
I
n heel wat Westerse samenlevingen leeft van-
daag de dag het idee dat religieuze tradities niet 
goed zijn voor de vrijheid en emancipatie van 
vrouwen en meisjes. Religie zou vrouwen zelfs 
onderdrukken. Het idee is ook dat jodendom, 
christendom en islam tegen de gelijkheid van 

homoseksuelen, lesbiennes en transgenders zijn. Met 
deze maatschappelijke vraagstukken houden wij ons 
bezig als religiewetenschappers. In dat brede onder-
zoeksveld richten wij ons op de relaties tussen religie, 
gender en seksualiteit. 

RELIGIE, EMANCIPATIE EN BEKERING 
In de Nederlandse media en politiek is de relatie tussen 
religie en emancipatie vaak 
een onderwerp van gesprek. 
Denk maar aan de vele dis-
cussies over vrouwen in de 
islam en de hoofddoek, maar 
ook over de uitspraken van 
de paus over vrouwen en ho-
moseksuelen en over streng 
protestantse vrouwen en hun 
rol in de politiek. Tegelijkertijd zien we dat conserva-
tieve religieuze groepen inderdaad de neiging hebben 
zich te presenteren als de bewakers van de familie. Ze 
hebben traditionele opvattingen over de rol en plaats 
van mannen en vrouwen en over correct seksueel ge-
drag. Het lijkt dus of er een tegenstelling bestaat tussen 
religie en emancipatie van vrouwen, waar de politiek 
en media maar al te graag op duiken. Religieweten-
schap biedt mogelijkheden om kritisch te kijken naar 

deze veronderstelde tegenstelling. We denken vaak dat 
religie slecht is voor de gelijkheid en vrijheid van vrou-
wen. Vrouwen die zich bekeren zouden hun vrijheid, 
al dan niet vrijwillig, opgeven. Is dat wel zo? Of waar 
en wanneer is dat wel of niet het geval? Wat betekenen 
termen als ‘gelijkheid’ en ‘emancipatie’? Hoe denken 
verschillende religieuze tradities hierover en zijn er ook 
verschillen binnen religieuze tradities? 
 
In ons onderzoeksproject, ‘Voorbij Religie versus Eman-
cipatie’, gaan we met het maatschappelijk vraagstuk 
over religie, emancipatie en bekering aan de slag. We 
kijken naar wat wetenschappers, politici, journalisten, 
religieuze autoriteiten en tradities hierover zeggen. 

Maar we kijken ook naar wat 
vrouwen die joods, christe-
lijk of moslim worden zelf 

te vertellen hebben. We pro-
beren dus veel perspectie-
ven serieus te nemen en ze 
tegelijkertijd kritisch tegen 
het licht te houden.

BEKERING IN VAN HAGELSLAG NAAR HALAL 
Misschien zag je de KRO/NCRV tv-serie Van Hagelslag 
Naar Halal (VHNH) wel eens, waarin BN-er Arie Booms-
ma met drie moeder-dochterkoppels op reis gaat door 
Jordanië. Voor de serie werden moeder-dochterkoppels 
gekozen die een moeilijke relatie hebben door de beke-
ring van hun dochter naar de islam. De bekering maakte 
de moeders bezorgd. Zo zegt moeder Marcia: “Soms 

Ze hebben traditionele 
opvattingen over de rol  
en plaats van mannen  

en vrouwen

Wat doe je als een  vriendin op een dag aankondigt dat ze is bekeerd? Hoe 
reageer je? Misschien heb je vooral vragen. Ben je blij voor haar of vind 

je het raar? Snap je dat ze zich thuis voelt in haar geloof? Weet ze wat ze 
doet? Wat geeft ze op? Zal haar omgeving het begrijpen en accepteren? Hoe 
zit het nu echt met religie en de positie van vrouwen? Nella van den Brandt 

en Lieke Schrijvers, beiden religiewetenschappers en gespecialiseerd in 
religie en gender, stellen deze vragen in hun onderzoek.
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E
en half jaar geleden startte ik met de studie  
Religiewetenschapen. Hoewel ik zelf niet 
religieus ben, is religie wel iets dat mij altijd al 
boeide. Uit nieuwsgierigheid ging ik tijdens een 

open dag van de Universiteit Utrecht ook even naar de 
voorlichting van Religiewetenschapen. Ik dacht al snel: 
dit is het, hier komen mijn interesses samen. Ook de  
koppeling die hier vanaf het tweede jaar met politico- 
logie gemaakt kan worden sprak me meteen aan. 
 
Ik ben samen met twee andere studenten met Religie-
wetenschappen begonnen. Door het kleine aantal stu-
denten ervaar ik het onderwijs als zeer persoonlijk. Het 
betekent niet dat we maar met een handjevol mensen in 
de collegebanken zitten. Veel 
studenten van andere rich-
tingen kiezen ervoor om hun 
‘vrije keuze ruimte’ met cur-
sussen uit ons programma in 
te vullen. Het voegt veel toe 
om samen met studenten van 
andere richtingen religie te 
bestuderen. 
Inmiddels ben ik een half jaar bezig en heb ik mijn 
eerste vier vakken succesvol afgerond: Inleiding Reli-
giestudies, Christendom, Perspectieven op praktijk en 
Jodendom. Het is hard werken, maar aangezien ik de 
stof interessant vind is dat niet erg. 
 
Als ik vertel dat ik Religiewetenschappen studeer, 
vragen mensen mij vaak: “Maar wat kan je daar dan 
mee worden?” Misschien een terechte vraag, aangezien 
studiekeuzes vaak gemaakt worden met het perspec-
tief op een baan in het achterhoofd. Ik ben er juist van 
overtuigd dat je iets moet gaan studeren waar je in ieder 
geval tijdens de drie jaar van je bachelor met plezier mee 
bezig kan zijn. Wat je vervolgens met de kennis die je 
hebt opgedaan en de vaardigheden die je hebt geleerd 
voor de wereld gaat betekenen, vind ik een zorg voor 

later. Ik heb voor iets geko-
zen dat mij boeit en dat mij 
een rijker mens zal maken. 
Dat is voor mij het belang-
rijkste. 
 
Als student Religieweten-

schappen of Islam en Arabisch kan je lid worden van 
studievereniging Aladdin. De activiteiten die door de 
vereniging worden georganiseerd zijn een leuke aanvul-
ling op het studeren aan de universiteit. Er zijn zowel 
studiegerelateerde activiteiten als borrels en uitjes. Zo 
zijn we onder begeleiding van Eric Ottenheijm, docent 
Jodendom, op excursie naar Amsterdam geweest. Daar 
bezochten we een synagoge, de joodse schouwburg en 
een moskee. 
 
Ik verwacht dat de opleiding de komende jaren zal 
groeien. In onze veranderende samenleving zal religie 
een belangrijke rol blijven spelen. Er zijn religieweten-
schappers nodig om bepaalde concepten te duiden en 
problemen op te lossen. Ik ben in ieder geval blij dat ik 
een studie heb kunnen vinden die perfect bij mij past, 
dat wens ik iedereen toe! 

‘Ik heb gekozen voor  
een studie die mij een  
rijker mens zal maken’
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denk ik wel, omdat Lorena 

zo ver is in haar geloof, dat 

ik haar ben kwijtgeraakt”. 

De serie is prachtig mate-
riaal voor onderzoek naar 
religie, emancipatie en 
bekering. In het programma kunnen we verschillende 
partijen onderscheiden. Natuurlijk zijn er de moeders 
en de dochters die allen een eigen perspectief hebben. 
Maar ook Arie Boomsma speelt een rol in het sturen 
van het gesprek. Hij koos ervoor om begrip te tonen 
voor de zorgen van de moeders en de dochters vragen 
te stellen over hun kleding, emancipatie en het gevaar 
van radicalisering. Zijn dat de meest interessante 

onderwerpen of zijn er ook andere 
vragen denkbaar? Natuurlijk 

hebben de programmama-
kers, ook al zijn ze niet di-
rect zichtbaar, een grote 
rol gehad in de opzet van 
de hele serie. Zij waren 
het die kozen voor de titel 
Van Hagelslag Naar Halal 
– een titel die de gedachte 
uitdraagt dat bekering be-
tekent dat je weggaat van 
de Nederlandse cultuur 

Deelnemers van het televisieprogramma Van Hagelslag naar Halal v.l.n.r.: Nour en haar moeder Petra, presentator Arie Boomsma, 
Ingrid en haar dochter Saroya, Lorena en haar moeder Marcia

(hagelslag) naar islam (ha-
lal). Je kunt je afvragen of 
Nour, Saroya en Lorena het 
daarmee eens zijn. Behoren 
ze nu ineens echt minder 
tot de Nederlandse cultuur 
en meer tot de islam? Al 

deze personen hebben dus op hun eigen manier een rol 
in hoe er over religie, emancipatie en bekering wordt 
gesproken. 

Onderzoek naar religie, emancipatie en bekering is van 
belang, omdat het kritische vragen stelt en het voor-
oordelen van verschillende partijen bekritiseert. In 
ons project hebben we maar liefst drie onderzoekers, 
die allen een ander aspect van deze veronderstelde 
tegenstelling analyseren. Eén kijkt naar de religieuze 
tradities; de tweede onderzoeker analyseert juist het 
hedendaagse publieke debat en de laatste interviewt 
vrouwen die zelf zijn bekeerd. Op deze manier heb-
ben we zoveel mogelijk manieren om het vraagstuk 
van religie en emancipatie verder te begrijpen. Het 
spannende aan ons type van onderzoek is dat we vaak 
op zoek gaan naar onbekende, weinig gehoorde of 
gediscrimineerde stemmen. Alternatieve verhalen 
moedigen ons aan om anders te kijken en te denken, 
en zo op nieuwe manieren opinies te vormen en aan 
wetenschap te doen. 

Als je benieuwd bent naar een meer 

verdiepende reflectie op Van Hagelslag 

naar Halal, en de studie van religie en 

gender, check dan Lieke Schrijvers blog, 

waar deze tekst deels op is gebaseerd: 

cchr.uu.nl/women-converting-to-

islam-in-the-netherlands-van-hagel-

slag-naar-halal

Behoren ze nu minder tot 
de Nederlandse cultuur 
en meer tot de islam?
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