
 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder volgt de digitale versie van de brochure ‘In Goede Handen’, geschreven door             
mevrouw dr. G.M. Speelman in 1994. 
  
Het bestuur van Stichting Even Anders, Spiritualiteit in Zorg heeft in 2016 besloten om alle               
door de stichting uitgegeven brochures te gaan digitaliseren. 
  
In deze digitale versie zijn enkele kleine tekstuele wijzigingen en updates aangebracht.            
Echter, om aan de oorspronkelijke inhoud geen afbreuk te doen, is er vastgehouden aan              
de originele tekst. Vanzelfsprekend kan de lezer dit koppelen aan boeddhistische,           
hindoeïstische, humanistische, islamitische, joodse, katholieke en protestantse rituelen en         
begrippen. 
  
Wij wensen u veel leesplezier en staan open voor reacties. 
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Voorwoord 
Onze samenleving verandert. Steeds vaker ontmoeten wij mensen vanuit andere landen en            
culturen die in Nederland een bestaan proberen op te bouwen. Sommige moslims wonen al heel               
lang in ons land, anderen hebben zich hier onlangs gevestigd. Nederland blijkt voor velen een               
land te zijn waarin zij een toekomst willen opbouwen. De migratie naar ons land heeft een lange                 
geschiedenis. 

Er zijn meerdere perioden in onze vaderlandse geschiedenis die gekenmerkt worden door            
opname van mensen uit andere culturen. Chinezen kwamen in het begin van deze eeuw naar               
ons land en vonden hier een bestemming. In de jaren vijftig kwamen veel mensen uit Indonesië                
naar Nederland. In de jaren zestig waren het mensen afkomstig uit landen rond de Middellandse               
Zee zoals Marokko, Spanje, Italië en Turkije die hier, op uitdrukkelijke uitnodiging van het              
Nederlandse bedrijfsleven, heen kwamen om te werken. Rond de onafhankelijkheid van           
Suriname in 1975, kwamen ook veel Surinaamse moslims naar ons land. 

Tot op heden kwam er een nieuwe golf van zoekenden: mensen die de vaak slechte situatie in                 
eigen land probeerden te ontvluchten. In veel landen is er oorlog, hongersnood of een              
economisch instabiele of onvrije situatie waardoor mensen zich gedwongen voelen hun heil            
elders te zoeken. Deze toenemende migratie van vluchtelingen uit heel verschillende culturen            
stelt de Europese landen voor problemen. Hoe moeten deze mensen worden opgevangen? Hoe             
kan hen werk en een goede gezondheidszorg geboden worden? 
 
Deze en andere problemen zorgen voor spanningen waarmee wij in ons land niet altijd goed               
weten om te gaan. Mensen voelen zich bedreigd door de grote toevloed van vluchtelingen. Een               
reactie op dat gevoel van dreiging is afsluiting, de ander niet willen leren kennen, de ander niet                 
willen begrijpen. Een zegswijze luidt: ‘Onbekend maakt onbemind’. Het is maar al te waar.              
Werkers in de zorg kunnen zich niet afsluiten voor moslims. Zij komen bij deze mensen thuis en                 
komen in contact met hun cultuur, religie en gewoonten. Het bestuur van deze stichting dacht er                
goed aan te doen om een brochure uit te geven over moslims in de zorg in de hoop hiermee de                    
echte ontmoeting met moslims te bevorderen en zo bij te dragen tot een beter begrip tussen                
moslims en werkenden in de zorg. Daarnaast zullen wij ook brochures over andere             
godsdiensten laten verschijnen om mensen in de zorg een bescheiden handreiking te geven             
voor de ontmoeting en het gesprek met aanhangers van andere godsdiensten en overtuigingen. 
 
De brochure werd geschreven door mevrouw drs. G.M. Speelman, predikante voor de            
relatie-opbouw tussen moslims en christenen. De tekst werd meegelezen door mevrouw M.            
Niamat, de heer M. Soussi en de heer B. Dahmani van het Centrum Buitenlanders              
Oost-Brabant. De eindredactie van de tekst werd verzorgd door mevrouw dr. M. Steemers-van             
Winkoop. 
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Wij hopen dat deze brochure mag leiden tot verdergaande bezinning op de situaties waarin              
moslims verkeren wanneer het gaat om zorg. Wij hopen ook dat hiermee een mogelijkheid              
wordt gegeven voor een hernieuwde ontmoeting met moslims. 

In deze brochure staan overigens Turkse en Marokkaanse moslims centraal omdat zij de             
grootste groepen migranten in ons land zijn. Dat neemt niet weg dat er ook veel moslims van                 
andere afkomst in Nederland wonen. 

Mevrouw Dr M.W.H. Steemers-van Winkoop 
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1. MOSLIMS, MENSEN ZOALS WIJ 
Moslims als migranten 
Een Marokkaans meisje van 17, dat 10 jaar oud was toen ze naar Nederland kwam, zei tegen                 
me: “Telkens als ik met vakantie naar Marokko ga, voel ik me fantastisch. Je bent er meteen                 
vertrouwd, iedereen is aardig tegen je, de mensen hebben nog de tijd. Maar na een maand                
begin ik ontzettend naar Amsterdam terug te verlangen. Je verveelt je te pletter in het dorp, er                 
zijn geen echte vriendinnen, je wil iets doen en nieuwe dingen zien. En als ik dan terug ben in                   
Amsterdam verlang ik al meteen naar Marokko”. 

Vrijwel alle moslims die in Nederland wonen zijn migranten of kinderen van migranten. Er is een                
kleine groep autochtone Nederlandse moslims, die relatief vaak op de voorgrond treedt, omdat             
ze als geboren en getogen Nederlanders meer toegang hebben tot de samenleving. 
Voor de andere moslims in Nederland geldt dat ze op een bepaald moment de overstap naar                
onze samenleving hebben gemaakt. Moslims in ons land zijn afkomstig uit diverse werelddelen.             
De Surinaamse moslims kwamen in overgrote meerderheid rond de onafhankelijkheid van           
Suriname (1975) naar Nederland om zich hier te vestigen. De Hindoestaanse bevolkingsgroep            
waar ze toe behoren was in die tijd bang dat het nieuwe, onafhankelijke Suriname beheerst zou                
worden door Creolen. Voor Turken en de Marokkanen geldt, dat vanaf halverwege de jaren ‘70               
gezinshereniging op gang kwam. Voor die tijd hadden de mannen vaak jaren als ‘tijdelijke’              
gastarbeiders in pensions, gescheiden van hun gezin, in Nederland gewoond. 

Het is van belang te beseffen, hoe kort geleden het nog maar is, dat zowel moslim migranten                 
als de Nederlandse overheid en de rest van de samenleving tot het besef gekomen zijn, dat het                 
verblijf van grote groepen moslim migranten hier niet tijdelijk, maar permanent zou zijn. Bij de               
eerste generatie leeft het verlangen voorgoed terug te gaan naar hun land van herkomst. Zij               
reizen vaak naar hun moederland terug. Voor moslims van de tweede en derde generatie is               
deze behoefte vaak beduidend geringer. Zij zijn meer vastbesloten in Nederland te blijven. 

In veel publicaties wordt geschreven over de tweede en derde generatie migranten. In feite              
geldt voor de meeste volwassen Turken, Marokkanen en Surinamers, dat ze persoonlijke            
herinneringen hebben aan het moederland. Het is ook zo dat het kennismaken met en              
vertrouwd raken in de Nederlandse samenleving voor mensen van de tweede generatie anders             
verloopt dan voor mensen uit de eerste generatie. Het maakt nogal verschil of men als               
volwassene in een nieuw land komt danwel als kind de kans krijgt als het ware spelenderwijs in                 
te groeien in een samenleving en in een cultuur. 
 
Normen en waarden 
 
Voor die eerste generatie migranten geldt, dat ze ten volle de schok hebben beleefd van het                
overgaan van de ene naar de andere cultuur. De confrontatie met die andere cultuur vindt voor                
diegenen die overkwamen en nog steeds overkomen, vooral plaats op die terreinen, waar             
migranten intensief in contact komen met de normen en waarden die stilzwijgend de basis              
vormen van de Nederlandse samenleving: onderwijs, opvoeding en gezondheidszorg. Uiteraard          
hebben moslim migranten ook op andere terreinen (werk, huisvesting) te maken met de             
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Nederlandse samenleving. Maar zowel in het onderwijs als in de gezondheidszorg komen ze             
intensiever in contact met zingevingsvragen, waarden en normen dan elders. Hier zijn veel             
vragen en problemen die te maken hebben met hun identiteit als moslim, hun religieuze leven.               
Immers, in alle godsdiensten worstelen mensen met de vraag, naar de zin van ziekte, lijden, pijn                
en sterven. In alle godsdiensten zijn er rituelen en woorden ter bemoediging en vertroosting van               
zieke mensen. 
 
Het is dus geen wonder, dat gezondheidszorg te maken heeft met de religieuze en culturele               
identiteit van iemand. Sommige mensen die in de gezondheidszorg werken, zijn zich van dit              
gegeven erg bewust. Anderen verdiepen zich niet hierin of wijzen dit bewust of onbewust af.               
Vaak leggen zij hun eigen waarden en normen, hun eigen antwoorden op de vragen rond ziekte                
en lijden, als absolute maatstaf aan, waar anderen aan moeten voldoen. 

Er wordt in dit verband vaak uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen wij en zij. Zij, de moslim-                
migranten zijn anders, wijken af van de normen die wij belangrijk vinden en uitdragen. Heel veel                
cursussen die in de beginjaren van de migratie gegeven werden, leden aan dit euvel. De               
Nederlandse hulpverlener wilde te weten komen, waarin de buitenlander afweek van de            
Nederlandse norm. Na het volgen van één of meer cursussen wist hij of zij hoe de buitenlandse                 
cultuur in elkaar zat en meende hij/zij een recept te hebben, hoe met buitenlanders moest               
worden omgegaan. Deze houding leidde soms tot misverstanden. 
 
Het is natuurlijk gemakkelijk, kritiek te hebben op deze houding, maar in de beginjaren van de                
migratie was weinig kennis voorhanden en zochten hulpverleners op allerlei manieren naar            
inzichten voor hun handelen. Hoe goed bedoeld het geven van informatie over allerlei Turkse,              
Marokkaanse of Surinaamse gebruiken ook is, als de informatie wordt ingepast in een wij- en               
zij-schema, kan dit meer kwaad dan goed doen. Dokter Delawi, hoogleraar aan de Vrije              
Universiteit te Amsterdam en docent transculturele geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van           
Utrecht, benadrukt dat studenten vaak in stereotypen over allochtone patiënten denken. Hij            
denkt dat bepaalde goed bedoelde informatie, bijv. in medische tijdschriften, hier mede schuldig             
aan is. Ervaringen met uitzonderlijke migranten worden daarin soms beschreven als typisch            
voor de buitenlandse patiënt. Een voorbeeld van een misvatting is, dat Turkse en Marokkaanse              
patiënten niets zouden willen weten van een psychische of maatschappelijke oorzaak van hun             
klachten. Essentieel is echter, dat zij in hun klachten ernstig genomen willen worden. Geldt dit               
eigenlijk ook niet voor de Nederlandse patiënt? In de gebruikelijke voorlichting over            
buitenlandse patiënten ligt de nadruk altijd op de verschillen. Daardoor lijkt het alsof de              
behandeling van buitenlandse patiënten vaak iets heel moeilijks en ingewikkelds is. Daarbij            
wordt bij het geven van informatie vaak onvoldoende aandacht besteed aan de pluriformiteit van              
de culturen. Een jonge Turkse vrouw uit de grote stad heeft een heel andere culturele               
achtergrond dan een oudere Turkse man van het platteland. Ondanks deze voetangels en             
-klemmen is het zinvol voor Nederlanders en voor niet-moslims om iets te weten over de cultuur                
van migranten en over de islam. Pas wanneer wij bereid zijn moslims echt te ontmoeten en te                 
leren kennen is een gesprek op gelijkwaardig niveau, een dialoog, mogelijk. 
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Wat is dialoog? 
Dialoog is het Griekse woord voor gesprek. De term wordt de laatste jaren vaak gebruikt als er                 
sprake is van contact tussen mensen van een verschillende culturele en/of religieuze            
achtergrond. Als zulke mensen werkelijk met elkaar in gesprek raken komt dat hun samen-leven              
ten goede. Daarvoor is nodig, dat beide partners een open houding hebben naar elkaar toe. Hoe                
kom je tot zo’n open houding? Een dialoog (dus een echte ontmoeting/een echt gesprek) kan               
alleen ontstaan, waar mensen elkaar ontmoeten en niet in religieuze systemen. Geen enkel             
leerboek over de islam kan de ontmoeting met een moslim vervangen. Het is heel goed mogelijk                
(zelfs waarschijnlijk) dat de moslim die je ontmoet heel anders in elkaar zit dan ‘de ideale                
moslim’ uit het leerboek. De neiging om mensen in hokjes te plaatsen is de mens aangeboren.                
Of het nu gaat om moslims of om protestanten of katholieken. Ook binnen de islam zijn                
stromingen die veel van elkaar verschillen, net als in het christendom. Het etiketten plakken op               
anderen (ongelovige of heiden) is in elk geval niet in overeenstemming met de claim van               
christenen, dat zij de boodschap van Gods liefde voor alle mensen dragen. Een echt gesprek               
bestaat uit spreken én luisteren. Luisteren is een kunst. Het houdt in, dat je de ander de ruimte                  
geeft, met zijn/haar verhaal bij je te komen. Daarvoor is nodig, dat je in principe respect hebt                 
voor die ander en dat ook uitstraalt. Een gesprek bestaat uit luisteren én spreken. Dat is vaak                 
moeilijk omdat de ander vaak moeite heeft jouw taal te verstaan of te spreken. Een echte                
ontmoeting begint pas, wanneer je de ander ook wat te vertellen hebt en wanneer die ander je                 
ook kan verstaan. Als je jezelf helemaal tussen haakjes zet, geen weerwoord geeft, heeft de               
ander niet de kans, je echt te ontmoeten. Die wederkerigheid, die voor een dialoogverhouding              
belangrijk is, kan in sommige hulpverleningssituaties soms moeilijk zijn, omdat de ander tegelijk             
hulpvrager is. Tussen een hulpverlener en een hulpvrager bestaat geen volkomen wederkerige            
of gelijkwaardige verhouding. De één moet zijn/haar verhaal ruim kunnen vertellen, de ander is              
meer op luisteren aangewezen. 
 
Het is niet zo dat onder alle omstandigheden in een dialoog beide partijen evenveel aan het                
woord zijn. Helaas is in Nederland de gelijkwaardigheid van beide partijen niet vanzelfsprekend.             
Mensen die worden gerekend tot de culturele minderheden vinden het vaak moeilijk om hun              
plaats in de samenleving in te nemen. Gelukkig raken zij steeds beter op de hoogte van de                 
Nederlandse samenleving en wordt het steeds gemakkelijker voor hen daaraan deel te nemen             
en een bijdrage te leveren. Willen mensen elkaar echt ontmoeten dan moet hun eigen identiteit               
tot hun recht kunnen komen. Dat betekent op zijn minst, dat je jezelf niet moet forceren, door te                  
doen alsof je een ander bent (of een andere mening hebt) dan wie je bent. Als blijkt, dat je                   
gesprekspartner een ander idee heeft over b.v. de opvoeding van kinderen dan jij, dan betekent               
het hebben van respect voor de mening van die ander niet, dat je automatisch met die ander                 
meepraat. Je kan laten blijken, b.v. vragenderwijs, dat jouw mening een andere is. Daar moet je                
echter in een situatie waarbij de ander van jou afhankelijk is wel voorzichtig en zorgvuldig mee                
omgaan. 
 
Overeenkomsten en verschillen 
Als over dialoog tussen mensen met verschillende culturen en levensbeschouwingen wordt           
gesproken, bestaat het risico dat de verschillen telkens de boventoon voeren. In de praktijk blijkt               
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dat de overeenkomsten vaak veel groter zijn dan de verschillen. Natuurlijk kan het in een               
Marokkaans gezin anders toegaan dan in een Nederlands. Maar ook Marokkaanse gezinnen            
onderling en Nederlandse gezinnen onderling verschillen. Sommige verschillen tussen een          
bepaald Marokkaans en een bepaald Nederlands gezin hebben met de religieuze,           
levensbeschouwelijke of culturele achtergrond van de gezinsleden te maken. Misschien wordt in            
het Marokkaanse gezin aan tafel Arabisch gesproken en gaat de vader vrijdag naar de moskee.               
In het Nederlandse gezin spreekt men Nederlands en mogelijk gaat men ‘s zondags naar de               
kerk. Maar er zullen ook verschillen zijn die te maken hebben met de smaak en de                
persoonlijkheid van de ouders en kinderen. 
 
En er zijn altijd verschillen tussen de culturen, maar ook altijd punten van herkenning en               
overeenkomst. Een voorbeeld: in een gespreksgroep van moslims en christenen had men over             
allerlei religieuze en theologische vragen gesproken. Toen kwam de geloofsopvoeding van de            
jongere generatie ter sprake. Al gauw bleek, dat het zowel voor de moslims als voor de                
christenen heel moeilijk was, om de religieuze belevingswereld over te dragen aan de jongere              
generatie. Op dit punt was er een grote mate van overeenstemming en herkenning over en weer                
van christenen en moslims. Men had het gevoel voor vergelijkbare problemen te staan.             
Daardoor ontstond verbondenheid tussen moslims en christenen. 
Ook de verschillen tussen christenen onderling kunnen groot zijn. Een voorbeeld: voor een             
groep christenen uit Tanzania in Afrika was het bijbelboek Leviticus, waarin onder meer regels              
voor reinheid en onreinheid staan, van groot belang. Ze vonden het vreemd dat vrouwen in               
Nederland niet onrein en dus afgezonderd van de maatschappij waren als ze ongesteld waren.              
In de Bijbel staat immers, dat een menstruerende vrouw onrein is, en alles wat ze aanraakt is                 
dat ook. Lazen wij, christenen in het Westen, de Bijbel dan niet? Uit dit voorbeeld blijkt                
misschien, dat de cultuur waarin men leeft van belang is voor de interpretatie die men aan de                 
godsdienst geeft. Het christendom wordt daarom in bijvoorbeeld Nederland anders beleefd en            
uitgelegd dan in bijvoorbeeld Tanzania. Ook voor moslims geldt die verwevenheid van            
godsdienst en cultuur. In de islam wordt het erg belangrijk gevonden, dat men zijn leven zoveel                
mogelijk inricht naar de richtlijnen van de Koran en de overlevering van de profeet Mohammed               
Vrede zij met hem  . Deze richtlijnen worden de Soenna genoemd. 1

 

1  Uit respect voor de profeet Mohammed wordt achter zijn naam steeds gezegd of geschreven Vrede zij met hem. In het 
vervolg zal, eveneens uit respect, alleen de profeet vermeld worden. 
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Daarnaast bestaan er ook allerlei plaatselijke gewoonten en gebruiken. Tussen voorschriften en            
gewoonten bestaat een wisselwerking. Kleding, manier van opvoeden, verhouding tussen          
mannen en vrouwen, kunnen deels door de islam, deels ook door plaatselijke gewoonten             
worden beïnvloed. Voor moslims is het, net als voor christenen, soms moeilijk, een onderscheid              
te maken tussen opvattingen die met de cultuur en opvattingen die met de godsdienst te maken                
hebben. Tijdens je opvoeding krijg je als moslimkind bijvoorbeeld van je moeder op de vraag:               
“Waarom moet dat zo?” vaak als antwoord: “Omdat dat hoort volgens de islam”. 

Vaak gaan mensen een onderscheid maken tussen voorschriften en opvattingen die echt bij de              
godsdienst horen en cultureel gebonden opvattingen, juist als ze in een situatie belanden, waar              
ze met verschillende culturen tegelijk geconfronteerd worden, zoals bijvoorbeeld het geval is bij             
moslims in de migratie in Europa. Een jonge moslimvrouw uit Ghana, die zich in              
Groot-Brittannië had gevestigd, was er boos over dat andere moslims die ze in de moskee               
ontmoette haar voortdurend vertelden dat ze niet islamitisch gekleed was. Die andere moslims             
waren meestal afkomstig uit Pakistan. Juist om hen weerwoord te kunnen bieden was ze zelf in                
de Koran gedoken om uit te zoeken, hoe het nu precies zat met die islamitische               
kledingvoorschriften voor vrouwen. Haar conclusie was: “Wanneer mensen van mij zeggen dat            
ik niet-islamitisch gekleed ben, bedoelen ze eigenlijk dat ik niet gekleed ben volgens de moslim-               
traditie in Pakistan. Dat is voor hen eigenlijk hetzelfde”. Waarschijnlijk was ze als ze in Ghana                
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was blijven wonen, waar iedereen er hetzelfde over dacht als zij, nooit gaan nadenken over de                
verhouding tussen godsdienst en cultuur. Ook onder moslims in Nederland heb je vele, vaak              
hoogoplopende, debatten over de vraag, welke gewoonten en gebruiken nu eigenlijk écht            
teruggaan op de islam en welke te maken hebben met de traditionele culturele gewoonten in               
het land van herkomst. Onder sommige omstandigheden kan het nuttig zijn om, in contact met               
moslims, dit onderscheid tussen islamitisch voorschrift en cultuurgebonden gewoonten te          
maken. Het is b.v. goed te weten, dat het absoluut niet door de islam wordt verboden, meisjes                 
in de puberteit naar school te sturen. 
 
DE ISLAM 
Het geloof 
Als je wilt weten hoe mensen met ziekte, lijden en dood omgaan, is het van belang iets te weten                   
over hun geloof. Het geloof of de levensbeschouwing van mensen is de bril waarmee ze de                
wereld bekijken. Het geeft zin aan hun ervaringen van rampspoed en ellende, het geeft richting               
aan hun diepste geluksgevoelens. Alle mensen hebben een geloofsovertuiging of een           
levensbeschouwing. Wat een individuele christen nu feitelijk gelooft, kan soms afwijken van de             
voorschriften van de officiële kerk. Dat geldt ook voor moslims. In de islam bestaat grote               
overeenstemming over de vraag, wat een moslim dient te geloven. De verschillende uitleggers             
van de islamitische traditie, of ze nu in Pakistan wonen of in Marokko, debatteren over veel,                
maar nauwelijks over de leer van het geloof. Toch blijkt vaak dat de gewone gelovige allerlei                
dingen naast en boven de officiële goedgekeurde leer aanhangt en uitdraagt. Het is nodig eerst               
die min of meer officiële leer kort behandelen. Dat is namelijk het stuk dat alle moslims                
gemeenschappelijk hebben, zelfs al kunnen ze het niet zo goed onder woorden brengen als de               
grote moslimdenkers. Ook onder moslims komt het voor, dat men de moskee niet trouw bezoekt               
en zich nauwelijks aan de voorschriften van de islam houdt. Dat hoeft overigens niet altijd te                
betekenen, dat een moslim daarom geen gelovige zou zijn. Veel moslimkinderen in Nederland             
gaan op woensdagmiddag, zaterdag of zondag naar de koranschool in de plaatselijke moskee.             
In de koranschool leren ze bepaalde gedeelten van de Koran, die belangrijk zijn voor het gebed,                
in het Arabisch uit hun hoofd. Tijdens de gebedstijden moeten namelijk een aantal verzen uit de                
Koran worden gereciteerd of opgezegd. Daarnaast krijgen ze van de imam (Marokkaanse            
godsdienst-onderwijzer) of hodja (Turkse godsdienst-onderwijzer) onderricht in de eerste         
beginselen van de islam. Eén van de dingen die kinderen snel leren is de opsomming van de 6                  
punten van het islamitische geloof. Iedere moslim dient te geloven in: God, de Engelen, de               
Profeten, de Boeken, de Laatste Dag en de Voorbeschikking.  Wat houdt dat geloof in? 
 
Geloof in God 
De kortste islamitische geloofsbelijdenis, die vijf maal per dag wordt herhaald als de moslims              
worden opgeroepen tot het gebed, luidt: “Er is geen God dan God en Mohammed is de gezant                 
van God”. Met name over dat eerste deel (geen God dan God) gaat het eerste geloofspunt.                
Moslims geloven dat God Eén en Ondeelbaar is. De tawhid (de Eenheid) van God staat voor                
veel moslims centraal. Die houdt ondermeer in, dat er naast God niets of niemand anders is die                 
aanbidding en verering waard is. God is de Heer van de wereldbewoners (soera 1:2). In de                
islam wordt de verhouding tussen God en mens het beste omschreven met het beeld van de                
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heer en de dienaar. De mens is vanaf de schepping van de wereld geroepen, God te dienen.                 
Toch heeft hij van God een aparte plaats gekregen onder de andere schepselen: hij wordt in de                 
Koran Gods plaatsvervanger op aarde genoemd. De mens heeft dus verantwoordelijkheid ten            
opzichte van de rest van de schepping. God heeft de mens duidelijk gemaakt hoe Hij gediend                
wil worden, doordat Hij Zijn geboden en verboden gegeven heeft. Door Gods voorschriften             
trouw te volgen naar letter en geest kan de mens de wereld bewoonbaar maken en houden en                 
de samenleving rechtvaardig. De geboden overtreden leidt onherroepelijk tot chaos en ellende.            
God is niet te beschrijven in menselijke termen. Toch gebruiken mensen wel woorden om iets               
over God te zeggen. In de islamitische devotie spelen bijvoorbeeld de 99 betekenisvolle             
aanduidingen van God een rol. Al deze namen zijn afgeleid uit Gods eigen Woord, de Koran. Zo                 
kan men van God zeggen dat hij genadig en barmhartig is, rechtvaardig en sterk, dat Hij de                 
voorziener is die mensen hun levensonderhoud geeft. Maar men moet daarbij altijd bedenken,             
dat wij mensen ons er niet echt een voorstelling van kunnen maken, wat met de woorden die                 
God beschrijven werkelijk bedoeld kan zijn. Wanneer men zegt dat God barmhartig is, kan dat               
doen denken aan mensen die barmhartig zijn. Maar Gods barmhartigheid gaat verre uit boven              
wat men zich zelfs maar zou kunnen indenken aan menselijke barmhartigheid. Moslims zijn             
daarom -buiten de 99 mooie Godsnamen om- sober en terughoudend in hun spreken over wie               
God is. Ze vinden vaak, dat christenen veel te familiair met God omgaan. Deze              
terughoudendheid zou er wel eens een verklaring voor kunnen zijn, dat moslimgeleerden zich             
altijd meer hebben beziggehouden met de vraag, hoe de mensen Gods geboden konden             
uitvoeren dan met de vraag wie God is. Gelovige moslims zijn ervan overtuigd, dat God met                
alles wat ze in het leven doen, te maken heeft. Dat blijkt uit de vrome spreuken, die vrijwel                  
gedachteloos elke dag talloze malen door moslims worden gebruikt. Voor men iets gaat eten,              
zegt men: Bismil-lah (in de naam van God), als men iets niet zeker weet: Allahu ja’tam (God                 
weet het beter), om aan te duiden dat men wel iets wil maar dat het van God afhangt of dat ook                     
gebeurt zegt men: In sha'a Allah (als God het wil). 
 
Geloof in de engelen 
In de Koran wordt over engelen gesproken. Dat zijn, volgens de uitleggers van de koranteksten,               
wezens die door God zijn geschapen, net als mensen. Het verschil is, dat engelen uit licht zijn                 
geschapen en mensen uit stof. Engelen kunnen geen zonde begaan, mensen wel. Toch stelde              
God de eerste mens, Adam, aan tot Zijn plaatsvervanger op aarde, en niet de engelen; iets                
waartegen ze, volgens de Koran, protesteerden (soera 2:30-34). Op Gods bevel echter bogen             
alle engelen zich voor Adam neer, behalve één, die Iblis heette. Hem verbande God. Iblis werd                
de grootste tegenstander van de mens. Hij probeerde de mens voortdurend van God af te               
brengen. De andere engelen zijn Gods hemelse dienaars, leder mens heeft twee engelen, die              
hem/haar zijn hele leven vergezellen. Op elke schouder zit een engel. Zij heten Kiraman en               
Katibien. Alle daden van de mens, de goede en de slechte, worden door die engelen               
geregistreerd. Later zullen ze zijn getuigen zijn bij God. Na het sterven spelen de engelen               
Munkar en Nakir een belangrijke rol in het graf. Voor veel moslims is het bestaan van engelen                 
veel reëler dan voor meer geseculariseerde christenen in Nederland. 
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Geloof in de Boeken en de Profeten 
God heeft vanaf het begin van de schepping de mensen duidelijk gemaakt wie Hij was, en wat                 
Hij van hen verlangde: dat ze Hem dienden en Zijn geboden onderhielden. In de Koran wordt                
over tal van profeten gesproken, die telkens weer door God naar de mensheid toe werden               
gestuurd met dezelfde boodschap. Ook voordat de profeet er was, wisten de mensen dus, dat               
God verlangde, dat ze Hem gehoorzaamden, zich aan hem overgaven. Het Arabische woord             
voor overgave, islam, wordt in de Koran dan ook niet alleen maar bedoeld voor de latere                
volgelingen van de profeet. Ook in vorige generaties waren er mensen die zich overgaven              
(moslims). Dit wordt bijvoorbeeld van de profeet Abraham gezegd. De profeten kregen Gods             
woorden overgebracht door de engelen, in het bijzonder de engel Djibril (Gabriël). Van bepaalde              
profeten wordt in de Koran verteld, dat ze van God een Boek ontvingen waarin de wil van God                  
was opgetekend. Dit geldt voor de profeet Moesa (Mozes), die van God de Tawrat (de Tora)                
ontving, de profeet Dawoed (David), de ontvanger van de Zaboer (de Psalmen) en van de               
profeet Isa (Jezus), aan wie God de Indjil (het Evangelie) toevertrouwde. Tenslotte ontving de              
’’profeet” (die leefde van 570 tot 632 na Christus) van God het laatste Heilige Boek, de Koran. 
De Koran stelt, dat alle 4 heilige boeken in wezen dezelfde boodschap bevatten. Wie de profeet                
volgt, moet dus ook doen wat er in het Evangelie staat. Andersom: wie Jezus volgt, moet ook de                  
profeet Mohammed (Vrede zij met hem) geloven. Er is tussen de profeten geen onderscheid.              
Later werden moslims ermee geconfronteerd, dat in de heilige boeken van joden en christenen              
dingen stonden die niet in overeenstemming waren met de Koran. Ze konden dat alleen maar               
verklaren door de veronderstelling, dat in de latere versies van Tora, Psalmen en Evangelie al               
dan niet bewuste fouten waren geslopen, in afwijking van de Heilige Boeken waar de Koran               
over spreekt. 

Geloof in de Laatste Dag 
In het belangrijkste gebed in de islam, al-Fatiha (soera 1 van de Koran), wordt God Heerser van                 
de Dag van het Gericht genoemd. De Koran zelf staat vol met toespelingen op en beschrijvingen                
van die dag. De doden zullen uit hun graven opstaan, en ieder zal voor Gods rechterstoel                
moeten verschijnen. Daar zal hij geconfronteerd worden met de gevolgen van de daden die hij               
gedaan heeft, met zijn keuzes in dit leven. Men gelooft, net als christenen, dat Gods oordeel                
rechtvaardig en barmhartig zal zijn. leder geloof kent zijn profeet die een voorspraak is bij God.                
Zij wie vergiffenis geschonken is, gaan naar het paradijs, de anderen naar het vuur. Veel               
moslims geloven dat de profeet persoonlijk bij dit oordeel een voorspraak voor hen zal zijn bij                
God, vandaar dat in de persoonlijke devotie van velen de profeet een grote rol speelt. 
 
Geloof in de Voorbeschikking 
Het woord dat door Voorbeschikking vertaald wordt (Qadar), betekent letterlijk maat. God heeft             
van alle mensen de maat, de grens bepaald. Dat wil zeggen, dat mensen niet volledig vrij zijn in                  
hun doen en laten. Ze zijn aan beperkingen onderworpen. Vaak spitst de vraag naar de               
Voorbeschikking zich toe op de vraag naar goed en kwaad. God weet alles, kan alles en heeft                 
alles geschapen, volgens de islam. Dus ook het kwaad. Ook het kwaad dat mensen elkaar               
aandoen, gaat niet buiten God om. Wel is het, volgens moslims, zo dat mensen volledig               
verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze in het leven maken, keuzes ten goede of ten kwade. 
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God heeft ze de mogelijkheid gegeven om hetzij de goede, hetzij de kwade weg in te slaan.                 
Sommige moslims werden onder invloed van de leer van de voorbeschikking fatalistisch. Zij             
vinden dat het geen zin heeft je te verzetten tegen bijvoorbeeld de ziekte die je overkomt. Ziekte                 
en lijden worden volgens hen door God aan de mens gegeven. Voor andere moslims is het juist                 
een troost te bedenken dat het kwade dat hen overkomt niet buiten God omgaat en dat Hij hen                  
bijstaat in tijden van nood. Een andere mogelijke reactie op lijden, ziekte en dood is, dat God                 
iets met mensen voorheeft waar zij geen weet van hebben, maar wat hen uiteindelijk tot heil                
strekt. 
 
De vijf zuilen 
Behalve de 6 punten van het geloof leren moslimkinderen op de koranschool ook, wat een               
goede moslim moet doen en laten. Het geheel van gedragsregels van de islam wordt sjari’a               
genoemd. Dit Arabische woord betekent letterlijk: de weg die naar de bron voert. Omdat              
moslimgeleerden menen, dat al het doen en laten van mensen uiteindelijk bekeken moet             
worden in het licht van de verhouding tussen mens en God, gaan de regels van de sjari’a ook                  
over terreinen van het leven die buiten het strikt godsdienstige vallen, bijvoorbeeld strafrecht en              
etiquetteregels. Overigens is de islam wat dat betreft geen uitzondering. Ook een vrome hindoe,              
brahmaan of een toegewijde orthodoxe jood rekent veel tot het godsdienstige terrein, wat wij in               
het Westen niet (meer) met godsdienst associëren. De sjari’a bestaat uit vijf categorieën. Er zijn               
verboden, afkeurenswaardige, neutrale, aanbevelingswaardige en geboden zaken. Zo verdient         
het bijvoorbeeld aanbeveling voor mannen om hun baard te laten staan (omdat ook de profeet               
een baard had). Het verdient aanbeveling dat mannen en vrouwen de zieken bezoeken.             
Uiteraard is diefstal, roof, moord en liegen verboden. Het is verboden om alcohol te drinken,               
maar het drinken van koffie is neutraal. Heel het leven wordt bepaald door dit netwerk van                
voorschriften. De belangrijkste van de strikt religieuze voorschriften zijn samengevat in de vijf             
zuilen van de islam. Het zijn de vijf fundamenten of gebruiken waarop de islam rust: het                
geloofsgetuigenis, de salât, het vasten, de religieuze belasting en de pelgrimstocht naar Mekka.             
Later komen deze vijf zuilen van de islam nog uitgebreider terug. 
 
Het geloofsgetuigenis 
De korte formule waarmee een moslim van zijn/haar geloof getuigt, werd hierboven al gegeven. 
Het la ilaha iellal Lahoe Allah wa Mohammed rasoel Allah (er is geen godheid dan God en de                  
profeet is de gezant van God) wordt kinderen die pas geboren zijn als eerste ingefluisterd. Het                
geloof wil, dat iedere mens van nature dus in aanleg een moslim is (iemand die zich aan God                  
overgeeft), en het kind wordt er op deze wijze als het ware van op de hoogte gebracht, dat het                   
krachtens zijn geboorte tot de gemeenschap van de moslims behoort. Wanneer iemand tot de              
islam overgaat, volstaat het, het geloofsgetuigenis in het bijzijn van minstens twee betrouwbare             
getuigen uit te spreken. Wanneer een moslim stervende is, is het aanbevelenswaardig, het             
geloofsgetuigenis in zijn oor te fluisteren. Dan geeft de moslim die het doet zijn stervende               
geloofsgenoot een laatste bevestiging mee van het geloof waar hij in sterft. Zo vergezelt de               
sjahâda, het geloofsgetuigenis, moslims letterlijk van de wieg tot het graf. 
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Het gebed 
In de islam kent men verschillende termen die allemaal in het Nederlands worden vertaald met               
gebed. Zo spreekt men van doe’a als men bedoelt: een smeekgebed, waarin de gelovige God               
om iets vraagt (bijvoorbeeld: vergeving van zonden, genezing van een ziekte). De doe’a kan in               
zelf gekozen woorden in de eigen taal worden gebeden, op een tijd waarop hij in het hart van de                   
gelovige opwelt. Maar het belangrijkste aspect van het bidden is voor veel moslims het              
voorgeschreven gebed, de salât. Salât komt van een woord dat oorspronkelijk neerknielen            
betekent. Dat geeft ook iets van de essentie ervan weer: het is een gebed van aanbidding en                 
lofprijzing. Voorgeschreven is, de salât vijf maal per dag te bidden: vóór zonsopgang, na de               
hoogste stand van de zon, vóór zonsondergang, na zonsondergang en wanneer het helemaal             
donker is. 
 
De reiniging 
Wanneer men de salât verricht, moet men rein zijn. Als teken daarvan moet men zich op een                 
voorgeschreven manier wassen. Een wassing van het hele lichaam is nodig na            
geslachtsgemeenschap (voor mannen en vrouwen) of na de menstruatie en na afloop van de              
bloedingen bij een geboorte, maar ook na overmatig transpireren. Vroeger stond in elke grote              
islamitische plaats een bad, waar mensen hun grote reiniging konden voltrekken. Tegenwoordig            
gebruikt men hiervoor de douche. Een kleinere reiniging wordt vrijwel altijd vóór het gebed              
gedaan. De reiniging bestaat uit wassingen van handen, mond, neus, gezicht, onderarmen,            
hoofdharen, nek, oren en voeten, liefst in stromend water. Vandaar dat klassieke moskeeën             
vrijwel altijd voorzien zijn van een fontein. Soms krijg je geen hand van een moslim van de                 
andere sekse. Dat komt niet door gebrek aan respect, maar volgens bepaalde islamitische             
wetsscholen is het aanraken van leden van de andere sekse iets dat een kleine onreinheid               
veroorzaakt. Andere dingen die dat doen zijn o.m.: spugen, je bloedende neus snuiten, in je oor                
krabben, in slaap vallen, naar de wc gaan, een wond hebben, etc. Je bent dus al gauw een                  
beetje onrein. De gebedsplicht geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. Wanneer vrouwen             
hun periode hebben kunnen ze niet de salât verrichten want dan zijn ze onrein. Het is in deze                  
context misschien nuttig te weten, dat bij de regels van de sjari’a ook hoort, dat men zich na elk                   
bezoek aan de wc met water reinigt. De bedoeling van de reiniging gaat uit boven het puur                 
hygiënische. Het gaat er vooral om, het hart te reinigen voor de ontmoeting met God. 
 
Het verrichten van de salât 
Men gaat staan op de rand van het gebedskleed (als men dat heeft; het is niet essentieel), met                  
het gezicht in de richting van Mekka, en zegt, dat men van plan is, de salât te verrichten. Dan                   
legt men de handen ter hoogte van de oren en zegt: Allahoe Akbar (God is de Allergrootste). De                  
handen gevouwen voor de buik, zegt men vervolgens, in het Arabisch, een aantal lofprijzingen              
en koranteksten op. De belangrijkste korantekst is het gebed waarmee de Koran opent, de Al               
Fatiha (soera 1): 
 
In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige, 
Lof zij God, 
de Heer van de wereldbewoners, de Erbarmer, de Barmhartige, de Heerser op de oordeelsdag. 
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U dienen wij en U vragen wij om hulp. 
Leid ons op de juiste weg, 
de weg van hen aan wie U genade geschonken hebt, op wie geen toorn rust en die niet dwalen. 
Amen.  2

De Al Fatiha wordt wel het Onze Vader van de moslims genoemd. Dit gebed speelt een grote                 
rol in de moslimdevotie. Na dit vers moet nog een ander vers uit de Koran worden gereciteerd.                 
Hierna buigt degene die bidt het bovenlichaam voorover, gaat vervolgens rechtop staan en laat              
zich op zijn knieën op de grond zakken om met het voorhoofd de grond aan te raken. Tijdens al                   
deze handelingen wordt God geprezen. Het gebed wordt afgesloten met een zegenbede voor             
de profeet. Hierna draait de bidder zijn hoofd naar rechts en links en zegt: “Vrede zij met u en                   
de genade van God”. Het is voor moslimmannen verplicht om op vrijdagmiddag            
gemeenschappelijk in de moskee te bidden. Vrouwen zijn van die plicht vrijgesteld. In de              
praktijk betekent dat in Nederland meestal dat vrouwen niet naar de moskee gaan, temeer              
omdat er geen aparte ruimte voor vrouwen in moskeeën in Nederland is. Op vrijdag houdt de                
imam (voorganger) een preek, waarin een gedeelte van de Koran uitgelegd wordt. Zingen is              
geen onderdeel van de viering, hoewel bij andere gelegenheden in Turkse moskeeën wel eens              
religieuze liederen klinken. 

Waarom bidden? 
Volgens de islam is de kern van het gebed eigenlijk de lofprijzing, het je neerbuigen voor God,                 
de salât dus. God is machtig en heeft het beste met de mens voor. Daarom hebben sommige                 
moslimgeleerden zich wel eens de vraag gesteld of het zin heeft God in een gebed iets te                 
vragen, genezing van je kind bijvoorbeeld. Weet God niet al, wat wij willen, en zou hij onze                 
wensen niet in vervulling laten gaan zelfs zonder dat we daarom vroegen, als dat Zijn wil was?                 
Dit is wel waar maar neemt niet weg dat bidden of het verrichten van de salât zinvol is. Het                   
bidden is vooral van belang voor degene die bidt. Een mens die bidt, beseft dat hij voor alles                  
van God afhankelijk is. Bovendien wordt de mens zich opnieuw bewust van wat God van hem                
vraagt, van zijn eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden. 
  

2  Vertaling uit; F. Leemhuis, De Koran, Een weergave van de Arabische tekst in het Nederlands. Uitg. Wereldvenster, 
Houten 1989. 
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Gebeden tot heiligen 
Toch zijn zulke filosofische gedachten over het gebed veel gewone gelovigen niet voldoende.             
Wanneer je kind ziek is, wil je gewoon dat het beter wordt. Men voelt soms een zekere schroom                  
om dit aan God te vragen. Om deze reden wenden velen zich tot heiligen, grote mannen en                 
vrouwen uit het verleden die door hun bijzondere levenswijze een voorbeeld zijn voor de              
gelovigen. Heiligenverering wordt in de officiële leer van de islam afgewezen. Maar veel gewone              
gelovigen zien in zo iemand van wie al tijdens zijn leven grote genezende kracht uitging, een                
goede tussenpersoon naar God toe. In veel islamitische landen (bijvoorbeeld Marokko)           
bezoeken vooral vrouwen dan ook de graven van heiligen om daar te bidden. Door officiële               
instanties en door beter opgeleide moslims worden deze praktijken als bijgeloof bestempeld            
omdat men vindt dat de mens alleen afhankelijk is van God en niet van heiligen die hun taak op                   
aarde reeds hebben volbracht. 
 
Vasten 
Eén maand per jaar, op de islamitische kalender de maand Ramadan, dient door moslims              
gevast te worden. De islamitische kalender is gebaseerd op de cyclus van de maan. Daarom is                
het islamitische jaar elf à twaalf dagen korter dan het jaar volgens de christelijke jaartelling die                
op de cyclus van de zon teruggaat. In de praktijk betekent dat, dat alle islamitische feestdagen                
elk jaar elf à twaalf dagen eerder vallen dan in het voorafgaande jaar. Dat geldt ook voor de                  
maand Ramadan. Alle dagen van de Ramadan moeten mensen zich overdag onthouden van             
eten en drinken. Vrijgesteld van vasten zijn kinderen, zogende en zwangere vrouwen, vrouwen             
die hun periode hebben, reizigers, zieken en ouderen die door vasten hun gezondheid in gevaar               
zouden kunnen brengen. Wanneer de zon onder is, mogen de vastenden weer eten en drinken.               
Dat is vaak eten en drinken met een extra feestelijk tintje. Naar de beleving van moslims is dit                  
vasten iets feestelijks, omdat men de wil van God kan doen. Het heeft ook gewoon iets van een                  
uitdaging: houden we het vol? Het is moeilijk om de hele dag niet te eten of te drinken. Het is                    
dan ook een hele prestatie om dit omwille van het geloof te doen. Het vasten is ook iets wat je                    
als (volwassen) gelovigen samen doet en dat daarom bevorderlijk is voor de saamhorigheid. In              
de vastenmaand worden de moskeeën ’s avonds druk bezocht. Ook vrouwen en kinderen             
komen dan vaak mee. De stemming tijdens de Ramadan is dus een heel andere dan tijdens de                 
christelijke of joodse vastendagen: daar heeft vasten vaak iets te maken met boetedoening, of              
tenminste soberheid en inkeer. Dat feestelijke eten en drinken op de avonden van de Ramadan               
is veel religieuze leiders trouwens een doorn in het oog: veel imams wijzen er in hun preken op,                  
dat de vasten tot soberheid en contemplatie moet leiden en niet tot schranspartijen. Het verschil               
in houding tussen de voorgangers en de gelovigen doet in dit opzicht denken aan de               
vermaningen rond het kerstfeest: in de kerken wordt er dan vaak tijdens de preek op gewezen,                
dat het kerstfeest oorspronkelijk niet als een eetfestijn bedoeld is, maar veel van de toehoorders               
gaan daarna rustig naar huis om van hun kerstdiner te genieten. Het einde van de Ramadan                
wordt feestelijk gevierd. Men eet lekker, bezoekt familie, steekt zich in nieuwe kleren en geeft de                
kinderen cadeautjes. Dit is één van de twee grote feesten in de islam, de id al-fitr (het feest van                   
het einde van de vasten). 
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Religieuze belasting 
Voorgeschreven is dat iedere moslim elk jaar 2½% van al hetgeen gedurende een jaar in zijn                
bezit is geweest aan de armen geeft. Dit heet zakat. Moslims in Nederland gebruiken deze zakat                
vooral voor het ondersteunen van behoeftigen. 

Pelgrimstocht 
Iedere moslim moet proberen minstens één keer in zijn leven de heilige stad Mekka te bezoeken                
tijdens de pelgrimsmaand, om daar de hadj, de pelgrimstocht, te doen. Om de hadj correct uit te                 
voeren moet men in Mekka een groot aantal rituele handelingen verrichten. Eén daarvan is het               
(laten) slachten van een schaap, als symbool van het offer dat de profeet Abraham ooit wilde                
brengen. Abraham was bereid, zijn zoon aan God te offeren, maar God droeg hem op, in plaats                 
daarvan een schaap te slachten. Het vlees van het schaap wordt door de pelgrims feestelijk               
gedeeld onder de behoeftigen. Tezelfdertijd worden overal ter wereld door moslims schapen            
geslacht. Dit is het tweede van de grote feesten in de islam: het grote offerfeest. 
 
Voedselvoorschriften 
Volgens de Koran (soera 5:3) is het voor moslims verboden bloed, varkensvlees, vlees van              
dieren die door onbekende oorzaak zijn overleden, dieren die gestikt zijn en dieren die uit naam                
van één of andere afgod geofferd zijn, te eten. Dit verbod wordt door de meeste moslims vrij                 
strikt nageleefd. Vandaar dat zij soms eten moeten weigeren wanneer zij niet zeker weten of bij                
de bereiding ervan varkensvlees is gebruikt. Ook producten als bloedworst zijn ongewenst.            
Omdat bij het slachten zoveel mogelijk van het bloed uit het kadaver van het dier moet worden                 
verwijderd, snijdt men bij voorkeur de halsslagaders door. Bij het slachten spreekt men de naam               
van God uit. Over de vraag of dieren onder verdoving kunnen worden geslacht, bestaat geen               
overeenstemming onder moslims. Veel moslims in Nederland menen van niet. Overigens hoeft            
een correct uitgevoerde islamitische slachtmethode geen extra lijden voor dieren met zich mee             
te brengen. Islamitisch geslacht vlees wordt in islamitische slagerijen verkocht. Uit de Koran             
stamt ook het verbod op het drinken van alcohol. De Koran spreekt van wijn. Sommige moslims                
voeren dit als excuus aan voor hun drankgebruik. Zij drinken immers geen wijn, maar bier of                
‘arak’. Uiteraard wordt door de religieuze autoriteiten een zo letterlijke uitleg van de korantekst              
afgekeurd. De Koran verbiedt voedsel of drank waardoor je dronken wordt en niet meer zuiver               
of helder kunt denken. 
 
De besnijdenis 
Volgens de overlevering zou de profeet gezegd hebben, dat jongens besneden moeten worden.             
Dit besnijden bestaat uit het verwijderen van de voorhuid van de penis. Vroeger vond het vaak                
vlak voor de puberteit plaats, tegenwoordig zijn de meeste jongens al besneden als ze 10 jaar                
zijn. Het komt ook vaak voor dat ouders de besnijdenis laten plaatsvinden wanneer hun zoon               
nog een baby is. Dit ritueel is vaak de aanleiding voor een groot feest voor vrienden en familie.                  
Om het echt groots te vieren laten ouders de besnijdenis wel verrichten in het land van                
herkomst, zodat meer familie en vroegere buren ervan getuige kunnen zijn. De besnijdenis van              
meisjes komt voor in een aantal noord-oost-Afrikaanse culturen. Veel volkeren die de            
besnijdenis van meisjes toepassen (Egyptenaren, Soedanezen, Somaliërs) zijn moslims.         

18 



 

Vandaar dat het idee heeft postgevat dat de besnijdenis van meisjes en vrouwen een              
islamitisch gebruik is. Het gebruik is waarschijnlijk veel ouder en stamt uit de tijd van vóór de                 
islam. 

Overlijden 
De dood wordt in de islam gezien als de overgang naar een ander leven. Uiteindelijk zullen alle                 
gestorvenen voor God staan op de Dag van het Gericht. Ook vóór die tijd zullen de goeden een                  
aangename, de slechten een onaangename verblijfplaats hebben. Deze gedachten worden          
weerspiegeld in de gebruiken rond het overlijden. Het is een goed werk een stervende niet               
alleen te laten. Familie en vrienden herinneren hem aan alle goede en mooie dingen die hij in                 
dit leven mocht beleven, zodat de stervende dit leven dankbaar kan verlaten. Ook bidt men God                
om vergeving voor wat verkeerd gedaan werd. Juist zo’n gebed op deze tijd zal zeker verhoord                
worden. Tenslotte zegt men voor de stervende de geloofsbelijdenis op en hoopt, dat hij de               
woorden in zijn hart kan nazeggen. Het wassen van de overledenen is een religieus ritueel en                
kan daarom in principe alleen door moslims gedaan worden. Overleden vrouwen worden door             
vrouwen, mannen door mannen gewassen volgens de voorschriften die men in acht neemt bij              
de grote reiniging voor de salât. Bovendien is er een speciaal gebed voor de overledene (salât                
djanaza). De dode wordt in witte katoenen doeken gewikkeld. Begraven in een kist is in               
islamitische landen niet gebruikelijk. Alleen mannen kunnen de dode naar zijn laatste rustplaats             
vergezellen. Eerst wordt in de moskee het gebed voor de overledene gebeden. De dode ligt               
vooraan opgebaard met het gezicht in de richting van Mekka. Zo wordt de overledene ook               
begraven. Moslims kennen de crematie niet. 
 
3. DE ISLAM EN HET GEZIN 
Deze titel moet eigenlijk meteen worden afgezwakt. Kan men eigenlijk wel spreken van 'de’              
islam en 'het’ gezin? Onder moslims bestaan, zoals we al eerder zeiden, belangrijke verschillen              
in opvatting over de islam. En iedereen die verschillende Turkse en Marokkaanse gezinnen             
kent, kan beamen, dat ieder gezin zijn eigen 'stijl’ heeft. Daar komt nog bij, dat veel Turkse,                 
Marokkaanse en Surinaamse gezinnen te maken hebben met grote interne veranderingen.           
Toch speelt, bij al die variatie, het ideale gezin naar de traditionele opvatting op de achtergrond                
mee. In die traditionele opvatting zijn elementen te vinden die met de islam samenhangen.              
Daarom zal heel in het kort op dat ideaalbeeld en op de veranderingen die er plaatsvinden,                
moeten worden ingegaan. 
 
Het traditionele ideaal 
In de klassieke islam is door grote religieuze denkers veel gefilosofeerd over het belang en het                
doel van het huwelijk. Daarbij werden ook regels opgesteld over de ideale verhoudingen tussen              
mensen binnen het gezin. In de islam is het huwelijk een aanbevelenswaardige zaak. Doel van               
het huwelijk is het stichten van een gezin. Kinderen moeten zoveel mogelijk in de beschermde               
omgeving van een gezin opgroeien, gekoesterd door de liefde van hun ouders. Het gezin is als                
het ware de leerschool voor de maatschappij. Ook volgens de officiële islam is het gezin de                
hoeksteen van de samenleving. In het ideale geval maakt het kleine kerngezin (vader, moeder              
en kinderen) deel uit van een uitgebreide familie, die zoveel mogelijk in één huis of bij elkaar in                  
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de buurt woont. De zoons blijven ook na hun huwelijk bij hun ouders wonen. De schoondochters                
trekken dus bij hun schoonfamilie in. Soms vind je in het Midden-Oosten of Marokko grote               
familiehuizen, waar dit ideaal letterlijk in praktijk gebracht wordt: in een serie appartementen             
rond een binnenplaats woont een ouder echtpaar met hun ongetrouwde dochter(s), hun            
getrouwde zoon(s) en hun kleinkinderen. De kinderen die in zo’n situatie opgroeien, leren van              
jongs af aan vertrouwelijk om te gaan met ooms, tantes en grootouders. Ook indien het niet                
mogelijk is om letterlijk samen te wonen, is men in de traditionele opvatting zeer nauw               
betrokken bij de familie. Familie wordt vaak en uitgebreid bezocht. Een Engelse vrouw die met               
een Pakistaanse man getrouwd was, vond dat het moeilijkste aan hun relatie: toen zij en haar                
man gepland hadden twee weken met de kinderen naar zee te gaan tijdens de zomervakantie,               
werd dat plan als vanzelfsprekend opzij gezet toen een paar neven uit Pakistan in dezelfde               
periode over kwamen. 
Het individu en de leden van zijn familie hebben een wederzijdse verplichting tegenover elkaar,              
leder heeft de plicht, waar mogelijk, de leden van zijn familie te helpen en voor ze op te komen.                   
In de traditionele verhoudingen zijn idealiter de taken van mannen en vrouwen duidelijk             
verschillend. Mannen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het gezin en het            
gezinsinkomen. Hun taken liggen primair buitenshuis, in het openbare leven. Vrouwen zijn in             
eerste instantie verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnenshuis en voor de             
verzorging en de opvoeding van de kinderen. In de islam wordt sterk de nadruk gelegd op de                 
verwerpelijkheid van overspel en alles wat daartoe kan leiden. Een middel tegen seksuele             
ontrouw is volgens de traditionele opvatting het verminderen van de kans dat 'vreemde’ mannen              
en vrouwen (d.w.z. mannen en vrouwen die geen familie van elkaar zijn) elkaar tegenkomen.              
Daarom blijft volgens de traditie de ideale vrouw zoveel mogelijk thuis. Haar contacten met de               
buitenwereld verlopen via haar man, haar familie en andere vrouwen uit de buurt.             
Traditiegetrouw hebben vrouwen vaak onderling belangrijke netwerken voor wederzijdse steun.          
Het huwelijk is volgens de traditie niet alleen een zaak van individuen. De hele familie is erbij                 
betrokken. Volgens de traditionele opvatting behoren meisjes als maagd het huwelijk in te gaan.              
Hoewel volgens de leer van de islam ook mannen kuis moeten zijn, tilt men er in de praktijk niet                   
zwaar aan wanneer ongetrouwde jonge mannen seksuele ervaring opdoen, b.v. bij prostituées. 
Om de kuisheid van meisjes te garanderen wordt hun contact met 'vreemde’ mannen zoveel              
mogelijk beperkt. Daarom is het voor jongens en vooral voor meisjes die op zoek zijn naar een                 
huwelijkspartner in de traditionele situatie niet gemakkelijk, iemand te ontmoeten en te leren             
kennen. Ze hebben de bemiddeling van familieleden hard nodig. 
Bij het traditionele huwelijk hoort dat de bruidegom een bruidsprijs aan de bruid en/of haar               
familie betaalt. Deze bruidsprijs, deels bestaand uit gouden sieraden, kan flink oplopen. Zonder             
de financiële steun van de familie zou het voor de meeste jonge mannen onmogelijk zijn, te                
trouwen. Tenslotte moet men bedenken, dat het jonge getrouwde stel volgens het traditionele             
ideaal zeer nauw betrokken is bij de familie, m.n. de familie van de man. Het is daarom van                  
groot belang, dat de bruid goed kan opschieten met haar schoonfamilie, in het bijzonder met               
haar schoonmoeder en schoonzusjes. Ook daarom heeft de familie in de traditionele gang van              
zaken een grote invloed op de keuze van een huwelijkspartner. Juist omdat men zo nauw               
betrokken is (en ook uit financiële overweging) gaat de voorkeur uit naar een huwelijk dat               
binnen de familie blijft. Met name het huwelijk van een jongen met zijn nicht van vaderskant                
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wordt toegejuicht. De huwelijkspartners kennen elkaar dan al lang, en de bruidsprijs kan laag              
blijven. Volgens de islam is over het algemeen de toestemming van beide huwelijkspartners             
nodig, wil een huwelijk rechtsgeldig zijn. Niemand mag onder dwang trouwen. In Marokko zijn              
onlangs een aantal wijzigingen aangebracht in de wetgeving met betrekking tot het huwelijk.             
Een van de belangrijkste wijzigingen is dat een meisje altijd nadrukkelijk moet instemmen met              
het huwelijk, stilzwijgende instemming is niet voldoende. Een andere wijziging is dat mannen             
die naast hun eerste vrouw een andere vrouw willen huwen hiervoor toestemming moeten             
hebben van hun eerste vrouw. Binnen het huwelijk heeft de man de plicht, zijn vrouw en gezin                 
te onderhouden en zijn vrouw te respecteren. De vrouw heeft recht op regelmatig seksueel              
contact. Verder moet de man de vrouw in staat stellen contacten met haar familie te               
onderhouden. De vrouw heeft ook plichten. Zij moet haar man gehoorzamen (voor zover hij              
haar iets opdraagt dat niet in strijd is met de godsdienst) en is voor het huis en de verzorging                   
van de kinderen verantwoordelijk. Uit dit alles blijkt duidelijk dat de man hoofd is van het gezin.                 
Volgens de islam is echtscheiding mogelijk als zich blijvende problemen voordoen binnen het             
huwelijk. De man kan echtscheiding realiseren door driemaal de ontbinding van zijn huwelijk in              
het bijzijn van getuigen uit te spreken. Vroeger was dit voldoende om de echtscheiding een feit                
te laten worden. Tegenwoordig is voor het uitspreken van een echtscheiding de tussenkomst             
van een rechter nodig. Volgens de onlangs herziene Marokkaanse wetgeving mag de man             
voortaan niet afzonderlijk naar de rechter stappen om zich van zijn vrouw te laten scheiden. De                
vrouw moet dus altijd bij de echtscheidingsprocedure aanwezig zijn. Overigens wordt ook in de              
klassieke islam aanbevolen, om, voordat men tot een echtscheiding overgaat met bemiddeling            
van wederzijdse familieleden te proberen het huwelijk nog te redden. Echtscheiding is, zo zou              
de profeet volgens de overlevering gezegd hebben, van alle toegestane dingen het meest             
weerzinwekkend. Voor de vrouw is het veel moeilijker om tot een echtscheiding te komen              
wanneer haar man daar niet in toestemt. In sommige moslimlanden, waar de tradities onverkort              
worden gehandhaafd (zoals Marokko), zal de vrouw er een lange, en in de praktijk vaak               
moeilijke gang, naar de islamitische rechtbank voor over moeten hebben. Bij echtscheiding            
wordt de verzorging van de jonge kinderen doorgaans aan de moeder toevertrouwd, behalve             
wanneer ze hertrouwt. Wanneer kinderen ouder zijn (de leeftijd varieert in verschillende            
islamitische wetsscholen), vallen ze aan de vader toe. De vader blijft in alle gevallen              
onderhoudsplichtig. 
 
Seksualiteit en vruchtbaarheid 
In beginsel wordt seksualiteit als iets positiefs gezien. Het is één van de instincten die God in de                  
mensen geschapen heeft. Seksualiteit kan echter ook een gevaar opleveren. Wanneer mensen            
alleen maar hun seksuele verlangens volgen, zonder te letten op de grenzen van de wet, kan                
dat tot maatschappelijke chaos leiden. Seksualiteit hoort daarom beleefd te worden binnen het             
huwelijk. Hoewel er in veel moslimsamenlevingen in de praktijk ruimte is voor homoseksualiteit             
is het in theorie niet toegestaan. De islamitische regels en voorschriften over seksualiteit gaan              
uit van de heteroseksuele relatie. Het doel van het huwelijk is, zoals eerder gezegd, het stichten                
van een gezin. Daar horen kinderen bij. Onder moslims is er altijd discussie geweest over de                
vraag of geboortebeperking toegestaan is of niet. Al tijdens het leven van de profeet kwam deze                
vraag naar voren. Veel moslimgeleerden menen dat men anticonceptie mag toepassen           
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wanneer de gezondheid van de moeder te lijden heeft onder vele geboorten, of wanneer de               
ouders bang zijn dat ze de kinderen die ze hebben niet goed kunnen opvoeden wanneer er                
teveel kinderen komen. In de praktijk is het hebben van veel kinderen vanouds een ideaal voor                
veel Marokkanen en Turken. Veel betekent echter niet ongelimiteerd. Jonge Turkse en            
Marokkaanse echtparen in Nederland willen minder kinderen hebben dan hun ouders. Ook in             
veel moslimlanden worden gezinnen merkbaar kleiner onder invloed van         
voorlichtingscampagnes van de overheid. Over de vraag of abortus in de islam is toegestaan              
zijn moslimgeleerden het onderling niet eens. Volgens sommigen is abortus toegestaan indien            
deze plaatsvindt vóór de 4e maand, wanneer de gezondheid van de moeder bij een              
zwangerschap gevaar loopt. Volgens anderen is abortus altijd verboden. 
 
Verandering in de traditie 
Veel van de oudere moslims die in Nederland wonen, zijn opgegroeid met dit traditionele              
gedachtegoed. Hun idealen en voorstellingen over de relatie tussen mannen en vrouwen,            
ouders en kinderen, individu en familie, proberen ze over te dragen aan hun kinderen. Inmiddels               
blijkt, dat in de samenlevingen waar ze vandaan komen, bijvoorbeeld de Turkse en de              
Marokkaanse, veel aan het veranderen is. Veel mensen in Marokko en Turkije zijn de laatste               
jaren van het platteland naar de stad getrokken. Dat betekent vaak, dat de familie, die vroeger                
bij elkaar in de buurt woonde, nu meer verspreid van elkaar leeft. Door allerlei factoren,               
waaronder gebrek aan geschikte woonruimte, komt er maar weinig meer terecht van het ideaal              
van vroeger: met de hele familie onder één dak wonen. Dit wordt door mensen van de oudere                 
generatie wel eens betreurd, maar mensen van de jongere generatie hebben er minder moeite              
mee. Zij willen vaak niet meer onder de strikte controle van vader en moeder leven na hun                 
trouwen. Dat wil niet zeggen, dat de familie niet langer meetelt. De gemiddelde Turk of               
Marokkaan is nog steeds meer betrokken bij zijn familie dan de gemiddelde Nederlander. Dat              
blijkt bijvoorbeeld wanneer het op de keuze voor een huwelijkspartner aankomt. In de steden in               
Marokko en Turkije wordt een volledig door de ouders voorbereid huwelijk een uitzondering.             
Maar desondanks zullen weinig jongeren helemaal buiten hun ouders om naar een partner             
zoeken. Men heeft nog steeds toestemming van de ouders nodig om te trouwen. Vaak gaan               
jongeren nog een stapje verder en vragen advies van hun ouders. 
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De grote familie zal meestal allerlei huwelijkskandidaten voorstellen aan een potentiële bruid of             
bruidegom. Men kan dan ook niet zeggen, dat Marokkaanse of Turkse jongens en (vooral)              
meisjes volledig vrij zijn in de keuze van een huwelijkspartner. Wanneer de hele familie tegen               
een bepaalde huwelijkskandidaat is, zetten weinig jonge mensen hun zin door. Als de hele              
familie vóór een kandidaat is, moet men sterke argumenten hebben om de huwelijkskandidaat             
of -kandidate te weigeren. In meer moderne sectoren van de Turkse en Marokkaanse             
samenleving zie je een mengvorm van het traditionele (en in de ogen van jongeren ouderwetse)               
en het meer Westerse systeem voor de keuze van een huwelijkspartner ontstaan. Dat geldt ook               
voor de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. In de grote steden volgen veel meisjes een               
beroepsopleiding en zoeken een betaalde baan buitenshuis. Het fenomeen 'buitenshuis          
werkende vrouwen’ doet zich dus in Marokkaanse en Turkse steden voor. Dat stuit bij meer               
conservatief ingestelde mensen vaak op heftig verzet. Eén manier waarop conservatief           
ingestelde mensen proberen de emancipatie van de vrouw tegen te gaan is het actie voeren               
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vóór het dragen van hoofddoeken of sluiers door vrouwen wanneer zij buitenshuis verkeren. In              
Turkije vinden conservatieve moslims dat de vrouw een hoofddoek moet dragen. Daar wordt             
dan ook actie voor gevoerd. In Marokko is dat nauwelijks nodig omdat de meeste vrouwen, ook                
in grote steden, nog vaak traditioneel gekleed gaan. Op basis van het straatbeeld krijgen              
Westerse toeristen daarom vaak de indruk, dat het slecht gesteld is met de emancipatie van               
Turkse en Marokkaanse vrouwen. Het is waar dat hun verschijning buitenshuis nog steeds op              
veel weerstand stuit. Maar anderszins waren acties vóór de hoofddoek nauwelijks nodig            
geweest als vrouwen en meisjes het traditionele ideaal hadden gevolgd en massaal thuis waren              
gebleven. Sluipenderwijs vindt er dus in veel moslimlanden wel degelijk een verandering in de              
rolverdeling van mannen en vrouwen plaats, tenminste wat de taken buitenshuis betreft.            
Binnenshuis zullen mannen desondanks zelden huishoudelijke taken op zich nemen. Maar dat            
geldt ook voor veel Nederlandse mannen. 

Ook gezinnen die in Nederland wonen maken veel veranderingen door. Bijvoorbeeld in de             
interne rolverdeling tussen man en vrouw. Bij een kraamvisite bij de vrouw van een tamelijk               
orthodoxe imam liet de man de gast binnen en ging vervolgens de kamer stofzuigen. Toen hij                
even later binnenkwam met de thee, zei hij verontschuldigend: 'Mijn vrouw is nog zo moe van                
de bevalling en we hebben geen familie in de buurt wonen’. Indien dit gezin in de buurt van de                   
familie had gewoond, hadden uiteraard (schoon)zusjes, moeder of tante een handje geholpen.            
Nu dat niet zo was, moest de man wel 'vrouwenwerk' doen. Overigens zijn lang niet alle                
mannen zo soepel dat ze daartoe bereid zijn. En als ze al helpen in de huishouding, komen ze                  
daar niet altijd openlijk voor uit. Tussen ouders en kinderen zijn de verschillen in inzicht over de                 
rol van mannen en vrouwen, over het gezag van de ouders of over de keuze van de                 
huwelijkspartner vaak aanleiding voor zeer pijnlijke conflicten. Soms willen kinderen helemaal           
niet meer luisteren naar hun ouders, omdat zij er andere inzichten op na houden dan hun                
ouders. Dat kan er toe leiden dat jongeren de Marokkaanse normen en waarden, gewoonten en               
gebruiken afwijzen terwijl zij zich de Nederlandse normen en waarden nog onvoldoende eigen             
gemaakt hebben. Ouders voelen zich in dit generatieconflict vaak onzeker en afgewezen. Juist             
daarom reageren ze dan soms heftig en autoritair. Lang niet altijd is er sprake van een                
generatieconflict. Het lukt veel jongeren wel, om langs de weg van geleidelijkheid en             
onderhandeling hun eigen ideeën voor een deel door te voeren in het gezin. Overigens delen               
jongeren vaak veel meer van de opvattingen van hun ouders over huwelijk, familie en              
man-vrouw verhoudingen dan oppervlakkig lijkt. 
 
Veel van de traditionele normen en waarden die hierboven zijn beschreven, worden door             
moslims ontleend aan de islam. Toch delen ze veel van die normen en waarden met christenen                
en joden die in dezelfde landen wonen. Kennelijk zijn culturele factoren net zo belangrijk als               
levensbeschouwelijke factoren wanneer het gaat om het vaststellen en navolgen van normen            
en waarden. Overigens is het in de praktijk voor mensen vaak onmogelijk een duidelijke              
scheiding aan te brengen tussen culturele en levensbeschouwelijke factoren. Dat geldt voor            
ons, en voor moslims net zo goed. 
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De wijkverpleegkundige en de gezinsverzorgende 
Wanneer je als wijkverpleegkundige of gezinsverzorgende binnenkomt bij een traditioneel          
ingesteld Turks of Marokkaans gezin kan het zijn dat men vreemd tegen je aankijkt. Je bent                
tenslotte geen familie. Juist omdat familie vaak zo belangrijk is (ook voor de onderlinge opvang               
bij ziekte) is men niet gewend aan de betrokkenheid van buitenstaanders. Dat geldt zeker, als je                
b.v. patiënten lichamelijk moet verzorgen. Het ontbloten van het lichaam voor de ogen van              
vreemden, met name mensen van de andere sekse, cultuur of religie is hoogst ongebruikelijk.              
Traditiegetrouw wordt het met seksualiteit geassocieerd. Iemand die zomaar de naakte           
lichamen van anderen behandelt, kán gezien worden als een persoon van lichte zeden. Dat              
hoeft echter niet allemaal. Want veel traditionele opvattingen bij moslims in Nederland zijn in              
ontwikkeling of veranderen. Jongere, in Nederland opgegroeide mensen of mensen die in hun             
eigen land al nooit traditioneel dachten, kunnen het juist plezierig vinden om hun problemen met               
een buitenstaander te delen, in plaats van met hun familie. Het verdient daarom altijd              
aanbeveling eerst eens te bekijken hoe het gezin waar je in terecht komt, functioneert en               
reageert. Zo zijn er gezinnen, waarin de vader duidelijk de rol van gedragsdrager en hoofd van                
het gezin heeft. En wie ben jij dan om in te breken in die ‘gezinstraditie’? Je doet er in zo’n geval                     
verstandig aan om respectvol met het gezinshoofd om te gaan door bijvoorbeeld het woord              
vooral tot hem te richten. Soms blijkt dan, wanneer je aan elkaar gewend bent, dat ook de                 
vrouw wel degelijk een eigen inbreng heeft en dat het gezinshoofd jullie rustig je gang laat gaan.                 
Maar er zijn ook gezinnen waar man en vrouw ook naar buiten toe meer als gelijken optreden,                 
of waar de jongere generatie heel wat in de melk te brokkelen heeft. 
 
4. ZIEKTE EN GEZONDHEID 
Regulier en alternatief 
De laatste jaren staat in Nederland de visie op ziekte en gezondheid die binnen de reguliere                
geneeskunst overheerst, ter discussie. Veel mensen vinden dat er tot voor kort te rationeel en               
functioneel over het lichaam werd gesproken door artsen. De Westerse medische wetenschap            
heeft veel te danken aan de rationalistische en mechanistische manier van denken, die in              
Europa vooral sterk opkwam sinds de 17e eeuw. Vaak werd in de wetenschapsbeoefening             
vastgehouden aan een sterke scheiding tussen lichaam en geest. Een beetje karikaturaal            
gezegd, is het lichaam in deze visie een werktuig, een instrument dat ten dienste staat van de                 
geest. Ziekte wordt dan een soort storing in het menselijk mechanisme. De taak van de arts is                 
het lichaam te repareren. Inmiddels hebben artsen en verpleegkundigen ingezien dat een            
dergelijke benadering eenzijdig is. Lichaam en geest zijn niet zo strikt te scheiden. Wanneer              
een mens psychisch lijdt, kan zich dat vertalen in allerlei lichamelijke symptomen. Het valt              
artsen in Europese landen op dat migranten (o.a. Turken en Marokkanen) vaak uitgaan van de               
visie dat hun lichaam een soort werktuig is. Ze hebben grote moeite om te accepteren dat er                 
ook een psychische oorzaak kan zijn voor hun lichamelijke klachten. Als een arts zoiets              
suggereert, voelen deze migranten zich vaak niet serieus genomen. De Marokkaanse, in            
Frankrijk werkende, psychiater Bennani geeft een verklaring voor het gegeven dat psychische            3

problemen zich bij migranten vaak in lichamelijke klachten vertalen. Voor mensen die naar             

3  J. Bennani, Het sprekende lichaam. Ziektebeleving van Noordafrikaanse migranten. Uitg. Wereldvenster, Weesp. 

25 



 

Europa zijn gehaald (juist vanwege hun lichamelijke arbeidskracht) is hun lichaam hun            
vermogen om te werken. Het is als het ware hun visitekaartje naar de samenleving toe. 
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Alleen flinke en gezonde mensen kwamen vroeger, bij de werving door Nederlandse bedrijven,             
in aanmerking voor werk in ons land. Vandaar dat migranten zich vaak concentreren op de               
lichamelijke symptomen van hun ziekte. Praten lijkt hen minder zinvol dan het geven van              
medicijnen of het toepassen van therapieën. Dit gedrag hebben ze gemeen met veel             
Nederlanders die het gepraat over psychosomatische benadering van hun ziekte ook vaak            
ervaren als een afwijzing van hun werkelijke klachten. 
Het medische inzicht dat geest en lichaam samenhangen leidt tot een verbreding van             
behandelmethoden. Voor reguliere artsen is het echter niet nodig een andere dan de seculiere              
visie op mens en kosmos te ontwikkelen. Hoewel de menselijke geest de wetenschap soms              
voor raadsels stelt, gaan medische wetenschappers ervan uit dat ze geen bovennatuurlijke            
theorieën nodig hebben om ziekten te verklaren. Dat laatste geldt niet altijd voor alternatieve              
geneeswijzen. Alternatieve geneeswijzen verschillen onderling sterk. Wat ze gemeen hebben is           
dat ziekte en genezing in een breder verband geplaatst worden. 
Ziekte is meer dan een lichamelijk niet goed functionerende mens. Soms steekt er achter een               
alternatieve behandelwijze ook een alternatieve visie op de plaats van de mens in de kosmos.               
Denk aan de antroposofische benadering. Ook in landen als Marokko en Turkije leven naast              
elkaar onderling sterk verschillende opvattingen over ziekte en gezondheid. Uiteraard is de            
Westers georiënteerde visie van het grootste belang. Westers opgeleide artsen vestigen zich bij             
voorkeur in de grote steden. Soms tref je in één straat tien of meer artsen aan. Het fenomeen                  
huisarts is in Marokko en Turkije onbekend. Wanneer men ziek is, kiest men een arts uit,                
waarbij uiteraard de voorkeur uitgaat naar iemand die door de kennissenkring is aanbevolen.             
Indien de behandelwijze van die arts de patiënt niet tevreden stemt, zoekt hij een andere arts.                
Het bezoek aan een arts is duur in Marokko. Voor mensen op het platteland is de arts soms te                   
ver weg. Vandaar dat veel mensen hun toevlucht zoeken bij alternatieve genezers. Zo bestaat              
er naast de reguliere geneeskunst een circuit van mensen die gebruik maken van de aloude               
volksgeneeskunst. Daarbij valt onderscheid te maken tussen traditionele genezers die gebruik           
maken van bijvoorbeeld kruiden-therapieën en genezers die rekening houden met          
bovennatuurlijke oorzaken voor ziekten. Dat laatste speelt vooral een rol bij psychische of             
psychosomatische aandoeningen. Bij een klein onderzoekje onder Marokkanen in Nederland          
die psychosomatische aandoeningen hadden, bleek dat 15% zijn ziekte toeschreef aan boze            
geesten (djinns of leriyah genoemd) en 5% aan tovenarij. De overige 80% zag geen              
bovennatuurlijke oorzaak voor zijn ziekte. Om niet het gevaar te lopen dat men Marokkaanse              
patiënten als al te exotische wezens gaat bekijken is het goed te beseffen dat de grote                
meerderheid van de ziekten, ook de psychische ziekten, niet aan bovennatuurlijke oorzaken            
wordt toegeschreven. 
 
Ziekte en magie 
Met name op het platteland in Marokko (meer dan in Turkije) geloven veel mensen in het                
bestaan van geesten. Dat zijn onzichtbare schepsels die het leven van mensen kunnen             
beïnvloeden. Goede geesten helpen mensen soms, boze geesten kunnen ze ziek maken. Dat             
kan gebeuren doordat een geest je slaat of doordat hij bezit van je neemt. Bij bepaalde                
psychische aandoeningen houden mensen rekening met de mogelijkheid dat hij door een geest             
veroorzaakt is. Daarvoor moet men dan de hulp inroepen van een traditionele genezer die de               
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geest kan verdrijven of met hem in onderhandeling kan gaan. Daarnaast bestaat de             
mogelijkheid van tovenarij. Soms komt een zieke tot de conclusie dat een jaloerse buur of               
medeminnaar vergif in zijn eten heeft gestopt of een bezweringsritueel heeft uitgevoerd.            
Tovenarij kan men onder meer ongedaan maken door het dragen van amuletten waarop heilige              
teksten, bijvoorbeeld gedeelten uit de Koran, staan geschreven. Dergelijke amuletten kunnen,           
net als de ‘handjes van Fatima’, zilveren hangers met een handje erop afgebeeld, ook helpen               
tegen het zgn. ‘boze oog’. Sommige mensen bezitten, soms zonder het zelf te beseffen, de               
macht een ander te treffen met het boze oog, waardoor deze ziek wordt. Met name kinderen en                 
kraamvrouwen zijn bijzonder gevoelig voor het boze oog. Indien iemand door een            
bovennatuurlijke of magische oorzaak ziek geworden is, moet hij de ziekte ook op een              
bovennatuurlijke of magische manier bestrijden. Daarvoor maakt men gebruik van de zegenrijke            
tegenkrachten die er bestaan. In Marokko worden die tegenkrachten 'baraka’ (letterlijk: zegen)            
genoemd. De Koran en amuletten met koranteksten hebben baraka. Daarom werken ze tegen             
bepaalde ziekten. Een heilige man of vrouw kan baraka bezitten, ook als hij of zij lang geleden                 
overleden is. Dan is de baraka in het graf geconcentreerd. Daarom gingen vroeger in Marokko               
veel mensen op pelgrimstocht naar de graven van heiligen om daar te bidden. Tegenwoordig              
neemt het bezoek aan heilige plaatsen af. Veel orthodoxe religieuze voorgangers, vooral in de              
grote steden, keuren heiligenverering af. Ze vinden dat die strijdig is met de islam die immers                
leert dat je op God alleen moet vertrouwen en dus niet op mensen, hoe goed of bijzonder ze                  
ook waren. Jonge, goed opgeleide Marokkanen in de grote steden zijn dat met hen eens. Maar                
met name op het platteland vereren veel moslims nog de heiligen. Het bezoeken van heilige               
plaatsen is overigens ook in onze cultuur bekend. Hoeveel Nederlanders zijn b.v. niet naar              
Lourdes of andere bedevaartsoorden gegaan in de hoop op genezing voor hun ziekte? 
 
Ziekte en godsdienst 
In het voorgaande is het reeds gezegd; voor gelovige moslims komt alles van God, dus ook                
ziekte en uiteindelijk de dood. Toch heeft de profeet gezegd: “God heeft geen ziekte op de                
aarde laten neerdalen zonder tegelijkertijd een remedie voor die ziekte te laten neerdalen”.             
Kortom: God stuurt de ziekte, maar ook de genezing. Het heeft volgens de islam wel degelijk zin                 
om je in te spannen om de ziekte te bestrijden. In de strijd tegen ziekte kunnen de vrienden en                   
de familie de zieke helpen door hem of haar te bezoeken. Het bezoeken van zieken wordt dan                 
ook altijd aanbevolen als een goed werk. Men doet er ook goed aan een zieke te troosten.                 
Soms wordt aanbevolen dat te doen door alleen over positieve, opgewekte dingen te praten en               
de zieke te verzekeren dat het wel meevalt met zijn of haar kwaal. Wanneer iemand ernstig ziek                 
is, en bovendien gekweld wordt door angst en schuldbesef, moet hij er volgens de profeet van                
overtuigd worden, dat zijn zonden hem vergeven worden. “Alles wat een moslim moet             
ondergaan: uitputting, ziekte, verdriet, pijn, lijden, angst; ja, zelfs een eenvoudige speldenprik            
leidt bij God tot vergeving van een deel van zijn zonden”. Zo wordt de ziekte voorgesteld als een                  
middel om zonden vergeven te krijgen. Aan de andere kant zijn er ook tradities in de islam te                  
vinden, die zeggen dat ziekte een straf en tegelijk een compensatie voor eerder begane zonden               
is. Ondanks alle remedies en menselijk vernuft is tegen een ding uiteindelijk geen kruid              
gewassen, en dat is de dood. God kent van alle mensen het uur van hun dood, want dat heeft                   
hij tevoren vastgesteld. Het kan voorkomen, dat mensen (bijvoorbeeld omdat ze veel moeten             
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lijden) op het uur van hun dood vooruit willen lopen. 
Dat laatste is voor heel veel moslims een moeilijk punt. In de islam is euthanasie nog niet echt                  
bespreekbaar. Vrijwel alle moslimgeleerden zijn felle tegenstanders van euthanasie. Zij vinden           
dat de mens zijn lot niet in eigen hand mag nemen. Bovendien, zo stellen zij, wie weet of je op                    
het laatst van je leven niet die ene, doorslaggevende goede daad doet die maakt dat je in de                  
hemel terecht komt. 
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5.  TOT SLOT 
Werkenden in de zorg hebben een schat aan praktische ervaring opgedaan bij het bezoeken              
van de vele verschillende gezinnen in hun wijk. Bij Nederlandse gezinnen geldt dat ze onderling               
sterk verschillend kunnen zijn. Maar de Nederlandse werkende in de zorg kan die verschillen              
toch inpassen in een soort patroon, kan de verschillen thuisbrengen en interpreteren. Sommige             
kenmerkende trekjes gaan terug op bijvoorbeeld het feit dat een gezin een orthodox christelijke              
levensovertuiging heeft, andere op het feit dat het al generaties lang in deze buurt gewoond               
heeft, of dat zowel de vader als de moeder buitenshuis werken. Allemaal gegevens die samen               
de 'stijl’ van dat bepaalde gezin beïnvloeden. En onder al die verschillende gezinnen gaat een               
complex patroon schuil. Al die draadjes samen vormen in al hun verschillende kleuren het              
Perzische tapijt dat wij 'de Nederlandse cultuur’ noemen. 
 
Door de recente migratie van groepen mensen uit andere culturen wordt er nu een nieuw               
patroon geweven in het tapijt. De werkende in de zorg ziet ook hier weer allerlei onderling                
verschillende gezinnen, allerlei draadjes en kleuren. Maar hier kan ze het patroon niet             
ontdekken: het lijkt voor haar op een onoverzichtelijke kluwen. De verleiding is dan groot om               
knopen door te hakken, door óf alle verschillende moslim-gezinnen in één hokje te stoppen en               
aan de hand van één idee over 'islam’ of 'buitenlanders’ te benaderen óf alle verschillen tussen                
de gevestigde Nederlanders en de nieuwkomende allochtonen te ontkennen. Beter is het om te              
proberen, ook hier het ingewikkelde, maar toch samenhangende patroon te ontdekken. Dan kan             
men kleuren en draden zien, die sterk lijken op de draden die er al waren in het Nederlandse                  
tapijt, maar er vallen ook nieuwe kleuren en motieven te ontdekken. Een deel van de               
oorspronkelijke patroontekening waarop het 'tapijt’ van de allochtone moslimgezinnen         
teruggaat, is gebaseerd op de islam, de opvattingen die er binnen de islam leven over de mens,                 
de man, de vrouw, de familie. Maar er zijn ook andere invloeden. Deze brochure wil niet zozeer                 
praktische tips geven over de omgang met moslims, als wel de lezers een stukje van het                
patroon laten zien. Meer kennis over de islam kan je helpen te begrijpen hoe moslims tegen                
bepaalde dingen aankijken. Het kan je een stukje geven van de puzzel die samen met andere                
stukjes, het patroon vormt waarin al die verschillende moslimgezinnen hun plaats hebben. 
Een concrete gebruiksaanwijzing, die je in alle gevallen moet toepassen, is niet te geven, omdat               
situaties en omstandigheden telkens verschillen. Het zou zelfs misleidend zijn, te doen alsof er              
één gebruiksaanwijzing is voor het optreden van hulpverleensters in moslimgezinnen: dan           
suggereer je tóch weer, dat alle moslimgezinnen gelijk zijn. Toch hebben veel mensen behoefte              
aan concrete tips. Soms is het onvermijdelijk dat je fouten maakt in het omgaan met moslims.                
Dit kan heel vervelend zijn maar wanneer je toont dat je respect hebt voor hen en bereid bent                  
om van hen te leren, hun gewoonten serieus te nemen dan kan de basis worden gelegd voor                 
een goede en vertrouwvolle relatie, een relatie waarin het mogelijk is elkaar als mens te               
ontmoeten. Dat je iets niet weet over de Turkse, Marokkaanse of Surinaamse cultuur is nooit               
erg. Dat je iets niet wilt weten, dat kan je kwalijk genomen worden. 
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