende over gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, het 
wereldse leven behoort slechts toe aan vier soorten mensen: (1) een dienaar 
die van Allah rijkdom en kennis heeft gekregen, waardoor hij zijn Heer vreest, 
zijn familiebanden onderhoudt en waarvan hij weet dat Allah er recht op 
heeft. Deze bevindt zich in de hoogste gradaties. (2) Een dienaar die van Allah 
kennis gekregen heeft, maar geen rijkdom. Toch is hij oprecht in zijn intentie 
en zegt hij: ‘Als ik geld zou hebben, dan zou ik zoals die of die doen.’ Waarlijk, 
hij wordt (beloond) middels zijn intentie en hij zal dezelfde beloning krijgen 
als de eerste. (3) Een dienaar die van Allah rijkdom gekregen heeft, maar 
geen kennis. Hij geeft zijn geld losbandig uit zonder kennis, zonder zijn Heer 
te vrezen en zonder daarmee zijn familiebanden te onderhouden en zonder 
het recht van Allah te kennen. Deze persoon bevindt zich in de meest 
bedorven gradaties. (4) Een dienaar die van Allah geen rijkdom en geen 
kennis heeft gekregen, maar die zegt: ‘Als ik geld zou hebben, zou ik 
hetzelfde doen als die of die.’ Waarlijk, hij wordt (beloond) middels zijn 
intentie en hij zal dezelfde last ondergaan.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.) 
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4. De walie en de getuigen 

Dan komen we nu aan bij de walie en de betrouwbare getuigen die nodig zijn 
bij een islamitisch huwelijk. De walie, oftewel de voogd van de moslimah die 
gaat trouwen, is in eerste instantie haar vader. Mocht haar vader om een of 
andere reden niet aanwezig (kunnen) zijn, dan kan zijn plaats bijvoorbeeld 
ingenomen worden door haar oom (de broer van haar vader of moeder, niet 
een aangetrouwde oom) of grootvader. Indien zij niet als walie kunnen 
optreden, dan zou het bijvoorbeeld ook nog haar broer of eigen zoon kunnen 
zijn die zij heeft verkregen uit een eerder huwelijk. Mocht de moslimah 
helemaal geen familieleden hebben die als walie kunnen optreden, of zij is 
bekeerd tot de Islaam en zij heeft verder geen islamitische familieleden, dan 
kan een moslimleider haar walie zijn, of voor de situatie in Nederland een 
betrouwbare persoon uit de gemeenschap. 

Over de walie heeft profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn 
met hem) het volgende gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen 
huwelijk zonder de toestemming van de walie.” (Overgeleverd door Aboe 
Daawoed.) 

Dus als een man om de hand van een zuster komt vragen en de vader (of 
plaatsvervangende walie) geeft om gegronde redenen geen toestemming 
voor een huwelijk, dan kan een huwelijk niet plaatsvinden. De profeet (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Een huwelijk is niet geldig zonder walie en twee betrouwbare 
mannelijke getuigen.” (Overgeleverd door Ah’mad, Ibn Hibbaan en anderen; 
authentiek geclassificeerd door al-Albaanie. At-Tabaraanie en Sah’ieh’ al-

Djaami’, 7558.) 

Een zuster kan dus niet trouwen als haar walie niet aanwezig is en/of als er 
geen twee betrouwbare mannelijke getuigen zijn. Profeet Moh’ammed 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Welke vrouw ook trouwt zonder de 
toestemming van haar walie, haar huwelijk is baatil (ongeldig), haar huwelijk 
is baatil, haar huwelijk is baatil. Als hij (de echtgenoot) gemeenschap met 
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haar heeft terwijl het huwelijk niet geldig is, dan is de bruidsschat haar recht 
vanwege de toegang die hij tot haar geslachtsdeel heeft gehad.” 
(Overgeleverd door Aboe Daawoed.) 

Mocht een zuster om een of andere reden toch trouwen terwijl haar walie er 
op tegen is, dan is het gesloten huwelijk volgens de Islaam niet geldig. Het 
gesloten huwelijk kan vervolgens zonder al te veel problemen ongeldig 
verklaard worden en de bruidsschat die de echtgenoot heeft betaald krijgt hij 
niet terug, want de zuster heeft recht op de bruidsschat omdat zij 
geslachtsgemeenschap met elkaar hebben gehad ondanks dat dit niet 
toegestaan was. 
 

Om het huwelijk geldig te laten zijn, is het noodzakelijk dat er twee 
moslimgetuigen met een goed karakter getuigen van zijn, want de profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Er is geen huwelijk behalve met een walie en twee getuigen 
met een goed karakter.” (Overgeleverd door al-Bayhaqie van de h’adieth van 
‘Imraan en ‘Aa-ieshah; als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ 

al-Djaami’, nr. 7557.) 
 

De voorwaarden voor een geschikte getuige is dat hij een man dient te zijn, 
moslim, volwassen en geestelijk gezond. In Sharh’ Moentaha’l-Iraadaat 
(2/648) staat: “Het huwelijkscontract kan niet plaatsvinden zonder de 
getuigenis van twee mannen die volwassen zijn, geestelijk gezond, in staat te 
spreken en horen, moslims – ook al betreft het de vrouw die een dzimmie 
[jood of christen 20 die onder moslimbestuur leeft] is – en met een goed 
karakter, ook al is het slechts uitwendig.” (Einde citaat.) 
 

Als het aanzoek en de acceptatie opgeschreven zijn en een getuige is doof, 
bijvoorbeeld, en hij getuigt van hetgeen opgeschreven wordt tijdens het 
huwelijkscontract, dan is zijn getuigenis geldig, want Allah zegt 
(Nederlandstalige interpretatie): “…behalve wie getuigen van de waarheid, 
terwijl zij weten.” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 86.] Als kennis over 
hetgeen plaatsvindt de getuige bereikt, dan is dat voldoende. (Al-Sharh’ al-

Moemti’, 5/162.) 
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 Zie het hoofdstuk “Trouwen met vrouwen van de mensen van het Boek” in dit boek. 
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Volgens de H’anafie fiqh kan de plek van één broeder als getuigen door twee 
zusters ingenomen worden indien er niet genoeg mannelijke getuigen 
aanwezig kunnen zijn bij het huwelijk, dit omdat Allah de Verhevene zegt 
(Nederlandstalige interpretatie): “…En laat twee van jullie mannen getuigen. 
Indien er dan geen twee mannen (beschikbaar) zijn, dan een man en twee 
vrouwen, van hen die jullie goedkeuren als getuigen, zodat als één van hen 
(de twee vrouwen) zich vergist, de ander haar herinnert…” [Soerat al-

Baqarah (2), aayah 282. 
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5. De mahr – bruidsschat 

Het volgende onderwerp is de mahr, oftewel de bruidsschat, een exclusief 
recht van de vrouw waar zij mee mag doen wat zij wil (mits het h’alaal is 
natuurlijk). Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En geef 
de vrouwen (met wie jullie trouwen) hun (verplichte) bruidsschatten als 
geschenk (van harte). Als zij dan uit welbehagen iets daarvan aan jullie 
teruggeven, eet dan ervan en geniet zonder vrees voor de gevolgen 
(aangezien Allah het toegestaan heeft gemaakt).” [Soerat an-Nisaa-e (4), 
aayah 4.] 

Vandaag de dag worden er extreem hoge bruidsschatten gevraagd door de 
vader of door de zuster, al dan niet onder druk van haar familie. Maar is dit 
wel volgens de Soennah van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem), of hebben we hier te maken met een veredelde vorm 
van vrouwenhandel of zelfs nog erger? Bij de mahr gaat het niet om de 
hoogste bieder, maar om hetgeen wat de broeder zich kan veroorloven. 
Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei tegen 
een man (Nederlandstalige interpretatie): “Ga trouwen, zelfs al is de mahr 
een ijzeren ring.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 

Dit geeft al aan dat de mahr niet veel hoeft te zijn als een broeder niet veel 
kan besteden aan de mahr. De mahr kan ook nog op een andere manier 
gegeven worden en dat kan gelezen worden in de volgende h’adieth: “Een 
vrouw kwam naar profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) en zei: ‘Ik presenteer mezelf aan u voor het huwelijk.’ Ze bleef daarna 
een tijdje staan, waarna een man zei: ‘Als u niet met haar wil trouwen, laat 
mij dan met haar trouwen.’ De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Heb je iets om haar als mahr 
(bruidsschat) te kunnen betalen?’ De man zei: ‘Ik heb niets bij me, behalve 
mijn izaar (lendendoek).’ De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) zei: ‘Probeer iets anders te vinden, al is het een ijzeren ring.’ Maar de 
man was niet in staat om zelfs dat te kunnen vinden. De profeet (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) zei tegen de man: ‘Kun je iets van de 
Nobele Qor-aan reciteren?’ ‘Ja,’ zei de man, ‘ik ken deze en deze soewar 
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reciteren,’ en de man noemde de soewar die hij kon reciteren. De profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: ‘We laten jou met haar 
trouwen voor hetgeen jij weet van de Nobele Qor-aan (uit jouw hoofd).’” 
(Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 

De mahr kan dus ook de soewar zijn die de broeder kan reciteren en die hij 
aan zijn vrouw kan leren en waar ze samen naar kunnen leven. Profeet 
Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook het 
volgende gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De beste bruidsschat is 
datgene met de minste lasten. Gezegend is de vrouw wier verloving en 
bruidsschat gemakkelijk zijn.” (Overgeleverd door Ah’med.) 

En de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook dit gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, een teken van zegening voor een 
vrouw is dat haar verloving, huwelijksgift en bevalling makkelijk zijn.” 
[Overgeleverd door Ah’mad, al-Hakim en anderen; met een goede isnaad 
(keten van overleveraars) volgens al-Albaanie.] 

Alsook (Nederlandstalige interpretatie): “De beste bruidsschatten zijn de 
gemakkelijkste.” (Overgeleverd door al-H’aakim, sah’ieh’.) 

Deze ah’aadieth betekenen niet dat je moet gaan trouwen voor vijf euro of 
een ijzeren ring (ondanks de protesten van de romantici onder jullie!). 
Mannen dienen geen misbruik te maken van zulke ah’aadieth om er 
goedkoop van af te komen. Dergelijke ah’aadieth beduiden dat de 
bruidsschat een waarde dient te hebben die de bruidegom makkelijk kan 
betalen, naar alle redelijkheid, en niet dat hij een bruidje gratis en voor niets 
kan ophalen. 

De zuster is dus gezegend als de bruidsschat die zij vraagt gemakkelijk is voor 
de broeder. Daarnaast is de zuster gezegend als haar verloving en bevalling 
gemakkelijk verlopen. 

Nu kan men zich afvragen hoeveel de mahr bedroeg die profeet Moh’ammed 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) aan zijn vrouwen gaf. Daar gaat de 
volgende h’adieth over: Aboe Salamah ‘Abdoer-Rah’maan heeft overgeleverd 
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dat hij aan ‘Aa-ieshah vroeg: “Hoeveel was de mahr die profeet Moh’ammed 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) aan zijn vrouwen gaf?” Zij 
antwoordde: “De mahr voor zijn vrouwen was twaalf en een half oeqiyyah 
(ongeveer 500 UAE Dirham).” (Overgeleverd door Moeslim.) 

Als we twaalf en een half oeqiyyah omrekenen naar de waarde van vandaag 
de dag, dan komen we uit op ongeveer 500,- Dirham van de Verenigde 
Arabische Emiraten. Omgerekend in Euro’s kom je uit op ongeveer 150,- Euro 
en dat was wat profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) als mahr gaf aan zijn vrouwen. 

At-Tirmidzie (1114) leverde over dat ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah 
tevreden zijn met hem) zei: “Ga niet naar het extreme met betrekking tot de 
huwelijksgiften voor vrouwen. Als dat iets eerbaar zou zijn in deze wereld, of 
een teken van vroomheid bij Allah, dan zou de profeet (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem) daar het meeste recht op hebben. Maar ik heb nooit 
gehoord dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) als bruidsschat voor enig van zijn vrouwen meer bood, of als 
bruidsschat voor enig van zijn dochters meer accepteerde dan twaalf 
oeqiyyah.” (Als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ at-

Tirmidzie.) 

Nu zijn er ook broeders die met hun vrouwen een bepaalde mahr afspreken 
maar dat de broeders dit vervolgens niet willen geven aan hun vrouwen. De 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei hierover 
(Nederlandstalige interpretatie): “Als men een vrouw trouwt voor een 
bepaalde bruidsschat en hij wil haar niets geven, dan wordt hij als een 
bedrieger gezien. Als hij sterft zonder haar recht te betalen, zal hij Allah op de 
Dag des Oordeels als een overspelige ontmoeten.” (Overgeleverd door al-
Boekhaarie.) 

Een broeder die zijn vrouw niet de mahr geeft die zij samen hebben 
afgesproken zal op de Dag des Oordeels als een overspelige voor Allah ‘Azza 

wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) komen te staan. 
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De mahr hoeft dus niet een hoog bedrag te zijn, het kan ook een ijzeren ring 
zijn, of bijvoorbeeld een moesh’af. De mahr kan direct bij het huwelijk 
gegeven worden, maar er kan ook afgesproken worden dat de broeder de 
mahr later aan de zuster geeft: dan wordt het gezien als een schuld die de 
broeder aan zijn vrouw verschuldigd is en die kan de zuster ook opeisen als 
het afgesproken moment is aangebroken.  

  

 

6. De nikaah’ – het huwelijk(scontract) 

Nu de redenen om te trouwen zijn aangegeven, de khitbah (verloving), de 
walie, de getuigen en de mahr zijn beschreven, zijn we nu aangekomen bij de 
nikaah’, oftewel het huwelijk of huwelijkscontract (‘aqd al-nikaah’) welke 
zowel thuis als in de moskee gesloten kan worden. 

Een huwelijk kan mondeling gesloten worden, maar ook schriftelijk 
vastgelegd worden. Zeker tegenwoordig is het belangrijk dat het huwelijk 
schriftelijk vastgelegd wordt om de rechten van de vrouw te waarborgen in 

shaa-a Allaah. In een samenleving met zwakke islamitische sociale controle 
kunnen mannen gemakkelijk misbruik maken van goedwillende vrouwen. 21 

Degene die het huwelijk opschrijft is bekend als de registrator of met andere 
titels. Het kan de imaam (leider) van de plaatselijke moskee zijn. Tot zijn 
taken behoort het controleren dat de bruid instemt met het huwelijk (want 
een vrouw mag niet tegen haar wil uitgehuwelijkt worden, zie #4) en dat er 
geen belemmeringen voor het huwelijk zijn. Hij dient ook te controleren dat 
de walie volgens de sharie’ah acceptabel is als walie, alsook de identiteit van 
de getuigen te bevestigen en hun getuigenis en eventuele afspraken met 
betrekking tot het huwelijk (waaronder de mahr) te noteren. 
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 Zie het hoofdstuk “De ontsluiering van de huwelijksbandieten!” in dit e-boek. 
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De registrator dient zelf ook aan enkele voorwaarden te voldoen, waaronder 
het zijn van een moslim, man, volwassen, geestelijk gezond en verstandig. 
Voor een vrouw is het toegestaan om te helpen bij het voorbereiden van het 
huwelijkscontract met betrekking tot de mahr en instemming van beide 
partijen etc. Maar het is voor een vrouw niet toegestaan om de 
huwelijkssluiting te doen. Hierover is er een overlevering van ‘Aa-ieshah 
(moge Allah tevreden zijn met haar). Er is overgeleverd dat Ibn Djoeraydj zei: 
“Toen ‘Aa-ieshah het huwelijk van een van haar vrouwelijke familieleden 
wilden regelen, riep ze enkelen van haar familie en reciteerde de shahaadah. 
Toen er niets over was behalve de nikaah’, zei ze: ‘O die-en-die! Sluit het 
huwelijk, want vrouwen kunnen geen huwelijken sluiten.’” [Moesannaf ‘Abd 

ar-Razzaaq (6/201); als sah’ieh’ geclassificeerd door al-H’aafidhz Ibn H’adjar 
in Fath’ al-Baarie (9/186).] 

De registrator schrijft voor het huwelijkscontract eerst de namen op van de 
broeder en zuster die volgens de Soennah van profeet Moh’ammed (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) gaan trouwen. Vervolgens schrijft de 
registrator de namen op van de walie en de twee betrouwbare getuigen. 
Daarna schrijft de registrator de mahr op die de broeder en zuster zijn 
overeengekomen. Als laatste schrijft de registrator eventueel nog afspraken 
op die de broeder en zuster gezamenlijk gemaakt hebben en die in het 
huwelijkscontract (‘aqd al-nikaah’) vermeld moeten worden. 

Vóór of na de huwelijkssluiting kan de registrator (of de bruidegom) een 
korte preek geven. 
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De huwelijkssluiting kan op de volgende manier geschieden 

De walie zegt: “Ik bied jou mijn dochter/beschermelinge (die en die) aan 
volgens de wet van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven 
is Hij) en de Soennah van Zijn boodschapper salallaahoe ‘alayhie wa sallam 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en volgens de mahr en 
voorwaarden die we zijn overeengekomen.” 

Dan zegt de bruidegom: “Ik aanvaard het om jouw dochter/beschermelinge 
(die en die) te trouwen volgens de wet van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa 
en de Soennah van Zijn boodschapper salallaahoe ‘alayhie wa sallam, en 
volgens de mahr en voorwaarden die we zijn overeengekomen.” 

Het opschrijven van het contract en de afspraken die mensen onderling 
maken is een manier om ze te bevestigen en formeel te maken, maar het is 
geen voorwaarde voor de geldigheid van het contract. Het huwelijkscontract 
kan mondeling gesloten worden door middel van een aanbod van de kant 
van de walie van de bruid (bijvoorbeeld “ik huw mijn dochter aan jou”) en 
acceptatie van de kant van de bruidegom (bijvoorbeeld “ik accepteer het”). 
Het opschrijven is geen voorwaarde, maar het is goed om het contract te 
documenteren en bevestigen, vooral tegenwoordig 22. (Islam Q&A – sheikh 
Muhammed Saalih’ al-Munajjid.) 

Zodra het huwelijkscontract volgens de Soennah van profeet Moh’ammed 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is gesloten, zijn alle rechten en 
verantwoordelijkheden voor de twee echtgenoten – inclusief de (uitgestelde) 
mahr van de vrouw – onmiddellijk geldig. Er is dan sprake van een wettelijk 
islamitisch huwelijk. Ieder huwelijk die op een andere manier wordt gesloten 
is niet geldig volgens de islamitische wetgeving. 

Veel broeders en zusters sluiten tegenwoordig een huwelijk alleen op het 
Consulaat of bij de Gemeente en denken dat dit voldoende is. Het kan zijn 
dat zij bij een moskee zijn geweest waar het bestuur de grote fout maakt om 
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 Zie het hoofdstuk “De ontsluiering van de huwelijksbandieten!” in dit e-boek. 
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het aanstaande paar naar de Gemeente te sturen voor een huwelijk, terwijl 
eerst het islamitische huwelijk gesloten dient te worden. 

Een eventueel geregistreerd partnerschap bij de Gemeente zodra er met de 
Wil van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) kinderen 
komen is voldoende. De koeffaar hebben hier niets over te zeggen, want zij 
staan het ook toe als mensen gaan samenwonen terwijl zij niet getrouwd zijn, 
of zelfs dezelfde zondes begaan als het volk van profeet Lot (vrede zij met 
hem). Een huwelijk op het Consulaat voldoet net als een huwelijk bij de 
Gemeente niet aan de eisen van een islamitisch huwelijk en is dus ook niet 
geldig. 

Mocht het dus zo zijn dat het huwelijk is gesloten zonder toestemming van 
de vader (of plaatsvervangende walie), of uit onwetendheid op de verkeerde 
manier is voltrokken, of om de islamitische wetgeving te proberen te 
omzeilen, dan kan het huwelijk nietig verklaard worden. In het gedeelte over 
de walie kon gelezen worden dat een eventuele bruidsschat door de zuster 
niet teruggegeven hoeft te worden vanwege de onwettige 
geslachtsgemeenschap die zij met elkaar gehad hebben. 

Het kan zijn dat de zuster aan haar (aanstaande) man vraagt om te blijven 
wonen in de stad waar haar ouders wonen. In de volgende h’adieth kunnen 
we lezen wat Said ibn al-Moesayyab hierover heeft gezegd: “Yah’yaa vertelde 
mij dat Maalik had gehoord dat Said ibn al-Moesayyab vragen werden gesteld 
over een vrouw die haar man had verzocht om haar niet weg te nemen uit 
haar stad. Said ibn al-Moesayyab zei: ‘Hij neemt haar weg als hij dat wil.’” 
(Overgeleverd door Maalik.) 

Dus stel de zuster woont ergens in het zuiden van Nederland en haar man 
komt uit het noorden van Nederland, dan kan hij beslissen dat hij met zijn 
vrouw gewoon in het noorden van Nederland gaat wonen. Uiteraard behoort 
het tot de goede manieren om dit vooraf te bespreken en aan te geven. Maar 
mocht de situatie veranderen, dan heeft de man dit recht. 
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Een moe’tah huwelijk – tijdelijk huwelijk 

Er is ook iets dat bekend is als een moet’ah (of mu’tah) huwelijk, een vorm 
van een tijdelijk huwelijk – een huwelijk waarbij een bepaalde termijn wordt 
afgesproken waarna het huwelijk wordt ontbonden. Dit soort huwelijk werd 
afgeschaft en maakt geen deel uit van de islamitische wet. Tijdens de vroege 
periode van de Islaam was het gedurende een korte tijd toegestaan, toen de 
samenleving in een overgangsperiode verkeerde. Maar uiteindelijk werd het 
definitief en voor altijd afgeschaft tijdens het leven van profeet Moh’ammed 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). 

Ar-Rabie’ ibn Sabrah verhaalde dat zijn vader zei: “Op de Dag van de 
Verovering (van Mekkah) verbood de boodschapper van Allah (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) het tijdelijke huwelijk (moe’tah) met 
vrouwen.” (Sah’ieh’ Moeslim, 2506.)  
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7. De waliemah – het huwelijksfeest 

Zie het eerste hoofdstuk in dit e-boek: “Trouwen met de ware op de 
verkeerde manier,” dat aanspoort de bruiloft eenvoudig te houden. 

Nadat het huwelijk volgens de Soennah van profeet Moh’ammed (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) is voltrokken, volgt de waliemah. 
Afhankelijk van hoeveel het bruidspaar te besteden heeft op dat moment, 
kan dit thuis of in de moskee plaatsvinden. Profeet Moh’ammed (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) heeft met betrekking tot het 
uitnodigingen voor een huwelijksfeest het volgende gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Als iemand van jullie voor een huwelijksfeest word 
uitgenodigd, dan moet hij de uitnodiging accepteren.” (Overgeleverd door al-
Boekhaarie.) 

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Bevrijd de gevangenen, accepteer de 
uitnodigingen voor huwelijksfeesten en bezoek de zieken.” (Overgeleverd 
door al-Boekhaarie.) 

Iedereen die dus door of namens het bruidspaar wordt uitgenodigd om naar 
hun huwelijksfeest te komen dient de uitnodiging te accepteren. We kunnen 
ook lezen dat wij moslims ons moeten inzetten om de gevangenen te 
bevrijden en dat wij moslims de zieken moeten bezoeken. 

Ook heeft profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 
het volgende gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het ergste eten is het 
eten van een huwelijksfeest waarbij de rijkste mensen worden uitgenodigd 
terwijl de armste mensen niet worden uitgenodigd. En degene die een 
uitnodiging voor een huwelijksfeest niet accepteert is ongehoorzaam aan 
Allah en profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 
(tenzij men een geldig excuus heeft, zoals ziekte).” (Overgeleverd door al-
Boekhaarie.) 
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Hieruit kunnen we opmaken dat het niet accepteren van een uitnodiging 
voor een huwelijksfeest (zonder geldige reden) gelijk staat aan 
ongehoorzaamheid aan Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en 
Verheven is Hij) en profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem). Daarnaast kunnen we uit deze h’adieth opmaken dat het ergste eten 
wat mensen op een huwelijksfeest kunnen eten, het eten is waar wel de 
rijkste mensen maar niet de armste mensen van kunnen eten. Als je dus 
mensen gaat uitnodigen voor een huwelijksfeest, dan moet je dus ook aan de 
broeders en zusters denken die het niet zo breed hebben. 

Het is ook aanbevolen voor de rijken of rijkeren om met de voorbereidingen 
van het huwelijksfeest mee te helpen; dit is gebaseerd op een h’adieth 
overgeleverd door Anas (moge Allah tevreden zijn met hem) over het 
huwelijk van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 
met Safiyyah (moge Allah tevreden zijn met haar): “Toen we op weg waren, 
bereidde Oemm Soelaym haar (Safiyyah) voor hem (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem) voor en bracht haar ‘s nachts naar hem toe, en dus werd 
de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de volgende ochtend 
als een nieuwe bruidegom wakker. Toen zei hij (Nederlandstalige 
interpretatie): ‘Laat degene die iets heeft het brengen.’” Anas ging verder: 
“En dus werden de leren eetlakens uitgespreid en de ene man bracht 
gedroogde yoghurt, de ander dadels, een ander boter en dus maakten ze hais 
(een mix van deze etenswaren). De mensen aten van deze hais en dronken 
van het regenwater dat ze dichtbij verzamelden; en zo was het huwelijksfeest 
van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).” (Overgeleverd 
door al-Boekhaarie.) 

In een andere h’adieth over hetzelfde huwelijk van profeet Moh’ammed 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kunnen we het volgende lezen: 
“Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verbleef 
drie dagen tussen Khaybar en al-Medienah en daar consumeerde hij (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) zijn huwelijk met Safiyyah bint Hoeyai. Ik 
(Anas) nodigde de moslims uit voor het huwelijksfeest waarbij geen vlees en 
brood werd aangeboden. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) gaf de opdracht om leren eetlakens uit te spreiden en daarop werden 
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dadels, gedroogde yoghurt en boter gelegd, en dit was het eten op het 
huwelijksfeest van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).” De 
mensen vroegen zich af: “Wordt Safiyyah beschouwd als de vrouw of de 
slavin van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)?” Toen 
zeiden de mensen: “Als de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 
haar de opdracht geeft om zich bedekt te kleden, dan zal zij een van de 
moeders der gelovigen zijn; maar als de profeet (Allahs zegeningen en vrede 
zijn met hem) haar niet de opdracht geeft om zich bedekt te kleden, dan zal 
zij een slavin zijn.” Op dat moment liep de profeet (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem) weg van daar, maakte (op zijn vrouwtjes kameel) wat 
ruimte vrij achter hem en plaatste een afscherming tussen Safiyyah en de 
mensen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 

Zoals gelezen kan worden was de maaltijd die de mensen te eten kregen 
eenvoudig en het eten werd zelfs door de gasten zelf meegenomen. Mocht 
het dus zo zijn dat iemand wil trouwen, maar diegene beschikt niet over 
(voldoende) middelen om alle lasten op zich te nemen, dan zou het heel 
mooi zijn als de sah’aabah van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem) als voorbeeld worden genomen, door een broeder en 
een zuster te helpen bij hun huwelijk. 

In een andere h’adieth wordt over onze profeet (Allahs zegeningen en vrede 
zijn met hem) gezegd: “‘Abdoer-Rah’maan ibn Awf kwam naar profeet 
Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en hij had sufra 
parfum op. Toen de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hem 
naar die parfum vroeg, vertelde ‘Abdoer-Rah’maan ibn Awf dat hij met een 
vrouw van de Ansaar was getrouwd. De profeet (Allahs zegeningen en vrede 
zijn met hem) vroeg (Nederlandstalige interpretatie): ‘Hoeveel mahr heb je 
haar gegeven?’ Hij zei: ‘Ik heb haar het gewicht van een dadel in goud 
gegeven.’ Daarop zei de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): 
‘Geef een huwelijksfeest, al is het met één schaap als maaltijd.’” 
(Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 

De mahr die door ‘Abdoer-Rah’maan ibn Awf aan zijn vrouw werd gegeven 
was het gewicht van een dadel in goud. Een dadel weegt ongeveer 10 gram 
en 10 gram goud is ongeveer 400,- Euro momenteel. 



Het huwelijk volgens de Soennah van profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص 

42 | w w w . u w k e u z e . n e t          H e t  h u w e l i j k  i n  d e  i s l a m  

 

Uit deze h’adieth kunnen we ook opmaken dat een broeder parfum mag 
gebruiken op de dag van het huwelijksfeest, dit kan musk zijn wat heel erg 
lekker ruikt en ook nog eens geen alcohol bevat. 23  

Voor een vrouw is het niet toegestaan om parfum te gebruiken wanneer zij 
naar buiten gaat, opdat zij niet de aandacht trekt van vreemde mannen. 
Aboe ‘Iesaa at-Tirmidzie leverde over dat Aboe Moesaa (moge Allah tevreden 
zijn met hem) zei dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 
heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Elk oog begaat ontucht. 
Wanneer de vrouw parfum opdoet en dan naar buiten gaat tussen mensen 
(zodat vreemde mannen haar geur kunnen ruiken) dan is zij dit en dit (d.w.z. 
een ontuchtige vrouw).” 

Het dragen van parfum door een vrouw als zij naar buiten gaat of langs niet-
mah’ram mannen komt is een gedraging die tegenwoordig wijdverspreid is, 
ondanks de afschrikwekkende waarschuwing van de profeet (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem), die zei (Nederlandstalige interpretatie): 
“Elke vrouw die parfum opdoet en dan naar buiten gaat en langs een groep 
mensen (mannen) passeert zodat zij haar geur kunnen ruiken is een zaaniyah 
(een vrouw die overspel pleegt).” (Overgeleverd door imaam Ah’mad, 4/418; 
zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 105.) 

Sommige vrouwen zijn zeer onverschillig jegens dit gegeven en nemen de 
zaak te licht op, vooral tegenover chauffeurs, winkeliers, schoolportiers etc., 
ook al vermeldt de sharie’ah zeer strikt dat de vrouw die parfum draagt 
zichzelf moet wassen, zoals iemand dient te doen die in een staat van 
onreinheid (djanaabah) dient te doen, als ze naar de moskee wil gaan. De 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Elke vrouw die parfum draagt en dan naar 
de moskee gaat, zodat de geur (van haar parfum) kan worden waargenomen, 
haar gebeden zullen niet worden aanvaard totdat ze de ghoesl (grote wassing 
24) doet, zoals de ghoesl moet worden gedaan in staat van djanaabah 
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 Zie http://uwkeuze.net/vraag-28/ - is parfum met alcohol toegestaan? 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/ghoesl/ - complete vs. acceptabele ghoesl. 
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(onreinheid, zoals bij menstruatie en na gemeenschap).” (Overgeleverd door 
imaam Ah’mad, 2/444; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 2703.)] 25 

Wat de gasten tijdens een huwelijksfeest te drinken aangeboden zou kunnen 
worden, kan in de volgende h’adieth gelezen worden: “Aboe Oesaid as-Sa’die 
nodigde profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) uit 
om naar zijn huwelijksfeest te komen en de bruid bediende op die dag de 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). En weet je wat zijn vrouw 
de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te drinken gaf? ’s 
Nachts had zij een aantal dadels laten weken in water en nadat de profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) klaar was met eten, gaf zij hem 
dat te drinken.”(Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 

Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kreeg dus op 
een huwelijksfeest een zoete drank aangeboden wat bestond uit water 
waarin voor een nacht dadels hadden geweekt. 

Vandaag de dag is het helaas gebruikelijk dat men geld verspild aan 
huwelijksfeesten door een zaal af te huren, een catering te regelen die op 
ieder huwelijksfeest dezelfde soort couscous schalen serveert, gerecyclede 
versiering van iemand anders zijn huwelijk dat wordt gehuurd om de kale zaal 
enigszins nog wat aanzicht te geven, een of ander dweilorkest die 
ondersteund wordt door een of meerdere zangers of zangeressen en aan een 
of meerdere dure jurken die daarna in de kast verdwijnen en nooit meer 
gedragen worden. 

De volgende h’adieth gaat over degene die geld verspillen en muziek maken 
dan wel luisteren: “Moe’awiyah schreef aan al-Moeghirah: ‘Stuur mij een 
overlevering die je hebt gehoord van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen 
en vrede zijn met hem).’ Dus al-Moeghirah schreef hem: ‘Ik hoorde de 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) na elk gebed zeggen: ‘Laa 

ilaaha ill-Allaahoe wah’dahoe laa sharika lahoe, lahoel-moelk wa lahoeI-

h’amd, wa hoewa ‘ala koellie shay-in qadier (er is geen god die het recht 
heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij is de Enige, Die geen 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/regels-met-betrekking-tot-de-verzorging-van-de-
moslimah/ voor meer informatie hieromtrent.  
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deelgenoten naast Zich heeft, tot Hem behoort de Heerschappij en alle lof 
behoort Hem toe en Hij heeft macht over alle zaken).’ De profeet (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) verbood ook ijdele praatjes, teveel vragen 
stellen (over de godsdienst), het verspillen van geld, het voorkomen van wat 
gegeven moet worden, andere te vragen voor iets (behalve in grote 
behoefte), onbetrouwbaar zijn jegens hun moeders en het levend begraven 
van dochters.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 

Met ijdele praatjes kunnen mensen misleid worden. Telkens vragen naar de 
bekende weg kan behoorlijk vervelend zijn en vraag niet naar nutteloze 
dingen, of hele theoretische en fictieve zaken. Onbetrouwbaar zijn jegens je 
moeder kan ook niet, want profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede 
zijn met hem) heeft over de moeders gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Het Paradijs ligt onder de voeten van je moeder.” 
(Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 

In de tijd vóór de komst van onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem) was het gebruikelijk dat mensen hun pasgeboren 
dochters begroeven. Dit deden de mensen onder andere uit angst voor 
armoede en omdat dochters niet sterk genoeg waren om later arbeid te 
verrichten en zo geld voor de familie te verdienen. 

Deze h’adieth maakt dus ook duidelijk dat profeet Moh’ammed (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) het verboden heeft om geld te verspillen. 
En Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt 
(Nederlandstalige interpretatie): “…En wees niet buitensporig (verkwist niet); 
waarlijk, Hij (Allah) houdt niet van de buitensporigen (degenen die verspillen 
door overdrijving).” [Soerat al-An’aam (6), aayah 141.] 

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En maak jouw 
hand niet geboeid aan jouw nek (als een vrek) en strek deze niet geheel uit 
(als een verspiller), waarna je laakbaar en behoeftig zult zijn.” [Soerat al-

Israa-e (17), aayah 29.] 

Dus waarom een aftandse zaal afhuren en deze laten versieren met 
gerecyclede versiering van iemand anders zijn huwelijk? En waarom een 
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catering inhuren die op ieder huwelijksfeest dezelfde soort couscous schalen 
serveert? Zouden de mensen niet eens een keer wat anders te eten willen 
hebben? Nemen de mensen vandaag de dag niet meer genoegen met 
bijvoorbeeld de gedroogde yoghurt, dadels en boter waar hais van gemaakt 
wordt? En zou een drankje bestaande uit water waarin een nacht dadels 
hebben geweekt niet meer lekker genoeg zijn? Het geld dat wordt verspild 
aan een huwelijksfeest kan beter aan andere zaken besteed worden. 

Over muziek is het volgende overgeleverd: 
 

Door Aboe Amir of door Aboe Maalik al-Ash’aarie is overgeleverd dat hij de 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft horen zeggen 
(Nederlandstalige interpretatie): “Van mijn volgelingen zullen sommigen 
onwettige geslachtsgemeenschap, het dragen van zijde, het drinken van 
alcoholische dranken en het gebruik maken van muziekinstrumenten als 
toegestaan beschouwen. En er zullen een aantal mensen verblijven in de 
buurt van een berg en in de avond zal hun herder naar hen komen met hun 
schapen en hen om iets vragen, maar ze zullen als antwoord geven: ‘Kom 
morgen naar ons terug.’ Allah zal hen in de nacht vernietigen en de berg op 
hen laten vallen, en Hij zal de rest van hen veranderen in apen en varkens en 
ze zullen zo blijven tot de Dag der Opstanding.’” (Overgeleverd door al-
Boekhaarie.) 
 

Uit deze h’adieth kunnen we opmaken dat geslachtsgemeenschap buiten het 
huwelijk, het dragen van zijde, het drinken van alcoholische dranken 26 en het 
gebruik maken van muziekinstrumenten door profeet Moh’ammed (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) is verboden. Uit deze h’adieth kunnen we 
ook opmaken dat de mensen die werk voor je verrichten gegeven moet 
worden waar ze recht op hebben. 
 

De volgende h’adieth gaat over muziekinstrumenten: Aboe Hoerayrah (moge 
Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat profeet Moh’ammed (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “De bel is het muziekinstrument van de shaytaan (satan).” 
(Overgeleverd door Moeslim.) 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/kun-jij-de-verleiding-van-c2h5oh-weerstaan/.  
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De bel is het muziekinstrument van de shaytaan, dus als aan het eind van het 
jaar het commerciële feest weer voorbij komt waar zelfs de koeffaar 
(ongelovigen) een steeds grotere hekel aan begint te krijgen en je ziet weer 
zo een bolle in een rood pakje staan met een bel in zijn hand waar hij mee 
loopt te rinkelen om de mensen in een happy mood te krijgen zodat zij geld 
gaan uitgeven, zeg dan: “A’oedzoe billaahie min as-shaytaan ir-radjiem (ik 
zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte satan).” 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En onder de 
mensen zijn er die afleidende spraak verkiezen (boven goddelijke leiding) 
zonder kennis om anderen te misleiden van de weg van Allah…” [Soerat 
Loeqmaan (31), aayah 6.] 

Ibn Mas’oed zei: “Bij Allah, dit verwijst naar zang (dat gepaard gaat met 
muziek of onzedelijke bewoordingen).” Qatadah zei: “Bij Allah, misschien 
geeft hij er geen geld aan uit, maar zijn kopen betekent dat hij er van houdt 
(en er mee bezig is), en hoe meer misleid hij is, des te meer hij er van houdt 
(en hij meer tijd er aan spendeert) en des te meer hij valselijke spraak 
verkiest boven ware spraak, en schadelijke dingen boven nuttige dingen.”… 
Ibn Djarier heeft gekozen voor de betekenis dat het alle soorten (nutteloze) 
spraak is die mensen hindert om de tekenen van Allah te zien en om Zijn pad 
te volgen. (Tefsier Ibn Kethier.) 

Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie vermeldt in zijn Tefhiem al-Qor-aan ook de 
uitspraak van Ibn Mas’oed en zei: “Vergelijkbare overleveringen zijn verhaald 
van geleerden zoals ‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas, Djaabir ibn ‘Abdoellaah, 
Moedjaahid, ‘Ikrimah, Sa’ied ibn Djoebayr, al-H’asan al-Basrie en Makh’oel. 

Ibn Djarier, Ibn Abie H’aatim en at-Tirmidzie leverden over op gezag van Aboe 
Oemaamah al-Baahilie dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): ‘Verkoop geen zingende 
slavinnen en koop ze niet en leer hen niet (te zingen), noch is er goedheid in 
het handelen in hen en hun opbrengst is niet toegestaan…’ … Al deze 
overleveringen werpen licht op het feit dat het vers over afleidende spraak 
neergezonden werd in dit verband. 
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Al-Qaadhie Aboe Bakr ibn al-‘Arabie heeft in Ah’kaam al-Qor-aan een 
h’adieth aangehaald van ‘Abdoellaah ibn al-Moebaarak en imaam Maalik, op 
het gezag van Anas, die zei dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn 
met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die luistert 
naar het lied van een zangeres in een muzikaal optreden, zal gesmolten lood 
in zijn oor gegoten krijgen op de Dag des Oordeels.’ 

Men dient in dit verband in gedachten te hebben dat de muzikale cultuur in 
die tijd bijna geheel floreerde door middel van slavinnen: vrije vrouwen 
waren nog geen “artiesten” geworden. Daarom sprak de profeet (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) over het handelen in slavinnen en 
omschreef hij hun loon en verdiensten als hun prijs en gebruikte hij het 
woord qaynah voor het zingende meisje, wat in het Arabisch specifiek 
gebruikt wordt voor een slavin.” (Tefhiem al-Qor-aan.) 

Ook is het niet toegestaan dat mannen en vrouwen die geen mah’aariem van 
elkaar zijn zich mengen tijdens de waliemah. 27  

Degene die een pasgetrouwde wil feliciteren, kan de volgende doe’aa-e 
(smeekbede) doen: 

".، َوَجَمَع َبْيـنَُكما في َخـْيرٍ َعَلـْيكَ ، َوباَرَك اَرَك ّ�ُ لَكَ َب "   

“Baaraka Allaahoe laka, wa baaraka ‘alayka, wa djama’a baynakoemaa fie 

khayr – moge Allah uw huwelijk zegenen en Zijn zegeningen over u 
neerzenden en jullie herenigen in het goede.” (Aboe Daawoed, Ibn Maadjah, 
at-Tirmidzie; zie ook Sah’ieh’ at-Tirmidzie 1/316.)  
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/bewijs-voor-het-verbod-op-het-mengen-van-mannen-en-
vrouwen/.  
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8. De huwelijksnacht 
 

Dan zijn we nu aangekomen bij het volgende deel van deze verhandeling, 
namelijk de huwelijksnacht. Voordat de man en de vrouw die pas getrouwd 
zijn voor het eerst tot elkaar komen, dient men eerst kennis op te doen wat 
toegestaan is en wat niet. 28 Tijdens de eerste ontmoeting van een man en 
een vrouw als kersvers echtpaar, dient de man zijn vrouw op een vriendelijke 
manier te benaderen, met lieve woordjes, goede geuren en aangename 
manieren. Dit is de eerste ontmoeting van een nieuwe levensstijl. Hierdoor 
zullen zij dichter bij elkaar komen en meer van elkaar gaan houden, in shaa-a 

Allaah. De man dient zijn vrouw altijd goed en met respect te behandelen 
zoals aangemoedigd wordt in o.a. de volgende h’adieth. Aboe Hoerayrah 
(moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van 
Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige 
interpretatie): “De meest volmaakte gelovigen zijn degenen met het beste 
karakter; en de beste van jullie zijn degenen die het beste gedrag tonen 
tegenover hun vrouwen.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.) 
 

Imaam Ah’mad ibn H’anbal, een van de grootste geleerden van de Soennah, 
gaf zijn zoon het volgende advies op zijn trouwdag: “Vrouwen houden van 
aandacht en zij stellen het op prijs dat er duidelijk tegen hen gezegd wordt 
dat er van hen gehouden wordt. Wees niet vrekkig in het uitdrukken van 
jouw liefde voor jouw vrouw. Als je gelimiteerd wordt in het uitdrukken van 
jouw liefde, dan zul je zorgen voor een barrière van ruwheid tussen jou en 
haar en er zal een vermindering van genegenheid zijn.” 
 

Sommige geleerden beschouwden het als moestahab (aanbevelenswaardig) 
om twee rak’aat (gebedseenheden) te bidden voordat men het huwelijk 
voltrekt (d.w.z. vóór de eerste geslachtsgemeenschap), maar dit is niet in de 
Soennah van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 
overgeleverd. Het is wel overgeleverd dat sommige sah’aabah (moge Allah 
tevreden zijn met hen) dit deden. 
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 Zie de verhandeling http://uwkeuze.net/opvoeding-seksuele-voorlichting/ (Het opvoeden 
van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam). Zie ook de uitgebreide verhandeling 
http://uwkeuze.net/seksualiteit-in-de-islam/: deze laatste verhandeling is alleen voor 
gehuwden en degenen die op het punt staan te trouwen (lees 'morgen'). 
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Er is o.a. overgeleverd dat Aboe Sa’ied, de bevrijde slaaf van Aboe Oesayd, 
zei: “Ik trouwde toen ik een slaaf was en ik nodigde enkele metgezellen van 
de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) uit. Onder hen waren 
Ibn Mas’oed, Aboe Dzarr en Hoedzayfah. … En zij onderwezen mij en zeiden: 
‘Wanneer jouw vrouw tot jou komt, bid dan twee rak’aat, vraag vervolgens 
Allah – moge Hij verheven worden – voor het goede van wat tot jou gekomen 
is en zoek toevlucht bij Hem tegen het kwade ervan: ga daarna door en 
benader jouw vrouw.’” [Overgeleverd door Ibn Abie Shaybah in al-

Moesannaf (3/401) en ‘Abd al-Razzaaq in al-Moesannaf (6/191). Sheikh al-
Albaanie zei: “De isnaad naar Aboe Sa‘ied is sah’ieh’.”] (Adaab al-Zafaaf, p. 
22.) 

Sheikh Ibn Baaz werd gevraagd: “Zij zeggen dat er een gebed is voor het 
trouwen en zij noemen het Soennah of Soennat al-zawaadj (de Soennah van 
trouwen), en het is vóór de voltrekking. En zij zeggen: ‘Bid twee rak’aat en 
daarna volgt de voltrekking.’ Adviseer ons alstublieft.” 

Hij antwoordde: “Er is overgeleverd in sommige verslagen van de sah’aabah 
dat men twee rak’aat dient te bidden voordat men het huwelijk voltrekt 
(d.w.z. vóór de eerste geslachtsgemeenschap), maar er is geen betrouwbaar 
verslag daaromtrent wat betreft correctheid. Maar als je twee rak’aat bidt 
zoals enkele van de vroegere generaties dat deden, dan is daar niets mis 
mee; en als je dat niet doet, dan is daar niets mis mee. De kwestie is vrij 
open, maar ik weet geen enkele betrouwbare sah’ieh’ Soennah betreffende 
deze kwestie.” (www.binbaz.org.sa/mat/15590.) 

In de avond en nacht dient men tijdens het gebed hardop te reciteren, 
gedurende de dag zacht. Men kan van de Qor-aan reciteren wat men wil. 
Men kan zowel vóór als na het gebed de volgende doe’aa-e (die wel 
aangeraden wordt) opzeggen, waarbij de man zijn hand op het voorhoofd 
van zijn vrouw legt en zegt: 

ي أَْسـأَلُـَك َخْيـَرها، َوَخْيـَر ما َجَبْلـتَهـا عَ "   ، َوأَعـوذُ بَِك ِمْن لَـْيهِ اللُّهـمَّ  إِنـَّ
ها، َوَشـّرِ ما َجَبْلـتَهـا َعَلـْيهِ  ".َشـّرِ  
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“Allaahoemma innie as-aloeka khayrahaa wa khayra maa djabaltahaa 

‘alayhie wa a‘oedzoe bika min sharrihaa wa min sharri maa djabaltahaa 

‘alayhie – O Allah, waarlijk, ik vraag U voor haar goedheid en het goede van 
wat U in haar geschapen heeft, en ik zoek toevlucht bij U tegen haar 
kwaadaardigheid en het kwade dat U in haar geschapen heeft.” 
[Overgeleverd door Aboe Daawoed (2160); als h’asan (goed) geclassificeerd 
door al-Albaanie in Soenan Abie Daawoed.] 

Er is ook een doe’aa-e die men dient te zeggen vóór de 
geslachtsgemeenschap; en dit geldt niet alleen voor tijdens de 
huwelijksnacht, maar te allen tijde. Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen 
en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): 
“Wanneer iemand van jullie vóór het hebben van geslachtsgemeenschap met 
zijn vrouw zegt: 

 بِْسِم هللا اللُّهـمَّ َجنِّْبنا الشَّْيـطاَن، َوَجنِِّب الشَّـْيطاَن ما َرَزْقـتَنا 

‘Bismiellaahie, Allaahoemma djanniebnie as-shaytaana wa djanniebie as-

shaytaana maa razaqtana (in de Naam van Allah, O Allah, houd de satan van 
ons vandaan en houd de satan weg van de gunst dat U aan ons geeft)’ en het 
is voorbestemd dat zij een kind zullen krijgen, dan zal de shaytaan niet in 
staat zijn om het kind kwaad te doen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 
[De doe’aa-e is overgeleverd door al-Boekhaarie (6/141) en Moeslim 
(2/1028).] 

Het is dus erg belangrijk om deze doe’aa-e te zeggen voordat een echtgenoot 
en zijn echtgenote met elkaar geslachtsgemeenschap hebben. Door dit te 
zeggen wordt een eventueel kind – die met de Wil van Allah Soebh’aanahoe 

wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) geboren zal worden – beschermd 
tegen de shaytaan. 

De Islaam beschouwt het bevredigen van het seksuele instinct als iets 
gewoons, maar met bepaalde en specifieke voorwaarden. Een man mag zijn 
vrouw benaderen op een manier wat voor beide prettig is, zo lang het maar 
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geschied via de vagina en niet tijdens de menstruatie. Allah de Verhevene 
zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie vrouwen zijn (als) een akkerland 
voor jullie 29, dus kom tot jullie akkerland hoe jullie willen 30…” [Soerat al-

Baqarah (2), aayah 223.] 

Na de geslachtgemeenschap dient men ghoesl (de grote rituele wassing) te 
verrichten. 31 

Het behoort tot de taken van de ouders om hun kinderen goed voor te 
bereiden op het huwelijk en om hen te onderwijzen wat toegestaan is en wat 
niet. Als de ouders hun kinderen niet onderwijzen, zorgt de nieuwsgierigheid 
van hun kinderen er voor dat zij hun informatie elders gaan zoeken: en in een 
ongelovige maatschappij die zeer geseksualiseerd is, is dat zeer gevaarlijk. 
We dienen te begrijpen dat wanneer het neerkomt op het zoeken van 
islamitische kennis, dan kan verlegenheid geen belemmering zijn. Maar 
verlegenheid dient aanwezig te zijn bij de MANIER waarop zulke 
onderwerpen onderwezen worden. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met 

                                                           
29

 D.w.z. de plaats van zwangerschap. (Tefsier Ibn Kethier.) En zoals een boer goed zorgt voor 
zijn akkerland, zo ook dient een man zijn vrouw goed te verzorgen. (Tafheem-ul-Qur’an van 
Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) 
30

 Heb geslachtsgemeenschap met jullie vrouwen op de manier die jullie willen, zolang het 
maar niet in het rectum is. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat 
de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Vervloekt is degene die gemeenschap heeft met een vrouw in haar rectum.” 
(Overgeleverd door imaam Ah’med, 2/249; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 5865.) De profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): 
“Eenieder die geslachtsgemeenschap heeft met een menstruerende vrouw of met een vrouw 
in haar rectum, of naar een waarzegger gaat, heeft niet geloofd in wat is geopenbaard aan 
Moh’ammed.” [Overgeleverd door at-Tirmidzie van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn 
met hem), 1/243; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 5918.] Djaabir ibn ‘Abdillaah (moge Allah 
tevreden zijn met hem) gaf aan dat dit vers (2:223) geopenbaard werd als antwoord op een 
vraag van de Ansaar (inwoners van al-Medienah). De joden van al-Medienah beweerden 
namelijk dat als een persoon geslachtsgemeenschap had met zijn vrouw via de achterkant (hij 
had normale geslachtsgemeenschap met zijn vrouw, maar met haar rug naar hem 
toegekeerd), dan zou het kind geboren worden met een afwijking. Toen de Ansaar de profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroegen over dit bijgeloof, openbaarde Allah dit 
vers, hen instruerend dat zo’n geslachtsgemeenschap toegestaan was. (Overgeleverd door al-
Boekhaarie.) 
31

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/ghoesl/ - complete vs. acceptabele ghoesl. 
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haar) heeft gezegd: “Hoe voortreffelijk waren de vrouwen van de Ansaar dat 
zij niet terugschrokken voor het leren en begrijpen van religieuze kwesties.” 
(Moeslim, Kitaab al-H’ayd.) 32 

Als een man naar zijn vrouw kijkt, of vice versa, dient hij op te letten dat hij 
geen boos oog op haar werpt. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn 
met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die iets 
ziet in zichzelf, of in zijn bezittingen of in zijn broeder, dat hij leuk vindt, laat 
hem bidden voor zegeningen voor dit, want het boze oog is echt.” 
(Overgeleverd door Ibn as-Soennie in ‘Amal al-Yawm wa l-Laylah, p. 168; en 
door al-H’aakim, 4/216. Als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd door al-
Albaanie in al-Kalim at-Tayyib, 243.) 

Een man kan zijn vrouw dus schade berokkenen, en vice versa, door naar 
haar te kijken en haar schoonheid op te merken en haar te bewonderen, zelfs 
al zegt hij niet tegen haar: “Jij bent zo mooi.” Het is moestah’ab 
(aanbevelenswaardig) voor hem om te zeggen: “Allaahoemma baarik fiehaa 
(O Allah, zegen haar).” 33 

Het kan wel eens voorkomen dat een echtpaar met elkaar ruzie heeft en dat 
de man de slaapkamer uit wordt gestuurd om op de bank te gaan slapen, of 
de vrouw gaat ergens anders slapen, zoals bij haar ouders of een ‘goede 
vriendin’. Over vrouwen die ‘s nachts van hun man wegblijven heeft profeet 
Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het volgende gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Als een man zijn vrouw naar zijn bed roept 
en zij weigert (zonder goede reden), en hij blijft de hele nacht boos op haar, 
de engelen zullen haar de hele nacht vervloeken, de engelen zullen haar 
vervloeken tot aan de ochtend.” [Verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah 
tevreden zijn met hem), overgeleverd door al-Boekhaarie, 3237; Moeslim, 
1436.] 
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 Zie de verhandeling http://uwkeuze.net/opvoeding-seksuele-voorlichting/ (Het opvoeden 
van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam). Zie ook de uitgebreide verhandeling 
http://uwkeuze.net/seksualiteit-in-de-islam/: deze laatste verhandeling is alleen voor 
gehuwden en degenen die op het punt staan te trouwen (lees 'morgen'). 
33

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/jaloezie-en-het-boze-oog/. 
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Er zijn ook mannen die vol trots aan hun vrienden of collega’s vertellen wat 
zij de nacht ervoor gedaan hebben met hun vrouw. Aboe Sa’ied al-Khoedrie 
(moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat profeet Moh’ammed 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige 
interpretatie): “De meest verdorven mensen onder het volk in de Ogen van 
Allah op de Dag des Oordeels zijn de mannen die tot hun vrouw gaan en zijn 
vrouw komt tot hem, en hij onthult haar geheim.” (Overgeleverd door 
Moeslim.) 

 

Het is dus geen stoere praat om te vertellen wat je allemaal met je vrouw 
hebt gedaan de nacht ervoor en het zorgt er zelfs voor dat degene die zich er 
wel schuldig aan maken tot de meest verdorven mensen behoort op de Dag 
des Oordeels. Als man zijnde kan je dus beter eerst twee keer nadenken 
voordat je het geheim van je vrouw onthult aan je vrienden of collega’s. 
(Deze waarschuwing geldt natuurlijk ook voor vrouwen!) 
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Een man dient ook te denken aan de seksuele begeerten van zijn vrouw. De 
boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft 
gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als een echtgenoot 
geslachtsgemeenschap heeft met zijn echtgenote, dan dient hij eerlijk met 
haar te zijn. Als hij seksueel voldaan is voordat zij dat is, dan dient hij op haar 
te wachten zodat zij haar voldoening krijgt.” (Overgeleverd door Aboe Ya’la.) 

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei 
eens tegen een man (Nederlandstalige interpretatie): “Benader jouw vrouw 
niet seksueel waarna je meteen geslachtsgemeenschap hebt. Je dient te 
wachten totdat zij seksueel opgewonden is zoals jij bent.” De man vroeg: “O 
boodschapper van Allah! Wat moet ik doen (om dat te bewerkstelligen)? Hij 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) antwoordde: “Kus haar, streel 
haar en probeer haar op te winden. Als je merkt dat zij net zo seksueel 
gereed is als jij bent, verricht dan de geslachtsgemeenschap.” (Al-Moghnie, 
Vol. 8, p. 137.) 
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9. Tijdens het huwelijk 

Ter afsluiting van deze verhandeling volgen een aantal ah’aadieth over hoe 
een broeder en een zuster met elkaar het beste om kunnen gaan tijdens het 
huwelijk. Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 
heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Geef elkaar cadeautjes, dat 
zal jullie van elkaar laten houden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 

En onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft 
gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een gelovige man behoort zijn 
gelovige vrouw niet te haten. Als hij een eigenschap in haar haat, dan vindt 
hij een andere eigenschap van haar waar hij tevreden over is.” (Overgeleverd 
door Moeslim.) 

Daarnaast heeft onze profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ook 
nog het volgende gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De beste 
gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van 
hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen.” 
(Overgeleverd door at-Tirmidzie.)  

Tevens heeft onze profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Behandel vrouwen vriendelijk, want 
vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het 
bovenstuk. Als je probeert haar recht te maken, breek je het; en als je het zo 
laat, blijft die gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk.” (Overgeleverd 
door al-Boekhaarie.) 

Met betrekking tot de plichten van een broeder tot zijn vrouw is o.a. 
overgeleverd: “Een man vroeg: ‘Wat is mijn plicht tegenover mijn vrouw?’ 
Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei 
(Nederlandstalige interpretatie): ‘Dat je haar te eten geeft, wanneer je zelf 
eet, en voorzie haar van kleren, wanneer je jezelf van kleren voorziet en sla 
haar niet in het gezicht, mishandel haar niet en zonder je niet af in tijd van 
misnoegen.’” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.) 
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Als laatste willen we het graag even hebben over de misvatting dat de Islaam 
een man toestaat om zijn vrouw naar eigen believen te slaan. Allah de 
Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En van wie jullie 
noeshoez (arrogantie en ongehoorzaamheid) vrezen, vermaan hen dan; en 
(als zij de vermaning in de wind slaan,) verlaat hen en laat hen alleen in bed; 
en (als dat ook niet helpt,) sla hen. Als zij jullie dan gehoorzamen (in hetgeen 
Allah toegestaan heeft), tracht dan niets meer tegen hen te ondernemen. 
Waarlijk, Allah is Meest Verheven, Kabier (Bezitter van Grootheid).” [Soerat 

an-Nisaa-e (4), aayah 34.] 

Noeshoez is dat een vrouw zich arrogant gedraagt en zich verheven voelt 
boven haar echtgenoot. De vrouw die noeshoez begaat is een vrouw die de 
rechten van de man niet geeft en het leven met hem moeilijk maakt. (Zie 
Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.) 

Natuurlijk worden niet alle moslimvrouwen onderdrukt en zijn er ook 
dominante moslimvrouwen die zich onbillijk gedragen tegenover hun 
echtgenoten waardoor zij hen het leven zuur maken. Zij worden hier 
gewaarschuwd. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn 
met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als een vrouw haar 
man onrecht aandoet in deze wereld, dan zegt zijn echtgenote van onder de 
h’oori’s 34: ‘Doe hem geen onrecht aan, moge Allah je bestrijden! Hij is bij jou 
slechts een gast die jou weldra zal verlaten om zich bij ons te voegen.’” 
[Overgeleverd door Ah’mad (v. 5, p. 242), at-Tirmidzie (1174), Ibn Maadjah 
(2014) en Aboe Noe’aym (in al-Hilyaa, v. 5, p. 220, met een betrouwbare 
keten van overlevering).] 

Mocht een vrouw de grenzen van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en 
Majesteitelijke) overschrijden, dient haar echtgenoot haar te vermanen en 
als dat niet helpt, dan dient hij haar te mijden in bed. Als een waarschuwing 
niet helpt en ook haar mijden in bed heeft niet het gewenste resultaat, dan is 
het voor de man toegestaan zijn echtgenote zachtjes te disciplineren. Djaabir 
(moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs 

                                                           
34

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/al-hoor-al-iyn/ - de vrouwen van het Paradijs. 
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zegeningen en vrede zijn met hem) tijdens de afscheidsbedevaart zei 
(Nederlandstalige interpretatie): “Vrees Allah ten opzichte van vrouwen, 
aangezien zij onder jullie hoede vallen. En het behoort tot jullie rechten te 
eisen dat zij degenen die jullie niet wenselijk achten jullie huizen niet 
binnenlaten. Als zij dit echter doen, dan is het jullie toegestaan hen licht te 
slaan en zij hebben het recht dat jullie hen op redelijke wijze onderhouden en 
hen van kleding voorzien.” (Overgeleverd door Moeslim). 

Al-H’asan al-Basrie zei over het slaan: “Dit betekent dat het geen pijn dient te 
veroorzaken.” ‘Ataa-e zei: “Ik zei tegen Ibn ‘Abbaas: ‘Wat is de manier om 
licht te slaan?’ Hij zei: ‘Slaan met een siwaak en dergelijke.’” (Een siwaak of 
miswaak is een klein stokje dat gebruikt wordt om de tanden mee te 
reinigen, vergelijkbaar met een tandenborstel.) Het doel hierachter is niet om 
de vrouw te vernederen of pijn te doen, maar het is bedoeld om haar te laten 
beseffen dat zij de rechten van haar echtgenoot geschonden heeft en dat 
haar echtgenoot het recht heeft om haar te corrigeren en te disciplineren. 
(Sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjjied.) 

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “De 
boodschapper van Allah (Nederlandstalige interpretatie) heeft nooit een 
bediende of een vrouw geslagen.” (Soenan Abie Daawoed, p. 727, nr. 4786.) 

Als de vrouw haar echtgenoot gehoorzaamt – mits hij haar niet oproept om 
iets te doen wat Allah de Verhevene verboden heeft – dan is het voor de man 
niet toegestaan om disciplinaire maatregelen tegen haar te nemen. In dat 
geval heeft de man niet het recht om haar te mijden in bed of om haar 
(zachtjes) te slaan, zoals in aayah 4:34 vermeld is, maar dient hij haar goed 
en met respect te behandelen zoals aangemoedigd wordt in vele aayaat en 
ah’aadieth, waarvan sommigen in deze verhandeling genoemd zijn.  

Hierbij zijn wij tot het einde gekomen van deze verhandeling. Al hetgeen wat 
wij correct hebben vermeld komt van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en 
Majesteitelijke) en al hetgeen wat wij onjuist hebben vermeld komt van 
onszelf en de vervloekte shaytaan (satan). 

En Allah is de Bron van succes.
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Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote 

 

Alle lof komt Allah toe, Degene Die wij prijzen en Wiens hulp wij zoeken. Ik 
zoek toevlucht bij Allah van het kwade van onszelf en het kwade van onze 
handelingen. Wie Allah leidt; niemand kan hem laten dwalen, en wie Allah 
laat dwalen; niemand kan hem leiden. Ik getuig dat er niets of niemand het 
recht heeft om aanbeden te worden buiten Allah, en ik getuig dat 
Moh’ammad Zijn laatste boodschapper is, degene die gestuurd is met een 
boodschap voor de gehele mensheid. Voorts: 

O echtgenote, wees goed voor jouw echtgenoot! 

Verhaald door Moe’aadz ibn Djabal (moge Allah tevreden zijn met hem): “De 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): ‘Telkens wanneer een vrouw ergernis en 
kwelling veroorzaakt voor haar man in deze wereld, zegt zijn gezellin van 
onder de h’oories (al-h’oor al-‘iyn) van het Paradijs tegen haar: ‘Moge Allah 
jou vernietigen! Veroorzaak geen ergernis voor jouw man, want hij is slechts 
jouw gast, en zal jou spoedig verlaten om zich te verenigen met ons in het 
Paradijs.’” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.) 

O echtgenoot, wees goed voor jouw echtgenote! 

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft verhaald dat de 
boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei 
(Nederlandstalige interpretatie): “De beste gelovigen in het geloof zijn 
degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich 
het beste gedragen tegenover hun vrouwen.” (Overgeleverd door at-
Tirmidzie.) 
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De islamitische gemeenschap heeft de afgelopen zeventig jaar geleefd zonder 
een islamitische autoriteit boven zich; zonder dat de Perfecte en Sublieme 
Wetten van Allah de Verhevene uitgevoerd werden om hen heen. Een 
gelijkenis kan gemaakt worden tussen een islamitisch huishouden dat zonder 
de sharie’ah leeft en een goudvis die leeft buiten zijn natuurlijke habitat, het 
water. Zoals de vis rustig stikt en wegkwijnt, zo zal ook een moslim verwelken 
en sterven zonder de regels van de Islaam. 

De directe gevolgen van het leven zonder een islamitische staat zijn te veel 
om op te noemen in detail; het heeft gevolgen voor alle aspecten van het 
leven, hetzij sociaal, politiek, economisch, religieus en bestuurlijk. Echter, in 
dit artikel is een specifiek punt belicht, namelijk het islamitisch huwelijk. In 
dit werk worden adviezen, genomen van de Qor-aan en Soennah, 
gepresenteerd aan zowel pasgehuwden alsook degenen die vele jaren 
doorgebracht hebben in het huwelijk, betreffende hoe een islamitisch 
huishouden te scheppen en behouden. Belangrijker nog, er worden adviezen 
gegeven over hoe huwelijksrelaties te behouden terwijl vele mensen 
spartelen (in modder) en ongelukkig eindigen met een scheiding. 

Ik hoop dat dit korte werk zal presenteren wat de Islaam verlangt van de 
echtgenoot en echtgenote in het huwelijk, en zeker, Allah de Verhevene is de 
Enige Schepper en Enige Leider. 

Hoe je de tevredenheid en liefde van je echtgenote kunt verkrijgen: 

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “De beste van jullie is degene die het beste 
is voor zijn vrouwen en ik ben de beste van jullie voor mijn vrouwen.” 

Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei ook (Nederlandstalige 
interpretatie): “Niemand is oprecht jegens vrouwen, behalve de vrijgevige 
man, en niemand vernederd hen behalve degene die zeer brutaal 
(onbeschoft) is.” 
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De plichten van de echtgenoot jegens zijn vrouw: 

– Biedt een prachtig onthaal aan wanneer zij het huis binnenkomt, zoals het 
geven van de islamitische groet “as-salaamoe ‘alaykoem” met een vrolijke 
glimlach, het schudden van haar hand en haar omhelzen. 

– Gebruik lief en schattig taalgebruik voor haar. Wees er zeker van dat je 
goed voor haar zorgt en laat haar zich speciaal voelen. Laat jouw spraak 
duidelijk zijn (herhaal jezelf indien nodig) en roep haar met de mooiste 
namen waarvan zij houdt, zoals mijn schatje, mijn lieveling (etc.). 

– Maak tijd vrij voor vriendelijkheid en ontspanning ondanks werkdruk. Het 
was het gebruik van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 
om een vriend te zijn voor, en het tijd doorbrengen met zijn vrouwen, 
ondanks zijn werklasten en grote verantwoordelijkheden.  

– Speel spelletjes en vermaak elkaar, de h’adieth van de profeet (Allahs vrede 
en zegeningen zijn met hem) verklaart namelijk (Nederlandstalige 
interpretatie): “Alle zaken waarin geen vermelding van (de Naam van) Allah 
is, zijn lichtzinnigheden, verstrooidheid en nutteloze spelen, behalve vier 
zaken: een man die speels is met zijn vrouw, het trainen van zijn paard, het 
lopen tussen twee besloten doelen en het leren van een ander om te 
zwemmen.” 

– Assisteer haar in het huishouden; doe mee en help je echtgenote met 
huishoudelijke taken, zoals het kopen van voedsel, het bereiden van eten, 
draag de zwaardere dingen voor haar, schoonmaken en het huis organiseren 
(etc.). Dit maakt de echtgenote blij en versterkt jullie liefde en relatie. 

– Raadpleeg haar; de mening van Oemm Salamah gedurende Solh’ al-

H’oedaybiyyah is een welbekende gebeurtenis. Het was de gewoonte van de 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) om zijn vrouwen en 
vrienden te raadplegen. 
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– Vergezel je echtgenote bij het bezoeken van familieleden, vrienden en 
oprechte mensen. 

– Sla acht op de manieren van het reizen en achterlaten van de echtgenote. 
Indien je haar niet mee kunt nemen op reis, bied haar dan een warm vaarwel 
aan en laat haar achter met voldoende middelen en geld. Vraag betrouwbare 
individuen om te zorgen voor de benodigdheden van je familie, gedurende 
jouw afwezigheid. Vraag haar om te bidden voor jou, neem vaak contact met 
haar op, verkort de reis tot wat noodzakelijk is en breng een geschenk voor 
haar mee wanneer je terugkomt. Tevens dien je te proberen niet ’s nachts 
terug te komen, of op een onverwachts tijdstip. 

– Financiële ondersteuning; wees gul in huishoudelijke uitgaven (uiteraard 
binnen de financiële mogelijkheden). Goede financiële ondersteuning (niet 
verspillend!) neigt ertoe huwelijken te stabiliseren. 

– Gebruik goede geuren en maak je mooi voor haar. Allah de Verhevene is 
mooi en Hij houdt van het schone en goede. Wees altijd schoon, netjes en 
verfraai jezelf met parfum. Gebruik met regelmaat de siwaak zodat je mond 
geen slechte geuren afstoot. Het is overgeleverd van Ibn ‘Abbaas (moge Allah 
tevreden zijn met hem) dat hij zei: “Ik houd ervan om mijzelf mooi te maken 
voor mijn vrouw, zoals ik er van houd dat zij zich mooi maakt voor mij.” 

– Gemeenschap; het is de plicht van de echtgenoot om de emotionele en 
seksuele behoeften van zijn echtgenote te vervullen. Het aantal keren is 
afhankelijk van de behoefte terwijl de vrouw rein is (d.w.z. buiten de 
menstruatie perioden en bloedingen na een bevalling); men dient in ieder 
geval rekening te houden met haar lichamelijk en geestelijk welzijn. 

– Oprechte zorgzaamheid. De islamitische echtgenoot dient zeer zorgzaam en 
sentimenteel te zijn jegens zijn echtgenote. De echtgenote gaat namelijk 
door verschillende psychologische en fysiologische ontwikkelingen, hierdoor 
benodigd zij een vrolijke glimlach en oprechte zorg om haar pijn en 
neerslachtige gevoelens weg te nemen.  
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– Het bewaken van de privacy van het huwelijk. Het is overgeleverd in de 
h’adieth van Aboe Sa’ied al Khoedrie (moge Allah tevreden zijn met hem) dat 
de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd 
heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Werkelijk, tussen de slechtste 
mensen in status voor Allah op de Dag der Opstanding, is de man die naar zijn 
vrouw gaat en zij komt naar hem (voor gemeenschap) en dan onthult hij haar 
geheimen (d.w.z. hetgeen hij tijdens de geslachtsgemeenschap heeft gezien 
en ervaren bij haar).” 

– Het samen werken in gehoorzaamheid jegens Allah de Verhevene. Verricht 
samen gebeden en verricht samen handelingen van aanbidding, zoals het 
doen van gulle donaties, dzikr (gedenken van Allah) en het verrichten van 
qiyaam al-layl (het nachtgebed). Het is namelijk overgeleverd dat de profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Moge de genade van Allah zijn op een man die ’s nachts 
wakker wordt om te bidden en zijn vrouw wakker maakt om met hem te 
bidden, en als zij weigert (dan) spettert hij water in haar gezicht.” 

– Toon respect voor de familieleden en vrienden van de echtgenote. 

– Onderwijs je echtgenote over de Islaam en biedt haar advies aan. 

– Toon geduld en zachtheid jegens je echtgenote. Beheers je woede en geef 
haar altijd het voordeel van de twijfel, en adviseer haar wanneer zij fouten 
maakt. (Zie het artikel http://uwkeuze.net/word-niet-boos/.) 

– Schenk vergiffenis en passende kritiek wanneer toepasselijk. 

– Wees een oprechte islamitische echtgenoot en pas hetgeen je hebt gelezen 
en begrepen toe met wijsheid. 

– Vrees Allah de Verhevene, en weet dat je op een Dag tegenover Hem 
verantwoording moet afleggen over hoe jij jouw echtgenote behandeld hebt! 
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Hoe je het hart van jouw echtgenote kunt winnen: 

– Leer over en wees behoedzaam voor hetgeen waarvan je echtgenote 
houdt. Doe je best om datgene te bereiken waarvan zij houdt en neem 
afstand van hetgeen zij verafschuwt (mits het islamitisch verantwoord is). 

– Maak er een gebruik van haar te roepen met de namen waarvan zij houdt, 
zoals mijn liefje, mijn lieveling, mijn schatje (etc.). Laat het komen uit jouw 
mond met een sterke, doch aangename stem, als ware woorden van 
waarheid. 

– Luister naar haar wanneer zij spreekt; voornamelijk wanneer ze spreekt 
over een zaak waarmee zij zich bezighoudt en waarbij zij jouw mening en 
gedachten wenst. Luister naar haar met al je zintuigen! 

– Verschoon en verfraai jezelf altijd voor haar. Verfraai jezelf op een wijze 
waarvan zij houdt en die zij bewonderd. 

– Laat je echtgenote niet het gevoel krijgen dat zij onbelangrijk is, of 
beschouwd wordt als een minder belangrijk persoon in het huishouden. In 
plaats hiervan dient zij zich gerespecteerd en belangrijk te voelen. En vergeet 
vooral niet om haar in goede bewoordingen te noemen en haar te 
bewonderen, van tijd tot tijd, tegenover haar en jouw familieleden, zowel in 
haar aan- als afwezigheid. 

Gouden Manieren om je echtgenoot voor je te winnen: 

Sheikh Moh’ammad Saalih’ al-Moenadjied (moge Allah hem beschermen) 
heeft gezegd: “Om een goede echtgenote te worden, dient een vrouw te 
leren wat Allah verplicht heeft gesteld voor haar, opdat zij hiernaar kan 
handelen. Men dient te weten hoe rechtschapen vrouwen zich gedragen, wat 
hun houding is en de wijze waarop zij communiceren met hun echtgenoten. 
Je dient hier hard naar te streven totdat je er gewend aan zult zijn; het 
bereiken van deze eigenschappen is zeker niet onmogelijk. De boodschapper 



Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote 

64 | w w w . u w k e u z e . n e t          H e t  h u w e l i j k  i n  d e  i s l a m  

van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige 
interpretatie): “Kennis komt door te leren, en geduld komt door proberen 
geduldig te zijn. Degene die goedheid zoekt zal het gegeven worden, en 
degene die kwaad vreest zal ertegen beschermd worden.” [Overgeleverd 
door ad-Daaraqoetni in al-Afraad; dit is een h’asan h’adieth, zoals verklaard 
door al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaami’, 2328.] 

Een wijze moeder gaf haar dochter enkele adviezen toen zij wilde gaan 
trouwen. De adviezen zijn vrij gemakkelijk, en wij vragen Allah de Verhevene 
om iedere moslimah te helpen deze te bereiken. Deze moeder zei tegen haar 
dochter: “O mijn dochter! Jij verlaat jouw huis waarin je bent opgegroeid en 
gaat leven met een man die jij niet kent, een metgezel waar jij onbekend mee 
bent. Wees als een slavin voor hem en hij zal als een slaaf zijn voor jou. 
Gedenk 10 eigenschappen, die een als een opgeslagen schat voor jou zullen 
zijn: 

– De eerste en de tweede zijn om toegewijd en tevreden te zijn, luister naar 
hem en gehoorzaam. 

– De derde en de vierde zijn het in overweging nemen van zijn neus en ogen; 
laat hem niets lelijks zien van jou, of iets anders dan een goede geur laten 
ruiken. 

– De vijfde en de zesde zijn het in acht nemen van de etens- en slaaptijden, 
want honger brand en slaapverstoring veroorzaakt woede. 

– De zevende en de achtste zijn om op zijn rijkdom te passen en te zorgen 
voor zijn familieleden en degenen die afhankelijk zijn van hem. 

– De negende en de tiende zijn behouden (beschermen) van zijn rijkdom en 
het onderhouden van zijn kinderen.” 
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Hier volgen overige tips en adviezen: 

– Jij bent de schitterende bloem van het huis; laat jouw echtgenoot de 
schoonheid en geur van deze bloem voelen vanaf het moment dat hij het 
huis binnenkomt. 

– Probeer hem vredig en op zijn gemak te laten voelen door handelingen en 
woorden; probeer dit met een actieve geest te bereiken. 

– Wees beleefd en oplettend in jouw gesprekken met hem en vermijd 
discussies en koppigheid (aangaande een mening die jij verkiest). 

– Begrijp de ware en prachtige islamitische principes achter de superioriteit 
van de man over de vrouw, welke de aard van de vrouw vereist en vat dit niet 
op als een middel ter onderdrukking. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan 
(Nederlandstalige interpretatie): “…En voor hen (de vrouwen) zijn er rechten 
(op hun echtgenoten) vergelijkbaar met wat tegen hen is (d.w.z. hun 
verplichtingen), volgens alle redelijkheid. Maar voor de mannen is er een 
rang (van verantwoordelijkheid) boven hen. En Allah is Almachtig, Alwijs.” 
[Soerat al-Baqarah (2), aayah 228.] 35 

                                                           
35

 Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verhaalde dat de profeet (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder van jullie is 
een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde. De amier (leider) die de 
mensen regeert is een herder en is verantwoordelijk voor zijn kudde. Een man is de herder van 
de leden van zijn gezin en is verantwoordelijk voor hen. Een vrouw is de herder van het huis en 
de kinderen van haar man en is verantwoordelijk voor hen 

(A)
. Een slaaf is de herder van de 

bezittingen van zijn meester en is verantwoordelijk daarover. Eenieder van jullie is een herder 
en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie 
(7138) en Moeslim (1829).] Hoewel er voor de man ‘een rang boven de vrouwen is’ (dus ook 
meer verantwoordelijkheid tegenover Allah!), wordt hij aangemoedigd om zijn vrouw te 
helpen in het huishouden. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) werd gevraagd: 
“Wat deed de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in zijn huis?” Zij zei: “Hij 
diende zijn gezin, en wanneer de tijd om te bidden was aangebroken, ging hij weg (naar de 
moskee) om te bidden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 
(A)

 Vergelijkbaar met het Mexicaanse spreekwoord: het huis rust niet op de grond maar op een 
vrouw. 
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– Spreek je echtgenoot aan met een zachte stem en wees er zeker van dat je 
jouw stem niet verheft in zijn bijzijn. 

– Wees verzekerd van het plannen van het wakker worden voor qiyaamoe-l 

layl (het nachtgebed 36) van tijd tot tijd. Dit zal het huwelijk verlichting en 
blijdschap brengen; zeker, door het gedenken van Allah komen de harten tot 
rust. 

– Wees stilletjes wanneer hij boos is en ga niet slapen tenzij hij behaagd is 
met jou. 

– Wees bij hem in de buurt wanneer hij zijn kleren en schoenen aantrekt. 

– Geef hem het gevoel dat je wilt dat hij bepaalde kleren draagt. Kies deze 
kleding zelf voor hem uit. 

– Wees erg gevoelig en accuraat in het begrijpen van zijn behoeften en maak 
het beste van jullie huwelijk zonder tijd te verspillen. 

– In geval van een discussie, wacht niet op een excuus van hem (en verwacht 
dit niet in de eerste plaats), behalve hetgeen hij gemakkelijk toegeeft. Sheikh 
Moh’ammad Saalih’ al-Moenadjied (moge Allah hem beschermen) heeft 
gezegd: “De echtgenoot dient op aangename wijze te discussiëren met zijn 
vrouw, en hij dient haar te benaderen met de intentie om haar te winnen 
voor zijn standpunt, niet om haar zijn zienswijze op te leggen. Men dient de 
echtgenote altijd ruimte te geven voor een vriendelijk debat, en een 
echtgenoot zou altijd moeten realiseren dat het niet zijn recht is om een 
zienswijze op te leggen in een (fiqh) vraagstuk, die enkel betrekking heeft op 
haar (alleen). Wanneer zij sterk overtuigd is van een andere mening van een 
geleerde, en het is voor haar toegestaan om deze geleerde te volgen, dan 
heeft hij niets met dit punt te maken. 

                                                           
36

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/qiyaam-al-layl-het-nachtgebed-en-al-witr/.  
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Aan de andere kant dient de echtgenote te realiseren dat de rechten van de 
echtgenoot talrijk zijn, en dat het gehoorzamen en behagen van hem 
onderdeel is van het behagen van Allah de Verhevene. ‘Abdoer-Rah’maan ibn 
‘Awf heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen 
en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Als een vrouw 
haar vijf (dagelijkse gebeden) bidt, haar maand (Ramadhaan) vast en haar 
kuisheid heeft bewaakt, dan zal haar gezegd worden: ‘Betreed het Paradijs 
door elke poort die je wenst.'” (Overgeleverd door imaam Ah’mad, 1573; 
Sah’ieh’ al-Djaami’, 660.) 
 

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Als ik iemand zou bevelen om te knielen 
voor iemand anders dan Allah, (dan) zou ik de echtgenote hebben bevolen te 
knielen voor haar echtgenoot. Bij Degene in Wiens Hand de ziel van 
Moh’ammad is, geen vrouw zal haar plicht jegens haar Heer vervullen tenzij 
zij haar plicht jegens haar man vervult, en als hij haar vraagt en zij (zit) op een 
zadel, (dan) dient zij hem niet te weigeren.” (Overgeleverd door Ibn Maadjah, 
1843; zie ook Sah’ieh’ al-Djaami’, 5239, 5295). 
 

De woorden “hij vraagt haar…” verwijzen naar de echtgenoot die vraagt om 
geslachtsgemeenschap; en de woorden “op een zadel” verwijzen naar het 
zadel dat gebruikt wordt om een kameel te berijden. De h’adieth spoort 
vrouwen aan om hun echtgenoten te gehoorzamen en als zij dat niet kunnen 
terwijl zij in die situatie zijn (d.w.z. op een kameel), hoe kunnen zij hen dan 
weigeren in andere gevallen? 
 

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Het is de mens niet toegestaan (om) te 
knielen voor een ander mens. En als het wel was toegestaan voor de mens 
om voor een ander mens te knielen, dan zou ik de vrouw opdragen voor haar 
man te knielen vanwege de grootheid van zijn rechten over haar. Bij Degene 
in Wiens Hand mijn ziel is, als hij (de echtgenoot) van hoofd tot voet (d.w.z. 
top tot teen) bedekt zou zijn met stromende wonden waar het pus uitsijpelt, 
en zijn vrouw zou tot hem komen en zijn wonden likken, dan nog zou zij zijn 
rechten over haar nog niet helemaal vervuld hebben.” (Overgeleverd door 
imaam Ah’mad, 12153; Sah’ieh’ al-Djaami’, 7725.) 
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– Zorg voor zijn uiterlijk en kleding, ook al lijkt hij er niet veel om te geven of 
kleedt hij zich al te eenvoudig; maar, zeker, hij zal houden van hetgeen 
waarvan zijn vrienden houden. 

– Vertrouw niet altijd op zijn gewilligheid om gemeenschap te hebben; neem 
zo nu en dan het initiatief. 

– Wees elke nacht als een nieuwe bruid voor hem en ga niet eerder slapen, 
tenzij dit noodzakelijk is. 

– Verwacht of wacht niet op beloningen in ruil voor jouw goede handelingen 
en gedrag. Vele echtgenoten zijn simpelweg te druk met hun levens en 
vergeten onbedoeld om bepaalde waarderingen uit te drukken. 

– Op ondernemende manier handelen naar gelang zijn omstandigheden en 
financieel vermogen. Blijf echter weg van overdadigheid en dure eisen. 

– Ontvang hem met een vrolijk gezicht en verlangende uitdrukkingen om 
jouw diepe gevoelens en liefde uit te drukken bij zijn terugkomst van zijn 
werk of een reis. 

– Gedenk altijd dat de echtgenoot een manier is om dichterbij Allah te 
komen. 

– Zorg ervoor dat je altijd de stijl van je uiterlijk wijzigt, alsook de 
uitdrukkingen die je gebruikt tijdens zijn onthaal. 

– Wees niet langzaam of terughoudend wanneer hij jou vraagt bepaalde 
handelingen te verrichten, maar wees er zeker van dat je dit doet met een 
levendige overtuiging. 

– Herstructureer, decoreer en reorganiseer de meubels altijd, vooral voordat 
hij thuiskomst van een reis, en geef hem hierbij het gevoel dat jij dit doet om 
hem te plezieren. 
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– Wees bewust van het goed passen op, en het onderhouden van het 
huishouden. 

– Leer hoe uit te blinken in bepaalde vrouwelijke handelingen; je zult deze 
nodig hebben voor jouw huis en het bereiken hiervan herinnert jou aan jouw 
vrouwelijkheid. 

– Ontvang al hetgeen hij thuisbrengt (d.w.z. voedsel en andere goederen) 
met waardering en dankbaarheid. 

– Wees ervan verzekerd dat het huis altijd puur, schoon en georganiseerd is, 
zelfs als hij niet vraagt om dit te doen. 

– Zorg voor een kalme en aangename atmosfeer thuis, volgens zijn schema, 
en laat hem niet geïrriteerd raken door het geluid terwijl je jouw 
huishoudelijke taken uitvoert. 

– Wees tevreden en wees ervan verzekerd niet buitensporig te zijn, zodat de 
uitgaven de inkomsten niet overstijgen. 

– Verras hem met een kleine familiebijeenkomst en viering van tijd tot tijd, 
en kies hiervoor een geschikt en gemakkelijk tijdstip voor hem. 

– Geef hem altijd het gevoel dat zijn mening belangrijk is voor de zaken die jij 
als belangrijk en persoonlijk ervaart; vooral in zaken die betrekking hebben 
op jou en de kinderen. Wees betreffende deze zaken recht door zee en draai 
er niet omheen. Al-Manaawi zei in Fayd al-Qadier, dat de etiquette van 
vriendschap (onder andere) bevat: het behouden van geheimen; het 
verbergen van fouten; het niet vertellen over de slechte dingen die mensen 
over hem zeggen; hem vertellen over de goede dingen die mensen over hem 
zeggen, om hem blij te maken; het aandachtig luisteren wanneer hij spreekt; 
het vermijden van discussies; hem aanroepen met de namen waarvan hij het 
meest houdt; hem prijzen voor zijn beste opvallende eigenschappen; hem 
bedanken voor zijn gunsten die hij verricht; hem verdedigen in zijn 
afwezigheid; het helpen wanneer hij hulp nodig heeft, zonder te wachten 
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totdat hij het vraagt; het advies geven op een vriendelijke en indirecte 
manier – indien hij dit nodig heeft; het vergeven van zijn fouten; hem niet 
bekritiseren; het bidden voor hem in privé, tijdens zijn leven en na zijn 
overlijden; het uitdrukken van vreugde bij zaken die hem blij maken en 
verdriet bij zaken die hem bedroeven; hem als eerste groeten wanneer je 
hem ontmoet; het maken van plaats voor hem in een bijeenkomst; het 
aanbieden van je plaats aan hem; hem gaan uitzwaaien wanneer hij vertrekt; 
het aandachtig luisteren wanneer hij spreekt totdat hij klaar is; en in het 
algemeen, hem behandelen zoals men zelf behandelt wenst te worden.” 

– Gedenk altijd jouw vrouwelijkheid en bewaak het goed. Toon je 
vrouwelijkheid aan jouw echtgenoot op manieren die hij goedkeurt en op 
tijdstippen die gemakkelijk voor hem zijn. 

– Wanneer hij terugkomt van een tocht of een lange reis ontvang hem dan 
niet met slecht nieuws of klachten, ondanks de serieusheid van de zaak; stel 
het slechte nieuws uit totdat hij voldoende uitgerust is. 

– Laat de kinderen mee doen in de ontvangst van hun vader wanneer hij 
terugkomt uit het buitenland of van een reis (dit in overeenstemming met 
hun leeftijd uiteraard). 

– Kom niet met klachten over de kinderen bij de terugkomst van een reis, het 
ontwaken van zijn slaap, of gedurende etentjes; dit heeft grote gevolgen voor 
de vader en kinderen. 

– Wees er zeker van om een goede, warme relatie te creëren tussen de vader 
en kinderen, ondanks zijn drukke werkschema. Echter, dit dient te 
geschieden met wijsheid en zonder hem al te veel te storen. 

– Geef hem het gevoel dat je het huishouden en het opvoeden van de 
kinderen goed onder controle hebt als gevolg van zijn gebeden (voor jou) en 
zijn advies aangaande deze aspecten. 

– Wees niet gehaast met het zoeken naar de uitkomsten van disciplinaire 
zaken tussen jou en je kinderen. Wees ervan bewust dat het doorgaans een 



Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote 

71 | w w w . u w k e u z e . n e t          H e t  h u w e l i j k  i n  d e  i s l a m  

lange tijd duurt voordat veranderingen optreden, in overeenstemming met 
de leeftijd van het kind; indien men wel haastig handelt, zal het frustratie en 
opheffing van de gebruikte disciplinaire methode betekenen. 

– Laat jouw methode van het opvoeden van de kinderen gevuld zijn met 
vriendelijkheid en wijsheid, opdat zowel de aandacht van het hart als 
verstand veroverd wordt; vertrouw niet enkel op zachtheid in het geven van 
advies om het hart van de kinderen te bereiken (hun fouten of misdragingen 
moeten duidelijk gemaakt worden aan hen en zij moeten op gepaste wijze 
gedisciplineerd worden). 

– Blink uit in het vullen van de vrije tijd van jouw kinderen met goede doelen 
en activiteiten die hun geesten en potentie stimuleren, voornamelijk 
gedurende (school)vakanties. 

– Wees een goede vriendin voor je dochters. Herken de lichamelijk 
veranderingen die elke vrouw ervaart gedurende elke menstruatieperiode. 

– Help en instrueer jouw kinderen (vooral de dochters) om de eigenschappen 
en kwaliteiten van Allah de Almachtige te herkennen door hen te 
onderrichten. 

– Wees ervan verzekerd de juiste spirituele balans te vinden tussen de 
plichten jegens je echtgenoot, jouw kinderen, huis en werk. 

– Toon respect voor je echtgenoot en zijn ouders; onthoudt dat het deze 
ouders zijn die jou dit kostbare geschenk hebben aangeboden (dat wil 
zeggen, jouw lieve echtgenoot). 

– Wees ontvankelijk, warm en gul voor zijn familie en geef hen geschenken 
tijdens vrolijke gelegenheden. Spoor hem tevens vriendelijk aan om zijn 
familie te bezoeken, ook al toont hij hier geen interesse voor.  

– Zorg goed voor zijn gasten en wees niet geïrriteerd door hun herhaaldelijke 
bezoekjes, of door hun onverwachte komst. In plaats hiervan dien je er zeker 
van te zijn hen goed te eren en goede gastvrijheid voor hen te tonen, 
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aangezien dit een handeling is die getuigt voor zijn respect en waardigheid 
(voor vrienden). 

– Zorg goed voor zijn papieren en persoonlijke bezittingen; organiseer deze 
op efficiënte wijze, zonder jezelf te bezigen met zijn privézaken zonder 
toestemming. 

– Houd het huis schoon, goed georganiseerd en wees altijd gereed voor 
gasten. 

– Klaag niet over zijn late aankomst en dat hij (vaak) afwezig is van huis, maar 
verzamel de goede warme gevoelens die je hebt voor hem en wees trots op 
zijn werk en hetgeen hij heeft bereikt. 

– Dwing hem niet te tonen dat hij van streek is door beledigende termen te 
gebruiken; probeer in plaats hiervan zijn lichaamstaal te leren kennen 
wanneer hij van streek is (bijvoorbeeld handgebaren, gezichtsuitdrukkingen 
en stemveranderingen etc.). 

– Geef hem altijd het gevoel dat zijn 
behoeftes jouw belangrijkste taak zijn, 
ondanks de grootte van jouw 
verantwoordelijkheden en plichten. 

– Klaag niet bij anderen over het werk en de 
activiteiten van jouw echtgenoot, vooral niet 
als deze te maken hebben met religie en 
vereist van aard zijn. 

– Begrijp dat jouw echtgenoot het recht heeft om te weten wat er gaande is 
tussen jou en jouw zusters, zonder dat er enige details genoemd hoeven te 
worden. 

– Geef hem het gevoel dat je persoonlijk zorgt voor hem. De goede vrouw is 
degene die haar aanwezigheid thuis bewijst en waarvan haar echtgenoot dit 
bemerkt ook al is hij druk. 
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– Pas op dat jouw werk en activiteiten niet je vrouwelijk karakter 
tegenwerken. 

– Zorg extra goed voor het bewaken van de geheimen van het huishouden en 
steun je echtgenoot in zijn werk door te leren over hetgeen hij doet. 

– Vergelijk je echtgenoot nooit met anderen; gedenk in plaats hiervan altijd 
zijn prachtige en prijzenswaardige eigenschappen en kwaliteiten. 

– Ken de juiste methode om mensen tot de Islaam te roepen; dit zal een 
waardevolle en verrijkende kwaliteit zijn om te gebruiken in vrouwelijke 
kringen. 

– Ken de materiële en financiële moeilijkheden die de meeste vrouwen 
bezighouden, opdat je hier op gepaste wijze mee kunt omgaan en hen hieruit 
kunt halen, inshaa-a Allaah. Kies tevens een wijze manier om jouw (korte) 
preek mee te openen. 

– Wees er zeker van om de (familie)taken en plichten binnen jouw familie te 
spreiden, zodat jouw plichten en verantwoordelijkheden niet een last worden 
die te zwaar zijn om te dragen. 

– Vrees Allah de Verhevene, en weet dat je op een Dag tegenover Hem 
verantwoording moet afleggen over hoe jij jouw echtgenoot behandeld hebt! 

– Tenslotte, plaats altijd het volste vertrouwen in Allah, de Meest Verhevene, 
en vertrouw niet op het werk van mensen. Vergeet niet dat wij altijd leiding 
nodig hebben, alsook het succes dat van Allah de Verhevene komt. 

Verricht veel doe’aa-e (smeekbeden)! 
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10 Tips om een succesvolle echtgenoot te zijn 

 
 

1. Kleed je goed voor jouw vrouw 

Kleed je goed voor jouw vrouw (houd rekening met wat zij mooi vindt), zie er 
verzorgd en schoon uit. Net zoals de man wil dat zijn vrouw er mooi uit ziet, 
zo ook wil zij dat haar man er mooi uit ziet. Weet dat de boodschapper 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) altijd begon met de miswaak 
wanneer hij thuis kwam en altijd er van hield om lekker te ruiken. 

2. Gebruik lieflijke namen voor jouw vrouw 

Gebruik de liefste namen voor jouw vrouw. De boodschapper (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) had koosnaampjes voor zijn vrouwen, 
namen waarvan zij hielden. Noem jouw vrouw met die namen waar zij het 
meest van houdt en mijd namen die haar gevoelens kwetsen. 

3. Erken het goede in haar en focus jezelf daarop 

Behandel haar niet als een vlieg. We denken in ons dagelijks leven nooit aan 
een vlieg totdat het ons irriteert. Evenzo, een vrouw kan de hele dag goede 
dingen doen waar de echtgenoot amper weet van heeft of nauwelijks 
aandacht aan schenkt, totdat ze iets doet wat hem ergert. Behandel haar als 
volgt: erken al het goede dat zij doet en focus je daarop. 

4. Zwijg over de tekortkomingen 

Als je iets negatiefs ziet van jouw vrouw, probeer dan om daar over te 
zwijgen en maak er geen opmerking over! Dit behoort tot de manieren die de 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) toepaste wanneer hij iets 
ongepasts zag van zijn vrouwen (moge Allah tevreden zijn met hen). Het is 
een techniek die maar weinig moslims machtig zijn. 
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5. Lach naar jouw vrouw 

Lach naar jouw vrouw telkens wanneer je haar ziet en knuffel haar vaak. 
Glimlachen is sadaqah (liefdadigheid) en jouw vrouw is geen uitzondering 
van de moslim-oemmah. Herinner je ook de h’adieth toen de boodschapper 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn vrouw kuste voordat hij naar 
het gebed ging, ook al was hij aan het vasten.  

 6. Bedank haar 

Bedank haar voor alles wat zij doet voor jou. Vervolgens bedank haar nog een 
keer! Denk bijvoorbeeld eens aan het avondeten thuis. Zij bereidt het eten, 
maakt het huis schoon en doet vele andere taken (waar jij wellicht nooit bij 
stil staat). En soms is de opmerking dat er meer zout in de soep moet de 
enige erkentelijkheid die zij krijgt. Laat dit niet het geval zijn; bedank haar! 

7. Maak haar blij 

Laat haar de laatste tien dingen opschrijven die jij voor haar gedaan hebt die 
haar blij maakte. Ga ze vervolgens nog een keer doen. Het kan moeilijk zijn te 
weten wat jouw vrouw blij maakt. Je hoeft geen raadspelletje te spelen, maar 
vraag het haar en doe je best om die momenten (zo vaak mogelijk) te 
herhalen. 

8. Stel haar gerust 

Bagatelliseer haar verlangens niet. Stel haar gerust en troost haar. Soms kijkt 
de man neer op de verzoeken van zijn vrouw. De boodschapper (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) gaf het voorbeeld voor ons tijdens een 
incident toen Safiyyah (moge Allah tevreden zijn met haar) huilde omdat, 
zoals zij zei, hij haar op een langzame kameel liet rijden. Hij droogde haar 
tranen, stelde haar gerust en bracht haar de kameel. 
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9. Wees humoristisch 
 

Maak op zijn tijd grapjes 37 en speel spelletjes met je vrouw. Kijk naar hoe de 
boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) met zijn vrouw ‘Aa-
ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) een wedren hield in de woestijn. 
Wanneer was de laatste keer dat jij zo iets gedaan hebt? 
 
10. Probeer te behoren tot de besten 
 

Denk altijd aan de woorden van Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “De beste van jullie zijn 
degenen die hun families het beste behandelen. En ik ben de beste onder 
jullie tegenover mijn familie.” Probeer te behoren tot de besten! 
 

Tot slot: vergeet nooit doe’aa-e te verrichten en smeek Allah ‘Azza wa Djell 
(de Almachtige en Majesteitelijke) om jouw huwelijk succesvol te laten zijn. 
En Allah de Verhevene weet het best! 
 

                                                           
37

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/voorwaarden-voor-toelaatbare-grappen/.  
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Op de Tandem 

 
 

Hou het huwelijk in balans! 

 

Door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. 

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en Allahs zegeningen en vrede 
zijn met de profeet, zijn familieleden, metgezellen en eenieder die hen volgt 
in het goede. Voorts: 

Ik vergelijk het huwelijk weleens met een man en een vrouw samen op een 
tandem. Je moet samenwerken om gemakkelijk vooruit te komen en de 
eindbestemming te halen. Als een van de twee niet mee trapt, of beide een 
andere richting op willen, zal het moeilijk zijn om de tandem in beweging te 
houden en is de kans groot dat men valt of de reis vroegtijdig moet 
beëindigen. Elke reis heeft een routebeschrijving. Voor de moslims is dat de 
Qor-aan en de Soennah volgens het begrip van de selef. Als beide partners 
zich aan deze routebeschrijving houden en zich willen inzetten om de reis 
succesvol te laten zijn, zal de reis voorspoedig verlopen en het einddoel 
bereikt worden, inshaa-a Allaah. 

Men dient dus vóór men op de tandem stapt, goed na te denken met wie je 
de reis op de tandem wilt afleggen. De partnerkeuze zal een grote invloed 
hebben op het verloop van de reis. De meest geschikte partner is diegene die 
dezelfde eindbestemming voor ogen heeft en daar ook serieus voor wil 
werken. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat 
de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Een vrouw kan gehuwd worden omwille 
van vier dingen: haar bezittingen, haar afkomst, haar schoonheid en haar 
religieuze toewijding. Zoek degene die religieus toegewijd is! Moge jullie 
handen met stof gewreven worden (d.w.z. moge jullie slagen).” 
[Overgeleverd door al-Boekhaarie (4802) en Moeslim (1466).] 
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De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) moedigt ons dus aan 
om een partner te zoeken die religieus toegewijd is, vóór de andere 
eigenschappen. Al-Moebaarakfoorie zei in Toehfat al-Ahwaadhie: “Al-Qaadie 
(moge Allah hem genadig zijn) zei: ‘Het is de gewoonte van de mensen om 
bepaalde eigenschappen in een vrouw te zoeken en om een echtgenote te 
zoeken wegens een bepaalde eigenschap. Het betaamt degenen die religieus 
toegewijd zijn om hun handelingen te baseren op religieuze leiding, 
voornamelijk met betrekking tot serieuze zaken met blijvende gevolgen.’” 

‘Van elkaar houden’ wil niet zeggen dat men elkaar onophoudelijk aankijkt; 
het betekent veel meer dat men samen dezelfde kant opkijkt. Het is 
belangrijk dat de neuzen dezelfde kant op staan, zodat teamgeest aanwezig 
is. Want binnen een huwelijk vormen de man en de vrouw een team met – 
als het goed is – een gemeenschappelijk doel. Het doel van een moslim is de 
Tevredenheid van Allah de Verhevene waardoor hij/zij het Paradijs mag 
binnengaan. Het berijden van een tandem met het Paradijs als 
eindbestemming, zal dus gemakkelijker zijn met een religieus toegewijde 
huwelijkspartner. Schoonheid, rijkdom en goede afkomst zijn meegenomen, 
maar dienen niet de voornaamste redenen te zijn ten koste van religieuze 
toewijding. 

De routebeschrijving dient door beide partners – man en vrouw – goed 
bestudeerd te worden, zodat men geen verkeerde afslag neemt. Bij twijfel 
dient er overlegd te worden en kan men iemand die de routebeschrijving 
beter kent (de geleerden) raadplegen. Een verkeerde afslag nemen hoeft nog 
niet rampzalig te zijn. Als mijn tijdig inziet dat men de verkeerde weg is 
ingeslagen, kan men weer terugkeren naar de goede route (door berouw te 
tonen) om alsnog de gewenste eindbestemming te bereiken. 

Op de tandem zit de man voorop. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige 
interpretatie): “…maar voor de mannen is er een rang (van 
verantwoordelijkheid) boven hen (de vrouwen)…” [Soerat al-Baqarah (2), 
aayah 228.] De man stuurt de tandem, ‘vangt de wind en de vliegen’ (m.a.w. 
hij beschermt zijn gezin tegen negatieve invloeden) en zorgt voor onderhoud 
van de tandem zodat die altijd in perfecte conditie verkeert. Dit omvat o.a. 
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het zorgen voor de nodige proviand (eten en drinken etc.) voor onderweg, 
met taqwaa als belangrijkste proviand. Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige 
interpretatie): “…En rust je uit (met proviand voor de reis). Dan waarlijk, de 
beste proviand is at-taqwaa (godsvrees, vroomheid). Dus vrees Mij, O 
bezitters van verstand!” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 197.] 

Nadat Allah de Verhevene van de mensheid vereist dat zij zichzelf van 
proviand voorzien tijdens reizen in dit leven (zodat zij onderweg niets tekort 
komen en niet hoeven te bedelen), wijst Hij hen op de noodzakelijke 
proviand voor het Hiernamaals: taqwaa. Het is dan ook de verplichting voor 
de man om zijn gezinsleden te onderwijzen, zodat zij van Allah gaan houden, 
Hem zullen vrezen en gehoorzamen. 

De vrouw zit achterop de tandem en kijkt over de schouder van haar man 
mee of hij de juiste route volgt; indien nodig adviseert of helpt zij hem. Ook 
zorgt zij voor de kinderen die tussen hen in zitten en zij zorgt voor rust op de 
tandem. 

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verhaalde dat de 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige 
interpretatie): “Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is 
verantwoordelijk voor zijn kudde. De amier (leider) die de mensen regeert is 
een herder en is verantwoordelijk voor zijn kudde. Een man is de herder van 
de leden van zijn gezin en is verantwoordelijk voor hen. Een vrouw is de 
herder van haar mans huis en kinderen en is verantwoordelijk voor hen 38 - 39. 
Een slaaf is de herder van zijn meesters bezittingen en is verantwoordelijk 
daarover. Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is 
verantwoordelijk voor zijn kudde.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (7138) 
en Moeslim (1829).] 

Allah de Almachtige zal elke herder ter verantwoording roepen voor hetgeen 
onder zijn zorg was. Werkelijk, er is een serieuze waarschuwing waarvan je 
kippenvel krijgt. In Sah’ieh’ al-Boekhaarie (7151) en Sah’ieh’ Moeslim (142), 

                                                           
38

 Vergelijkbaar met het Mexicaanse spreekwoord: het huis rust niet op de grond maar op een 
vrouw. 
39

 Vader/moeder worden is een gunst, vader/moeder zijn een kunst. 
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in Kitaab al-Imaarah, is overgeleverd dat Ma’fil ibn Yasaar al-Moeznie (moge 
Allah tevreden zijn met hem) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige 
interpretatie): ‘Er is geen dienaar aan wie Allah de zorg over mensen heeft 
toevertrouwd, en hij overlijdt terwijl hij zijn kudde veronachtzaamt, of Allah 
zal het Paradijs verbieden voor hem.’” 

Als dan eenieder zijn rol kent en naar behoren uitvoert, en als men elkaar 
steunt in dat rollenpatroon, zal de tandem vlot vooruitgaan zonder al te veel 
hobbels en strubbelingen. We dienen onze rollen serieus te nemen en ons 
volledig daaraan over te geven. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige 
interpretatie): “O jullie die geloven! Treed de Islaam VOLLEDIG binnen…” 
[Soerat al-Baqarah (2), aayah 208.] Men zegt wel eens: twee maal half werk 
is een kwart aan resultaat. 

Sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz zei in Madjmoe’ Fataawaa wa Maqaalaat 

Moetanawwi’ah (1/346) over deze aayah: “Op jullie rust de plicht om de 
volledige Islaam aan te nemen, niet alleen maar één deel aanvaarden en een 
ander nalaten. Aanvaard niet alleen de geloofsovertuigingen (‘aqiedah) 
terwijl je de regelgevingen (ah’kaam) nalaat. Pas niet de regelgevingen toe, 
terwijl je de geloofsovertuigingen verwaarloost. Accepteer de Islaam volledig; 
accepteer de geloofsleer (al-‘aqiedah), de wet (as-sharie’ah), de aanbidding, 
de djihaad, de sociale aspecten, de politieke aspecten en alle overige 
zaken.”(Einde citaat.)  

Om het rollenpatroon goed te begrijpen, is kennis nodig over wat Allah van 
ons verwacht. De juiste kennis zal zorgen dat de tandem de juiste richting op 
gaat en dat beide partners dezelfde routebeschrijving willen volgen. Stephen 
R. Covey zei: “Sommige mensen bereiken de hoogste sport van de ladder en 
ontdekken dan pas dat die tegen de verkeerde muur staat.” We kunnen dus 
fietsen als een gek en denken dat we de juiste weg volgen, maar we dienen 
de routebeschrijving nauwkeurig te bestuderen zodat we niet bedrogen 
uitkomen en te laat ontdekken dat de ladder die we beklommen tegen de 
verkeerde muur staat. 
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Alle mensen maken fouten en hebben tekortkomingen en iedereen heeft last 
van de influisteringen van hun ziel (begeerten) en as-shaytaan (de satan). Er 
is dan ook geen één getrouwd stel dat hun hele leven probleemloos 
doorbrengt. Daarom is het belangrijk dat we meningsverschillen accepteren 
als onvermijdbare aspecten van het leven. Maar het is belangrijk hoe men 
met deze problemen en meningsverschillen omgaat en dat men zich naar de 
Islaam keert voor oplossingen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige 
interpretatie): “…als jullie van mening verschillen over iets, verwijs het dan 
naar Allah en de boodschapper indien jullie geloven in Allah en de Laatste 
Dag. Dat is beter en passender voor de uiteindelijke bepaling.” [Soerat an-

Nisaa-e (4), aayah 59.] 

En Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Maar nee, bij jouw Heer, zij 
geloven niet totdat zij jou (O Moh’ammed) laten oordelen over alle 
onenigheden tussen hen en vervolgens geen weerstand in zichzelf 
ondervinden tegen wat jij oordeelde, en zij onderwerpen zich met volledige 
overgave.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 65.] 

Een religieus toegewijde partner zal zich dus ook eerder neerleggen bij het 
islamitische oordeel dan iemand die zich nog te veel hecht aan het wereldse 
leven en die de Islaam niet zo serieus neemt. De Islaam volledig accepteren 
zal zorgen voor de kracht om onze emoties niet de overhand te laten krijgen 
maar te allen tijden ons verstand en de islamitische richtlijnen te volgen. 

Bij een meningsverschil is het belangrijk dat we elkaar het woord gunnen en 
goed naar elkaar luisteren. Naar elkaar schreeuwen heeft geen zin, want 
twee monologen maken nog geen dialoog. De profeet (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ik garandeer een 
huis aan de uiteinden van het Paradijs voor een man die discussie vermijd 
zelfs als hij gelijk heeft, een huis in het midden van het Paradijs voor degene 
die liegen nalaat zelfs als hij een grap maakt, en een huis in het bovenste 
gedeelte van het Paradijs voor degene die zijn karakter goed maakt 
(perfectioneert).” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.) 
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Men dient op te letten dat men niet over onnodige zaken gaat discussiëren. 
Want vaak hebben mensen liever gelijk dan geluk. Slechts wanneer de 
Tevredenheid van Allah in gevaar komt, is het raadzaam om een discussie aan 
te gaan, met oplettendheid voor de toon waarop men die discussie voert. 
Want verreweg de meeste wrijvingen in ons dagelijks leven worden 
veroorzaakt door het feit dat we de verkeerde toon aanslaan. 

Aboe Hoerayrah (moge allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Een man 
vroeg aan de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem): ‘Geef mij advies.’ Hij antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): 
‘Word niet boos.’ De man vroeg het nog twee keer en de boodschapper van 
Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) herhaalde zijn antwoord.” 
(Overgeleverd door al-Boekhaarie.) 40 

Vuur op de juiste plaats en tijd geeft warmte, maar vuur op de verkeerde 
plaats en tijd geeft brand. Dus spreek alleen wanneer je de stilte kunt 
verbeteren en weet dat je je vaak beter verstaanbaar maakt door minder te 
spreken. Kies daarom het tijdstip en je woorden zorgvuldig om niet nog meer 
olie op het vuur te gooien! En welke woorden zijn beter dan die van Allah de 
Verhevene of Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)? 
Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Weten jullie beter of Allah?…” 
[Soerat al-Baqarah (2), aayah 140.] 

Het fietsen op een tandem is teamwerk, en teamwerk vergt een goede 
communicatie tussen de teamleden. We dienen elkaar te adviseren en 
rekening te houden met elkaars wensen en zwakheden. Het huwelijk is er 
namelijk ook voor dat beide partners hun geestelijke en lichamelijke 
behoeftes op een wettige manier kunnen bevredigen. Allah zegt 
(Nederlandstalige interpretatie): “…Zij zijn kleding (een beschutting tegen 
verboden handelingen) voor jullie en jullie zijn kleding voor hen…” [Soerat al-

Baqarah (2), aayah 187.] 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/word-niet-boos/. 
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Dus houd rekening met elkaars behoeften. Zorg er voor dat beide partijen 
hun emotionele en lichamelijke behoeften kunnen bevredigen op een 
wettige manier en dat men niet neigt naar verboden zaken. Zorg ervoor dat 
je er goed en verzorgt uit ziet – zowel man als vrouw – en houd rekening met 
elkaars wensen. Praat met elkaar en geef je wensen aan, zodat de ander daar 
rekening mee kan houden. 41 

Te veel vanuit het hoofd 
te weinig vanuit het hart 
veroorzaakt gebrek aan passie 
en onnodige irritatie en smart. 

We dienen er ook voor te waken dat we niet te hard trappen waardoor we de 
hoge snelheid niet volhouden en uitgeput raken. Verhaald door Aboe 
Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem): “De profeet (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): ‘Deze religie is zeer gemakkelijk en eenieder die zichzelf 
overbelast in zijn religie, zal niet in staat zijn om op die manier door te gaan. 
Dus jullie dienen geen extremisten te zijn, maar probeer om dicht bij 
perfectie te zijn en wees gemakkelijk; en verkrijg kracht door het verrichten 
van de salaat (gebeden) in de ochtenden, middagen en tijdens de laatste 
uren van de nachten.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 1/39. Zie Fath’ al-Baarie.) 

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat Allahs 
boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft 
(Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, deze religie is gemakkelijk. 
Niemand overbelast zichzelf in de religie (d.w.z. is te fanatiek) behalve dat 
het hem overmand (d.w.z. hij wordt door de religie verslagen) [en hij zal niet 
in staat zijn om op die manier door te gaan].” (Overgeleverd door al-
Boekhaarie en an-Nasaa-ie.) 
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 Zie o.a. het artikel http://uwkeuze.net/regels-met-betrekking-tot-de-verzorging-van-de-
moslimah/. 
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We dienen af en toe te pauzeren en de tandem te stoppen. We dienen dan 
leuke dingen te doen met onze huwelijkspartner en eventueel kinderen. 
Ontspanning heeft een positieve invloed op het menselijk wezen, waaronder 
het bevredigen van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke behoeften. 
Daarnaast is het een aanleiding tot het aanleren van goede manieren. 
Ontspanning leidt ook tot het leggen van sterke banden tussen degenen die 
meedoen aan de ontspanning. 

Er is overgeleverd in het verhaal van H’andhzalah (moge Allah tevreden zijn 
met hem) dat hij zei: “Aboe Bakr kwam mij tegen en zei: ‘Hoe gaat het met je, 
O H’andhzalah?’ Ik zei: ‘H’andhzalah heeft schijnheiligheid begaan!’ Hij zei: 
‘Soebh’aan-Allaah! Wat zeg je!?’ Ik zei: ‘Als we bij de boodschapper van Allah 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn en hij herinnert ons aan het 
Hellevuur en het Paradijs, dan lijkt het erop dat wij het duidelijk met onze 
eigen ogen zien, en als wij weggaan bij de boodschapper van Allah (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) dan gaan wij met onze echtgenotes om 
en spelen wij met hen en met onze kinderen en houden wij ons bezig met 
onze verdiensten waardoor we alles vergeten.’ Aboe Bakr zei: ‘Bij Allah, ik 
onderga ook hetzelfde.’ Ik ging samen met Aboe Bakr totdat wij 
binnenkwamen bij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede 
zijn met hem) en ik zei: ‘H’andhzalah heeft schijnheiligheid begaan!’ De 
boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei 
(Nederlandstalige interpretatie): ‘Hoezo dat?’ Ik zei: ‘O boodschapper van 
Allah! Als wij bij u zijn en u herinnert ons aan het Hellevuur en het Paradijs, 
dan lijkt het erop alsof wij het duidelijk met onze eigen ogen zien, en als wij 
bij u weggaan dan gaan wij met onze echtgenotes om en spelen wij met hen 
en met onze kinderen en houden wij ons bezig met onze verdiensten 
waardoor we alles vergeten.’ Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 
zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is! 
Als jullie op de toestand blijven zoals jullie bij mij zijn en bezig blijven met het 
gedenken van Allah, dan zouden de engelen komen om jullie de handen te 
schudden wanneer jullie op jullie rustplaatsen liggen en wanneer jullie op 
weg zijn. Maar O H’andhzalah! Een uur en een uur (en hij herhaalde dit drie 
keer) (m.a.w. een uur aanbidding en een uur ontspanning).’” (Overgeleverd 
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door Moeslim in Kietaab at-Tawbah, hoofdstuk “fadhloe dawaamie dziekrie 

wa l-fiekrie fie omoorie l-aakhirah”.) 

Toen de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) merkte dat 
‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) te veel 
aanbidding verrichtte, en dit ten koste ging van andere 
verantwoordelijkheden, vroeg hij hem om evenwichtig te zijn en zei 
(Nederlandstalige interpretatie): “Vast en verbreek je vasten, verricht 
nachtgebeden en slaap; want je lichaam heeft rechten op je, en je ogen 
hebben rechten op je, en je echtgenote heeft rechten op je.” (Overgeleverd 
door al-Boekhaarie in hoofdstuk “H’aqqo l-djismie fie s-sawm”.) 

Er zijn verschillende overleveringen van de metgezellen (moge Allah tevreden 
zijn met hen) die dit begrip bevestigen. ‘Aliy (moge Allah tevreden zijn met 
hem) zei: “Laat de harten ontspannen, en zorg ervoor dat jullie het met 
wijsheid vermaken, want zij raken vermoeid zoals de lichamen vermoeid 
raken.” Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) zei ook: “Laat de 
harten rusten. Als het hart onder dwang wordt genomen, dan zal hij blind 
worden.” (Bahdjatoe l-Madjaalies van Ibn ‘Abdoe l-Barr, 44.) 

Dit wil echter niet zeggen dat vermaak en ontspanning de overhand moeten 
krijgen over het hard werken in het leven van de moslim. De profeet (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): 
“Profiteer zo veel mogelijk van vijf dingen vóór vijf anderen: het leven vóór 
de dood, de gezondheid vóór de ziekte, de vrije tijd vóór de drukte, de jeugd 
vóór de ouderdom, en de rijkdom vóór de armoede.” (Zie Sah’ieh’ al-Djaami’, 
nr. 1077.)  

Samen fietsen op een tandem, oftewel samen een huwelijk aangaan: er zijn 
enkele gouden regels om dit voorspoedig te laten voorlopen, zoals: 

1.) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de 

boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei (Nederlandstalige interpretatie): “De beste 
gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van 
hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen.” 
(Overgeleverd door at-Tirmidzie.) 
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2.) Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): ‘Niemand van jullie zal geloof hebben totdat hij voor zijn 
(moslim) broeder (zuster) wenst wat hij voor zichzelf wil.’” (Een Sah’ieh’ al-

Boekhaarie h’adieth.) 

3.) “Degene die een gelovige ontlast (van een probleem) op deze wereld, 
Allah zal wat last van hem wegnemen op de Dag des Oordeels… en Allah zal 
Zijn dienaar net zo lang helpen, als Zijn dienaar zijn broeder (zuster) helpt.” 
(Overgeleverd in Sah’ieh’ Moeslim.) 

4.) Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Op de Dag der 
Opstanding zal Allah de eerste en de laatste verzamelen. Vervolgens zal een 
roeper verkondigen: ‘Eenieder die iets van iemand te goed heeft, laat hem 
naar voren komen en het nemen.’ Hij zei: ‘En een man zal zich verheugen als 
hij iets te goed heeft van of slecht behandeld is door zijn vader of kind of 
vrouw, ook al is het weinig.’” (Overgeleverd door Ibn Abie H’aatim.) 

De Islaam is een volledige manier van leven dat elk aspect van het leven 
omvat. Wetgevende attentheid kan ook gevonden worden in het geven van 
prioriteit aan het algemene welzijn boven het individuele voordeel en om een 
groter kwaad te voorkomen in plaats van een kleiner. (Zie al-Madkhal, p. 93-
95.) Een goed voorbeeld van een dergelijk principe kan gevonden worden in 
de goedkeuring van de Islaam van de bijna universele praktijk van het 
polygame huwelijk. (Zie het hoofdstuk “Polygamie in de Islam” in dit boek.) 

Hoewel het delen van een echtgenoot voor de meeste vrouwen misschien 
pijnlijk is (vanwege de jaloezie die de meeste vrouwen voelen), wordt de 
behoefte aan polygamie in de meeste samenlevingen aangetoond door de 
verloedering die ontstaat (b.v. een groot aantal alleenstaande vrouwen en 
wezen zonder vader, prostitutie, overspel, groot aantal scheidingen etc.) – 
omdat polygamie officieel verboden is – terwijl de situatie het toestaan ervan 
vereist. 
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Daarom, voor het algemene welzijn van zowel man als vrouw, erkent de 
Islaam beperkte polygynie (een man die meerdere vrouwen heeft) waardoor 
het prioriteit geeft aan het profijt van de gemeenschap boven die van de 
individuele vrouw. Het “tandem-prinicpe” kan ook hier toegepast worden. 
Stel je voor dat een vrouw alleen op een tandem moet fietsen, omdat haar 
echtgenoot overleden is, haar man van haar gescheiden is, of omdat ze een 
lichamelijke beperking heeft, of om welke reden dan ook. Het alleen fietsen 
op een tandem is moeilijk, zeker als er ook nog kinderen op de tandem zitten. 
Aangezien er over het algemeen meer vrouwen zijn dan mannen, en ook zijn 
er maar weinig ongetrouwde mannen die willen trouwen met een vrouw die 
al kinderen heeft, zullen er dus altijd vrouwen zijn die alleen moeten fietsen: 
het is niet alleen zwaar trappen, maar ook worden lichamelijke en geestelijke 
behoeften niet bevredigd. Polygynie kan dit probleem oplossen en er voor 
zorgen dat deze vrouwen niet alleen hoeven te fietsen. 

Als een man sterk genoeg is – en diens vrouw ook (d.w.z. om dit te 
accepteren en hem daarin te steunen) – kan een man er voor kiezen om een 
tweede (derde, vierde) vrouw te huwen zodat hij haar (hen) kan helpen met 
fietsen op de tandem, zodat haar af te leggen route gemakkelijker is. Voor 
een man en zijn eerste vrouw zal het wellicht gemakkelijker zijn om slechts 
samen op één tandem te zitten, maar zie punt 2 en 3 hierboven, en de 
beloning voor het helpen van vrouwen die het zwaar hebben “alleen op een 
tandem” is groot. 

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de 
profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Degene die zorgt voor een weduwe of een 
behoeftig persoon is als een moedjaahid (strijder) die vecht omwille van 
Allahs zaak, of zoals degene die de hele nacht bidt en de hele dag vast.” 
(Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 7/5353.) 

Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet 
Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Ik en degene die zorgt voor een wees en 
hem in het onderhoud voorziet, zullen in het Paradijs zijn zoals dit,” en hij 
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bracht zijn wijsvinger en middelvinger samen. (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 
8/6005.) En hoe kun je beter voor een wees zorgen dan door met zijn moeder 
te trouwen? 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En huw de 
alleenstaanden onder jullie en de rechtschapenen onder jullie slaven en 
slavinnen. Indien zij arm zijn, zal Allah hen verrijken met Zijn gunst. En Allah is 
Alomvattend (met Zijn Kennis en Macht), Alwetend.” [Soerat an-Noer (24), 
aayah 32.] 

Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie zei in zijn Tefhiem al-Qor-aan over deze 
edele aayah: “De bedoeling is dat de moslims zich zouden moeten inspannen 
om er voor te zorgen dat niemand (die wenst te trouwen) in de samenleving 
ongetrouwd blijft. Familieleden, vrienden en buren dienen de nodige 
belangstelling te tonen in deze zaak. En waar zulke hulp niet beschikbaar is, 
zou de staat de nodige maatregelen moeten treffen.” (Einde citaat.) 

Deze aayah is een bevel om te trouwen. Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden 
zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “O jonge mannen! Wie zich kan 
veroorloven te trouwen, laat hem trouwen, want het is doeltreffender om de 
blik neer te slaan en de geslachtsdelen te beschermen (tegen onwettige 
seksuele handelingen). Wie dat niet kan doen, laat hem dan vasten, want dit 
is een bescherming voor hem (omdat het de drang vermindert).” 
(Overgeleverd in de Sah’ieh’ayn.) 

Er is overgeleverd van al-Layth van Moh’ammed ibn ‘Adjlan van Sa’ied al-
Maqboerie van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de 
boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd 
heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn er drie die recht hebben bij 
Allah voor hulp: iemand die trouwt, kuisheid zoekend; een slaaf die een 
contract maakt met zijn meester met als doel zijn vrijheid te kopen; en 
degene die vecht omwille van Allah.” (Overgeleverd door imaam Ah’mad, at-
Tirmidzie, an-Nasaa-ie en Ibn Maadjah.) 
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Al-Bayhaqie leverde over in Shoe’ab al-Imaan van al-Raqaashie: “Wanneer 
een man trouwt, heeft hij de helft van zijn religie vervuld, dus laat hem Allah 
vrezen aangaande de andere helft.” 

Al-Haakim leverde over in al-Moestadrak van Anas (moge Allah tevreden zijn 
met hem), in een marfoo’ overlevering: “Eenieder die Allah zegent met een 
rechtschapen vrouw, Hij heeft hem geholpen met de helft van zijn religie, dus 
laat hem Allah vrezen met betrekking tot de andere helft.” 

Al-Albaanie zei in Sah’ieh’ at-Targhieb wa t-Tarhieb (1916) over deze twee 
laatste ah’aadieth: “(Zij zijn) h’asan lie ghayrihie.” 

Door te trouwen kan een persoon (man en vrouw), met de hulp van Allah, 
vele valkuilen van het kwaad weerstaan. Zo dient het in ieder geval te zijn. En 
met de tandem op de juiste weg, de correcte routebeschrijving en een 
partner met hetzelfde doel voor ogen, zal men de eindbestemming bereiken, 
in shaa-a Allaah. 

En Allah is de Bron van succes. 
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De ontsluiering van de huwelijksbandieten! 

 
De vrouw is goed beschermt in de islam, mits men de regels naleeft. 

 

Vertaald door Carlton Alonso voor Stichting Bekeerling, afkomstig uit 
SISTERS Magazine 9/2012, controle en aanvulling door Stichting Bekeerling 
en Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah (www.uwkeuze.net). 

Initieel geschreven door zuster Zaineb bint Younes (AnonyMouse). Zaineb is 
een ambassadrice voor sociale rechtvaardigheid en is speciaal bezorgd over 
de vele problemen die de moslimgemeenschap over de gehele wereld 
ondervindt. Ze bidt dat Allah haar de kracht geeft en de mogelijkheid biedt 
om dingen ten positieve te veranderen, zelfs als haar enige wapen een pen 
(toetsenbord) is. 

In dit artikel ontsluiert zuster Zaineb bint Younus het soort misbruik waar 
bijna niemand over durft de praten: huwelijksfraude die plaatsvindt binnen 
de moslimgemeenschap. Hoe kunnen kwetsbare zusters dit mijden? 

Moslimgemeenschappen in de wereld staan voor vele beproevingen, van 
buitenaf maar ook van binnenuit. Bepaalde zaken als armoede en 
drugsmisbruik zijn wijdverspreid onder alle rassen en religies. De 
moslimgemeenschap heeft echter ook problemen met zichzelf. 

Een bepaald fenomeen is bekend komen te staan als “huwelijksfraude” – een 
probleem dat zowel in het Westen als in de moslimwereld te vinden is, maar 
het verschijnsel wordt meer gedocumenteerd in het Westen. De meeste 
zaken van “huwelijksfraude” hebben plaatsgevonden in bepaalde gebieden 
zoals Nederland, België, Amerika en het Verenigd Koninkrijk, terwijl het ook 
niet wereldvreemd is in andere westerse alsook Arabische landen. 
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Sheikh Younus Kathrada, een Zuid-Afrikaanse imam (geboren in Canada), 
heeft de moslimgemeenschap voor ruim 20 jaar voorzien van islamitische 
raadgeving. Hij identificeert het fenomeen “huwelijksbandieten” als: het 
moment wanneer moslimmannen, die claimen dat ze kennisrijk en vroom 
zijn, beginnen te jagen op kwetsbare vrouwen om hen te overtuigen met hen 
te trouwen met als enig doel ze te misbruiken, te mishandelen en kort daarna 
te verlaten. Sommige van deze individuen zijn (zelfs stiekem) getrouwd en/of 
gescheiden van talloze vrouwen die ze weer “doorgeven” aan andere 
vrienden en zij gebruiken hen als vervangbaar handelswaar. 

Het is een kwaadaardig verdrijf dat moslimvrouwen verwond en beschadigd 
achterlaat. Dit resulteert weer in de vernietiging van talloze huishoudens en 
gehele generaties die voor hun leven worden getekend. Soms heeft dit als 
gevolg dat voorheen serieuze moslima’s zich volledig van de Islam afkeren, 
omdat (vrijwel) niemand hen lijkt bij te staan. 

De mentaliteit die dit gedrag aanmoedigt heeft geen enkele religieuze 
ruggensteun of rechtvaardiging. Het maakt niet uit wat er geclaimd wordt of 
hoe ze ook trachten om woorden te verdraaien en het geloof, de Islam, te 
misbruiken om het uitbuiten van naïeve en oprechte vrouwen goed te 
praten. 

“Huwelijksfraude” is niet iets kleins. Het omvat psychologisch, emotioneel en 
lichamelijk geweld, manipulatie en pure bedriegerij en misleiding. Het ergste 
van dit alles is het gebrek aan ieder spoor van geweten, verantwoordelijkheid 
en rechtschapenheid (taqwaa).  

Slachtoffers en tactieken 

In een tijd waar huwelijk een trending topic is onder elke generatie moslims 
en waar jonge moslimmannen en moslimvrouwen het extreem moeilijk 
vinden om een passende partner te vinden, zullen vrouwen onvermijdelijk de 
meest kwetsbare partij zijn. Door druk van familie of de gemeenschap, of 
simpelweg door hun grote verlangen om de soennah van het huwelijk te 
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vervullen, falen vele vrouwen in de nodige voorzorg als ze een partner 
kiezen. 

Vanuit zijn ervaring met “huwelijksbandieten” en hun slachtoffers heeft 
sheikh Younus opgemerkt dat bepaalde vrouwen een groter risico lopen dan 
anderen om gekozen te worden door deze roofdieren: bekeerlingen en pas 

praktiserende vrouwen, vooral degenen met niet-praktiserende of 
ongelovige families. Er zijn verscheidene factoren waardoor ze (extra) risico 
lopen om gelokt te worden in een gewelddadige relatie. 
 

Sommige vrouwen hebben zich van de Islam “afgekeerd” na vele moeilijke 
ervaringen in hun leven, zoals problemen rondom (meerdere) stukgelopen 
huwelijken en kinderen uit deze huwelijken. In de drang om zichzelf en hun 
kinderen te helpen en vaak met een naïef beeld van wat een islamitisch 
huwelijk inhoudt, accepteren ze gretig een huwelijksaanzoek zonder dieper in 
te gaan op de achtergronden van de man. Sommige van deze vrouwen 
hebben misschien andere problemen waardoor ze het gevoel hebben dat ze 
niet “beter” verdienen en dus niet kieskeurig dienen te zijn als het aankomt 
op de keuze voor een echtgenoot. Mentale ziektes, financiële onzekerheid of 
een zwak lichaamsbeeld zijn enkele van de mogelijke problemen. 
 

Jammer genoeg weten de “roofdieren” precies wie en hoe ze moeten 
zoeken, wat ze moeten zeggen en wat ze moeten doen om deze vrouwen 
over te halen om met hen te trouwen. In veel gevallen vinden ze hun 
slachtoffers op het internet: in de context van “islamitische” chat rooms en 
forums. Deze mannen zullen zich wenden tot vrouwen die islamitische kennis 
zoeken en zo een emotionele band gebaseerd op het geloof creëren. Ze 
leggen sterke nadruk op het huwelijk en polygamie en ze zullen deze zusters 
eraan herinneren dat hun “plaats” binnenshuis is als vrouw en moeder. Vroeg 
of laat zullen de mannen (en soms ook de vrouwen) een huwelijksverzoek 
doen aan de andere partij. 
 

Andere misbruikers gebruiken een gevestigde methodiek binnen hun eigen 
gemeenschappen. Zij zetten de vrouw van een vriend in om voor hen een 
doelwit aan te wijzen. De vrouwen onderling bouwen een relatie met elkaar 
op waarna de vrouw haar “nieuwe vriendin” langzaamaan aanmoedigt om te 
trouwen met “een goede broeder die mijn man kent.” 
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Een extreem gebruikelijke tactiek die gebruikt wordt door “roofdieren op het 
internet” en de “lokale roofdieren” is religieuze en emotionele manipulatie. 
Ze zetten de vrouwen onder druk om snel te trouwen om zo “de soennah te 
vervullen” en hun “verlangens te beschermen.” Voor vrouwen die stabiliteit 
en een levenspartner zoeken in hun leven is de combinatie van emotionele 
chantage (een vrouw die niet snel genoeg trouwt is een slechte vrouw!) en 
vleiende aandacht (je bent een Godvrezende, prachtige moslima: je moet 
snel trouwen om jezelf te beschermen!) erg nadelig. Gelieve hiervoor op te 
passen. 

Wanneer ze benaderd worden door mannen die beloven “een gelukkig 
islamitisch huishouden” voor ze in petto te hebben en ze vertellen dat hun 
schoonheid ligt in het praktiseren van het geloof in plaats van uiterlijk en ze 
overtuigen dat polygamie verplicht is en door iedereen gepraktiseerd moet 
worden, zullen vele vrouwen overtuigd zijn van het idee van een perfect 
islamitisch huwelijk en dus akkoord gaan met de voorwaarden van het 
“roofdier”. 

Alarmbellen 

Bijna alle “huwelijksbandieten” laten karaktereigenschappen zien die als rode 
vlag zouden moeten gelden voor een moslima die op het punt staat om te 
trouwen. 

Ten eerste wordt de vrouw vaak verteld dat haar walie (vader/voogd) 
verkeerd is (omdat hij onvoldoende praktiseert, de huwelijkskandidaat niet 
goedkeurt of omdat hij “het huwelijk moeilijk maakt zonder reden”) of niet 
geldig (voornamelijk in het geval van vrouwen met niet-moslim ouders en 
familie). De man wil vervolgens de vrouw overtuigen dat er een betere 
persoon is om als walie te fungeren. Dit is meestal een goede vriend van de 
man. 

Veel vrouwen wordt verteld dat het vragen om een mahr (bruidsschat) van 
financiële waarde fout is, of tegen de soennah (levenswijze van de profeet – 
Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) indruist. De h’adieth (profetische 
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overlevering) over dat het meest gezegende huwelijk het huwelijk is met de 
simpelste bruidsschat wordt opgedraafd en gebruikt om de vrouwen een 
schuldgevoel te geven over het vragen om mahr. 

[Dergelijke overleveringen betekenen niet dat je moet gaan trouwen voor vijf 
euro of een ijzeren ring. Mannen dienen geen misbruik te maken van zulke 
overleveringen om er goedkoop van af te komen. Dergelijke overleveringen 
beduiden dat de bruidsschat een waarde dient te hebben die de bruidegom 
makkelijk kan betalen, naar alle redelijkheid, en niet dat hij een bruidje gratis 
en voor niets kan ophalen alsof het een Mc Fishfilet is bij de Mc Drive!] 

Het recht van een vrouw op een walie die het beste met haar voor heeft en 
het recht op een bruidsschat zijn te belangrijk om genegeerd te worden. 
Geen enkele vrouw zou ooit gedwongen mogen worden om deze rechten, 
gegeven door Allah, op te geven.  
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Het bedrog vervolgd 

Jammer genoeg neemt het misbruik vaak alleen maar toe zodra de vrouw 
akkoord gaat met het huwelijk. In sommige gevallen komt de vrouw erachter 
dat ze vanaf het begin voorgelogen is, dat ze niet de eerste vrouw is en ook 
niet de enige, omdat de man waarmee ze getrouwd is meerdere vrouwen 
heeft etc.. In andere gevallen zal haar verteld worden dat ze als tweede, 
derde of vierde vrouw zichzelf moet voorzien in levensonderhoud, of in 
hetzelfde huishouden als de andere vrouwen moet wonen en alles samen 
moet delen. 

Misbruik over de grens 

Financieel misbruik is niet het enige type van misbruik dat vrouwen ervaren 
in dit soort huwelijken. Mentaal misbruik en emotionele chantage zijn 
gebruikelijk en moeilijk te toetsen. Fysiek en seksueel misbruik vinden ook 
plaats. Slachtoffers zijn meestal niet bij machte om hun ervaringen te delen 
of om de benodigde assistentie die herstel van traumatische ervaringen 
teweeg brengt te vinden. 

In plaats daarvan (voornamelijk door stigma’s en taboes over deze zaken) 
worden vrouwen die dit soort huwelijken beëindigden of het tegenspreken 
eerder verstoten door de gemeenschap. 

Veel vrouwen hebben zichzelf niet alleen gebruikt en misbruikt 
teruggevonden, maar ook verlaten. In sommige gevallen zijn vrouwen 
gescheiden om de simpele reden dat hun misbruiker moe is geworden van 
hen en geïnteresseerd is geraakt in een nieuwe prooi. Anderen vinden 
zichzelf zwanger terug en blijven gescheiden, zonder alimentatie en 
erkenning van het kind achter. 
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Geloof verliezen 

Het is vanzelfsprekend dat elk type misbruik zijn tol eist en een diep effect 
heeft op de betrokkenen. Dit geldt niet alleen voor de vrouwen zelf, maar 
vooral ook voor de kinderen. Een van de meest verschrikkelijke effecten op 
de slachtoffers – die geleefd hebben binnen deze vicieuze cirkel – is dat ons 
geloof, de Islam, soms door hen wordt geassocieerd met het misbruik. Dit 
kan resulteren in het verlies van interesse om de Islam te belijden of het 
verlaten van het geloof doordat haar extreem negatieve gedachten en 
emoties ten opzichte van het geloof het van haar geweten gewonnen 
hebben. 

Hoe de val te mijden 

1.) Een walie (voogd) is niet alleen het recht van een moslimvrouw, het is 
zelfs verplicht om een walie te hebben. Een beschermheer die haar belangen 
in gedachten houd. Wees er zeker van dat jouw walie iemand is die zich 
werkelijk bekommert om jou en dat je hem vertrouwt! 

[De walie is in eerste instantie haar vader, of haar oom indien haar vader niet 

aanwezig is of niet kan. Mochten zij geen moslims zijn, dan kan bijvoorbeeld 

de imam van de plaatselijke moskee haar walie zijn. Ook dienen er twee 

getuigen aanwezig te zijn. Zie het hoofdstuk “Het huwelijk volgens de 

Soennah van profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص” voor meer informatie en bewijzen 

aangaande de walie en mahr enzovoort.] 

2.) Stel vragen! Spring niet blind in een huwelijk. Wees bewust van het type 
persoon die je overweegt. Onderzoek je walie en vertrouw niemand 
blindelings. 

3.) Geef je bruidsschat niet op. Nogmaals, dit is het recht van een 
moslimvrouw dat niemand weg kan nemen! Wees redelijk, maar laat je niet 
dwingen tot een “symbolische bruidsschat” behalve als je er absoluut zeker 
van bent. 
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4.) Geduld staat niet gelijk aan lijden. Wees bewust van het verschil tussen 
geduld met ontbering en onderdrukking door iemand die jou je islamitische 
rechten afneemt. Als jouw echtgenoot je misbruikt of mishandelt, zij het 
mentaal, emotioneel of lichamelijk, tolereer dit dan niet. Zoek de steun van 
een behulpzame imam of bij zusters die je de juiste bronnen aanreiken. 

Het heeft te lang geduurd voordat wij, de islamitische gemeenschap, de 
“roofdieren” die in ons midden zijn te (h)erkennen en op te staan voor de 
moslimzusters. 

“…en vrees Allah. Waarlijk, Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele 
zaken) aangaande hetgeen jullie doen.” [Nederlandstalige interpretatie van 
soerat al-Maa-idah (5), aayah 8.] 

Moge Allah het ons mogelijk maken om op te staan voor rechtvaardigheid en 
ons de moed geven om verdorvenheid te bevechten waar het ook mag zijn. 
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Trouwen met vrouwen van de mensen van het Boek 

 
 

Trouwen met joodse of christelijke vrouwen. 
 

Geschreven door sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid. 
Vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. 

Alle lof is voor Allah. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet 
Moh’ammed, zijn familie, zijn metgezellen en eenieder die hen in het goede 
volgt. Voorts: 

Trouwen met een vrouw van de mensen van het Boek (joden en christenen) 
is toegestaan volgens de teksten. Er zijn echter verschillende voorwaarden 
waar die joodse of christelijke vrouw aan moet voldoen. Wie zijn de vrouwen 
van de mensen van het Boek waarmee moslims mogen trouwen? 

Aboe Dja’far Moh’ammad ibn Djarier at-Tabarie gaf een definitie van 
moehsanah in Djaami’ al-Bayaan ‘an Ta’wiel Aayi’l-Qor-aan (8/165): 

“Moehsanah betekent de vrouw die zedig en rein is … iemand die ingetogen 
is en haar geslachtsdelen beschermt tegen het begaan van immorele daden, 
zoals in de aayah (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): ‘Alsook 
(de gelijkenis van) Maryam bint ‘Imraan (Maria), die haar kuisheid 
behoedde…’ [soerat at-Tah’riem (66), aayah 12], d.w.z. dat zij zichzelf 
behoed heeft tegen verdachte daden en zichzelf beschermd heeft tegen 
immoreel gedrag.” 

Vervolgens besprak hij de interpretatie van de aayah (Nederlandstalige 
interpretatie van de betekenis): “…(Toegestaan om mee te trouwen zijn) de 
kuise vrouwen van de gelovige vrouwen en de kuise vrouwen van degenen 
aan wie het Boek gegeven is vóór jullie (joden en christenen)…” [Soerat al-

Maa-idah (5), aayah 5.] 
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<<<Noot van uwkeuze.net: Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige 
interpretatie van de betekenis): “En trouw niet met de afgodenaanbidsters 
totdat zij geloven (en alleen Allah aanbidden)…” [Soerat al-Baqarah (2), 
aayah 221.] Allah de Verhevene verbood de gelovige mannen te trouwen 
met afgodenaanbidsters (moeshrikaat). Hoewel de betekenis algemeen is en 
het alle afgodenaanbidsters omvat, inclusief joodse- en christelijke vrouwen 
(kitaabiyyah; lieden van het Boek), zonderde Allah de Alwijze de joodse en 
christelijke vrouwen uit op deze regel.>>> 

Hij zei dat sommige anderen zeiden dat wat er bedoeld wordt met deze 
aayah [“…(Toegestaan om mee te trouwen zijn) de kuise vrouwen van de 
gelovige vrouwen en de kuise vrouwen van degenen aan wie het Boek 
gegeven is vóór jullie (joden en christenen)…”] zijn zedige vrouwen van beide 
groepen, ongeacht of zij slaven zijn of vrij. Degenen die deze mening hadden 
beschouwden het toegestaan om te trouwen met slavinnen die joods of 
christelijk waren die hun religie praktiseerden, vanwege deze aayah, maar zij 
beschouwden het h’araam (verboden) om te trouwen met promiscue 
vrouwen (met willekeurige seksuele relaties – onzedelijke vrouwen), 
ongeacht of zij moslims waren of van de mensen van het Boek. Vervolgens 
noemde hij overleveringen om zijn mening te ondersteunen. 

Hij zei ook: “Er was enig meningsverschil (ikhtilaaf) onder de geleerden 
(‘oelamaa-e) over de interpretatie van het zinsdeel ‘…en de kuise vrouwen 
van degenen aan wie het Boek gegeven is vóór jullie (joden en christenen)…’ 
– was dit algemeen of specifiek in toepassing? Sommigen zeiden dat het 
algemeen is en van toepassing is op alle zedige vrouwen, omdat moehsanaat 
‘zedige vrouwen’ betekent, en het is toegestaan voor een moslimman om te 
trouwen met elke vrouw van de mensen van het Boek, vrij of slavin, van een 
land dat vijandig is tegenover de Islaam of van een land dat leeft onder 
islamitisch bestuur. Zij gebruiken als bewijs hiervoor de ogenschijnlijke 
betekenis van het zinsdeel ‘…en de kuise vrouwen van degenen aan wie het 
Boek gegeven is vóór jullie (joden en christenen)…’ – en beschouwen 
moehsanaat als elke ingetogen vrouw, ongeacht wie zij is. Dit is de mening 
van degenen die moehsanaat zien als ‘zedige vrouwen’ in deze context. 
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Anderen zeggen dat het alleen verwijst naar de vrouwen van joodse en 
christelijke gemeenschappen die leven onder islamitisch bestuur. Wat betreft 
degenen die leven in gebieden die vijandig zijn tegenover de Islaam; moslims 
zijn niet toegestaan om zulke vrouwen te trouwen. 

Hij noemt een belangrijke voorwaarde voor het trouwen met een vrouw van 
de mensen van het Boek, waar elke moslim die een dergelijke vrouw in een 
niet-islamitisch land wil trouwen aandacht aan dient te schenken. Deze 
voorwaarde is dat hij in een positie dient te zijn waarin hij niet bang is dat zijn 
kind tot koefr (ongeloof) gedwongen wordt. 

Een van de duidelijke implicaties hiervan in onze tijd is dat een moslim 
zichzelf niet in een positie dient te plaatsen waarin hij gedwongen wordt om 
zijn kind als een kaafir (ongelovige) op te voeden in een niet-islamitisch land, 
waar een kind mogelijkerwijs gedwongen wordt iets te studeren over het 
Christendom (of de evolutie theorie), bijvoorbeeld, of waar hij op zondag 
naar de kerk wordt genomen, of de wet is aan de kant van de niet-moslim 
vrouw, een wet die haar toestaat dat zij haar kind overal waar zij wil mee 
naar toe mag nemen en hem mag opvoeden volgens de religie van haar 
familie, etc. We vragen Allah de Verhevene om ons van dit alles veilig te 
houden en wij zoeken toevlucht bij Hem tegen het verzaken. 

Sheikh al-Sa’die zei in zijn tefsier (uitleg van de Qor-aan), 1/458: 
“‘…(Toegestaan om mee te trouwen zijn) de kuise vrouwen van de gelovige 
vrouwen en de kuise vrouwen van degenen aan wie het Boek gegeven is vóór 
jullie…’ d.w.z. van de joden en christenen. Dit voegt enkele specifieke details 
toe aan de aayah (interpretatie van de betekenis): ‘En trouw niet met de 
afgodenaanbidsters totdat zij geloven (en alleen Allah aanbidden)…’ [soerat 

al-Baqarah (2), aayah 221].” 

Wat betreft promiscue vrouwen, degenen die zich niet kuis houden en vrij 
van moreel seksueel gedrag, het is niet toegestaan om met hen te trouwen, 
of zij nu moslims zijn of van de mensen van het Boek (joden en christenen), 
tenzij zij berouw tonen, omdat Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de 
betekenis): “De ontuchtige man wenst slechts te trouwen met een 
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ontuchtige vrouw of een afgodenaanbidster, en de ontuchtige vrouw wenst 
slechts te trouwen met een ontuchtige man of een afgodenaanbidder. En dat 
is verboden 42 voor de gelovigen.” 43 [Soerat an-Noer (24), aayah 3.] 

  

Een realistische kijk op een huwelijk met vrouwen van de mensen 

van het Boek 

Het is dus onder bepaalde voorwaarden toegestaan om te trouwen met een 
joodse of christelijke vrouw. Dit is toegestaan volgens de tekst van de Qor-
aan. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis): “Vandaag zijn 
de goede en toegestane zaken toegestaan voor jullie gemaakt. En het voedsel 
(geslacht vee) van degenen aan wie het Boek gegeven is (joden en 
christenen) is toegestaan voor jullie 44 en jullie voedsel is toegestaan voor 

                                                           
42

 Noot van uwkeuze.net: Ibn Kethier zei in zijn Tefsier: “Vandaar dat al-Imaam Ah’med ibn 
H’anbel (moge Allah hem genadig zijn) van mening was dat het niet toegestaan is om een 
huwelijkscontract te sluiten tussen een kuise man en een prostituee terwijl zij nog steeds haar 
gewoontes heeft totdat zij berouw toont. Wanneer zij dan berouw toont, dan is het 
toegestaan om een huwelijkscontract met haar aan te gaan en anders niet. Evenzo is het niet 
toegestaan om een vrije kuise vrouw te huwen met een onzedelijke ontuchtige man totdat hij 
oprecht berouw toont.” 
43

 Noot van uwkeuze.net: de zwaar onzedelijke zondaar die neigt naar ontucht, overspel en 
onzedelijkheid wenst niet te huwen met rechtschapen vrouwen, maar streeft slechts naar het 
verkrijgen van een onzedelijke ordinaire vrouw zoals hij, of een afgodenaanbidster. En de 
zwaar zondige vrouw die geen rekening houdt met de wetgeving, daar wensen geen 
rechtschapen mannen een huwelijk mee aan te gaan, zij wenden zich juist van haar af. Het 
gezegde luidt daarom: “Soort zoekt soort.” (Uit Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie 

Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-
‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.) 
44

 Noot van uwkeuze.net: in principe is hun voedsel toegestaan voor moslims omdat de 
essentiële islamitische voorschriften overeenkomen met de voorschriften in hun Boeken. 
Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie zei hierover: “Hun voedsel is toegestaan behalve als zij de 
essentiële islamitische regels niet in acht nemen, of verboden zaken aan hun voedsel of 
drinken toevoegen. (Tefhiem al-Qor-aan.) De vier evangeliën bevatten geen verklaring dat de 
spijswetten zijn geannuleerd door Jezus (vrede zij met hem). Integendeel, hij zou gezegd 
hebben: “Denk niet dat ik gekomen ben om de wet (van Mozes) of de profeten (vóór en na 
hem) teniet te doen; ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te vervullen (uit te 
voeren, te bevestigen)…” (Matteüs 5:17.) De vrijheid aangaande voedsel waar de Post-
Paulijnse christenen van genieten komt dus niet overeen met hetgeen Jezus (vrede zij met 
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hen. En (toegestaan voor jullie om mee te trouwen zijn) de kuise vrouwen 
van de gelovige vrouwen en de kuise vrouwen van degenen aan wie het Boek 
gegeven is vóór jullie (joden en christenen) wanneer jullie hen hun 
vergoeding (de mahr – bruidsschat) geven. Jullie dienen kuis te zijn en niet 
ontuchtig, noch in het geheim minnaressen te nemen 45…” [Soerat al-Maa-

idah (5), aayah 5.] 

Ibn al-Qayyim zei: “Het is toegestaan om te trouwen met een vrouw van de 
mensen van het Boek. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): 
‘…(toegestaan voor jullie om mee te trouwen zijn) de kuise vrouwen van de 
gelovige vrouwen en de kuise vrouwen van degenen aan wie het Boek 
gegeven is vóór jullie (joden en christenen)…’ Moehsan hier betekent kuis 
(eerbaar, zedig, ingetogen); hetzelfde woord is ook gebruikt in soerat an-

Nisaa-e om getrouwde vrouwen te omschrijven die verboden zijn om te 
huwen aan iemand anders. En er is gezegd dat de eerbare vrouwen met wie 
een huwelijk toegestaan is, vrije vrouwen zijn, dus slavinnen van de mensen 
van het Boek zijn niet toegestaan. Maar de eerste mening is de correcte 
mening wegens verschillende redenen… 

Het punt is dat Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is 
Hij) ons toegestaan heeft om te trouwen met zedige vrouwen van de mensen 
van het Boek, en de metgezellen van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa 

sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) deden dat. ‘Oethmaan 
(moge Allah tevreden zijn met hem) trouwde met een christelijke vrouw, zo 
ook deed Talh’ah ibn ‘Oebayd-Allaah (moge Allah tevreden zijn met hem); en 
Hoedzayfah (moge Allah tevreden zijn met hem) trouwde met een joodse 
vrouw. 

 

 

                                                                                                                                           
hem) zelf praktiseerde en onderwees (zie ook b.v. Handelingen 10:14). (Naar The Message of 

the Qur’aan van Moh’ammed Asad. 
45

 Noot van uwkeuze.net: net zoals vrouwen moeten mannen ook eerbaar en kuis zijn en 
onwettige seksuele activiteit mijden. Zie o.a. de artikelen http://uwkeuze.net/overspel-en-
steniging/ (waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?) 
en http://uwkeuze.net/zinaa-een-gruweldaad-en-een-slechte-weg/. 
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‘Abd-Allaah ibn Ah’mad zei: “Ik vroeg mijn vader over een moslimman die 
trouwde met een christelijke of joodse vrouw. Hij zei: ‘Ik heb liever dat hij dit 
niet doet, maar als hij het doet, sommige metgezellen van de profeet 
(salallaahoe ‘alayhie wa sellem) deden dat ook.’” (Ah’kaam Ahloe d-

Dzimmah, 2/794, 795.) 

Hoewel we zeggen dat het toegestaan is en we niet twijfelen dat er een 
duidelijke tekst is die hier over gaat, denken we desondanks dat een moslim 
toch beter niet moet trouwen met een kitaabie-vrouw (een vrouw van de 
mensen van het Boek), om verschillende redenen: 

1.) Een van de voorwaarden voor een huwelijk met een kitaabie-vrouw is dat 
ze zedig moet zijn, maar er zijn maar weinig zedige vrouwen in deze niet-
islamitische samenlevingen (dit wil niet zeggen dat ze allemaal ontuchtig of 
overspelig zijn, maar denk ook aan hun gedrag, manier van kleden etc.). 

2.) Een van de voorwaarden voor een huwelijk met een kitaabie-vrouw is dat 
de moslimman de leiding dient te hebben over het gezin. Maar wat er 
tegenwoordig gebeurd is dat degenen die trouwen met vrouwen van kaafir-
landen met hen trouwen volgens hun wetten, en er is enorm veel onrecht in 
hun systemen. Zij erkennen het gezag van een moslimman over zijn vrouw en 
kinderen niet, en als de vrouw boos wordt op haar echtgenoot, dan kan ze 
zijn gezin vernietigen en de kinderen wegnemen, met de steun van de wetten 
van haar land en met de steun van hun ambassades in de meeste landen. Het 
is geen geheim dat de moslimlanden geen macht hebben om de druk van 
deze landen en hun ambassades te weerstaan. 

3.) De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) moedigde ons aan om te 
zoeken naar moslimvrouwen die religieus toegewijd zijn. Aboe Hoerayrah 
(moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (salallaahoe 

‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Een vrouw 
kan gehuwd worden om vier redenen: haar bezit, haar afkomst, haar 
schoonheid en haar religieuze toewijding. Kies degene die religieus is! Moge 
jullie handen met stof gewreven worden (d.w.z. moge jullie succes hebben).” 
(Overgeleverd door al-Boekhaarie, 4802; Moeslim, 1466.) Als een vrouw 
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moslim is maar niet religieus toegewijd is en met een goed karakter, dan 
wordt de moslimman niet aangemoedigd om met haar te trouwen. Een 
huwelijk is niet gewoonweg een kwestie van alleen maar lichamelijk plezier; 
integendeel, het is een kwestie van de rechten van Allah en de rechten van 
de echtgenote, en het behouden en beschermen van zijn gezin, zijn eer en 
zijn eigendommen, en het opvoeden van zijn kinderen. Hoe kan een man die 
trouwt met een kitaabie-vrouw er zeker van zijn dat zijn zonen en dochters 
opgevoed zullen worden in overeenstemming met de Islaam wanneer hij hen 
in de handen van deze moeder laat die niet gelooft in Allah en deelgenoten 
aan Hem toekent? 

Ook al zeggen we dat het toegestaan is om te trouwen met een kitaabie-
vrouw, het wordt niet aangemoedigd en we adviseren om dit niet te doen 
vanwege de negatieve gevolgen die dit tot gevolg kan hebben. De wijze 
moslimman dient de beste vrouw te kiezen om zijn kinderen te baren en op 
lange termijn te denken betreffende zijn kinderen en hun religieuze 
opvoeding. 46 Hij dient er van overtuigd te zijn dat zijn vrouw goed voor zijn 
huis en kinderen zal zorgen bij zijn afwezigheid. Hij dient zijn begeerte of 
wereldse belangen of vergankelijke uiterlijke schoonheid hem niet blind te 
laten maken; ware schoonheid is de schoonheid van religieuze toewijding en 
goed gedrag. 
 

Hij dient te beseffen dat als hij dit soort vrouwen opgeeft omwille van 
hetgeen beter is voor zijn religieuze toewijding en dat van zijn kinderen, dat 
Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) hem zal compenseren 
met iets beters. Want “eenieder die iets opgeeft omwille van Allah, Allah zal 
hem compenseren met iets beters dan dat,” zoals de profeet (salallaahoe 

‘alayhie wa sellem) ons vertelde, degene die de waarheid sprak en niet sprak 
uit eigen bevliegingen en begeerten. 
 

Een ander belangrijk punt dat al aangekaart is, is de volgende vraag: worden 
de joden en christenen van tegenwoordig beschouwd als mensen van het 
Boek of als moeshrikien (polytheïsten, afgodaanbidders, ongelovigen in de 
eenheid van Allah)? M.a.w., zijn de joden en christenen tegenwoordig 
moeshrikien? Zo ja, is het dan toegestaan om met hun vrouwen te trouwen? 

                                                           
46

 Zie de verhandeling http://uwkeuze.net/opvoeding-seksuele-voorlichting/ - het opvoeden 
van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam. 
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De christenen en joden zijn volgens de Qor-aan koeffaar en moeshrikien, 
maar zij zijn uitgezonderd van het verbod om met hun vrouwen te trouwen, 
omdat Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de 
betekenis): “En trouw niet met de afgodenaanbidsters totdat zij geloven (en 
alleen Allah aanbidden). En zeker, een gelovige slavin is beter dan een (vrije) 
afgodenaanbidster, ook al behaagt zij jullie (i.v.m. schoonheid, rijkdom, 
manieren of afkomst)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 221.] 

Dit is de duidelijkste manier om de twee verzen in overeenstemming te 
brengen. 

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) heeft hen omschreven 
als moeshrikien, aangezien Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie van de 
betekenis): “Zij (joden en christenen) hebben hun rabbijnen en hun 
monniken tot heren naast Allah genomen 47 en ook de Masieh’ (Messias, 
Jezus), zoon van Maryam (Maria), terwijl zij slechts zijn bevolen om één God 
(Allah) te aanbidden: er is geen god die het recht heeft om aanbeden te 
worden behalve Hij. Verheven is Hij boven de deelgenoten die zij (onterecht 
aan Hem) toekennen.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 31.] 

Dus zij zijn koeffaar en moeshrikien, maar Allah de Meest Barmhartige heeft 
ons toegestaan om met hun vrouwen te trouwen als zij zedig zijn. Dit is een 
vrijstelling op de algemene betekenis van het vers in soerat al-Baqarah. 

Maar we dienen te beseffen dat het beter is om niet te trouwen met 
vrouwen van de mensen van het Boek, zeker tegenwoordig, zoals we 
hiervoor al hebben aangegeven. Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig 
zijn) zei: “…aangezien dit het geval is, is het beter om niet te trouwen met 
een vrouw van de mensen van het Boek, omdat ‘Oemar tegen degenen die 

                                                           
47

 Noot van uwkeuze.net: degenen die bepalen wat toegestaan en verboden is zonder zich te 
beroepen op het Boek van Allah, kennen zich de rang van godheid toe (zie aayah 45:23); en 
degenen die hun recht om wetten te maken erkennen en deze volgen (door hen te 
gehoorzamen in dingen welke zij toegestaan of verboden verklaarden volgens hun eigen 
begeerten, zonder dat het opgedragen is door Allah de Verhevene), hebben hen als heren 
genomen. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) 
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trouwden met vrouwen van het Boek zei: ‘Scheid van hen,’ dus scheidden zij 
van hen, behalve Hoedzayfah. ‘Oemar zei tegen hem: ‘Scheid van haar.’ 
(Hoedzayfah) zei: ‘Getuig jij dat zij h’araam is?’ Hij zei: ‘Zij is een levend 
kooltje, scheid van haar.’ Hij zei: ‘Getuig jij dat zij h’araam is?’ Hij zei: ‘Zij is 
een levend kooltje.’ Hij zei: ‘Ik weet dat zij een levend kooltje is, maar zij is 
toegestaan voor mij.’ Enige tijd later scheidde hij van haar, en er werd tegen 
hem gezegd: ‘Waarom scheidde je niet van haar toen ‘Oemar je opdroeg dit 
te doen?’ Hij zei: ‘Ik wilde niet dat mensen zouden denken dat ik iets 
verkeerds gedaan had (door met haar te trouwen).’ Misschien hield hij van 
haar of misschien hadden zij een kind samen, dus hield hij van haar.” (Al-

Moeghnie, 7/99.) 

Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als de vrouw van de 
mensen van het Boek bekend staat dat ze zedig is en dat ze weg blijft van de 
middelen die leiden naar immoraliteit, dan is het toegestaan omdat Allah dat 
toegestaan heeft en ons toegestaan heeft om met hun vrouwen te trouwen 
en hun vlees te eten. Maar tegenwoordig is er de angst dat degenen die 
trouwen met hen met veel kwaad geconfronteerd worden. Zij kunnen hem 
oproepen tot hun religie en dat kan leiden naar dat hun kinderen opgevoed 
worden als christenen. Dus het gevaar is zeer echt en zeer serieus. Om aan de 
veilige kant te zijn, dient een gelovige niet met hen te trouwen. En in de 
meeste gevallen is er geen garantie dat de vrouwen geen immorele daden 
zullen begaan… Maar als de man dit dient te doen, dan begaat hij geen 
zonde, zodat hij zichzelf ingetogen kan houden en zijn blik kan neerslaan door 
met haar te trouwen. Hij dient zich in te spannen om haar tot de Islaam uit te 
nodigen en op zijn hoede te zijn voor haar kwaad en op te passen dat zij hem 
en zijn kinderen niet meesleurt richting koefr.” (Fataawaa Islaamiyyah, 
3/172.) 

Trouwen met een vrouw van de mensen van het Boek kan zorgen voor vele 
problemen, waaronder: 

1.) Het kan zijn dat hij hoffelijk dient te zijn tegenover zijn vrouw ten koste 
van zijn religie, vooral als zij “zeer toegewijd” is aan haar eigen religie. Dit kan 
betekenen dat zij kruizen in huis ophangt of beeldjes plaatst en naar de kerk 
gaat, en kinderen zullen niet veilig zijn in zulke omgeving. 
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2.) Zij wast zich misschien niet voldoende na het beëindigen van haar 
menstruatieperiode, of ze zal tegen hem zeggen om geslachtsgemeenschap 
met haar te hebben terwijl ze menstrueert (of tijdens de dagen van 
Ramadhaan), of ze laat hem iets doen dat h’araam is volgens de sharie’ah 
wat hem lichamelijk schade kan berokkenen. 
 

3.) Hij zal misschien in beschamende situaties geplaatst worden vanwege 
haar onverschillige houding met betrekking tot haar kleding en het mengen 
met mannen en spreken met hen. 48 
 

4.) Het opvoeden van kinderen zal vele problemen geven als een dergelijke 
vrouw de kinderen niet volgens de Islaam wil opvoeden. Denk dan aan 
bijvoorbeeld het gevaar voor shirk (polytheïsme, afgoderij) en koefr 
(ongeloof), en zonden zoals muziek, roken, alcohol, gokken etc. etc. 
 

5.) De regeringen van deze vrouwen van het Boek zullen aan haar kant staan 
en zullen haar de voogdij over de kinderen geven als er meningsverschillen 
ontstaan en er gescheiden wordt. Dit zal er voor zorgen dat de kinderen 
verloren zijn en vallen in koefr. Zulke gevallen zijn al te bekend en talrijk en 
hoeven hier daarom niet genoemd te worden. 
 

Tot zover kunnen we concluderen dat trouwen met vrouwen van de mensen 
van het Boek toegestaan is mits ze zedig en ingetogen zijn, en dat het 
afgeraden wordt om met hen te trouwen vanwege de vele gevaren. Als 
iemand toch met een vrouw van de mensen van het Boek wil trouwen, dient 
het huwelijk te voldoen aan de volgende punten om islamitisch acceptabel te 
zijn: 
 

1.) Het aanbod of voorstel (iedjaab) door de voogd (walie) van de vrouw – die 
haar vader kan zijn of eenieder die zijn plaats inneemt als hij niet aanwezig is, 
op voorwaarde dat hij van dezelfde religie is als de vrouw – door te zeggen, 
bijvoorbeeld: “Ik bied mijn dochter in huwelijk aan jou aan,” of “ik huw die-
en-die aan jou,” of soortgelijke woorden. 

                                                           
48

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/bewijs-voor-het-verbod-op-het-mengen-van-mannen-en-
vrouwen/. 
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2.) Acceptatie (qaboel) van de kant van de echtgenoot, door te zeggen, 
bijvoorbeeld: “Ik accepteer,” of soortgelijke woorden. 

3.) Het huwelijkscontract (nikaah’) geschiedde in de aanwezigheid van twee 
moslimgetuigen. 

Dan is het huwelijk geldig. (Voor meer details, zie het hoofdstuk “Het 

huwelijk volgens de Soennah van profeet Moh’ammed ملسو هيلع هللا ىلص” in dit e-boek.) 
Als één van deze voorwaarden ontbreekt, dan is het huwelijk niet geldig en 
dient men het opnieuw te doen. Het huwelijk dient ook bekendgemaakt te 
worden. De plaats waar het huwelijkscontract gesloten is heeft geen enkele 
invloed op de geldigheid van het huwelijk. 

Een moslimman die trouwt met een vrouw van de mensen van het Boek 
dient te weten dat het niet toegestaan is om zijn joodse of christelijke vrouw 
te dwingen om moslim te worden. Allah de Verhevene zegt: 
(Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “Er is geen dwang in de 
religie. Werkelijk, het rechte pad (van leiding) is duidelijk onderscheiden van 
het slechte pad (van dwaling)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 256.] 

Ibn Kethier zei: “Allah zegt ‘er is geen dwang in de religie’, dat betekent: 
dwing niemand om de Islaam te accepteren, want het is voor de hand liggend 
en duidelijk, en de bewijzen zijn duidelijk. Het is niet nodig om iemand te 
dwingen de Islaam te aanvaarden. Integendeel, eenieder die Allah leidt naar 
de Islaam en zijn hart er voor opent en zijn begrip verlicht, zal het 
binnentreden met overtuiging; maar eenieder die Allah blind maakt in zijn 
hart en zijn gehoor en begrip verzegelt, zal geen voordeel halen uit het 
gedwongen worden om de religie te aanvaarden. Ze zeiden dat de reden voor 
de openbaring van dit vers enkele mensen van de ansaar betrof, hoewel deze 
bepaling algemeen is.” (Tesfier Ibn Kethier, 1/311.) 

We kunnen dit artikel afsluiten met de conclusie dat het trouwen met een 
vrouw van de mensen van het Boek (joden en christenen) toegestaan is 
volgens de teksten. Er zijn echter verschillende voorwaarden waar die joodse 
of christelijke vrouw aan moet voldoen. 
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Echter het wordt niet aangeraden om met zulke vrouwen te trouwen 
vanwege de schadelijke gevolgen waar een dergelijk huwelijk toe kan leiden 
en omdat vele van zulke vrouwen niet voldoen aan de voorwaarden. 

Tot slot dient men voor ogen te houden dat eenieder die een dergelijk 
huwelijk nalaat en iets zoekt wat beter is voor zijn religieuze toewijding en de 
religie van zijn kinderen, Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en 
Verheven is Hij) zal hem vergoeden met iets beters, want “eenieder die iets 
opgeeft omwille van Allah, Allah zal hem compenseren met iets beters dan 
dat,” zoals de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei. 

En Allah is de Bron van succes en kracht, en Degene Die leidt naar het rechte 
pad. 
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Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg 

 

Zinaa (ontucht, overspel) zorgt voor een vreselijke bestraffing! 
 

Door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. Samengesteld uit teksten van o.a. ad-
Dzahabie, sheikh al-Moenadjid en het blad Minhadj as-Soennah. 

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met 
de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun 
voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag. 

Het Arabische woord zinaa betekent onzedelijkheid en het heeft in de 
sharie’ah twee betekenissen: een algemene betekenis en een specifieke 
betekenis. 

De algemene betekenis omvat dat wat bestraffing (h’add) met zich 
meebrengt en dat wat geen bestraffing met zich meebrengt. De Islaam geeft 
de naam zinaa niet alleen aan dat wat bestraffing met zich meebrengt, want 
dat is slechts één van de vele soorten zinaa. Ibn ‘Abbaas (moge Allah 
tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Ik heb nooit een betere definitie 
gehoord van ‘kleine fouten’ [wat genoemd wordt in soerat an-Nadjm (53), 
aayah 32 49] dan dat wat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met 
hem) verhaald heeft van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah heeft voor iedere zoon van 
Aadam zijn aandeel van zinaa voorbeschikt, en er is geen manier om er aan 
te ontsnappen. De zinaa van het oog is een blik, de zinaa van de tong is 
spreken en de zinaa van de gedachte is het wensen en hopen; vervolgens 
zullen de geslachtsdelen er naar handelen of niet.’” [Overgeleverd door al-
Boekhaarie (11/26) en Moeslim (4/2046).] 

                                                           
49

 Allah de Verhevene zegt daar (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die de grote 
zonden en al-fawaah’ish (de zedeloosheid, schaamteloze daden, losbandigheid, obsceniteit en 
onwettige geslachtsgemeenschap) mijden, behalve kleine fouten…” [Soerat an-Nadjm (53), 
aayah 32.] 
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Al-Boekhaarie (moge Allah hem genadig zijn) heeft deze h’adieth opgenomen 
in een hoofdstuk met de titel “baab zinaa al-djawaarih’ doena al-fardj 
(hoofdstuk over de zinaa van de lichaamsdelen, anders dan de 
geslachtsdelen)”. 
 

Al-H’aafidhz Ibn H’adjar (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Zinaa 
wordt niet altijd in verband gebracht met de geslachtsdelen zelf, maar kan 
ook betrekking hebben op andere lichaamsdelen, zoals de ogen enzovoorts.” 
50 Ibn Battaal (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Kijken en spreken 
worden zinaa genoemd, omdat zij leiden naar de echte zinaa. Dit is waarom 
hij gezegd heeft, dat de geslachtsdelen er naar handelen of niet.” 
 

Zinaa is één van de verboden (h’araam) daden en één van de belangrijkste 
grote zonden (kabaa-ir), na shirk [iets of iemand naast Allah aanbidden, 
afgoderij, polytheïsme, deelgenoten aan Allah toekennen, Eigenschappen van 
Allah aan iemand anders toekennen, het schenden van tawh’ied (de eenheid 
van Allah)] en moord. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige 
interpretatie): “En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen, noch 
iemand doden waarvan Allah het verboden heeft – behalve volgens het recht 
-, noch ontucht 51 begaan: en wie dat doet zal een bestraffing ondergaan. De 
kwelling zal voor hem verdubbeld worden op de Dag der Opstanding en hij 
zal daarin onsterfelijk zijn en veracht worden. Behalve degene die berouw 
toont 52 en gelooft en rechtschapen daden verricht; voor hen zal Allah hun 
zonden dan omwisselen in goede daden. En Allah is Vergevensgezind, 
Barmhartig.” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 68-70.] 

                                                           
50

 Zie de artikelen http://uwkeuze.net/de-djihaad-van-de-ogen/ en http://uwkeuze.net/de-
grote-deugd-van-het-neerslaan-van-de-ogen/. 
51

 Met ontucht wordt onwettige geslachtsgemeenschap bedoeld en slaat zowel op getrouwde 
personen (overspel) als ongetrouwde personen (ontucht). 
52

 Oprecht berouw wist de zonde uit. Waar berouw dient oprecht omwille van Allah de Meest 
Barmhartige te zijn. Men dient zich tot Allah te richten met een oprecht gevoel van schuld en 
spijt en een serieuze vastbeslotenheid om de zonde niet te herhalen (zie aayah 20:82). 
Bovendien dient de zondaar meer goede daden te verrichten zodat Allah de Verhevene 
daarmee het kwaad dat hij heeft aangericht zal uitwissen (zie aayah 11:114). Onderdeel van 
oprecht berouw is ook dat als men anderen onrecht heeft aangedaan, men dat recht herstelt 
door b.v. gestolen goederen terug te geven en vergeving te vragen aan degenen waarover 
men geroddeld heeft etc. 
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Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En nader de 
onwettige geslachtsgemeenschap niet. 53 Waarlijk, het is een gruweldaad en 
een slechte weg.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 32.] 
 

Imaam al-Qoertoebie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “De 
‘oelamaa-e (geleerden) hebben gezegd dat het zinsdeel ‘en nader de 
onwettige geslachtsgemeenschap niet’ krachtiger is dan slechts het zeggen 
van ‘bega geen zinaa’, omdat de betekenis hiervan is: ‘Kom zelfs niet dicht bij 
zinaa.’ Dit betekent dat men geen daden moet verrichten die in de buurt van 
zinaa komen of er toe leiden, zoals het alleen zijn met iemand van het andere 
geslacht (waar hij geen mah’ram voor is) 54, iemand van het andere geslacht 
(waar hij geen mah’ram voor is) aanraken of ernaar kijken (op straat, internet 
enz.), naar slechte plaatsen gaan, op een verboden manier praten tegen 
vrouwen/mannen die niet verwant zijn (chatten, op school etc.), denken aan 
en voornemen om onzedelijke daden te verrichten enzovoort.” 
 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De ontuchtige 
vrouw en de ontuchtige man, gesel eenieder van hen met honderd 
zweepslagen. 55 - 56 En laat medelijden met hen jullie niet overmannen in (het 

                                                           
53

 Het bevel om iets niet te naderen is een sterke vorm van verbieden (het betekent dat men 
ook de aanleidingen tot het plegen van een dergelijk verbod moet mijden). Alle deuren naar 
onwettige geslachtsgemeenschap moeten gesloten blijven, want het vernietigt de basis van de 
familie, het heeft een negatieve invloed op de belangen van kinderen, het veroorzaakt 
moorden en vetes en verlies van reputatie en bezit, en het ontbindt permanent de banden van 
de samenleving. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene verzie.) 
54

 ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald dat de profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): 
“Telkens wanneer een man alleen is met een vrouw (waar hij geen mah’ram voor is), dan is de 
duivel de derde.” (Een at-Tirmidzie h’adieth 3118.) 
55

 Sociale systemen die gerelateerd waren aan de gezonde menselijke aard beschouwden 
onwettige geslachtsgemeenschap tussen een man en een vrouw (d.w.z. buiten het huwelijk 
om) altijd als een serieuze misdaad en schreven daarvoor strenge bestraffingen voor. Maar 
met de achteruitgang van morele waarden werd deze moraliteit zwakker en zwakker en de 
houding tegenover deze misdaad meer en meer tolerant. Er zijn verschillende juridische, 
morele en historische aspecten aangaande dit probleem die enige uitleg behoeven. Want als 
deze niet in detail verduidelijkt worden, zal de ‘moderne’ mens het moeilijk vinden om deze 
goddelijke wet daaromtrent te begrijpen. Zie Tefhiem al-Qor-aan van Sayyid Aboe al-A’laa 
Mawdoedie voor “Legal, moral and historical aspects regarding the punishment for zinaa”. 
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toepassen van de straffen in) de religie van Allah, indien jullie geloven in Allah 
en de Laatste Dag. 57 En laat een groep van de gelovigen getuige zijn van hun 
bestraffing.” [Soerat an-Noer (24), aayah 2.] 

De juristen zeggen dat deze laatste aayah de bestraffing is voor de 
ontuchtplegers die nog nooit getrouwd zijn geweest. Als een persoon al eens 
getrouwd is geweest voordat hij deze misdaad van zinaa pleegde, dan dient 
hij of zij bestraft te worden met steniging tot de dood. (Alle straffen die 
opgelegd worden door de islamitische wetgeving worden alleen uitgevoerd 
onder het bewind van een islamitische staat en uitgesproken door een 
islamitische rechtbank. 58) Dit is vastgesteld door het gebruik van de profeet 

                                                                                                                                           
56

 Deze bestraffing geldt voor ongetrouwde personen die schuldig zijn aan de hierboven 
vermelde misdaad (zinaa: onwettige geslachtsgemeenschap). Men spreekt bij een 
ongetrouwde persoon van ontucht en bij een getrouwde persoon van overspel. Als de 
getrouwde persoon deze misdaad (zinaa) begaat, dan is de bestraffing steniging tot de dood 
erop volgt, volgens de Wet van Allah, uitgesproken door een islamitische rechtbank, met 
voldoende bewijs. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De 
boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) oordeelde dat de 
ongehuwde persoon die schuldig was aan onwettige geslachtsgemeenschap voor een jaar 
verbannen moest worden en de wettelijke bestraffing moest ondergaan (d.w.z. geslagen 
worden met honderd slagen).” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.) Djaabir ibn ‘Abdiellaah al-Ansaarie 
(moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Een man van de stam van Banie Aslam kwam 
bij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en informeerde hem 
dat hij onwettige geslachtsgemeenschap had begaan en hij getuigde vier keer tegen zichzelf. 
De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) beval toen dat hij 
gestenigd moest worden tot de dood erop volgt omdat hij een getrouwde persoon was.” 
(Sah’ieh’ al-Boekhaarie.) 
57

 Wees niet barmhartig en genadevol tegenover hen bij het toepassen van de wetgeving van 
Allah de Verhevene. Het natuurlijke gevoel van barmhartigheid wordt niet afgekeurd bij het 
toepassen van de straffen, maar het gaat hier om de barmhartigheid die de rechter ertoe kan 
leiden de straf te annuleren (of verminderen), wat niet toegestaan is voor hem. (Tefsier Ibn 

Kethier.) 
58

 In het artikel http://uwkeuze.net/moord-en-eerwraak/ wordt o.a. aangegevendat al-
Qoertoebie zei: “Er is geen meningsverschil onder de geleerden dat qisaas (rechtmatige 
vergelding), zoals executie, niet uitgevoerd kan worden behalve door degenen met gezag, die 
verplicht zijn de qisaas en h’add bestraffingen etc. uit te voeren. Want Allah Soebh’aanahoe 

wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) heeft het bevel aangaande qisaas tot alle moslims 
gericht en het is niet mogelijk voor alle moslims om samen te komen om de qisaas uit te 
voeren. Daarom hebben zij een leider aangesteld die hen kan vertegenwoordigen bij het 
uitvoeren van de qisaas en h’add bestraffingen.” (Tefsier al-Qoertoebie, 2/245, 246.) Men 
dient dus nooit het recht in eigen hand te nemen! 
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(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Als zij niet bestraft worden in dit 
leven en sterven zonder berouw te tonen (door oprecht spijt te hebben, er 
afstand van te nemen enz.), dan zullen zij bestraft worden in de Hel met 
zwepen van vuur. 

In een langere h’adieth overgeleverd door al-Boekhaarie, op gezag van 
Samoerah ibn Djoendab (moge Allah tevreden zijn met hem), betreffende 
een droom van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) waarin 
hij vergezeld werd door Djibriel en Mikaa-il (vrede zij met hen), zei de profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): 
“…We kwamen bij een put, welke leek op een oven en we hoorden er 
geschreeuw uit komen, dus we keken er in en zagen naakte mannen en 
vrouwen die schreeuwden wanneer de vlammen hen van onder bereikte. Ik 
vroeg: ‘Wie zijn zij, O Djibriel?’ Hij antwoordde: ‘Mannen en vrouwen die 
ontucht gepleegd hebben.’” 

In een uitleg van de betekenis van de aayah betreffende de Hel 
(Nederlandstalige interpretatie): “Zij (de Hel) heeft zeven poorten, aan elke 
poort is een deel van hen (haar bewoners) toebedeeld 59” [soerat al-H’idjr 
(15), aayah 44], heeft ‘Ataa-e gezegd: “De meest afschuwelijke van deze 
poorten in termen van hitte, pijn, leed en stinkende lucht, is de poort voor de 
plegers van ontucht, die dit deden (zelfs) nadat zij de afschuwelijkheid 
hiervan wisten.” 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De ontuchtige 
man (zaanie) wenst slechts te trouwen met een ontuchtige vrouw (zaaniyah) 
of een afgodenaanbidster (moeshrikah), en de ontuchtige vrouw wenst 
slechts te trouwen met een ontuchtige man of een afgodenaanbidder. 60 En 
dat is verboden 61 voor de gelovigen.” [Soerat an-Noer (24), aayah 3.] 

                                                           
59

 Allah de Almachtige heeft aan elke poort een aantal volgelingen van de satan toebedeeld. 
Eenieder van hen zal een poort binnengaan in overeenstemming met zijn daden en hij zal daar 
voortdurend blijven in een niveau van de Hel in overeenstemming met zijn daden. (Tefsier Ibn 

Kethier.) 
60

 De zwaar onzedelijke zondaar die neigt naar ontucht, overspel en onzedelijkheid wenst niet 
te huwen met rechtschapen vrouwen, maar streeft slechts naar het verkrijgen van een 
onzedelijke ordinaire vrouw zoals hij, of een afgodenaanbidster. En de zwaar zondige vrouw 
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Één betekenis hiervan, is dat een man die toestemt om te trouwen of een 
seksuele relatie heeft met een polytheïst of een prostituee, zelf ook een 
polytheïst of een zaanie (ontuchtpleger/overspelige man) is en hetzelfde 
geldt voor een dergelijke vrouw. Sommige geleerden zien het als een 
absoluut verbod voor een gelovige moslim om te trouwen met een andere 
moslim die zinaa gepleegd heeft, terwijl anderen het toestaan mits de 
persoon oprecht berouw getoond heeft tegenover Allah de Verhevene. 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En de twee 
personen 62 onder jullie die het (de gruweldaad, d.w.z. onwettige 
geslachtsgemeenschap) begaan, straf hen beiden. En als zij berouw tonen en 
zich verbeteren door rechtschapen daden te verrichten, laat hen dan met 
rust. Waarlijk, Allah is Berouwaanvaardend, Barmhartig.” [Soerat an-Nisaa-e 
(4), aayah 16.] 

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De ontuchtige 
vrouw en de ontuchtige man, gesel eenieder van hen met honderd 
zweepslagen. En laat medelijden met hen jullie niet overmannen in (het 
toepassen van de straffen in) de religie van Allah, indien jullie geloven in Allah 
en de Laatste Dag. En laat een groep van de gelovigen getuige zijn van hun 
bestraffing.” [Soerat an-Noer (24), aayah 2.] 

 

 

                                                                                                                                           
die geen rekening houdt met de wetgeving, daar wensen geen rechtschapen mannen een 
huwelijk mee aan te gaan, zij wenden zich juist van haar af. De gezegde luidt daarom: “Soort 
zoekt soort.” (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan 
van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.) 
61

 Ibn Kethier zei in zijn Tefsier: “Vandaar dat al-Imaam Ah’med ibn H’anbal (moge Allah hem 
genadig zijn) van mening was dat het niet toegestaan is om een huwelijkscontract te sluiten 
tussen een kuise man en een prostituee terwijl zij nog steeds haar gewoontes heeft totdat zij 
berouw toont. Wanneer zij dan berouw toont, dan is het toegestaan om een huwelijkscontract 
met haar aan te gaan en anders niet. Evenzo is het niet toegestaan om een vrije kuise vrouw te 
huwen met een onzedelijke ontuchtige man totdat hij oprecht berouw toont.” 
62

 Degenen naar wie ‘twee’ verwijst kunnen ook twee mannen zijn die homoseksualiteit 
plegen. Zie het artikel http://uwkeuze.net/homoseksualiteit-in-de-islam/.  
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Toen dit vers werd geopenbaard, begreep men dat degenen die schuldig 
waren aan overspel bestraft moesten worden met honderd slagen. De 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verduidelijkte de bevelen 
(Nederlandstalige interpretatie): “Neem van mij, accepteer van mij. 
Ongetwijfeld heeft Allah nu het pad aan hen getoond. Voor ongetrouwde 
personen is de bestraffing honderd slagen en verbanning voor één jaar. Voor 
getrouwde overspelige personen is het honderd slagen en steniging tot de 
dood.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Kitaaboel H’oedoed.) 

‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Ik vroeg 
de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): 
“Welke zonde is de ergste in de ogen van Allah?” Hij zei (Nederlandstalige 
interpretatie): “Om enig deelgenoot aan Allah toe te kennen, terwijl Hij jou 
geschapen heeft.” Ik vroeg: “Wat daarna?” Hij zei: “Je kind doden uit angst 
dat hij samen met jou eet (d.w.z. armoede).” Ik vroeg: “Wat daarna?” Hij zei: 
“Het begaan van zinaa met de vrouw van je buurman.” [Overgeleverd door 
al-Boekhaarie (8/492) en Moeslim (1/90).] 

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Er is na shirk geen grotere zonde in de ogen 
van Allah de Verhevene, dan een druppel sperma die een man brengt in de 
baarmoeder van een vrouw die niet wettig is voor hem.” (Overgeleverd door 
al-Boekhaarie, Kitaaboe l-H’oedoed.) 

Alle religies zijn het eens over het feit dat zinaa h’araam is: geen enkele 
religie staat het toe. Jezus (vrede zij met hem) zou gezegd hebben: “Jullie 
hebben gehoord dat er is gezegd: ‘Jullie dienen geen overspel te begaan.’ 
Maar ik zeg tegen jullie, dat eenieder die begerig naar een vrouw kijkt, heeft 
in zijn hart al overspel met haar gepleegd. En als je rechteroog je laat 
struikelen (tot zonde verleidt), ruk het uit en werp het van je weg: want het is 
beter voor je dat één van je lichaamsdelen verloren raakt, dan dat je hele 
lichaam in de Hel wordt geworpen. En als je rechterhand je laat struikelen 
(tot zonde verleidt), hak het af en werp het van je weg: want het is beter voor 
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je dat één van je lichaamsdelen verloren raakt, dan dat je hele lichaam naar 
de Hel gaat 63.” (Matteüs 5:27-30.) 

De bestraffing voor zinaa is de meest ernstige van alle bestraffingen, omdat 
het de eer en afkomst van een persoon schendt.  

De zonde van zinaa kan van verschillende niveau’s zijn en de ernst van de 
overtreding hangt af van de aard en de omstandigheden van de daad. Maar 
alle zinaa is h’araam, een grote zonde en een daad van onzedelijkheid. Zinaa 
met een mah’ram (#13) (d.w.z. incest – moge Allah ons hiervoor behoeden!) 
of met een getrouwde vrouw, is veel erger dan zinaa met een vrouw waar 
men niet verwant aan is of een ongetrouwde vrouw, omdat het de schending 
van de rechten van de echtgenoot met zich meebrengt, zijn bed 
verontreinigt, een kind aan hem toeschrijft dat niet van hem is, en andere 
soorten overtredingen en kwaad. 

<<< (#13) Mah’ram (mv. mah’aariem): een man die volgens de sharie’ah niet 
met een bepaalde vrouw mag trouwen, vanwege de bloedverwantschap – 
zowel van vaderskant als van moederskant – of verwantschap die tot stand is 
gekomen door borstvoeding, huwelijk of stiefrelatie. Een mah’ram is een 
man waarbij een vrouw zich ongesluierd mag vertonen, de hand mee mag 
schudden en mee mag reizen etc., zoals haar man, broer, vader en alle 
andere mannen die genoemd zijn in soerat an-Noer (24), aayah 31.>>> 

Als haar man een buur is, wordt de misdaad van het zijn van een slechte buur 
toegevoegd aan de overtreding; als haar man diens broer of familielid is, 
wordt de misdaad van het breken van de familiebanden er aan toegevoegd. 
De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Hij zal het Paradijs niet binnen gaan, wiens 
buren niet veilig zijn voor zijn slechte daden.” [Overgeleverd door Moeslim 
(1/68).] 

 

                                                           
63

 Is dit een uitspraak die past bij het ‘op handen zijnde zoenoffer van Christus’? Nee! Het is 
een fikse waarschuwing die verwijst naar ieders persoonlijke verantwoordelijkheid: bega geen 
overspel (of andere zonden), anders zul je de gevolgen aan den lijve ondervinden! 
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En er zijn geen slechtere daden dan zinaa, en als de echtgenoot afwezig is 
omwille van Allah de Verhevene, zoals voor aanbidding, het zoeken van 
kennis of voor djihaad, dan is de zonde een combinatie van zondes. 
Boeraydah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “De vrouwen van de moedjaahidien (mv. van moedjaahid, en 
dit is een strijder in de djihaad) zijn zo heilig en verboden voor degenen die 
achterblijven als hun eigen moeders. Er is geen man van degenen die achter 
blijven die door de moedjaahidien toevertrouwd wordt om te zorgen voor 
zijn familie en hem dan bedriegt (door het plegen van zinaa), of hij zal op de 
Dag der Opstandig vastgehouden worden, en (degenen die hij bedroog) zal 
van zijn goede daden nemen zoveel als hij wil. Dus wat denken jullie?” 
[Overgeleverd door Moeslim (3515).] 
 

Als de ontuchtige persoon getrouwd is, is de zonde groter en de bestraffing is 
steniging tot de dood. En als hij een oude man is, dan is de zonde nog groter 
en zijn bestraffing is zoals de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) genoemd heeft in de h’adieth over de drie die Allah nooit zal aankijken, 
noch prijzen op de Dag der Opstanding en die een pijnlijke bestraffing zullen 
hebben (Sah’ieh’ Moeslim, 156). Als de zonde ook nog eens gepleegd is in 
een heilige maand of op een heilige plaats of op een tijdstip dat bijzonder is 
in de Ogen van Allah de Verhevene, dan is de zonde een combinatie van 
zondes. 
 

De foeqahaa-e (geleerden van fiqh – islamitische jurisprudentie) verklaren 
dat de hoofddaad van zinaa, wat de bestraffing draagt, onwettige 
geslachtsgemeenschap is, waarbij de twee “besneden delen” (d.w.z. de 
geslachtsorganen) samenkomen en er sprake is van penetratie van de top 
van de penis, omdat dit feitelijk penetratie is (wat de voorgeschreven h’add 
of bestraffing met zich mee brengt). 
 

Een persoon dient slechte daden te vermijden en alles wat hem hiertoe kan 
leiden. Allah de Verhevene heeft ons bevolen de vallen van shaytaan te 
vermijden, omdat Hij weet dat de shaytaan en de eigen ego (nefs) van een 
persoon, die één stap in de verkeerde richting zet, hem blijft aansporen om 
slechte daden te doen, totdat hij onzedelijke daden verricht. 
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Men dient na te denken over hoe serieus het is om een vrouw aan te raken 
(bijvoorbeeld door het schudden van de hand – zie het artikel 
http://uwkeuze.net/de-handdruk/) waar hij geen mah’ram van is. De profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Als iemand van jullie in het hoofd geslagen zou worden met 
een naald, dan zou dat beter zijn voor hem dan een vrouw aan te raken wie 
voor hem niet toegestaan is om aan te raken.” [Overgeleverd door at-
Tabaraanie; zie ook Sah’ieh’ al-Djaami’ (5045).] 
 
Dit verwijst naar de bestraffing van het aanraken, dus wat zou het oordeel 
zijn ten aanzien van ergere daden, zoals het omhelzen en zoenen en zelfs nog 
ergere soorten van ongeoorloofde handelingen? De moslim qaadhie (rechter) 
is gemachtigd om de juiste bestraffing te bepalen voor elke bewezen daad 
anders dan werkelijke gemeenschap; in geval van gemeenschap is de 
bestraffing door de Islaam bepaald, en wel 100 slagen en één jaar verbanning 
voor degene die niet getrouwd is, en steniging voor degene die getrouwd is. 
Dit is de bestraffing in deze wereld, en de bestraffing in het Hiernamaals is 
vele malen erger. 
 
Één van de belangrijke principes die de selef 64 (moge Allah hen genadig zijn) 
naar voren gebracht hebben, is dat de oprechte gelovige die werkelijk 
verlangt naar Allah en het Hiernamaals, niet dient te kijken of de zonde groot 
of klein is en of de zonde een bestraffing (h’add) draagt of niet. 
 
Het is overgeleverd dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) 
heeft gezegd: “Er is geen grote zonde als iemand vraagt om vergeving, en er 
is geen kleine zonde als een persoon vol houdt met het herhalen ervan.” 
 
Bilaal ibn Sa’d (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Kijk niet naar hoe 
klein de zonde is, maar denk aan de Grootheid van Degene Die je 
ongehoorzaam bent geweest.”  

                                                           
64

 Selef (selef as-saalih’): de vrome voorgangers, de eerste drie generaties: dus de sah’aabah 
(metgezellen van de profeet – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), hun volgelingen (at-

taabi’ien) en de leerlingen daarvan. 
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Overspel en steniging 

 

Waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten 

het huwelijk? 

Vertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. Uit het boek Discover 

Islam, onder redactie van al-Jumuah Magazine. 

Bestraffing in de Islam (al-Islaam) heeft een sociaal doel, namelijk het 
ontmoedigen en weerhouden van anderen om dezelfde misdaad te begaan. 
Het is dus een afschrikmiddel. De aard van de bestraffing hangt af van de 
ernst van het vergrijp in kwestie. Tegenwoordig zijn velen tegen de 
islamitische bestraffing voor ontucht en overspel omdat zij dit zien als niet 
naar verhouding of te wreed. Het basisprobleem hier zijn de verschillende 
maatstaven waarmee de ernst van de misdaad gemeten wordt. De Islaam 
ziet overspel als een zeer ernstige misdaad omdat dit het fundament van het 
familiesysteem ondermijnt waarop de hele bovenbouw van de samenleving 
gebouwd is. Onwettige relaties destabiliseren de familie en veroorzaken de 
instorting van het systeem. 

Enkele cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): 

– In 2001 werd 37.000 keer gescheiden. 

– Het aantal huwelijken daalde tot 83.000. 

– De laatste jaren leek het aantal scheidingen, inclusief flitsscheidingen, 
enigszins te stabiliseren rond de 37.000. Maar wanneer men ook ongehuwd 
samenwonende stellen meerekent, blijkt het aantal scheidingen veel hoger te 
liggen, naar schatting rond de 100.000. Het aantal kinderen dat bij deze 
scheidingen betrokken is, ligt tussen de 50 en 60 duizend. 

– In Nederland maakt 1 op de 6 kinderen onder de 21 een scheiding van de 
ouders mee. 
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– 1 op 3 huwelijken eindigt in echtscheiding. 

– In 4 op 5 echtscheidingen is de vrouw de eisende partij. 

– 1 op de 6 echtparen met kinderen gaat uit elkaar. 

– 1 op de 5 gescheiden vaders heeft geen contact meer met zijn kinderen. 

– 3 van de 4 gescheiden vrouwen met kinderen leven, naar onze maatstaven, 
in armoede. 

– 1 op de 3 noemt overspel als reden voor hun echtscheiding. 

Echtscheiding, het kind krijgt de rekening. Onderzoek wijst uit dat 
echtscheiding voor de kinderen grote problemen met zich mee kan brengen. 
In 1991 presenteerden wetenschappers Amato en Keith in de Verenigde 
Staten hun resultaten uit een metaonderzoek naar echtscheidingskinderen. 
Kinderen die een echtscheiding hadden meegemaakt bleken aanzienlijk 
slechter te presteren op school, hadden meer gedragsproblemen, een lager 
psychologisch en emotioneel welbevinden, een lager zelfbeeld en meer 
problemen op het gebied van sociale relaties dan kinderen uit intacte 
gezinnen. De gevolgen waren ongeveer hetzelfde voor jongens en voor 
meisjes, ook maakte het niet uit hoe oud het kind was tijdens de scheiding. 

Kinderpsychologe Judith Wallerstein presenteerde in The Unexpected Legacy 

of Divorce haar onderzoeksgegevens die ze in de loop van 25 jaar had 
verzameld in haar praktijk als kinderpsycholoog. De boodschap die ze de 
wereld wilde laten zien was dat er een zware schaduwzijde zit aan al die 
ontbonden huwelijken: misschien dat de ouders wel gelukkiger zijn, maar de 
kinderen zijn dat zeker niet! De gevolgen voor de kinderen, zo betoogt 
Wallerstein, zijn desastreus. De scheiding van hun ouders is voor hen niet de 
oplossing van een onhoudbare situatie, maar eerder het begin van een soms 
jarenlange zoektocht naar rust en stabiliteit. Deze kinderen groeien op met 
de angst dat ze de fouten van hun ouders zullen herhalen. En omdat er 
zoveel gebeurt in hun leven dat ze moeten verwerken ontwikkelen ze zich 
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langzamer en lopen meer risico dan andere kinderen in de problemen te 
raken. De cliënten die Wallerstein in haar kliniek behandelde waren stuk voor 
stuk zwaar beschadigd door de scheiding van hun ouders. 

Dit betekent echter niet dat elke scheiding deze gevolgen voor de kinderen 
heeft. Maar er is wel enige ondersteuning voor Wallersteins pleidooi te 
vinden in andere, meer empirische studies. Zo toonden onderzoekers 
Morrison en Coiro aan dat kinderen uit intacte gezinnen in alle opzichten 
beter functioneren dan kinderen van gescheiden ouders. Kinderen uit 
gescheiden gezinnen vertonen meer gedragsproblemen dan andere 
kinderen, ongeacht de mate van conflict in het huwelijk. 

Aldus kan men concluderen dat het instorten van families de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van toekomstige generaties in gevaar brengt, wat 
vervolgens leidt tot een vicieuze cirkel van verval, losbandigheid en 
desintegratie. Daarom is het noodzakelijk dat alle maatregelen genomen 
moeten worden om de familie te beschermen. Dit is waarom de Islaam 
nadruk legt op het beschermen van de familie door het opleggen van strenge 
bestraffingen voor activiteiten die de stabiliteit en het fundament van de 
familie (en dus de maatschappij) bedreigen. Deze bestraffingen zijn hetzelfde 
voor zowel mannen als vrouwen. Er is geen overdrijving in het feit dat 
islamitische bestraffingen slechts een onderdeel zijn van een veel groter 
geïntegreerd geheel. Dit zijn essentiële voorwaarden voor de toepassing van 
voorgeschreven bestraffingen in de Islaam: 

– Ten eerste, moslims worden sterk aanbevolen om te trouwen wanneer zij 
hiertoe in staat zijn, zodat zij hun emotionele en seksuele behoeften op een 
toegestane manier kunnen bevredigen. De profeet Mohammed (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “O jeugdigen! Wie van jullie zich kan veroorloven om te 
trouwen (financieel en lichamelijk), laat hem dan trouwen; want het laat de 
ogen neerslaan; eenieder die niet kan trouwen, hij dient te vasten, want dit 
zal hem beschermen.” Het is voor een man toegestaan om maximaal vier 
vrouwen te trouwen zolang hij hen gelijkwaardig en rechtvaardig kan 
behandelen. (Zie het hoofdstuk “Polygamie in de Islam” in dit boek.) In 
gevallen van bevestigde onverenigbaarheid of ontevredenheid hebben zowel 
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mannen als vrouwen het recht om te vragen voor een ontbinding van het 
huwelijk, maar dit moet de allerlaatste stap zijn en dit dient niet te snel 
uitgevoerd te worden. Scheiding wordt door Allah het meest gehaat van alle 
toegestane dingen. 

– Ten tweede, moslims dienen, of ze nu gehuwd of ongehuwd zijn, zich te 
allen tijde te houden aan de juiste islamitische richtlijnen betreffende 
kledingsvoorschriften (zie o.a. het artikel http://uwkeuze.net/de-boodschap-
van-de-hidjaab/) en gedrag (zie o.a. het artikel http://uwkeuze.net/de-
handdruk/) en het niet alleen zijn met vrouwen waarmee men mag trouwen 
65. Privacy dient gerespecteerd te worden en uitdagende situaties die kunnen 
leiden naar verleiding strikt vermeden als een kwestie van gehoorzaamheid 
tegenover Allah. 
 

– Ten derde, alleen een legitieme islamitische regering heeft het recht om 
deze bestraffingen op te leggen (nadat vier getuigen belastend getuigen). Een 
dergelijke islamitische regering dient rechtvaardigheid te bewerkstelligen als 
haar kernwaarde in alle kwesties zodat de sociale en culturele omgeving van 
het land gelijkgestemd is voor het morele leven van haar burgers. Het is 
slechts nadat aan de bovenstaande twee voorwaarden is voldaan dat een 
regering het recht heeft om islamitische bestraffingen in haar land uit te 
voeren, en alleen dan verwerft de rechtbank het gezag om een zaak volgens 
deze voorzieningen te beoordelen.  
 

– Tenslotte, elke zaak die voor de rechtbank komt om beoordeeld te worden, 
dient grondig onderzocht te worden en betrouwbaar bewijs dient 
aangevoerd te worden om te voldoen aan alle vereisten van de islamitische 
wet. Veroordeling is onderworpen aan strenge voorwaarden, die moeilijk te 
vervullen zijn. Dit betekent dat de bestraffingen, in werkelijkheid, zelden 
voltrokken worden zonder bekentenis van de misdadiger, en dienen 
voornamelijk als afschrikmiddel. 
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 De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige 
interpretatie): “Een man is niet alleen met een vrouw (waar hij volgens de islamitische wet 
mee kan trouwen) of de derde van hen is shaytaan (satan) (die hen zal aansporen tot 
onzedelijkheid).” [Sah’ieh’: overgeleverd door at-Tirmidzie (nr. 1181) en Ibn H’ibbaan (nr. 282), 
van Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem). Sheikh al-Albaanee classificeerde het sah’ieh’ 
(authentiek) in as-Sah’ieh’ah (nr. 430).] 
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Polygamie in de Islam 

 

De Islam kent beperkte polygynie. 
 

Geschreven door Lea Zaitoun, Aboe Amienah Bilal Phillips, Jamielah Jones, 
Meriem Ezzaoui en sheikh ‘Abd-Allaah al-Haydarie. 
Vertaald door Oght Rabi’a, bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. 

In de Islam (al-Islaam) vindt men wetgevende attentheid doordat er prioriteit 
gegeven wordt aan het algemene welzijn boven het individuele voordeel, en 
om een groter kwaad te voorkomen in plaats van een kleiner. (Al-Madkhal, p. 
93-95.) Een goed voorbeeld van een dergelijk principe kan gevonden worden 
in de goedkeuring van de Islaam van de bijna universele praktijk van het 
polygame huwelijk. De Islaam beperkt het maximum aantal vrouwen voor 
een man tot vier en schetst de verantwoordelijkheden voor de betrokkenen. 
Hoewel het delen van een echtgenoot voor de meeste vrouwen misschien 
pijnlijk is, wordt de behoefte aan polygamie in de meeste samenlevingen 
aangetoond door de verloedering die ontstaat (b.v. prostitutie, overspel, 
groot aantal scheidingen etc.) – omdat polygamie officieel verboden is – 
terwijl de situatie het toestaan ervan vereist. Daarom, voor het algemene 
welzijn van zowel man als vrouw, erkent de Islaam beperkte polygynie (een 
man die meerdere vrouwen heeft) waardoor het prioriteit geeft aan het 
profijt van de gemeenschap boven die van de individuele vrouw. 

In de Islaam wordt een polygaam huwelijk aangeraden mits men in staat is 
om de vrouwen goed en gelijkwaardig te behandelen. Het is overgeleverd dat 
Sa’ied ibn Djoebayr zei: “Ibn ‘Abbaas zei tegen mij: ‘Ben je getrouwd?’ Ik zei: 
‘Nee.’ Hij zei: ‘Ga trouwen, want de besten van deze oemmah zijn degenen 
met de meeste vrouwen (mits hij deze vrouwen goed en gelijkwaardig 
behandelt).’” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (5069).] De profeet (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) praktiseerde polygynie, alsook de 
rechtgeleide khaliefen (moge Allah tevreden zijn met hen). 
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Tevens waarschuwt de Islaam voor het niet gelijkwaardig behandelen van de 
vrouwen. Aboe Daawoed leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah 
tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen 
en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): 
“Eenieder die twee (of drie, of vier) vrouwen heeft en (te veel) naar een van 
hen neigt, zal komen op de Dag der Opstanding met een van zijn zijden 
voortslepend.” 

Vaak wordt er heel emotioneel gereageerd op het onderwerp polygamie. In 
feite dienen we te spreken over polygynie (een man die meerdere vrouwen 
heeft). Dat een zuster geen tweede vrouw wil zijn omdat zij dit te moeilijk 
vindt, dat is tot daaraan toe. Maar zij dient dit islamitische aspect niet te 
haten. Je ziet ook dat een zuster geen bezwaar heeft op een polygyn 
huwelijk, maar dan maakt haar walie (vader, oom, broer enz.) er een 
probleem van. Afkeer/haat jegens een islamitisch aspect is een vorm van 
koefr (ongeloof), namelijk koefroe l-koerh: ongeloof door het verafschuwen 
van een van de geboden van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij), Die zegt 
(Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die ongelovig zijn, voor hen is 
er vernietiging en Hij (Allah) zal hun daden verloren laten gaan. Dat is omdat 
zij hetgeen wat Allah neergezonden heeft haten, dus heeft Hij hun daden 
vruchteloos gemaakt.” [Soerat Moh’ammed (47), aayah 8-9.] 66 

Zoals voor elke andere handeling geldt: men dient eerst kennis op te doen 
over die handeling voordat men het in praktijk brengt. De informatie over 
polygynie is verdeeld in 3 delen met de volgende onderwerpen: 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/vormen-van-koefr-en-shirk/. 
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Deel 1 

- Het huwelijk 

- Polygynie, niet polygamie 

- Vroeger… 

- Polygynie in de Islam 

- Voorwaarden waaraan voldaan moet worden 

- Liefde en huwelijk 

- Gelijke behandeling met betrekking tot tijd en rijkdom, niet liefde 

- Tijdsverdeling 

- Tijdsrechten van een nieuwe vrouw 

- Het opgeven van verdelingsrecht 

- Verblijfsrechten 

- Reisrechten 

- Bestedings- en kledingsrechten 

- Geslachtsgemeenschap met meerdere vrouwen tegelijk 

Deel 2 

- Waarom iemands tweede vrouw worden als je iemands eerste kan zijn? 
- Hoe zit zo een man werkelijk in elkaar dan? 
- Wat beweegt een vrouw ertoe om tweede vrouw te worden? 
- Waarom zou je als ongetrouwde vrouw openstaan voor polygynie? 

Deel 3 

- Polygynie: een vermomde zegen 
- De positie van de eerste vrouw 
- De beloning voor de eerste vrouw 
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Deel 1 

(Bron: “Vraag en Antwoord over Vrouwenrechten in de Islaam” door Lea 
Zaitoun; “Polygamy in Islam” door Aboe Amienah Bilal Phillips en Jamielah 
Jones.) 

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met 
de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun 
voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag. 

 

- Het huwelijk 

Het huwelijk is een wettige, sociale en religieuze relatie tussen individuen 
wat de basis vormt van een familie. Historisch was een huwelijk een sociaal 
contract tussen een man (de echtgenoot) en een vrouw (de echtgenote). Het 
huwelijk wordt over het algemeen gezien als een man-vrouw relatie 
ontworpen om kinderen te krijgen en hen succesvol geschikt te maken voor 
de samenleving. Tevens kan men in een huwelijk zijn of haar seksuele 
begeerten bevredigen op een toegestane, menselijke en veilige manier. De 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) omschreef in een lange 
overlevering in Sah’ieh’ Moeslim verschillende daden van sadaqah en hij 
noemde (Nederlandstalige interpretatie): “…en in de geslachtsgemeenschap 
van een man (met zijn echtgenote) is een sadaqah (in zijn voordeel).” Zij (de 
metgezellen – moge Allah tevreden zijn met hen) zeiden: “O boodschapper 
van Allah! Is er een beloning voor degene onder ons die zijn seksuele passie 
bevredigt?” Hij zei: “Vertel me, als hij het zou toewijden aan iets dat 
verboden is, zou het dan geen zonde zijn voor hem? Evenzo, als hij het 
toewijd aan iets dat toegestaan is, dan dient hij een beloning te krijgen.” 

In het verleden keurden de meeste samenlevingen polygamie (voornamelijk 
een man die meerdere vrouwen heeft, d.w.z. polygynie) goed. Het Westen is 
een grote uitzondering. Europa en de Verenigde Staten waren monogame 
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culturen. Dit kwam door een Germaanse culturele traditie, een vereiste van 
het Christendom en een mandaat van de Romeinse wet. Maar de Romeinse 
wet steunde prostitutie, buitenechtelijke relaties (van getrouwde mensen), 
seks zonder huwelijk, homoseksualiteit en seksuele omgang met slaven. 
Eigenlijk dezelfde situatie als nu in het Westen gangbaar is. 

Tegenwoordig trekken zelfs vele mensen het nut van het huwelijk in twijfel 
en stellen dat het slechts een wettelijke fictie is. Dit is onderdeel van een 
algemene verstoring van het traditionele familieleven in het Westen. Vanaf 
de tweede wereldoorlog ziet het Westen een dramatische toename van 
scheidingen (van 6% tot 40% van de eerste huwelijken), samenwonen zonder 
huwelijk, een toenemende ongehuwde bevolking, homoseksualiteit en 
kinderen die geboren worden buiten een huwelijk – vroeger bastaards 
genoemd – (van 5% tot 33% van de geboorten), alsook een toename van 
overspel (van 8% tot boven de 40%). We moeten de explosieve groei van al 
dan niet dodelijke geslachtsziekten en SOA’s niet vergeten! 

Het christelijke Westen heeft polygamie officieel verboden. Wereldwijd 
keuren de meeste bestaande samenlevingen polygamie niet meer goed als 
een vorm van huwelijk. Bijvoorbeeld in 1953, na de communistische 
revolutie, veranderde China van het toestaan van polygamie naar het 
steunen van alleen maar monogame huwelijken. 

Zo is polygamie in Nederland bij de wet verboden. We lezen in het Burgerlijk 
Wetboek: 

– Monogamie, zie art. 1:33 BW; “Een persoon kan tegelijkertijd slechts met 
één andere persoon door het huwelijk verbonden zijn.” 

– Een in strijd met dit vereiste gesloten huwelijk kan worden nietig verklaard, 
zie art. 1:69 BW. Op het aangaan van een bigaam (polygaam) huwelijk is ook 
een strafrechtelijke sanctie gesteld, art. 237 Sr (Wetboek van Strafrecht) zie 
ook art. 379 lid 1 Sr. 

– Art. 237 Sr Lid 1. “Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of 
geldboete van de 4de categorie wordt gestraft: 
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1º hij die opzettelijk een dubbel huwelijk aangaat. 

2º hij die een huwelijk aangaat, wetende dat de wederpartij daardoor een 
dubbel huwelijk aangaat. 

– Lid 2. Indien hij die opzettelijk een dubbel huwelijk aangaat, aan de 
wederpartij zijn gehuwde staat heeft gezwegen, wordt hij gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de 4de categorie 
wordt gestraft. 

– Ook een vreemdeling wiens nationale wet het huwen met meer dan één 
vrouw toestaat, zal hier te lande niet met een tweede of verdere vrouw 
kunnen huwen. Hoewel de nationale wet die de huwelijksbevoegdheid 
bepaalt, dit toestaat, wordt een dergelijk huwelijk in Nederland in strijd met 
de openbare orde en goede zeden geacht 67. De ambtenaar van de 
burgerlijke stand moet op deze grond weigeren mee te werken aan de 
huwelijksaangifte of de huwelijksvoltrekking, art. 1:57 BW en art. 1:18b lid 2 
BW. 

In 1991 hield het Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek 
een enquête waaruit bleek dat 15% van de mannen met een relatie zo nu en 
dan vreemdgaat. Slechts 9% van de vrouwen antwoordde destijds wel eens 
vreemd te gaan. Uit een onderzoek dat een bekende condoomfabrikant tien 
jaar later liet uitvoeren, blijkt dat dit beeld inmiddels moet worden bijgesteld. 
In 2002 bekende inmiddels 22% van de vrouwen wel eens vreemd te gaan. 
De mannen maakten het wederom iets bonter: 26% ging tijdens een 
duurzame relatie wel eens vreemd. Uit deze cijfers blijkt dat bijna 25% van de 
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 Dit terwijl ontucht en overspel niet strafbaar zijn; dit ziet de Nederlandse wet blijkbaar niet 
in strijd met de openbare orde en goede zeden. Vrouwen binnen een polygyn huwelijk hebben 
rechten en zijn beschermd, in tegenstelling tot vrouwen die ontucht en overspel plegen; daar 
geldt “wel de lusten, niet de lasten” voor. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige 
interpretatie): “En wanneer er tot hen gezegd wordt: ‘Veroorzaak geen verdorvenheid op de 
aarde,’ dan zeggen zij: ‘Wij zijn slechts (deugdzame) verbeteraars.’ Welnee (integendeel)! 
Waarlijk, zij zijn de verderfzaaiers, maar zij beseffen dit niet.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 
11.] 
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Nederlandse bevolking, dat is bijna één op de vier Nederlanders, niet 
monogaam is maar polygaam!!! Waarschijnlijk is dit percentage nog hoger in 
verband met mensen die niet toegeven dat zij vreemd gaan of door mensen 
die niet vreemd gaan maar wel de neiging tot polygamie hebben. Daar de 
Nederlandse wet een polygaam huwelijk in strijd met de openbare orde en 
goede zeden acht, zijn deze polygame mensen genoodzaakt om hun 
begeerten op onzedelijke en door God verboden manieren te bevredigen, dat 
wil zeggen buiten een huwelijk om, met vele nadelige gevolgen als resultaat. 

Het is dan ook zeer opmerkelijk dat een polygaam huwelijk in Nederland in 
strijd met de openbare orde en goede zeden wordt geacht en dus verboden 
is. Dit terwijl diezelfde wet vele werkelijke onzedelijkheden toestaat of 
oogluikend tolereert. Zo zie je maar weer het schrijnende resultaat van o.a. 
democratie: hoe gekker de mensen in de regering, hoe gekker de regels en 
wetten. (Lees onze artikelen over http://uwkeuze.net/democratie/.)  

 

“Interessante statistieken die duidelijk een argument ondersteunen die ik 
gebruikt heb in lezingen ter verdediging van de sterke houding van de Islaam 
tegen seks buiten het huwelijk. De beste preventie van HIV (AIDS) is seks 
alleen binnen een huwelijk en geen seks voor degenen die niet getrouwd 
zijn.” (Dr. Bilal Philips.) 
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- Polygynie, niet polygamie 

Het woordenboek definieert polygamie als “benaming voor een 
huwelijksvorm waarbij één persoon tegelijkertijd gehuwd is met twee of 
meer personen.” Omdat het moslimvrouwen niet toegestaan is om twee of 
meer mannen te hebben (polyandrie), dienen we eigenlijk te spreken over 
polygynie. Hetzelfde woordenboek definieert polygynie als “benaming voor 
een huwelijksvorm waarbij één man tegelijkertijd gehuwd is met meer dan 
één vrouw.” [Zie http://uwkeuze.net/vraag-3/ – Als het voor een man 
toegestaan is om met meer dan één vrouw te trouwen (polygynie), waarom 
staat de Islam een vrouw dan niet toe om met meer dan één man te trouwen 
(polyandrie)?] 

 

- Vroeger… 

Polygynie werd door heel de geschiedenis heen en in bijna alle culturen in 
praktijk gebracht, vaak zonder begrenzing. Vele religies stonden het toe en 
brachten het in praktijk vóór en na de Islaam. Meerdere profeten, genoemd 
in de Thora en de Bijbel, hadden meer dan één vrouw. 

In de Bijbel lezen we dat enkele grote profeten ook meerdere vrouwen 
hadden! Zo had Ibraahiem (Abraham – vrede zij met hem) een zoon van zijn 
vrouw Sara en ook van Hagar, de Egyptische slavin van Sara. En in Genesis 
25:1 en 25:6 lezen we o.a.: “…En Abraham nam wederom een vrouw…” en 
“…maar de zonen van de bijvrouwen, die Abraham had…” En in Genesis 29 en 
30 lezen we o.a. dat de profeet Ya’qoeb (Jakob, Israël – vrede zij met hem) 
ook meerder vrouwen had. En in Genesis 32:22 lezen we: “…Toen stond hij 
(Jakob) in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn 
elf zonen…” In 1 Koningen 11:3 lezen we over de profeet Soelaymaan 
(Salomo – vrede zij met hem) o.a. het volgende: “…En hij (Salomo) heeft als 
vrouwen gehad zevenhonderd vorstinnen en driehonderd bijvrouwen…” 
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Tegenwoordig wordt het in het geheim toegepast door minstens 30.000 
middenklasse Mormonen in de Verenigde Staten. Maar het is ook geen 
geheim dat polygynie (en polyandrie) van een andere soort wordt toegepast 
in Amerika en Europa; de praktijk van het hebben van een minnaar of 
minnares. Het verschil is dat een niet-moslimman geen wettige 
verplichtingen of verantwoordelijkheden heeft naar zijn tweede, derde of 
vierde minnares en hun kinderen, terwijl een moslimman volledige wettige 
verplichtingen en verantwoordelijkheden heeft naar zijn tweede, derde of 
vierde vrouw en hun kinderen. 

In de Islaam leidt het geen twijfel dat een tweede vrouw die wettig getrouwd 
is en vriendelijk behandeld wordt, beter af is dan een minnares die geen 
wettige rechten heeft. Bovendien is het wettige kind van een polygyne vader 
die alle rechten en privileges van een zoon of dochter heeft, beter af dan het 
ongewenste of gewenste onwettige kind van een overspelige vader. 

Wanneer we nagaan waarom polygynie is toegestaan in de Islaam, moeten 
we onthouden dat de Islaam erg praktisch is waar het gaat om problemen 
van het leven. Het is een feit dat oorlogen meestal mannen eisen waarbij zij 
weduwen achterlaten en vrouwen die geen man kunnen vinden. Polygynie 
biedt een oplossing voor o.a. dit probleem van een mannelijk tekort. 

Een man die ontdekt dat zijn vrouw onvruchtbaar of chronisch ziek is, maar 
die graag kinderen van zichzelf wil, of zijn natuurlijke instinct wil vervullen op 
een wettige manier (binnen een huwelijk), terwijl hij nog steeds voor zijn 
eerste vrouw zorgt, kan zijn toevlucht zoeken in polygynie als een oplossing. 
Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En 
als jullie bang zijn dat jullie niet in staat zullen zijn de wezen (weesmeisjes) 
rechtvaardig te behandelen (m.b.t. de bruidsschat welke passend is voor 
vrouwen van hun status), trouw dan met de (andere) vrouwen die jullie 
bevallen, twee of drie of vier; maar als jullie bang zijn dat jullie niet in staat 
zullen zijn rechtvaardig te handelen (m.b.t. eerlijke verdeling van 
voorzieningen en tijd), dan (slechts) één, of wat jullie rechterhanden bezitten 
(slavinnen). Dat brengt jullie dichterbij rechtvaardigheid.” [Soerat an-Nisaa-e 
(4), aayah 3.] 
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Uit dit vers blijkt dat polygynie niet verplicht is, maar toegestaan en dat het 
Soennah is. Het rechtvaardig handelen tussen de vrouwen is een verplichting 
(waadjib) en dit geldt voor behuizing, voedsel, kleding, tijd, liefdevolle 
behandeling enz. Als een man niet zeker weet of hij in staat is om zijn 
vrouwen rechtvaardig te behandelen, dan wordt hem bevolen maar één 
vrouw te trouwen. 

  

- Polygynie in de Islaam 

Het leidt geen twijfel dat er maar weinig vrouwen zijn die blij worden van de 
gedachte aan het delen van hun man, en dat meervoudige huwelijken een 
basis bieden voor jaloezie. Maar de wetten van de Islaam geven altijd 
voorrang aan het algemeen welzijn van de gemeenschap boven individueel 
ongemak of persoonlijke voorkeuren. Daarom omvat het islamitische 
huwelijkssysteem polygynie om het altijd aanwezige grotere aantal aan 
vrouwen in de meeste samenlevingen te beschermen en te voorzien. Het 
instituut van polygynie in het islamitisch huwelijkssysteem houdt ook 
rekening met zekere aspecten van de menselijke natuur die van invloed zijn 
op de man-vrouwrelaties. Deze aspecten representeren de natuurlijke 
instincten waaraan voldaan moet worden, zodat mannen voorbereid en in 
staat zouden zijn om te voorzien in de lichamelijke en emotionele behoeftes 
van het vrouwelijke overschot in de gemeenschap. 

 

- Voorwaarden waaraan voldaan moet worden 

Er zitten enkele voorwaarden aan meervoudige huwelijken in de Islaam om 
de betrokken vrouwen te beschermen, want uiteindelijk zijn het steeds de 
vrouwen die voordeel halen uit een dergelijke relatie. Een man mag 
bijvoorbeeld niet meer dan vier vrouwen op hetzelfde moment hebben en 
elk huwelijkscontract is wettig en bindend met dezelfde rechten, 
verantwoordelijkheden en verplichtingen als het eerste contract. Dit 
betekent dat de eerste vrouw niet de moeder of baas van alle andere 
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vrouwen is en dat de vierde vrouw geen voorkeursbehandeling krijgt ten 
koste van de andere vrouwen. Elk individueel huwelijkscontract weegt even 
zwaar in een islamitische rechtbank en daarom mogen mannen niet openlijk 
meer waarde hechten aan de een ten koste van de ander. Zulk gedrag is geen 
gelijke behandeling en kan zelfs leiden tot onderdrukking. 

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft zelfs gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Degene die twee vrouwen heeft en 
onrechtmatig op een van hen leunt, zal op de Dag des Oordeels komen met 
zijn lichaam half hangend.” [Overgeleverd door Aboe Hoerayrah (moge Allah 
tevreden zijn met hem) en vermeld in Aboe Daawoed.] 

Dus de man moet met al zijn vrouwen op een basis van gelijkwaardigheid en 
vriendelijkheid leven. In feite is het zelfs zo dat het wel of niet toegestaan zijn 
van meervoudige huwelijken in de Islaam afhangt van de mogelijkheid van 
een man om rechtvaardig te handelen met al zijn vrouwen wat betreft zijn 
tijd en rijkdom. 

 

- Liefde en huwelijk 

Liefde, zoals het in het Westen bekend is, is geen eerste vereiste voor een 
huwelijk in de Islaam. Daarom heeft het concept van meervoudige 
huwelijken niet zo’n emotioneel verwoestende uitwerking op ware 
moslimvrouwen als het zal hebben op hun niet-moslim seksegenoten, 
behalve daar waar de westerse invloed groot is. De belangrijkste factor in een 
waar islamitisch huwelijk is de vroomheid van de betrokken partners. De 
volgende verklaring van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) gaat daarover (Nederlandstalige interpretatie): “Een vrouw wordt 
getrouwd om vier redenen: haar eigendom (rijkdom), haar afkomst, haar 
schoonheid en haar religie. Maar jullie zouden degene moeten trouwen die 
religieus is en dan zullen jullie tevreden zijn.” [Sah’ieh’ (authentiek), verhaald 
door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) en overgeleverd 
door al-Boekhaarie.] 
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Naast de bovengenoemde redenen, kan een vrouw ook om andere redenen 
trouwen, zoals veiligheid, nakomelingen en gezelschap. Maar het huwelijk 
wordt meestal opgevolgd door liefde, dus het is beter een religieuze, vrome, 
gedisciplineerde man te trouwen en van hem te houden omwille van Allah de 
Verhevene, dan een voorhuwelijkse romantische fixatie te ontwikkelen die 
vaak na verloop van tijd verdwijnt vanwege de onvermijdelijke beproevingen 
van het huwelijk. 

Vanwege de nadruk op romantische liefde in de westerse cultuur is het 
moeilijk voor mensen (moslims inclusief) om het concept van liefde na het 
trouwen te begrijpen; liefde omwille van Allah de Verhevene en liefde 
gebouwd op de waarden van loyaliteit, vertrouwen en geloof in Allah. 
Volgens de islamitische traditie, trouwden de profeet (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) 
om verschillende redenen. Ze trouwden weduwen met kinderen, gescheiden 
vrouwen en oorlogsgevangenen, om groepen samen te brengen en te 
verzoenen omwille van de islamitische zaak, naast de redenen waarom 
mannen met vrouwen trouwen. 

De Islaam, zoals het aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) werd geopenbaard, is een complete manier van leven die geen manier 
van het leven zonder regels laat waardoor moslims, man of vrouw, op het 
rechte pad kunnen blijven. Dus als een man in staat is rechtvaardig te zorgen 
voor meer dan één vrouw, dan rust er geen zonde op hem als hij dat doet. Hij 
zou zelfs geprezen moeten worden voor het volgen van de Soennah van de 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en het vervullen van zijn 
rol als beschermer van de vrouw. 

Hoe dan ook, we moeten ons overgeven aan het feit dat liefde bepaald wordt 
door Allah de Verhevene en niet gedwongen kan worden als Allah het niet 
toegestaan heeft. Dit geldt ook voor vriendschappen die bestaan tussen 
leden van dezelfde sekse. We geven toe dat we voor sommige vrienden meer 
voelen of voelden dan voor anderen, vanwege grotere overeenkomsten in 
interesse of een verbondenheid om een bepaalde reden. Ook ouders kunnen 
meer hebben met één van hun kinderen; maar ouders zullen dit meestal niet 
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laten zien en de Islaam verbiedt dit ook. 68 Maar onze verschillende 
vriendschappen worden niet teniet gedaan door een duidelijk grotere 
verbondenheid met sommige vrienden dan met anderen, en een grotere 
affiniteit met een kind doet de liefde die bestaat voor alle kinderen niet 
teniet. 

Een mens kan onmogelijk zijn gevoelens optimaal beheersen. Ze verschijnen 
in hem als hij het niet verwacht, hij kan dus niet welwillend bepalen waar zijn 
hart blijft rusten. Het feit dat een mens geen echte controle heeft over liefde 
en affectie, wordt ondersteund door meerdere Qor-aanverzen: 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en weet dat 
Allah komt (met Zijn Wil en Kennis) tussen een persoon en zijn hart…” [Soerat 

al-Anfaal (8), aayah 24.] 

Allah de Verhevene zegt ook in Zijn Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): 
“En Hij verenigde hun harten. Al zou jij alles wat op aarde is uitgegeven 
hebben, dan nog zou jij hun harten niet hebben kunnen verenigen, maar 
Allah verenigde hen. Waarlijk, Hij is Almachtig, Alwijs.” [Soerat al-Anfaal (8), 
aayah 63.] 

Een illustratie hiervan kan gevonden worden in de overlevering van ‘Oemar 
ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) die zei: “Ik zei eens: ‘O 
boodschapper van Allah! Wat als ik naar H’afsah zou gaan en tegen haar zou 
zeggen dat ze niet misleid moet worden omdat haar mede-echtgenote en 
buurvrouw (d.w.z. ‘Aa-ieshah) mooier en geliefder is voor de profeet?’ Hij 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) lachte instemmend.” (Sah’ieh’, 
overgeleverd door al-Boekhaarie.) 

In een andere overlevering verklaarde ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn 
met haar): “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) verdeelde zijn tijd eerlijk tussen ons en bad (Nederlandstalige 
interpretatie): ‘O Allah! Dit is mijn verdeling waar ik macht over heb, dus 

                                                           
68

 De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei in een sah’ieh’ h’adieth 
(authentieke overlevering) (Nederlandstalige interpretatie): “Vrees Allah en behandel je 
kinderen eerlijk (gelijk – trek niemand voor).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie & Moeslim.) 
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houd me alstublieft niet verantwoordelijk voor de verdeling (van affectie) 
waar alleen U macht over hebt.’” (Soenan Aboe Daawoed.) 

Deze twee overleveringen refereren aan de grotere gevoelens die de profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) had voor één van zijn vrouwen 
over de anderen. Maar, ondanks zijn emotionele gehechtheid, verdeelde hij 
zijn tijd en rijkdom gelijk onder hen allen. Dus het is aangeraden (in feite 
verplicht), gebaseerd op het voorbeeld van de profeet (Allahs zegeningen en 
vrede zijn met hem), dat alle mannen die met meer dan één vrouw getrouwd 
zijn eerlijk zijn in het verdelen van dat waar zij controle over hebben, 
namelijk tijd en rijkdom. 

 

- Gelijke behandeling met betrekking tot tijd en rijkdom, niet liefde 

Het belang van gelijke behandeling met betrekking tot tijd en rijkdom kan 
niet genoeg benadrukt worden omdat het de belangrijkste factor is, buiten 
de gevestigde vereisten in het algemeen, die een man kan dragen en 
waarmee hij belast wordt in zijn dagelijkse omgang met zijn vrouwen. Helaas 
zijn er zogenaamd moderne moslims, onder invloed van de westerse 
gedachte, die sommige Qor-aanverzen verkeerd interpreteren om zo hun 
argumenten te ondersteunen voor monogamie en de afschaffing van 
polygynie. Maar de gelijkheid waaraan gerefereerd wordt in aayah 3 van 
soerat an-Nisaa-e (4) gaat over tijd en geld (Nederlandstalige interpretatie): 
“…maar als jullie bang zijn dat jullie niet in staat zullen zijn rechtvaardig te 
handelen (m.b.t. eerlijke verdeling van voorzieningen en tijd), dan (slechts) 
één…” 

De gelijkheid die genoemd wordt in aayah 129 van soerat an-Nisaa-e (4) 
refereert aan datgene waar geen man of vrouw controle over heeft, maar 
enkel en alleen afhangt van de Beslissing van Allah de Verhevene 
(Nederlandstalige interpretatie): “En jullie zullen nooit in staat zijn om 
volledig rechtvaardig te zijn tussen de vrouwen (betreffende liefde en 
gevoelens in een polygaam huwelijk), ook al streven jullie hier vurig naar…” 
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De metgezellen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), 
Oebaydah as-Salmanie en Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hen), 
verklaarden beiden dat de gelijkheid waarover gesproken wordt in aayah 129 
van soerat an-Nisaa-e (4) gaat over liefde en seks. Verder moeten we 
opmerken dat zelfs de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) om 
vergeving vroeg voor datgene waar hij geen macht over had, de gevoelens 
van liefde, affectie of sympathie waarvan bekend is dat die voor een 
bepaalde vrouw groter waren dan voor anderen. Ja, Allah de Verhevene 
stond Zijn profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) toe meer 
vrouwen te trouwen dan de gewone moslimman. Dus elke poging om 
polygynie te verbieden op basis dat een man meer van de ene vrouw kan 
houden dan van de andere(n), is vruchteloos en zonder basis omdat deze 
factor niet gebruikt kan worden als standaard in islamitische meervoudige 
huwelijken. 

 

- Tijdsverdeling 

De verdeling van tijd tussen de vrouwen wordt volgens het islamitische recht 
over het algemeen gemaakt op basis van de nachten, vanwege het feit dat de 
nacht meestal de tijd is waarin de mens ontspant van zijn werk en dan rust. ‘s 
Nachts zoeken mensen toevlucht in hun huizen tegen de worsteling van de 
buitenwereld, en mannen en vrouwen besteden hun meest intieme tijd dan 
samen. 

Dus een man die met meerdere vrouwen is getrouwd moet de nachten 
tussen zijn vrouwen verdelen, terwijl de dagen van hem zijn om geld te 
verdienen, voor anderen te zorgen of dat wat hij wil doen zolang het wettig 
is. Welk beroep een man ook heeft, hij zal daar waarschijnlijk een groot deel 
van de dag mee bezig zijn. De verdeling van tijd is gebaseerd op de 
tijdsperiode waarin men slaapt of rust. 
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De rustperiodes moeten eerlijk tussen de vrouwen verdeeld worden. Een 
man kan zijn nachten verdelen door er één aan elke vrouw te geven, dit 
volgens het gebruik van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem); maar hij mag ze ook verdelen op basis van twee of drie per vrouw. Als 
een man vier vrouwen heeft, geniet het de voorkeur om zijn tijd te verdelen 
op basis van één nacht voor elke vrouw waardoor elke vrouw de kans krijgt 
iedere drie dagen met haar man te zijn. Een verdeling op basis van twee 
nachten zou betekenen dat iedere vrouw slechts na een periode van zes 
dagen met haar man zou kunnen zijn. Onder normale omstandigheden wordt 
de dag tot aan maghrib (het ondergaan van de zon en de tijd van het vierde 
gebed) beschouwd als een deel van de vorige nacht die begon met maghrib 
van de vorige dag volgens de maankalender. 

 

- Tijdsrechten van een nieuwe vrouw 

De extra tijd die gegeven wordt om bekend te raken met de nieuwe 
maagdelijke bruid is duidelijk nodig vanwege de nieuwigheid van het huwelijk 
en seks met haar, terwijl de eerder getrouwde bruid in de meeste gevallen 
met beiden bekend is en alleen een kans nodig heeft haar nieuwe partner te 
leren kennen. Maar de mogelijkheid van zeven dagen wordt ook aan de 
weduwe of gescheiden vrouw gegeven wanneer huwelijk en seks voor haar 
net zo nieuw zijn als voor de maagd. Dit geldt wanneer haar vorige huwelijk 
extreem kort was, of zelfs niet geconsumeerd, of wanneer het interval tussen 
haar vorige huwelijk en haar hertrouwen groot was. Wanneer een al 
getrouwde man een nieuwe vrouw trouwt, wordt hem door de wet een 
kennismakingsperiode gegund van zeven dagen als ze een maagd is en drie 
dagen als ze al eerder getrouwd is. Hij hoeft deze dagen niet in te halen bij 
zijn andere vrouw(en). Deze wet is gebaseerd op hetgeen wat de sah’aabie 
(metgezel) Anas (moge Allah tevreden zijn met hem) gezegd heeft: “Het is 
van de Soennah. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei 
(Nederlandstalige interpretatie): ‘Wanneer een man een maagd trouwt, blijft 
hij zeven dagen bij haar en verdeelt daarna zijn tijd gelijk. En als hij een 
vrouw trouwt die al eerder gehuwd was, geen maagd, blijft hij drie dagen bij 
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haar en verdeelt daarna zijn tijd eerlijk.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie en Sah’ieh’ 

Moeslim.) 

Maar als de eerder getrouwde vrouw zeven dagen voor zichzelf wenst, kan 
hij dit ook doen, maar hij moet de tijd dan wel met zijn andere vrouw(en) 
inhalen. Aboe Bakr ibn al-Haarith vermeldde dat de profeet (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) de dag na het trouwen met Oemm 
Salamah (moge Allah tevreden zijn met haar) zei (Nederlandstalige 
interpretatie): “Denk niet dat je onbelangrijk bent onder jouw mensen, want 
als je wilt, zal ik zeven dagen met je doorbrengen en zeven dagen met mijn 
andere vrouwen; of als je wilt, zal ik drie dagen met je doorbrengen en mijn 
tijd daarna eerlijk verdelen.” Ze antwoordde: “Doe maar drie.” (Sah’ieh’ 

Moeslim.) 

Dus zodra de nieuwe vrouw haar tijdsrechten heeft gehad, moet de man 
beginnen met zijn tijd eerlijk te verdelen onder zijn andere vrouwen door b.v. 
lootjes te trekken om te bepalen met wie hij zal beginnen. 

 

- Het opgeven van verdelingsrecht 

Een vrouw kan haar verdelingsrecht opgeven ten gunste van een andere 
vrouw of al zijn vrouwen als de man het hiermee eens is. Aangezien het zijn 
recht is om bij haar te zijn, moet het met zijn toestemming zijn. Dit principe is 
gebaseerd op het gegeven dat Sawdah (één van de vrouwen van de profeet) 
die haar dag aan ‘Aa-ieshah (een andere vrouw van de profeet) gaf. Dus de 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) voegde de tijd van Sawdah 
(moge Allah tevreden zijn met haar) toe aan de tijd van ‘Aa-ieshah (moge 
Allah tevreden zijn met haar). Het is overgeleverd dat toen Sawdah bint 
Zam’ah (moge Allah tevreden zijn met haar) oud werd en ze bang was dat de 
boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) van haar 
wilde scheiden, zei: “O boodschapper van Allah! Ik geef mijn dag aan ‘Aa-
ieshah.” En hij accepteerde het. (Soenan Aboe Daawoed.) 

Als de dag die wordt gegeven vooraf gaat of komt na de dag van de vrouw 
aan wie de dag gegeven is, dan mag de man twee achtereenvolgende dagen 
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bij haar blijven. Maar als de andere vrouwen er dagen tussen hebben, dan 
mag hij deze dagen niet samenvoegen zonder toestemming van zijn andere 
vrouwen. Als het recht aan de man wordt gegeven, mag hij het aan iedere 
vrouw geven die hij wenst. Maar als een vrouw haar tijd opgeeft zonder het 
aan een andere vrouw te geven of aan haar man, dan moet hij zijn tijd eerlijk 
onder de andere vrouwen verdelen. En de vrouw die haar beurt heeft 
opgegeven, kan het ieder moment weer terugvragen, maar ze heeft geen 
recht meer op wat voorbij is. 

 

- Verblijfsrechten 

Het heeft de voorkeur dat iedere vrouw haar eigen woongedeelte heeft waar 
de man haar kan bezoeken, want dit is de manier waarop de boodschapper 
van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn tijd verdeelde. 
Hierdoor kunnen we zeggen dat een man zijn vrouwen NIET mag dwingen in 
hetzelfde huis te wonen tenzij zij akkoord gaan met een gemeenschappelijke 
woning of wanneer het huis in duidelijk onderscheiden appartementen is 
verdeeld, zoals in een duplex. Het maakt niet uit of het huis groot of klein is 
en of de keuken, badkamer en andere voorzieningen gedeeld moeten 
worden, want het samenleven bezorgt de vrouw moeilijkheden vanwege de 
natuurlijke jaloezie die waarschijnlijk zal optreden. Zulke 
woonomstandigheden leiden vaak tot bekvechten en ruzies die de eventuele 
economische voordelen overstijgen. De vrouwen kunnen jaloezie ervaren als 
hij naar één van hen gaat of ze beelden zich een voorkeur van hem in wat tot 
emotionele schade of onderdrukking kan leiden. Maar als zij ermee 
instemmen, is het toegestaan, omdat het hun recht is dit te beslissen. 
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- Reisrechten 

 

Als de man wil gaan reizen en een vrouw mee wil en kan nemen, dan moet 
hij tussen hen kiezen door lootjes te trekken omdat zij allemaal evenveel 
recht hebben om met hem te reizen als ze dat willen. Dit principe is 
gebaseerd op de praktijk van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) zoals is overgeleverd door zijn vrouw ‘Aa-ieshah, die zei: “Wanneer de 
profeet wilde reizen, trok hij lootjes voor zijn vrouwen en de vrouw wier lot 
eruit kwam, reisde met hem.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.) 
 

De man is niet verplicht de tijd die hij besteed heeft tijdens zijn reis in te 
halen met zijn andere vrouwen, ongeacht de lengte van zijn reis. Al-
Boekhaarie’s verzameling van ah’aadieth meldt verder dat op een bepaald 
moment de lootjes op ‘Aa-ieshah en H’afsah (moge Allah tevreden zijn met 
hen) vielen. Maar als hij twee vrouwen meeneemt op reis, moet hij ze gelijk 
behandelen in alle eerder genoemde aspecten van verdeling. 

 

- Bestedings- en kledingsrechten 

 

Het is niet noodzakelijk voor een man om zijn nieuwe vrouw meteen te 
voorzien met de luxe die zijn andere vrouwen al hebben. Maar hij is verplicht 
te voorzien in de basisbenodigdheden volgens zijn mogelijkheden en sociale 
status. Als hij wil, mag hij haar voorzien met geld of geschenken als deel van 
haar bruidschat. Maar na het trouwen moeten alle geschenken in balans zijn. 
 

Persoonlijke toeslagen zijn niet verplicht volgens de islamitische wet. Maar 
als de man één van zijn vrouwen een toeslag wil geven, moet hij de andere(n) 
hetzelfde geven. Ook geschenken moeten in balans zijn. Maar als hij voor de 
één oorbellen koopt en de ander geeft niets om oorbellen, zou hij de prijs 
van de oorbellen aan haar moeten geven of iets anders voor haar moeten 
kopen van gelijke waarde. Het uitgeven aan de kinderen valt niet onder de 
verdeling van rijkdom onder de vrouwen. Maar het spreekt natuurlijk voor 
zich dat als een vrouw zeven kinderen heeft en de andere vrouw twee, dat de 
man meer moet besteden aan voedsel en kleding voor het grotere gezin. 
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- Geslachtsgemeenschap met meerdere vrouwen tegelijk 

 

In de verhandeling http://uwkeuze.net/seksualiteit-in-de-islam/ (alleen voor 

gehuwden!) wordt het volgende aangegeven: 

Is het toegestaan voor een man die getrouwd is met twee of meer vrouwen 

om geslachtsgemeenschap te hebben met al zijn vrouwen gezamenlijk? 

Het hebben van geslachtsgemeenschap met een vrouw in het bijzijn van een 

andere vrouw die hen kan zien is iets waar geen twijfel over bestaat dat het 

h’araam (verboden) is. 

Al-Hasan al-Basrie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Zij (de sah’aabah en 

oudere taabi’ien) beschouwden wadjs als makroeh, en dit betekent het 

hebben van geslachtsgemeenschap met één (vrouw) terwijl de andere de 

geluiden kan horen. Volgens de vroegere geleerden betekent het woord 

“makroeh” dat het h’araam is.” (Overgeleverd door Ibn Abie Shaybah in al-

Moesannaf, 4/388.) 

Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het is toegestaan dat 

twee vrouwen akkoord gaan om samen in één huis te wonen. Zij hebben 

beide het recht op een eigen huis, maar zij mogen dat recht opgeven. Ook 

mogen zij akkoord gaan om hem (hun echtgenoot) tussen hen in te laten 

slapen in één bed. Maar het is niet toegestaan om hem 

geslachtsgemeenschap te laten hebben met één van hen terwijl de ander 

kijkt. Dit is iets verachtelijks en ongepast, en het wordt niet toegestaan ook al 

gaan zij beide akkoord.” (Al-Moeghnie, 8/137.) 

Deze kwestie omvat twee zaken. De eerste is het hebben van 

geslachtsgemeenschap waarbij de ‘awraat van beide partners gezien kan 

worden. Aboe Sa’ied (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de 

profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft 
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(Nederlandstalige interpretatie): “Een man moet niet kijken naar de ‘awrah 

van een andere man, en een vrouw zou niet moeten kijken naar de ‘awrah 

van een andere vrouw…” (Overgeleverd door Moeslim.) 

De tweede is het hebben van geslachtsgemeenschap waarbij de ‘awrah niet 

gezien kan worden. Bijvoorbeeld, als zij door een deken bedekt zijn en hij 

begint geslachtsgemeenschap met haar te hebben terwijl de bewegingen 

gezien en de geluiden gehoord kunnen worden. Ook dit is h’araam, want het 

is niet fatsoenlijk voor een moslim om zich te verlagen naar een dergelijk 

niveau. 

Dit kan ook de begeerte van de vrouw die hen ziet en/of hoort prikkelen en 

dit kan leiden naar zeer slechte consequenties, zoals dat zij gaat masturberen 

of met hen mee gaat doen (trio). 

De correcte mening aangaande deze kwestie is dat het h’araam (verboden) is 

om geslachtsgemeenschap te hebben met een vrouw in het bijzijn van 

iemand anders, tenzij de aanwezige een zeer jong kind is die niet begrijpt wat 

er gaande is; in dit geval maakt het niet uit. Maar als het kind oud genoeg is 

om te begrijpen wat er gaande is, dan dient men geen geslachtsgemeenschap 

te hebben waar het kind hen kan zien (of horen), want het kind kan 

onbedoeld tegen anderen vertellen wat het gezien (of gehoord) heeft.” (Vrije 

vertaling van Sharh’ Kitaab an-Nikaah’ min Zaad al-Moestanqi’, cassette 17, 

van sheikh Ibn ‘Oethaymien.) 

En Allah weet het best. 
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Deel 2 

(Bron: “Vraag en Antwoord over Vrouwenrechten in de Islaam” door Lea 
Zaitoun; “Polygamy in Islam” door Aboe Amienah Bilal Phillips en Jamielah 
Jones.) 

 

- Waarom iemands tweede vrouw worden als je iemands eerste kan 

zijn? 

Dit is een vraag die menig broeder of zuster, praktiserend of niet, zal stellen 
aan een vrouw die van plan is een man te huwen die al getrouwd is. Eigenlijk 
gaat het in deze vraag niet om de positie als vrouw, maar om de positie van 
de man die ze gaat trouwen. Een polygame man wordt vaak afgeschilderd als 
een man die zijn seksuele lusten niet in bedwang kan houden en geen respect 
heeft voor vrouwen. Een onrechtvaardige bastaard die alleen maar aan 
zichzelf denkt. Als alle polygame mannen zo zouden zijn, dan zou inderdaad 
geen enkele vrouw ervoor kiezen iemands tweede, derde of zelfs vierde 
vrouw te worden. 

 

- Hoe zit zo een man werkelijk in elkaar dan? 

Dat is een vraag die je alleen beantwoord kunt krijgen door ‘the man himself’. 
Allereerst moeten we voor ogen houden dat niet alle polygame mannen over 
één kam te scheren zijn en ten tweede verschilt de motivering van polygynie 
ook per situatie. We kennen allemaal de grote ‘voorbeelden’ uit de Arabische 
culturen (en andere culturen) waarin oudere mannen na jarenlang huwelijk 
besluiten om er een ‘groen blaadje’ bij te nemen. De eerste vrouw die zonder 
pardon opzij gezet wordt en de jonge bruid die alle aandacht en liefde krijgt 
dat in wezen door tweeën gedeeld zou moeten worden (zie hierboven). 
Onrecht is een veelvoorkomend verschijnsel in dit leven. De mens verprutst 
andermans leven nou eenmaal graag! Hoe dan ook dienen deze praktijken 
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niet als voorbeeld voor de ware moslim. Een moslim is buiten zijn volledige 
overgave aan Allah de Verhevene gekenmerkt door rechtvaardigheid, 
barmhartigheid en oprechtheid. Een man, polygaam en moslim, zou het dus 
nooit in zijn hoofd halen om misbruik te maken van de rechten die Allah de 
Verhevene hem gegeven heeft. 

Je ziet natuurlijk niet aan een man dat hij polygaam is, al zou je in wezen 
kunnen stellen dat elke man er wel de aanleg ervoor heeft. Hoeveel mannen 
lijkt het wel niet geweldig om er meer vrouwen op na te houden? En hoeveel 
mannen keuren het af dat seksegenoten er meer vrouwen op nahouden en 
claimen dat zij dat zelf nooit zouden doen? Maar waarmee associëren deze 
mannen (en vrouwen) een polygaam huwelijk? Het is natuurlijk uit den boze 
dat een man polygaam is in de zin van zinaa (overspel), iets wat in de 
westerse maatschappij, mede veroorzaakt door de westerse wet, maar al te 
vaak voorkomt. Allah de Verhevene heeft het huwelijk voorgeschreven als 
intieme relatievorm tussen man en vrouw. En Allah de Verhevene heeft een 
man ook toegestaan om twee, drie of vier vrouwen te huwen. Daarbij komt 
de opdracht om rechtvaardig te zijn jegens elk van hen. Indien een 
moslimman alleen al denkt dat hij dat niet zou kunnen, de twee, drie of vier 
vrouwen gelijk te behandelen, maakt die gedachte polygynie verboden 
terrein voor hem. Allah is Alwijs en Alwetend, Hij is de Rechtvaardige en stelt 
eisen aan Zijn dienaren. Indien je aan de voorwaarden voldoet zal Allah de 
Verhevene je daden accepteren en belonen, maar daar tegenover staat de 
bestraffing voor hen die Zijn wetten overtreden. 

Genoeg over de man. De vrouwen die ervoor kiezen of het accepteren dat zij 
één van de twee, drie, vier vrouwen zijn van hun man; hoe halen zij het in 
hun hoofd!!?? Als eerste vrouw is het moeilijk om te horen te krijgen dat je 
man een tweede vrouw wenst. Ondanks dat een wens veelal te maken heeft 
met de wenser (de man dus), bedenken vrouwen vooral dat het met haar 
vrouw zijn te maken heeft. Wat heb ik gedaan!? Ben ik niet goed genoeg voor 
je!? Houd je niet meer van me!? Wat doe je me aan! Ik, ik, ik en nog eens ik… 
Maar het is een wens die vanuit de man komt en meer met hem te maken 
heeft dan met de vrouw. Het is uiteraard ook niet niks, vooral als je het idee 
hebt dat het allemaal zo goed gaat in het huwelijk en dat je alles zo goed op 
een rijtje hebt. Polygynie is niet zozeer een wens die voortkomt uit onvrede 
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over de eerste vrouw of uit een ongelukkig (eerste) huwelijk. Het kan uit een 
hele andere hoek komen en die zien vrouwen zelden tot nooit aankomen. 
Daardoor is de klap zo hard en het verdriet zo groot, ze zagen het niet 
aankomen. 

We zouden kunnen stellen dat er heel veel zaken zijn die vrouwen niet van 
mannen begrijpen en andersom ook. Eén van deze zaken is polygynie. Of er 
ooit een tijd zal komen dat we dat van elkaar zullen begrijpen weet ik niet, 
maar dat we verder moeten kijken dan ons neus lang is, is wel duidelijk. 
Hebben we het verschijnsel polygynie wel eens bestudeerd? Kennen we het 
verschil tussen polygynie in een huwelijk en polygynie buiten een huwelijk? 
Kennen we de voorwaarden die onze Heer, de Heer der Werelden, hieraan 
gesteld heeft? Hebben we enig idee van de posities en rechten van de 
vrouwen binnen een polygaam huwelijk? Is polygynie werkelijk zo 
onmenselijk als men het voorschotelt? Allemaal vragen waar gemiddeld 
moslim wellicht nooit over heeft nagedacht. Het is zelfs zo dat de moslim zich 
eerder vastklampt aan de westerse (of culturele) beeldvorming over dit 
verschijnsel dan aan de islamitische waarheid hierover. Het afkeuren van iets 
wat Allah de Verhevene heeft toegestaan is niet iets waar een moslim trots 
op moet zijn. Sterker nog, het is een grote zonde. Hoe durft een schepsel, 
(bewust) dienaar of niet, de Woorden van de Alwetende en Alwijze af te 
wijzen en als ‘niet-van-deze-tijd’ te bestempelen!? Weten zij dan niet dat er 
een terugkeer zal zijn naar onze Heer!? En dat je aan Hem verantwoording 
moet afleggen over het ontkennen van Zijn Wijsheid!? 

Wanneer stopt de moslim met het denken via andermans denkpatronen en 
begint hij of zij met het oprichten van een eigen (zuiver) denkpatroon!? Een 
mens dat claimt moslim te zijn zou zijn denkmachine moeten baseren op de 
waarheid. Wees dankbaar met wat Allah de Verhevene ons aan kennis heeft 
gegeven en accepteer deze. Verwerk deze kennis in je denkmachine en 
handel ernaar. De Islaam is geen denkwijze alleen, het is een leefwijze. Als 
Allah de Verhevene ‘A’ zegt, dan moeten wij niet volmondig ‘B’ zeggen. Als de 
profeet Moh’ammad (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ‘nee’ zegt, 
dan moeten wij geen ‘ja’ interpreteren. Allah de Verhevene zegt 
(Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Als jullie (werkelijk) 
van Allah houden, volg mij dan (mijn weg – de Soennah), Allah zal van jullie 
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houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.’” 
[Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 31.] 69 

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die 
geloven! Treed de Islaam volledig binnen 70 en volg niet de voetstappen van 
de satan (de duivel); waarlijk, hij is voor jullie een duidelijke vijand.” [Soerat 

al-Baqarah (2), aayah 208.] 

Dus om terug te komen op polygynie; Allah de Verhevene heeft het 
toegestaan, sta het dus ook toe. De voorwaarden waaraan voldaan moet 
worden; voldoe daaraan. De rechten die anderen over jou hebben; ken hen 
deze toe. En het belangrijkste van allemaal; als je iemand vreest, vrees Allah 
de Verhevene, Hij is Degene Die Ziet, Hoort en Oordeelt. 

 

- Wat beweegt een vrouw ertoe om tweede vrouw te worden? 

Voor de eerste vrouw is het meer iets wat haar overkomt. Ze kiest er 
uiteindelijk wel zelf voor om één van de meerdere vrouwen te zijn door de 
wens van haar man te accepteren en hem hierin een kans te geven of zelfs 
volledig te steunen. Vrouwen die weten waar ze staan in het leven en die hun 
Schepper beter hebben leren kennen, zullen hierin waarschijnlijk meer 
evenwicht in houden. Een vrouw die absoluut niet bezig is met haar geloof, 
haar Rabb (Heer) en het Hiernamaals, zal minder snel instemmen met een 
polygaam huwelijk dan een vrouw die meer waarde hecht aan haar relatie 
met Allah de Verhevene dan de relatie met de wereld, en dus ook met de 
relatie met haar man. Deze veronderstelling is uiteraard geen norm, er zijn 
talloze voorbeelden van dorpsvrouwen in landen zoals Marokko of andere 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/het-volgen-van-allahs-boodschapper-is-een-verplichting/. 
70

 Sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz zei in Madjmoe’ Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi’ah 
(1/346): “Op jullie rust de plicht om de volledige Islaam aan te nemen, niet alleen maar één 
deel aanvaarden en een ander nalaten. Aanvaard niet alleen de geloofsovertuigingen 
(‘aqiedah) terwijl je de regelgevingen (ah’kaam) nalaat. Pas niet de regelgevingen toe, terwijl 
je de geloofsovertuigingen verwaarloost. Accepteer de Islaam volledig; accepteer de 
geloofsleer (al-‘aqiedah), de wet (as-sharie’ah), de aanbidding, de djihaad, de sociale 
aspecten, de politieke aspecten en alle overige zaken.” 
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landen waar polygynie een gewoonlijk verschijnsel is en waartegen geen of 
weinig weerstand getoond wordt. Hoe dan ook, in de tijd en omgeving 
waarin wij vandaag de dag verkeren is het wel degelijk shockerend voor 
zowel de eerste vrouw als voor de omgeving om een polygaam huwelijk ten 
uitvoer te brengen. 

Buiten het feit om dat er veel emoties en onzekerheden bij komen kijken, is 
het aanvaarden van veranderingen in je leven iets wat tijd nodig heeft. Ik 
denk dat elke vrouw, hoe gelovig dan ook, in paniek raakt als haar man zijn 
wens uit een tweede vrouw te huwen. Het zal voor de man ook wel even tijd 
kosten om de moed op te sparen en zijn vrouw zo een ingrijpende 
mededeling te doen. Het is eenmaal niet gemakkelijk als gevoelens en 
behoeften ter sprake komen. Het is waarschijnlijk ook een psychologisch 
fenomeen dat andermans wens meteen gekoppeld wordt aan je eigen 
kunnen en weten. De wens van de man weerspiegelt de tekortkoming van de 
vrouw, zo lijken veel mensen in hun relatie te denken. Het kan in sommige 
gevallen ook wel zo zijn, maar het is niet de norm. Als een man behoefte 
heeft aan meerdere vrouwen, wil dat niet per definitie zeggen dat hij niet 
genoeg van zijn vrouw krijgt. Als een man behoefte heeft aan een andere 
vrouw, wil dat niet per definitie zeggen dat hij niet (meer) van zijn eerste 
vrouw houdt. Het wil ook niet zeggen dat hij niet meer bij haar wil zijn. Indien 
een man niet (meer) bij zijn vrouw wil zijn en niet (meer) van haar houdt, dan 
zal hij hoogstwaarschijnlijk voor een scheiding kiezen en niet voor een extra 
‘kostenpost’. De redenering van zijn keus kan alleen hij weergeven en hierbij 
zou je als vrouw open moeten staan voor eerlijkheid en openheid over 
elkaars behoeften, wensen en mogelijkheden. 

  

- Waarom zou je als ongetrouwde vrouw openstaan voor polygynie? 

Je hoort menig Marokkaan(se) [bijvoorbeeld] al opdringerig zeggen: “Je hebt 
toch genoeg keus!” “Je bent nog zo jong!” “Er zijn genoeg mannen die jou als 
eerste vrouw willen!” “Waarom je man delen met een ander als je er een 
voor jezelf kunt hebben!?” “Je kunt er later voor kiezen iemands tweede 
vrouw te worden!” Etcetera. Hele scherpe maar vooral sluwe opmerkingen 
die op je afgevuurd worden. Niemand zal je vragen: “Is het een goede man?” 
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“Zal hij rechtvaardig zijn?” “Hoe behandelt hij zijn eerste vrouw?” Nee, dat 
doet er allemaal niet toe, hoe geweldig hij ook is; hij is getrouwd en van 
getrouwde mannen moet je afblijven. Helemaal mee eens, maar de zaak 
verandert als een man oprecht opzoek is naar een tweede vrouw en vooral 
als zijn eerste vrouw het geaccepteerd heeft en hem daarin steunt. De 
motivatie van een vrouw om iemands tweede te worden, verschilt uiteraard 
per vrouw. Uiteindelijk is het geheel je eigen keus, niemand dwingt je ertoe. 
Maar wat kan een vrouw ertoe zetten om er wel voor te gaan? Buiten het feit 
om dat alles al voorbeschikt is en dat je huwelijkspartner allang vaststaat, 
monogaam of polygaam, zal een vrouw haar eisen hebben waaraan haar 
toekomstige echtgenoot moet voldoen. In dit eisenpakket staat natuurlijk 
niet dat hij monogaam of polygaam moet zijn. We gaan er allemaal van uit 
dat we met een monogame man huwen. Toch kan het zo zijn dat Allah de 
Verhevene anders voor ons bepaald heeft. Wellicht ben ik of jij wel de vrouw 
die uitverkoren is om onderdeel te zijn van een polygaam huwelijk. En 
wellicht is een polygaam huwelijk helemaal ze slecht nog niet. De 
ingrediënten van een gezond huwelijk is dat alle partijen hun best willen 
doen om de ander het leven verdraagzaam en aangenaam te maken en 
samen het einddoel te bereiken. Het is daarin belangrijk dat wanneer het om 
een polygaam huwelijk gaat, dat alle drie (vier of vijf) de partijen elkaar zien 
als elkaars gelijke. Alle drie (vier of vijf) zijn dienaren van Allah de Verhevene 
en alle drie (vier of vijf) willen de Tevredenheid van Allah de Verhevene 
verkrijgen om in het Eeuwige leven te mogen behoren tot de succesvolle 
Paradijsbewoners. 

Waar het eigenlijk om gaat is niet de vorm van het huwelijk maar het doel 
van het huwelijk. Allah de Verhevene heeft het huwelijk niet als instituut 
gemaakt om bezitterig te worden. Het huwelijk is bedoeld voor rust en 
bezinning. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Zij zijn 
kleding (een beschutting tegen verboden handelingen) voor jullie en jullie zijn 
kleding voor hen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 187.] 

Allah de Meest Barmhartige zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Hij 
(Allah) is Degene Die jullie schiep uit één persoon (Adam) en Hij maakte uit 
hem zijn echtgenote (H’awwaa-e – Eva), zodat hij bij haar rust (liefde, 
gemoedsrust) zou vinden…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 189.] 
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Het huwelijk is een middel om jezelf te beschermen en om zodoende dichter 
tot Allah de Verhevene te komen. Het huwelijk is dus geen doel op zich, maar 
een middel. Het huwelijk biedt man en vrouw de mogelijkheid om alle 
mogelijke behoeften te vervullen. Naast de seksuele behoefte hebben 
mannen en vrouwen ook behoefte aan geborgenheid, veiligheid en begrip. En 
veel van deze zaken en behoeften zijn ook buiten het huwelijk te vinden, 
maar brengen daar geen rust en bezinning (en beloning) met zich mee. Allah 
de Verhevene kent ons innerlijk beter dan dat wij het kennen en Hij behoedt 
ons voor al het slechte indien wij Hem gehoorzamen en Zijn Wijsheid ten 
uitvoer brengen. 

Het kan zo zijn dat wij denken dat iets goed voor ons is terwijl het slecht voor 
ons is. En het kan zo zijn dat wij denken dat iets slecht voor ons is terwijl het 
goed voor ons is. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): 
“…En het kan zijn dat jullie een afkeer hebben van iets terwijl het goed is voor 
jullie, en het kan zijn dat jullie van iets houden terwijl het slecht is voor jullie. 
En Allah weet (wat nu of uiteindelijk goed/slecht is voor jullie), terwijl jullie 
(dit) niet weten.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 216.] 

Het is belangrijk om onze keuze te baseren op Allah de Verhevene. En als we 
ons op Hem willen baseren dan moeten we Hem vragen en Hem smeken om 
hetgeen wat Hij voor ons bepaald heeft te verordenen en ons daar tevreden 
mee te laten zijn. Hij is Degene Die Weet en wij weten niet. Hij heeft Macht 
en wij niet. 

Dus als antwoord op de vraag: “Waarom iemands tweede vrouw worden als 
je iemands eerste kan worden?,” is in mijn ogen het meest waardige 
antwoord: omwille van Allah de Verhevene. Het is niet simpel uit te leggen 
wat dat precies inhoudt: omwille van Allah de Verhevene. Een moslim(ah) is 
een persoon die zich overgeeft aan Allah de Verhevene. Met overgave wordt 
bedoeld dat je alles wat je hebt, wilt, kunt en gelooft, baseert op wat Allah 
geopenbaard heeft (je onderwerpt jouw wil aan de Wil van Allah door Hem 
volledig te gehoorzamen). Allah de Verhevene heeft de mens slechts 
geschapen om Hem te aanbidden en Allah heeft de Qor-aan als Leidraad voor 
de mensen geopenbaard. Een moslim(ah) denkt dus na over wat Allah de 



Polygamie in de Islam 

152 | w w w . u w k e u z e . n e t          H e t  h u w e l i j k  i n  d e  i s l a m  

Verhevene van hem/haar verwacht en streeft ernaar deze verwachtingen zo 
goed mogelijk te verwezenlijken.  

Elke dag is een gunst, een dag waarop je gezond ontwaakt uit de kleine dood. 
Een dag waarop je jouw ledematen kunt gebruiken om jezelf te voorzien van 
benodigdheden. Een dag waarin je Allah de Verhevene moet gedenken en 
bedanken voor alle gunsten die Hij ons dag in dag uit schenkt. De dag waarop 
je terugkeer naar Hem kan elk moment plaatsvinden. Allah is Groot! 

Elke dag maken we keuzes en elke dag ontstaan er ambities voor morgen. 
Waarop baseren we deze keuzes en ambities? Zijn deze in overeenstemming 
met de overgave die we beloofd hebben aan Allah? Een moslim houdt zich 
zelf en zijn keuzes in evenwicht door deze omwille van Allah te maken. Een 
huwelijk aangaan omwille van Allah de Verhevene, ofwel met een monogame 
man ofwel met een polygame man, brengt met zich mee dat dit huwelijk 
grote kans op slagen heeft. Dit omdat het Allah zal welbehagen dat je 
omwille van Hem en volgens Zijn richtlijnen deze keus gemaakt hebt. 

Omwille van Allah de Verhevene trouwen betekent dat een moslim niet 
alleen aan zichzelf denkt maar ook aan anderen. Aan de oemmah 
(moslimgemeenschap), aan het eventuele bestaande gezin, aan de eventuele 
eerste vrouw, aan de eventuele kinderen, aan alleenstaande vrouwen, aan 
zwakkeren, aan liefdadigheid. Omwille van Allah de Verhevene draait dus 
niet om: ikke, ikke, ikke! 

Misschien ken je ze niet persoonlijk of misschien kun jij je er niets bij 
voorstellen, maar er bestaan, al-h’amdoelillaah, broeders en zusters om ons 
heen die omwille van Allah de Almachtige hun beslissingen nemen en die 
hopen op de Tevredenheid en beloning van Allah. Deze beslissing hoeft niet 
begrepen te worden door de gehele oemmah (al zou dat in wezen wel zo 
moeten zijn), maar op zijn minst zouden broeders en zusters elkaar moeten 
respecteren en steunen in het praktiseren van Allahs Wetten. 

Polygynie is niet gek. Polygynie is niet eng. Polygynie is een wijsheid van 
Allah. Allah de Verhevene kent Zijn schepping het beste. Hij weet wat wij 
nodig hebben en wat goed voor ons is. Hij weet wat wij aankunnen en wat 



Polygamie in de Islam 

153 | w w w . u w k e u z e . n e t          H e t  h u w e l i j k  i n  d e  i s l a m  

ons teveel is. Hij weet wat wij wensen en wat wij hopen. Hij weet wat onze 
bestemming is en hoe het verder met ons zal gaan. Dus wend je tot Hem en 
aanbid Hem. Als je iets vraagt, vraag het aan Hem. Als je iets vreest, vrees 
dan voor Hem. Als je iets doet, doe het voor Hem. Hij is de Heer der werelden 
71 en bij Hem is de afrekening. 

Waarom is er zoveel ophef over het gehoorzamen van Allah de Verhevene 
terwijl we er geen punt van maken om mensen en systemen om ons heen 
zonder pardon te gehoorzamen? Waarom is het aanhouden van een 
rechtssysteem dat door mensen is opgesteld (en dat regelmatig verandert) zo 
belangrijk, maar maken we ons niet druk om het rechtssysteem dat Allah de 
Verhevene voor ons heeft verplicht gesteld? Waarom lopen wij mee met het 
gedachtegoed van ongelovigen en vegen we de uitspraken van de profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zijn metgezellen (moge Allah 
tevreden zijn met hen) van tafel? 

Hoe kan het toch dat we het zo ver hebben laten komen dat we ons zelf trots 
moslim noemen, terwijl we Allah de Verhevene de rug toekeren!? Wanneer 
gaan we ooit eens beseffen dat het Allah de Verhevene is Die recht heeft op 
onze liefde, toewijding, tijd, inspanning en vermogen? Hij is Degene Die ons 
geschapen heeft, Hij is Degene Die ons voorziet van onderhoud, Hij is Degene 
Die ons leven verlengd of beëindigd, Hij is Degene Die ons hart op ritme laat 
kloppen, Hij is Degene Die ons elke dag weer een nieuwe kans geeft… En dat 
allemaal terwijl wij Hem elke dag verwaarlozen, Hem vergeten, Hem 
ontkennen en Hem vervangen door wereldse zaken en systemen. Ondanks 
onze waardeloze aanbidding is Hij toch Barmhartig en Genadig met ons! 
Soebh’aan Allaah! 

Moge Allah Ta’aalaa ons vergeven. Moge Allah onze harten bestralen met 
liefde voor Hem. Moge Allah ons wijsheid en leiding schenken. Moge Allah 
ons doen sterven als ware moslims. Moge Allah ons beschermen tegen het 
Hellevuur. Moge Allah ons bewoners van het Paradijs maken. Amien! 
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 De werelden (al-‘aalamien): dit is alles dat bestaat behalve Allah. (At-Tefsier al-Wasiet lil 

Qor-aanie l-Kariem van Moh’ammed Sayyid Tantaawie.) “Werelden” verwijst naar de wereld 
der mensen (en dieren), de wereld der engelen, de wereld der djinn en de wereld der zielen. 
Aldus kan het vertaald worden als “de gehele schepping”. 
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Deel 3 

- Polygynie: een vermomde zegen  

 
Door Meriem Ezzaoui. 

Het herdefiniëren van h’alaal en h’araam is een ziekte die zich onbeheerst 
door onze oemmah verspreid. Veel moslims hebben ervoor gekozen dat wat 
toegestaan is en dat wat verboden is aan hun eigen behoeftes aan te passen. 
Deze “moderne” definities gaan tegen de Bevelen van Allah de Verhevene en 
de Soennah van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in. 
H’alaal verbieden en h’araam toestaan is een grote zonde wat kan leiden tot 
ongeloof (koefr). 

Het is ons niet toegestaan te verbieden wat Allah de Verhevene als Zijn gunst 
voor ons heeft bepaald. Dat wordt meerdere keren in de Qor-aan verboden. 
Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En zeg niet over 
hetgeen jullie tongen valselijk verklaren: “Dit is toegestaan en dit is 
verboden,” om over Allah leugens te verzinnen. Waarlijk, degenen die 
leugens over Allah verzinnen zullen geen succes hebben.” [Soerat an-Nah’l 
(16), aayah 116.] Waarom begaan wij vrouwen (alsook broeders) dan deze 
daad van ongeloof!? 

Velen van jullie zullen zich nu afvragen wanneer zij dit dan gedaan hebben. 
Eén woord zal het verklaren: polygynie. Dit eenvoudige, onschuldige woord is 
de wortel van onze zonde. 

Het horen of lezen van dit woord kan ervoor zorgen dat onze lichamen fysiek 
reageren. Het gezicht krimpt ineen, de maag draait om en de rillingen lopen 
over onze rug. In tegenstelling tot de meeste woorden veronderstelt dit 
woord de rol van een vijand. Een duistere vijand die dreigt ons belangrijkste 
bezit af te nemen, onze echtgenoot. We moeten ons eraan herinneren dat 
onze echtgenoten niet onze bezittingen zijn, maar een geschenk van Allah. 
Hoe kunnen we iemand “bezitten” terwijl we niet eens onszelf “bezitten”? 
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Een deel van onze innerlijke jihad (djihaad an-nefs – zie het artikel 
http://uwkeuze.net/jihad/ - jihad in de Islam) is om gedachten opnieuw te 
onderwijzen in de man-vrouwverhoudingen. Onze gedachten zijn verduisterd 
door het westerse huwelijksinstituut dat polygynie verbiedt. 

De huwelijksstructuur en huwelijksrelaties van het Westen beïnvloeden vele 
moslims over de hele wereld. We hebben het idee geaccepteerd van één 
man voor één vrouw, ondanks het bewijs dat deze relaties vaak gauw stuk 
gaan en gemakkelijk meer schade toebrengen dan dat ze goed doen. Dus 
waarom accepteren we zo gemakkelijk een westerse praktijk die duidelijk in 
veel gevallen niet werkt!? Zijn wij, als oemmah, bang om anders te zijn? 
Proberen we bij de koefaar (ongelovigen) te horen terwijl wij het voorbeeld 
zouden moeten geven? Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) 
leverde over dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei 
(Nederlandstalige interpretatie): “De Islaam begon als iets vreemds en het zal 
naar zijn oude positie van vreemd zijn terugkeren, dus goed nieuws voor de 
vreemdelingen.” Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O 
profeet (Moh’ammed)! Zeg tegen jouw echtgenotes en jouw dochters en de 
vrouwen van de gelovigen om hun djalaabib 72 over zich heen te dragen. Dat 
is gepaster, zodat zij onderscheiden worden (als respectabele vrouwen), en 
niet lastig worden gevallen…” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 59.] 

Allah de Verhevene heeft ons niet bevolen ons te verstoppen omdat we 
anders zijn dan de koefaar en de mensen van het Boek (joden en christenen). 
Integendeel, we worden gezegd trots op onze verschillen te zijn. 73 We 
moeten ons er vaak aan herinneren dat deze verschillen in feite een zegen 
van al-Wahhaab (de veelvuldige Schenker – Allah) zijn. De acceptatie van 
polygynie zal onze oemmah versterken. Jaloezie zal verdwijnen, 
buitenechtelijke verhoudingen zullen verminderen, alleenstaande gescheiden 
vrouwen en weduwen zullen beschermers en onderhouders hebben. 
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 Djalaabib is de meervoudsvorm van djilbaab, een kledingstuk dat het gehele lichaam bedekt 
(en buitenshuis gedragen dient te worden). As-Shihaab zei: “Dit is een gewaad waarmee men 
zich omhult.” En er is gezegd: “Dit is een laken of al hetgeen wat het lichaam bedekt.” (Rawaa-

ie’ al-Bayaan, tefsieroe aayaatie l-ah’kaam van Moh’ammed ‘Alie as-Saabonie.) 
73

 Zie het artikel http://uwkeuze.net/trots/.  
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Hoewel de meeste van ons niet hardop zeggen dat polygynie h’araam 
(verboden) is, ondersteunen de daden en meningen van velen wel deze 
verklaring. Wanneer onze zusters eisen dat er in hun huwelijkscontract een 
“ontsnappingsclausule” komt te staan in het geval van een tweede vrouw, 
zeggen ze eigenlijk dat polygynie h’araam is. Hetzelfde geldt voor vrouwen 
die het hun mannen onmogelijk maken door persoonlijke of financiële eisen 
om een andere vrouw te trouwen (een recht dat Allah aan alle mannen heeft 
gegeven). Ja, deze zusters verbieden polygynie niet voor iedereen, alleen 
voor hun mannen. In plaats van hun zuster in nood te helpen, leiden ze haar 
misschien naar zonde. 

De Soennah van onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met 
hem) staat polygyne huwelijken toe. ‘Oethmaan en ‘Oemar (moge Allah 
tevreden met hen zijn) waren beide met meer dan één vrouw getrouwd. Is de 
profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) niet het model van de 
perfecte moslim!? Maakten ‘Oethmaan en ‘Oemar (moge Allah tevreden met 
hen zijn) geen deel uit van de beste generatie moslims!? Toch proberen velen 
te bewijzen dat polygynie niet aanbevolen is. Een monogame samenleving is 
idealistisch, maar niet realistisch. De menselijke samenleving is niet gemaakt 
voor één man voor één vrouw vanwege dood, scheiding en het grotere aantal 
gelovige vrouwen dan mannen. 

Monogamie brengt meer schade dan voordeel voor de moslimoemmah. Er is 
gebrek aan stabiliteit en dit leidt naar chaos. Deze verklaring wordt 
ondersteund door de omstandigheden van monogame samenlevingen die 
leiden onder hoge scheidingsaantallen, buitenechtelijke relaties, 
tienerzwangerschappen en alleenstaande moeders, abortussen en niet te 
vergeten (soms dodelijke) geslachtsziekten of seksuele overdraagbare 
aandoeningen (SOA’s). 

Zusters, laten we terugkeren naar de Soennah en het voorbeeld gesteld door 
de sah’aabah (moge Allah tevreden met hen zijn). Deze mannen en vrouwen 
moeten altijd onze rolmodellen blijven. Laten we proberen weg te blijven van 
het veroordelen van hun daden zoals we doen wanneer we polygynie 
bekritiseren. Laat ons onze zusters helpen die een thuis nodig hebben, liefde 
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en steun. In plaats van slecht over de tweede vrouw te praten, zouden we 
Allah de Verhevene dankbaar moeten zijn voor Zijn Mededogen. Stel je voor 
dat jouw man kwam te overlijden, wat zou dan jouw lot zijn? Misschien heb 
je familie die je zal helpen, maar wat als dat niet het geval is? Geen plaats om 
je baby’s te beschermen, geen voedsel om hen te voeden, zou je dan tegen 
polygynie zijn? Wat als je alleenstaand was met weinig kans op een huwelijk 
behalve met een getrouwde broeder, zou je dan weigeren om de helft van je 
geloof te vervullen? 

We moeten voor anderen wensen wat we voor ons zelf wensen of al hebben. 
De oemmah zal zwak blijven totdat we onze zusters helpen. Door het 
accepteren van polygynie creëren we een stabiele oemmah zonder 
buitensporig kwaadspreken en roddelen. 74 We helpen moslimahs met het 
zoeken naar liefde, vriendschap en onderhouders. We geven zusters de kans 
een gezin te hebben, of te zorgen voor het gezin dat ze al hebben. In plaats 
van te werken om voedsel en kleding te kopen, kan ze nu haar kinderen de 
Islaam bijbrengen. Ze kan zelf de Islaam bestuderen en da’wah verrichten. 75 
In plaats van het bekritiseren van en klagen over polygynie, dank Allah de 
Verhevene voor deze geweldige zegen. 

 

- De positie van de eerste vrouw  

 

Door sheikh ‘Abd-Allaah al-Haydarie. 
 

Polygynie was de gewoonte van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn 
met hem) en van zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) en 
polygynie kent vele voordelen. Het is echter alom bekend dat vrouwen 
jaloers van aard zijn en afkerig staan tegenover het delen van hun 
echtgenoot met andere vrouwen. Vrouwen dienen niet veroordeeld te 
worden voor deze jaloezie, want het bestond onder de beste van de 
rechtschapen vrouwen, de sah’aabiyyaat (moge Allah tevreden met hen zijn), 
en zelfs bij de Oemm al-Moe-eminien (moeder van de gelovigen: de vrouwen 
van de profeet). 
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 Zie het artikel http://uwkeuze.net/roddelen/ – je hebt je broeders vlees gegeten. 
75

 Zie o.a. het artikel http://uwkeuze.net/de-rol-van-moslimvrouwen-in-dawah/. 
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Maar vrouwen dienen er voor te waken dat zij door deze jaloezie geen 
bezwaar maken op datgene wat Allah de Verhevene heeft voorgeschreven en 
zij dienen niet te proberen het te voorkomen; een vrouw dient haar 
echtgenoot toe te staan om een andere vrouw te trouwen, want dit is een 
soort van samenwerking in rechtschapenheid en vroomheid. Volgens een 
moettafaqoen ‘alayh h’adieth (d.w.z. dat deze h’adieth terug te vinden is in 
zowel Sah’ieh’ al-Boekhaarie als Sah’ieh’ Moeslim) heeft de profeet (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): 
“Eenieder die aandacht schenkt aan de behoefte van zijn broeder, Allah zal 
aandacht schenken aan zijn behoefte.” 

De toestemming van de eerste vrouw is geen vereiste voor een man om een 
andere vrouw te huwen. De Permanente Commissie voor het uitvaardigen 
van Fataawaa werd hierover gevraagd en antwoordde als volgt: “Het is niet 
verplicht voor de echtgenoot, als hij een tweede vrouw wil trouwen, om de 
toestemming van zijn eerste vrouw te hebben. Maar het behoort tot de 
goede manieren en vriendelijkheid om haar (de eerste vrouw) op zo’n manier 
te behandelen waardoor de eventuele pijn, welke vrouwen van nature 
voelen in zulke situaties, zal verminderen. Dit wordt gedaan door aardig 
tegen haar te zijn en op een aangename manier tegen haar te spreken en om 
geld uit te geven om haar acceptatie van de situatie te verkrijgen.” 

Als een vrouw wil scheiden indien haar man een andere vrouw wil trouwen, 
dit is niet juist. Zij dient daarentegen de situatie te onderzoeken en als zij het 
samenleven met een andere vrouw werkelijk niet aankan, dan kan ze hem 
om khoela’ (een vorm van scheiding op initiatief van de vrouw waarbij zij 
afstand doet van haar mahr – bruidschat) vragen. Als zij het aankan om met 
de tweede vrouw te leven maar het doet haar pijn, dan dient ze geduldig te 
zijn en de Tevredenheid van Allah de Verhevene te zoeken. Thawbaan (moge 
Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige 
interpretatie): “Geen vrouw vraagt haar man om een scheiding zonder een 
(geldige) reden, of de geur van het Paradijs is verboden voor haar.” 
(Overgeleverd door Aboe Daawoed en anderen, en als sah’ieh’ geclassificeerd 
door al-Albaanie.) 
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Als zij het verdaagt met geduld, dan zal Allah de Verhevene het gemakkelijker 
voor haar maken en haar borst verruimen (d.w.z. haar rust en kalmte 
schenken) en haar compenseren met iets goeds. De echtgenoot moet haar 
ook helpen door haar vriendelijk te behandelen, door geduldig met haar te 
zijn vanwege enige jaloezie etc. van haar kant en haar fouten door de vingers 
te zien. En Allah is de Bron van hulp. 

 

- De beloning voor de eerste vrouw 

Het gehoorzamen van haar man is voor de vrouw één van de manieren om 
het Paradijs binnen te gaan, zoals overgeleverd is in de h’adieth verhaald 
door Ibn Hibbaan (Nederlandstalige interpretatie): “Als een vrouw haar vijf 
dagelijkse gebeden verricht en haar maand (d.w.z. Ramadhaan) vast en haar 
kuisheid bewaakt en haar man gehoorzaamt, er zal tegen haar gezegd 
worden: ‘Ga het Paradijs binnen door welke van de poorten van het Paradijs 
jij maar wenst.’” (Deze h’adieth is als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie 
in Sah’ieh’ al-Djaami’ al-Saghier, nr. 660.) 

Haar geduld met het trouwen van haar man met een tweede vrouw zal om 
verschillende redenen speciale beloning voor haar brengen: 

1.) Het trouwen van haar man met een andere vrouw wordt beschouwd als 
een test en beproeving voor haar, en als zij het met geduld verdraagt dan zal 
ze er een beloning voor ontvangen, zoals Allah de Verhevene zegt in Zijn Qor-
aan (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, slechts de geduldigen zullen 
hun beloning volledig ontvangen zonder berekening.” [Soerat az-Zoemar 
(39), aayah 10.] 

En Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En 
voorzeker, Wij zullen jullie beproeven met iets van angst, honger, 
vermindering van bezittingen, zielen (levens van familie, vrienden, geliefden) 
en vruchten (oogst). Maar verkondig goed nieuws aan de geduldigen.” 
[Soerat al-Baqarah (2), aayah 155.] 
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Volgens de h’adieth (Nederlandstalige interpretatie): “Geen vermoeidheid 
treft een moslim, noch ziekte, noch leed, noch verdriet, noch letsel, noch 
zorg, zelfs als hij door een doorn geprikt wordt, of Allah vergeeft daardoor 
enkelen van zijn zonden.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie, 5642; Moeslim, 
2573, van de h’adieth van Aboe Sa’ied en Aboe Hoerayrah.] 

 De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei ook 
(Nederlandstalige interpretatie): “Allah zal degene voor wie Hij goed bedoelt, 
doen lijden onder enige moeilijkheid.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.) 

At-Tirmidzie (2399) leverde over van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden 
met hem zijn) dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 
gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Beproevingen zullen de 
gelovigen, man of vrouw, blijven overvallen betreffende zichzelf, zijn kind en 
zijn rijkdom, totdat hij Allah ontmoet zonder een zonde op hem.” (Als sah’ieh’ 
geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaami’, nr. 5815.) 

2.) Als een vrouw het accepteert en haar man en de andere vrouw goed 
behandelt, dan zal ze de beloning van al-moeh’sinien (de weldoeners) 
ontvangen. Allah de Verhevene zegt in Zijn Qor-aan (Nederlandstalige 
interpretatie): “…Waarlijk, hij die (Allah) vreest en geduldig is, Allah laat dan 
waarlijk de beloning van de weldoeners niet verloren gaan.” [Soerat Yoesoef 
(12), aayah 90.] 

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Is er enige 
beloning voor het goede behalve het goede?” [Soerat ar-Rah’maan (55), 
aayah 60.] 

Alsook (Nederlandstalige interpretatie): “…En waarlijk, Allah is met de 
weldoeners.” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 69.] 

3.) Als ze boosheid voelt vanwege dit, maar ze controleert haar boosheid – en 
het controleren van je tong maakt deel uit van het controleren van je 
boosheid – Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en 
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die woede bedwingen 76 en mensen vergeven; en Allah houdt van de 
weldoeners.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 134.] Deze beloning komt boven 
op de beloning van een vrouw voor het gehoorzamen van haar man onder 
normale omstandigheden. 

Een verstandige vrouw accepteert alles wat Allah de Verhevene voor haar 
bepaald heeft en zij dient zich te realiseren dat het trouwen van haar man 
met een andere vrouw iets is dat toegestaan is, dus dient ze er geen bezwaar 
tegen te maken. Het kan zijn dat dit (tweede) huwelijk hem meer ingetogen 
maakt en voorkomt dat hij iets h’araam doet. 

Het is zeer triest dat sommige vrouwen minder bezwaar maken tegen het feit 
dat hun mannen iets h’araam verrichten dan tegen het trouwen met een 
andere vrouw op een toegestane manier. Dit is een teken van een tekort aan 
verstand en religieuze toewijding. 

Vrouwen dienen het goede voorbeeld van de vrouwen van de profeet (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden 
met hen zijn) te volgen, die geduldig waren en de beloning zochten ondanks 
dat vele van hen jaloers waren. Als jouw echtgenoot doorgaat en een tweede 
vrouw neemt, dan dien je geduldig te zijn en tevreden en hem goed te 
behandelen zodat je de beloning kunt verkrijgen van het geduldig zijn en die 
van de weldoeners. 

Weet dat dit leven het leven van beproevingen en testen is en hoe snel het 
eindigt. Dus felicitaties voor degene die geduldig is in het gehoorzamen van 
Allah de Verhevene in dit leven totdat hij/zij de eeuwige verlossing ontvangt 
in de Tuinen van het Paradijs. 
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 Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van 
Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘De sterke 
is niet degene die de mensen overmant door zijn kracht, maar de sterke is degene die zichzelf 
controleert terwijl hij boos is.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 8/6114.) Zie het artikel 
http://uwkeuze.net/word-niet-boos/.  
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Tweede vrouw - elke medaille heeft een keerzijde 

“Ik dacht dat niemand van haar echtgenoot kon houden zoals ik van de 

mijne hield. Maar zij leerde mij de ware betekenis van onvoorwaardelijke 

liefde.” 

Tweede vrouw! De woorden echoden in mijn hoofd. 

Waarom? 

Ben ik niet goed genoeg? 

Nooit! Ik zal nooit een tweede vrouw accepteren! 

Als jij een tweede vrouw wilt, ga je gang en huw er een. Maar weet dat ik niet 
hier zal zijn als je terugkomt! 

Dit waren mijn woorden die ik enkele jaren geleden tegen mijn man zei, toen 
hij mij vertelde dat hij van plan was een tweede vrouw te trouwen. Het ging 
om een recent gescheiden vrouw met vier kinderen. “Ze heeft het erg 
moeilijk,” zei hij. Ze weet niet waar haar volgende maaltijd vandaan zal 
komen, of hoe zij haar kinderen voldoende moet voorzien. “Waar is hun 
vader?,” vroeg ik. “Kan hij niet voor zijn eigen kinderen zorgen? Waarom zul 
jij, een vreemde man, de last van een andere man dragen? Er zijn zeker 
andere manieren om haar financieel te helpen zonder met haar te 
TROUWEN!” 

Ik kon mijzelf niet voorstellen in een polygaam huwelijk. Mijn echtgenoot 
delen met een andere vrouw. Zijn liefde, glimlach en grapjes delen met een 
vreemde vrouw. Ik kon me niet voorstellen dat hij dicht bij haar zou zijn en 
lieve woordjes in haar oor zou fluisteren. Het was onacceptabel. Een 
schandaal! 
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Ik ben toch zijn vrouw, heb voor zijn huis gezorgd en onze drie mooie 
kinderen opgevoed. Hoe kan hij mij beledigen door een andere vrouw te 
huwen, alsof ik niet goed genoeg ben. Niet mooi genoeg. Niet jong genoeg… 
of gewoon niet GENOEG! 

NEE! Ik kon dat niet accepteren en ik maakte mijn standpunt krachtig 
duidelijk aan hem. Als zij naar binnenloopt, loop ik naar buiten! Zo helder als 
kristal. Als hij ons huwelijk op het spel wil zetten, ons leven, onze kinderen, 
voor een andere vrouw, dan moet hij dat doen. Ik zal dat niet dulden! 

Het lijkt allemaal zo lang geleden, toen ik dacht dat het leven eeuwig zou 
duren en dat er niets zal veranderen. O wat vergiste ik mij… 

Mijn man huwde geen tweede vrouw. Na al mijn waarschuwingen en 
dreigementen dat ik hem zou verlaten, nam hij afstand van dit idee. Ik weet 
niet wat er gebeurd is met die vrouw en haar kinderen. Ik denk dat zij naar 
een andere stad verhuisd zijn. Hij heeft nooit meer over een tweede vrouw 
gesproken en ik was daar blij mee. Ik slaagde erin om mijn man voor mij zelf 
te houden… maar ik wist niet dat onze tijd opraakte. 

Zijn laatste woorden tegen mij waren dat hij hoofdpijn had en dat hij even 
ging liggen, tot aan salaat al-‘ishaa-e. Hij heeft die nacht salaat al-‘ishaa-e 
niet gebeden, want hij werd nooit meer wakker. 

Ik was vreselijk verdrietig door zijn plotselinge dood. De man met wie ik mijn 
leven gedeeld had, werd in één seconde van me weggegrist. Ik rouwde heel 
lang om hem en verwaarloosde mijn kinderen en onze zaak. Al snel ging alles 
verloren en we raakte alles kwijt. Eerst de auto, vervolgens de winkel, daarna 
het huis. We trokken in bij mijn broer en zijn gezin. Mijn drie kinderen en ik 
maakten het huis druk en mijn schoonzus raakte snel geïrriteerd door onze 
aanwezigheid. Ik wilde daar weg, gaan werken en een plaats voor onszelf 
vinden, in plaats van te leven van de restjes van anderen. Maar ik had geen 
vaardigheden. 
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Toen mijn man nog leefde, leefden wij een comfortabel leven. Ik hoefde niet 
van huis en te werken, of te zorgen dat ik een vaardigheid had. Het leven 
werd erg moeilijk voor mij en mijn kinderen en ik was niet jong meer. Ik miste 
hem elke dag en bij elke slag van mijn hart. Hoe kon iemands toestand zo 
drastisch veranderen!? 

Op een dag vertelde mijn broer tegen mij dat er iemand was die hij kende die 
op zoek was naar een vrouw. Hij was een goede persoon met goede akhlaaq 
(gedrag) en zeer vroom. Perfect voor mij, dacht ik, maar hij wilde dat ik zijn 
tweede vrouw zou zijn. 

Het was de tweede keer in mijn leven dat het woord “tweede vrouw” tegen 
mij gezegd werd. Maar hoe anders waren de omstandigheden. Hij kwam bij 
mijn broer thuis om mij te zien. Het klikte meteen tussen ons. Ik vond hem 
leuk en vond alles aan hem leuk. Het zei tegen mij dat zijn eerste vrouw op de 
hoogte was van zijn intentie om een tweede vrouw te huwen, maar dat zij 
duidelijk niet echt een voorstander was van het idee en dat hij niet wist hoe 
zij zou reageren als hij haar zou vertellen dat hij iemand gevonden had. Zijn 
antwoord, zei hij, zal afhangen van haar acceptatie van polygamie. 

Ik begon die nacht salaat al-istikhaarah te verrichten. Ik wilde ontzettend 
graag dat dit gunstig zou uitvallen. Ik herinnerde mij dat jaren geleden het 
leven van een andere vrouw afhing van mijn beslissing en wat mijn beslissing 
was. Ik raakte door wroeging gekweld, omdat ik een andere vrouw niet een 
kans had gegeven. Geen plaatsje in mijn leven. Ik was bang dat Allah de 
Verhevene mij zou straffen met hetzelfde als wat ik haar destijds aangedaan 
had. Ik toonde berouw. Nu pas. Het kwam voorheen nooit in mij op om 
berouw te tonen voor mijn beslissing destijds, want ik deed niets verkeerd. Ik 
beschermde alleen wat van mij was. Nu dat ik mij bevond aan de 
ontvangstzijde, realiseerde ik me hoe fout ik was door een andere vrouw dit 
PRIVILEGE van een echtgenoot te ontzeggen. Ik bad dat zij mij zou 
accepteren. 

Enkele dagen later belde hij me en vertelde me dat zijn vrouw het moeilijk 
vond om mij te accepteren, maar dat zij bereid was mij te ontmoeten. 
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De dag van de ontmoeting was ik erg zenuwachtig. De dag ervoor bad ik veel 
en vroeg Allah de Verhevene om mij te helpen. Ik ontmoette haar en merkte 
dat zij een persoon was, een vrouw zoals ik. Een vrouw die van haar man 
hield en bang was hem te verliezen. 

Zij nam mijn hand en zei met tranen in haar ogen: “Dit is heel moeilijk voor 
mij. Maar ik hoop dat wij zusters kunnen zijn.” Haar woorden braken mijn 
hart. 

Dit was alles wat ik nodig had in deze donkere dagen, een helpende hand die 
mij omarmde, mij hoop gaf en de wil om door te gaan. Zijn echtgenote was 
voor mij de vrouw die ik jaren geleden niet kon zijn – en ik blijf daar altijd 
dankbaar voor. Ik dacht dat niemand van haar echtgenoot kon houden zoals 
ik van de mijne hield. Maar zij leerde mij de ware betekenis van 
onvoorwaardelijke liefde. 

Je bent nooit echt op de hoogte van iemands situatie totdat jou hetzelfde 
overkomt. Oordeel volgens wat correct is volgens de Qor-aan en je zult zien 
hoe Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) jou zal 
steunen. 
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Leven met de ‘ziekte’ -  

een verhaal van een polygyne man 

Door Aboe Moh’ammad. Vertaald door Oght Rabi’a. 

Het woordenboek definieert “ziekte” als een abnormale omstandigheid van 
een organisme of deel dat normaal fysiologisch functioneren verzwakt, vooral 
als resultaat van kwelling, inherente zwakheid of stress door de omgeving – 
en een voorwaarde of neiging om door de gemeenschap als iets abnormaals 
en schadelijks gezien te worden. 

“Ik ben geheeld van die ziekte.” Deze woorden weerklinken constant in mijn 
oren, achtervolgen me sinds één van mijn beste vrienden van deze wereld ze 
tegen mij zei enkele jaren geleden. Deze ‘ziekte’ heeft me veel onrust 
bezorgd de afgelopen maanden. Ik denk dat dit de reden is voor mijn recente 
doktersbezoek voor een migraine, veroorzaakt door mijn hoge bloeddruk van 
147/110. Misschien is het niet de ‘ziekte’, maar de stress om het mijn vrouw, 
met wie ik 13 jaar getrouwd ben, te vertellen dat ik dit heb. 

Ik herinner me nog steeds de eerste keer dat ik haar zag. We waren toen 
geen moslims en voor mij was het liefde op het eerste gezicht. Liefde op het 
eerste gezicht schijnt iets van een mythe te zijn, maar ik herinner me 
specifiek dat ik haar voor de eerste keer zag in september van 1990. Ik 
herinner me dat ze verloofd was met een andere man: ik zag de nederigheid 
in haar gezicht, in haar lopen, in haar ogen… Ik herinner me dat ik een gebed 
zei die nacht. Ik herinner me dat ik zei: “God (ik noemde Hem God in die tijd, 
pas 6 jaar later leerde ik dat Zijn ware Naam Allah is), alstublieft, als U een 
vrouw zoals zij zou sturen, zou ik erg dankbaar zijn.” 

Dat was het – de smeekbede; vanuit een oprecht hart naar mijn Heer. Een 
jaar later ontmoette ik haar. Een week daarvoor hadden zij en haar verloofde 
de verloving verbroken. Acht maanden later trouwden we – de vrouw van 
mijn dromen en dat is ze nog steeds. Dit geschenk van mijn Heer was slechts 
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één van de vele smeekbedes die verhoord werden. Ik ben werkelijk gezegend 
door Hem met haar, en ik meen dat vanuit het diepste van mijn hart. Haar 
aanwezigheid is een enorme steun betreffende mijn positie, mijn kracht, mijn 
succes en mijn geweldige, goed opgevoede en intelligente kinderen; al-

h’amdoelillaah. Nu wordt dat alles bedreigd. Ik moet haar vertellen dat ik de 
‘ziekte’ heb. 

Zij en ik hebben zoveel meegemaakt en Allah Ta’aalaa heeft ons samen 
gehouden, heeft haar sterk gehouden. Ze is de sterkste vrouw die ik ken. Als 
ik eraan denk haar te kwetsen, doet me dat ontzettend veel pijn. Echt waar, 
het doet me echt pijn. Ik ben bang. Ik ben bang haar te verliezen. Maar ik 
vrees Allah de Verhevene meer. Ik smeek dat Allah genade met ons heeft en 
het vergemakkelijkt. Bidden jullie alsjeblieft ook voor ons? 

Waarom ik? Yaa Allaah, waarom ik? Er zijn zo weinigen van ons in de 
moslimoemmah die ongelukkig genoeg geraakt worden door deze ‘ziekte’ en 
het heeft de vernietiging van vele gezinnen veroorzaakt. In mijn bescheiden 
opinie, ontstond deze vernietiging omdat de geïnfecteerden het niet serieus 
genoeg namen. De vernietiging wordt zelden door de ‘ziekte’ zelf 
veroorzaakt. Hoe dan ook, het is mij ernst – dus hier sta ik – ik vertrouw mijn 
gedachten, mijn pijn, mijn onrust aan dit papier toe in plaats van aan degene 
met wie ik alles zou kunnen bespreken. Ik vrees dat mijn partner, mijn beste 
vriendin, mijn steun en toeverlaat in deze doenyaa me nooit zal vergeven. 

“Ik ben genezen van die ziekte,” weerklinkt het. 

Er was een andere moslimman die een grote invloed had op mijn 
ontwikkeling als een moslim. Deze broeder, mijn oom in de Islaam, leerde me 
vele zaken en door zijn hulp groeide ik en bleef ik gericht op Ahl-oes-

Soennah, al-h’amdoelillaah. Ik herinner me dat hij eens met mij over deze 
‘ziekte’ sprak. Het was de enige keer dat we erover spraken. Het was een kort 
gesprek dat me ook bijbleef, luidde in mijn oren sinds de eerste dagen van 
mijn shahaadah in 1996. Hij zei over deze ‘ziekte’ (hij noemde het toen geen 
ziekte) dat het de moslims in een kwaad daglicht stelt bij de mensen die we 
da’wah proberen te geven (niet-moslims). Een nieuwe belasting! Yaa Allaah! 
Ik wil de moslims niet in een kwaad daglicht stellen! 
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Ik heb mijn vrouw net vandaag gesproken. Het is 18 maart 2005 en ik heb 
mijn gezin niet meer gezien, vastgehouden en gekust sinds december 2004. 
Ik spreek hen minstens twee keer per dag aan de telefoon. Ik had een lang 
gesprek met haar en ik moest huilen toen ik haar vertelde hoeveel ik van haar 
houd en hoeveel ze voor me betekent. In mijn hart en in mijn gedachten is er 
niet één vrouw die in haar schoenen kan staan of de liefde en respect kan 
vervangen die ik voor haar heb – als een moslimah, als een vrouw, als een 
echtgenote en als een moeder. Ik vertelde haar dit allemaal. 

“Ik ben genezen van die ziekte,” weerklinkt het. 

Dus hier sta ik. Een moslimman, een moslimechtgenoot en een moslimvader 
en ik ben net hertrouwd op 21 maart 2005. De ‘ziekte’ kreeg me in zijn greep 
en het zal van invloed zijn voor de rest van mijn leven. Waarom ik? Wat 
maakt dat ik denk dat ik zo bijzonder ben dat ik dit kan of zou moeten doen? 
Waarom ik, terwijl niemand anders die ik ken het heeft gedaan? Nou en, dat 
Allah de Verhevene het toegestaan heeft! Nou en, dan is het een Soennah 
van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)! Alleen omdat het 
toegestaan is en alleen omdat het Soennah is, betekent dat nog niet dat ik, 
IK, van alle mensen, het een deel van mijn leven moet maken. Ik heb vele 
broeders horen zeggen: “Het is Soennah.” Ze zeggen dat zonder echt begrip; 
alsof het net zo gemakkelijk is als het betreden van het toilet met je 
linkervoet. Het is bijna als hun excuus het te kunnen praktiseren. 

Mijn lieve broeder die de uitdrukking “ik ben genezen van die ziekte” verzon, 
legde me uit hoe hij genas. Kennelijk, na of tijdens een mislukte poging een 
tweede vrouw te trouwen, maakte zijn vrouw een lijst van dingen waarin hij 
gebreken had als moslim, man en vader. Gewapend met die kennis en het 
begrip dat hij niet die geweldige man was die hij dacht te zijn en dat hij 
gewoon een doorsnee echtgenoot was, realiseerde hij zich dat hij zichzelf 
moest verbeteren in deze aspecten voordat hij kon overwegen een andere 
vrouw te trouwen. Als hij niet de perfecte moslimman, moslimechtgenoot of 
moslimvader was, hoe kon hij dan denken dat hij zou kunnen slagen met een 
andere vrouw, een andere familie!? Ik neem aan dat hij het niveau van de 



Leven met de ‘ziekte’ - een verhaal van een polygyne man 

169 | w w w . u w k e u z e . n e t          H e t  h u w e l i j k  i n  d e  i s l a m  

sah’aabah (metgezellen – moge Allah tevreden zijn met hen) probeert te 
bereiken. Nou, veel geluk ermee akhi (mijn broeder). 

Dus nu komt de vraag bij mij op: hoe kan ik rechtvaardigen een tweede 
vrouw te trouwen na alles wat mijn vrouw heeft doorgemaakt met mij en 
voor me gedaan heeft? Hoe kan ik rechtvaardigen een tweede vrouw te 
trouwen nu ik al mijn imperfecties ken? Hoe kan ik rechtvaardigen een 
tweede vrouw te trouwen terwijl mijn vrouw thuis zit en onze drie zoons 
opvoedt? Ze onderwijst hen met thuisstudie. Ze doet dit helemaal alleen. Ze 
doet dit alleen omdat ik in een ander land werk. Zelfs als ik thuis was, deed ze 
alle zaken met betrekking tot het huis in haar eentje – en op deze manier 
beloon ik haar!? Ik voel me ondankbaar. Ik voel me depressief. Ik voel me 
verdrietig. Nu moet ik hier mee omgaan en ik heb Allah Ta’aalaa nodig om 
me te voorzien van kracht, geduld en de wijsheid om succesvol te zijn en mijn 
gezin, nu gezinnen, te leiden door deze moeilijke tijd die op handen is. Hoort 
het zo te zijn? 

Voorlopig moet ik worstelen met al deze emoties die zich opkroppen. Ik heb 
het gevoel dat ik dit met niemand kan bespreken, want de ‘ziekte’ is (vreemd 
genoeg) teveel een taboe. Ik heb het gevoel dat ik iets verkeerd doe. Ik ben 
bang dat ik verbannen word. Ik ben bang dat men mij ongevoelig en wreed 
zal vinden. Ik ben bang dat men mij ondankbaar zal vinden. Ik ben bang dat 
mijn vrouw haar gezicht niet meer buiten durft te laten zien omdat haar man 
die ‘ziekte’ heeft die we allemaal vrezen. 

Ik herinner me dat we (wij broeders) vaak erover praatten en grapjes 
maakten. We wisten diep van binnen dat de kans dat één van ons meer dan 
één vrouw zou hebben zeer klein tot nul zou zijn. Je weet dat niet-moslims er 
ook graag grapjes over maken. “Ha ha! Jullie moslims mogen 12 vrouwen 
hebben! Ha ha!” Als we er grapjes over maakten, dan was dit altijd in de 
parameters van de Islaam en het eindigde bijna altijd met: “Mijn vrouw zou 
me vermoorden!” 

Ik kreeg de indruk dat moslimmannen zo zwak waren geworden dat ze bang 
van hun vrouwen waren. Vele jaren zag ik rijke moslims in hun gigantische 
verblijven met slechts één vrouw, terwijl er zusters in dezelfde gemeenschap 
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waren die van voedselbonnen en bijstand probeerden te overleven en hun 
imaan (geloof) op peil probeerden te houden. Ik moest soms huilen als ik 
over hun situatie nadacht. Ik concludeerde terecht dat dit kwam doordat de 
mannen bang van hun vrouwen waren. Ik begreep hier niets van. Een van de 
redenen waardoor ik naar de Islaam kwam, is omdat het alle antwoorden 
heeft op alle moeilijke situaties en tegenspoed in het leven. Toen leerde ik 
dat er een verschil is tussen Islaam en moslims. Ik dwaal af. 

Ik denk dat toen ik in het verleden pogingen tot polygynie deed, ik diep van 
binnen wist dat het toch nooit zou gebeuren. Ik denk dat ik er daarom zo 
koppig over was. Ik was niet bang voor mijn vrouw en niemand kon het 
tegendeel bewijzen! Nu, dat was niet alleen prijzenswaardig, maar Allah de 
Verhevene heeft het heel, heel gemakkelijk voor mij gemaakt opnieuw te 
trouwen op een moment dat ik dat heel erg nodig had. Het lijkt haast te mooi 
om waar te zijn, haast surrealistisch. Financieel zal mijn vrouw geen enkel 
verschil merken. Ze zal wat dat betreft de gevolgen van een andere vrouw 
niet opmerken. Ik zal twee maanden getrouwd zijn als ik het haar vertel. Ze 
zal wellicht een toename bemerkt hebben in aandacht en affectie die ik aan 
haar geef. Ik denk dat dat komt doordat sinds ik een andere vrouw heb, ik 
des te meer besef hoe veel ik van haar (mijn 1ste vrouw) houd, haar 
respecteer en haar waardeer. Ik heb besloten te wachten tot ik naar huis ga 
voor een bezoek en het haar persoonlijk, in levende lijve te vertellen. Ik denk 
erover gewoon deze brief, waarin ik mijn gevoelens uit, te geven. 

Ik kan mijn daden niet verantwoorden. Hebben we vandaag de dag 
rechtvaardiging nodig voor het doen van dit recht? Ik kan alleen zeggen dat 
het voor mij verplicht werd om opnieuw te trouwen. De boodschapper van 
Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd 
(Nederlandstalige interpretatie): “Jonge mannen, degene onder jullie die 
kunnen trouwen, moeten trouwen, want het doet de blikken neerslaan en 
beschermt de schaamdelen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) 
Ik werk in een gebied waar totaal geen Islaam is en geen moslims zijn op 
twee broeders na die in het zelfde gebied werken en nu, die ene nieuwe 
zuster, mijn nieuwe vrouw, al-h’amdoelillaah. Dus wij vieren in een gebied 
met honderdduizenden mensen. Ik ben van hen degene met de meeste 
kennis over de Qor-aan en de Soennah. Dat alleen is al beangstigend! Want ik 
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weet niets! Mijn bescherming tegen fitnah was nul en het werd in 
toenemende mate moeilijker voor mij met mijn persoonlijkheid en karakter. 
Al-H’amdoelillaah dat Hij me tegen de Hel beschermt heeft! 

Ik wilde dat ik meer als de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) 
was. Minder nog, ik wilde dat ik meer was als broeder Yoesoef of Khaalid 
(zeer goede vrienden die Allah enorm vrezen)! He, met hen kan ik praten. 

Ik wilde dat mijn vrees voor Allah de Verhevene zodanig was dat ik 
afgezonderd en losgemaakt was van deze maatschappij zodat ik niet in deze 
situatie zou zijn. 

“Ik ben genezen van die ziekte,” weerklinkt het. 

Hoe zou ik da’wah kunnen doen als ik een kluizenaar werd? Als dat gebeurt, 
verzaak ik een echte verplichting van Allah de Verhevene. Deze samenleving 
heeft wanhopig behoefte aan de Islaam. Hoe kan ik da’wah verrichten als ik 
daardoor met vrouwen moet praten? Ik bevond me in een zeer moeilijke en 
benarde situatie. De Islaam heeft de oplossing voor al onze problemen en 
ook het antwoord op de problemen van deze mensen. Waarom kon ik de 
oplossing voor dit probleem niet vinden zonder de ‘ziekte’ op te lopen? 
Natuurlijk kan ik nu da’wah doen in het bijzijn van mijn nieuwe vrouw, maar 
kon ik iets anders doen? Ik hoorde de “geef hen da’wah-materiaal te lezen en 
laat hen gaan” reactie. Ik weet niet of ik het helemaal daar mee eens ben, 
maar aan de andere kant weet ik eigenlijk niets van het zijn van een goede 
moslim. Ik ben op zoek naar antwoorden en polygynie kan toch niet de enige 
oplossing zijn? Of wel!? 

Dus hoe zit het met mijn vrouw? Lijdt zij niet door steeds zo lang bij mij 
vandaan te zijn? Heeft ze geen behoefte aan gezelschap als ik weg ben? Ik 
moet wel een monster zijn om haar dit aan te doen. Dat is tenminste wat ik 
verwacht dat de moslimzusters zullen zeggen en bepaalde moslimbroeders – 
en soms voel ik me ook zo. Al deze vragen spelen constant door mijn 
gedachten. 
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Dus wat ga ik doen? Ik moet over deze ideeën en gedachten nadenken die 
me zo onrustig maken en de Qor-aan en Soennah toepassen. Ik weet dat mijn 
vrouw enorm veel van me houdt. Ik weet dat ze gezegd heeft dat ze zoveel 
van me houdt dat ze me niet kan delen. Hoe verklaar ik dat? Hoe moet ik me 
daarover voelen? Als mijn vrouw echt ontdekt dat ze me niet kan delen 
omdat ze te veel van me houdt, kan dit een indicatie zijn dat ze meer van mij 
houdt dan van Allah de Verhevene en de waarheid van de Islaam. 

En Allah de Almachtige zegt hierover (Nederlandstalige interpretatie): “En 
onder de mensen zijn er die anderen naast Allah nemen als gelijken 
(afgoden). Zij houden van hen zoals zij van Allah houden, terwijl degenen die 
geloven meer houden van Allah (dan wat dan ook). En als degenen die 
onrecht plegen zullen zien, wanneer zij de kwelling zien (op de Dag des 
Oordeels), dat alle macht volledig aan Allah toebehoort en dat Allah streng is 
in de kwelling.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 165.] 

En in een andere aayah zegt Hij (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O 
Moh’ammed): ‘Indien jullie vaders en jullie zonen en jullie broers en jullie 
echtgenotes en jullie verwanten en bezittingen die jullie verkregen hebben 
en handel waarvan jullie bang zijn dat het slecht gaat en verblijfplaatsen waar 
jullie tevreden mee zijn, geliefder zijn voor jullie dan Allah en Zijn 
boodschapper en het strijden op Zijn weg, wacht dan totdat Allah met Zijn 
oordeel (bestraffing) komt. En Allah leidt het zwaar zondige volk niet 
(faasiqoen; opstandig en ongehoorzaam jegens Allah).’” [Soerat at-Tawbah 
(9), aayah 24.] 

Dus als zij in deze situatie verkeert, zou ze dan niet haar gevoelens moeten 
analyseren om te zien dat deze liefde een verboden liefde is die de grenzen 
overschrijdt en sterker is voor mij dan voor Allah de Verhevene en de 
boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en de waarheid van 
de Islaam? 

Maar wat dan als dit ondraagbaar voor haar is? Hoe kan ik van haar 
verwachten dat ze goed met de situatie om zal gaan nadat ik haar 
“bedrogen” heb? 
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Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Niemand wordt belast 
behalve volgens zijn vermogen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 233.] 

En ook (Nederlandstalige interpretatie): “…Allah wil voor jullie geen 
moeilijkheid maken…” [Soerat al-Maa-iedah (5), aayah 6.] 

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wij zonden de 
Qor-aan (Koran) niet tot jou neer om te lijden.” [Soerat Taa Haa (20), aayah 
2.] 

Allah de verhevene heeft de Qor-aan en Zijn boodschapper (Allahs 
zegeningen en vrede zijn met hem) juist als genade voor ons gezonden. Allah 
de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij zonden jou (O 
Moh’ammed) slechts als een barmhartigheid voor de ‘aalamien (werelden: 
alle schepsels).” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 107.] 

En Hij zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…Werkelijk, er kwam dan 
een duidelijk bewijs (de Qor-aan) tot jullie van jullie Heer, en leiding en 
barmhartigheid…” [Soerat al-An’aam (6), aayah 157.] 

En (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah, Wij hebben hen werkelijk 
een Boek (de Qor-aan) gebracht, die Wij gedetailleerd hebben uitgelegd, 
gebaseerd op kennis als een leiding en barmhartigheid voor een volk dat 
gelooft.” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 52.] 

De laatste aayah zegt dat de Qor-aan een genade en leiding is voor de 
gelovigen – en één van de verzen in de Qor-aan die een genade en leiding zijn 
voor de gelovigen is betreffende polygynie (Nederlandstalige interpretatie): 
“…trouw dan met de (andere) vrouwen die jullie bevallen, twee of drie of 
vier…” [Soerat an-Nisaa-e ( 4), aayah 3.] 

Dus dit vers is geen uitzondering op de genade die de Qor-aan brengt voor de 
gelovigen. Hoe kan het mogelijk zijn dat polygynie een genade is van Allah de 
Almachtige en tegelijkertijd ondraaglijk en onmogelijk om mee om te gaan? 
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Ik denk dat het relevant is op dit moment om te vermelden dat de Islaam niet 
alleen genade brengt aan het individu, maar aan de hele samenleving en het 
brengt voordeel voor de samenleving en helpt de problemen op te lossen van 
de samenleving als een geheel. Dus ook al zou polygynie moeilijk zijn voor de 
individuele vrouw, dan is het een manier voor haar zusters om de zegeningen 
van het huwelijk te verkrijgen en de bescherming van de echtgenoot en het 
lost de sociale problemen in de maatschappij op als de moslimvrouwen in 
aantal meer zijn dan moslimmannen. Maar daar ga ik weer; ik probeer mijn 
daden te rechtvaardigen. Yaa Allaah! 

Ik heb geen woorden meer en ik ben bang. Maar voorlopig ben ik veilig voor 
de shaytaan (satan), al-h’amdoelillaah. Daar kan ik tenminste blij mee zijn, 
voorlopig. Ik kan in ieder geval zeggen dat ik Allah de Barmhartige meer 
vreesde dan dat ik al die andere zaken vreesde. Bid voor ons! 

Noot: ik heb het woord ‘ziekte’ gebruikt in deze brief, niet alleen omdat mijn 
broeder in de Islaam dit gebruikte, maar omdat ik begon te begrijpen dat we 
zijn begonnen polygynie als een ziekte te behandelen. Ik heb het op deze 
artistieke manier gebruikt om mijn zorg uit te drukken over de status en 
richting van onze oemmah, de volgelingen van de profeet Moh’ammed 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en de zwaarte aan te geven van 
onze minachting voor deze Soennah. 

Het woordenboek definieert “ziekte” als een abnormale omstandigheid van 
een organisme of deel dat normaal fysiologisch functioneren verzwakt, vooral 
als resultaat van kwelling, inherente zwakheid of stress door de omgeving – 
en een voorwaarde of neiging om door de gemeenschap als iets abnormaals 
en schadelijks gezien te worden. Wauw! Soebh’aan Allaah! Als dat niet is 
zoals we polygynie tegenwoordig zien, dan kan ik geen meer accurate 
omschrijving geven. We behandelen een Soennah van onze geliefde profeet 
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zijn metgezellen (moge Allah 
tevreden zijn met hen) alsof het een ziekte is. Ik probeer dit te begrijpen. Ik 
bid dat Allah de Verhevene ons vergeeft. Amien! 
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Soebh’aanak Allaahoemma wa bieh’amdieka, as-hadoe allaa iellaaha iellaa 

ant, astaghfieroeka wa atoeboe ielayk (Glorieus bent U, O Allah, alle lof 
behoort aan U. Ik getuig dat er geen god is behalve U. Ik zoek Uw vergiffenis 
en toon berouw aan U). 
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Ga naar 

www.uwkeuze.net 

voor meer gratis e-boeken,  

alsook vele artikelen en afbeeldingen over de Islaam.

 

Staat u op het punt om te trouwen, dan is het volgende gratis e

interessant en relevant: 

“Seksualiteit in de islam” 
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vele artikelen en afbeeldingen over de Islaam. 

Staat u op het punt om te trouwen, dan is het volgende gratis e-boek 

 


