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0. Inleiding 
 
Deze paper is op een kortlopende beleidsopdracht, een adviesnota1, over 
gelijkheid2 van vrouwen en mannen in islam gebaseerd. Voor deze nota 
organiseerden we - in de dertig werkdagen die ons waren gegeven - twee 
seksegescheiden focusgroepen van Vlaamse moslims, door origine en of met 
een uitgesproken religieuze overtuiging. Via deze focusgroepen verwierven we 
een betere kijk op de link tussen de meer theologische aspecten van man-vrouw 
relaties en gelijkheid van vrouwen en mannen in islam alsook zijn toepassing in 
onze samenleving. Tot de kwalitatieve onderzoeksmethode3 van focusgroepen 
kwamen we doordat deze vooral nuttig zijn voor een exploratie op korte termijn 
(Stewart & Shamdasani, 1997: 505).  
 
Het feit dat islam niet alleen betrekking heeft op godsdienstige tradities, maar 
ook op allerlei verschillende culturen (Hassan, 1994: 31), maakt het moeilijk om 
zo’n veelomvattend onderwerp als gelijkheid van vrouwen en mannen in islam 
in enkele bladzijden te behandelen. Vrijwel iedereen, moslim of niet, heeft zich 
over islam namelijk reeds een mening gevormd. Inderdaad bestaat er in het 
Westen sinds de jaren zeventig een toenemende belangstelling voor islam en 
moslims. Deze belangstelling kan de emoties in beide kampen soms hoog doen 
oplopen. De wijze echter waarop deze onderwerpen vaak door de Westerse 
media en populaire literatuur worden neergezet, roept vragen op over de 
motivatie die aan de Westerse belangstelling voor islam en moslims ten 
grondslag ligt. Maar ook aan moslimzijde blijkt men bijzonder gevoelig te zijn 
voor een evaluerende attitude die betrekking heeft op hun moslimidentiteit. De 
discussie over dé positie van dé vrouw in dé islam wordt bijgevolg subjectief, 
emotioneel gevoerd: subjectief door niet-moslims, emotioneel door moslims 
(Alsulaiman, 1997: 148).  
 
Op basis van de informatie uit de focusgroepen en door middel van (secundaire) 
literatuur trachten we op de volgende bladzijden de contouren te schetsen van 
een normatieve islam die mannen en vrouwen, ongeacht hun biologische en 
andere verschillen, als essentieel gelijk beschouwt (Hassan, 2001: 59). We 
geven eveneens een beschrijving van genderrelaties in hier aanwezige 
gemeenschappen van moslims in relatie tot onze historisch overwegend 

                                                 
1 Deze paper is gebaseerd op een advies inzake ‘de gelijkheid van vrouwen en mannen in 
islam en meer in het bijzonder wat betreft de problematiek van de sluier’ onder leiding van 
Prof. Dr. Christiane Timmerman (UA) voor het (Federaal) Instituut voor de Gelijkheid van 
Vrouwen en Mannen (september 2004 – oktober 2004). 
2 De opdracht inzake een meer theologische en praktijk(verklarende) beschrijving van 
gelijkheid van mannen en vrouwen in islam werd strikt opgenomen. We gaan niet in op het 
uitvoerige en complexe filosofische debat over ‘gelijkheid’, ‘gelijkwaardigheid’ en ‘gelijke 
kansen’. Voor wat meer informatie over deze: zie Steunpunt Gelijke Kansenbeleid, 2004. 
3 Meer uitleg over de samenstelling van de focusgroepen en de methodologie: Vanderwaeren 
& Timmerman, 2004: 54-55. 
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christelijke en seculiere samenleving. In het bijzonder schenken we tenslotte 
aandacht aan de kwestie van de sluier en het gewicht dat deze kwestie 
veroorzaakt in de evaluatie en acceptatie van islam en islamitische 
genderrelaties in de huidige (Belgische) samenleving. Vóór het behandelen van 
bovenstaande punten vinden we het belangrijk even bij de aanwezigheid van 
islam (door migratie) in België stil te staan.   
 
In deze inleiding wensen we te benadrukken dat de preoccupatie van islam en 
gender4 een internationaal verschijnsel is dat wij moeten begrijpen in de 
historische ontwikkeling van de beeldvorming over de Arabische, islamitische 
regio5. Daarnaast vragen we aandacht voor de discussie op zich. Een discussie 
over gelijkheid van vrouwen en mannen in islam verglijdt gemakkelijk tot een 
discussie over dé positie van dé vrouw binnen dé islam. De notie van dé 
moslimvrouw reduceert nochtans de oneindige nationale, etnische, economische, 
geografische diversiteit van vrouwen naar één enkel element deze van islam. Zo 
een eenzijdige identificatie vertrekt vanuit een essentialistische perceptie van 
islam die islam als de primaire en zelfs enige factor aanduidt in het bepalen van 
de omstandigheden van het leven van vrouwen (Tohidi, 1998: 278). 
 
Dé positie van dé moslima is echter niet alleen in de media een hot issue, ze 
staat als het ware ook symbool voor hét politieke debat dat momenteel binnen de 
Westerse wereld over integratiebeleid wordt gevoerd (Fogteloo, 2003: 9). Dat dé 
positie van dé vrouw binnen dé islam in West-Europa hoog op diverse politieke 
agenda’s staat, misbruiken politici daarenboven. Met de regelmaat van de klok 
gebruiken zij aspecten van islam als afleidingsmanoeuvre om de aandacht van 
oorzaken van sociale uitsluiting en marginalisering van deze religie en haar 
gelovigen af te leiden. We dienen ons in deze paper dan ook bewust te zijn van 
de (eigen) subjectiviteit en emotionaliteit in het debat over islam, moslims en 
vrouwen. 
 
Om deze inleiding te eindigen wijzen we tenslotte erop dat dé moslims – en 
wederom vooral dé moslimvrouw – niet alleen een splijtzwam in de Westerse 
politieke arena’s zijn, maar ook het sluitstuk van een vraag die zowel in 
moslimlanden als binnen migrantengemeenschappen in de Westerse wereld 
speelt, namelijk of het islamitische geloof in staat is te moderniseren en te 
democratiseren (Fogteloo, 2003: 10). Het gevolg zal zijn dat 
moslimsamenlevingen en gemeenschappen onmogelijk de diepgaande sociale 
revolutie over de herschikking van man-vrouw relaties kunnen ontwijken 

                                                 
4 Praten over gender zorgt ervoor dat het niet meer alleen over vrouwen gaat, maar over 
vrouwen en mannen, wat in sommige gevallen de speciale aandacht voor vrouwen 
neutraliseert. De populariteit van het begrip gender hangt gedeeltelijk hiermee samen: gender 
is ruimer dan ’vrouwen’ en daardoor in een groot aantal situaties veel acceptabeler dan 
nadrukkelijk op vrouwen gerichte strategieën. 
5 Zie bijvoorbeeld ‘Western attitudes to Muhammed’ in Robinson, 1996: xv.  
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(Robinson, 1996: 304). Ofschoon u dit mag betwisten lijkt dit ons zelfs hun 
grootste uitdaging op dit ogenblik. 
 
 
1. Contextualisering van moslims in België 
 
In het verleden waren veel samenlevingen relatief etnisch en religieus 
homogeen. Vandaag bestaan meerdere wereldvisies en geloofssystemen naast 
elkaar en blijken hun verschillen noodgedwongen zichtbaar te worden. Ook 
religieuze verscheidenheid is een realiteit waar vele hedendaagse samenlevingen 
verplicht mee te maken hebben. Hier blijkt echter dat ondanks de aanwezigheid 
van naar schatting zo’n 11 miljoen moslims in West-Europa (Dassetto, 2001: 
17), wat een gemiddelde van 4% van de totale Europese bevolking betekent6, de 
meest ‘pijnlijke’ verscheidenheid de acceptatie van het islamitisch 
geloofssysteem is. Deze moslimaanwezigheid groeide door immigratie van 
voornamelijk niet Europese moslims naar West-Europa. Deze immigratie 
veranderde – en verandert nog steeds – de  vertrouwde samenleving van de 
lokale bevolking diepgaand7. Vandaag zijn moslims in West-Europa niet langer 
migrantengemeenschappen, maar eerder tweede en derde generaties die aan het 
professionele en het openbare leven deelnemen. Behalve een groeiende invloed 
van de aanwezige moslimgemeenschappen in haar samenlevingen, vestigt zich 
ook een moslimrealiteit die niet langer van voorbijgaande aard is (Saint-Blancat, 
1997: 9). Deze aspecten maken het voortaan onmogelijk om de geschiedenis en 
de sociale evolutie van Europa te begrijpen zonder de moslimcomponent in de 
verschillende samenlevingen in overweging te nemen (Allievi, 2001). Dit geldt 
ook voor België waar een omvangrijke moslimgemeenschap leeft. Onze multi-
etnische samenleving valt door de stuwende kracht van de buitenlandse migratie 
te verklaren. De voornamelijk etnische en religieuze minderheden die wij in 
deze paper behandelen, hebben elk hun eigen migratiegeschiedenis. Het is dan 
ook belangrijk steeds de eigen migratiecontext in acht te nemen om de situatie 
van islamitische vrouwen in België te begrijpen (Alsulaiman, 1997: 147). 
Vandaar dat we even dieper ingaan op algemene gevolgen van migratie, hier en 
daar gestaafd met een verwijzing naar de mening van de aanwezige moslims op 
de reeds eerder vermelde focusgroepen. 
 
In het ‘vestigingsproces’ van bevolkingsgroepen van buitenlandse oorsprong 
kan men verschillende fasen onderscheiden. Bij hun aankomst in een nieuw land 
bevinden de migranten zich in een ‘zwakke’ positie tegenover de ‘sterke’ 
autochtonen. Ze streven er vooral naar om in hun basisbehoeften te voorzien. 
                                                 
6 Dit eerder laag percentage is ietwat in tegenstelling tot de hoge zichtbaarheid van de 
moslimbevolking, die verklaarbaar is door hun geconcentreerde aanwezigheid in urbane 
regio’s. 
7 De groeiende culturele, ideologische, linguïstische en religieuze diversiteit ten gevolge van 
de migratiebewegingen over de hele wereld droeg in grote mate bij tot het ter discussie stellen 
van Westerse, Europese – en soms zelfs als universeel beschouwde – concepten. 
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Hun aanwezigheid brengt een onderscheid tussen grofweg twee sociale groepen 
aan het licht: mensen die van ‘Belgische’ herkomst zijn (autochtonen) en 
mensen die hier wel wonen en werken, maar die vanuit een ander land of een 
andere cultuur afkomstig zijn (allochtonen). Migranten en gastheren 
onderhandelen dan ook over wat van wie wordt verwacht. De inhoud van een 
dergelijk akkoord wisselt naar gelang de lokale context en kan mettertijd 
evolueren8. Deze allochtonen en autochtonen vormen twee subgroepen binnen 
de meer algemene categorie 'inwoners van België'. Als de gemeenschappen van 
deze allochtonen, in een tweede en vooral derde fase, effectief gaan participeren 
aan het sociaal leven, rijzen er problemen omtrent de relaties tussen die 
autochtone en allochtone bevolkingsgroepen. Hun aanwezigheid roept vragen op 
zoals waar de grens tussen de vrijheid van elk individu om te leven volgens 
zelfgekozen waarden en de regels die de Westerse maatschappij kan opleggen, 
ligt. Op dat moment gaat het er om een evenwicht te vinden tussen de 
verworvenheden, de cultuur en de geschiedenis van het gastland en de legitieme 
eisen van de ‘nieuwkomers’. Welke toegevingen zijn de partijen bereid te doen: 
de overheid, de Belgische burgers, de Belgische burgers van buitenlandse 
afkomst en de buitenlandse burgers? Het is duidelijk dat die toegevingen niet 
van één kant kunnen komen en dat alle actoren rond de tafel moeten gaan zitten 
om gezamenlijk een win-winschema proberen op te bouwen. 
 
Binnen verschillende Europese natiestaten bestaan vaak dezelfde moeilijkheden 
tussen de eerder vermelde sociale groepen, maar de sociale en historische 
context binnen de verschillende Europese natiestaten verschilt. Oplossingen die 
worden aangedragen moeten dan ook rekening houden met de realiteit eigen aan 
elke samenleving. Niet voor het eerst is België een land van het compromis: wij 
hebben bepaalde buitenlandse concepten overgenomen, maar ze ook aangepast. 
Zo is de Franse ‘laïcité’ bij ons ‘neutraliteit’ geworden. Dit houdt onder meer in 
dat de staat zowel het openbaar als het confessioneel onderwijs financiert om de 
burgers een complete keuzevrijheid te laten. Anderzijds is ook de invloed van 
‘Angelsaksische modellen’ merkbaar: in Vlaanderen kennen we het decreet over 
de minderheden9; in het Franstalige landsgedeelte berust het heersende model 
eerder op de doelstelling ‘integratie’ – en zelfs assimilatie – dan op de 
bescherming van minderheidsculturen.  
 
De combinatie van een seculier staatsbestel en het bestaan van relatieve 
minderheids- en meerderheidsposities beïnvloedt processen van 
gemeenschapsvorming en van geloofsbeleving. De eerste contacten met de 
Europese beschaving zorgden voor een cultuurschok. Het gevolg hiervan was 
onzekerheid en terughoudendheid. In zulke gevallen grijpt men vaak naar de 

                                                 
8 Deze onderhandelingen en inhouden van akkoorden handelen over nationaliteit, politieke en 
economische rechten, en tenslotte ook sociale rechten van migranten en haar nakomelingen 
(Lodewijckx, Timmerman, Wets, 2004: 49-67). 
9 Minderhedendecreet van 28 april 1998. 
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traditie of de godsdienst, zoals men die begrijpt, terug. Het resultaat bij de 
meerderheid is een conservatisme dat vooral emotionele gronden heeft en 
bijgevolg niet altijd voor rede vatbaar was of is (Alsulaiman, 1997: 158). Die 
minderheids- en meerderheidsposities zorgen ervoor dat het gevoel van etnisch 
onderscheid (Barth, 1969; 1994) zeer relevant blijft ondanks een vervaging van 
culturele diversiteit, die bestaat tussen een ‘immigrant’ en de lokale bevolking in 
de context van migratie (Roosens, 1989; 1997: 160-167). Afhankelijk van de 
context spelen bepaalde aspecten in relatie tot islam een voorname rol als 
'identity markers'10. Bijgevolg ontwikkelt islam zich binnen de Europese 
natiestaten niet enkel als een religie, maar ook als een collectieve identiteit11 
(Vermeulen, 1997). Als (religieuze) minderheid blijven –en worden– 
nakomelingen van islamitische migranten steeds met hun geloof en met andere 
identiteitsthema’s geconfronteerd (Esposito, 1998: 204). Dit merken we ook bij 
de deelnemers aan de focusgroepen. Zij bespreken de gevolgen van de negatieve 
beeldvorming inzake ‘islam’ op het dagelijks leven van de doorsnee moslims in 
de samenleving. Zo melden zij dat diverse gelovigen naar aanleiding van het 
gebeuren in Nederland met Ayaan Hirshi Ali door hun niet-islamitische 
collega’s aangesproken werden over de wijze waarop ‘de’ moslims met ‘hun’ 
vrouwen omgaan. De mannelijke respondenten verklaarden dat het leven als 
moslimman in de huidige samenleving niet altijd makkelijk is (Vanderwaeren & 
Timmerman, 2004: 62). Maar de ‘vervreemding’ van een gemeenschap in 
diaspora – omwille van haar scheiding van de ‘natuurlijke setting’ van het 
thuisland – bestaat ook echt en leidt vaak naar een bijzonder intense zoektocht 
en naar een bespreking van identiteit (Mandaville, 2001: 136). De identificatie 
van de jonge tweede of derde generatie migranten met islam is één van de vele 
hulpmiddelen om tot persoonlijke visies te komen en om mogelijk de 
samenleving in te stappen. Onder de jongeren lijkt zich een tendens voor te doen 
waarin de religieuze identiteit, zijnde de moslimidentiteit, steeds meer door 
gelijkgezindheid en lotsverbondenheid, dan door primordiale relaties en 
loyaliteiten van hun etnische identiteit,  bepaald wordt (Nielsen, 2001; Sunier, 
1996; Fadil, 2001). Voor hen verwijst islam niet langer uitsluitend naar tradities 
uit het land van herkomst, maar heeft het zich ontwikkeld tot een ethisch 
referentiekader waarmee zij een plaats in de samenleving trachten te verwerven. 
De moslimreligiositeit12 evolueert dus tot een subjectieve combinatie van 

                                                 
10 Verschillende auteurs beschouwen identiteit als een proces eerder dan als een ding: het is 
meer een ‘worden’ dan een ‘zijn’ (Hall & Du Gay, 1996). 
11 Tariq Modood (2003:11) stelt zich de vraag of het verlangen naar erkenning van de eigen 
identiteit niet juist typisch Europees is en zoekt een verklaring waarom velen in Europa deze 
identiteitspolitiek als bedreigend ervaren. Hij stelt vast dat de argumenten van moslims met 
betrekking tot het recht op een eigen identiteit overeenkomen met gelijksoortige argumenten 
op het gebied van gender en van etnische gelijkheid. 
12 De islamitische religiositeit van deze tweede of derde generatie migranten vertoont volgens 
Tietze (2001: 71) niet langer een gebrek tot integratie of een vaak verondersteld ‘probleem’ 
van culturele adaptatie. 
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geloven (believing) en van erbij horen (belonging) wat een aanvaardbare 
verklaring aan iemands bestaan geeft (Tietze, 2002: 73).  
 
Zoals andere wereldreligies is ook islam aan groei, ontwikkeling, aanpassing en 
verandering blootgesteld geweest (Stowasser, 1987; Esposito, 1984). Net als 
Fawzi El Solh en Mabro (1994: 1) melden de deelnemers aan de focusgroepen 
dat de publieke opinie in het Westen over het algemeen de diversiteit in islam 
negeert en door diepgewortelde veronderstellingen, bijvoorbeeld dat islam een 
monolithische religie is die alle aspecten van zijn gelovigen controleert, 
beïnvloed wordt. Andere auteurs voegen hier aan toe dat ‘de’ islamitische 
beschaving zoals het christendom in het Westen meer en meer van haar 
religieuze wortels los raakt en dat de kloof tussen de spirituele en wereldlijke 
levenssferen vergroot (Lewis, 1966: 91). Auteurs, politici en anderen stellen 
zich de vraag of men binnen islam van secularisatie kan spreken. Aangezien 
islam niet de specifieke kerkelijke structuur en hiërarchie heeft die we van het 
katholicisme kennen, is secularisatie volgens Dobbelaere (1981) en Dekker 
(1997) moeilijk van toepassing op islam. Bovendien heeft islam het proces van 
de Verlichting niet meegemaakt zoals dat het geval is bij het christendom sinds 
de 18e eeuw (Vermeulen, 1999). In hoeverre kan men verder ook spreken van 
secularisatie bij een allochtone gemeenschap? Verschillende basisvoorwaarden 
voor secularisatie zijn niet aanwezig. In de eerste plaats omdat de godsdienst 
van het gastland niet met die van de allochtone gemeenschap overeenkomt, valt 
de inherente band tussen religie en samenleving voor de allochtonen voor een 
groot stuk weg (Janssens, 1993). Daarnaast heeft islam in België, omwille van 
haar recent karakter, het historische cultureel proces van secularisatie zoals bij 
de katholieke kerk niet doorlopen (Timmerman, e.a., 1999). Ondanks deze 
bemerkingen kan men echter een secularisatietendens waarnemen. Migratie naar 
een ‘vreemde’ samenleving met een andere dominante cultuur leidt tot een 
zekere privatisering van de godsdienst, in dit geval islam. 
 
Als redenen voor uitsluiting zijn diversiteit of verschillen via klasse, ras, 
etniciteit en seksualiteit gekend13. Van de jaren ’80 en vooral vanaf de jaren ’90 
verwierven vooral verschillen aangaande nationaliteit en religie een hogere 
profilering (Allen, 1994: 95). Mechanismen van uitsluiting en van 
marginalisering – die elke categorisering in zich draagt – treden bijgevolg steeds 
meer op ten aanzien van gelovigen14, vooral moslims. Brion (2000) toont 
vertrekkende van een corpus met levensverhalen van vrouwen, die van de 
Marokkaanse immigratie afstammen, reeds aan dat de vrouwelijke en 
                                                 
13 Verschillen zijn eigen aan het (menselijke) samenleven en beschrijven Vranken e.a. (1997) 
door middel van vier types van ‘sociale verschillen’ (differentiatie, fragmentering, 
ongelijkheid en uitsluiting). Over de relaties tussen deze verschillen en de mate van sociale 
cohesie: zie Vranken, e.a. 1997: 303-320.  
14 Het is nuttig om er eveneens en passant aan te herinneren dat in de landen van het seculiere 
West-Europa nauwelijks 13 tot 14% van de mensen op regelmatige basis religieus 
praktiserend zijn en dit alle religies samen genomen (Costa-Lascoux, 2004: 3). 
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mannelijke nakomelingen van de immigranten eronder lijden zich niet 
gewaardeerd noch gerespecteerd te voelen.15 Vooral het voorwendsel dat zij 
‘bijzondere kenmerken’ bezitten, gebruikt men om hen een volledig en totaal 
burgerschap te ontzeggen (Brion, 2000: 115-146). In haar kritische lezing van de 
adviesnota stelt Brion de vraag of de ‘bijzondere kenmerken’ zijnde de 
identificatie met islam, de plaats van nationaliteit en criminaliteit heeft 
ingenomen. Vooral omdat vele nakomelingen van immigranten zich doordat zij 
deel uitmaken van een groep culturele of praktiserende moslims, erover 
verbazen in aanraking te komen met de publieke autoriteit net omdat zij moslims 
zijn. Tijdens de focusgroepsgesprekken kunnen we zien dat ze zich op dezelfde 
wijze vragen stellen over de betekenissen van de plotseling opkomende 
bezorgdheid omtrent de hoofddoek16 of de ‘vrouw in islam’. Is dit om de 
“inferioriteit van de islamitische beschaving” ten aanzien van “de Westerse 
beschaving” te benadrukken?  
 
 
2. Migratie, gender en islam 
 
Over migratie, migrantenvrouwen en islam en de onderlinge samenhang is tot 
nog toe geen of weinig specifiek onderzoek in ons land verricht. Nochtans 
vervullen moslimvrouwen als moeders een sleutelrol in het doorgeven van 
centrale waarden en normen aan de volgende generatie. Wie een onderwerp als 
islam vanuit een genderoogpunt wil benaderen – met alle waarschuwingen zoals 
in de inleiding vermeld in het achterhoofd – bestudeert de interactie tussen 
vrouwen en mannen en de oorzaken van uitsluiting. Bij genderanalyse ligt de 
nadruk op patronen in de samenleving die maken dat vrouwen andere 
prioriteiten hebben dan mannen en op strategieën van ontwikkeling die daarop 
zijn afgestemd. Zo een analyse spoort verschillen in werk, status, positie en 
dergelijke in een samenleving op. Dat kan nuttig zijn omdat op die manier de 
verschillende ervaringen, perspectieven en prioriteiten van mannen en vrouwen 
aan het licht komen en omdat daar vervolgens in beleidsontwikkeling rekening 
mee gehouden kan worden. De verschillende posities van mannen en vrouwen 
bleven tot voor kort in het beleid buiten beeld, terwijl deze verschillen voor 
                                                 
15 Volgens A. Honneth (1997: 1275) hangt het menselijk wezen af van de anderen om een 
positieve relatie met zichzelf te bepalen, te onderhouden en te herstellen. Onder “de relatie op 
zich” verstaat de auteur “de kennis of het bewustzijn dat een individu over zichzelf heeft wat 
eigenschappen en rechten die hem toekomen betreft”. Drie positieve relatievormen zijn op 
zicht te onderscheiden: de kennis of het bewustzijn van een bestaanswaardig wezen te zijn die 
verwijst naar een “elementaire zekerheid over de waarde van zijn eigen noden”; de kennis of 
het bewustzijn een achtenswaardig wezen te zijn die verwijst naar een elementaire zekerheid 
over de waarde van zijn particuliere kenmerken; de kennis of het bewustzijn een 
gerespecteerd wezen te zijn die verwijst naar een elementaire zekerheid over de waarde van 
zijn moraliteit.  
16 Het verschijnen van de “sluierkwestie” als autonoom thema op het einde van de 19e eeuw 
vindt zijn historische oorsprong in de instrumentalisering van het feminisme met als doel de 
rechtvaardiging van het kolonialisme (Ahmed, 1992). 
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vrijwel elk facet relevant zijn. Dit kwam doordat men veronderstelde dat een 
beleid in het algemeen sekseneutraal was geformuleerd. Evenwel richtte een 
beleid zich op een norm17 en deze was de man. Ook het migratiebeleid is met 
een mannelijke migrant voor ogen geformuleerd. Dit ofschoon dat de ‘push-
factoren’, oftewel de redenen waarom mensen hun land van herkomst verlaten, 
en de ‘pull-factoren’, oftewel de redenen waarom migranten naar een land gaan, 
niet gelijk zijn voor mannelijke en vrouwelijke migranten. Het feit dat het 
migratiebeleid meer op mannen geënt is, belemmert op diverse manieren de 
emancipatie en integratie van vrouwelijke migranten. Er is dus alle reden om in 
het integratiebeleid meer rekening te houden met genderaspecten (Kraus, 2003).  
 
In het denken over het beleid spelen – naast het feit dat vergeten wordt dat 
migranten ook vrouwen kunnen zijn – de bewuste en onbewuste visies18 op de 
rolverdeling tussen mannen en vrouwen mee. Vooral moslimvrouwen krijgen te 
maken met stereotiepe denkbeelden over genderrollen in islam. Volgens de 
deelnemers aan de focusgroepen geloven buitenstaanders bijvoorbeeld a-priori 
dat dé islamitische vrouw aan dé man ondergeschikt is, dat ze weinig te zeggen 
heeft en bijgevolg weinig inbreng in de maatschappij heeft. Dit hardnekkige 
vooroordeel vindt zijn oorsprong in het feit dat in het dagelijkse leven van 
allochtonen de vrouw buitenshuis ondervertegenwoordigd is (Alsulaiman, 1997: 
159). Vooral de moslimvrouwen vertellen tijdens de focusgroepen over de vele 
verbaasde reacties van niet-moslims wanneer bij individuele contacten de 
stereotiepe denkbeelden over genderrollen in islam ontkracht worden. Veel van 
datgene wat men in autochtone middens als probleem voor de emancipatie van 
de islamitische vrouw ervaart, komt in eerste instantie voort uit de zichtbare 
praktijken van aanwezige moslimgemeenschappen met diverse tradities en 
patriarchale praktijken uit de herkomstlanden. 
 

                                                 
17 In haar beroemde boek ‘De tweede sekse’ (1949) verzet Simone de Beauvoir zich tegen de 
gedachte dat zeden en gewoonten van een samenleving zouden kunnen worden afgeleid uit de 
biologie. Zij meent dat mensen nooit overgeleverd zijn aan hun natuur, zij gehoorzamen aan 
die tweede natuur, die gewoonte heet. Daarom kan volgens De Beauvoir de biologie geen 
antwoord geven op de vraag waarom de vrouw als afwijking van de norm die het mannelijke 
is, als ’de ander’, wordt beschouwd. Dat antwoord is alleen te vinden door na te gaan ‘wat de 
mensheid van het vrouwelijke menselijke wezen heeft gemaakt’ (Nederlandse vertaling van 
‘Le Deuxième Sexe’, 1978: 61). 
18 Deze (on)bewuste visies over genderrollen in islam vinden we ook terug in de (grofweg) 
twee verschillende opvattingen over integratie(beleid) in het Westen. Enerzijds zijn er de 
multiculturalisten die menen dat alle culturen gelijkwaardig zijn en dat integratie mogelijk is 
met behoud van eigen identiteit van de allochtone en etnische, religieuze groepering. Zij zien 
de vrouwenonderdrukking als een onvermijdelijk bijproduct van deze tolerantie (zie ook 
Tanghe, 2004: 206-207). Anderzijds zijn er de monoculturalisten die vinden dat het oneindige 
respect voor de ‘eigen identiteit’ en het uitgangspunt dat (patriarchale) 
minderheidsgroeperingen groepsrechten moeten krijgen het traditionele rollenpatroon niet 
alleen in stand houdt, maar het deze patronen zelfs versterkt. Sekseverhoudingen evolueren 
hierbij tot de toetssteen van culturele tolerantie (Okin, 1997). 
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De ervaringen van leven als een minderheid19 in een christelijk en 
geseculariseerd land maken het leven voor moslims in het algemeen – en voor 
moslimvrouwen in het bijzonder – anders dan het leven in islamlanden 
(Angeles, 1998: 209). Méér nog dan mannen, worden islamitische vrouwen 
tussen twee culturen verscheurd. De culturele dualiteit die eigen is aan alle 
allochtonen van de tweede en verdere generaties, ongeacht hun land van 
herkomst, spaart mannen noch vrouwen en illustreert hoe moeilijk het is om als 
kind op een bepaald ogenblik te beseffen dat je anders bent – zij het uiterlijk – 
dan de omgeving waarvan je denkt deel uit te maken. Die dualiteit brengt de 
jongeren in conflict met zowel de cultuur van thuis – die zij niet goed begrijpen 
–als met die van de omgeving waarin zij leven– waardoor zij niet goed begrepen 
worden. De reeds vernoemde dualiteit veroorzaakt bij de meeste meisjes en 
vrouwen een staat van onzekerheid en zelfs onveiligheid, welke zich vooral 
manifesteert in culturele verscheurdheid, besluiteloosheid en gebrek aan 
ondernemingszin: zij zijn niet meer voldoende traditioneel ingesteld om te 
handelen volgens de culturele tradities van hun ouders, maar evenmin reeds 
voldoende geëmancipeerd om te handelen volgens de culturele tradities van het 
land waarin zij zijn opgegroeid. Hoe dan ook, de culturele dualiteit en de daaruit 
voortvloeiende factoren blijven de houding en gedragingen van de leden van de 
tweede en verdere generaties tot vandaag typeren (Alsulaiman, 1997: 165). 
Onder de prominente – en vaak toonaangevende – moslims van de focusgroepen 
leeft de overtuiging dat interne verschillen binnen de moslimgemeenschap(pen) 
problematisch zijn en een weinig coherent beeld van islam geven. Een 
(gegronde) ordening binnen deze moslimgemeenschap(pen) kan ervoor zorgen –
aldus de deelnemers aan de focusgroepen – dat er een meer nauwkeurige, 
minder angstaanjagende informatieverspreiding over islam aan niet-moslims in 
de directe, Belgische samenleving kan gebeuren (Vanderwaeren & Timmerman, 
2004: 64). 
 
De zeer specifieke situatie waarin moslims in West-Europa door hun 
migratiecontext en door hun religieuze minderheidspositie zich bevinden, 
verwijst tenslotte ook naar een proces van universalisering en lokalisering. 
Volgens Van Bruinessen en Allievi (2002) treedt dit duaal proces op bij de 
spreiding van islam naar niet-islamitische samenlevingen en culturen. Tijdens de 
focusgroepen benadrukken de deelnemers dat moslimmigranten naar West-
Europa hun verschillende lokale vormen van geloof meebrachten, inclusief 
lokale populaire praktijken en lokale verwijzingen naar religieuze autoriteiten. 
Zo lijkt ook de kloof tussen de wijze waarop mannen en vrouwen tegen zaken 

                                                 
19 De notie van 'minderheid' en natuurlijk de er tegenover geplaatste 'meerderheid', is deel van 
een cluster van politieke ideeën die samen met 'nationaliteit' en 'volkssoevereiniteit' zijn 
ontstaan in het Westen. De termen zijn een onderdeel geworden van de Westerse politieke 
woordenschat. 



12 

aankijken20 en waarop zij godsdienst beleven vanuit de gesegregeerde 
samenlevingen van de moslimlanden mee naar Europa te zijn gemigreerd. 
Onderzoek toont aan dat niet enkel het zingevingskader en de rituelen die in het 
thuisland als normaal worden ervaren, in het gastland onder druk komen te staan 
(Timmerman, e.a., 1999: 6), maar dat ook de genderverhoudingen21 wijzigen 
(Angeles, 1998: 209). Sommige moslimse migranten die aan de focusgroepen 
deelnamen erkennen dat er binnen de gemeenschappen –en dit vooral onder 
ouderen en onder mannen – een statisch en traditioneel beeld van man-vrouw 
verhoudingen leeft. In tegenstelling tot wat de aanwezigen vertellen over de 
moslimgemeenschappen kan men genderrollen echter net zoals identiteit niet als 
iets statisch beschouwen. Gender22 verwijst naar de rollen en de posities van 
vrouwen en mannen die het resultaat zijn van historische, politieke, 
economische, culturele en etnische factoren. Vrouwen en mannen gedragen zich 
conform aangeleerde sociale, culturele en religieuze codes die aanduiden wat 
men als ‘mannelijk’ of als ‘vrouwelijk’ in een bepaalde sociale en culturele 
context beschouwt. Op deze aangeleerde genderrollen hebben ook verschillende 
factoren zoals de veranderde ruimtelijke context een invloed. Deze en andere 
invloeden23 zullen ervoor zorgen dat genderverhoudingen binnen de 
gemigreerde moslimgemeenschappen wijzigen. Dit proces – of deze sociale 
revolutie zoals we in de inleiding opperen – kent in diverse 
moslimgemeenschappen in het Westen een begin.24 De deelnemers aan de 
focusgroepen melden immers dat de grote ongelijkheden in man-vrouw relaties 
in moslimgemeenschappen voortkomen uit een ‘wanbegrip’ onder gelovigen 
wat de religieuze plichten en vooral de religieuze rechten betreft (Vanderwaeren 
& Timmerman, 2004: 58). Bij het rechtzetten van dit ‘wanbegrip’ passen 
moslims hun religie aan de hun omringende samenleving aan. Weliswaar 
gebeurt dit vooreerst nog aarzelend en zoekend. We stelden namelijk vast dat 
onder jonge moslims in Vlaanderen verwarring leeft wat de aanwezige 
genderverhoudingen, seksualiteit, relaties en huwelijken in de samenleving 
betreft (Van der Heyden, e.a., 2004).  
 
                                                 
20 Feministische epistemologie toont aan dat elk standpunt, religieus of niet-religieus, niet 
enkel slechts binnen een cultureel kader geldig is, maar dat het eveneens pas geldig kan zijn 
wanneer we het genderaspect mee in rekening brengen (Longman, 2002: 9). 
21 Het genderconcept is in het ontwikkelingsdebat populair geworden aan het einde van de 
jaren tachtig. Het idee werd al veel vroeger uitvoerig beschreven, o.a. door De Beauvoir 
(1949) en in de jaren zeventig door feministische antropologen die ermee de sociale 
constructie van de identiteit van de geslachten aanduidden. 
22 Gender verwijst naar de verschillen tussen de geslachten die door de samenleving zijn 
aangebracht, terwijl ’sekse’ de aanduiding vormt voor biologische (natuurlijke) verschillen 
tussen mannen en vrouwen (De Beauvoir, 1949). 
23 Cultuur, klasse, religie, nationaliteit en zo meer kunnen naast gender allemaal een impact 
hebben op het leven van vrouwen (Maynard, 1994: 15).  
24 Zie de website van www.jvi.be in België, www.karamah.org voor bijvoorbeeld de 
Verenigde Staten. Of de chatboxen van populaire websites onder moslimjongeren als 
www.moslima.nl of www.maroc.nl.  
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3. Gelijkheid in islam 
 
"Volgens de islam zijn mannen superieur aan vrouwen”. Of omgekeerd: 
"vrouwen zijn minderwaardig volgens de islam". Opmerkingen als deze zitten 
tegenwoordig in de lucht. Het kan niet miskend worden dat – net als op andere 
plaatsen – in sommige moslimgemeenschappen vrouwen gediscrimineerd 
worden. Maar is dat typisch voor islam? Of heeft het niets met het islamitische 
model zelf te maken, en is de dagdagelijkse praktijk eerder het gevolg van 
tradities, culturele gebruiken en vastgeroeste gedragspatronen?  Veroorzaken 
immers niet bepaalde goed te omschrijven praktijken problemen in plaats van 
‘de’ of ‘een’ religie?  
 
De vraag die we omtrent gelijkheid in islam eerst behandelen, is deze naar de 
theoretische, meer theologische gelijkheid van vrouwen en van mannen in islam. 
Deze benaderen we bescheiden aan de hand van enkele verwijzingen naar 
islamitische, historische bronnen zoals de Koran, de Sunna en de Shari’a. Een 
vaak gehoord verwijt betreffende de studie van islam, en vooral de situatie van 
de vrouw daarin, is dat deze gebaseerd is op klassieke teksten en niet aansluit bij 
de maatschappelijke evolutie. Daarom verzamelen we ook enkele concrete 
(on)gelijkheden en kaderen we deze in de maatschappelijke realiteiten, zowel 
elders als bij ons. Heel concreet pogen we tenslotte de discussie en de kwestie 
van de hoofddoek zowel historisch en meer theologisch, als concreet hier en nu, 
bondig weer te geven. De islamitische sluier of hoofddoek heeft niet langer een 
uitsluitend religieuze betekenis, maar bevat zoals we zullen zien een grote 
symboolwaarde. 
 
 
3.1. Volgens de islamitische bronnen 
 
Sinds het begin van de twintigste eeuw is er in alle wereldgodsdiensten een 
proces van religieuze emancipatie op gang gekomen. Wat dit voor islam wil 
zeggen bekijken we na de volgende meer theoretische beschrijving van 
gelijkheid in islam.  
 
De ondergeschikte positie van vrouwen in religies wordt vaak verklaard en 
gerechtvaardigd vanuit religieuze achtergronden. Vele grote godsdiensten stellen 
de man als norm en maken vrouwen ondergeschikt aan zijn belangen. De heilige 
boeken, zoals de Bijbel en de Koran, maar vooral de latere interpretaties van 
deze, bevatten passages die het idee van de superioriteit van mannen 
ondersteunen. Daardoor bevinden vrouwen zich binnen de islamitische religie 
volgens diverse auteurs in een voortdurende, alomvattende en onveranderlijke 
staat van onderwerping. Hale (1989) wijdt dit aan de strikt geformuleerde 
genderrelaties in de Koran, Hadîths en Shari’a, de door vele moslims als eeuwig 
en universeel beschouwde religieuze en wettelijke doctrines, en de beschouwing 
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van ongelijkheid van vrouwen en mannen onder deze theologische en wettelijke 
doctrines (Hale, 1989: 247). We merken dat de islamitische bronnen zowel voor 
de gelijkheid tussen vrouwen en mannen voor God25 als voor de ongelijkheid 
tussen vrouwen en mannen kunnen gebruikt worden.  
 
In vergelijking met de twee andere grote monotheïstische godsdiensten en in 
tegenstelling tot de andere heilige schriften, spreekt de Koran tot beide 
geslachten en richt zich niet uitsluitend tot de man. Bij een nadere beschouwing 
van deze islamitische primaire bron blijkt dat inzake mannen en vrouwen de 
hele Koranische Boodschap rond een sterk centraal gelijkheidsbeginsel is 
gebouwd. Dit gelijkheidsbeginsel dient men vanuit het belang van de 
superioriteit van God voor een gelovige te begrijpen. Voor gelovige moslims 
bevat de Koran het eeuwige woord van God, zoals het door de Aartsengel 
Gabriël overgebracht werd aan hun profeet Mohammed. Tot op heden 
beschouwen gelovige moslims de Koran letterlijk als de Goddelijke Waarheid 
zoals ook de christenen tot in de 17de eeuw de Bijbel als de Goddelijke Waarheid 
beschouwden. Bijgevolg is elk vers uit de Koran voor een gelovige een mirakel 
op zich26. Dit betekent dat wat in de Koran staat, van groot gewicht blijft.  
 
Wanneer we over man-vrouw gelijkheid in islam wensen te spreken, zijn er 
allereerst twee aspecten die enige aandacht verdienen. Een eerste aspect is deze 
van de uniciteit van God die een pluriformiteit aan interpretaties mogelijk 
maakt. Al is het de bedoeling zoveel mogelijk over God te leren om te 
achterhalen hoe men God best kan dienen, toch kan een gelovige God nooit 
helemaal kennen want God is uniek (zie ook Koran, 112: 1-4). Deze uniciteit 
van God houdt al meteen een waarschuwing in: geen mens kan beweren het 
Woord van God volledig te begrijpen en wie dit wel zou doen, zou zich op 
gelijke hoogte plaatsen met God. Dit is in islam zowat de zwaarste zonde 
vermits dit het eerste en het meest essentiële geloofspunt – dat er geen god is 
dan God – verbreekt. Men kan dus hoogstens zeggen dat men het Woord van 
God zoekt te begrijpen. Daarbij zullen verschillende mensen tot verschillende 
interpretaties komen. De uniciteit van God, houdt met andere woorden tegelijk 
een pluriformiteit van interpretaties in. Wat in deze paper volgt, is dan ook niet 
‘dé’ interpretatie van de Koran, want die bestaat niet!27 Een tweede aspect dat 

                                                 
25 De Arabische term ‘Allah’ wordt hier bewust vertaald in God. Dit om nadruk te leggen op 
het feit dat ‘Allah’ in principe dezelfde God is als deze van het christendom en het jodendom. 
Het Arabische woord ‘Allah’ is daarenboven noch mannelijk, noch vrouwelijk. Taalkundig 
impliceert het islamitische godsconcept dus geen enkel voordeel ten gunste van mannen of 
vrouwen. En toch, al zouden monotheïsten er nadrukkelijk op wijzen dat hun God boven elk 
geslachtsonderscheid was verheven, toch blijft zijn essentie mannelijk (Armstrong, 1993: 67). 
26 Vele moslims geloven dat de enige echte Koran de Arabische Koran is zoals deze 
geopenbaard werd aan Mohammed. Een Koranvertaling wordt niet als Koran aanzien, maar 
wel als een interpretatie van de betekenis van de Koran door een vertaler. 
27 In deze paper tracht ik zo veel mogelijk de visie van moslimvrouwen (feministen en 
vrouwelijke theologen van moslimorigine, al dan niet in migratiecontext of als minderheid) 
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aandacht verdient, handelt over het nader te bepalen criterium dat gebruikt wordt 
om gelijkheid – en dus ook ongelijkheid – te bepalen. Wanneer men het over 
(on)gelijkheid van vrouwen en mannen wil hebben, moet men eerst bepalen op 
welk criterium men mannen en vrouwen wil vergelijken. Vanuit een islamitisch 
religieus referentiekader, dus voor een gelovige moslim, ligt het ultieme oordeel 
bij God. Hij is het die op de Oordeelsdag of Opstandingsdag over alle mensen 
zal oordelen. De Koran beklemtoont voor moslims de fundamentele gelijkheid 
van allen, mannen en vrouwen, en dit in het aanschijn van God. Als er in islam 
een fundamentele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zou bestaan, moet 
zich dat volgens de gelovigen ook vertalen in een bevoordelen van mannen op 
de Oordeelsdag. Daar is echter geen sprake van. De voorwaarden om tot het 
paradijs toegelaten te worden, zijn precies dezelfde voor mannen als voor 
vrouwen (zie Koran, 33: 35). De Koran (3: 195; 4: 124) benadrukt verschillende 
belangrijke waarden voor beide seksen. Hierover is er geen of weinig ruimte 
voor interpretatie in het voordeel van de een of de ander. Gezien de Koran 
expliciet vermeldt dat mannen en vrouwen op exact dezelfde gevolgen kunnen 
rekenen voor hun daden, maakt God geen onderscheid tussen de manier waarop 
hij mannen en vrouwen beoordeelt. Hij zal hen beoordelen op basis van hun 
vroomheid, niet op hun geslacht. Vele moslims verkondigen op voet hiervan de 
gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in islam. Gelijker is volgens hen niet 
mogelijk. Maar gezien voor moslims God de hoogste instantie in islam is, en 
vermits God mannen en vrouwen als gelijken behandelt, waarop baseren 
mannen zich dan om vrouwen toch (in praktijk) als inferieur te beschouwen? 
 
De opvatting dat mannen boven vrouwen verheven zijn, is kenmerkend voor alle 
grote wereldgodsdiensten. Ook voor islam, waar net als het christendom, de 
opvatting uit drie fundamentele veronderstellingen of mythen voortkomt. Deze 
zijn:  

- dat God in eerste instantie de man, en niet de vrouw heeft geschapen, 
want de vrouw wordt verondersteld geschapen te zijn uit een rib van de 
man en is daarom ontologisch een afgeleide en secundair;  

- dat de vrouw, en niet de man in de eerste plaats de oorzaak was van wat 
gewoonlijk ‘de zondeval’ of de verdrijving uit de Hof van Eden wordt 
genoemd, dus moeten alle ‘dochters van Eva’ met afschuw, argwaan en 
verachting beschouwd worden; (en) 

- dat de vrouw niet alleen uit de man maar ook voor de man was geschapen, 
en dat maakt haar bestaan louter instrumenteel en niet van fundamenteel 
belang (Hassan, 1994; 2001).  

Hieruit leidt Hassan (1994; 2001) drie meer theologische vragen, waarop de 
beschreven veronderstellingen min of meer het antwoord vormen, af. Deze zijn: 
hoe werd de vrouw geschapen? Was de vrouw verantwoordelijk voor de ‘val’ 
van de man? En waarom werd de vrouw geschapen? 

                                                                                                                                                         
zelf aan het woord te laten in hun beschrijving en verklaring van (on)gelijkheden van 
vrouwen en mannen in islam. 
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Omwille van een andere constructie28 in de Koran dan in de Bijbel staan de 
passages over de schepping die in het geheel ‘voor goede doeleinden’ is 
geschapen, niet in één verhaal, maar verspreid over in totaal dertig plaatsen. In 
geen enkele van deze ongeveer dertig passages waarin op allerlei manieren 
wordt gesproken over de schepping van de mensheid29 door God is een uitspraak 
te vinden die zou kunnen worden geïnterpreteerd als een verklaring of suggestie 
dat de man eerder dan de vrouw werd geschapen of dat de vrouw uit de man 
werd geschapen. Volgens de Koran hebben de man en de vrouw dezelfde aard, 
is de een niet ondergeschikt aan de ander en zijn ze beiden uit dezelfde eenheid 
ontstaan. Meermaals en duidelijk verklaart de Koran (zie Koran, 4: 1; 6: 98; 7: 
189) dat de mensen allemaal van dezelfde nafs zijn gecreëerd (Al-Hibri, 2001: 
56). Toch gelooft de gewone moslim dat God eerst Adam30 maakte en dat Eva31 
werd geschapen uit een rib van Adam, ook al bestaat er geen enkele grond voor 
deze mythe in de Koran, die in verband met de schepping van de mens altijd in 
termen van volkomen gelijkheid spreekt (Hassan, 1994: 33). Dat moslims 
geloven dat Eva uit een rib van Adam werd geschapen is een gevolg van de 
opname van het Jahawistische verhaal over de schepping van de vrouw in de 
Hadîth-literatuur, die naast de Koran de tweede bron van de islamitische 
tradities is. Naast de Koran ontstond er immers de notie van Sunna, die de 
gewoontes aanduidt volgens welke de gemeenschap van gelovigen leeft of zou 
moeten leven, en een hele wetenschap van ‘overleveringen’ of ‘Hadîth’.32 Zowel 
in de Koran als in de Hadîth staan normatieve voorschriften waaraan een 
‘goede’ moslim zich moet houden. De ‘Hadîth’ berichten wel over de 
handelswijze of beslissingen van de profeet in concrete kwesties, maar zijn geen 
letterlijke dictaten van de profeet. Ze lijken pogingen om een islamitisch 
betrouwbaarheidscertificaat op later ontstane meningen en praktijken te plakken 
en maken geen deel uit van de Koran zelf. De oudste tradities ontstonden ook 
pas enkele decennia na de dood van Mohammed33. De argumenten die de nadruk 
leggen op de verschillen tussen mannen en vrouwen als een rechtvaardiging 
voor vrouwenverdrukking zijn gebaseerd op zulke Hadîths en andere secundaire 

                                                 
28 De huidige volgorde van de Koran soera’s en verzen komt niet overeen met de 
aanvankelijke openbaring. 
29 De mensheid wordt in de Koran aangeduid met generieke termen zoals ’an-nas, ’al-’insân 
en bashar. Zie ook voetnoot 30 omtrent « ‘adam ». 
30 Hier moet worden opgemerkt, dat het woord « ‘adam » een collectief zelfstandig 
naamwoord is dat verwijst naar de mensheid als soort, en niet naar een mannelijke mens. Ook 
in de Koran verwijst het woord « ‘adam » in 21 van de 25 gevallen naar de mensheid 
(Hassan, 1994: 33-34). 
31 «Hawwa» ( ~ Eva) wordt overigens in de Koran nergens vermeld (Hassan, 1994: 33-34). 
32 De gewoonten of overleveringen – kortweg tradities – van de profeet Mohammed worden 
aangeduid met het woord « Hadîth » in het enkelvoud. «’Ahâdith» is het Arabische meervoud. 
In deze paper verwijzen we naar de Hadîth als de verzameling van deze teksten. 
33 De oudste tradities zouden pas decennia na Mohammeds dood zijn ontstaan en hebben een 
betrouwbaarheidswaarde gekregen via de keten van betrouwbare getuigen die het bericht 
hebben overgeleverd. Zo een keten heet ’isnâd (’asânîd) (Leezenberg, 2001: 53-54). 
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interpretaties34 van de Koranische verzen.35 Ofschoon de verzen uit de Koran 
tijdloos en onhistorisch zijn, geldt dit niet (automatisch) voor vele interpretaties 
in de overleveringen. De Hadîth bevatten tal van tegenstrijdigheden en ook 
bepaalde teksten in de Koran blijken niet met andere te rijmen (Selim, 2003: 
25). Twee verschillende opvattingen over de schepping van de vrouw kunnen zo 
naast elkaar voortbestaan, want in de twee meest gezaghebbende 
Hadîthverzamelingen van de Imâms Bûkhari (810-870) en Mûslim (817/821-
875)36 wordt verteld dat de vrouw ofwel uit een rib is geschapen ofwel gelijk is 
aan een rib die gebogen is en nooit kan worden rechtgemaakt. Afhankelijk van 
wat men wil benadrukken, citeert men afwisselend uit de ene en de andere bron 
(Selim, 2003: 26). Duidelijk wordt hier dat islam, net als elke godsdienst, op 
verschillende manieren kan worden uitgelegd, wat diverse sekten en 
groeperingen veroorzaakt. Ofschoon in theorie de Koran nooit beneden de 
Hadîth kan worden gesteld, lijkt dit in het geval van de schepping van de vrouw 
toch te zijn gebeurd (Hassan, 1994: 34). De negatieve impact van het verhaal 
van Eva op het leven van joodse, christelijke en islamitische vrouwen is 
onmogelijk te overdrijven (Hassan, 2001: 62).  
 
Uit voorgaande is gebleken dat de Koran de Bijbelse visie op de schepping 
overneemt. Belangrijk is dat de Koran de schuld van de zondeval niet in de 
schoot van Eva werpt37. Ofschoon er in de Koran hierover geen enkele 
nadrukkelijkheid bestaat, bevestigen moslims over het algemeen toch dat de 
vrouw verantwoordelijk was voor de ‘zondeval’38 van de man. Moslims, net 
zoals christenen, zien vrouwen vaak als ‘de poort van de duivel’, waarbij ze 
voor hun vrouwvijandige opvattingen steun vonden in Hadîth die eigenlijk geen 
gezag boven de Koran hebben, maar wel populair zijn (Hassan, 1994: 35). De 
nadruk in de Hadîth ligt op het belang van de gehoorzaamheid en de 
dankbaarheid van een vrouw jegens haar man. Het is ook als gevolg van hun 
‘ondankbaarheid’ dat volgens de traditie de meeste inwoners van de hel 
vrouwen zijn (Cornille, 1994: 79)! 
 

                                                 
34 De problemen aangaande interpretaties en de voorstellingen en veronderstellingen dat een 
bepaalde periode invloed heeft op de lezingen en vertalingen van een tekst is onmiskenbaar 
voor alle centrale islamitische teksten en niet enkel voor de teksten van het islamitisch 
wettelijk denken (Ahmed, 1992: 93). 
35 Opmerkelijk is evenwel dat de getuigenissen over wat de Profeet zei die zijn aangebracht 
door vrouwen, op gelijke voet staan met wat mannen rapporteerden over uitspraken en 
gedragingen van de profeet (Selim, 2003: 25). 
36 Er zijn zes Hadîth-verzamelingen die berusten op relatief betrouwbare ketens van 
overleveringen. De Sahîh van Bûkhari en van Mûslim zijn de twee belangrijkste, 
betrouwbaarste verzamelingen (Khoury e.a., 1995: 182-183). 
37 Voor meer informatie: zie Koran, 7: 19-27 en voetnoot 39. 
38 Volgens de Koran betoonden Adam en Eva oprecht berouw voor hun misstap, waarop God 
hen vergiffenis schonk. Zo is er in islam geen sprake van een erfzonde, een val van de hemel 
naar de aarde, want Adam was altijd bedoeld als Gods plaatsbekleder op aarde. Koran, 2: 30. 
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Waarom de vrouw geschapen werd, beantwoordt Hassan tenslotte slechts 
summier. De rol van mannen en van vrouwen in de samenleving is op harmonie 
en samenwerking gericht. De Koran definieert mannen en vrouwen als elkaars 
medestanders, die elkaar helpen het rechte pad te bewandelen (Koran, 9: 71). Zo 
wordt ook de islamitische huwelijksband door rust, mededogen en genegenheid 
gekenmerkt. De theologisch beschreven relatie tussen man en vrouw spreekt van 
een zodanige complementariteit dat ze elkaars tekortkomingen verhult. Dit 
standpunt heeft belangrijke consequenties in verschillende gebieden van de 
islamitische genderrelaties (Al-Hibri, 2001: 50). 
 
Ofschoon de Koran zich specifiek tot zowel mannen als vrouwen richt, zijn 
vrouwen op juridisch vlak vaak niet gelijk. Het gebrek aan (kennis over de) 
rechten van vrouwen of het gebrek aan controle over hun eigen leven volgens de 
islamitische wetten, trachten zowel moslimreformisten als moslimfeministen 
door middel van verschillende technieken in praktijk weg te werken. Eén van 
deze technieken is de reïnterpretatie van de Koranische verzen die klaarblijkelijk 
mannen privilegieert en de genderrollen versterkt. Veel klassieke en 
postklassieke interpretaties zijn immers op ervaringen van mannen gebaseerd en 
erg beïnvloed door de patriarchale maatschappijen waarin zij leefden 
(Vanderwaeren, 2004). Het is door de interpretatie van mannen en hun 
samenstelling van een corpus van Korancommentaren (Tafsîr), waarin de 
mannelijke superioriteit en een patriarchale cultuur worden verdedigd, dat het 
basisgegeven van de Koranische gendergelijkwaardigheid uit het oog werd 
verloren. De gevestigde versie van islam overleefde –als enige legitieme 
interpretatie –niet omdat het de enige, aanvaarde interpretatie was, maar omdat 
het de interpretatie van de politiek dominante groep was (Ahmed, 1992: 239). 
De techniek van (re)interpretatie zorgt er nu steeds meer en meer voor dat de 
eigen ervaringen en de vragen van vrouwen in islam aan bod komen. Gezien de 
Koran en de Hadîth over heel wat domeinen van privaat- en handelszaken en 
over de wereldse macht geen uitspraken deden, bestaan de islamitische tradities 
niet enkel uit deze twee bronnen. De Shari‘a, als de neerslag van de Koran en de 
Sunna in het recht, ontwikkelde een volledig islamitische jurisprudentie39. 
Aanvankelijk gebruikte men voor de domeinen waar de Koran en de Hadîths 
geen uitspraken deden, het oordeel of de opinie (ra’yy) van individuele rechters 
zonder inperkingen van algemeen geaccepteerde principes of richtlijnen. Het 
ontstaan van juridische studiegroepjes was niet te vermijden. Deze hielden zich 
bezig met de vraag hoe de rechtspraak meer in overeenstemming kon worden 
gebracht met wat zij zagen als de geest van de Koranische wetten. De vier 
belangrijkste van deze rechtsstromen zijn de rechtsscholen (madhabs - madâhib) 
binnen de islamitische orthodoxie, het soennisme, namelijk de Hanafieten, de 

                                                 
39 De ’usûl al-fiqh of de vier basiselementen van de islamitische jurisprudentie zijn de Koran, 
de Sunna, de Qiyâs en de ’Iğmâ‘(Khoury e.a., 1995: 123-130). 
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Malakieten, de Sjafi‘ieten en de Hanbalieten40. Ze verschillen vooral ten aanzien 
van de vraag hoe, wanneer en op welke basis individuele rechtsgeleerden 
interpretatie (individuele inspanning om tot een oordeel te komen of ‘iğtihâd)41 
uit kunnen uitoefenen. Het is hier dat er consensus (’iğmâ‘)42 van de 
gemeenschap wordt gezocht. De onfeilbaarheid van de gemeenschap wordt niet 
alleen door de rede43 gegarandeerd: ze moet berusten op de openbaring. Als er 
eenmaal consensus bereikt is en deze is gefundeerd, is ze superieur aan alle 
andere bewijsmateriaal, inclusief dat uit Koran en de Sunna. In de islamitische 
jurisprudentie is de consensus van de gelovigen, of in de praktijk meestal van 
mannelijke rechtsgeleerden, een ongemeen sterke bron van juridische, sociale en 
cognitieve zekerheid.  
 
Terwijl verschillende bronnen hebben bijgedragen tot wat tezamen de 
islamitische tradities wordt genoemd, zijn zij niet van gelijk gewicht. Van alle 
bronnen van de islamitische tradities is de Koran zonder twijfel de meest 
belangrijke, die door moslims in het algemeen wordt beschouwd als de primaire 
en meest gezaghebbende bron van de normatieve islam.  Evenwel stellen we 
vast – net als de aanwezige deelnemers van de focusgroepen – dat vele moslims 
te pas en te onpas de Koran erbij halen om hun ‘gelijk’ te behalen. Vaak 
verwijzen ze dan naar de Koran om traditionele, culturele invloeden te 
verrechtvaardigen. Hieruit ontstaan uiteraard vele misverstanden. Zeer 
illustratief beschrijft bijvoorbeeld Hassan (1994; 2004) hoe rechten van vrouwen 
en meisjes geschonden worden onder het mom van islam, islamitisch – en dus 
goddelijk – recht. Het is belangrijk blijvend voor ogen te houden dat in de 
islamitische bronnen voor elk wat wils zit: zowel zij die de ongelijkheid als zij 
die de gelijkheid van vrouwen en mannen willen benadrukken, vinden er hun 
gading! 
 
Bij lezing van Koran (en Sunna) blijken mannen en vrouwen naar voren te 
komen als afzonderlijke individuen, met eigen rechtspersoonlijkheden.44 Ook 
vrouwen kunnen deelnemen aan het politiek, sociaal en economisch leven. Een 
vrouw kan zelf haar echtgenoot kiezen, en kan zelf bepalingen in een 
                                                 
40 De grootste moslimgemeenschappen in België volgen respectievelijk de Malikitische 
rechtsschool (Maghrebijnse gemeenschappen) en de Hanafitische rechtsschool (vnl. de Turkse 
gemeenschap). Over de verschillende rechtscholen: zie Khoury e.a., 1995: 69-70, 185, 185-
186, 244-245. 
41 Khoury e.a., 1995: 123-130. 
42 Khoury e.a., 1995: 123-130. 
43 Het analoog redeneren of Qiyâs heeft in de rechtspraak nooit zoveel aanzien genoten als 
consensus laat staan als Sunna of Koran, maar in een filosofische en theologische context 
verdient deze notie aandacht (Leezenberg, 2001: 56). 
44 In het onderzoeksrapport waarop deze paper gebaseerd is, wordt uitgebreid ingegaan op wat 
de Koran en de Sunna, vaak met tegengestelde resultaten, zeggen over gelijkheid voor 
vrouwen en voor mannen in islam en dit wat beloningen en straffen voor eigen daden, het 
islamitisch familierecht en een islamitisch huwelijk betreft (Vanderwaeren & Timmerman, 
2004: 23-33). 
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huwelijkscontract laten opnemen. Het huwelijk is volgens het islamitisch recht 
een verbintenis tussen gelijken. De man kan niets van de vrouw eisen, ook geen 
dienstbaarheid, terwijl de vrouw van de man wel zorgplicht kan eisen (zie 
Koran, 65: 6-7)45. De vrouw geniet de vrijheid thuis te blijven, of uit werken te 
gaan. In beide gevallen moet de man financieel voor haar zorgen (kledij, 
woonst, voedsel, medicijnen enz). Het vermogen dat de vrouw zelf verdient of 
erft, mag ze volledig voor zichzelf houden; ze moet er niets van gebruiken voor 
het lenigen van de kosten van het gezin. Ze kan haar vermogen beheren zoals ze 
zelf wil, niemand kan aanspraak maken op dit vermogen, ook haar man niet.46 
Als moeder wordt een vrouw hoog gewaardeerd. Maar met of zonder kinderen, 
moet de man zijn vrouw met respect, voorkomendheid en vriendelijkheid 
behandelen en moet hij haar mogelijks minder aangename kantjes verdragen. 
Het gebruik van fysiek geweld tegen de vrouw is niet toegestaan47. Ze kan 
scheiden48, waarbij kinderen onder de 7 jaar in principe aan haar toegewezen 
worden. Ze heeft hetzelfde recht op onderwijs als de man. Gelijke daden leveren 
gelijke beloningen op (zie Koran, 16: 97). Meest cruciaal is immers dat ze door 
God als gelijke aan de man beschouwd wordt, en door God op precies dezelfde 
basis zal beoordeeld worden als mannen, dus welke grond zouden mannen dan 
nog kunnen hebben om vrouwen als minderwaardig te beschouwen? Trouwens, 
mannen die vrouwen als inferieur aanzien, worden in de Koran scherp 

                                                 
45 Het bestaan van de zorgplicht langs de zijde van de man verklaart historisch waarom in het 
islamitische erfrecht een zoon een groter deel toegewezen krijgt. Volgens het islamitisch 
erfrecht draagt een man alle lasten en krijgt hij bij een erfenis twee parten terwijl een vrouw 
(dochter) één part krijgt (Vanderwaeren & Timmerman, 2004: 30-33). 
46 Wat betreft dit volledig beheren, omwille van het nastreven van rechtvaardige financiële 
transacties zou men Koranvers 2: 282 omtrent (on)gelijkwaardigheid van getuigenissen 
moeten interpreteren  (meer hierover zie: Vanderwaeren & Timmerman, 2004: 32). 
47 Zij die verklaren dat de Koran toestaat een ongehoorzame vrouw te slaan baseren zich op 
Koran, 4: 34. Vrouwelijke moslimtheologen echter pleiten ervoor rekening te houden met het 
feit dat de vroege interpretaties van de Koran plaatsvonden in een sterk patriarchale 
maatschappij en dat het toestaan van het slaan van een ongehoorzame vrouw gebaseerd is op 
een interpretatie door traditionalisten en daarop verankerde vertalingen. Moslimtheologen en 
modernisten pleiten voor het herbekijken van patriarchale interpretaties door traditionalisten 
en verklaren dat het slaan van ongehoorzame vrouwen door mannen niet past in het opnieuw 
geïnterpreteerde (huidige) islamitisch model (Vanderwaeren & Timmerman, 2004: 34). 
48 In tegenstelling tot oorspronkelijke andere wereldgodsdiensten staat islam ook voor 
vrouwen echtscheiding toe. Het islamitische model moedigt wel eerst verzoeningspogingen 
aan, onder meer door het inlassen van een afkoelingsperiode. Wanneer verzoening niet 
mogelijk blijkt, is echtscheiding toegelaten. Talrijke verzen in de Koran en uitspraken van de 
profeet handelen hierover. Zo kan een vrouw scheiden omdat een man haar slaat; omdat hij 
niet voldoende geld aan haar spendeert; omdat hij haar seksueel niet bevredigt; omdat hij haar 
behandelt op een manier die zij met geduld niet meer kan verdragen; omdat ze denkt dat het in 
haar eigen belang is te scheiden; omdat hij in enig opzicht haar geloof hindert; omdat hij zelf 
handelingen stelt die in overtreding zijn van zijn geloof; enz. Verzen over scheidingen: 
Koran, 2: 227-232; Koran, 2: 236-237; Koran, 2: 241; Koran, 4: 19-21; Koran, 4: 35; Koran, 
4: 130; Koran, 33: 28; Koran, 33: 37; Koran, 33: 49; Koran, 58: 2-4; Koran, 65: 1-7 
(Vanderwaeren & Timmerman, 2004: 34-37). 
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terechtgewezen49. Toch leert de dagdagelijkse realiteit ons dat in veel 
moslimsamenlevingen (en -gemeenschappen) vrouwen niet de rechten hebben 
die hen nochtans vanuit de Koran en de Sunna toegekend worden. 
 
 
3.2. Gelijkheid in praktijk 
  
Aan de grondslag van negatieve houdingen ten aanzien van vrouwen liggen 
theologische assumpties die ruim verspreid zijn in de moslimculturen (Hassan, 
2001: 55). Religieus gesanctioneerde denkbeelden over de ondergeschiktheid 
van vrouwen aan mannen zijn ook vaak diepgeworteld. Door een beroep te doen 
op hogere machten legitimeert men in praktijk een patriarchale situatie. Ook 
voor de deelnemers aan de focusgroepen vloeien ongelijkheden voort uit de 
traditionele ongelijkheden die in de verschillende islamitische culturen bestaan. 
Opvallend is dat vooral de aanwezige vrouwen de ongelijkheden lijken te 
vergoelijken, zelfs te minimaliseren. Ze doen dit door bijvoorbeeld te verklaren 
dat het nu eenmaal zo is omdat we in een mannenmaatschappij leven, dat de 
wereld nu eenmaal imperfect is, dat de ongelijkheden ook in het Westen 
ondanks het feminisme nog niet verdwenen zijn en zelfs door de Koran als 
‘overbeschermend voor vrouwen’ te noemen (Vanderwaeren & Timmerman, 
2004: 59-60). Hiermee bevestigen de vrouwen van de focusgroepen de 
vaststelling van Nielsen (1987) dat vooral moslimvrouwen zelf een onderscheid 
tussen cultuur en religie maken. Tot cultuur behoren volgens hen dan de 
onderdrukkende trends die uit de ouderlijke etno-sociale achtergrond 
voortkomen, waaronder dus ook de patriarchale realiteit in 
moslimsamenlevingen en -gemeenschappen. Religie is voor hen dan puur en 
zuiver, onbedorven door enige cultuur of genderdiscriminatie (Nielsen, 1987: 
392).  
 
Dat de patriarchale realiteit in moslimlanden erg verschillend is van het reeds 
beschreven islamitisch ideaal (Al-Hibri, 2001: 48) maakt dat islam evenmin als 
andere wereldreligies adequaat kan bekeken worden tenzij door de patriarchale, 
sociale systemen die deze religies voortbrengen in rekening te brengen. Zoals er 
echter geen universele interpretatie van islam is, is er evenmin een universeel 
patriarchaal systeem50. Toch achten auteurs als Hassan (2001: 55) een 

                                                 
49 De Koran bevat verschillende terechtwijzigingen voor mannen die vrouwen inferieur 
achten. Bijvoorbeeld Koran, 16: 58-62 beschrijft een terechtwijzing voor mannen die zonen 
verkiezen boven dochters en Koran, 42: 47-59 duidt aan dat vrouwelijke en mannelijke 
kinderen volledig gelijkwaardig zijn (Vanderwaeren & Timmerman, 2004: 37). 
50 Er is niet zoiets als de essentie van een godsdienst, er is alleen een geheel aan mogelijke 
gebruikswijzen en variërende praktijken die tot uiteenlopende en zelfs tegengestelde 
interpretaties aanleiding geven. Al naar gelang context en moment domineert deze of gene 
versie. Dat betekent niet dat een godsdienst op elk ogenblik om het even wat zou kunnen 
inhouden maar dat het ‘wezen’ of de ‘echte’ kern ervan een valse probleemstelling is. De 
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feministisch of niet-patriarchaal perspectief als essentieel in de poging om 
genderrechtvaardigheid of man-vrouw gelijkheid in islam aan te duiden.  
 
Ofschoon de meningen hierover verdeeld zijn, betekende de islamitische 
bijdrage in een historische context bekeken een flinke stap vooruit (Alsulaiman, 
1997: 165). De komst van islam bracht historisch gezien een verbetering teweeg 
in de positie van de vrouwen in het oude Arabië. Ze kregen eigen bezit en 
bepaalde rechten en werden enigszins beschermd tegen een slechte behandeling 
door hun echtgenoten of eigenaars. Het doden van vrouwelijke baby’s, dat in 
heidens Arabië uit gewoonte werd toegestaan, werd door islam wettelijk 
verboden (Lewis, 1995: 209-210). Zoals eerder reeds beschreven, kenmerkt het 
islamitisch ideaal zich door een krachtig egalitarisme (Armstrong, 1993: 183) en 
absolute morele en geestelijke gelijkheid van beide seksen (Armstrong, 1993: 
182). Dat deze spirituele en ethische gelijkheid zich niet in de meeste 
islamitische wetten reflecteert, verklaart Lewis (1995: 183) doordat net zoals bij 
het christendom mannen zich de islam eigen maakten. Bepaalde teksten legden 
de mannen zodanig uit dat die negatief voor islamitische vrouwen uitvielen. Ook 
feministen als Mernissi (1983; 1991: vi-vii) erkennen dat islam in zichzelf niet 
méér verdrukkend is ten aanzien van vrouwen dan het jodendom en het 
christendom.  
 
Veel van de vooroordelen van het jodendom en het christendom ten aanzien van 
vrouwen werden door islam,  als de jongste van de drie grote religies uit de 
Arabische samenleving van de 7e en 8e eeuw, overgenomen. In de Hadîth 
literatuur weerklinkt bijvoorbeeld duidelijk de Arabische cultuur van de 7e  en 8e  
eeuw. Maar het is vooral tegen de 11e eeuw dat de positie van de vrouw in de 
klassiek-islamitische samenleving begon te verslechteren (Alsulaiman, 1997: 
156). Vele vooraanstaande vrouwen in de islamwereld benadrukken 
tegenwoordig dat de achterstelling van vrouwen niet vanuit de Koran mag 
worden verklaard –zoals het Westen enerzijds en het islamitisch 
fundamentalisme anderzijds willen doen geloven– maar wél vanuit eeuwenoude 
gewoonten, die voor een stuk teruggaan op oude oosterse en pre-islamitische 
tradities (De Smet & Van Reeth, 2001: 33). Zoals reeds besproken, schreven de 
vroege Koranexegeten vanuit een patriarchale maatschappij en kozen zij 
systematisch voor interpretaties die daarin pasten. Dankzij de toegang tot de 
heilige boeken en de religieuze bronnen van hun respectievelijke tradities komen 
ook vrouwen tot inzicht in de bredere historische context van bepaalde teksten 
die de discriminatie in de hand hebben gewerkt. Ze worden zich bewust van de 
afwezigheid van enige schriftelijke basis voor bepaalde onderdrukkende 
praktijken en van het bestaan van teksten die door de tradities werden 
verwaarloosd en die de gelijkheid van man en vrouw benadrukken (Cornille, 
1994: 177). Uit de religieuze tradities blijkt dat het in feite meer in 

                                                                                                                                                         
vraag is wie over de macht of de middelen beschikt om zijn versie op te dringen aan zijn 
‘geloofsgenoten’ (Maalouf, 1998: 58-60). 
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overeenstemming met het geloof is deze teksten in termen van gelijkheid, en 
niet van hiërarchie op te vatten (Hassan, 1994: 35).  
 
Vrouwen hebben de ongelijke behandeling niet altijd geduldig over zich heen 
laten komen. Het verzet tegen discriminatie is door de eeuwen heen wereldwijd 
en met veel creativiteit gevoerd. Op basis van hun levenservaringen zijn de 
meeste moslimvrouwen die actief de mensenrechten verdedigen, overtuigd van 
de discriminatie van vrouwen in alle islamitische samenlevingen en dit van hun 
wieg tot het graf (Hassan, 2001). Gezien ook de moderne notie van 
mensenrechten afkomstig is van een Westerse, seculiere context, vinden 
moslims in het algemeen, maar moslimvrouwen in het bijzonder, zichzelf in een 
moeilijke situatie als zij een discussie over mensenrechten beginnen of eraan 
deelnemen (Hassan, 2001: 67). Velen van hen raken in verschillende opzichten 
sterk vervreemd van de islamitische cultuur. Een vervreemding die vaak leidt tot 
woede en verbittering ten aanzien van patriarchale denksystemen en sociale 
structuren die de meeste (islamitische) samenlevingen kenmerken. Het lijkt ook 
wel of moslimvrouwen enkel feministische doelen kunnen bereiken door hun 
cultuur opzij te schuiven voor het niet-androcentrische en niet-vrouwenhatende 
Westen. Moslimvrouwen die zich rebels en afwijkend van de islamitische regel 
opstellen, kunnen inderdaad rekenen op steun en sympathie vanwege het 
Westen. In tegenstelling tot de overvloed van aandacht die er gaat naar arme en 
verdrukte moslimvrouwen gaat er weinig aandacht naar de zelfbewuste 
moslimvrouwen van vandaag die strijden voor het behoud van hun religieuze 
identiteit en hun persoonlijke autonomie tegen bepaalde onbuigzame aspecten 
van de moslimcultuur en het imperialisme van Westerse, seculiere culturen 
(Hassan, 2001: 67-68). Tijdens de focusgroepen waarschuwen de mannen voor 
de moeilijke keuze die een vrouw noodgedwongen lijkt te moeten maken. Een 
keuze om in de Belgische samenleving te leven maar buiten de eigen 
gemeenschap, of een keuze om een leven binnen de eigen gemeenschap zoals 
die nu is te leiden. Is bij keuze één een leven buiten de gemeenschap, zonder 
familie, geen té zware opgave?  Zowel mannen als vrouwen beschouwden de 
huidige positie van de Westerse vrouw allerminst als een te volgen voorbeeld, 
dit in tegenstelling tot de islamitische schrijvers en militante emancipatorische 
vrouwen van de negentiende en de twintigste eeuw die graag naar de positie van 
de Europese vrouw als nastrevenswaardig model verwezen. Tijdens de 
focusgroepen verwijzen de deelnemers naar de schaduwzijden van het leven van 
de Westerse vrouw die op allerlei wijzen (economisch en sociaal) gebonden is.51  
 
Gelijkheid van vrouwen en mannen in de islamitische praktijk wordt zelfs nog 
complexer wanneer we de status van vrouwen binnen 

                                                 
51 Gelet op het feit dat de islam de vrouw niet belet te studeren of carrière te maken, zien vele 
islamitische vrouwen geen heil in de naar Westers model gerichte emancipatie die ze, terecht 
of onterecht, als een proces aanzien dat de vrouw van ‘haar vrouwelijkheid’ berooft 
(Alsulaiman, 1997: 159). 
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moslimminderheidsgroepen willen bestuderen. Deze ontstaat niet enkel als een 
resultaat van behoren tot een minderheid in een anders-religieuze samenleving. 
Ook de secundaire karakteristieken van een minderheid zijn voor hen geldig, 
namelijk minder economische controle en politieke macht (Wadud-Muhsin, 
1989: 161). Voor Alsulaiman (1997) is het niet islam, zelfs niet de tradities, 
maar vooral de sociale druk op minderheden die bijdraagt tot het inperken van 
de rol van de Marokkaanse en Turkse vrouwen in onze samenleving. Hoe 
kleiner de gemeenschap is, hoe groter de sociale druk wordt, schrijft hij 
(Alsulaiman, 1997: 158). Leden van dezelfde gemeenschap viseren elkaar, 
praten onderling over elkaar en bemoeien zich constant met elkaars privé-
aangelegenheden. Het is de sociale druk in de eerst plaats die het bestaan van 
een rigide conservatisme verklaart. Vele ouders vrezen dat hun kinderen, in het 
bijzonder de meisjes, zouden afdwalen en zich een andere levenswijze dan die 
van hun ouders zouden aanmeten. Onder druk van die vrees handelen vele 
ouders zowel irrationeel als emotioneel (Alsulaiman, 1997: 158). Het geschetste 
conservatisme en de daaruit voortvloeiende sociale druk leiden resoluut tot de 
gekende aanklacht tegen de beperkingen van de rol van de islamitische vrouw. 
Uit vrees voor laster en roddel verbieden vele traditioneel ingestelde islamitische 
mannen hun vrouwen initiatieven buitenshuis te nemen. Dit is in geen enkel 
geval cultuurgebonden of eigen aan islam blijkt tijdens de focusgroepen. Het is 
veeleer een emotionele en tevens irrationele reactie op het onrecht dat de sociale 
druk mogelijk maakt, waarvan de oorzaak in de eerste plaats in de sociologie 
van minderheden gezocht moet worden. Door de opvoedende en 
sensibiliserende rol die vrouwen in het gezin spelen, leidt de inperking van hun 
rol tot verarming van hun geest en bijgevolg van heel het gezin (Alsulaimain, 
1997: 162). De deelnemers van de focusgroepen spreken eveneens over de 
specifieke situatie van moslims in een migratiecontext. Ze verwijzen vooral naar 
de hypocrisie in de heersende mentaliteit, vooral onder de mannen, in de 
moslimgemeenschappen. Men maakt op irrationele wijze een onderscheid tussen 
de veronderstelde gedragingen van goede moslimvrouwen en moslimmannen. 
Alsulaiman (1997) verklaart net als een deelnemer aan de focusgroepen dat de 
moslimvrouw in België op drie vlakken wordt gediscrimineerd: namelijk omdat 
zij islamitisch allochtone is (1), omdat zij vrouw is (2) en omdat zij meestal 
laaggeschoold is (3). Daarom precies is haar situatie vaak aanleiding tot vele 
discussies, waaruit men allerlei conclusies trekt die niet altijd gegrond en 
objectief zijn (Alsulaiman, 1997: 166). Hoe dan ook, de situatie van de in België 
wonende islamitische vrouwen is aldus de moslims van de focusgroepen 
permanent aan het veranderen. 
 
 
3.3. De kwestie van de sluier 
 
Een heikel punt in islam dat met gelijkheid van vrouwen en mannen in islam te 
maken heeft, is het dragen van een sjaal, tsjador, hoofddoek, sluier, khimâr, 
burqa, … door vrouwen. In het Westen is de verwarring, door het oneigenlijke 
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gebruik van al deze termen nog groter geworden. Deze termen zijn zelfs maar 
enkele termen die door elkaar gebruikt worden voor een fenomeen dat 
historisch, linguïstisch, sociaal en cultureel een sterke evolutie doormaakte en 
die door de huidige polemiek nog in een stroomversnelling is geraakt. De 
tolerantie tegenover de islamitische hoofddoek lijkt in België verminderd: 
moslimvrouwen met een hoofddoek worden vaker het slachtoffer van 
scheldwoorden en zelfs van fysieke aanvallen (International Helsinki Federation 
for Human Rights, 2004). Uit al deze discussies komt duidelijk naar voor dat de 
meest gevoelige kwesties over (interlevensbeschouwelijk) samenleven de 
verhouding tussen het lichaam en het heilige betreffen. Door de jaren heen 
variëren alle discussies polair van “een-100%-voor-bedekking-van-het-gehele–
lichaam” tot “een-niet-nodig-want-de-hoofddoek-heeft-niets-te-maken-met-je-
geloof-in-God”. 
 
Opmerkelijk is de vele aandacht gericht op de islamitische voorschriften die 
betrekking hebben op de lichaamsbedekking van vrouwen (Koran, 24: 31 & 
Koran, 33: 59), terwijl moslimmannen zich ook horen te bedekken (zie Koran, 
23: 30) (Selim, 2003: 29). Nochtans handelen slechts enkele passages in de 
Koran over bedekking van lichaamsdelen. De bestaande verzen zijn 
daarenboven niet erg duidelijk geformuleerd en voor verschillende interpretaties 
vatbaar. Zo is er een interpretatie van verzen die wijst op een verplichting van de 
hoofddoek voor de vrouwen van de profeet. Of volgens een andere interpretatie 
schrijft de Koran de sluier niet aan alle vrouwen voor, maar alleen aan de 
vrouwen van Mohammed, als bewijs van hun status.  
 
Over de oorsprong van de hoofddoek is het moeilijk duidelijkheid te krijgen. Er 
zijn meerdere verklaringen. Het bedekken van het menselijke lichaam is zeker 
niet iets nieuws. Zowel het jodendom als het christendom hebben net als de 
islam elk wat te melden over het bedekken van het vrouwenlichaam. Deze drie 
religies gaan ervan uit dat de vrouw beschermd moet worden omdat zij een 
verleidelijk wezen is. Ze hebben allen een heel stelsel van gedragsregels om de 
man-vrouw verhoudingen te reguleren en onder controle te houden. Op basis 
van hun onweerstaanbare aantrekkingskracht werden vrouwen in religieuze 
tradities geassocieerd met fitna, chaos en met inbreuk op de goddelijke orde. 
Een primaire identificatie van vrouwen met het lichaam in plaats van met de 
geest – zoals dat wel voor de man geldt – is daarenboven ook een 
gemeenschappelijk kenmerk van verschillende religieuze, culturele en 
filosofische tradities (Hassan, 2001: 65). Het is deze visie op de vrouw die 
voornamelijk haar plaats in de traditie en haar status in het islamitische recht 
heeft bepaald (Cornille, 1994: 80). De regels in islamitische rechtsboeken gaan 
over meer dan religieuze en juridische zaken. Ze bevatten regels voor het gehele 
leven van de moslim en voor de gemeenschap waarin hij leeft. Niet 
verwonderlijk bevatten de islamitische rechtsboeken ook regels over de wijze 
waarop de gelovige mannen en vrouwen zich moeten kleden. 
Levensovertuigingen worden immers wel vaker door kleding uitgedrukt. Het 
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gebruik om vrouwen te sluieren en in harems af te zonderen namen moslims 
over van Perzië en het christelijke Byzantijnse rijk, waar vrouwen al sinds jaar 
en dag op deze wijze werden gemarginaliseerd (Ahmed, 1992: 26-27; Lewis, 
1995: 183). De eerste uitdrukkingen over de scheiding van respectabele 
vrouwen van hoeren en van slaven trof Ahmed (1992) aan in wetten van 1200 
voor Christus waar respectabele vrouwen zich hoorden te bedekken, te kleden. 
Gezien sommige verzen in de periode na de verhuizing van Mekka naar Medina 
werden geopenbaard en moslims hier migranten waren die door sommige 
inwoners als slaven werden gezien, waardoor hun vrouwen op straat vaak lastig 
werden gevallen, lijkt de omslagdoek vanuit dit standpunt ter bescherming van 
de agressie op straat en de vervelende acties van mannen te zijn ontstaan. De 
vrouwelijke hoofddoek blijkt doorheen de eeuwen samen met de Oikoumenè 
gedachte tot een statussymbool te zijn uitgegroeid. Voor de bemiddelde 
echtgenoot groeide het binnenhouden van zijn vrouw(en) uit tot een erezaak. 
Ook een traditionele gelovige vrouw beschouwde het als een eer de 
fundamentele waarden van islam door uiterlijke kenmerken in de kledij te 
belichamen. Overigens zijn het niet alleen mannen en staatssystemen die sluier 
en hoofddoek als symbool van de traditionele deugden als kuisheid en 
gehoorzaamheid propageren. Voor veel moeders betekent het dragen van 
hoofddoek of sluier van hun dochter dat haar kans op een goede 
huwelijkspartner vergroot. Daarbij heeft de reputatie van een jong meisje een 
directe invloed op de eer en het aanzien van haar familie.   
 
De sluier wijst sinds de periodes van Westerse kolonisering en dekolonisering 
ook naar een zeker verzet, niet alleen symbolisch tegen het Westen of de 
autochtone gemeenschap in migratiecontext, maar ook naar verzet binnen 
verschillende emancipatiegeschiedenissen van groepen (moslim)vrouwen in 
moslimlanden. Zo speelden in de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd (1956-
1962) de vrouwen een zeer actieve rol. Niet alleen was de sluier hier erg 
praktisch om zich onherkenbaar te maken in het verzet, maar tevens symbool 
van een islamitische identiteit en oppositie tegen de koloniaalchristelijke 
overheersing. Evengoed ervaren de Algerijnse vrouwen die hun verworven 
vrijheden wensen te behouden, de sluier nu als hun merkteken. Ditmaal 
associëren ze de sluier met de strijd tegen het groene (islamitische) fascisme en 
het nationaal-islamisme. 
 
Het incident in 1989 in het Franse stadje Creil waar na de zomervakantie drie 
Marokkaanse meisjes weigerden hun hoofddoek in de klas af te nemen, deed de 
hoofddoekenkwesties in Europa ontstaan. Gelijkaardige feiten deden zich in 
andere landen, onder andere in België, voor. Eerst waren er in België 
identiteitskaartproblemen, later deden discussies omtrent het dragen van de 
hoofddoek in openbare plaatsen, voornamelijk scholen, hun intrede. Twijfel 
ontstond immers bij de autochtone goegemeente over de vrije wil van 
islamitische meisjes bij het dragen van een hoofddoek. Om echter een regeling 
te vinden (al dan niet naar Frans voorbeeld, dat het tonen van élk religieus 
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symbool in scholen en overheid verbiedt) worden ook andere religieuze 
uiterlijke kenmerken, van joodse keppeltjes tot het dragen van een kruisje, in de 
discussie over het dragen van religieuze symbolen (in openbare plaatsen en 
functies) betrokken. De discussies in Europa over ‘hoofddoekjes’ of ruimer het 
dragen van religieuze uiterlijke kenmerken variëren in intensiteit van land tot 
land. De studie van de context waarin religieuze symbolen significant worden, is 
een noodzakelijke voorwaarde voor het achterhalen van de oorzaken van deze 
verschillen in intensiteit.  
 
De evolutie van de motivaties achter en de betekenissen van hoofddoeken door 
tijd en ruimte, brengt ons tot de diverse symbolieken die een sluier vandaag de 
dag voor moslimse migrantenmeisjes en vrouwen bevat. De sluier bevat 
doorheen tijd en ruimte een universele boodschap van zedigheid, kuisheid, 
verzet, bescherming en toebehoren. Dat de hoofddoek zich ‘problematiseert’ in 
een migratiecontext waar moslims als religieuze – en vaak ook etnische – 
minderheid intensief bezig zijn met hun geloof, hun identiteit en hun vrijheid is 
niet zo vreemd. Historica van Kuijeren, die promoveerde op de 
hoofddoekaffaires in Nederland en Frankrijk, bevestigt tevens dat juist omdat ze 
immigrant zijn, jonge moslima’s gedwongen worden met hun geloof, hun 
hoofddoek, de Koran, … bezig te zijn (Van den Bremen & van Kuijeren, 2004). 
 
De jonge moslima’s die een hoofddoek dragen en flirten met hun religieuze 
identiteit zijn zeker geen dolle mina’s, blijkt uit focusgroepen. Hiervoor zijn de 
verschillen immers te groot. De hoofddoek gebruiken zij evenwel om 
uitdrukking te geven aan een feministisch standpunt. Zij associëren de 
hoofddoek zeker niet met ‘niets mogen’, ‘onderdrukking’, ‘discriminatie’ (Van 
der Heyden, e.a., 2004). Dat de sluier een uitdrukking van een feministisch 
standpunt kan zijn, bevestigt ook Ahmed (1992). Voor haar benadrukt dit 
standpunt een vrouwelijke autonomie en gelijkheid, in totaal andere 
bewoordingen dan deze van de taal van het Westen (Ahmed, 1992: 226).  
 
De keuze om een hoofddoek te dragen, is voor moslimvrouwen ook nooit een 
impulsieve beslissing (Vanderwaeren & Timmerman, 2004: 65-68; Van der 
Heyden, e.a., 2004). De vrouwen verklaren tijdens de focusgroepen dat het een 
resultaat van een langdurig en emotioneel proces is. Ze beschouwen het eerder 
als een voleinding dan wel het begin van een lange zoektocht52. De hoofddoek 
symboliseert voor hen een (ver)nieuw(d)e religieuze identiteitsconstructie. Dit 
staat dus haaks op de twijfel die vaak bij de autochtone populatie leeft over het 
‘gedwongen’ dragen van de hoofddoek en de ‘onderdrukking’ van vrouwen die 
een hoofddoek dragen. Onderzoekers (Van der Heyden, e.a., 2004) stellen vast 

                                                 
52 Vaak is het proces omtrent het dragen of het afzetten van een hoofddoek gelinkt aan een 
‘life-event’. Zo zijn er respondenten in het onderzoek omtrent hoogopgeleide moslims die 
melding maken van een overlijden van een familielid, of het stuklopen van een relatie (Van 
der Heyden, e.a., 2004). 
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dat zowel mannen als vrouwen het wel of niet dragen van een hoofddoek als een 
vrijwillige keuze van de vrouw beschouwen. Dit neemt niet weg dat men vaak 
stereotype verwachtingen aan een hoofddoekdraagster koppelt waardoor er een 
sociale druk op vrouwen ontstaat om te conformeren aan die verwachtingen. De 
eerste verwachting waar een hoofddoekdraagster bijvoorbeeld aan beantwoordt, 
is het bereiken van een bepaald niveau van volwassenheid53. Het dragen van een 
hoofddoek toont aan dat de draagster een ‘serieus’ meisje is, wat eigenlijk wil 
zeggen een vrouw die niet is gezwicht voor de Westerse seksuele moraal (Van 
der Heyden, e.a., 2004). In die zin is de hoofddoek een seksueel-politiek 
statement waardoor men zich positioneert ten opzichte van de omringende 
autochtone cultuur. De hoofddoek kan zodoende begrepen worden vanuit een 
verzet tegen de autochtone cultuur. De hoofddoek verliest in België een 
belangrijke religieuze reden om deze te dragen, verklaren enkele vrouwen 
tijdens de foucusgroepen: ze onttrekt de moslimvrouwen namelijk niet van 
blikken (van mannen)!  
 
Bij het dragen van een hoofddoek hoort tevens een bepaald gedrag, een bepaalde 
verantwoordelijkheid. Hier blijkt evenwel een intern dispuut. Zowel de vrouwen 
als de mannen wijzen op de inconsistentie van sommige (jonge) vrouwen in het 
dragen van een hoofddoek met de rest van hun kleding en hun gedrag 
(Vanderwaeren & Timmerman, 2004: 67). Tevens vinden sommige moslima’s 
dat vrouwen met een hoofddoek bewondering verdienen (Vanderwaeren & 
Timmerman, 2004: 67; Van der Heyden, e.a., 2004). De hoofddoek evolueert zo 
tot zinnebeeld van de sterke, onafhankelijke vrouw. Sterk, omdat ze haar 
religieuze identiteit weet overeind te houden in een wereld die haar voortdurend 
‘verleidt’ om die identiteit overboord te gooien. In die zin is de hoofddoek een 
manier van islamitische vrouwen om te bewijzen dat ze wel onafhankelijk en 
geëmancipeerd zijn. Ze zijn immers in staat om letterlijk het hoofd te bieden aan 
verleidingen van de autochtone wereld. Toch blijft er een contradictie bestaan in 
de praktijk van ‘sluieren’: een contradictie tussen de gemeenschapsnormen en 
familiedruk die een sterke barrière vormen voor de mobiliteit van vrouwen, en 
haar zichtbaarheid en autonomie (Afshar & Agarwal, 1989: 5; Fawzi El Solh & 
Mabro, 1994: 11). Het is dan ook begrijpelijk dat de symbolische invulling van 
de hoofddoek als teken van ontvoogding en zelfstandigheid vragen oproept bij 
de autochtone gemeenschap die de hoofddoek als symbool van onderdrukking 
blijft zien. Tijdens de focusgroepgesprekken wijzen de vrouwelijke deelnemers 
meermaals op de ‘vrije keuze’ voor het dragen van een hoofddoek en voor hun 
zoeken naar eigenheid, karakter en identiteit. Sommige niet-moslims blijven 
volgens hen respectloos hameren op het feit dat de keuze nooit een vrije keuze 
                                                 
53 Vooral voor jonge meisjes is het dragen van een hoofddoek een manier om ‘groot te zijn’. 
Dit biedt een mogelijke verklaring voor het feit dat sommige meisjes op steeds jongere 
leeftijd beslissen een hoofddoek te dragen. De hoofddoek is een duidelijk zichtbaar symbool 
waarmee een meisje haar eigen vermeende volwassenheid aangeeft en een gevoel krijgt ‘erbij 
te horen’. De hoofddoek krijgt een symbolische, door de meisjes zelf geïnstitutionaliseerde en 
rituele betekenis omtrent volwassenheid (Van der Heyden, e.a., 2004). 
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zou en kan zijn. De getuigenissen vertellen dat men zich hierin niet gewaardeerd 
en gekrenkt voelt (Vanderwaeren & Timmerman, 2004: 67).  
 
Het dragen van de islamitische hoofddoek kan voor sommige meisjes tevens een 
uiting zijn van hun gevoelens van onvrede met een integratie die niet altijd 
geslaagd kan worden genoemd. De aanhoudende conflicten die de 
hoogopgeleide moslima’s uit het onderzoek van Van der Heyden (e.a., 2004) 
moeten uitvechten met leden van de eigen en de niet-islamitische 
gemeenschappen zijn uitputtend en de communicatiekloof die ze aanhoudend 
ervaren, noopt hen ertoe hun toevlucht te zoeken tot draagbare oplossingen. Het 
dragen van een hoofddoek is zo een oplossing om conflicten te vermijden. Een 
draagster van een hoofddoek zal minder verantwoording moeten afleggen aan de 
eigen gemeenschap. Daarnaast maakt ze een ‘permanent’ duidelijk statement 
over haar positie wat een afstand creëert ook naar niet-moslims toe. Dit aspect 
van ‘afstand scheppen’ is een belangrijk effect van het dragen van een 
hoofddoek. Het is, impliciet of expliciet, in veel getuigenissen aanwezig (Van 
der Heijden e.a., 2004). Een eigen territorium afbakenen binnen de gecreëerde 
veiligheid van de sluier geeft de moslimmeisjes meer (zelf)vertrouwen en 
kracht. Wederom functioneert de kledijcode als één van de mogelijkheden om 
de contacten in de gedeelte ruimtes, weliswaar niet louter seksegesegregeerd, te 
controleren (Ardener, 1981; Fawzi El Solh & Mabro, 1994: 7-8). Men kan zich 
afvragen of de Westerse perceptie dat er een associatie bestaat tussen de 
ondergeschiktheid van moslimvrouwen en de fysieke54 en symbolische55 
segregatie van de seksen,  kan blijven voortbestaan. We stellen immers vast dat 
voor sommige vrouwen de sluier een antwoord is ten aanzien van hun 
kwetsbaarheid die hen aanmoedigt zich in de beschermende zekerheden van 
religieus conservatisme terug te trekken (Kandiyoti, 1991: 18). Voor anderen 
daarentegen is de sluier een collectieve waarde om culturele authenticiteit te 
handhaven tegenover een dominant cultureel model dat erop gericht is 
islamitisch geïnspireerde, sociale zeden te vernietigen.  
 
Tot slot is de sluier ook een modeverschijnsel. Het ‘dragen van een hoofddoek’ 
en het ‘erbij horen’ kent ook een ‘modieus aspect’. Immers, niet alleen de 
hoofddoek, maar ook de daarbij passende kledij is erg modegevoelig en 
onderworpen aan trends. Met de inschakeling van de vrouw in bijvoorbeeld het 
professionele leven, zoeken moslima’s zelf creatieve oplossingen voor 
aanvaardbare religieuze kledijcodes. Het verschijnsel ‘sluier’ in al zijn 
betekenissen belichten, vergt een beschouwing van de hoofddoek als religieus 
                                                 
54 De ruimtelijke segregatie is opgenomen in religieuze teksten (Koran, 33: 53; 24: 31 en 33: 
59) en drukt zich uit in gescheiden ruimtes voor mannen en vrouwen, welke in extremis de 
vrouw haar fysieke mobiliteit tot het huis beperkt (Mernissi, 1996: 43-44). 
55 De symbolische segregatie reflecteert in kledijcodes – over het algemeen verwijst men hier 
naar ‘de sluier’ – die de fysieke kenmerken of de identiteit van de vrouwelijke drager 
afschermt van de ogen van mannen die behoren tot de groep waarmee sociale omgang beperkt 
en verboden is (Mernissi, 1996: 43-44). 
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fenomeen, maar ook als politiek-maatschappelijk signaal en als fashion 
statement. 
 
 
4. Besluit 
 
De diversiteit van contexten waarbinnen moslimvrouwen hun leven leiden, 
ondersteunt het standpunt van Kandiyoti dat de positie van vrouwen in 
moslimsamenlevingen niet enkel kan bestudeerd worden vanuit een louter 
islamitische ideologie en praktijk, noch vanuit een globaal proces van 
islamitische of socio-economische transformatie, noch vanuit een 
universalistische premisse van feministische theorieën (Kandiyoti, 1991: 2; 
Fawzi El Solh & Mabro, 1994:13). Dit werd ook bij deze paper omtrent de 
adviesnota duidelijk. 
 
Terwijl Westerse feministen zich focusten op de sluier en de ervaren 
genderdiscriminatie in de wetten van bijvoorbeeld erfenissen, beschouwen 
moslimvrouwen deze onderwerpen vaak als niet primordiaal belangrijk. Een 
herinterpretatie van belangrijke op vrouwen betrekking hebbende teksten uit de 
Bijbel en de Koran door feministische theologen heeft immers laten zien, dat het 
mogelijk is deze teksten op meer dan één manier te verstaan. In het kort, wensen 
moslimvrouwen een meer rechtvaardig begrijpen van en navolgen van 
islamitische principes (Al-Hibri, 2001: 38). Vrouwen trachten dus niet meer 
alleen in de marge van de traditie, maar binnen de officiële institutionele 
structuur zelf, medezeggenschap en religieuze autoriteit te verwerven (Cornille, 
1994: 176). De toenemende financiële onafhankelijkheid van de buitenshuis 
werkende vrouwen verstoort de traditionele, ongelijke rolverdeling waarbij de 
vrouw in ruil voor haar arbeidskracht, voortplantingsvermogen, gehoorzaamheid 
en totale beschikbaarheid van het lichaam in haar financiële behoeften voorzien 
wordt door haar echtgenoot. 
 
De twijfel of het dragen van de hoofddoek wel te verenigen is met de boodschap 
van verdraagzaamheid, respect voor anderen en vooral gelijkheid en non-
discriminatie in het Westen is diep geworteld. Terwijl er in islam (en ook in 
andere godsdiensten) heel wat regels zijn die men discriminerend kan noemen, 
ligt dat niet zo eenvoudig met betrekking tot het dragen van de hoofddoek. In de 
grondbetekenis heeft de hoofddoek te maken met de bescherming van de 
kuisheid van de vrouwen. Dit is ongetwijfeld in onze samenleving een 
ouderwetse doelstelling geworden, maar is ze ook discriminerend? Als men de 
hoofddoek als een symbool van discriminatie interpreteert, heeft dit te maken 
met de associatie die men maakt met andere regels van islam en met het 
genderspecifieke karakter van deze vereiste (vergelijkbare vereisten voor 
mannen zijn in de praxis afwezig). Maar als heel wat bestaande discriminerende 
regels door hedendaagse interpretaties kunnen worden uitgeschakeld, kan er 
uiteraard ook gezegd worden dat de hoofddoekregel op een specifieke 
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interpretatie berust. Het is allerminst duidelijk of de hoofddoek een religieuze 
verplichting is die tot op heden moet voortbestaan.  
 
De islamitische hoofddoek heeft dan niet langer noodzakelijk en uitsluitend een 
religieuze betekenis. Voor een deel van de migrantenjongeren, maar ook voor 
jongeren in islamitische landen, wordt de hoofddoek een middel. Een middel dat 
gevoelens van onvrede en onbehagen die voortspruiten uit een sociaal-
economisch zwakke en gemarginaliseerde positie, vertaalt. De internationale 
context in relatie tot islam versterkt nog de symboolwaarde van de hoofddoek. 
Islam is uitgegroeid tot een van de hoofdspelers in het internationale politieke 
discours. Het hiermee geassocieerde prestige maar ook de evaluatie dat 
islamitische samenlevingen en gemeenschappen en ook islam als religie onrecht 
worden aangedaan, maken symbolen die net uitdrukking geven van solidariteit 
met deze “verdrukte” religieus-ideologische beweging zo veel krachtiger. Dus, 
de betekenis van het dragen van een hoofddoek kan niet langer – zoals reeds 
gezegd – louter als een religieus gegeven geïnterpreteerd worden, maar moet 
ook geëvalueerd worden tegen de achtergrond van de lokale maar zeker ook 
internationale context. Hierin spelen de zwakke socio-economische situatie van 
moslimgemeenschappen maar vooral ook het polariserende politieke discours 
met betrekking tot islam een cruciale rol. 
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