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Voorschriften m.b.t. genderrelaties
Een van de meest verwaarloosde religieuze voorschriften onder de moslims is datgene wat
betrekking heeft op de genderrelaties. Allah, de almachtige, heeft de islamitische
voorschriften geopenbaard opdat ze als een universele leefstijl dienen voor de mensen om
de wereldse en hemelse gelukzaligheid te behalen. Deze cluster aan voorschriften is de
islam, de laatste wetgeving van Allah, geopenbaard aan de mensheid via profeet
Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem. De islam komt de behoeftes van de mensen
ten alle tijden tegemoet en is dus ook geldig en toepasbaar in het Westen of elders. Het is
hartverscheurend dat, ondanks dat feit, sommige moslims in de naam van modernisering en
progressie afstaan van islamitische voorschriften die vast zijn komen te staan met
onomstotelijke en ondisputelijke bewijzen uit de Koran en de profetische traditie. De
complicaties van dit denkpatroon manifesteren zich dikwijls in de genderrelaties en
genderverhoudingen zoals een religieuze bijeenkomst zonder gendersegregatie, een
kledingstijl die incongruent is met de islamitische wetgeving, of een moslima die nauw
contact houdt met haar mannelijke collega’s. Dit heeft weer als gevolg dat er
maatschappelijke kwalen, zoals ontucht en overspel, rijzen waarmee de toorn van Allah
wordt gerekruteerd.
Het is de individuele taak van de moslim om zijn eigen onderzaten de regels van de islam te
preteren en de collectieve taak van hem om overige moslims te waarschuwen voor de
overtreding van deze regels. Anderszins is de goddelijke straf onontkoombaar waar geen
enkel individu verdraagzaamheid voor heeft. Allah de almachtige openbaart: “O, jullie die
geloven! Behoedt julliezelf en jullie gezinnen voor de hel, waarvan de brandstof mensen en
stenen is, waarover strenge en hard optredende engelen zijn aangesteld, die Allah niet
ongehoorzaam zijn in wat Hij hun beveelt, maar doen wat hun bevolen is.” De geliefde
profeet zei: “Elk van jullie is een beheerder. Elke beheerder is verantwoordelijk over zijn
onderdanen.” Hij zei ook: “Bij Allah, of jullie bevelen het goede en verbieden het kwade of
Allah dreigt jullie te bestraffen en vervolgens zullen jullie Hem smeken, maar dit zal niet
aanvaard worden van jullie.”
Het is dus onze plicht om de regels van de islam te instrueren en het is aan de mensen of ze
zich hieraan houden of niet. Dit kortbondige materiaal is daarom samengesteld en dient als
een soort leidraad en predikatie voor degenen die in hoofdlijnen willen weten wat de
islamitische regels zijn m.b.t. dit vraagstuk.
Allah, de almachtige, openbaart: “Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en
hun schaamstreek kuis bewaren. Dat is zuiverder voor hen; God is welingelicht over wat zij
doen. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis
bewaren en dat zij hun sieraad niet openlijk tonen, behalve wat gewoon al zichtbaar is. En zij
moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun
echtgenoten of hun vaders of de vaders van hun echtgenoten of hun zonen of de zonen van
hun echtgenoten of hun broers of de zonen van hun broers of de zonen van hun zusters of
hun vrouwen of slavinnen over wie zij beschikken of mannelijke volgelingen die geen
geslachtsdrift meer hebben of de kinderen die nog niet op de schaamdelen van de vrouwen
letten. En zij moeten niet met hun voeten stampen zodat men weet wat zij voor verborgen
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sieraad dragen. En wendt jullie berouwvol tot God, o gelovigen; misschien zal het jullie
welgaan.”
Allah, de almachtige, draagt de geliefde profeet op om de moslims te waarschuwen over hun
kuisheid. Het eerste onderdeel van deze waarschuwing gaat over het beheersen van de
ogen. Een moslim of moslima mag niet kijken naar datgene wat verboden is gemaakt door
Allah, de almachtige. De profeet heeft gezegd dat de blik een giftige pijl is van de satan.
Tevens dienen zij hun kuisheid te waarborgen door geen overspel of ontucht te begaan of
hun privé lichaamsdelen te exposeren. Dit is het zuiverst voor het individu en de
gemeenschap en het veiligst tegen obsceniteit en seksuele immoraliteit. Soms kan een
aandrift of een lust de oorzaak zijn van een eeuwig verdriet of een continue
onfortuinlijkheid. Een blik is genoeg om die aandrift en lust in het hart te zaaien. Als het oog
op een verboden blikveld valt, dient men het oog onmiddelijk neer te slaan om een vol zicht
te omzeilen, want Allah, de almachtige, is elk moment getuige van ons, zoals in de Koran
vermeld: “Hij kent het verraad in de ogen en wat de harten verbergen.”
Het tweede onderdeel van de waarschuwing gaat over de gedragscode van de vrouwen met
het tegengeslacht. Zij dient haar privé lichaamsdelen te bedekken voor vreemde mannen en
dient op haar gedrag te letten in het bijzijn van mannen. De onbeschaafde en
achtergebleven vrouwen van de pré-islamitische periode, zoals het geval is bij de moderne
vrouw, passeerde langs de mannen op straat, terwijl haar borst, nek en andere privé
lichaamsdelen blootgesteld waren aan de lustige ogen van anderen. Daarenboven droegen
ze rinkelende enkelsieraden om de aandacht van de mannen te trekken zoals de moderne
vrouw nu doet met haar hakschoenen.
In het derde onderdeel van de waarschuwing beëindigt Allah, de almachtige, zijn bevelen
met het advies dat de moslimmannen en -vrouwen zich berouwvol moeten wenden tot hem.
Deze verzen zijn geopenaard naar aanleiding van een gebeurtenis. Ibn Mardawayh
overlevert van ‘Ali ibn Abi Talib dat hij zei: “In de tijd van de profeet liep een man in één van
de straten van Madina. Hij keek naar een vrouw en die vrouw keek naar hem. De satan
souffleerde deze man en vrouw dat elk van hen met bewondering keek naar de ander.
Ondertussen liep de man langs een muur, terwijl hij naar haar keek en plots botste hij tegen
de muur waardoor zijn neus brak. De man zei hierop: “Bij Allah, ik ga dit bloed niet wassen
totdat ik bij de boodschapper van Allah ben en hem heb verteld wat er is gebeurd.” Hij
haastte zich naar de geliefde profeet en vertelde hem wat er gebeurde. De geliefde profeet
zei: “Dit was de bestraffing van jouw zonde.” Na deze gebeurtenis werden die Koranverzen
uit soera al-Noer geopenbaard. [einde overlevering]
Het bevel over de beheersing van de ogen is vóór de bescherming van de kuisheid genoemd,
omdat de blik in de meeste gevallen de veroorzaker is van overspel en ontucht. De ogen zijn
een soort raam dat opengaat naar het hart. Alles wat de ogen zien, heeft invloed op het
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hart. Het begint met een blik, daarna glimlach, groet, spreken, afspreken en vervolgens vindt
de bijeenkomst plaats. Het is ook de blik achter blik die de liefde voorafgaat en de liefde
veroorzaakt. Als men zijn ogen beschermt, dan is hij meteen gevrijwaard van heel veel
calamiteiten en anders wordt hij de slaaf van die blik.
In het vers is er ook een prohibitie voor de vrouw om met haar voeten te stampen op de
grond om de aandacht te trekken van mannen. De geleerden hebben op basis hiervan
gezegd dat alles wat een gelijkenis vormt hieraan ook verboden is zoals parfum opdoen in
het bijzijn van mannen of frappant loopgedrag hanteren op straat of aanlokkelijke stem
laten horen, want deze handelingen zijn ook een oorzaak voor de aandacht van de mannen
en het opwekken van de lusten. Er zijn ook authentieke overleveringen van de profeet
gekomen dat vrouwen die parfum opdoen en de straat opgaan om de aandacht van mannen
te trekken gelijk zijn aan prostituees.
Men is niet verantwoordelijk voor de eerste blik, maar hij dient wel onmiddelijk de andere
kant op te kijken. De beloning voor het neerslaan van de ogen is groot. De geliefde profeet
heeft gezegd: “Er is geen moslim die de schoonheid van een vrouw ziet en vervolgens zijn
ogen neerslaat, behalve dan dat Allah hem de zoetigheid van de aanbidding laat proeven.” In
een andere overlevering is gekomen dat de profeet sommige metgezellen had
gewaarschuwd over het zitten op straat. Hierop zeiden de metgezellen dat ze elkaar alleen
ontmoetten om elkaar te spreken. Toen zei de geliefde profeet dat hier voorwaarden aan
verbonden zijn zoals anderen groeten, het slechte verbieden, maar ook de ogen neerslaan.
Volgens de meest gangbare opinie onder de rechtsgeleerden is het hele lichaam van de
vrouw privé en mag niet ontbloot worden. De geleerden van de Hanafi en Maliki wetscholen
zonderen echter het gezicht en de handen van de vrouw uit, maar dit is onder voorbehoud
van veiligheid. Hiermee wodt bedoeld dat er geen sprake is van een gevolg tot verleiding of
het aanwakkeren van de lusten. Als een vrouw een opvallend mooi gezicht heeft, dan is het
niet toegestaan voor haar om met een onbedekt gezicht duidelijk zichtbaar in het
gezichtsveld van mannen te komen. Het dragen van attractieve en kleurrijke kledij en het
verrichten van seduisante handelingen in het openbaar is absoluut verboden voor de
vrouwen. Dit zijn de eenduidige regels van de islam en ze zijn niet vatbaar voor interpretatie
en kunnen ook niet tot discussie geopend worden. Het zijn regels waar veel moslims, in het
bijzonder vrouwen, moeite mee hebben en daarom proberen ze belachelijke voorwendsels
te verzinnen om deze voorschriften van de islam te ontlopen. Men kan zich misschien
permitteren om deze voorschriften te overtreden, maar eenieder dient op zijn minst zo
oprecht te zijn om de voorschriften van zijn of haar geloof te erkennen. Er is uiteraard een
vrijheid die elke mens heeft gekregen van Allah. Iedereen mag gebruik maken van deze
vrijheid en doen of geloven zoals hij dat wil, maar de regels van de islam veranderen niet
noch heeft iemand het privilege gekregen om de regels van de islam op zijn eigen manier te
concipiëren. Allah, de almachtige, openbaart in de Koran dat de vrouwen van de geliefde
profeet achter een gordijn gevraagd moeten worden om iets zonder dat ze gezien worden
door de mannen. Hoewel dit vers over de vrouwen van de profeet is geopenbaard, is het

3

Madrasah Darul-Erkam

oordeel ook geldig voor andere vrouwen op basis van de analogie, want het motief van dit
oordeel is dat de vrouw een gevoelig en dierbaar individu is en dat is van toepassing op elke
vrouw. Ongelukkigerwijs zijn gemotiveerde moslims zelfs laks in het naleven van deze
voorschriften. Er worden lessen en lezingen georganiseerd, maar tijdens zo een bijeenkomst
worden de harten van mensen, in het bijzonder van jonge vrijgezellen, besmet met allerlei
spirituele aandoeningen en niemand die hier wat van zegt. Het is betreurenswaardig dat
moslims geen gebruik maken van apparatuur waarmee geluid en beeld doorgegeven kan
worden naar gescheiden ruimtes.
Het is niet alleen lastig om dit soort voorschriften na te leven, maar meestal ook heel
moeilijk om ze te instrueren aan de moslims. De mens heeft de tendens om zijn eigen
zonden en tekortkomingen te rechtvaardigen en omwille hiervan is hij bereid om een
uitvlucht te zoeken om de tegenbewijzen op een of andere manier te ontwijken. Dit neemt
echter niet weg dat de kristalheldere wetgeving van de islam universeel is en de ideale
leefstijl bied aan de mensheid ook al weigeren de massa’s deze zaligheid.
Dit artikel is gepubliceerd met de hoop dat het als profijtgevend advies dient voor de trieste
toestand van de moslimsamenleving. Uiteraard zijn er ook heel mooie uitzonderingen in de
islamitische maatschappij. Moge Allah ons in de gelegenheid stellen om deze beeldschone
wetgeving te implementeren in ons leven.
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