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De relatie tussen man en vrouw 
 

Door Shahid Aziz 
Vertaald door Reza Ghafoerkhan 

 
 
Het volgende is de Nederlandse vertaling van hazrat maulana 
Muhammad Ali van vers 34 van hoofdstuk 4 (De Vrouwen) van de 
Heilige Koran: 
 

“Mannen zijn de onderhouders van vrouwen, met wat Allah 
sommigen van hen boven anderen deed verheffen en met wat zij 
van hun rijkdom uitgeven. Dus goede vrouwen zijn gehoorzaam en 
beschermen het ongeziene, zoals Allah heeft beschermd. En (wat 
betreft) degenen van wie jullie vrezen dat zij jullie verlaten, vermaan 
hen, en laat hen alleen in de bedden en wijs hen terecht [Engels: 
chastise them]. Maar als zij jullie gehoorzamen, probeer dan niets 
tegen hen. Waarlijk is Allah immer Verheven, Groot.” 

 
Er bestaan veel misverstanden over dit vers. Het eerste woord dat 
niet goed wordt begrepen is qawwāmūna. Wanneer we de 
verschillende vertalingen in het Urdu en het Engels erop naslaan, 
dan wordt het op verschillende manieren vertaald. Deze, behalve 
zoals hierboven in mijn vertaling, maken van mannen de heersers 
over vrouwen. Het wordt vertaald met vrouwen staan onder de 
hoede van mannen, mannen zijn superieur aan vrouwen, mannen 
zijn belangrijker dan vrouwen etc. Opmerkelijk is dat George Sale, 
de christelijke vertaler van de Koran in de 18e eeuw, zowaar redenen 
geeft waarom mannen superieur zouden zijn aan vrouwen. Hij zegt 
bijvoorbeeld dat het alleen de mannen zijn die verplicht zijn erop uit 
te trekken en te strijden op de weg van Allah en dat dit hen superieur 
aan vrouwen maakt: 
 
Wanneer het gaat om mannen en vrouwen bij de uitspraak qāma-l-
rajulu ‘ala-l-mar`ati, dan betekent het ‘hij onderhield haar’. Denk 
eraan dat met vrouwen hier niet alleen de echtgenote wordt bedoeld, 
maar ook de kinderen van het gezin. Het is daarom de plicht van de 
man om voor beiden, vrouw en kinderen, in onderhoud te voorzien. 
Vervolgens wordt de reden gegeven waarom mannen als 
onderhouders van vrouwen zijn aangesteld. Het komt omdat Allah 
sommigen van hen boven anderen deed verheffen met wat zij van 
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hun rijkdom uitgeven. Het eerste waar we aan moeten denken is de 
reden waarom deze extra plicht op mannen werd gelegd. In de islam 
is de man verplicht voor zijn vrouw en kinderen te zorgen. De vrouw 
mag haar man bijstaan als ze dat wenst met haar geld of middelen, 
maar ze is daartoe niet verplicht. Dit is een extra plicht die op hen is 
gelegd. De vraag is waarom de man hiervoor verantwoordelijk werd 
gemaakt. Meestal moet mannen naar buiten gaan om een baan te 
zoeken, zaken te doen, handel te drijven of een bepaalde activiteit te 
verrichten om in een of ander bestaansmiddel te voorzien. Vanwege 
hun lichamelijke aard zijn vrouwen niet in staat dit zelfde op alle 
momenten te doen. Dat maakt hen op generlei wijze minderwaardig. 
Als deze plicht de vrouw was opgelegd en als ze zwanger zou 
worden, dan zal ze zeker in de laatste stadia van haar 
zwangerschap niet in staat zijn naar buiten te gaan om te werken. 
Ook wanneer ze een kind heeft gekregen, heeft ze rust nodig en kan 
ze niet werken of een zaak runnen. Wat zal er met dat gezin 
gebeuren? Het is puur vanwege deze praktische redenen dat deze 
plicht op mannen werd gelegd. Dat maakt hen op geen enkele wijze 
superieur. Allah heeft mannen verheven, omdat ze verplicht zijn 
gemaakt hun geld en middelen aan hen uit te geven. 
 
De islam is een praktische godsdienst en het houdt rekening met de 
lichamelijke verschillen tussen man en vrouw. Als mensen gaan 
zeggen dat dit oneerlijk is, hoe zit het dan met de uitspraak van de 
Heilige Profeet Mohammed dat elke dag van de zwangerschap van 
een vrouw beloond wordt alsof ze de hele dag heeft gevast en de 
hele nacht heeft gebeden. De Hadies zegt ook dat het baren van een 
kind op dezelfde wijze beloond wordt door God alsof ze de Hadj 
heeft verricht en die Hadj door God is aanvaard. Vele mensen 
verrichten de Hadj, maar niet van iedereen wordt de Hadj aanvaard. 
Mannen kunnen niet op deze wijze beloond worden, omdat mannen, 
natuurlijk, niet zwanger kunnen worden en geen kinderen kunnen 
krijgen. Dit is dus oneerlijk, omdat mannen lichamelijk niet in staat 
zijn op deze wijze beloond te worden. De Hadies zegt dat de hemel 
of het paradijs aan de voeten van de moeder ligt en niet de vader, en 
kun je dus weer zeggen dat mannen worden gediscrimineerd. Maar 
dit is een simpele vaststelling van het lichamelijke verschil tussen 
mannen en vrouwen. 
 
Sommige mensen willen ons doen geloven dan mannen hoger zijn in 
intellect of op andere wijze superieur, omdat dit vers verder gaat met 
te zeggen “dus goede vrouwen zijn gehoorzaam”. Ook dit wordt 
verkeerd begrepen of verkeerd vertaald in de betekenis dat goede 
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vrouwen gehoorzaam zijn aan hun echtgenoten. Als je naar de zin 
kijkt, dan wordt hier gehoorzaamheid aan God bedoeld; dat vrouwen 
Gods instructies en Gods geboden moeten gehoorzamen. Je kunt 
redeneren dat wat het vers zegt, is dat mannen de onderhouders 
van vrouwen zijn, omdat zij degenen zijn die geld uitgeven aan het 
gezin etc., en dat ze daarom willen dat hun vrouwen hen 
onvoorwaardelijk gehoorzamen. Maar wat God hier tegen hen zegt, 
is dat onvoorwaardelijke gehoorzaamheid alleen aan God 
verschuldigd is en niet aan hun echtgenoot. Dat wil niet zeggen dat 
ze niet naar hun mannen moeten luisteren of geen dingen met hen 
moeten bespreken. Het betekent dat als er een tegenstrijdigheid is 
tussen wat de man vraagt en wat God hen vraagt, dan moeten ze 
God gehoorzamen en niet hun man. 
 
Het volgende punt is “beschermen het ongeziene, zoals Allah heeft 
beschermd”. Dit betekent dat vrouwen de rechten van hun mannen 
moeten beschermen en daarover moeten waken, op dezelfde wijze 
zoals Allah de rechten van de vrouw heeft beschermd. 
 
Nu gaat het vers verder met te zeggen: “En (wat betreft) degenen 
van wie jullie vrezen dat zij jullie verlaten”. Het woord dat hier wordt 
gebruikt, is nushūz, wat hazrat maulana Muhammad Ali heeft 
vertaald met ‘verlaten’, maar het betekent ‘haten’ of ‘in opstand 
komen’. Het gebruik van zo’n sterk woord betekent of toont feitelijk 
aan dat het niet om een simpele onenigheid gaat tussen man en 
vrouw. Dit is niet zoiets als dat de man aan zijn vrouw vraagt om 
voor hem een kopje thee te zetten en de vrouw dit weigert. Hier gaat 
het in feite om haat die de vrouw toont voor haar man. Een andere 
vertaling van dit woord is: “als ze in opstand komen” en in opstand 
komen en haat tentoonspreiden is meer dan een klein 
meningsverschil zoals welke kleur verven we deze kamer, of we 
gaan naar die of die film, of andere van zulke zaken. God zegt 
feitelijk tegen mannen dat het kan zijn dat jullie je vrouwen niet 
mogen, maar denk eraan dat het iets kan zijn waarin God een 
overdaad aan goed heeft gelegd, en dat ze moeten proberen het 
goede in hen te zien. Wat moet je dus doen wanneer er een breuk 
ontstaat die zo ernstig is. Het eerste wat je moet doen, is met hen 
praten en tegen hen zeggen dat hun gedrag niet correct is. Je moet 
met elkaar praten en tot een of andere overeenstemming komen. 
Probeer je onenigheden bij te leggen. Het volgende wat je moet 
doen, is jezelf afzonderen van je vrouw die zich op deze manier 
gedraagt en je zegt, ik zal weggaan en in een andere kamer slapen. 
We hebben vaak gezien dat huwelijksconsulenten zeggen dat de 
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situatie een slechte invloed op je heeft en je daarom weg moet gaan 
en bij je ouders moet gaan wonen totdat zaken zijn bedaard. Mensen 
in de moderne maatschappij doen precies deze dingen. 
 
Nu komen we bij het meest controversiële en misschien het meest 
verkeerd toegepaste woord. Als de bovenstaande pogingen falen, 
dan wa-dribū-hunna. Dit wordt meest vertaald in de betekenis van 
dat de man zijn vrouw vervolgens moet slaan of meppen. Ik kan niet 
inzien hoe, wanneer andere middelen tot verzoening zijn mislukt, 
een pak slaag de situatie zal oplossen. Het stamwoord daraba wordt 
op vele plaatsen in de Heilige Koran gebruikt. In hetzelfde hoofdstuk 
zegt vers 101: “En wanneer jullie de aarde bereizen”. Hier wordt 
hetzelfde woord gebruikt in de betekenis van reizen. Op een andere 
plaats wordt gezegd: “Loop naar de zee met jouw staf” (26:63). Hier 
wordt hetzelfde woord gebruikt in de betekenis van lopen naar. En 
ook wordt er verderop gezegd: “En beschrijf hen een parabel” 
(36:13). En ook wordt er gezegd: “En wanneer de zoon van Maria 
wordt genoemd als een voorbeeld” (43:57). Hier wordt het 
stamwoord darb gebruikt in de betekenis van iets beschrijven of 
noemen. 
 
In plaats van “sla haar” kan het dus ook betekenen dat als je vrouw 
openlijk haat toont tegenover jou, praat dan eerst met haar. Als dat 
niet werkt, zonder jezelf van haar af. Als er nog steeds geen 
verandering aanwezig is in haar houding, probeer haar dan te 
overtuigen door voorbeelden te geven. Zeg tegen haar, kijk naar dat 
gezin waar een vrouw zich op deze manier gedroeg en wat voor 
effect dat had op het gezin en op de kinderen, enzovoort. Wil je echt 
dat hetzelfde gebeurt met jouw gezin? Of dat de vrouw in dat gezin 
zich op deze manier gedroeg waarna ze gingen scheiden en kijk 
naar de problemen. 
 
Je kunt het ook vertalen in de betekenis van dat je haar wegstuurt, 
bijvoorbeeld naar haar ouders, om te zien of zij verzoening tussen 
jullie twee kunnen bewerkstelligen. Tegen het einde van de 
afgelopen islamitische eeuw gaf Shaikh Mahmud Shaltut van Al-
Azhar enkele interessante interpretaties van bepaalde passages van 
de Heilige Koran die tegen de traditionele opvattingen ingingen. Hij 
gaf een zeer interessante uitleg van dit vers en zei dat daraba 
daadwerkelijk kan betekenen “verbreek het onderhoud van de 
vrouw”. Zijn argument is dat mannen verantwoordelijk zijn voor het 
gezin, voor levensonderhoud, het kopen van kleren, eten, reparaties 
enzovoort, en geven ook aan hun vrouwen wat geld voor henzelf. Hij 
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zegt dat als de vrouw openlijk haat toont tegenover haar man en 
niets haar ervan kan overtuigen dat dit geen aardige manier is om 
zich te gedragen, dan is de man niet langer meer verplicht haar 
financieel te ondersteunen. Dit argument klinkt ook logisch; als de 
vrouw haar man haat, waarom zou hij dan geld aan haar moeten 
besteden. Het punt dat ik duidelijk wil maken, is dat er vele 
vertalingen zijn van deze term en dat ze alle evenzeer juist zijn. 
 
Ik probeer u erop te wijzen dat op- en aanmerkingen en slaan en 
negatieve handelingen veel minder effect hebben in het veranderen 
van iemands houding of gedrag dan positieve handelingen. Wanneer 
je mensen aanmoedigt, wanneer je met liefde en begrip met ze 
praat, dan zal dat misschien veel eerder een verandering in hun 
gedrag teweegbrengen dan wanneer je ze bekritiseert en slaat. 
 
Het idee van je vrouw wegsturen wanneer er een grote onenigheid 
is, wordt ook ondersteund door het vers dat erna volgt, waarin de 
Heilige Koran spreekt van het aanwijzen van mensen om te 
bemiddelen tussen man en vrouw. Dit zal nauwelijks slagen als de 
man zijn vrouw heeft geslagen. 
 
Een ander bezwaar is dat dit vers het alleen over vrouwen heeft en 
geen melding maakt van mannen. Er zijn twee antwoorden hierop. In 
de eerste plaats worden mannen in de meeste wetgevingen op de 
wereld met het enkelvoud (‘hij’) aangeduid. Dit betekent niet dat de 
wet niet van toepassing is op vrouwen of op groepen van mannen. 
Men begrijpt hieronder dat de wet ook deze groepen omvat. In feite 
doet de wet van interpretatie van statuten een eenregelige uitspraak 
die hierop neerkomt. Daarnaast zegt de Heilige Koran: “En vrouwen 
hebben, op rechtvaardige wijze, gelijke rechten als die er tegenover 
hen bestaan” (2:228). Hetzelfde is dus op de man van toepassing. 
 
Ik ken mensen, die deze zaken op zeer traditionele manier uitleggen, 
die het niet met me eens zullen zijn, maar de Heilige Koran is geen 
gesloten boek. Het is geen boek waarvan het begrip 1400 of 1300 of 
1000 jaar geleden beëindigd was. Begrip van de Heilige Koran zal 
zich blijven verbeteren en als we ons blijven vasthouden aan hoe de 
mensen de Heilige Koran 1000 jaar geleden begrepen, dan zullen 
mensen hun geloof verliezen. We moeten weten hoe we de regels 
en voorschriften moeten toepassen in deze tijd in een veranderende 
maatschappij. Slechts dan zullen we succes bereiken wanneer we 
het opnemen tegen de andere godsdiensten op de wereld. 
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Noot: 
 
1. In zijn voetnoot van 2:60, waar maulana Muhammad Ali darb vertaalt met 
“loop door” en niet met “sla”, schrijft hij: “Darb betekent slaan, raken, 
oprukken, van de ene plaats naar de andere gaan, een parabel naar voren 
brengen, en draagt nog een aantal andere betekenissen in zich. In feite 
wordt darb gebruikt om allerlei verschillende handelingen aan te duiden, met 
maar een paar uitzonderingen.” 
 
2. In vers 4:19 wordt gezegd: “O jullie die geloven, het is niet rechtmatig voor 
jullie om vrouwen tegen hun wil als erfenis te aanvaarden. Noch mogen jullie 
hen beperken door een deel terug te nemen van wat jullie hen gegeven 
hebben, tenzij zij schuldig zijn aan duidelijk onzedelijk gedrag. En bejegen 
hen met vriendelijkheid. En als jullie hen haten, kan het zijn dat jullie iets niet 
aanstaat, terwijl Allah er een overdaad aan goed in heeft verwerkt.” Vandaar 
dat er altijd een “vriendelijke bejegening” verlangd wordt, en de afkeer van 
een man voor zijn vrouw kan nadelig voor hem zijn, omdat hij zich kan 
afkeren van iets zeer goeds.  
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