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kent dat ze niet alleen geen medelijden van de an-
deren verwachten, maar ook hulp om hun talen-
ten zoveel mogelijk te ontwikkelen en om net als 
andere medemensen bij te dragen aan de samen-
leving.

Men kan de ogen niet sluiten voor de VGVZ, die 
een voorname rol speelt bij de bevordering van de 
zorg voor de gehandicapten. Dit gaat inderdaad 
gepaard met haar focus op ‘de professionele en 
ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan 
mensen bij hun zingeving en spiritualiteit, vanuit 
en op basis van geloofs- en levensovertuiging’ (Be-
roepsstandaard voor de geestelijk verzorger in zorgin-
stellingen, p. 4). 

Gehandicapten maken een belangrijk deel uit van 
de mensen aan wie hulp en zorg verleend moet 
worden. Of beter gezegd, de invalide patiënten be-
hoeven meer aandacht en zorg dan de gewone pa-
tiënten. De VGVZ heeft rekening gehouden met 
deze categorie mensen in haar zorgstrategie, en 
ze beschouwt Verstandelijk gehandicapten als een 
werkveld naast de andere werkvelden (Ziekenhui-
zen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Psychiatrie, 

EEN HANDICAP VORMDE NOOIT EEN OBSTAKEL 
voor de ambitie van de mens. De geschie-
denis leert ons dat veel gehandicapten be-

ter functioneren (vooral in de islamitische theo-
logie en Arabische literatuur) dan veel gezonde 
mensen; ze worden als bijzondere rolmodellen 
beschouwd. Dat wil zeggen dat de echte belem-
mering niet in de handicap zelf zit, maar in de 
gangbare kijk erop, in de omgang van de maat-
schappij ermee en in de overheersende beeldvor-
ming erover. In al deze gevallen wordt men heen 
en weer geslingerd tussen twee gevoelens. Ener-
zijds kijkt men naar de gehandicapte met een 
sympathiek oog. Anderzijds beschouwt men hem 
als een ‘zware last’!

Beide gevoelens raken gehandicapten diep. Zij 
hebben hun invaliditeit immers niet gekozen. 
Die gevoelens kunnen tevens negatieve effecten 
op hen hebben. Maar toch geven ze zich over aan 
hun lot. Tegelijkertijd hebben ze een afkeer van 
‘valse’ sympathie of zichtbare minachting. Ze wil-
len graag dat ze gewoon behandeld worden, als 
normale mensen met een bepaalde beperking 
maar met een bijzondere begaafdheid. Dit bete-
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neurotische of geestelijke stoornis die fysiologisch 
of psychologisch van aard is, of die met de struc-
turele bouw van het lichaam te maken heeft.5

Uit de lexicale definities van het begrip handicap 
blijkt dus dat de aandoening hetzij bij de mens 
aangeboren kan zijn, hetzij door een aantal ande-
re factoren kan zijn ontstaan. Daarbij zijn er  uit-
eenlopende aspecten, die te maken hebben met 
de aard van de ziekte waaraan men lijdt. Wanneer 
iemands verstandelijke vermogens gebrekkig zijn, 
dan is er sprake van een verstandelijke handicap. 
Wanneer iemands lichaam aan een chronische 
ziekte lijdt, betekent dit dat hij een lichamelijke 
invaliditeit heeft. En wanneer hij door psychische 
stoornissen aangetast is, dan is er sprake van een 
psychische beperking.

Over het algemeen heeft elk soort handicap be-
paalde gevolgen, niet alleen voor de patiënt, maar 
ook voor zijn familie en gemeenschap. Deze ge-
volgen kunnen ernstig of minder ernstig zijn. 
Dat ligt zowel aan de gehandicapte zelf als aan de 
aard van de ziekte. In veel gevallen probeert men 
zijn handicap te dagen of ermee te leven, maar be-
hoefte aan hulp van anderen is onvermijdelijk. 
De invalide heeft niet alleen gewone bijstand van 
voedsel, huishouding en medische zorg nodig, 
maar ook speciale ondersteuning die alle aspec-
ten van het leven omvat, zoals onderwijs, maat-
schappelijke participatie, ontspanning, spirituali-
teit, zingeving, enz. Dat zou beslist bijdragen tot 
integratie van gehandicapten in de samenleving.

In de loop der tijd heeft het begrip handicap zich 
positief ontwikkeld – van het benadrukken van de 
onbekwaamheid en gebrekkigheid van de gehan-
dicapte naar het relativeren ervan. Vroeger wer-
den verschillende negatieve termen gebruikt om 
deze maatschappelijke minderheid te benoemen 
of te beschrijven, onder andere zwakkelingen, on-
bekwamen, doven, blinden, verlamden, enz. Te-
genwoordig worden de gehandicapten met meer 
respect en sympathie behandeld. Ze worden niet 
als onbekwame mensen beschouwd, maar als 
mensen met specifieke of bepaalde behoeften. Bij 
velen vormt de handicap een echt motief om hun 
bijzondere talenten te tonen. De geschiedenis be-
vat indrukwekkende verhalen over talloze gehan-
dicapten die genieën waren.

Jeugdzorg en Revalidatie). Er wordt tweejaarlijks 
een symposium georganiseerd over de ontwikke-
ling van de geestelijke verzorging voor mensen 
met een verstandelijke handicap.1

De tijd breekt dus aan voor de moslimgemeen-
schap in Nederland om de kwestie van een han-
dicap serieus te nemen. Dat vergt enerzijds dat 
de islamitische geestelijk verzorgers leren van 
de ervaring van anderen en  investeren in hun 
aandacht voor onder andere de gehandicapten; 
anderzijds dat ze zich laten inspireren door de 
ideale visie van hun religie over deze sociale min-
derheid. In deze bijdrage doe ik een poging om 
een aantal aspecten van het thema ‘handicap’ 
vanuit het oogpunt van de islam te behandelen. 
Hoe wordt het begrip ‘handicap’ gedefinieerd in 
islamitisch perspectief? Wat zijn de rechten van 
de gehandicapten in de islamitische jurispruden-
tie? Hoe heeft de islam in de loop der tijd de be-
langen van gehandicapten behartigd? 

Het begrip ‘handicap’  
taalkundig beschouwd
Alle geraadpleegde Arabische woordenboeken zijn 
het erover eens dat de term ‘awaqa’ hinderen, op-
sluiten en ontmoedigen betekent.  Dat wordt ver-
oorzaakt door een obstakel van buitenaf dat be-
lemmert iets te doen,  of door een factor in de 
mens zelf, zoals een lichamelijk, geestelijk of ver-
standelijk gebrek. Dit gebrek wordt in de Arabi-
sche taal Al-I’aqa genoemd. De betekenis hiervan 
is identiek met die van het woord ‘handicap’, dat 
lichamelijke of geestelijke beperking betekent. 
Naar dezelfde betekenis verwijzen de termen inva-
liditeit, ongeschiktheid, disability, etc. De beroem-
de taalkundige Ibn Mandoer gebruikt een ander 
woord om dit begrip aan te duiden. Het is: Al-Za-
mana, dat gedefinieerd wordt als een epidemie die 
dieren en mensen treft.4 

Volgens de Oxford English Dictionary is handicap 
a condition that markedly restricts a person’s ability 
to function physically, mentally, or socially.  Dat wil 
zeggen dat deze beperking de gehandicapte ver-
hindert om bepaalde functies te verrichten. Als 
gevolg daarvan is hij niet in staat om één of meer-
dere dagelijkse functies uit te oefenen, zoals zelf-
zorg, sociale omgang en economische activiteiten. 
Deze handicap ontstaat door een lichamelijke, 
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Deze richtsnoeren uit de Koran zijn niet theore-
tisch van aard, maar ze worden door de profeet 
(Vrede Zij Met Hem) in de praktijk gebracht. Over 
de omgang van de profeet en de metgezellen met 
deze sociale categorie waren er uiteenlopende 
voorbeelden. Het bekendste is het verhaal van de 
profeet (vzmh) met de blinde Abdullah Ibn Oem 
Maktoem. Er wordt overgeleverd dat de profeet 
(vzmh) op een dag aan het discussiëren was met 
een groep (ongelovige) mannen van Quraish, toen 
Abdullah Ibn Oem Maktoem naar de profeet 
(vzmh) kwam en Hem iets vroeg, maar Hij schonk 
geen aandacht aan hem. Als gevolg daarvan werd 
het koranische hoofdstuk ‘Abasa geopenbaard, 
waarin Allah zijn boodschapper berispte. ‘1 Hij 
fronste en keerde zich af 2 toen de blinde man bij 
hem kwam. 3 Maar hoe kun jij het weten, mis-
schien dat hij zich loutert 4 of zich laat verma-
nen, zodat de vermaning hem baat. 5 Maar de 
zelfgenoegzame rijke 6 aan hem wijd je alle tijd. 7 
Toch deert het jou niet dat hij zich niet loutert. 8 
Maar wie op jou toe komt snellen 9 en daarbij vol 
vrees is, 10 aan hem schenk jij geen aandacht’ 
(‘Abasa: 80/1-10). Na die gebeurtenis werd het ge-
bruikelijk dat telkens wanneer de profeet (vzmh) 
die blinde metgezel zag, Hij hem ontving met een 
warm welkom en tegen hem zei: ‘Welkom aan de-
gene voor wie mijn Heer mij berispte’.6

Uit deze casus trekt men tal van lessen en wijs-
heden over de cruciale positie die de gehandi-
capte in de islam inneemt en de wijze waarop 
hij behandeld moet worden. Allah had zijn bood-
schapper op tijd en rechtsreeks berispt om hem 
te waarschuwen en te leren dat een gelovige blin-
de man beter is dan een ongelovige nobele man. 
Dit gaat gepaard met de kern van de islam, waar-
in mensen niet van elkaar verschillen door hun 
oorsprong, geslacht, huidskleur of sociale status, 
maar door hun godsvrucht en goede daden. In 
een andere overlevering van Abu Hurayra zei de 
profeet (vzmh) dat ‘God niet naar jullie beelden 
en rijkdommen kijkt, maar naar jullie harten en 
daden.’7

Er rust geen schuld op de 
blinde, noch op de lamme, 
noch op de zieke

Handicap in islamitisch perspectief
Sinds zijn vroege ontstaan schonk de islam aan-
dacht aan gehandicapte mensen, terwijl ze bij 
andere, naburige volken geen ruimte kregen. Ze 
waren een uitgestoten groep; ze werden nu eens 
uitgeroeid, zoals in het Romeinse rijk, dan weer 
werden ze geëlimineerd zoals bijvoorbeeld in de 
Republiek van Plato, waarin geen plaats voor inva-
liden was! Anderen zagen ze als een teken van te-
genslag en ongeluk. 

Echter, de islam noemt deze groep Ulu Addarar: 
mensen met een bepaalde gezondheidsschade. 
Deze genieten binnen de islamitische kring ver-
schillende rechten, zoals levensonderhoud, on-
derwijs, medische zorg, respect. ‘Diegenen der 
gelovigen die niets doen, met uitzondering der 
onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die 
met hun rijkdommen en hun persoon terwille 
van Allah strijden. Allah heeft degenen die met 
hun rijkdommen en hun persoon strijden doen 
uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft 
Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders bo-
ven de stilzittenden doen uitblinken door een gro-
te beloning’ (Al-nissa: 3/95). 

Hoewel deze onbekwame stilzittenden niet aan de 
oorlog kunnen deelnemen, worden ze net als de 
krijgers door God beloond. ‘Er rust geen schuld op 
de blinde, noch op de lamme, noch op de zieke. 
En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, 
hem zal Hij in tuinen toelaten waar doorheen ri-
vieren stromen: maar wie zich omkeert, hem zal 
Hij door een smartelijke straf straffen’ (Al-fath: 
48/17).

Daarnaast wordt de maatschappij verplicht om al-
lerlei diensten aan ze te verlenen. Ze kunnen over-
al, bij hun familie, eten krijgen. Dit wordt in het 
vers 61 van hoofdstuk Al-noer duidelijk gemaakt. 
‘Het doet de blinden, de lammen, de zieken of 
uzelven geen kwaad, dat gij in uw eigen huizen 
eet of in de huizen van uw broeders, of in de hui-
zen van uw zusters, of in de huizen van uw vaders 
broeders, of in de huizen van uw vaders zusters, 
of in de huizen van uw moeders broeders, of in 
de huizen van uw moeders zusters, of in dat huis 
waarvan gij de sleutel in uw bezit hebt, of in het 
huis van een uwer vrienden.’
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handicap ontwikkeld had. Daarin zegt hij dat de 
islamitische schatkist verantwoordelijk is voor 
de bestaansmiddelen van deze groep. In het jaar 
88H/706 n.C. had de Omayyadische kalief Al-Walid 
een lepraziekenhuis opgericht. Elke invalide had 
een eigen bediende en iedere blinde had een ei-
gen begeleider. Tijdens de Abbasidische periode 
(749-1258) zou de situatie van de gehandicapten 
veel beter worden. Naast het stichten van speciale 
ziekenhuizen en het verstrekken van bijstandsuit-
keringen worden in een aantal steden zorghuizen 
gebouwd om steun aan verschillende soorten ge-
handicapten te verlenen .8

Dat wil zeggen dat de moslimgemeenschap zich 
in de loop der tijd bewust is geworden van deze 
sociale categorie en haar educatieve en sociaal-
economische rechten. De geleerden en theologen 
hadden dit vraagstuk uitgebreid behandeld. Veel 
moslim-geneeskundigen, onder andere Al-Razi en 
Ibn Sina, hadden allerlei medische fenomenen 
en ziektes onderzocht, zoals doofheid, blindheid 
en epilepsie. De juridische, theologische en exe-
getische opvattingen en regels vormen een onaf-
zienbaar groot terrein. Mohammed Ghaly heeft 
dit onderwerp in zijn proefschrift Islam and Disa-
bility: Perspectives in Islamic Theology and Islamic Ju-
risprudence bestudeerd. Hij zegt erover: ‘Een meer-
derheid van de moslimtheologen zag echter wel 
in dat de aanwezigheid van handicaps en ander-
soortige vormen van pijn en leed een theologisch 
probleem veroorzaakte waarvoor een oplossing 
moest worden gezocht. Terwijl ze voortborduur-
den op het perfecte karakter van God in de con-
text van kwaad en pijn in dit leven, voerden deze 
theologen felle discussies over de twee kanten van 
het karakter van God, die allebei vertegenwoor-
digd werden door een aantal namen en eigen-
schappen. 

De eerste kant was Gods almachtigheid, die bete-
kent dat niets in het leven buiten Zijn oneindige 
macht ligt. De tweede kant was de zorgzaamheid 
en liefde van God ten opzichte van Zijn schepse-
len. Deze kant laat zien dat God voor Zijn schep-
selen zorgt en hen met welwillendheid, rechtvaar-
digheid en wijsheid behandelt. Doordat sommige 
theologen meer aandacht richtten op de ene of 
de andere kant en anderen juist een balans pro-
beerden te vinden, ontstonden drie benaderingen. 

Wanneer men aandachtig de historie van de mo-
notheïstische religies bekijkt, ontdekt men dat 
sommige bekende profeten gehandicapt waren, 
zoals Jacob die wegens zijn enorme verdriet over 
het verdwijnen van zijn lievelingszoon Yoesef 
blind werd, totdat hij wist dat zijn zoon nog 
steeds levend was. ‘En hij wendde zich van hen af 
en zeide: “O ik heb verdriet over Jozef.” En zijn 
ogen werden gevuld met tranen van smart doch 
hij bedwong zich’ (Yoesef: 12/84). ‘Gaat met dit 
hemd van mij en legt het voor het aangezicht van 
mijn vader neder; hij zal het begrijpen. En brengt 
mij uw gehele familie’ (Yoesef: 12/93). De profeet 
Mozes had eerst een spraakstoornis, ‘En ontdoe de 
knoop in mijn tong’ (Tahaa: 20/27). Na een tijd zou 
Allah hem genezen. ‘God zeide: “Uw verzoek is in-
gewilligd, o Mozes.”’ (Tahaa: 20/36). En het verhaal 
van de profeet Ayoeb met de kwaal is heel bekend. 
‘Wij verhoorden daarom zijn gebed en bevrijdden 
hem van moeilijkheden en gaven hem de zijnen 
en het gelijke er van daarnevens, als een bewijs 
Onzer barmhartigheid en als een herinnering 
voor de vromen’ (Al-Anbyaa: 21/84).

De handicap van deze profeten was tijdelijk, maar 
draagt toch een diepe betekenis, zowel voor ge-
handicapte als voor gezonde mensen. Sommigen 
worden daarmee door God op de proef gesteld. 
Voor anderen vormt deze beproeving een manier 
om hun geloof en vertrouwen op God te toetsen 
en te versterken.

Voorbeelden uit de islamitische 
geschiedenis
De geschiedenis van de islam staat vol voorbeel-
den van degelijke en deugdzame omgang met in-
valide mensen. De vijfde kalief, Omar Ibn Abdel-
aziz, had de gehandicapten van de islamitische 
staat geteld om een uitkering aan hen te schen-
ken. Daarnaast had hij voor elke gehandicapte 
een begeleider aangesteld. In die periode hadden 
sommige geleerden aandacht aan deze kwestie 
besteed, zoals Abu Hanifa, die wetgeving over de 

Sociale minderheid, die nog 
meer behoefte heeft aan 
geestelijke zorg
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te heeft aan steun en begeleiding. Deze kwestie 
krijgt tegenwoordig (helaas!) minder aandacht 
van de moslimgemeenschap in Nederland, die de 
expertise van de anderen (individuen en institu-
ten) in het veld van de gehandicaptenzorg niet 
serieus nemen. Slechts zelden spreken imams in 
hun preken over de handicap en de rechten van 
de invaliden. Dit geldt ook, op de een of andere 
manier, voor de intellectuele moslims, onderzoe-
kers en journalisten, die weinig aandacht aan 
dit thema besteden. Daarnaast zijn veel islamiti-
sche organisaties (moskeeën en stichtingen) zich 
niet bewust van deze sociale minderheid, die nog 
meer behoefte heeft aan geestelijke zorg dan aan 
materiële hulp.
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De ene stelde Gods almacht centraal, een andere 
richtte zich op Gods rechtvaardigheid, en een der-
de zocht hierin een middenweg.’9

Hieruit blijkt dat moslim-theologen en geleerden 
dit thema op allerlei niveaus behandeld hebben. 
Elk juridisch boek of geschrift staat vol gegevens 
over de rechten en plichten van de gehandicapte. 
Hoe kan hij zijn religieuze verplichtingen en ritu-
elen verrichten? Op welke godsdienstige toestem-
mingen bij het verrichten van de rituelen (het ge-
bed, de vasten, de bedevaart enz.) heeft hij recht? 
Wat zijn de plichten van de maatschappij ten op-
zichte van hem? In dit verband verzamelde een 
moderne onderzoeker de opvattingen van Ibn 
Al-Qayem Al-Jawzya over de handicap. Daarin be-
handelt hij een aantal begrippen en hoe ze door 
Ibn Al-Qayem worden gedefinieerd en geanaly-
seerd, zoals blindheid, doofheid, verstandelijke 
beperking, verwardheid, epilepsie. Ook citeerde 
hij uiteenlopende casussen van handicaps uit de 
periode van het profeetschap en kaliefschap. Hij 
staat stil bij een omstreden theologische kwestie, 
vooral in het moderne westerse denken. Het gaat 
om djizyabelasting die vroeger voor niet-moslims 
voorgeschreven was in ruil voor hun veiligheid. 
Deze belasting was inderdaad verplicht slechts 
voor de mannen die volledig bekwaam en gezond 
zijn. De rest, zoals vrouwen, kinderen, bejaarden, 
monniken en gehandicapten, was vrijgesteld.10

Conclusie
De kwestie van de handicap moet door de moslim-
gemeenschap in Nederland in het kader van de 
menselijke waardigheid worden begrepen, waarin 
er geen rivaliteit of onderscheid tussen mensen is 
op grond van hun geslacht, afstamming, kleur of 
cultuur, maar op grond van hun goed gedrag en 
positieve bijdrage aan de samenleving. ‘En inder-
daad hebben Wij de kinderen van Adam geëerd 
en hen gedragen over land en zee, en hun van het 
goede gegeven en hen verheven boven velen der-
genen die Wij hebben geschapen’ (Al-Israa: 17/70). 
Deze koranische oproep gaat in feite over de mens 
in het algemeen: man en vrouw, gelovig en onge-
lovig, bekwaam en gehandicapt en anderen. Elke 
categorie wordt in de maatschappij aan de hand 
van haar eigenschappen en omstandigheden be-
handeld. Wanneer het gaat om een gehandicap-
te, betekent dit dat hij meer dan anderen behoef-


