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Deze rubriek concentreert zich op vergevorderde of recent afgeronde proef-

schriften in Nederland en Vlaanderen. Promovendi of recent gepromoveerden 

vertellen in kort bestek over hun onderzoek aan de hand van een vraag die Joas 

Wagemakers, redacteur van ZemZem, hen heeft gesteld. In dit nummer lezen we 

over het werk van Lieke Schrijvers, Kor Grit en Erik Meinema.

Nieuwe moslima’s in Nederland

Lieke Schrijvers is onderzoeker in het nwo-project ‘Beyond “Religion versus Eman-
cipation”: Gender and Sexuality in Women’s Conversions to Judaism, Christianity 
and Islam in Contemporary Western Europe’ (zie: conversion.sites.uu.nl) bij de af-
deling Filoso/e en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht en de afdeling 
Genderstudies van de Universiteit Gent.

Welke rol speelt gender bij de bekering van Nederlandse vrouwen tot de islam en zijn er 

ook verschillen te zien tussen deze vrouwen en degenen die zich tot een andere godsdienst 

bekeren? Zo ja, hoe zijn die verschillen te verklaren?

Lieke Schrijvers: ‘Sinds een paar jaar doe ik promotieonderzoek naar Nederlandse 
vrouwen die zich bekeren, dus die op latere leeftijd toetreden tot een geloof waarin 
ze niet zijn opgevoed. Dit is vergelijkend: ik heb veel “nieuwe” joodse, christelijke en 
(soennitisch) islamitische vrouwen geïnterviewd en heb deelgenomen aan bijeen-
komsten in gebedshuizen en daarbuiten. 

Wanneer ik vertel over mijn onderzoek, komen twee vragen vaak op. Eerst ver-
onderstellen veel mensen dat ik alleen onderzoek doe naar moslimbekeerlingen, en 

Nieuwe moslima’s in Nederland, christelijke 

identiteit in Pakistan en religieuze 

co-existentie in Kenia
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vervolgens hebben (veel niet-religieuze) 
Nederlandse mensen het idee dat religie 
slecht is voor vrouwen. Een vrouw die 
zich bekeert tot een religie die als “tra-
ditioneel” wordt beschouwd, zo is een 
dominante veronderstelling, geeft een 
deel van haar geëmancipeerde status op. 
Met mijn project probeer ik dit soort 
stereotypen onder een kritisch analy-
tisch licht te houden, door te focussen 
op levensverhalen en ervaringen van 
bekeerlingen zelf. Hierbij richt ik mij 
op de drie “abrahamitische” religies, die 
vaak als “traditioneel” worden bestem-
peld:  jodendom, christendom en islam. 

Wat betekent het vandaag de dag 
om toe te treden tot een van deze reli-
gies, en wat is vergelijkbaar of verschil-
lend in deze groepen? Welke rol spelen 
ideeën over emancipatie en gender hierin een rol? Voor ZemZem richt ik me nu 
even op de groep bekeerde moslima’s die ik heb gesproken, omdat de vraag primair 
hierover gaat en het niet mogelijk is om alle groepen recht aan te doen. Tot nu toe 
heb ik een tiental moslimvrouwen gesproken in de leeftijd van 21 tot 55 jaar, die op 
verschillende momenten in hun leven zijn “bekeerd”. Hoewel vrienden en relaties 
zeker een rol spelen, heb ik niemand ontmoet die “voor hun man” is bekeerd – wat 
een ander veelvoorkomend vooroordeel is. Hierbij zie ik bekering niet als een dui-
delijk moment, maar eerder als een proces. Religieus zijn, en worden, is vaak een 
leerproces dat een leven lang duurt en wat veel verschillende implicaties kan hebben 
voor het dagelijks leven. Mijn onderzoeksparticipanten waren allemaal soennitisch 
georiënteerd, maar behoorden niet altijd tot één moskeegemeenschap. Veel vrouwen 
hebben geen voorkeur voor een speci/eke rechtsschool en bewegen zich tussen ver-
schillende soennitische stromingen in. 

De motivaties van mijn participanten om toe te treden tot de islam waren erg 
divers. Vrouwen worden meestal geraakt door de geloofsleer en de Koran, islamiti-
sche gebruiken of voelen zich thuis in moslimgemeenschappen. Sommigen voelen 
zich aangetrokken tot de rolverdeling tussen mannen en vrouwen, die zij helderder 
vinden dan zij deze ervaren in de rest van de Nederlandse samenleving. Deze vrou-
wen geven hier ook vaak invulling aan in hun dagelijks leven en ervaren bijvoorbeeld 
het dragen van de hoofddoek en de bijbehorende richtlijnen over bescheidenheid als 
een belangrijke geloofspraktijk. 

Lieke Schrijvers
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Voor anderen spelen deze regels omtrent bescheidenheid wat minder een rol – 
lang niet iedereen draagt bijvoorbeeld een hoofddoek – of komt gender vooral aan 
bod in gesprekken met anderen. Veel moslima’s die ik heb gesproken, noemden de 
“rol van de vrouw” een van de belangrijkste discussiepunten met hun familie en 
vrienden gedurende hun bekering. Zo vertelde Lara, een 22-jarige bekeerlinge, dat 
haar moeder haar bekering accepteerde, maar het wel lastig vond toen ze een hoofd-
doek wilde gaan dragen. De hoofddoek was voor Lara’s moeder een bevestiging van 
de bekering en ze zag dit als een symbool van vrouwenonderdrukking. Daarvoor 
was het geloof van Lara nog niet zichtbaar en begon haar moeder er weinig over. 
Zodra het “zichtbaar” werd door het dragen van islamitische kleding, had Lara’s 
moeder er toch wel meer problemen mee dan dat ze in eerste instantie had aange-
geven, en was ze bang dat haar dochter onderdrukt werd. 

Bekeerlingen zoals Lara antwoorden op dit soort vragen vaak dat de islam hun 
juist een alternatief biedt voor emancipatie, waarbij er niet vanuit bevrijding van, 
maar juist vanuit religie wordt gedacht. In tegenstelling tot het meer seculiere stre-
ven van sommige feministen naar een complete gelijkheid tussen man en vrouw, 
biedt islam hun een andere kijk. Dit is geen beeld waarin man en vrouw hetzelfde 
zijn – of zouden moeten zijn – maar waarin verschil juist wordt gewaardeerd. Dat 
is een vertoog dat vaker aanwezig is onder moslimbekeerlingen en dat ik ook heb 
gehoord van vrouwen die bekeerd zijn tot het jodendom of christendom. Merel, 
een studente uit Rotterdam, was 27 toen ik haar sprak en is sinds haar zestiende 
moslim. Ze legde deze vorm van genderverschil zo uit: “Het ding is, mannen en 
vrouwen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Maar ze zijn niet dezelfde persoon, 
dat is heel duidelijk.” Daarnaast zijn veel vrouwen kritisch over de seksualisering van 
de vrouw in Nederland, wat volgens hen mede te danken is aan seculier feminis-
me. Sara is een jonge moeder die op haar achttiende geraakt werd door een lezing 

Bron: www.stichtingbekeerling.nl
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in een soennitische moskee. Toen ik haar vroeg naar haar verleden, beschreef Sara 
zichzelf als een feestbeest, iemand die vooral veel deed om aandacht van jongens 
te krijgen. Nadat ze kennis maakte met islam, vond ze de manier waarop vrouwe-
lijkheid gewaardeerd wordt prettig. Bedekkende kleding biedt Sara een gevoel van 
bescherming. Ze noemt dit juist als een alternatieve vorm van feminisme en ze ziet 
het als “ontzettend vrouwonvriendelijk dat je áltijd als lustobject gezien wordt” in de 
feestkringen waar ze eerder bij hoorde. 

Dit soort “cultuurkritiek” van bekeerlingen komt eigenlijk voor onder alle groe-
pen vrouwen die ik spreek, hoewel deze niet door iedereen gedeeld wordt. Zo sprak 
ik de joodse Naomi, voor wie het dragen van hoofdbedekking ook een vorm van be-
scherming van mannelijke blikken biedt. In de christelijke pinkstergemeenten waar 
ik onderzoek deed, is dit idee nog veel sterker. Hier zijn opvattingen over seksualiteit 
en gender een van de belangrijkste manieren voor de gemeenschap om zich te on-
derscheiden van de rest van de samenleving. Wat speci/ek is voor moslimbekeerlin-
gen, in relatie tot christelijke of joodse vrouwen, is dat moslima’s zich op de een of 
andere manier altijd dienen te verhouden tot dominante stereotypen en islamofobie 
in de samenleving; ideeën die ook kunnen leven in hun directe sociale omgeving. 
Andere religieuze groepen hebben ook 
zeker te maken met vooroordelen, maar de 
druk die veel moslima’s voelen om te laten 
zien dat ze niet onderdrukt zijn door of in 
hun geloof, zie ik bij de anderen niet terug. 
Dit verschil is vooral te verklaren vanuit de 
negatieve beeldvorming rond islam en dan 
met name de stereotypen rond moslimvrouwen. Gender speelt dus zeker een rol in 
bekering van vrouwen. Dit kan in relatie tot anderen, niet-moslimse familieleden 
bijvoorbeeld, of in relatie tot negatieve stigma’s. Tegelijkertijd biedt hun geloof vrou-
wen vaak ook juist een ethisch kader waarin ideeën over gender en gelijkwaardig-
heid gevormd en geuit kunnen worden, als een uiting van persoonlijke verlangens, 
maar ook zeker als kritiek op de bredere Nederlandse samenleving.’

Christelijke identiteit in het ‘thuisland voor moslims’

Kort Grit is een religiewetenschapper die zich voornamelijk interesseert in interreli-
gieuze relaties. Hij heeft theologie en religiewetenschappen gestudeerd aan de vu en 
is aldaar ook enige tijd actief geweest voor het Centrum voor Islamitische [eologie. 
Daarna heeft hij een promotietraject over christenen in Pakistan aan de Universiteit 
Utrecht ondernomen, waarop hij op 18 januari 2019 is gepromoveerd. Vanaf begin 
2020 zal hij als docent actief zijn bij onderwijs en onderzoek op het gebied van in-
terreligieuze relaties aan de Universitas Kristen Duta Wacana in Yogyakarta.

‘Veel Nederlanders heb-
ben het idee dat religie 
slecht is voor vrouwen’
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