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Religie splijt Vlaamse 
vrouwenbeweging 
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Tijdens een reeks lezingen op de internationale vrouwendag in Brussel  werd Nella van den Brandt 
geconfronteerd met sterke antireligieuze gevoelens. Feminisme en religie lijken, in de heersende 
opvattingen, onverzoenbaar. Maar is dat wel zo? Of werkt dat veeleer contraproductief voor het 
feminisme? Van den Brandt trekt op onderzoek. 
 
Op 8 maart 2012 sprak ik aan de Vrije Universiteit in Brussel over de thematiek ‘gender, religie en 
secularisme’. De lezing was onderdeel van de lezingenreeks Feminisme en levensbeschouwelijke 
diversiteit, georganiseerd door professor Gily Coene. De reeks vond plaats op internationale 
vrouwendag, wat misschien iets zegt over de relevantie die veel mensen vandaag de dag zien in het 
bediscussiëren van de thematiek van feminisme, emancipatie en levensbeschouwelijke dan wel 
etnisch-culturele diversiteit.  
 
De middag betekende een van mijn eerste concrete ervaringen met de sterke antireligie-sentimenten 
die momenteel in Vlaanderen heersen. Religie, zo werd gesteld, is immers in alle aspecten en voor 
alle mensen onderdrukkend, en dat geldt met name voor vrouwen, dat weet toch iedereen? Daar 
waar ik tijdens mijn lezing een genuanceerd beeld over de relatie tussen religie en feminisme had 
willen geven, werd ik vervolgens in het panel haast gedwongen om religie eenzijdig te verdedigen als 
een positieve kracht voor vrouwen. Het bleek heel moeilijk om nuanceringen aan te brengen en een 
aantal aannames in de discussie ten aanzien van zowel religie als feminisme te problematiseren. 
Voor een Nederlandse met een protestantse achtergrond, zoals ik, was het een bevreemdende 
ervaring. Het riep bij mij een aantal vragen op die me nog altijd bezighouden. Waar komen de sterke 
antireligie-sentimenten vandaan? Wat is de geschiedenis hiervan? Hoe kan het dat in de context van 
academische en publieke debatten over feminisme, emancipatie, vrouwenrechten en diversiteit, 
religie zo ongenuanceerd wordt bekeken en negatief wordt benaderd? Waarom hebben zoveel 
mensen op politiek, maatschappelijk en privévlak eigenlijk een probleem met de islamitische 
vrouwelijke hoofdbedekking? Wat zegt dit alles over politiek-maatschappelijke ontwikkelingen en het 
beeld dat veel Vlamingen hebben over de samenleving en zichzelf? 
 
In deze bijdrage probeer ik de verhouding tussen feminisme en religie verder te onderzoeken. Ik ga 
uit van het idee dat de heersende opvatting, waarbij vrouwenrechten en feminisme lijnrecht 
tegenover religie worden geplaatst, foutief is en contraproductief werkt voor de Vlaamse 
vrouwenbeweging. Als feministisch onderzoeker – agnostisch van levensbeschouwing – observeer ik 
dat deze opvatting het opbouwen van wederzijds vertrouwen en coalities tussen vrouwen van 
verschillende levensbeschouwelijke achtergronden sterk bemoeilijkt. Ik erken dat de notie dat 
feminisme en religie elkaars tegengestelden zijn, is ontstaan in een politiek-historisch machtsveld 
waarin seculiere standpunten de meerderheid vormen en religieuze overtuigingen en religieus 
geïnspireerd feminisme de minderheid vormen – en daarmee de afwijking die uitleg behoeft. Ik ben 
ervan overtuigd dat het dominant discours doorbroken moet worden en pleit voor wat door enkele 
onderzoekers recentelijk een ‘postseculier feministisch perspectief’ is genoemd (Midden 2007, 
Braidotti 2008), dat heersende opvattingen ter discussie stelt en voorbijgaat aan het idee dat 
feminisme per definitie seculier moet zijn.  
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Laten we even kijken naar de hedendaagse relatie tussen feminisme en religie zoals die naar voren 
komt in feministische visies in Vlaanderen en een kritische blik werpen op de feministische vertogen 
over religie, vanuit de vraag naar de mogelijkheid voor ruimte voor samenwerking tussen vrouwen 
van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Door kritisch te kijken naar de standpunten 
die vrouwenorganisaties en individuele feministische actoren hanteren, zijn aannames bloot te 
leggen voor inspectie en bevraging.    
Ik baseer mijn inzichten op mijn lopend doctoraatsonderzoek naar feminisme, religie en de 
vrouwenbeweging in de huidige Vlaamse multiculturele samenleving.  
 

Vrouwenorganisaties 
Wat kunnen we zeggen over de houding van hedendaagse Vlaamse feministen ten aanzien van 
religie en religieuze autoriteiten? Een belangrijke indicatie is te vinden in de opinies en statements 
van de verschillende Nederlandstalige vrouwenorganisaties. Wanneer het religie betreft, lopen de 
visies en houdingen van die organisaties sterk uiteen. Niet alle visies zijn volgens mij even goed in 
staat de samenwerking over grenzen van levensbeschouwelijke verschillen te bevorderen.  
Organisaties en allianties zoals de Nederlandstalige Vrouwen Raad (NVR), het Vrouwen Overleg 
Komitee (VOK), het kenniscentrum gender en etniciteit ella en Baas Over Eigen Hoofd! (BOEH!) 
hanteren heel verschillende discoursen over de thematiek. Zo liet de NVR recentelijk zijn Manifest 
voor Vrouwenrechten circuleren ter ondertekening, om zo zijn eisen van de overheid kracht bij te 
zetten.1 De tekst bespreekt wat de NVR ziet als het opkomende gevaar van conservatief en religieus 
fundamentalisme voor de rechten van vrouwen. Het rept met geen woord over de positieve kanten 
van religie in vrouwenlevens en van de inspanningen van religieus geïnspireerde feministen voor een 
meer gelijke wereld.  
 
Het VOK daarentegen is kritisch ten aanzien van de antireligie-sentimenten, die vooral van de kant 
van vrijzinnige denkers en opiniemakers (onder wie feministen) komen en met name gericht zijn 
tegen moslimminderheden.2 Het kenniscentrum gender en etniciteit ella spreekt vanuit de ervaring 
en emancipatietrajecten van allochtone meisjes en vrouwen. Het legt de nadruk op de manier 
waarop seksisme en racisme op elkaar inwerken en daarbij de kansen van meisjes en vrouwen uit 
migrantengroepen beperken. Ella bespreekt religie tot nu toe vooral als onderwerp van negatieve 
beeldvorming die discriminerend uitpakt voor minderheden en vrouwen van minderheidsgroepen.3  
BOEH! vormt sinds 2007 een unieke alliantie van vrouwen van verschillende (niet)religieuze 
overtuigingen, die de handen ineen hebben geslagen uit protest tegen hoofddoekverboden. BOEH! 
hekelt reguleringen van de hoofddoek, omdat dit leidt tot de uitsluiting van gesluierde 
moslimmeisjes en -vrouwen van onderwijs en werkgelegenheid.4 Het VOK en ella hebben zich 
consequent achter de argumentatie van BOEH! geschaard, de NVR wil zich echter niet uitspreken 
over de kwestie. 
 
De discussies over en reguleringen van de hoofddoek zijn de afgelopen jaren verworden tot een 
heuse splijtzwam in de Vlaamse vrouwenbeweging. Dit toont hoe de thematiek van feminisme en 
religie, te vaak verengd tot de hoofddoek, de vrouwenbeweging in beroering brengt en dat 
eensgezindheid en solidariteit op dit punt ver te zoeken zijn. De NVR is, als koepelorganisatie van een 

                                                           
1
 http://www.vrouwenraad.be/p_698.htm  

2
 De visie van het VOK is terug te vinden in de folder Een Feministische Kijk op de Multiculturaliteit, 

http://www.vrouwendag.be/images/stories/multiculturaliteit.pdf 

3 http://www.mo.be/opinie/waarom-de-strijd-tegen-homofobie-ook-een-strijd-tegen-racisme-vergt 

4
 http://www.baasovereigenhoofd.be  

http://www.vrouwenraad.be/p_698.htm
http://www.vrouwendag.be/images/stories/multiculturaliteit.pdf
http://www.mo.be/opinie/waarom-de-strijd-tegen-homofobie-ook-een-strijd-tegen-racisme-vergt
http://www.baasovereigenhoofd.be/
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veertigtal vrouwenorganisaties, een belangrijke speler. We zien dat de NVR zich in zijn standpunten 
voornamelijk negatief uitspreekt over religie – een houding die religieus feminisme moeilijk kan 
erkennen en waarderen, en daardoor geen basis kan vormen voor samenwerking met religieus 
geïnspireerde feministen. Het VOK en ella daarentegen hanteren antiracistische standpunten die een 
basis kunnen vormen voor samenwerking over grenzen van religieus en etnisch verschil. Ook BOEH! 
spreekt zich uit tegen discriminatie en racisme, en geeft een positieve invulling aan religiositeit door 
middel van de notie van vrije keuze. Dit blijkt een succesvol recept voor samenwerking over 
levensbeschouwelijke grenzen heen, zo tonen de leden van de alliantie. 
 

Individuele stemmen  
Vlaamse feministen hebben ook als individuen de afgelopen jaren publiekelijk uiting gegeven aan 
hun standpunten over religie en emancipatie. In Antenne, een tijdschrift uitgegeven door de Unie van 
Vrijzinnige Verenigingen, schrijft Magda Michielsen, jarenlang docente in het kader van de 
interuniversitaire opleiding Vrouwenstudies (Antwerpen), in 2009 dat het feminisme zich van begin 
af aan heeft afgespeeld in een seculier klimaat. Feminisme hangt, wat haar betreft, een op een 
samen met secularisering. God is voor feministen geen issue meer. Vanuit dit perspectief stelt 
Michielsen vervolgens dat ‘vrijheid van godsdienst’ te verkiezen valt boven godsdienstvrijheid. 
Hierop zou een combattief vrijzinnig feminisme zich dan ook moeten focussen.5 Een feministische 
visie als deze miskent de inspanningen en verwezenlijkingen van religieus geïnspireerde feministen 
van vroeger en vandaag, binnen en buiten hun religieuze context. Wanneer zulke visies het startpunt 
vormen voor feministisch engagement, dan is solidariteit en samenwerking met religieuze feministen 
onmogelijk.  
 
Een heel ander geluid komt bijvoorbeeld van de kant van Ida Dequeecker en Kitty Roggeman (2009), 
beiden sinds lang lid van zowel het VOK als BOEH!. Zij schrijven over een veelzijdig feminisme, waar 
moslimfeministen per definitie onderdeel van zijn. Over de mogelijkheid van samenwerking met 
religieuze feministen valt wat betreft hen niet te twisten. De discussie kan wel gaan over hoe ver een 
mogelijke samenwerking kan gaan. Feministische allianties tegen hoofddoekverboden vormen hun 
denkoefening hieromtrent: “Beperken we ons tot actie voor het recht een hoofddoek te dragen? 
Staan we ook open voor de feministische visie van gelovige moslimvrouwen en voor de verschillen 
met onze visie? En staat dat verschil een gezamenlijk feministisch project in de weg, of juist niet?”6  
Deze feministische visie erkent religieus feminisme (hier specifiek moslimfeminisme) als belangrijk 
onderdeel van de bredere vrouwenbeweging en staat actief open voor samenwerking. Interessant is 
dat het tegelijkertijd zulke samenwerking aan een kritische reflectie onderwerpt. In de eerste plaats 
wat betreft de invulling ervan – enkel praktisch of ook dialogerend? En in de tweede plaats over de 
betekenis van verschil tussen feministische standpunten – als breekpunt of veeleer de motor van 
feminisme? 
 
Wat dat laatste reflectiepunt – het verschil als breekpunt of motor van het feminisme – betreft, denk 
ik zelf dat het meer een motor is; dat de interne discussie over verschillen tussen de sociale 
positioneringen, visies en emancipatiemodellen van vrouwen juist de vrouwenbeweging ten goede 
komt, doet groeien en ontwikkelen in meervoud. Verschillen kunnen de vrouwenbeweging echter 
alleen vooruit helpen als er respectvolle uitwisseling, samenwerking en solidariteit bestaat. Dat 
religie momenteel een splijtzwam is geworden in de Vlaamse vrouwenbeweging, doet de 
feministische strijd dan ook veeleer kwaad dan goed.  
De Leuvense onderzoekster Sarah Bracke spreekt in 2002 over feminisme als een huis van verschil. Zij 
beschrijft hoe het nadenken over het verschil door feministische denkers en activisten is ingezet als 

                                                           
5
 http://www.moh.be/Gender%20en%20Humanisme%20Antenne%20juni%202009.pdf  

6
 http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2308  

http://www.moh.be/Gender%20en%20Humanisme%20Antenne%20juni%202009.pdf
http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2308
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kritisch instrument om vermeende homogene eenheden fundamenteel ter discussie te stellen, 
eenheden zoals de mens, de vrouw, het individuele zelf. Het besef dat vrouwen onderling sterk 
verschillen en dat dus nagedacht moet worden over de mogelijkheden van een veelheid aan 
emancipatiemodellen, heeft de vrouwenbeweging vooruitgeholpen, in de zin dat het een complexer 
en meer verantwoord begrip van gesitueerdheid heeft opgeleverd. Dit inzicht houdt in dat we zowel 
in theorievorming als activisme rekenschap moeten afleggen van de specifieke locaties en lichamen 
van waaruit we spreken en handelen. Een reflecterende blik op machtsposities en –verhoudingen is 
hierbij essentieel.7 Dit geldt, zo voeg ik toe, evengoed ook voor religieuze én seculiere standpunten, 
positioneringen en lichamelijke ervaringen. Gesitueerd feministisch spreken, luisteren en handelen 
kan en mag niet samengaan met de uitsluiting van religie als mogelijke inspiratiebron en leefkader 
voor vrouwen, en van religieuze vrouwen als feministische actoren en partners in samenwerking.  
Voor mij is feminisme een breed begrip, dat een veelvoud aan positioneringen, visies, ervaringen en 
emancipatiemodellen in zich herbergt. Feminisme kan religieus, spiritueel, agnostisch of atheïstisch 
zijn, en alles wat zich daar tussenin beweegt. Feminisme beoogt een wereld die vrij is van alle 
vormen van hiërarchie en dominantie, en is solidair met diegenen die vechten voor een beter 
bestaan, in de richting van een meer gelijke wereld. Feminisme gaat om het gezamenlijk plaatsen 
creëren waar voor de een iets zichtbaar wordt van de idealen van vrijheid, gelijkheid en zusterschap, 
en voor de ander iets van wat god heet of heilig is, en voor weer anderen iets van allebei.   
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