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 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
In september 2013 bracht regisseur Emile van Rouveroy een documentaire uit genaamd Houdt God van 

vrouwen?. Deze film toont hoe vrouwen binnen de orthodox reformatorische gezindte enerzijds opkomen 

voor hun rechten, maar anderzijds ook kwetsbaar zijn in hun worsteling tussen gevoel, ratio en kerkelijke 

regels. 1  We zien hoe Hilligje Kok een verwoede strijd levert tegen het vrouwenstandpunt van de 

oudgereformeerde kerk2 en de SGP. Met haar dapperheid, onverstoorbaarheid en droge humor weet de 

vrouw menig kijker te raken.  

De documentaire vormde aanleiding tot een debat over religies binnen de samenleving, en in het bijzonder 

over de positie van de vrouw binnen behoudende kerkgenootschappen. Terecht leek me, maar waarom 

klonken er zo weinig geluiden over moslimvrouwen? Aangezien ik mij juist verdiepte in literatuur van 

Naema Tahir en Azar Nafisi, bespeurde ik interessante parallellen met de documentaire. Ook de boeken 

van deze moslimauteurs legden eenzelfde soort strijd bloot.  

Voor schrijfster Ellen Heijmerikx bleek atheïsme het middel om zich te ontrukken aan knellende religieuze 

structuren. Zo niet voor Hilligje Kok. Sterker nog, in de documentaire zegt zij op ferme wijze: “God is niet 

zo.” Die vraag stemt tot nadenken. Want als God niet zó is, hoe dan wel? Wat is het, dat de God van Hilligje 

Kok zo anders maakt dan die van Heijmerikx, zodat zij nog altijd wel in Hem kan geloven? En zouden 

moslimvrouwen, die zich eveneens geconfronteerd zien met knellende religieuze structuren, ook een 

andere visie ontwikkelen op hun geloof of hun God? Kortom: interessante vragen, die ik graag nader uitwerk 

in dit onderzoek. 

 

1.2. Doel en opzet 
Ik bestudeerde een zestal romans en een documentaire. De gemene deler in deze werken is dat ze elk 

afzonderlijk het narratief weergeven van een vrouw die opgroeide binnen een orthodox-religieuze setting. 

En elk van deze vrouwen voelde de behoefte om zich op de één of andere manier te ontworstelen aan 

beperkende patriarchale structuren. Soms uit vrijheidsverlangen, soms uit rechtvaardigheidsgevoel of soms 

gewoon om werkelijk de persoon te kunnen zijn die zij zich van binnen voelde. 

De werken die ik heb gekozen, zijn divers. In drie gevallen betreft het een duidelijke autobiografie.3 In drie 

andere gevallen gaat het om een roman die niet volledig autobiografisch is, maar waarbij de auteur haar 

eigen ervaringen heeft geïntegreerd in een nieuw verhaal.4 En een enkele keer draagt het boek het karakter 

van een pamflet, waarin de schrijfster haar eigen levensverhaal heeft verweven.5 Ook de achtergronden 

van de geportretteerde vrouwen of vrouwelijke personages zelf zijn divers. Zo groeit Kieke op temidden 

van de Noorse Broeders, zowel Hilligje Kok als Katelijne in de rechterflank van de gereformeerde gezindte 

                                                             
1 Houdt God van Vrouwen (Officiële website) / De Film: http://www.houdtgodvanvrouwen.nl/?page_id=2 

2 Hilligje Kok is lid van de Gereformeerde Gemeente in Nederland 
3  Sabatina James, Mijn vlucht naar de vrijheid, De Boekerij 2010; Azar Nafisi, Lolita lezen in Teheran, Arena Amsterdam 
2004; Emile van Rouveroy, Houdt God van vrouwen?, NCRV Dokument 23 december 2013 (documentaire). 
4 Ellen Heijmerikx, Blinde wereld, Nieuw Amsterdam 2009; Franca Treur, Dorsvloer vol confetti, Prometheus 2010; Claudia 
Schreiber, Haar vaste begeleider, Sirene 2007. 
5 Joumana Haddad, Hoe ik Sheherazade heb vermoord, Bekentenissen van een boze Arabische vrouw, Artemis 2010 

http://www.houdtgodvanvrouwen.nl/?page_id=2
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en Johanna in een Baptistenmilieu.6 Joumana Haddad, Sabatina James en Azar Nafisi groeiden daarentegen 

op in een moslimsetting: de eerste tegen een Arabische, de tweede een Pakistaanse en de derde een 

Iraanse achtergrond.7  

Er is dus sprake van een grote diversiteit onder de vrouwelijke personen of personages. Hetzelfde kan 

worden gezegd over de werken die hun levensverhaal weerspiegelen. Dat maakt de vraag significant op 

welke wijze de vrouwen zich van de overgeleverde patriarchale structuren ontworstelen. Zijn daar globale 

lijnen in te ontdekken, of is die zoektocht toch vooral bij elke vrouw heel persoonlijk en verschillend? Verder 

is het interessant om te kijken naar de inhoud van het begrip vrijheid. Waarin ligt voor de dames primair 

hun persoonlijke vrijheid, en op welke manier wordt dit verworven? Tot slot zal ik mij buigen over de 

veranderingen die de zingeving heeft ondergaan. Bij dit alles vind ik ook de vraag interessant of er 

belangrijke overeenkomsten dan wel verschillen te bespeuren zijn tussen moslim- en christenvrouwen. 

 

1.3. Werkwijze 
Mijn werkwijze bestaat uit enkele stappen. Allereerst zal ik elk werk afzonderlijk analyseren op basis van de 

zojuist geschetste thematieken. Deze analyse biedt niet alleen een helder licht op het verloop van het 

emancipatieproces van iedere vrouw afzonderlijk, maar beoogt ook de lezer voldoende 

achtergrondinformatie te verschaffen over het desbetreffende boek of documentaire. Voorts zal ik op basis 

van deze analysen een synthese schrijven. Hierin beoog ik de verzamelde informatie te integreren aan de 

hand van drie thematieken. In het eerste geval zal ik een schets geven van de beginsituaties van de vrouwen. 

Hierbij ligt mijn focus op de context waarin zij opgroeiden. Ik zal er onder meer een beschrijving geven van 

hun uiteenlopende religieuze tradities, sociaal-maatschappelijke normen en heersende rolopvattingen over 

vrouwen. Vervolgens zal ik het conflict in kaart brengen. Alma (2005) schetst een spanningsveld tussen 

zelfarticulatie en erkenning, transcendentie en geborgenheid.8 Om tot waardevolle zingeving te komen 

stelt zij dat het belangrijk is om deze spanningsgebieden uit te houden in plaats van ze te proberen op te 

lossen.9 Op basis hiervan stel ik mij met betrekking tot deze zes vrouwen de vraag hoe en wanneer het 

verlangen naar het ontwikkelen en uitdrukken van een eigen identiteit op gespannen voet te staan met de 

erkenning van belangrijke anderen uit de eerder geschetste context. En op welke wijze geven de vrouwen 

gestalte aan de innerlijke verscheurdheid die ontstaat tussen het verlangen om de wereld en zichzelf te 

willen ontdekken, en het verlangen naar geborgenheid? De derde stap in mijn synthese zal een beschrijving 

en vergelijking geven van de verschillende manieren waarop het conflict al dan niet werd opgelost, alsmede 

op het zingevingsresultaat. Hier zal de vraag centraal staan of de zingeving van de betrokkenen belangrijke 

veranderingen heeft ondergaan, en zo ja: welke. Met ook hier weer aandacht voor overeenkomsten en 

verschillen tussen de vrouwelijke personen of personages. Tot slot zal dit mij leiden tot een conclusie, 

waarin ik mijn belangrijkste bevindingen zal illustreren.  

                                                             
6 Respectievelijk Heijmerikx 2009, Van Rouveroy 2013, Treur 2010, Schreiber 2007. 
7 Respectievelijk Haddad 2010, James 2010, Nafisi 2004. 
8 Hans Alma, De Parabel van de Blinden, Psychologie en het verlangen naar zin, Humanistic University Press, uitgeverij SWP 
Amsterdam 2005 
9 Ibid, 30 
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2.1. MIJN VLUCHT NAAR DE 
VRIJHEID 

Middels de autobiografie ‘Mijn vlucht naar de vrijheid’ blikt de Oostenrijks-Pakistaanse auteur Sabatina 

James terug op heftige levensgebeurtenissen die haar dwongen om een keus te maken tussen twee 

onverzoenbare culturen. Met alle gevolgen van dien, zoals het boek als snel duidelijk maakt.  

Sabatina werd geboren in Pakistan. Daar behoorde haar familie tot de hoogste klasse van het dorp. Opa 

bekleedde er een respectabele positie als muezzin10. Voor moeder was het van meet af aan duidelijk dat 

Sabatina later huisvrouw zou worden. Om zich hierop voor te bereiden moest zij al jong meewerken in het 

gezin. Maar in tegenstelling tot veel andere meisjes mocht Sabatina ook naar school, waar zij plezier in had 

en hoge cijfers haalde.  

 Op zekere dag laat vader, die in Oostenrijk als gastarbeider werkt, het gezin overkomen. Daar ontvouwt 

zich een vreemde wereld. Een samenleving die vooral in de ogen van haar moeder bedreigend is en 

afkeuring oproept. 11  We zien dat Sabatina zich aanvankelijk nog ijverig aan de ouderlijke normen 

                                                             
10 In de islam is de muezzin de officiële persoon die oproept tot de gebedsdiensten in de moskee. Bron: Encyclopaedia 
Brittanica, muezzin http://www.britannica.com/EBchecked/topic/396067/muezzin  
11 Sabatina James 2010, 31 Moeder trekt zich terug in haar geïsoleerde positie, en lijkt juist in Oostenrijk steeds 
Pakistaanser te worden. 
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conformeert. Ze wijt dit aan haar opvoeding, haar verlangen naar het paradijs en naar erkenning. Identiteit 

en religie vallen volledig samen. 12 

“Het allerbelangrijkste was dat ik mezelf niet als een persoon beschouwde, maar als 

een moslima. De islam was mijn identiteit en had mijn hele leven vormgegeven. Die 

bepaalde wat ik mocht eten, drinken en dragen, wie mijn vrienden en vijanden 

waren, en die zou mijn toekomstige man moeten regelen.”13 

Wanneer Sabatina echter in de puberteit komt, verliezen ouderlijke normen gaandeweg hun 

vanzelfsprekendheid. De symbiose met haar moeder wordt doorbroken. Toch duurt het enige tijd voor ze 

de Pakistaanse rolopvattingen over de vrouw durft te bevragen.14 Dit gebeurt nadat het gezin naar Linz is 

verhuisd. Dan is niet langer haar moeder, maar zijn Sabatina’s vriendinnen haar voornaamste 

identificatiemodellen. En dan lijkt een levenslange veroordeling tot huisvrouw niet langer rechtvaardig.15 

Sabatina moet een goed en zedig meisje zijn. Haar vader herinnert zijn dochter dan ook voortdurend aan 

haar sociaal wenselijke identiteit: ‘Je bent een Pakistaanse vrouw’. Sabatina kan zich hier echter niet langer 

mee identificeren. Zij voelt zich Oostenrijkse, en verlangt naar een baan en een huwelijk gebaseerd op vrije 

keuze.16 We zien dat ze voortdurend heen en weer geslingerd wordt tussen twee culturen én identiteiten. 

Beide uitersten lijken op geen enkele wijze te verzoenen.17 Een dubbelleven lijkt de oplossing te bieden: 

thuis is Sabatina de goede Pakistaanse moslimdochter, en op school het Oostenrijkse meisje. 

Op zekere dag echter verraadt haar dagboek haar. 

Wanneer haar moeder haar dubbelleven ontdekt, is de 

vrouw in alle staten. Er volgen perioden van huiselijk 

geweld, uitmondend in een toevlucht tot een 

maatschappelijk opvangadres. 18  Toch laat Sabatina zich 

overreden om mee naar Pakistan te gaan. Haar ouders’ 

belofte van een toneelschool of zanglessen dienen als 

lokkertje, maar blijken uiteindelijk een farce.19  Wanneer 

Sabatina openlijk weigert met neef Salman te trouwen, 

volgt een desastreuze escalatie en famille. ‘Kon het echt 

zijn dat ik de schuld van alles droeg?’ vraagt Sabatina zich 

af.20 Ondanks alles blijft ze dapper vasthouden aan haar 

spijkerbroek en T-shirt als symbool voor vrijheid en 

identiteit. 21  Hoe anders is het leven van jeugdvriendin 

                                                             
12 Ibid, 35-37, 40, Ik durfde nog geen vraagtekens te zetten bij de regels van mijn ouders,’ 43. 
13 Ibid, 43 
14 Ibid, 44 
15 Ibid, 44-47 
16 Ibid, 51 
17 Waarom mogen de andere meisjes mij niet? Moet ik net zo worden als zij? Wat is goed en wat is kwaad? Waar hoor ik 
bij?’ (Sabatina James 2010, 45) 
18 Ibid, 57-67 
19 Ibid 2010, 69-71 
20 Ibid 2010, 90-95 
21 ‘De wijze waarop ik me kleedde bleef de enige manier om mijn ‘anders-zijn’ tot uitdrukking te brengen en daarom 
hechtte ik zo aan een westers uiterlijk (..)’ James 2010, 82 – Het is opmerkelijk dat terwijl spijkerbroek en T-shirt in Europa 
als redelijk conformistische dracht kunnen worden beschouwd, dit in Pakistan juist tot een statement wordt van verzet 
tegen de heersende cultuur (die shalwar kameez voorschrijft als damestenue). Een statement ook dat een mentale 
verhuizing van de ene naar de andere cultuur uitdrukt. 

Ik wou dat ik uw tranen kon 

wegvegen en u kon omhelzen, 

moeder,’ smeekte ik met heel 

mijn hart. Maar mijn ouders 

leefden in een andere wereld 

en ik kon hen daar niet 

uithalen.” - Sabatina James 

2010, 190 
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Deira. Wanneer Sabatina haar ontmoet, blijkt deze te zijn veranderd in het zwijgzame en gereserveerde 

vrouwelijk ideaal van haar ouders.22  

Even dapper als Sabatina volhardt in de strijd om haar eigen identiteit, zo volharden ook haar ouders in hun 

strijd om haar te dwingen een fatsoenlijk Pakistaans meisje te worden ‘dat zich op haar bruiloft verheugt’. 

Sabatina wordt achtergelaten in Pakistan en krijgt een heropvoeding op een streng Koraninternaat.23 Dit 

verandert haar echter niet in het beoogde fatsoenlijke meisje, maar in een apathische schim van zichzelf.24 

Niettemin zegt ze achteraf dat haar interesse in religie toen werd aangekweekt. 

“Tegenwoordig ben ik nog steeds heel religieus, al geloof ik niet meer in 

dezelfde God als toen.”25  

In Pakistan weet Sabatina de rol van het ‘fatsoenlijke Pakistaanse meisje dat zich verheugt op haar bruiloft’ 

met verve te spelen. Wanneer haar familie gelooft dat haar heropvoeding geslaagd is, mag ze terug naar 

Linz. Daar ontmoet Sabatina schoolvriend Christian, die blijkt te zijn bekeerd tot het christendom. Hoewel 

Sabatina het een absurd verhaal vindt dat niet strookt met haar eigen concepties van God, intrigeert het 

haar. Door gesprekken met hem, en door de Bijbel die hij haar geeft, begint zij haar eigen achtergrond door 

andere ogen te bekijken.26 

De ommekeer komt wanneer Sabatina naast haar zusje in de Bijbel ligt te lezen. Naar eigen zeggen keerde 

ze toen Allah en zijn profeet Mohammed de rug toe.  

“Op een gegeven moment werd het me allemaal duidelijk, al kan ik me 

niet herinneren wat die overtuiging deed postvatten. Voor mij en mijn 

leven was de Bijbel overtuigender.”27  

Het geloof geeft Sabatina de kracht om de onvermijdelijke confrontatie met haar ouders aan te gaan. Die 

volgt dan ook snel. Wanneer Sabatina openlijk weigert zich nog langer door haar ouders de wet te laten 

voorschrijven, wordt ze het huis uitgegooid. Een ruzie die haar doet besluiten dat het voorbij is. ‘We zouden 

elkaar nooit begrijpen.’ 28 Sabatina is dan achttien en voor het eerst een vrij mens, die zich Oostenrijks kan 

gedragen ‘zonder dat iemand daar boos om wordt’.29  

Wanneer ze echter uitkomt voor haar christelijk geloof, bedreigen haar ouders haar met de dood wanneer 

zij niet binnen twee weken terugkeert tot de islam. En neef Salman blijkt plotseling zonder Sabatina’s 

toestemming over een trouwakte te beschikken. Zinnend op wraak is hij afgereisd naar Oostenrijk. Dit 

mondt voor Sabatina uit in een eenzaam en angstig bestaan, waarin zij altijd op de vlucht is.30 

                                                             
22 Ibid, 85-86 
23 Ibid, 98-105 
24 Apathie = geen pathos, oftewel geen hartstocht. Een gebrek aan motivatie vergeleken met vroeger functioneren of in 
vergelijking met wat bij de leeftijd en de cultuur van deze persoon past. Kenmerk van empathie is dat de persoon niet of 
weinig wordt geraakt. R. Geleen, Praktijkboek Dementiezorg, Bohn Stafleu van Loghum 2012, 77-81 
25, Sabatina James 2010, 119 
26 In de Koran draaide alles om de strijd en de macht van het geloof. De onderdrukking van vrouwen wordt er schaamteloos 
in gerechtvaardigd en zelfs geweld, het doden van mensen van een ander geloof, werd niet veroordeeld. Vergeleken 
daarmee was de Bijbel zoveel warmer, hartstochtelijker en liefdevoller tegenover iedereen, vrouwen incluis. – Sabatina 
James 2009, 159-160, zie ook 152-156 
27 Ibid, 161 
28 Ibid, 164-167 
29 Ibid, 170 
30 Ibid, 171-187 
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Sabatina heeft weliswaar gekozen om haar eigen hart te volgen, maar vrijheid blijft een verre illusie. Onder 

geen enkele conditie kan zij echt vrij zijn. Niet als Pakistaanse vrouw, maar ook niet als Oostenrijks meisje. 

Een balans tussen het ontdekken van zichzelf en de wereld én de erkenning en de geborgenheid van 

anderen lijkt per definitie onmogelijk. Toch vindt zij een manier om haar eigen narratief in een breder 

perspectief te plaatsen, zodat zij haar andere vrouwen die in dezelfde situatie verkeren de helpende hand 

kan reiken. 31  Tegenwoordig zet zij zich naast haar schrijverschap ook volop in voor de onderdrukte, 

misbruikte en kwetsbare vrouwen van Pakistan.32  

                                                             
31 Ibid, 200-202 Bemoedigd door Jozua 1:9 gaat ze op pad naar Pakistan. Daar opende zich een ware beerput van onrecht 
en ellende voor haar ogen. Dit brengt haar tot het oprichten van Sabatina E.V., een organisatie die tot doel heeft de 
stemmen van onderdrukte vrouwen te laten horen, zodat mogelijk verandering op gang kan worden gebracht. 
32De organisatie Sabatina N.V. www.sabatinajames.com - Help for oppressed, abused and vulnerable women. 

http://www.sabatinajames.com/
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2.2. BLINDE WERELD 

Ooit was Kieke een fanatiek meisje uit de Noorse Broedergemeenschap. Vol vuur vertelde ze haar 

ongelovige juf dat iedereen in de wereld ziek en blind is, en trachtte ze haar klasgenoten te overtuigen 

waarom Sinterklaas niet Bijbels is. Maar als alles wat anders is van Satan komt, is het moeilijk om open te 

staan voor nieuwe ervaringen.33  

 

De roman van Heijmerikx is geschreven vanuit het perspectief van de tegenwoordige tijd, waarbij de 

hoofdpersoon terugblikt naar gebeurtenissen uit het verleden. En dan wordt duidelijk dat Kieke nog een 

appeltje te schillen heeft met de religieuze beweging van haar jeugd.  Elk hoofdstuk begint met een 

vervloeking. De eerste aan het adres van de Noorse broeders, een conservatief christelijke beweging 

waarbinnen niet alleen hoofdpersoon, maar ook de auteur is opgegroeid.  

                                                             
33 Heijmerikx 2009. 54-62 - We zien hier nog een prematuur foreclosed identiteitsstadium dat gebaseerd is op het meegaan 
in het verwachtingspatroon van haar ouders. Zie ook vtn. 29. 
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Kieke is een afvallige geworden. Volgens haar moeder gaat zij 

mank aan twee zijden: ze zoekt zonde en God tegelijk. Kiekes 

losmakingsproces heeft duidelijk sporen nagelaten. Waar haar 

moeder nog altijd komt schoonmaken alsof ze haar dochters 

leven van elke smet wil reinigen, legt Kieke een obsessie aan de 

dag voor vuilniscontainers en het beroeren van afval, waarbij er 

veroordelende Bijbelteksten door haar hoofd echoën.34 Deze 

obsessie weerspiegelt een gevoel van verdorvenheid. De 

strenge religieuze normen bleken voor Kieke niet haalbaar. En 

meer nog, twee zaken bleken voor haar volstrekt onacceptabel: 

de heersende rolopvattingen over vrouwen en de 

onaantastbare macht van het patriarchaat. 

 

Het was gebruikelijk dat Kiekes moeder tijdens de samenkomsten een hoofddoek droeg als uiterlijk teken 

van onderwerping aan God en aan haar echtgenoot.35 Bij de Noorse Broeders moeten vrouwen namelijk 

onderdanig zijn. Die plicht wordt direct herleid uit de rol van Eva in het Bijbelboek Genesis.36 De jonge Kieke 

ving deze exegese op, toen ze bovenaan de trap een gesprek afluisterde. Het was gesneden koek. Maar 

waarom hoorde zij toen pas voor het eerst die onbekende tekst, waarin geschreven staat dat een man zijn 

vrouw moet liefhebben?37 En waarom hoefde oma van opa eigenlijk niet onderdanig te zijn?38 Ook zag ze 

dat het Bijbelse gebod tot onderdanigheid voor haar moeder bepaald geen sinecure was.39 En hoewel Kieke 

zich af en toe schaamde voor haar moeders gedragingen, verlangde zij er ten diepste naar om haar vader 

ook weerstand te kunnen bieden. “Maar God was het altijd eens met pap.”40 Toen zij echter getuige werd 

van de lijfstraffen van haar broer Job, sloeg het ontzag voor haar vader om in haat.41 

Voor een meisje binnen de Noorse Broederschap geldt het huwelijk als grootste droom. Trouwe meisjes 

zonder loshangende haren worden door God met de juiste broeder beloond.42 Om zich op hun toekomstige 

rol als huisvrouw voor te bereiden, moeten ze al jong helpen in het huishouden.43 Op advies van Liv gooide 

Kieke echter haar haren los. Dat is tekenend: liever dan verstrikt te raken in de voorgeschreven levensroute, 

verlangt zij in vrijheid zichzelf en de wereld te mogen ontdekken. 

                                                             
34 Bijbel, Matt. 5:22 “Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn 
broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.”- Heijmerikx 
2009, 8. 
35 Heijmerikx 2009, 44; zie ook 1 Kor. 11:2-16 
36 Zie het Bijbelse verhaal, bekend als dat van de zondeval, in Genesis 3. Omdat Eva haar wederhelft Adam wist te verleiden 
tot het eten van de vrucht, sprak God bij wijze van straf over haar uit dat vanaf dat moment haar begeerte naar de man uit 
zou gaan, en dat hij over haar zou heersen. (Gen. 3:16) 
37 Bijbel, Ef. 5:21-33, 1 Petr. 3:7 
38Heijmerikx 2009, 78 
39 Moeder is ervan overtuigd meer wijsheid te bezitten dan haar man. (Heijmerikx 2009, 11, 13) Zowel thuis als in de kerk 
gaat zij openlijk de rivaliteit aan met haar echtgenoot door middel van lange openbaringen en gebedsonderbrekingen. In De 
Weg, het blad van de Noorse broeders, schrijft zij een stukje over vrouwelijke onderdanigheid. Wat te doen als de vrouw 
meer wijsheid bezit dan haar man? Dit tot groot ongenoegen van haar echtgenoot. (Heijmerikx 2009, 92-93) Ook valt even 
later te lezen hoe zij haar hart lucht over de fysieke afkeer die zij voor hem voelt (Ibid, 95). 
40 Hier zien we dat vaderlijk en Goddelijk gezag direct gerateerd zijn. Vader opereert in naam van God, en welke beslissing 
hij ook neemt, God staat hem terzijde. 
41 Heijmerikx 2009, 27-29 
42 Ibid, 59-62 
43 Ibid, 20-21, 62 – de brave dochter Gudrun. Maar hoewel deze dochter als voorbeeld gold in haar dagelijkse 
huishoudelijke toewijding, voelde zij zich door haar moeder weinig geliefd en eerder een ‘soort huishoudelijk apparaat’. 

“Bij zangvogels zingen alleen de 

mannetjes. Er zijn maar een 

paar soorten zangvogels 

waarvan ook het vrouwtje 

zingt.” 

 - Ellen Heijmerikx 2009, 221 
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 “Het is een wet dat wie in God gelooft mannelijk en sterk is.”44 

In de gemeenschap heerst een sterk mannelijkheidsideaal. De orde is gegroepeerd op basis van hiërarchie, 

en het gezag komt hierbij primair aan mannen toe. Gaandeweg wordt echter pijnlijk duidelijk dat sommige 

mannen zich, gehuld in de mantel van onbetwistbare Goddelijke autoriteit, het nodige denken te kunnen 

permitteren. Zo heeft de brave dochter Gudrun ‘soms pijn en bloed’ omdat ze van haar broer Lucas houdt. 

‘Maar het geeft niet, want ze krijgt straks in het hiernamaals allemachtig veel heerlijkheid.’45 Ook de alom 

gerespecteerde broeder Donker neemt het niet zo nauw met de zeden. Maar dit alles wordt bedekt onder 

de mantel der liefde.46 Eenzelfde gebrek aan openheid komt tot uiting in het omgaan met emoties. Zo zegt 

haar oma na de dood van opa: ‘Niks aan de hand. (..) Met onze God springen wij over een muur.’47 Maar 

oma’s woorden lijken volkomen incongruent met haar non-verbale communicatie. 48  Ook hier geldt 

wederom een masculien ideaal. ‘Altijd in de rust blijven, de goddelijke rust. En bij die rust hoorde niet al 

teveel emotie. Pap minachtte zusters met problemen, en vooral zusters die huilden.’49 Voor gevoelens en 

empathie is weinig plaats. Bijbelteksten worden aangewend om emoties te maskeren, zodat men het leven 

niet al te diep hoeft te laten binnendringen. En ze gelden als pasklare leefregels. Binnen de gemeenschap 

heerst een sterke sociale druk om te voldoen aan een vastomlijnd verwachtingspatroon. Zolang de leidende 

broeder zijn kinderen maar fysiek onder tucht houdt, de vrouw aan haar man onderdanig is, en het kind op 

zondag naar voren komt om ‘haar hartje aan Jezus te geven’, komt alles vanzelf goed. 50  Maar de 

werkelijkheid blijkt toch gecompliceerder. Kieke worstelt met gevoelens van eenzaamheid en 

vervreemding.51  

 

De ommekeer tekent zich af wanneer er op zekere dag een meeuw sterft in haar hand. Kiekes hart begint 

te bonzen als nooit tevoren. Ze ervaart het alsof de dode meeuw in haar borstkas gekropen is. Vanaf dat 

moment zal de meeuw steeds opnieuw zijn roep om vrijheid ten gehore brengen, diep vanuit haar 

binnenste.52 

Vanaf dat moment zien we hoe Kieke zich vele kritische vragen stelt over zaken die binnen de gemeenschap 

als normaal gelden, en boven alles gedreven is om het seksueel misbruik binnen de gemeenschap boven 

tafel te brengen. De allereerste broek in haar leven, een zwarte spijkerbroek, markeert de mentale 

ommekeer die van binnen al reeds lang een voortschrijdend proces is. Maar wanneer Kieke in het pashokje 

staat, blijkt er op dat werelds aangeklede lichaam toch nog een braaf hoofd te zitten.53 Het is tekenend voor 

de tweestrijd die ze doormaakt. Enerzijds begeeft Kieke zich op allerlei ‘verboden’ plaatsen, anderzijds 

klinkt overal klinkt de echo door van haar religieuze verleden. Zowel in de katholieke kerk als in de disco.54 

                                                             
44 Ibid, 27 
45 Ibid, 74 – duidend op seksueel misbruik. 
46 Ibid, o.m. 193, 206-209, 212 
47 Bijbel, Psalm 18:30 – ‘Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.’ 
48 Heijmerikx 2009, 77; Henry H. Calero, The Power of Nonverbal Communiaction, Silverlake Publishing 2005, 91 
49 Heijmerikx 2009, 96 – zie ook Annette Evertzen, Vrouwelijkheid & mannelijkheid. Over sekseverschillen en 
gendergevolgen, Feminiene en masculiene landen, Het Spinhuis Apeldoorn – Antwerpen 2007, 111 
50 Ibid, 41 
51 Ibid, 42 
52 Ibid, 18; Westerhof en Bohlmeijer 2010, 5.1.2. Identiteitsstatus, 167-169 – Ontwikkelingsproces van foreclosed 
identiteitsstadium (gebaseerd op verwachtingspatronen van ouders en omgeving) op weg naar achieved ID: identiteit op 
basis van vrije keuzes en exploratie. 
53 ‘Het is mijn houding, mijn bescheiden, onderdanige, zelfverloochenende jongezusterhouding waar ze het aan zien.’ 
(Heijmerikx 2009, 53) 
54 In de katholieke  kerk hoort ze de afkeurende woorden van haar vader na echoën alsof hij op haar bagagedrager zit. En 
als ze bidt bij een beeld van de Maagd Maria, bidt ze toch dat haar zus Hanna altijd verliefd mag blijven ‘omdat onderdanig 
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We zien dat Kieke zichzelf en de wereld waarneemt door de oude religieuze filters. Haar maagdelijkheid, 

die binnen de Noorse Broeders geldt als predicaat van zuiverheid, wordt voor haar tot een schande. Het 

rudiment van een wereld waar zij niet langer bij wil horen. 55  Haar ontmaagding vormt dan ook een 

onomkeerbare breuk met het verleden.56 

Ook met de seksueel promiscue broeder Donker heeft zij nog een appeltje te schillen. Om haar statement 

kracht bij te zetten, laat Kieke zich eerst van haar lange lokken ontdoen, die haar ooit ‘tot een sluier 

gegeven’ waren.57 Wanneer ze Donker confronteert met zijn escapades, blijkt diens vrouw ervan af te 

weten. Dit tekent de doofpotcultuur waartegen Kieke zich verzet. Uiteindelijk bekent de ouderling 

meerdere vrouwen te hebben misbruikt. Kieke betaalt een hoge prijs voor haar vrijheid: het verlies van haar 

gemeenschap en zekerheden. Want uit haar beschrijvingen blijkt dat ‘de wereld’ een nog onontdekte plaats 

is, die soms zeer chaotisch en bedreigend overkomt. Dat niet iedereen die prijs kan of wil betalen, blijkt wel 

uit het feit dat de vrijgevochten Liv uiteindelijk terugkeert naar de God van de Noorse Broeders.  

  

                                                             
zijn aan  haar man dan gemakkelijker gaat.(Heijmerikx 2009, 67) Ook bij haar eerste bezoek aan de disco betreedt ze als ‘de 
uitverkoren bruid van Christus’ het hol van de duivel, ‘waar een oorlog woedt tussen licht en geluid’) En als ze danst, is ze 
‘een stramme soldaat in het leger van God’. (Ibid, 81) 
55 Liever slet dan maagd, Heijmerikx 2009, 82-84 
56 Ibid, 187-191 
57 Ibid, 206 tegenover 1 Kor. 11:15. Noot: in combinatie met haar spijkerbroek maakt Kieke hier een duidelijk statement van 
overgang naar de ‘andere’ cultuur, de wereld. In Sabatina James 2009 zien we de spijkerbroek in Pakistan exact dezelfde rol 
vervullen. 
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2.3. HOUDT GOD VAN VROUWEN? 

Documentairemaker Emile van Rouveroy volgt Hilligje Kok-Bisschop in haar strijd voor de emancipatie van 

orthodox-christelijke vrouwen.58 De weduwe uit Staphorst59 heeft twee kinderen, een zoon en een dochter. 

Haar zoon is homoseksueel en trad voorafgaand aan het verschijnen van de documentaire in het 

homohuwelijk. Aanvankelijk betoont Hilligje zich een betrokken lid van de kerk van haar jeugd, die deel 

uitmaakt van de rechterflank van de gereformeerde gezindte. In haar verlangen om een actieve rol te 

kunnen spelen binnen haar kerk en de SGP stuit Hilligje Kok op nagenoeg ondoordringbare patriarchale 

structuren.60 

                                                             
58 Houdt God van vrouwen? De documentaire van Emile van Rouveroy, De film (officiële website) 
http://www.houdtgodvanvrouwen.nl/?page_id=2 
59 De Staphorster bevolking kan worden omschreven als een betrokken, hardwerkend volk. In het Staphorster leven speelt 
het geloof een grote rol. Het dorp kent tien kerken, waarvan de Hersteld Hervormde Kerk de meeste leden telt. De SGP is er 
de grootste politieke partij. Staphorst staat niet alleen bekend om haar kerkelijkheid, maar tevens om haar bonte 
klederdracht die door veel vrouwen nog altijd wordt gedragen. Bron: Gemeente Staphorst, Staphorst nu, 
http://www.staphorst.nl/internet/over-staphorst_228/item/staphorst-nu_32681.html, Staphorst in beeld, Media, 
Fundamentalisten op de wip, http://www.staphorstinbeeld.nl/media/312-fundamentalisten.html, De Stentor, SGP 
Staphorst: “Wij zijn de stabiele grote broer”, http://www.destentor.nl/regio/staphorst/sgp-staphorst-wij-zijn-stabiele-
grote-broer-1.4276814 
60 Op basis van een letterlijke interpretatie van o.m. 1 Kor. 14:33-35 en 1Tim.2:11-15 wordt in sommige denominaties 
gesteld dat de vrouw in het geheel niet mag spreken in de gemeente, noch taken mag uitvoeren van onderwijskundige 
aard. Ook binnen de SGP bleef het passief kiesrecht tot 16 maart 2013 op religieuze gronden voorbehouden aan mannen. 
Het SGP partijprogramma verwijst op dit punt naar de scheppingsorde in het Bijbelboek Genesis (1:27, 2:18-22) waarin 
eerst Adam werd geschapen, en vervolgens Eva werd geformeerd uit zijn rib, als ‘een helper die bij hem past’. Op basis 
hiervan stelt de SGP dat man en vrouw verschillend zijn geschapen, met een verschillende opdracht en roeping. Omdat de 
man er het eerst was, kent de SGP hem het hoofdschap toe (lees: regeerambt) en ziet de partij voor de vrouw een 
ondergeschikte rol weggelegd. Bron: Toelichting op de beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, Tweede Druk, 
Den Hartog B.V. Houten, 2003 

http://www.houdtgodvanvrouwen.nl/?page_id=2
http://www.staphorst.nl/internet/over-staphorst_228/item/staphorst-nu_32681.html
http://www.staphorstinbeeld.nl/media/312-fundamentalisten.html
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Ze levert een verwoede strijd om meer ruimte voor 

vrouwen te bewerkstelligen binnen de rechterflank van 

de gereformeerde gezindte. Het feit dat er vrijwel nooit 

door de broederraad wordt gereageerd op de 

verzoeken of vragen van vrouwen, geeft haar het 

pijnlijke gevoel te worden geminacht. 61  Ook de 

homoseksualiteit van haar zoon brengt Hilligje in diepe 

tweestrijd. Hier tekent zich het eerdergenoemde 

spanningsveld af dat Alma schetste tussen 

zelfarticulatie en erkenning. 62  Enerzijds voelt Hilligje 

een diepe loyaliteit voor haar zoon en meent zij dat je 

je eigen ding moet kunnen doen, ‘want God maakt geen onderscheid’. Anderzijds is zij zich ervan bewust 

dat zij op kerkelijke gronden homoseksualiteit zou moeten afwijzen.63 En hoe moedig ook, Hilligje Kok blijft 

het oordeel van anderen vrezen. De erkenning van haar zoon én die van haar kerk lijken twee onverenigbare 

werelden. Op zekere dag ontvangt Hilligje een oproep van het kerkbestuur om zich weer naar de officiële 

kerkleer te voegen. Tevens zien we hoe Hilligje Kok wordt geweerd van een bijeenkomst van de SGP.64 Deze 

twee gebeurtenissen markeren een omslagpunt. Er lijkt geen synthese mogelijk tussen Hilligjes eigen 

levensbeschouwelijke opvattingen en die van haar kerkelijke milieu. We zien hoe spanning tussen 

transcendentie en geborgenheid tot een breekpunt komt. Kiest Hilligje Kok voor de vrijheid haar eigen weg 

te gaan, dan zal zij de geborgenheid van haar kerkelijke milieu verliezen. Kiest ze echter voor inschikken in 

de bestaande structuren, dan zal zij haar vrijheidsstrijd moeten opgeven.  

 

Voor Hilligje is dit ware godsdienst: God liefhebben boven alles, en je naaste zoals jezelf.65 Haar spiritualiteit 

is er niet één van regels of dogma’s, maar van het hart. Als een vriendin Hilligje adviseert om onderscheid 

te maken tussen God en mensenwerk, en zich meer op God te richten, antwoordt Hilligje dat het haar niet 

om standpunten gaat, maar om de menselijkheid. Homoseksualiteit en sodomie worden door de kerk op 

één lijn gesteld, en dat terwijl gereformeerden met een modelleven deze dingen volgens haar stiekem 

doen. Wat opvalt, is dat Hilligje Kok (post)moderne waarden als tolerantie, transparantie en authenticiteit 

op haar geloof betrekt, en aan de hand hiervan tot nadere doordenking komt. 66 ‘God ziet alles,’ zegt ze 

vastberaden. ‘En wie heb je meer lief? God of mensen?’ Als onze liefde uitgaat naar het oordeel van 

mensen, meent Hilligje, dan hebben we het mogelijk juist niet begrepen. Als uiterlijk teken van haar 

innerlijke transformatie legt Hilligje Kok haar Staphorster klederdracht af. Die maakt plaats voor een fleurige 

                                                             
61 Dit gegeven zet dan ook de toon in de documentaire. Steeds opnieuw klinkt er ‘Beste dominee….’ Dit maakt de rol van de 
dominee als gezagspersoon in de reformatorische gemeenschap duidelijk, maar tevens wordt daarmee benadrukt dat hij in 
het verhaal van Hilligje Kok feitelijk de grote afwezige is die niet antwoordt. Dit in contrast met God Zelf, met wie zij die 
liefde en intense verbondenheid wél ervaart.  
62 Hans Alma, De Parabel van de Blinden, Psychologie en het verlangen naar zin, Humanistic University Press, uitgeverij SWP 
Amsterdam 2005 
63 Haar kerk leert dat homoseksualiteit tegennatuurlijk en zonde is. 
64 Een kanttekening is hier op zijn plaats. Het gewenste statement dat Hilligje Kok om haar vrouw-zijn wordt geweigerd 
komt weinig overtuigend naar voren. Mogelijk heeft de SGP geen zin in het hele camerafeestje. 
65 Matth. 22:35-39, De Nieuwe Bijbelvertaling  
66 Eduard Josephus Johannes Maria Zimman, Verkaveling van de moraal, Inleiding bedrijfsethiek, Rozenberg Publishers 
2009, 200. 

‘Vrouwen moeten zwijgen. 

Maar je mag wel de kerk 

schoonmaken.’ 

– Hilligje Kok 
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rode jas, die uitstraalt wat zij zo diep van binnen voelt: Hilligje Kok mag er zijn. Met al haar gaven en 

talenten. En niet onbelangrijk: als vrouw.  

Haar dappere strijd levert indrukwekkend filmmateriaal op, maar brengt geen verandering onder de 

mannenbroeders teweeg. Op al even onverstoorbare wijze als Hilligje Kok graaft ook de kerkenraad zich in 

de eigen standpunten in. Er ontstaat een patstelling die haast wel tot een breuk moet leiden. Wellicht ook 

onder de druk van de filmmaker en zijn camera. Uiteindelijk besluit Hilligje Kok de kerk van haar jeugd te 

verlaten. De reactie van de kerk laat zich raden. Men meent dat Hilligje een heilloze weg is ingeslagen. 

Gelukkig wordt het kerkelijke gebrek aan erkenning even later in de documentaire van Rouveroy 

gecompenseerd door de burgemeester van Staphorst. Onder daverend applaus krijgt Hilligje Kok een lintje. 

Dit maakt duidelijk dat er velen zijn die haar niet als een dissident, maar als een heldin beschouwen, die 

heel wat voor de kerk heeft betekend. 
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2.4. HAAR VASTE BEGELEIDER 

De Duitse Johanna groeit op in een kleine Baptistengemeente67 die zich centreert rondom haar vader, de 

dominee. Het gezin is incompleet: de dominee leeft als weduwnaar samen met zijn dochter, twee zonen en 

de inwonende huishoudster Else. Met het goede gedrag van de kinderen valt of staat zijn reputatie. De 

kinderen worden daarom autoritair opgevoed, met weinig ruimte voor eigen inbreng en ideeën en een 

sterke drang tot conformisme. Zeker op religieus gebied. Vaders tafelgebeden duren uren, en de verplichte 

straatevangelisatie is een immer terugkerend gezinsritueel. De predikant lijdt aan een oorlogstrauma en is 

soms om onnavolgbare redenen dagenlang van huis. Johanna wordt in de praktijk vooral opgevoed door 

Else, die een sterk ontwikkelde intuïtie heeft, van vrijheid droomt en er in het geheim een geheel eigen 

Bijbelinterpretatie op nahoudt. 

 

Het is haar ontluikende seksualiteit die een belangrijke duw vormt in de ontwikkeling van Johanna’s  ego-

identiteit.68 Er doen zich fysieke hartstochten voor, die zij op geen enkele manier een plaats kan geven 

binnen de religieuze context waarin zij opgroeit. Die innerlijke tweestrijd wordt alleen nog maar groter 

wanneer Johanna verzeild raakt in een liefdesrelatie met de Nederlandse Rob van Dale. Seks voor het 

huwelijk geldt binnen de Baptistengemeenschap als zonde. Johanna vreest dat haar vader haar naar 

Oudtestamentisch gebruik zal stenigen, wanneer hij ontdekt dat zijn dochter zijn eer geschonden heeft.69 

                                                             
67 Citaat rechts onderaan deze pagina: NDR Kultur, Udo Taubitz, Ihr Ständige Begleiter, 27.02.2007, 
https://www.ndr.de/kultur/literatur/neue710.html. Zie ook: Klosterkirche Lippoldsberg, Autorenlesung 'Ihr ständige 
Begleiter, Claudia Schreiber las aus ihrem neuen Roman, http://www.klosterkirche.de/aktuell/archiv/claudia-schreiber.php; 
68 Westerhof en Bohlmeijer, Boom 2010, 164-165. Ego-identiteit omvat een gevoel van innerlijke samenhang en 
continuïteit. 
69 Claudia Schreiber 2007, 73 – zie ook Bijbel, Deut. 22:13-21 

https://www.ndr.de/kultur/literatur/neue710.html
http://www.klosterkirche.de/aktuell/archiv/claudia-schreiber.php
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Johanna wordt verscheurd door tegenstrijdige verlangens. Transcendentie en geborgenheid vechten om de 

aandacht. Enerzijds verlangt Johanna onontdekte werelden te exploreren, anderzijds wil zij ook een veilig 

en geborgen leven kunnen leiden in haar eigen gemeenschap. 70  Ook wordt zij verscheurd tussen 

zelfarticulatie en erkenning. Enerzijds verlangt zij zichzelf en het eigen lichaam te leren kennen en te 

ontdekken, anderzijds wil zij door haar vader en de gemeenschap worden geaccepteerd. 71  Om tot 

waardevolle zingeving te komen stelt Hans Alma zogezegd dat het belangrijk is om deze spanningsgebieden 

uit te houden in plaats van ze te proberen op te lossen.72 Dit blijkt in het geval van Johanna tamelijk lastig. 

We zien daarom een ingenieus dubbelleven ontstaan, waarbij Johanna twee afzonderlijke rollen speelt: 

enerzijds die van de vrome en voorbeeldige predikantsdochter, anderzijds die van het Hollandse meisje, 

dat zich in Nederland rijkelijk overgeeft aan de lichamelijke liefde met een breed scala aan jongemannen - 

allen met de achternaam Van Dale.73 Ook op school neemt Johanna de vrijgevochten rol aan. Zij probeert 

het conflict te hanteren door de rollen strikt gescheiden te houden (wat niet altijd lukt) dan wel door middel 

van een publieke schuldbekentenis in de kerk. Het huwelijk lijkt Johanna de ideale oplossing om met haar 

hartstochten om te gaan, maar dit lijkt niet reëel, want waar 

vind je zo snel iemand?74 

Niet alleen in Johanna's leven, maar ook in haar 

Godsbeleving tekent zich een gelijksoortig spanningsveld af. 

Want enerzijds verlangt zij naar autonomie en naar een 

leven los van God, anderzijds kan zij zich een leven zonder 

de vertrouwde muziek, preken en zondagse kerkgang 

nauwelijks voorstellen. 

 

Opmerkelijk bij Schreiber (2007) is dat God aan Johanna 

verschijnt als een man met bontmuts, die haar als kind redt 

uit de sneeuw wanneer zij dreigt te bevriezen. Hij openbaart 

haar dat hij enkel op de manier naar haar toekomt die zij begrijpt. De muts symboliseert alwetendheid.75 

Johanna’s kennismaking met deze antropomorfe God resulteert aanvankelijk in diepe religiositeit en 

opofferingsgezindheid. Geleidelijk aan wordt de afstand tussen Johanna en God steeds meer opgeheven: 

“De picknickmand was gevuld met wijn, kaas en brood. Zo lag ze aan zijn 

rechterzijde, at van hetzelfde brood als Hij, en dronk met Hem uit één 

glas.”76 

De samensmelting wordt totaal wanneer Johanna God kust en bemint, en wanneer zij wordt als de vrouw 

van de Man in een extatische echtvereniging.77 In die echtvereniging lijkt Gods almacht opgeheven. God 

                                                             
70 Schachtel noemt het fundamenteel menselijke motieven, die hij aanduidt met de termen transcendentieprincipe en 
geborgenheidsprincipe. Hans A. Alma, 2005, 21 
71 Alma 2005, 31 
72 Ibid, 30, zie ook mijn inleiding op pagina 3 
73 Schreiber 2007, o.m. 159. Dit laatste is intrigerend, want hier lijkt het verlangen naar geborgenheid zich toch weer te 
laten gelden. Johanna wil wel exploreren, maar alleen met mannen die uit het land komen en de naam dragen van haar 
geliefde. 
74 Ibid, 137 
75 Ibid, 83-85 
76 Ibid, 98-99 
77 Ibid, 100, 115 

“Ik ben met Johanna heel 

dichtbij mijn eigen verhaal 

gekomen. Ik wilde eens vertellen 

over wat ik meegemaakt heb.” – 

Claudia Schreiber 
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heeft ook zijn zwakten, hij moet door haar geholpen worden. En we zien een omgekeerd perspectief: niet 

Johanna richt haar klaagzangen en gebeden tot God, maar omgekeerd.78   

De vrome Johanna is echter slechts één kant van haar karakter. Haar schaduwzijden lijkt Johanna te 

onderdrukken.79 En eenmaal over de Duitse grens, in Nederland, geeft haar alter ego zich wellustig over 

aan de lichamelijke liefde. Dat veroorzaakt toch een innerlijke gespletenheid die Johanna tracht op te lossen 

door beide naturen met elkaar te verenigen. Dit lukt uiteindelijk wanneer zij een spin doodslaat met de 

familiebijbel.  

“Deze daad markeert een ommekeer. Vanaf nu integreren zich de 

Hollandse en de vrome.”80 

Toch lost dit het conflict niet afdoende op. Demonen lijken Johanna te achtervolgen, en haar angsten 

nemen alleen maar toe. Radeloos zoekt zij haar toevlucht tot de overbuurvrouwen, een vrouwendomein 

waar vader niet durft te komen.81 Gaandeweg ontdekt Johanna zo een andere wereld, waar ook op zondag 

nog volop leven is. Het inzicht van wat ze allemaal gemist heeft, doet haar verdriet.82 En net als we eerder 

zagen bij Hilligje en Kieke, verlangt ook Johanna naar een uiterlijk statement van de innerlijke transformatie. 

Ze laat oorbelletjes schieten. Maar wanneer ze zich realiseert dat die sieraden haar van een uitverkorene 

reduceren tot een meisje van plezier, wordt het haar toch even teveel. Johanna wordt onwel.83   

Daarna komen de vragen. Waarom vluchtte de diacones het huis uit? Had vader zo misschien ook iets te 

verbergen? Ongetemde hartstochten? Een dubbelleven? En terwijl God Johanna nog altijd overal volgt, 

doet zij haar uiterste best om van hem los te komen. 'Mijn wil geschiede,' roept ze, 'Mijn wil!'84 Ze raakt de 

Bijbel niet meer aan. Maar als er geen antwoorden meer zijn, zijn er alleen nog vragen. En als er geen 

richting meer is, rest alleen nog een loze ruimte. In plaats van de kerk is er het café, met muziek zonder 

preek in een onbekende maat. Gelukkig vervult broer Lucas de rol van begeleider in deze bevreemdende 

wereld. En toch: als Johanna een kerk ziet, vervult het haar met weemoed naar God. Haar verlangen naar 

hem was echter verbonden met voorwaarden waar ze niet aan wilde voldoen.85 

Tot haar opluchting ontdekt Johanna dat de mens ook zonder Gods gebod zedelijk en goed kan zijn: zo lijken 

de wereldse normen sterk op de Tien Geboden.86 Gaandeweg vindt zij een thuis in de haar voorheen 

onbekende wereld, of meer nog: 

“Johanna genoot van haar ontkiemende goddeloze tolerantie – al gauw 

bestonden er geen juiste of verkeerde manieren van leven meer, geen 

ware of valse religie of cultuur, geen afgoden, geen zondaren en geen 

cultus om niets.”87 

                                                             
78 Ibid, 116-117 
79 Ibid, 89-91 - Zo schept zij er behagen in om mieren te doden.  
80 Ibid, 158-159 
81 Ibid, 159 - 'Vader vond vrouwen een beetje eng' 
82 Ibid, 160 - 'Johanna had geen keus gehad, ze was in dienst genomen om een roepende in de woestijn te zijn en zich 
daarmee belachelijk te maken.' 
83 Ibid, 161 
84 Ibid, 166 
85 Ibid, 169 
86 Ibid, 172 
87 Ibid, 172 
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Wanneer Johanna geconfronteerd wordt met autoritaire visies op de waarheid doet zich een diepe afkeer 

gelden. Haar afscheid van de christelijke religie lijkt vooral een afscheid van de veronderstelling dat er zoiets 

bestaat als een ultieme waarheid, waarop één specifieke groepering het monopolie zou kunnen doen 

gelden. 88  Opvallend is dat haar God duidelijk dezelfde ontwikkeling heeft doorgemaakt. 89  Van een 

alwetende patriarch is hij veranderd in een niet-oordelende, pluralistisch ingestelde gids. Zo'n God is weinig 

bedreigend, zou je zeggen. Des te opmerkelijker is het dat Johanna dan tóch van hem verlost wil worden. 

Maar misschien is het bedreigende wel dat haar God gewoon met haar mee verandert, en op die manier 

altijd aanwezig blijft. Hij is er wanneer ze haar handen boven de dekens houdt én wanneer ze die onder de 

dekens houdt. Uiteindelijk wordt Johanna’s wens ingewilligd: het komt tot een afscheid. Daarbij maakt God 

duidelijk geen offers te willen, maar liefde. En schuld? 'Verontschuldig je. Heel simpel.' Met die woorden, 

en met de zegen verlaat Hij Johanna.90  

  

                                                             
88 Frieda Saeys en Hans Verstraeten (red.), De media in maatschappelijk perspectief, Academia Press, Gent 
2005, 119-120. Saeys en Verstraeten maken in hun typologie van waarden op het niveau van waarheid en 
kennis onderscheid tussen pluralisme versus dominantie. Autoritaire samenlevingen beschrijven zij als besloten 
samenlevingen: “societies that do not accept the legitimacy of different perspectives of social, political, 
religious, or normative questions on which reasonable men inevitably disagree”(Mayer, 1989: 236) Open 
pluralistische samenlevingen daarentegen staan uiteen voor uiteenlopende visies. “Pluralistic views of reality, 
taken together, were expected to provide a representative mosaic of truth” (Schoenbach 1983: 34). 
89 Claudia Schreiber 2007, 173 - ‘Er is geen hemel en geen hel,' laat Schreiber hem zeggen. Ook komt God met een 
vervangend gebed voor het Onze Vader, genaamd 'Mijn Mens'. (Ibid, 155-156) 
90 Ibid, 199-200 
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2.5. HOE IK SHEHERAZADE HEB 
VERMOORD 

Het punt dat Haddad met de titel van haar boek (2010) wil maken, is dat de Oosterse vertelster Sheherazade 

‘op misselijkmakende wijze’ door oriëntalisten is vereerd. Ten onrechte is zij afgeschilderd als heldin die 

zich tegen Arabische patriarchale structuren verzette.91 Met dit boek, dat leest als een pamflet, wil Haddad 

aantonen dat de westerse beeldvorming van de Arabische vrouw onvolledig is. Noch is zij de vereerde 

Sheherazade, noch is zij het trieste slachtoffer van levenslange onderdrukking. De auteur vergelijkt de 

Arabische vrouw veeleer met een koorddanseres. Ze balanceert in de lucht tussen hemel en aarde, op een 

touw gespannen tussen ellende en verlossing. En dat zonder vangnet.92 

 

Joumana Haddad omschrijft zichzelf als een vrouw wier persoonlijkheid gekenmerkt wordt door 

onverzadigbaarheid, opstandigheid en bewustzijn. Zij hunkerde naar dromen in plaats van illusies. Een zeker 

dualisme is haar niet vreemd: enerzijds is zij een wervelwind, vol geestelijke activiteit, anderzijds lief, 

zachtaardig en zorgzaam; enerzijds een grommende leeuwin, anderzijds gevoelig doch sterk. De omgeving 

waarin zij opgroeide was zeer traditioneel en beschermd. Haddad ging naar een religieuze meisjesschool 

en mocht niet naar de film als tiener. De drijfveer daarachter typeert zij als ‘angst om mij, omdat ik een 

                                                             
91 Joumana Haddad 2010, 134, zie ook: NPR Books, ‘Sheherazade: from Storytelling ‘Slave’ to ‘First Feminist’ 
http://www.npr.org/2013/06/09/189539866/scheherazade-from-storytelling-slave-to-first-feminist, June 9, 2013 
92 Joumana Haddad 2010, 28-31, 126 

http://www.npr.org/2013/06/09/189539866/scheherazade-from-storytelling-slave-to-first-feminist
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meisje was.’ Maar Haddad protesteerde tegen die angst, 

omdat die voor haar gelijkstond aan een onderschatting 

van haar mogelijkheden.93  

Al vroeg onttrok Haddad zich aan een zuurstokroze 

meisjeswereld door haar toevlucht te zoeken tot de 

literatuur: ‘Maar ik las vooral om te kunnen nakomen wat 

ik mezelf had beloofd: dat mijn leven ooit anders zou 

zijn.’94 Daarbij genoot ze van haar eigen gezelschap, in de 

overtuiging dat elk mens in zijn eentje een menigte is. Haar 

teruggetrokkenheid werd ten onrechte geïnterpreteerd 

als onschuld en schuchterheid, wat haar een positieve 

reputatie opleverde.95 Intussen voltrok zich echter in stilte 

een bevrijdingsproces, waarin zij werd ontdaan van een 

aantal geestelijke ketenen. Op zekere dag trof Haddad het 

boek ‘Justine, de tegenspoed der deugdzaamheid’ van 

Markies de Sade op vaders boekenplank aan. Haddad 

omschrijft dit als haar doop door ontaarding.96 De uitwerking was drievoudig. Allereerst werd haar geest 

bevrijd. Ten tweede behoedde het haar voor de saaie, zoete literatuur die meisjes geacht werden te lezen. 

In plaats daarvan verschafte het haar toegang tot een eigen wereld. Ten derde werd haar erotische 

nieuwsgierigheid gewekt, en spoorde de literatuur haar op dit gebied aan tot ontdekking.97  

In het verhaal van Joumana Haddad zien we de literatuur als middel tot innerlijke vrijheid. Haddad zegt 

hierover: 

“Zoals ik later heb ondervonden, begint vrijheid immers in de geest, 

voordat die zich manifesteert in taal en gedrag.”98  

Voorts beschrijft ze inderdaad een ontwikkeling van vrijheid in het denken naar vrijheid van expressie.99 

Haar innerlijke vrijheid resulteerde in een afkeer van verhullend taalgebruik en metaforen in het Arabisch 

taalrepertoire. Ook vaste rolopvattingen, censuur en de gedachte dat literatuur moreel verheffend moet 

zijn, konden haar niet langer bekoren.100  

Haddad omschrijft vrijheid als noodzaak.101 Het lichaam vormt de spil in haar begrip van die vrijheid. Dit 

heeft twee redenen: allereerst ziet zij het lichaam als het universum waarbinnen haar poëtische taal zich 

graag uit laat drukken. Ten tweede is de mogelijkheid tot herstel van de poëtische woordenschat en 

                                                             
93 Ibid, 2010, 33-35 
94 Ibid, 36, zie ook 96-97 
95 Ibid, 44 
96 Ibid, 37-39, 42 
97 Ibid, 42-44 
98 Ibid, 35 
99 Ibid, 61 
100 Ibid, 65 
101 Ibid, 71 - ‘De vrijheid om ondubbelzinnig te schrijven en te choqueren, maar evenzeer de vrijheid om dat niet te doen. 
Kortom, het recht om te kiezen. Om zelf te beslissen wat je wilt zeggen, voelen, doen en hoe je wilt leven. Niets is 
belangrijker dan dat, zowel op het intellectuele vlak als op het persoonlijke vlak. En juist om die vrijheid draait het in de 
poëzie.” 

‘Met telkens één boek, één lezing en 

één confrontatie nam de markies De 

Sade bezit van mijn geest. Hij greep 

me bij mijn schouders, keek me in de 

ogen en zei: ‘Je verbeelding is jouw 

domein. In je geest is alles geoorloofd, 

alles kan. Gooi de ramen open en 

wees niet bang om grenzen te 

overschrijden en je over te geven aan 

je fantasie.” 

Joumana Haddad 2010,39 
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verbeelding in de Arabische taal in het lichaam gelegen. Uitgerekend door het lichaam kunnen de dingen 

weer onverhuld bij de naam worden genoemd.102  

Haddads middel om deze vrijheid vorm te geven is de oprichting van een eigen tijdschrift, dat tot doel heeft 

het bewustzijn van het lichaam en het onderbewuste te onderzoeken.103 Niet iedere Arabier kan zich vinden 

in deze onconventionele glossy. Haddad krijgt dan ook de nodige weerstand te incasseren, tot 

doodsbedreigingen aan toe. Toch blijft ze immuun. Dit licht ze toe aan de hand van een drietal redenen: 

ten eerste laat ze zich door niemand intimideren. Ten tweede koestert ze een diepe afschuw van 

unanimiteit.104 Ten derde heeft ze de steun van belangrijke mensen ondervonden.105 Dit stelt haar in staat 

tot relativeren: “Zo vaak als ik ben aangevallen en beledigd, ben ik ook geprezen en aangemoedigd. Klagen 

is niet aan de orde.”106  

Volgens Haddad is het hierbij belangrijk dat vrouwen hun vrouwelijkheid actief als wapen in de strijd 

gooien.107 Ze bepleit een Nieuwe Arabische Vrouwelijkheid. 108 De man dient te worden bevrijd van zijn 

angst voor de sterke vrouw. Hij zou haar als een machtige, noodzakelijke en nuttige bondgenoot moeten 

beschouwen, en zij zou haar kracht niet moeten gebruiken om hem te intimideren – hoe verleidelijk dat 

soms ook is.109 En daarbij moet de Arabische vrouw zich bevrijden van de slachtofferrol en leven. Het gaat 

erom dat zij haar gestolen, verwarde identiteit terugkrijgt.’ 110  Ze moet zichzelf leren accepteren en 

liefhebben. Ze moet opstaan, verdergaan en gewoon grijpen wat ze wil hebben. Of in ieder geval een poging 

wagen.’111  

                                                             
102 Ibid, 75 – Alma 2005, 19 beschrijft het lichaam als dat wat de relatie aangaat met de werkelijkheid, en tegelijkertijd ook 
de basis vormt van onze kennis van de werkelijkheid.  
103 Haddad 2010, 80 
104 Ze noemt dit ook wel kuddementaliteit of het streven naar consensus.  
105 Ibid, 76-78 
106 Ibid, 80 
107 Ibid, 92 - Defeminisering van vrouwen is immers bij uitstek het zwichten voor ‘de bekrompen opvattingen van mannen 
aangaande het vrouwelijk wezen’. ‘Het feit dat een vrouw een vrouw is, houdt dus in dat ze zichzelf is en wil zijn en niet het 
zelf van iemand anders (...) Het betekent dat een vrouw dit zelf, haar persoonlijke zelf, moet handhaven met haar lef en haar 
onbewuste, met haar lichaam en geest, zonder vrees of paniek, schroom of taboe, schaamte of andere onzichtbare innerlijke 
of sociale belemmeringen.’  
108 Ibid, 104 (zie ook 121) – ‘Een vrouwelijkheid die niet bang is voor haar waarheid, haar kracht, haar breekbaarheid, haar 
gulzigheid, haar zwakheid, haar felheid, haar zachtheid, haar verliezen, haar nieuwsgierigheid, haar eerlijkheid, haar 
waanzin, haar vergissingen, haar talenten, haar schoonheid, haar taal, haar macht, haar extremen, haar experimenten, 
haar tegenstrijdigheden, haar jeugd, haar rijpheid. Kortom, een vrouwelijkheid die niet bang is voor haar vrouwelijkheid.  
109 Ibid, 122 
110 Ibid, 103 - Die identiteit is volgens Haddad vooralsnog onbekend en gekidnapt, als van een ‘gecompromitteerd wezen 
dat door verschillende soorten angst, conditionering en frustratie is verwrongen’. 
111 Ibid, 98-101, 122 
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2.6. DORSVLOER VOL CONFETTI 

Aan het einde der tijden ‘zal Hij zijn dorsvloer doorzuiveren, staat er in de Bibel,’ zegt oma.112 Hij zal het kaf 

en koren scheiden, en het kaf verbranden. Dan vraagt ze wat Katelijne op die dag zal zijn, kaf of koren? Het 

is tekenend voor de context waarin Katelijne Minderhoud opgroeit. Ze is het middelste kind en enige meisje 

in een boerengezin van negen. Haar jeugd speelt zich af in een Zeeuws dorpje. De Zeeuwse cultuur, de 

reformatorische religie, het conservatisme, de boerenafkomst: in ‘Dorsvloer vol confetti’ zien we al deze 

elementen verweven tot één consistente levensvisie. De weg naar het heil wordt gekend met het hoofd en 

niet met het hart. Wie zalig wil worden bediene zich van de juiste middelen: de Bijbel lezen, naar de kerk 

gaan en catechisatie. Steeds opnieuw worden de Bijbelverhalen herhaald, in de hoop dat er een zaadje 

ontkiemt in het hart. De interpretatie is literalistisch.113 Het dagelijks leven omvat vaste structuren zoals 

elke dag om zes uur opstaan om de koeien te melken, tweemaal kerkgang op zondag, gesprekken over de 

preek aan de eettafel onder het genot van crackers met kaas. Met het lichaam heeft men weinig op.114 

                                                             
112 Franca Treur 2009, 146 
113 Robert Gleave (Islam and Literalism, Literal Meaning and Interpretation in Islamic Legal Theory, Edinburgh University 
Press 2012, Understanding Literal Meaning, 1-2)  omschrijft ‘literalisme’ als iets dat uit twee componenten bestaat. 
Allereerst de idee dat een bepaalde (religieuze) tekst een betekenis in zichzelf bevat (“literal meaning”) en voorts 
“literalism”: de opvatting dat die letterlijke betekenis een bepaald privilege heeft, doordat deze een hoger niveau van 
epistemologische zekerheid bevat dan andere, rivaliserende interpretaties. 
114 Franca Treur 2009, 32 – ‘Ze zijn niet zo lichamelijk, misschien wel omdat ze vanwege hun overtuiging niet veel met het 
lichaam ophebben.’ 
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Academische kennis kan evenmin op veel waardering rekenen.115 Als vaste literatuur gelden de Bijbel, de 

Saambinder, de Gezinsgids en Terdege. Een conservatieve inslag uit zich in onder meer het voorlezen van 

gedateerde preken, ‘want toen was alles beter en Gods kinderen talrijker’.116 Evenzo verzet men zich tegen 

moderne kleding, popmuziek en zonnen in badkleding117. Veelvuldig wordt de eigen staat van nietigheid en 

verdorvenheid benadrukt.118 Niettemin wordt het in religieus opzicht wenselijk geacht om steeds je uiterste 

best te doen, want velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren119. Het is een fatalische visie op het leven 

die men het hoofd lijkt te bieden door zo min mogelijk te verwachten, noch in het heden, noch wat betreft 

toekomend heil. Het denken gaat voornamelijk uit van binaire opposities: zegen of zonde, wij of zij, goed 

of slecht.120 Vanuit dit referentiekader is het, dat men de wereld voortdurend toetst.121 In positieve zin 

verleent deze visie de gemeenschap geborgenheid, structuur en veiligheid, maar anderzijds biedt zij weinig 

ruimte voor zelfarticulatie, experiment en exploratie. Dit laatste boezemt dan ook angst in: ‘Het gaat eerst 

over het land en het weer en of het hooi al binnen is, en daarna over dominees; dat is nog veilig terrein. Al 

de tijd dat je het over een dominee kunt hebben, hoeft het niet over jezelf te gaan.’122 

 

Katelijne groeit op als zeer intelligent meisje in de zojuist geschetste omgeving, maar weet daarbinnen een 

eigen wereld te creëren, die sterk afhankelijk is van ‘welk bibliotheekboek ze aan het lezen is’.123 Ook tijdens 

de preek behoudt ze zorgvuldig de regie over haar eigen gedachten.124 Katelijne doet niets liever dan lezen. 

Maar ze zou iets nuttigs moeten doen, vindt haar moeder: harder werken en meer helpen in het 

huishouden. ‘Je bent nu eenmaal het enige meisje.’ Vader drukt haar op het hart dat je aan het aanrecht 

en de wc kunt zien of je een goede huisvrouw bent. Over het algemeen ervaart Katelijne echter minachting 

in de manier waarop ze als meisje bejegend wordt.125  Van haar moeder heeft ze al evenmin veel te 

verwachten. 

“Ze herkent niet de drang van Katelijne om een eigen geurspoor achter te 

laten, de behoefte aan een eigen taartpunt in de gezamenlijke 

onderneming in plaats van enkel goed genoeg om op te dienen, van 

vorkjes te voorzien en na afloop de lege borden te verzamelen. Of 

misschien merkt de moeder het wel, maar schenkt ze er geen aandacht 

aan, in de hoop het in de kiem te smoren, gewend als ze is om 

                                                             
115 Ibid, 56 – ‘Als Sam van Ko vroeger had kunnen doorleren, was hij theologie gaan studeren. De oma vindt het maar niets, 
dat geklets, want ‘dan ziet hij helemaal niet meer wat hij doet, als hij z’n aandacht er niet bij heeft’en bovendien verdenkt ze 
Sam van evangelische sympathieën. De oma zegt tegen iedereen dat ze nog het meest heeft aan Arjaon, d’r zoon, die de 
vuilnis doet, de meeste reparaties en na elke bui de regenmeter.’- Zie ook p. 145 ‘Het... gelijk.’ 
116 Ibid, 7 
117 Ibid, 106-109, 113 
118 Ibid,109 – ‘En wie denkt dat hij een parel is/heeft een veel te hoge dunk van z’n eigen, want in werkelijkheid zijn ze maar 
stofjes aan de weegschaal.’ ; 18 - ‘Tachtig jaar trouwe kerkgang betekent nog niets voor het lot van de ziel in het 
hiernamaals’. 
119 Ibid, 125 
120 Ibid, 124. Afkeer van hervormden, ‘De hervormden hebben een gestolen Jezus en televisie.’ Maar: ‘Op uitgetredenen 
hebben ze niets tegen.’ Ibid, 9. Zie ook 16-17 
121 Ibid, 114 - Een kind van God leert dat hij grootste der zondaren is, maar meestal weet hij wel een paar anderen aan te 
wijzen die nog erger zijn. - Franca Treur 2009, 114 
122 Ibid,135 
123 Ibid, 7, 32 
124 Ibid, 8 - ‘Wat ze tijdens de preek met haar gedachten doet of wat de gedachten met haar doen, staat daar volledig los 
van.’ 
125 Ibid, 7 – ‘De jongens leren niet naar haar te luisteren, om de eenvoudige reden dat ze naar hun maatstaven nooit iets 
interessants te melden heeft.’ Ook is moeder sneller geneigd om haar broers te geloven dan Katelijne (Ibid, 111). 
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eigenwaarde te zien als een gebrek aan nederigheid, eigen aan de 

natuurlijke staat des mensen.”126 

Een goede en religieuze vrouw is al van veraf herkenbaar, leert oma haar. ‘Een vreemdeling moet het 

kunnen zien aan je daad, je gelaat, je gepraat en ook zeker aan je gewaad.’127 Vrouwen die zichtbaar hun 

eigen keuzes maken, zoals de modieuze domineesvrouw of de tot de hervormde kerk bekeerde Sonja Melse 

roepen afkeer op.128 Katelijne doorziet echter dat zowel haar oma als haar moeder een levenshouding 

hebben die het onbekende structureel afwijst.129 Laat dit al weinig ruimte voor verkenning en experiment, 

ruimte voor vrouwelijke frivoliteit is er al net zo min. ‘Voor mijn verjaardag wil ik een tuinslang,’ zegt haar 

moeder bijvoorbeeld. ‘Zeg dat maar tegen je vader als het zover is.130  

 

In de Zeeuwse reformatorische boerengemeenschap is het gebruikelijk dat grote mensen de vragen stellen. 

Kinderen geven antwoorden. Maar Katelijne heeft ettelijke vragen die niet gesteld mogen worden. 131 

Naarmate zij opgroeit, doen zich echter steeds meer externe invloeden gelden. Zo ontdekt Katelijne andere 

werelden in literatuur en sprookjesboeken.132 Ook stuurt haar moeder haar uit logeren naar een plaats 

waar ’s nachts de treinen denderen en het leven doorgaat, roze broeken ook als vrouwenkleding gelden en 

ze teenslippers mag dragen. Vriendinnen leren haar welke cadeaus je voor welke verjaardag vraagt en hoe 

meisjeskamers er eigenlijk horen uit te zien. En Katelijne begint zich te generen voor haar boerenafkomst.133 

Maar hoewel nieuwe werelden haar intrigeren, wijst Katelijne ook vrouwen terecht die een broek dragen, 

bestrijdt ze in een sinterklaasrijm het bestaan van Sinterklaas, en droomt ze van een toekomst als boer.134 

De ommekeer komt als moeder op spottende toon haar schrift voorleest met daarin een fictief 

eindtijdscenario. Op dat moment ervaart Katelijne een diep gevoel van vervreemding.135 Als ze later ook 

nog een vwo-advies krijgt, voelt ze zich steeds meer gevangen in een wereld waar ze niet thuishoort.136 Ze 

zoekt zelfs haar toevlucht tot een onbekende man.137 Aan de andere kant wordt ze gekweld door angst voor 

                                                             
126 Ibid, 33, 40 – geen warme ontvangst na negen dagen van huis te zijn geweest 
127 Ibid, 125 - Dat betekent dat zowel de rok als het haar lang dienen te zijn, en dat je altijd een panty dient te dragen. Zelfs 
hartje zomer. 
128 Ibid, 131. De oma meent dat de Satan alle vrouwen aan de broek probeert te krijgen, 145. De domineesvrouw geldt als 
een discutabel rolmodel. Ze wijkt af van de norm door haar rode vest, haar stijl en gevoel voor mode. Enerzijds wordt hier 
direct een negatief waardeoordeel over gegeven. Wie fier is van z’n eigen, heeft de Heere niet nodig. - Treur 2009, 11. Ook 
de tot het hervormde geloof bekeerde Sonja Melse zou zich ‘bedriegen voor de eeuwigheid’: Ze loopt nogal met d’r eigen te 
koop,’ zegt oma. ‘En ze heeft de mond vol van Jezus.’ Treur 2009, 53 
129 Ibid, 55 
130 Ibid, 48 – Oma liet klederdracht en bloedkoralen na, die zij vol trots droeg en waar ook Katelijnes moeder een zeker 
verlangen naar voelt. In het geval van haar broers vriendinnetje blijkt het lange haar niet uitsluitend een religieuze 
betekenis te hebben (1 Kor. 11:15) maar evenzeer een verlangen uit te drukken naar schoonheid en fysieke 
aantrekkelijkheid (133). En de vrome boerendames blijken toch wel erg graag dezelfde kleding en panty’s te kopen als de 
betwiste domineesvrouw (zie vtn. 128) Treur 2009, 188. Enige ijdelheid is blijkbaar niemand vreemd. 
131 Ibid, 139 
132 Ibid, 37-39 Katelijne ontwikkelt een interesse in sprookjesboeken, die thuis niet gelezen mogen worden 
133 Ibid,77-80 
134 Ibid, 91 - Katelijne wil het koeien melken van broer Roger overnemen, al is dit niet wenselijk voor een meisje. Als dit niet 
lukt volgt er een ‘zie je wel’ reactie, en is ‘bewezen’ dat vrouwen voor een dergelijke klus ongeschikt zijn. (Hoewel de 
werkelijke oorzaak waarschijnlijk gebrek aan instructie en oefening is)  
135 Ibid, 98 - “Terwijl het water over haar heen gutst, vraagt ze zich af wat nu het beste is: van huis weglopen of zo gewoon 
mogelijk blijven doen. Het was duidelijk dat haar verhaal niet werd gewaardeerd en ze had gezien hoe de jongens 
argwanend naar haar keken alsof ze zich ervan wilden vergewissen dat ze geen staart onder haar rok had, of horens op haar 
kop. Ze vinden dat ze niet spoort. Ze vinden haar een vreemde.’  
136 Ibid, 102-103 Het gezinsreferentiekader bevatte alleen mavo, of heel misschien de havo. 
137 Ibid, 118-119 Katelijne biedt zich aan om met een man mee te gaan, waarvan ze hoopt dat hij haar zal bevrijden. Ze prijst 
zich aan met al haar huishoudelijke kwaliteiten, maar ontdekt dan dat hij vooral andere motieven heeft.  
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zonde en oordeel. 138 Soms vangt ze glimpen op van 

die andere wereld, die nieuwsgierigheid wekt, maar 

tegelijkertijd beangstigend is. 139  Katelijnes 

veranderende lichaam wordt een terugkerend 

onderwerp van gesprek. Publiekelijk wordt ze 

gewogen, wat ze ondergaat als een vernedering. 

Maar niemand die haar vertelt wat haar te wachten 

staat. 140  

 

Wanneer Katelijne haar broer Christiaan een 

verhaal vertelt over de zusjes Davidse, krijgt dit al 

snel een erotische lading.141 Ook bestrijdt ze oma’s 

onzekerheid over opa’s zielenheil met haar fantasie. 

Maar dan wordt zij gekweld door haar geweten: zijn 

deze dingen leugen of verbeelding?142 

Het onderdrukte verlangen naar fantasie, spel en verbeelding komt op de dorsvloer tot een glorieuze 

overwinning. Wanneer daar een huwelijksfeest wordt gevierd, stort Katelijne een grote emmer met confetti 

over het gezelschap uit. Daarmee een sombere wereld, gepreoccupeerd door zonde en schuld, in een 

oogwenk betoverend.143 En even lijkt het of de zwangere bruid toch in het wit is getrouwd.144  

Franca Treur schrijft zowel met liefde als met een kritische blik over het Zeeuwse milieu van haar jeugd. Het 

einde is open; we weten niet of Katelijne later door te gaan studeren de aloude context zal verlaten. Maar 

wat wel duidelijk wordt, is dat de stemmige wereld in een oogwenk wordt betoverd door toedoen van een 

atypisch boerenmeisje. Een meisje dat boven alles vasthoudt aan haar eigen dromen en aan haar liefde 

voor literatuur. Op frivole wijze zegeviert de verbeelding zegeviert over een stemmige wereld. Een wereld 

gepreoccupeerd door zonde en schuld. Gedragen door de wind baant de confetti zich een weg naar de 

ruime horizon. Al even vrij als de geest van Katelijne.145  

 

                                                             
138 Ibid, 119-120 En: het zijn de eenvoudigen die genade krijgen, niet degenen met verstand. Ibid, 129 – uitspraak van 
Katelijnes oma. 
139 Heel vergelijkbaar met Heijmerikx krijgt ook Katelijne een ervaring van de confrontatie met de overweldigendheid van 
‘de wereld’ niet kunnen verdragen (Kermis, Heijmerikx: oorbellen, 152) en ook voor haar is de muziek ‘zonder herkenbare 
melodie’ een bevreemdende ervaring. ‘De onnatuurlijke kleuren, het geflikker van de lichtjes – het is te heftig, te veel 
ineens, een te groot contrast met wat ze gewend is.’ Café: ‘Tegen Katelijne klaagde de oma dat het café een plaats van 
zonde was, zodat Katelijnes hart wat sneller klopte toen ze er met de opa binnenstapte. (Treur 2009. 154) 
140 Ibid, 161-163 - ‘Het veranderen van haar lichaam, dat voor ieders gemak ‘aankomen’ wordt genoemd, blijkt een 
terugkerend gespreksonderwerp en het blijft niet bij woorden alleen.’ 
141 Ibid, 180-183 
142 Ibid, 196 
143 Ibid, 218 
144Ibid, 212, 216 - Doordat de bruid ongehuwd zwanger is geraakt moest het stel - Petra en Christiaan - publiekelijk 
schuldbelijdenis doen. Ook mocht er niet in wit getrouwd worden. Het was dus een bruiloft ‘met een vlekje’. (183-185) 
Afgezien van de schaamte en schande moest de bruid ook gehoorzaamheid aan haar man beloven in een voor Katelijne 
weinig acceptabele huwelijksgelofte (203-204) De koe op de schouw symboliseert de enige franje aan het leven. 205, triplex 
koetje boven de staldeur,  
145 Ibid, 220 

‘Later zal ze de pijn van het missen 

herkennen als de pijn van een gebroken 

hart en deze zomer als het moment 

waarop ze aan zichzelf niet meer 

voldoende had. Ze heeft een schrift waarin 

ze droomt van verhuizen naar een stad 

waar ze vanuit haar bed de treinen kan 

horen. Wat moet je anders met zulke 

onpraktische verlangens?’ 

- Franca Treur 2009, 40 
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2.7. LOLITA LEZEN IN TEHERAN 

In ‘Lolita lezen in Teheran’ blikt Azar Nafisi (1955) terug op haar roerige laatste jaren als hoogleraar aan de 

universiteit van Teheran.  

Het boek begint in de herfst van 1995. De Iraanse revolutie grijpt om zich heen, en chaos en politieke 

machtsomwentelingen houden de samenleving in hun greep. Het is tegen dit decor dat Nafisi een verboden 

leesclub opricht met zeven zorgvuldig uitgekozen studentes. Nafisi ziet een mengeling van kwetsbaarheid 

en moed in deze jonge vrouwen. Het zijn stuk voor stuk eenlingen, die de kracht op kunnen brengen om los 

van een draconisch regime een solitair leven te leiden.146 Tekenend voor de situatie zijn twee foto’s die 

Nafisi van hen heeft. Op de ene gaan de jonge vrouwen van top tot teen verborgen onder een zwarte sluier. 

Op de andere hebben zij die sluier afgelegd. Dan barsten zij uit in vele kleuren en karaktereigenschappen, 

en worden de onderlinge verschillen pas zichtbaar.147 

  

“Dit is dan het verhaal van Lolita in Teheran, hoe Lolita Teheran een 

andere kleur gaf en hoe Teheran het zijne bijdroeg aan een harde definitie 

van Nabokovs roman en hem veranderde in Lolita, ónze Lolita.”148 

Dit citaat vat in een notendop samen waarom Nafisi koos voor de titel ‘Lolita lezen in Teheran’. Het verhaal 

van Lolita is dat van de confiscatie van het leven van het ene individu door een ander.149 In de roman van 

Nabokov zet de al wat oudere literatuurwetenschapper Humbert zijn zinnen op het twaalfjarig dochtertje 

                                                             
146 Azar Nafisi 2004, 23 
147 Ibid, 13-16 
148 Ibid, 17 
149 Ibid, 47 
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van zijn hospita. Daartoe huwt hij eerst haar moeder. Nadat deze is omgekomen in een noodlottig 

verkeersongeval, ziet Humbert zijn kans schoon. Hij ontmaagdt het meisje, sleept haar van hotel naar hotel 

en is vastbesloten haar te herscheppen naar zijn ideaalbeeld. Maar dat blijkt toch zo eenvoudig niet.  

“Noch Humbert noch de blinde censor bezat ooit zijn slachtoffers; ze 

ontglippen hem altijd, net zoals voorwerpen van de fantasie altijd tegelijk 

binnen handbereik en ontoegankelijk zijn. Hoe je ze ook kunt breken, de 

slachtoffers zullen zich niet tot onderwerping laten dwingen.”150 

Zo eindigt ook het verhaal van Humbert. Uiteindelijk is hij genoodzaakt om machteloos toe te zien hoe zijn 

Lolita hem ontglipt. In de roman van Nafisi fungeren de Iraanse politieke machthebbers als Humbert. De 

vrouwen van de leesclub zijn allemaal op hun eigen manier Lolita. En terwijl het onderdrukkende systeem 

vastbesloten is om hen om te vormen tot een maaksel van de eigen droombeelden, weten zij zich in stilte 

aan die tirannie te ontworstelen. Want hoewel de onderdrukker zich hun lichaam kan toe-eigenen door hen 

hun zichtbaarheid en eigenheid te verbieden, door vernederende lichamelijke onderzoeken, sancties en 

gevangenneming, bloeit hun ziel in stilte als een bloem waar hij geen vat op heeft. Een bloem die zich naar 

uitstrekt naar de vrijheid.  

 

Nafisi toont een wereld waarin vrouwen niet beoordeeld worden op hun eigenschappen of prestaties, maar 

op de kleur van hun lippen of de zichtbaarheid van een lok haar. Vrouwelijke sensualiteit geldt als bedreiging 

voor mannen.151 Zonde is niet begaan, maar aangepraat.152 Om die reden moeten de Iraanse vrouwen 

zoveel mogelijk uniform en onzichtbaar door het leven. Nafisi beschrijft hoe de hoofddoek van betekenis 

verandert. Vormde ze eerst nog het symbool van een heilige verhouding tot God, gaandeweg verwordt ze 

tot werktuig van de macht. De vrouwen die haar dragen veranderen in politieke signalen en symbolen.153 

Het typeert hoezeer islam en politiek verstrengeld raken. Het is het decor waartegen elke daad een politiek 

statement wordt. En Amerika geldt zowel als het land van de Satan als het verloren paradijs.154 In stilte 

dromen Nafisi en haar studentes echter van andere werelden. En van kleuren. De kleur van het paradijs, en 

de kleuren van vrijheid. De dagelijkse werkelijkheid is zo abstract geworden, dat je alleen nog maar de 

kleuren van je dromen kunt schilderen.155 In tegenstelling tot Joumana Haddad, die Sheherazade liever 

neerzet als een gewone Arabische vrouw die door oriëntalisten op misselijkmakende wijze vereerd is, haalt 

Nafisi haar aan als nuttig voorbeeld. 

“Sjarazaad doorbreekt de cirkel van geweld door te kiezen voor andere 

verbintenisvoorwaarden. Ze vormt zich haar universum niet door middel 

van fysieke macht, zoals de koning doet, maar door middel van 

verbeelding en inzicht.”156  

                                                             
150 Azar Nafisi 2004, 94 
151 Ibid, 76-77-  Lange nagels, mascara of een te verleidelijke hap uit een appel al opgevat kunnen al worden opgevat als 
regelrechte uitnodiging aan de mannelijke begeerte 
152 Ibid, 93 
153 Ibid, 126 
154 Ibid, 128 
155 Ibid, 22 
156 Ibid, 32 



28 
 

 

Die blijken dan ook hier de sleutel. Vrijheid ligt niet alleen in het dromen van kleur, en het dragen van felle 

kleuren onder de sluier, maar ook in de verbeelding en de taal. Zo kan men een bergplaats van geheime, 

gecodeerde woorden creëren die alleen voor ingewijden begrijpelijk zijn, zoals het woord upsilamba. 

Evenzeer blijkt het onmisbaar om door middel van humor de draak te kunnen steken met je eigen ellende. 

En kunst en literatuur zijn geen luxe meer, maar worden een noodzaak.157  

Net als Lolita proberen ook Nafisi en haar studentes te ontsnappen door hun eigen vrijplaatsen te 

creëren.158 Het dualisme tussen twee werelden dat we in de eerder bestudeerde werken zien, doet zich 

echter ook hier gelden. Er zijn twee onverzoenlijke werelden: de buitenwereld die te allen tijde moet 

voldoen aan de wensen van de onderdrukker, en de geheime binnenwereld, waarin de ziel probeert zo vrij 

mogelijk te zijn, en waar de onderdrukker geen vat op heeft. En dat brengt naast creativiteit en inventiviteit 

ook verscheurdheid teweeg. 

“Welke van de twee werelden was reëler, en bij welke hoorden we 

werkelijk? We wisten de antwoorden niet meer.”159 

De enige oplossing om het spanningsveld tussen de sociaal wenselijke identiteit en het ‘zichzelf’ uit te 

houden, blijkt om deze twee werelden verbeeldingsvol onder woorden te brengen en zodoende vorm te 

geven aan de eigen visie en identiteit. Ook houdt Nafisi de afstand tussen de eigen gedachten en de 

omgeving bewust zo groot mogelijk.160 Wanneer elke eenvoudige daad de complexiteit van een geheime 

missie krijgt, wordt het leven zelfs spannend. 161  En terwijl Nabokovs onderdrukkers hun wereld 

herscheppen naar hun beeld, doen de dames dat ook – in de literatuur. Zij vormen in het diepste geheim 

de werkelijkheid die door Humbert werd versomberd en van haar kleur ontdaan, weer om tot een kleurrijke 

wereld van verbeelding.162 En toch: gevangene en cipier zijn altijd in zekere zin verbonden in een bepaalde 

mate van intimiteit.163 Dat is de vreemde paradox waarmee de vrouwen zich geconfronteerd zien. 

“Impliciet in bijna al hun beschrijvingen was de manier waarop ze zichzelf 

zagen binnen de context van een buitenrealiteit die hen verhinderde 

zichzelf duidelijk en afzonderlijk te definiëren.”164 

Yassi kan zich bijvoorbeeld geen Yassi zonder hoofddoek voorstellen. De wereld lijkt zonder die bedekking 

eerder beangstigend dan vrij.165 Ook Manna ervaart spanning tussen de wens om onafhankelijk te willen 

zijn en vervreemding. Zij is bang voor zichzelf, omdat niets van wat ze doet of heeft lijkt op dat van anderen 

om haar heen. Anderen jagen haar angst aan, en zij jaagt zichzelf angst aan.166 Het is een lastig balanceren 

tussen traditie en verandering. En dat in een wereld waarin hun moeders meer vrijheid hadden dan zijzelf. 

De enige oplossing, stelt Nafisi, is te doen wat Lolita deed: te dansen met je cipier. Bijvoorbeeld in de 

literatuur, de poëzie en de verbeelding. In dat proces beweeg je schijnbaar met hem mee, terwijl je toch je 

                                                             
157 Azar Nafisi 2004, 33-35, 142 
158 Ibid, 39 
159 Ibid, 39 
160 Ibid, 40 
161 Ibid, 73 
162 Ibid, 78 
163 Ibid, 95 
164 Ibid, 95 
165 Ibid, 48 
166 Ibid, 53 
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eigen individualiteit weet te bewaren.167 En inderdaad lijkt het leven op een zorgvuldige koorddans met de 

onderdrukker. Soms echter breekt het koord. Niet alleen de overheid, maar ook Nafisi’s eerste man wilde 

haar herscheppen naar zijn ideaalbeeld. Zij echter hield vast aan haar eigen individualiteit, wat tot een 

scheiding en een tweede huwelijk leidde met een man die haar wel nam zoals zij was.168 

Wanneer Nafisi de sluier dwingend opgelegd krijgt, lijkt dat voor haar een traumatische ervaring. Ze raakt 

geobsedeerd door een ‘spel van lichamelijke verdwijning’, en heeft het gevoel dat zij haar plaats in de 

wereld verloren heeft.169  Ze is niet meer dan een etherisch wezen dat geluidloos over straat dwaalt. 

Geruime tijd vindt zij haar vrijheid in het contact met een vriend met een vrije geest, maar het blijft 

onduidelijk of die vriend, ‘de tovenaar’ genaamd, nu een creatie van haar fantasie is geweest of 

daadwerkelijk heeft bestaan. De autobiografische roman van Nafisi toont hoe de draden zich gaandeweg 

steeds strakker rondom haar rijgen, zodat de benauwdheid hand over hand toeneemt. Totdat zelfs een 

zorgvuldige koorddans met haar cipier niet langer mogelijk is zonder dat het koord breekt. Ofwel haar eigen 

koord, waardoor zij haar individualiteit verliest, ofwel dat van de onderdrukker, waardoor hij zijn grip op 

haar verliest. Het einde van de roman van Nafisi vertoont dan ook parallellen met die van Nabokov. Net als 

Lolita ontglipt ook Nafisi haar cipier, en rest hem uiteindelijk weinig anders meer dan haar geluk toe te 

wensen.  

Sinds 1997 woont Azar Nafisi in de Verenigde Staten. In 2008 werd zij Amerikaans staatsburger, en thans is 

zij professor in de Engelse literatuur aan de universiteit van Oklahoma.170 Het betekende een breuk met het 

verleden, maar tegelijkertijd als een trouw aan haar eigen principes en aan de vrijheid van het geschreven 

woord. Want de stelling van Nabokov is, dat de lezer vrij geboren is en vrij behoort te blijven.171  

  

                                                             
167 Azar Nafisi 2004, 97 
168 Ibid, 103-106 
169 Ibid, 196-198 
170 Zie ook Azar Nafisi, the official website, http://azarnafisi.com/ 
171 Ibid, 31 
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HOOFDSTUK 3. BEGINSITUATIE 

Als iemand mij zou vragen de belangrijkste drie overeenkomsten te noemen tussen Joumana, Sabatina, 

Azar, Katelijne, Hilligje, Kieke en Johanna, zou ik niet lang hoeven nadenken. Ten eerste zijn het vrouwen. 

Ten tweede groeiden zij allen op in een orthodox-religieuze context waar niet alleen God, maar ook 

patriarchale structuren de dienst uitmaakten. Ten derde legden zij allen een grote strijdbaarheid aan de 

dag door zich aan knellende structuren te ontworstelen en een leven te leiden dat in overeenstemming was 

met de eigen zelfdefinitie.172 Toch, los van deze overeenkomsten tekenen zich ook grote verschillen af. 

Zowel Joumana Haddad, Sabatina James en Azar Nafisi groeiden op in een islamitische context. De eerste 

echter in een Arabische, de tweede in een Pakistaanse en de derde in een Iraanse. 173 En hoewel de andere 

dames in een christelijke context opgroeiden, zijn ook de stromingen daarbinnen divers. Kieke is afkomstig 

uit de Noorse Broederschap174, Hilligje Kok en Katelijne uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte 

(de eerste uit Staphorst, de tweede uit Zeeland) en Johanna uit een Baptistenmilieu.175  

3.1. Verhouding tussen religie en cultuur 
Ninian Smart (1998) onderscheidt zeven dimensies van religie. Allereerst de narratieve dimensie, met 

daarin een centrale plaats voor verhalen en traditie. Voorts spreekt Smart van respectievelijk een 

leerstellige, praktische, ethische, experimentele, sociale en materiële dimensie. Deze zeven dimensies 

geven de totale inbedding van religie in het menselijk bestaan weer. Ook maken ze duidelijk dat zingeving 

- ondanks de individuele tendensen in onze tijd - een sociale aangelegenheid is.176 Dat zien we ook bij deze 

vrouwen. Bij Franca Treur is het Zeeuwse boerenleven niet los te denken van het reformatorische geloof. 

Hetzelfde geldt voor de wijze waarop bij Sabatina James de islam is verweven met oude Pakistaanse 

tradities en gebruiken. En ook bij Hilligje Kok lijkt Staphorster klederdracht niet alleen verbondenheid te 

weerspiegelen met de lokale traditie, maar tevens met het reformatorisch geloof. Alle door Smart 

geschetste dimensies zijn duidelijk met elkaar verweven tot één cultuur. Dit gedeelde verhaal maakt 

mensen tot een volk en biedt hen een gezamenlijke identiteit, dat zich in de bestudeerde literatuur meestal 

uit in de vorm van een krachtig wij-zij gevoel. Daarbij gaat men soms nog een stapje verder en neemt de 

groepscultuur de vorm aan van een soort tegencultuur, die zich van andere beschavingen wil 

onderscheiden. Hier zien we drie verschillende soorten reacties in de omgang met de ‘goddeloze wereld’: 

afzondering, pogingen om mensen voor de eigen groep te winnen (evangelisatie), of het creëren van een 

gemeenschappelijke vijand. Het eerste zien we bij Hiligje Kok en Franca Treur. Hier scheiden de leden van 

                                                             
172 Volgens de self-determination theory ervaren mensen de sterkste motivatie, de meest optimale ontwikkeling, het meest 
effectieve gedrag en het hoogste psychologische welzijn wanneer zij een hoge mate van autonomie ervaren in het maken 
van eigen levenskeuzes. Edward L. Deci and Richard M. Ryan, Self-Determination Theory, Handbook of Theories of Social 
Psychology: Collection: Volumes 1 & 2, (Edited by Paul. A.M. Van Lange, Arie W. Kruglanski and E. Tory Higgins) SAGE 
Publications Ltd. 2012, 416-434. Zie ook Westerhof en Bohlmeijer, Psychologie van de Levenskunst, Boom 2010, 173-174, 
met verwijzing naar Cor van Halen (2002)  
173 Respectievelijk Haddad 2010, James 2010, Nafisi 2004. 
174 Thans in Nederland bekend onder de naam ‘Christelijke Gemeente Nederland’. Zie de officiële website 
http://www.brunstad.org/nl 
175 Respectievelijk Heijmerikx 2009, Van Rouveroy 2013, Treur 2010, Schreiber 2007. 
176 Ninian Smart, The World’s Religions, Second Edition, Cambridge University Press 1998, 59-69; Christa Anbeek, Aan de 
heidenen overgeleverd, Hoe theologie in de 21e eeuw kan overleven, Uitgeverij Ten Have 2013, hoofdstuk ‘Duiding van 
Grenservaringen’. 
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de reformatorische gemeenschap zich in sterke mate af van de seculiere mainstream cultuur, die ofwel als 

bedreigend, zondig of immoreel wordt ervaren, ofwel uit desinteresse wordt gemeden. In de romans van 

Ellen Heijmerikx en Claudia Schreiber worden pogingen tot evangelisatie ondernomen, om mensen van 

buiten de eigen groep voor de eigen gemeenschap te winnen. Zo probeert Kieke haar juf ervan te 

overtuigen dat ‘de wereld’ ziek en blind is. 177  Onder de moslima’s zien we relatief vaker dat er een 

gemeenschappelijke vijand gecreëerd wordt. In de autobiografie van Nafisi gaat de grote antagonist in het 

gezamenlijke narratief schuil onder de naam Zwitserland.  

‘Op de één of andere manier was ‘Zwitserland’ spreekwoordelijk 

geworden voor westerse laksheid: elk programma dat of actie die on-

islamitisch werd geacht, werd er met berispende spot aan herinnerd dat 

Iran bepaald geen Zwitserland was.”178 

Bij Sabatina James is dit Oostenrijk, en in het bijzonder Oostenrijkse vrouwen.179 Joumana Haddad schetst 

een iets evenwichtiger beeld. Zij probeert haar lezers zich er juist bewust van te maken dat het Midden-

Oosten en het westen geneigd zijn elkaar te karikaturiseren of zelfs te demoniseren. Onbekend maakt 

immers onbemind. En dat terwijl ze er beter aan zouden doen om de kritische blik eens naar binnen te 

werpen.  

 

3.2. Narratieve en leerstellige dimensie 
Wanneer we kijken naar de narratieve en leerstellige dimensies van cultuur, doet zich een significant 

verschil voor. Want hoewel volgens de islam zowel joden, christen als moslims gelden als mensen van het 

Boek, lijkt de plaats van heilige Schriften toch niet overal hetzelfde.180 Uit de christelijk getinte werken is de 

Bijbel op geen enkele manier weg te denken. Bijbelse spreuken en gezegden klinken door in het taalgebruik, 

zoals bij Hilligje Kok en Franca Treur, of ze worden letterlijk aangehaald zoals in de roman van Heijmerikx.181 

Opmerkelijk is ook het creatieve Bijbelgebruik van Claudia Schreiber. Door middel van allerlei improvisaties 

worden Schriftpassages direct betrokken op de verhaallijn van de roman.182 De functie van dit royale 

Schriftgebruik is tweeledig: enerzijds vormen de teksten een concrete richtlijn voor het wenselijk handelen, 

anderzijds dienen ze tot (zelf)veroordeling voor degene die zich er niet aan houdt.183 De interpretatie van 

teksten is doorgaans literalistisch.184 We zien ze afwisselend terug in de vorm van heilshistorische verhalen, 

menselijke levenslessen, zegswijzen en concrete richtlijnen voor het handelen. Dit alles toont de centrale 

plaats van de Bijbel in de bewuste orthodox christelijke geloofsgemeenschappen aan, en de mate waarin 

het dagelijks leven erdoor wordt bepaald. Bij Nafisi, Haddad en James blijft het echter vergeefs zoeken naar 

                                                             
177 Ellen Heijmerikx 2009, 54 
178 Azar Nafisi 2004, 20 
179 Sabatina James 2010, o.m. 51 
180 Isaac Jansz, Leonard Kool, Islam - een Godsdienst of niet, deel 1 (van 3). AAA Boeken, 2011, 38. 
181 Franca Treur 2010, o.m. 109 - parel in Gods hand, naar Job 28:18), 108 – stofjes aan de weegschaal, naar Jes. 40:15; 115 
- Gode meer gehoorzaam dan mensen; o.m. Daniël 4: 21, 29. Opvallend bij Kok en Treur is dat Bijbelpassages niet letterlijk 
worden geciteerd, maar dat ze hun eigen plaats lijken te hebben gevonden binnen de zegswijzen en het taalgebruik van de 
Zeeuwse en Staphorster boerengemeenschap. Vooral bij Treur lijkt het in de roman gebezigde taalgebruik in sterke mate 
beïnvloed door de Statenvertaling-Jongbloed (1e druk 1637, zie www.statenvertaling.net/info.htm). 
182 Claudia Schreiber 2007, o.m. 64, 178-179, 183 Ook het Onze Vader-gebed, dat Jezus uitsprak in Mattheüs 6:9, wordt bij 
Schreiber ‘Mijn Mens’, ibid 176. 
183 Ellen Heijmerikx  2009, o.m. 8, 19, 29, 103. 
184 Zie ook voetnoot 113, alsmede Robert Gleave, Islam and Literalism, Literal Meaning and Interpretation in 
Islamic Legal Theory, Edinburgh University Press 2012, 1-2. 



32 
 

 

citaten uit de Koran. Wel blijken Nafisi en Haddad grote waarde te hechten aan literaire werken van niet-

islamitische auteurs als Vladimir Nabokov, Jane Austen, F. Scott Fitzgerald of Marquis de Sade. Ook Sabatina 

bespeurt in Pakistan een schrijnende geestelijke armoede inzake film en literatuur. In de veelvuldige 

literaire bespiegelingen en citaten die we vooral bij Nafisi en Haddad aantreffen, schittert het islamitische 

Heilige Boek dus door afwezigheid. We zouden hierover twee mogelijke verklaringen kunnen opwerpen. 

Allereerst gaat het hier misschien wel degelijk om geletterde culturen, waarin cultuuroverdracht plaatsvindt 

door middel van verhalen in geschreven vorm. En wie weet zit dat ook wel in de genen van de auteurs, 

maar hebben zij de blik vooral naar buiten gericht naar culturen die hun nieuwsgierigheid prikkelen. Ten 

tweede moeten we een islamitische samenleving net als een christelijke typeren als een totaalpakket. De 

Koran mist ongetwijfeld zijn invloed niet, maar in alle gevallen is religie zoals eerder vermeld in belangrijke 

mate verweven met de cultuur en oude tradities. In sommige gevallen torenen teksten uit boven het leven, 

in andere gevallen raken zij ermee verweven. En niet zelden gaan zij er in op, zoals waterdruppels in een 

oceaan. 

 

3.3. Sociale verwachtingen 
Hoewel de hechtheid van de eerder beschreven culturen een belangrijke mate van veiligheid en 

geborgenheid biedt, brengt zij ook een aanzienlijke groepsdruk met zich mee. Erkenning vloeit voort uit het 

aanvaarden en naleven van religieus gefundeerde of geïnspireerde normen.185 Bij Sabatina James zegt haar 

moeder openlijk dat de familie-eer belangrijker is dan zij. En daarmee feitelijk dat het primair draait om het 

uiterlijke gedrag, en niet om de innerlijke gesteldheid van de mens. Meestal gaat de druk tot conformisme 

van de ouders uit. Dit zien we bij zowel Sabatina James, Franca Treur, Claudia Schreiber als Ellen Heijmerikx. 

Toch kan het ook een politiek systeem zijn, zoals bij Azar Nafisi en Joumana Haddad, of een kerkraad, zoals 

bij Hilligje Kok. In alle gevallen gaat het om een stringent moreel toezicht, uitgevoerd door 

autoriteitspersonen. Het feit dat de focus voornamelijk ligt op het ontmoedigen of bestraffen van 

onwenselijk gedrag, brengt met zich mee dat er minder aandacht is voor empathie, instructie of het belonen 

van positief gedrag. Hilligje Kok ervaart dat ze als mens niet wordt gehoord.  

 

3.4. Rolopvattingen over mannen en vrouwen 
Dit gaat gepaard met strikte rolopvattingen over mannen en vrouwen. Niet zelden doet zich een sterk 

mannelijkheidsideaal gelden. ‘Het is een wet dat wie in God gelooft mannelijk en sterk is,’ schrijft Heijmerikx 

in Blinde Wereld. 186 Bij zowel Ellen Heijmerikx als Hilligje Kok zijn mannen geroepen tot de ambten, maar 

moeten vrouwen zwijgen. 187  Volgens Miriam Cooke (2001) zijn vrouwen het symbolische centrum in 

islamitische samenlevingen geworden, in toenemende mate gedomineerd door het discours. Maar terwijl 

dit discours vrouwen een grote mate van belangrijkheid toekent, kent het hen tevens een centrale rol toe 

in de deugdzaamheid van de moslimgemeenschap. Om hun welbetamelijkheid te garanderen, krijgen 

                                                             
185 Zie voor het onderscheid tussen transcendentie en geborgenheid, zelfarticulatie en erkenning: Hans Alma, De Parabel 
van de Blinden, Psychologie en het verlangen naar zin, Humanistic University Press, uitgeverij SWP Amsterdam 2005 
186 Hijmerikx 2009, 27 
187 Het SGP partijprogramma verwijst op dit punt naar de scheppingsorde in het Bijbelboek Genesis (1:27, 2:18-22) waarin 
eerst Adam werd geschapen, en vervolgens Eva werd geformeerd uit zijn rib, als ‘een helper die bij hem past’. Op basis 
hiervan stelt de SGP dat man en vrouw verschillend zijn geschapen, met een verschillende opdracht en roeping. Omdat de 
man er het eerst was, kent de SGP hem het hoofdschap toe (lees: regeerambt) en ziet de partij voor de vrouw een 
ondergeschikte rol weggelegd. Bron: Toelichting op de beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, Tweede Druk, 
Den Hartog B.V. Houten, 2003 
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moslimvrouwen daarom beperkende regels opgelegd. Dit uit zich vooral in een zekere preoccupatie om het 

vrouwelijk lichaam te willen controleren en begrenzen.188 Bij Azar Nafisi zien we dit terug in de vorm van 

een zedenpolitie die op tirannieke wijze toeziet op de vrouwelijke eerbaarheid, en Sabatina James ontdekt 

tot haar afgrijzen dat in Pakistan de regel geldt dat een meisje in principe schuldig is aan haar eigen 

verkrachting. Mannen zien in dit verband veelal een rol voor zichzelf weggelegd als hoeders van de goede 

zeden – en daarmee van de eer van een familie of natie. Dat sommige mannen voor zichzelf andere 

standaarden hanteren, blijkt wel wanneer Sabatina James meermaals door haar neef wordt aangerand. 

Ook in de roman van Heijmerikx is het juist de respectabele ouderling broeder Donker die achteraf heel wat 

vrouwen misbruikt blijkt te hebben. Zijn vrouw wist ervan maar zweeg. En volgens Hilligje Kok ageren de 

mannenbroeders tegen homoseksualiteit, maar gebeuren zulke dingen binnen hun eigen gemeenschap 

heimelijk en in het donker.  

Voor de ouders van Sabatina James bestaan er goede en slechte vrouwen. Een goede vrouw, dat is een 

Pakistaanse. Zo iemand trouwt met de man van haar ouders keuze, krijgt kinderen en bestiert netjes haar 

huishouden. Slechte vrouwen, dat zijn de Oostenrijkse vrouwen: onrein, ongelovig en immoreel. 189 

Moomen (2004) verklaart een dergelijke attitude aan de hand van het archetype van de vrouw, dat in 

religies doorgaans twee polen kent. Enerzijds de positieve pool van de goede vrouw: stil, onderdanig, 

huiselijk, zorgzaam, zacht en meelevend. Anderzijds de negatieve pool van de slechte vrouw: sensueel, 

verleidelijk, mysterieus, assertief, bedrieglijk, de samenleving corrumperend en op een dwaalspoor 

brengend.190  In dat licht bezien geldt de erotische aantrekkingskracht van het vrouwelijk lichaam als 

potentieel bedreigend voor de maatschappelijke orde. 191  Sabatina constateert dat in Pakistan bij een 

aanranding de vrouw de schuld krijgt. Bij de aanrandingen door haar neef doet zij er dan ook het zwijgen 

toe. ‘De vrouwen zijn altijd de schuld van die seksuele en duivelse natuur. Ons lichaam is verdorven,’ had 

de koranleraar in Lahore haar voorgehouden.192  Wanneer Sabatina vraagt om een fundering voor de 

ongelijkheid van mannen en vrouwen, verwijst de moellah naar Soera al Nisa 4,34.193  

Als de zaken zo liggen, is het zaak te zorgen dat elk meisje opgroeit tot een goede vrouw. Zowel Sabatina 

James, Kieke als Katelijne krijgen het huwelijk en het moederschap voorgespiegeld als hun hoogste 

roeping.194 Zij moeten al jong hun moeder helpen met het huishouden. Ook bij Joumana Haddad lezen we 

over een zuurstokroze meisjeswereld, waarin poppenwagens en keukentjes meisjes een vroege 

voorbereiding vormen op een toekomstige rol als huisvrouw en moeder.195 Azar Nafisi lijkt een iets minder 

traditioneel beeld te schetsen. De onderdrukkende structuren blijken niet zozeer te komen uit het gezin 

van herkomst – haar moeder had zelfs meer vrijheid dan zij – maar van een zich islamiserende overheid, 

                                                             
188 Miriam Cooke, Women claim Islam, New York: Routledge 2001 
189 Moomen (Oxford 2009, 443-444) verklaart een dergelijk onderscheid aan de hand van het archetype van vrouwen, dat in 
religies doorgaans twee polen kent: enerzijds de positieve van de goede vrouw (stil, onderdanig, huiselijk, zorgzaam, zacht 
en meelevend). Anderzijds de negatieve pool van de slechte vrouw (sensueel, verleidelijk, mysterieus, assertief, bedrieglijk, 
die de samenleving corrumpeert en op een dwaalspoor brengt). 
190 Moojan Moomen, Understanding Religion, A Thematical Approach, Oxford 2004, 443-444 
191 Claudia Schreiber 2007, 73; Franca Treur 2010, 32.  
192 Ibid, 123, 158 
193 Men are in charge of women by [right of] what Allah has given one over the other and what they spend [for 
maintenance] from their wealth. So righteous women are devoutly obedient, guarding in [the husband's] absence what 
Allah would have them guard. But those [wives] from whom you fear arrogance - [first] advise them; [then if they persist], 
forsake them in bed; and [finally], strike them. But if they obey you [once more], seek no means against them. Indeed, Allah 
is ever Exalted and Grand. Bron: Qur’án.com 
194 Sabatina James 2010, 44-47; Franca Treur 2009, 35; Ellen Heijmerikx 2009, 20-21, 59-62.  
195 Joumana Haddad 2010, 36 
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die haar als vrouwelijke hoogleraar tot potentieel lustobject reduceert. 196  Steeds opnieuw zijn er  

stringente kledingnormen of gedragsregels, die bepalen of een vrouw al dan niet het predicaat van 

deugdzaamheid verdient. Het meest verregaand is de situatie van Nafisi, waarbij het Iraanse regime 

vrouwen dwingt om nagenoeg kleurloos en onzichtbaar door het leven te gaan, bedekt onder een grote 

zwarte sluier.197 Opmerkelijk wordt dat de sluier daarmee haar religieuze waarde juist lijkt te verliezen: 

waar het vroeger een vrije keus was om hem te dragen, wordt het nu een politiek symbool van 

onderwerping aan de onderdrukker.198 Ook bij Haddad speelt de sluier een rol, waarbij zij overigens stelt 

dat die niet erger is dan andere religieuze structuren van onderdrukking. En, stelt zij: in dat opzicht gaat ook 

het christendom zeker niet vrijuit.199  

We zouden eraan kunnen toevoegen dat de sluier niet is voorbehouden aan de islam. Want ook bij 

Heijmerikx fungeert een hoofddoek als uiterlijk teken van onderwerping van de vrouw aan haar 

echtgenoot.200 In de gemeenschappen van Hilligje Kok, Kieke, Katelijne en Johanna is de sluier als zodanig 

afwezig, maar hier geldt het lange haar geldt als natuurlijke sluier.201 En in de documentaire van Rouveroy 

zien we Hilligje Kok een hoedje dragen. In sum gaat het hier dus niet uitsluitend om esthetische gebruiken, 

maar tevens om symboliek die verwijst naar een bepaalde spirituele rangorde of hiërarchie. En waar in het 

Midden-Oosten bedekkende dameskledij geldt als norm van zedigheid, worden de christelijke vrouwen 

geacht zich te tooien met rokken en jurken.202 Of, in het geval van Hilligje Kok en Katelijne’s oma, met 

klederdracht. Die in de praktijk ook weer niet louter met traditie, maar evenzeer met vrouwelijke 

deugdzaamheid blijkt te worden geassocieerd. In de vorm van vroomheid, ingetogenheid en een stille en 

zachtmoedige geest.203 

  

                                                             
196 Azar Nafisi 2004, 13 
197 Azar Nafisi 2004, 196-198 
198 Ibid, 24, 119, 126. 
199 Joumana Haddad 2010, 111-113 
200 Ellen Heijmerikx 2009, 44; zie ook 1. Kor. 11:2-16 
201 1 Kor. 11:2-16 - Ellen Heijmerikx 2009, 51, 59-62, 206 (statement van breuk met de beweging); Franca Treur 2010, 124, 
Claudia Schreiber 2007, 15, 39 
202 Op basis van Deut. 22:5. Zie o.a. Claudia Schreiber 2007, 39-41, Franca Treur 2010, 131, 145. 
203 "Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord 
ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, 
doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets 
uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar 
uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige 
en stille geest, die kostbaar is voor God. - Evenzo, mannen,  woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, 
als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat 
uw gebeden niet verhinderd worden." (1 Petr. 3:1-4, 7, HSV) 
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HOOFDSTUK 4. HET CONFLICT 

4.1. Foreclosed identiteitsstatus 
We hebben het gehad over het religieuze onderscheid van Moomen tussen een goede vrouw en een slechte 

vrouw. En welk meisje wil er niet tot de eerste categorie behoren? De verhalen die de jeugd van hun 

vrouwelijke personages beschrijven laten een duidelijk beeld zien. 204  In de roman van Schreiber doet 

Johanna haar uiterste best om een voorbeeld te zijn in ijver, gedrag en in vroomheid. Zij realiseert zich dat 

zij als dochter goeddeels verantwoordelijk is voor de reputatie van haar vader, de dominee.205 In ‘Dorsvloer 

vol confetti’ probeert Katelijne vergeefs haar moeder welgevallig te zijn. Ook Sabatina doet haar moeder 

aanvankelijk deugd door naar school te gaan in haar Pakistaanse shalwar kameez, hoewel die haar in 

Oostenrijkse ogen tot een bezienswaardigheid maakt. En Kieke probeert haar juf er vol vuur te overtuigen 

dat de wereld ziek is en verdorven.  

Het ik-bewustzijn is op jonge leeftijd onmiddellijk gekoppeld aan dat van een specifiek groepsbewustzijn, 

en vaak zien we ook dat er sprake is van een symbiotische relatie met de moeder.206  Westerhof en 

Bohlmeijer (2010) omschrijven het als een foreclosed identiteitsstatus, waarbij men zich vooral nog voegt 

naar het verwachtingspatroon van anderen. De zojuist geschetste conflictsituaties tekenen het proces 

waarbij deze identiteitsstatus zich begint te ontwikkelen naar een achieved identity. Een identiteit, die tot 

stand gekomen is door exploratie en het maken van eigen keuzes.207  

 

4.2. Het identiteitsconflict 
In het ontstaan van het bewuste identiteitsconflict zijn vier belangrijke factoren van toepassing. Allereerst 

is dat een proces van seksuele rijping. De puberteit, die met zich meebrengt dat het lichaam sterk verandert, 

is volgens Westerhof en Bohlmeijer de belangrijkste aanzet tot een crisis in de identiteit.208 En inderdaad: 

bij alle dames uitgezonderd Hilligje Kok speelt het beschreven emancipatieproces zich af in de puberteit 

dan wel de jongvolwassenheid.  

Ten tweede is er sprake van strikte gendernormen, die zoals beschreven een duidelijk omlijnd beeld 

meegeven van wat een goed meisje en wat een slecht meisje is, hoe men zich betamelijk dient te gedragen, 

en daarmee gepaard gaande rolopvattingen over vrouwen. Sabatina, Katelijne en Kieke worden geacht te 

trouwen en daarna netjes hun huishouden te bestieren. Zowel Joumana, Azar, Johanna als Sabatina voelen 

de druk om het vrouwelijk lichaam en haar hartstochten te verbergen dan wel te negeren of te ontkennen. 

En anders geldt dit wel voor haar intellect, zoals bij Katelijne, of haar stem, zoals bij Hilligje. Deze 

gendernormen met hun bijkomende rolopvattingen over vrouwen conflicteren op den duur met het 

zelfconcept van de zichzelf ontwikkelende vrouw.  

In de derde plaats zijn er belangrijke invloeden van buitenaf waar te nemen. Niet alleen de cultuur van 

herkomst is van invloed, maar er is ook sprake van een andere wereld die haar invloed doet gelden. Bij 

                                                             
204 Met uitzondering van Kok en Nafisi, die hun eigen jeugd niet weergeven.  
205 Claudia Schreiber 2007, o.m. 16, 54, 68 
206 Moniel Verhoeven, Culturele antropologie, Bohn Stafleu van Loghum 1998, 72 
207 Westerhof en Bohlmeijer 2010, 5.1.2. Identiteitsstatus, 167-169. 
208 Westerhof en Bohlmeijer, Boom 2010, 164 
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Joumana Haddad, Azar Nafisi en Franca Treur is dit voornamelijk de invloed van vaak westerse literatuur, 

die de bewuste vrouwen vanaf het papier een andere wereld voorspiegelt en hen ertoe aanzet om diepe 

vraagtekens te plaatsen bij sommige normen van hun eigen cultuur. En van zowel Hilligje als Sabatina, 

Johanna, Kieke en Katelijne kan worden gesteld dat zij in meerdere of mindere mate opgroeiden in een 

culturele spagaat. Enerzijds groeiden de dames op in een gesloten christelijke dan wel islamitische 

gemeenschap, anderzijds gebeurde dit binnen de bredere context van een seculiere westerse samenleving.  

Ten vierde tot slot is er niet alleen een duidelijk verschil tussen beide werelden waarin de vrouwen zich 

begeven, maar ook van een zekere onverzoenlijkheid. Volgens antropologen kunnen we twee soorten 

culturen onderscheiden: de schuld- en de schaamtecultuur. De eerste is individualistisch, de tweede 

collectivistisch.209 Het grote belang dat gehecht wordt aan familie-eer, zoals we zien bij Sabatina, is een 

duidelijk teken van een schaamtecultuur. Belangrijk in dit opzicht is dat men in tegenstelling tot een 

schuldcultuur geneigd is zichzelf vooral te beschouwen als lid van de gemeenschap, in plaats van primair 

als individu. De hedendaagse geseculariseerde westerse samenleving die het individu veelal centraal stelt, 

en waar autonomie en zelfontplooiing als belangrijke waarden gelden, staat daar soms haaks op. Het appèl 

vanuit de eigen cultuur op de vrouwen is voornamelijk een roep om zich te conformeren. Aan de gedeelde 

religie, cultuur en historie, het geschetste wij-zij gevoel en de heersende genderopvattingen over vrouwen. 

De spagaat tussen twee culturen maakt toch dat er prangende vragen ontstaan rondom de eigen identiteit. 

Het conflict dat Alma schetste tussen zelfarticulatie en erkenning, transcendentie en geborgenheid wordt 

dan plotseling heel actueel. Want hoe ga je om met dit spanningsveld tussen twee afzonderlijke werelden? 

In een (post)moderne wereld waar de geloofwaardigheid van Grote Verhalen zoals religie, wetenschap en 

politieke systemen ondergraven raakt, draait alles in toenemende mate om authenticiteit en het vinden 

van een eigen levensroute.210 In lijn met deze tendens verlangen de geportretteerde vrouwen naar een 

authentieke levensstijl die hun allerdiepste zelf weerspiegelt. Een levensstijl, voortvloeiend uit een proces 

van exploratie, die gebaseerd is op vrije keuzes en overtuigingen. Anderzijds willen zij ook de erkenning en 

acceptatie vanuit de eigen groep niet verliezen, en de geborgenheid die zij altijd bood.211  

  

                                                             
209 Jeroen Zandberg, De filosofie van de nieuwe politiek, Jeroen Zandberg 2010, 103. Waar het in de eerste cultuur vooral 
draait om het vermijden van persoonlijke schuld, draait het in het tweede geval vooral om het vermijden van schaamte. De 
westerse cultuur wordt doorgaans getypeerd als schuldcultuur; het Midden-Oosten geldt als schaamtecultuur. Opvallend is 
ook dat  de bestudeerde christelijke culturen – hoewel westers van oorsprong - meer kenmerken lijken te bezitten van een 
collectivistische schaamtecultuur dan de mainstream cultuur. Zo is Johanna verantwoordelijk voor de reputatie van haar 
vader. En bij Kieke tekent zich een indrukwekkende doofpot af, waarin het seksueel misbruik door mannelijke oudsten met 
de mantel der liefde wordt bedekt. Het is niet schuld, maar schaamte wat hier dient te worden vermeden. 
210 Dick Houtman, Op jacht naar de echte werkelijkheid: dromen over authenticiteit in een wereld zonder fundamenten, 
Pallas Publications – Amsterdam University Press 2008, 14. 
211 Zie ook I. Ypenburg, De multiculturele persoonlijkheid als gevolg van adoptie en immigratie, Van Gorcum 2009, 118 
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HOOFDSTUK 5. OPLOSSING EN 
SPIRITUALITEIT 

Vrijheid van denken komt uit de bestudeerde literatuur naar voren als iets dat begint als innerlijk proces, 

en zich allereerst in stilte voltrekt. Miriam Cooke (2001) stelt dat als vrouwen in islamitische samenlevingen 

een centrale rol toegekend krijgen en het discours zich rondom hen concentreert, dit hen tevens de 

gelegenheid biedt om die positie te benutten. Zo zouden schrijvende en intellectuele vrouwen hier gehoor 

aan kunnen geven door de patriarchale structuren uit te dagen, en een helder licht te werpen op de 

mogelijkheid van andersoortige interpretaties binnen de islamitische leer en godsdienst. Het beeld dat 

Cooke schetst krijgt nog het meest gestalte in Joumana Haddad. Zij richt een eigen tijdschrift op dat zich 

centreert rondom het vrouwelijk lichaam. Daarmee daagt zij de heersende visie op het vrouwelijk lichaam 

uit, waarin dit primair wordt gezien als erotisch verleidelijk, en om die reden in staat tot het ten gronde 

richten van de maatschappelijke of familiale deugdzaamheid en eer. Joumana neemt niets voor waar aan, 

zij eist de gelegenheid om vragen te mogen stellen bij patriarchale en begrenzende structuren, en bij de 

redelijkheid van de islamitische godsdienst. Met als doel haar lezers tot nadenken te inspireren, maar ook 

om haar cultuur – die zij koestert en met regelmaat tegen het westen in verdediging neemt – van binnenuit 

te veranderen. Hoewel we Azar Nafisi en Sabatina James aanvankelijk ook pogingen ondernemen om 

binnen hun eigen – respectievelijk Iraanse en Pakistaanse – islamitische cultuur structuren voor ruimte te 

vinden, verloopt die poging minder geslaagd. De ruimte die de normatief ingestelde omgeving hen biedt 

blijkt te nauw. Ook Kieke, Hilligje en Katelijne gaan eerst op zoek naar ruimte binnen de structuren van hun 

eigen christelijke context, en stellen daarbij de gangbare normen en rolopvattingen over vrouwen ter 

discussie. 

Net als voor Haddad ligt ook voor Katelijne en Azar Nafisi hun vrijheid van geest primair in de literatuur. Bij 

Kieke en Johanna daarentegen zijn het andere vrouwen die hen aan het denken zetten.212 Bij Hilligje Kok is 

dit haar homoseksuele zoon. Gaandeweg creëren deze vrouwen allereerst een veilige binnenwereld 

binnenin de cultuur waarin zij leven, waarin zij alleen zijn met hun favoriete boeken en hun gedachten.  

Deze wereld is allereerst primair ingebed in hun culturele context, maar maakt gestaag een eigen 

ontwikkeling door. Langzaam maar zeker ontwikkelt zich van binnen een identiteit die afwijkt van de 

heersende normen en standaarden. Tussen de interne en externe wereld ontstaat een groeiende kloof, die 

voor gespletenheid zorgt. Sabatina en Johanna proberen deze verscheurdheid aanvankelijk het hoofd te 

bieden door een dubbelrol te spelen.213  

                                                             
212 In beide gevallen vrouwen die er een afwijkende gedachtegang op nahouden, respectievelijk Kiekes vriendin Liv en de 
huishoudster Else. 
213 Thuis is Johanna het Duitse meisje’ (oftewel de vrome domineesdochter), maar eenmaal in Nederland geeft zij zich in 
naam van haar alter ego ‘het Hollandse meisje’ ongegeneerd over aan haar fysieke hartstochten. Sabatina speelt zowel 
thuis bij haar ouders als in Pakistan de rol van de goede moslimdochter. Op school tovert zij zich met make-up echter in een 
handomdraai om in een aanzienlijk liberalere versie van zichzelf: het Oostenrijkse meisje. ‘Het was maar een klein stukje 
vrijheid dat ik met die trucjes verwierf, maar het was precies die vrijheid die zo enorm belangrijk voor me was.’ Sabatina 
James 2010, 48 
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Wat opvalt, is dat Hilligje Kok belangrijke waarden uit de mainstream samenleving als tolerantie, 

transparantie en authenticiteit op haar geloof betrekt, en aan de hand hiervan tot nadere doordenking 

komt. 214 ‘God ziet alles,’ zegt ze vastberaden. ‘En wie heb je meer lief? God of mensen?’ Als onze liefde 

uitgaat naar het oordeel van mensen, meent Hilligje, dan hebben we het mogelijk juist niet begrepen. 

Wanneer Hilligje zich afscheidt van de kerk van haar jeugd zegt ze:  

“Ik treed wel uit de kerk, maar geenszins uit het geloof. Daarvoor is de 

Heer mij te lief. Ik zal zolang als ik leef het geloof uitdragen.” 

Afscheid van de kerk en afscheid van God zijn hier duidelijk geen synoniemen. Juist de tegendruk lijkt te 

hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een voornamelijk geïnstitutionaliseerd geloof naar een 

persoonlijke manier van geloven. Sterker dan ooit is Hilligje Kok de overtuiging toegedaan dat God geen 

onderscheid maakt, en dat voor Hem iedereen gelijk is. Vol vuur reciteert ze 2 Kor. 12:10: ‘Als ik zwak ben, 

dan ben ik machtig. Ik hecht echt aan het leven.’ Bijbelteksten roepen duidelijk nog altijd positieve 

associaties op. Zoniet bij Kieke. Minder dan Hilligje Kok lijkt zij ertoe geneigd te zijn om kerkelijke 

misstanden en patriarchale structuren te scheiden van christelijke spiritualiteit. Haar afkeer van de 

patriarchale structuren en de doofpotcultuur binnen haar Noorse Broederschap leiden tot het breken met 

het geloof. Dit lijkt deels te kunnen worden verklaard doordat de waarde van Bijbelteksten voor Kieke 

anders is dan voor Hilligje Kok. Wordt de tweede erdoor bemoedigd; de eerste hoort ze toch vooral als 

veroordelingen door het hoofd echoën.  

Bij Kieke ontstaat er daardoor een sterke anti-houding. Zij wil niets meer met de beweging te maken 

hebben, en maakt verschillende statements om dit duidelijk te maken. Ze verruilt haar christelijke kledij 

voor een werelds imago, laat zich door een loodgieter van haar maagdelijkheid ontdoen en confronteert 

broeder Donker met zijn seksuele malversaties. De vervloekingen aan het begin van elk hoofdstuk maken 

nog eens extra duidelijk dat de Kieke (of de auteur?) nu echt atheïst is, en dat het boek mag worden opgevat 

als een laatste afrekening met zowel de Noorse Broederschap als met God. En toch: zelfs in die anti-houding 

schuilt iets van een onlosmakelijke verbondenheid met haar achtergrond.  

Sabatina deed in zekere zin hetzelfde als Kieke, zij keerde de religieuze beweging van haar ouders de rug 

toe door van moslim christen te worden. Over haar drijfveer zegt ze: 

“Voor mij betekent geloven dat ik, als ik voor de zevende keer ben 

gevallen, nog altijd vol vertrouwen voor de achtste keer zal opstaan. Mijn 

geloof is een innerlijke houding in plaats van een uiterlijk lichtbaken.”215 

Dit citaat geeft weer dat haar geloof niet alleen veranderd is, maar vooral ook verinnerlijkt. Waar religie 

vroeger een door haar ouders overgedragen geloofssysteem was, dat onlosmakelijk verbonden was met 

haar identiteit als Pakistaans meisje en met een breed scala aan gedragsregels en ge- en verboden, is de 

betekenis nu zeer persoonlijk geworden. In Pakistan werd op strenge islamscholen haar interesse in God 

geprikkeld. Haar relatie tot God kreeg echter pas een verpersoonlijkt karakter nadat zij had kennisgemaakt 

met de Bijbel en met het christendom.  

Het relaas van Johanna is opmerkelijk. Hier lijkt God samen met de hoofdpersoon een ontwikkeling door te 

maken. Is hij eerst een autocratische hemelse heerser, zoals hij door Johanna’s vader de dominee is 

                                                             
214 Eduard Josephus Johannes Maria Zimman, Verkaveling van de moraal, Inleiding bedrijfsethiek, Rozenberg Publishers 
2009, 200. 
215 Sabatina James 2010, 158 
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overgeleverd; gaandeweg wordt God steeds meer antropomorf en persoonlijk. Terwijl Johanna zich 

losmaakt van dominante en autoritaire denkstructuren, lijkt God dit ook te doen. En terwijl dit gebeurt, 

vallen ze steeds meer samen. Toch wil Johanna haar eigen weg door het leven vinden zonder voortdurende 

hemelse supervisie. Misschien is de symbiose die tussen God en Johanna ontstaat juist wel datgene wat het 

zo benauwend maakt. Als God immers steeds met je mee ontwikkelt, kun je je ook lastig tegen Hem 

afzetten. Johanna heeft dan ook een haat-liefde verhouding met God. Net als bij Kieke voelt zij zich ook met 

regelmaat door Bijbelteksten veroordeeld, en ook bij haar echoot haar religieuze erfenis voortdurend door 

het hoofd. Uiteindelijk verlaat God Johanna. Wat niet wil zeggen dat ze niet meer in Hem gelooft, en soms 

voelt ze wel degelijk nog heimwee naar Hem. Maar het geloof is verbonden met regels waar ze niet aan wil 

voldoen.  

Ook Joumana distantieert zich van haar streng islamitische opvoeding. De manier waarop zij zich hiervan 

losmaakte noemt ze haar ‘doop door ontaarding’. Bij het lezen van de Markies de Sade gingen haar ogen 

naar verluidt open. Als Haddads vader zich afvraagt hoe zijn welopgevoede dochter nu zó kan zijn geworden 

(hoewel hij trots is op haar bescheiden prestaties) is haar antwoord: 

“Wat je dacht goed te hebben gedaan, is precies wat je verkeerd hebt 

gedaan. Ik ben het product van de strenggelovige opvoeding die je me 

hebt gegeven. Zo’n opvoeding levert onvermijdelijk twee soorten mensen 

op: de ene vol complexen en de andere verslaafd aan zondigen. Voor 

normaalheid is geen plaats.”216 

Voor de kracht van die vrouwelijkheid verwijst Haddad naar Lilith.217 Haar pleidooi is om terug te gaan naar 

de tijd van vóór de erfzonde, voor Adam en Eva, om dan samen helemaal opnieuw te beginnen. Ze wil geen 

Allah – als hij al bestaat - die ze niet kan uitdagen en provoceren.  

 

Tekenend is dat Hilligje Kok na het verlaten van haar kerk sterker dan ooit gelooft in een God die geen 

onderscheid maakt. De platgetreden paden voor hen hebben plaatsgemaakt voor innerlijke doordenking, 

en in samenspel daarmee voor een herziene visie op geloven. Voor Kieke en Johanna resulteerde dat in 

atheïsme. Voor hen waren God, de kerk en de onderdrukkende structuren waartegen zij streden 

synoniemen. Vrij zijn betekende voor hen van dit alles verlost te zijn. Zoniet voor Hilligje Kok en Sabatina 

James. Hun spiritualiteit verdiepte zich juist en veranderde van kleur. In plaats van een door de omgeving 

opgelegde set normen en waarden nam het geloof in God voor hen de vorm aan van een strikt persoonlijke 

levensbeschouwing. Hetgeen, net als bij Kieke en Johanna, een breuk inhield met de oude kaders en 

structuren. 

Katelijne en Joumana deden het anders. Hoewel hun geest zich afscheidde van de oude denkstructuren uit 

hun jeugd, bleven zij toch onderdeel van hun culturele setting. En zo probeerden zij ieder voor zich – 

Katelijne door haar confetti en Joumana zogezegd door haar tijdschrift – de oude structuren van binnenuit 

te veranderen. Azar Nafisi tot slot, zocht haar toevlucht tot de Verenigde Staten. Een plaats waar de vrijheid 

bestaat om felle kleuren te dragen, ongesluierd college te geven en leesclubjes te houden over Nabokov, 

Gatsby en Jane Austen. Want zowel voor Azar Nafisi als voor Joumana Haddad geldt dat de islam toch vooral 

                                                             
216 Joumana Haddad 2010, 114 
217’Lilith, de oervrouw, die lang vóór Eva bestond, uit klei geschapen, net zoals Adam. Lilith, de onafhankelijke, de 
vrijdenkende vrouw die weigerde de man blindelings te gehoorzamen en uit eigen vrije wil het paradijs verliet. Lilith, de 
rebelse vrouw vergeleken bij wie Eva, die uit Adams rib werd geschapen, een slap aftreksel is.’ – Joumana Haddad 2010, 93 
En: ‘Lilith, mijn zaad, mijn wortel en mijn waarheid’; Haddad 2010, 137 
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een religie moet zijn die door mensen in vrijheid beleefd wordt, in plaats van een politiek systeem dat hen 

juist van hun vrijheid berooft. Joumana Haddad ziet religies primair als onderdrukkend systeem, vooral 

vertegenwoordigd door mannen. Maar de voorbeschikte modellen van het geloof, de politiek, de 

seksualiteit, het schrijven en het leven volstaan volgens haar niet meer. Het wordt hoog tijd dat de vrouw 

voor zichzelf leert denken. 218 

  

                                                             
218 Ibid, 115-117 
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HOOFDSTUK 7. CONCLUSIE 

Als er één ding is dat de bestudeerde werken duidelijk maken, dan is het dat een religie staat voor meer 

dan naar de kerk of naar de moskee gaan: het staat voor een gedeeld verhaal, dat een gezamenlijke 

identiteit verschaft aan de mensen die het voor- en doorleven. Zonder uitzondering is er bij alle betrokken 

religies en religieuze stromingen sprake van een hechte verwevenheid tussen religie, cultuur en traditie. 

Aangaande de manier waarop een religie wordt overgedragen ontdekte ik wel een significant verschil. Bij 

de orthodoxe christenen centreert het geloof zich rondom de letterlijke interpretatie van Bijbelteksten. 

Gedrags- en gendernormen zijn daar vaak een directe afgeleide van. Bij de moslims is veel van wat er wordt 

geloofd en overgedragen weliswaar door de Koran geïnspireerd, maar neemt het toch veel meer de vorm 

aan van een cultureel bepaald gegeven, waarbij ook andere factoren zoals politieke ideologieën of de 

familie-eer een belangrijke rol spelen.  

Deze gezamenlijke op religie gebaseerde cultuur brengt in alle gevallen strikte gendernormen met zich mee. 

Zoals we gezien hebben, stelt Mooren dat er in religies een onderscheid wordt gemaakt tussen goede en 

slechte vrouwen.219  Een dergelijke visie gaat doorgaans uit van de verschillende naturen van man en vrouw, 

en daarmee samenhangend ook verschillende door God gegeven taken. In christelijke kringen beroept men 

zich op de scheppingsorde in het Bijbelboek Genesis of de huishoudcodes in de Paulinische brieven220, in 

de Koran bijvoorbeeld op Soera al Nisa 4,34.221 Daarbij komt dat in islamitische kringen de vrouw vaak wordt 

beschouwd als cruciaal voor de eer van een familie of gemeenschap. De man heeft dan tot taak er 

nauwlettend op toe te zien dat die eer door haar wordt bewaard en nageleefd. Het staat buiten kijf dat van 

alle bestudeerde vrouwen zonder uitzondering wordt verwacht dat binnen de categorie ‘goede vrouw’ 

zullen vallen. Doorgaans is hun opvoeding daar primair op gericht.  

Een dergelijke visie roept echter vraagtekens op in de seculiere westerse samenleving. Hier geldt doorgaans 

de norm dat man en vrouw gelijk(waardig) zijn, en worden autonomie en zelfontplooiing beschouwd als 

een belangrijke waarde. Spiritualiteit en geloof echter worden vooral gezien als een persoonlijke keuze. 

Draait het in de religieuze wereld dus meestal om het zich conformeren aan collectieve normen, in het 

(post)moderne westen draait het vooral om de actualisering van het eigen ik. Dat is misschien wat scherp 

gesteld, maar ik doe dit bewust om de spagaat te illustreren waarin de bestudeerde vrouwen zich bevinden.  

Joumana Haddad noemde de Arabische vrouw een koorddanseres. Eigenlijk zijn alle bestudeerde vrouwen 

dat. Behendig proberen ze te laveren op het smalle koord tussen twee afzonderlijke werelden. Hun 

identiteiten en achtergronden zijn verschillend, maar het proces wat we zien is een gedeeld proces. 

Enerzijds zijn er invloeden vanuit het seculiere westen door middel van school, literatuur of vriendinnen, 

anderzijds doet de andere, religieuze cultuur een sterk appel op hen. Het is een spagaat tussen twee 

werelden, en tevens tussen zelfactualisatie en opoffering, tussen individualisme en collectivisme, tussen 

een achieved identity en een foreclosed identity. 

                                                             
219 Mooren 2009, 443-444 
220 Ook wel bekend als de Haustafeln in het Nieuwe Testament, betreffende instructies voor paren van mensen in 
verschillende situaties (relaties man/vrouw, ouder/kind, meester/slaaf). Naar alle waarschijnlijkheid is de code ontwikkeld 
om de maatschappelijke orde te herstellen dan wel te grondvesten in de toenmalige kerk en samenleving. De belangrijkste 
twee huishoudcodes zijn Efeziërs 5:22-6:5 en Colossenzen 3:18 - 04:1. Zie ook 1 Tim. 2:1 ev, Titus 2:1-10 en 1 Petr. 2:13-
03:09. 
221 Sabatina James 2010, 116 
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In de jeugdige jaren lijkt er meestal nog weinig aan de hand. Als meisje conformeerden de meeste vrouwen 

zich nog aan de normen van hun ouders, vaak zelfs met ijver. Zoals eerder vermeld in hoofdstuk 4 is het ik-

bewustzijn dan nog gekoppeld aan een specifiek groepsbewustzijn, en zien we dan ook vaak nog een 

symbiotische relatie met de moeder. Dan is er nog sprake van een foreclosed identiteitsstatus, waarbij men 

zich nog voegt naar de verwachtingen van anderen.  

Het feit dat er op zekere leeftijd een identiteitsconflict ontstaat, is te wijten aan vier factoren. Allereerst de 

seksuele rijping, die de belangrijkste aanzet vormt tot een crisis in de identiteit. Ten tweede de eerder 

vermelde strikte gendernormen en het daarmee gepaard gaande verwachtingspatroon. Deze conflicteren 

op den duur met de zich ontwikkelende identiteit van de jonge vrouw. Ten derde is er sprake van invloeden 

van buitenaf, zoals literatuur, vriendinnen, school of contacten. Tot slot valt er een duidelijke 

onverzoenlijkheid tussen twee werelden waar te nemen, die bij de geportretteerde vrouwen tot een grote 

innerlijke verdeeldheid leidt. En tot de eerder geschetste spagaat. Het conflict dat Alma schetst wordt hier 

heel actueel. Het lijkt namelijk onmogelijk om zowel zichzelf te kunnen actualiseren als erkenning vanuit de 

eigen gemeenschap te verkrijgen. En om zowel de wereld te kunnen ontdekken en vrijelijk te kunnen 

exploreren (transcendentie) zonder daarbij de geborgenheid vanuit de eigen gemeenschap te verliezen.  

Toch ontluikt er iets. Inwendig ontwikkelt zich een vrouw die naar haar vrijheid toegroeit. Dat gaat een tijdje 

goed zolang de bloem in de knop blijft, maar vroeg of laat ontstaat toch de heftige druk om daaruit te willen 

barsten. Met alle gevolgen van dien. Het gevolg van dit proces is een diepe innerlijke verscheurdheid. 

Vrijwel allemaal gaan de vrouwen eerst op zoek naar ruimte binnen hun eigen cultuur, in een poging om 

hun zich ontwikkelende persoonlijkheid daar een plaats te kunnen geven. Meestal zonder veel succes. 

Johanna en Sabatina spelen een dubbelrol. Zij hebben twee versies van hun persoonlijkheid, voor elke 

wereld één. Maar ook dat blijkt niet lang houdbaar; ook bij hen komt een moment waarop beide naturen 

moeten integreren. Is de bloem eenmaal uit de knop, dan voelen veel dames het verlangen om hier in hun 

uiterlijke verschijning gestalte aan te geven. Heldere kleuren onder een zwarte sluier, een rode jas in plaats 

van Staphorster klederdracht, een spijkerbroek in plaats van de voorgeschreven rok of shalwar kameez: het 

zijn allemaal manieren om de innerlijke transformatie te markeren.  

Joumana slaagde erin binnen haar eigen cultuur de ruimte te nemen voor verandering. Ook Katelijne wist, 

hoewel ze droomde van andere werelden, haar eigen wereld door confetti te betoveren. Zoniet voor Azar, 

Sabatina, Hilligje, Kieke en Johanna. Zij liepen stuk op machtsstructuren die voor hen nagenoeg 

ondoordringbaar waren. Uiteindelijk leidde dit tot een barst tussen hen en de religieuze en/of politieke 

setting van hun jeugd.  

 

Hoewel alle zoektochten authentiek zijn, kunnen we een aantal globale lijnen trekken. Ten eerste nemen 

alle vrouwen uiteindelijk niet zozeer afscheid van hun religie of culturele context, maar van autoritaire 

denkstructuren. Daarover later meer. Of ze ook daadwerkelijk afscheid van God nemen, daarbij is cruciaal 

tot in hoeverre ze de onderdrukkende structuren, de kerk (of moskee) en God van elkaar kunnen scheiden. 

En voorts tot in hoeverre persoonlijke spiritualiteit een rol in hun beleving speelt. De Midden-Oosterse 

cultuur en religie zijn zodanig verweven dat God, de mens en de samenleving nauwelijks los van elkaar te 

zien zijn. Dit in tegenstelling tot de westerse seculiere samenleving, die religie in toenemende mate als een 

persoonlijke liefhebberij voor achter de voordeur is gaan beschouwen. Bij Nafisi en James zien we dan ook 

niet dat deze dames de ‘heiligheid van de Koran’ uitdagen, maar dat zij de tijdgebondenheid van de 
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interpretaties van de islam uitdagen.222 Sabatina James groeide daarentegen op in het westen. Misschien 

was het mede daaraan te wijten dat zij de islam voor het christendom verruilde. Een omslag waarbij in haar 

ogen niet God, maar de manier waarop zij in hem geloofde een transformatie onderging: van een opgelegde 

religie naar een spiritualiteit die zowel verinnerlijkt als maatschappelijk geëngageerd is. Van de christelijke 

vrouwen bleef vooral Hilligje haar geloof trouw, en de ontwikkeling die haar geloofsleven onderging – van 

opgelegd naar een maatschappelijke geëngageerde persoonlijke spiritualiteit - laat zich vergelijken met die 

van Sabatina. 

Deze vrouwen leverden een strijd met als belangrijkste inzet zichzelf te mogen zijn. En zichzelf, dat werden 

zij juist op vruchtbare doch spanningsvolle snijvlak tussen twee culturen. Juist die intensieve balanceerkunst 

was het, die prangende vragen deed rijzen rondom hun identiteit en hen aanzette tot exploratie. In alle 

gevallen werd de keus gemaakt voor zelfarticulatie.223 We zien dat hierdoor de balans tussen zelfarticulatie 

en erkenning enerzijds, en transcendentie en geborgenheid anderzijds, die bij Hans Alma (2005) een 

cruciale rol heeft in het proces van zingeving, tijdelijk verstoord raakt. Om het verloren evenwicht te 

herstellen richt Joumana Haddad haar focus op de positieve aanmoediging van significante anderen. Kieke, 

Johanna en Sabatina maken de onontgonnen nieuwe wereld tot hun terrein, teneinde daarin hernieuwde 

geborgenheid te zullen vinden. Joumana, Sabatina, Hilligje en schrijfster Ellen Heijmerikx richten zich op het 

bestrijden van datgene dat zij aan de kaak hebben gesteld als onacceptabel. Je zou kunnen zeggen dat het 

hebben van een hoger doel de nodige wonden heelt – of dat het mensen in ieder geval helpt om te kijken 

voorbij de pijn.  

 

Samenvattend is het afscheid van elk van deze vrouwen vooral een afscheid van knellende religieuze 

dogma’s en tradities, die hen weliswaar werden opgelegd, maar die voor hen persoonlijk aan betekenis 

verloren. En tegelijkertijd is het ook de omarming van een meer narratieve, relativerende en op details 

gerichte benadering van het leven in al haar facetten. Een zoektocht naar het verhaal, naar verbeelding en 

naar een persoonlijke zingeving. Het belangrijkste bewijs is wel dat deze zeven bijzondere vrouwen de 

wereld hun verhaal nalieten. Daarmee ledigden zij zich niet alleen van het eigen hartzeer, maar wisten zij 

hun narratief ook een plaats te geven in de bredere context van een samenleving of zelfs van een wereld, 

die hierdoor hopelijk tot nadenken wordt aangezet. 

  

                                                             
222 Zie ook: Miriam Cooke, Women claim Islam,  Creating Islamic Feminism Through Literature, Routledge 2001 
223 Wellicht was de prijs voor conformisme aan de oude structuren te hoog: namelijk het verlies van vrijheid en 
identiteit. Anderzijds is het goed mogelijk dat vrouwen die zich wederom hebben ingeschikt een geringere 
behoefte ervaren – of een kleinere kans krijgen - om de wereld hun verhaal na te laten. 
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Nawoord 
 

Eeuwenlang was religie vooral het domein van aartsvaders en patriarchen. Wie in islam of christendom 

naar vrouwelijke rolmodellen zoekt, stelt zich voor een uitdagende taak. In de katholieke kerk richt de 

maagd Maria op serene wijze haar ogen op het kindeke Jezus, maar ontbreekt de dappere strijdster 

Deborah. En terwijl in Pakistan de imam vanachter een gordijn Koranles geeft, beperkt het domein van zijn 

vrouw zich naar alle waarschijnlijkheid tot de keuken. Willen we identificatiemodellen vinden, dan moeten 

we verder kijken dan Mozes of Aaron. Vaak moeten we zelfs de blik richten voorbij onze eigen voormoeders. 

Want ook de bestudeerde levensverhalen laten zien dat de moeders van de betreffende vrouwen nog volop 

in oude structuren leven, waarin hun dochters zich op geen enkele wijze nog herkennen. Lange tijd is 

Genesis 2:18 geïnterpreteerd als een door God ingestelde scheppingsorde op basis van hiërarchie. Eerst 

was er de man, daarna werd hem de vrouw gegeven als een ‘helper die bij hem past’. Toch kan de tekst ook 

anders worden gelezen: als man en vrouw die twee complementaire helften vormen van de eenheid ‘mens’, 

en in wie dat eenheidsverlangen steeds opnieuw gestalte krijgt in kunst, verbeelding en liefde. 

Compleetheid wordt dan pas bereikt door de ultieme uitdaging aan te gaan om elkaar te helpen, aan te 

vullen en in alle facetten van de samenleving tot een constructief en complementair evenwicht kunnen 

komen. 

Soms lijkt het erop dat religie en conservatisme samen een alliantie gesloten hebben. Dit is hoogst 

waarschijnlijk terug te voeren op het karakter van overlevering via eerdere generaties, alsmede met de 

geografische en culturele verwevenheid die gaandeweg ontstaat. Het huidige postmoderne denkklimaat 

brengt echter met zich mee dat patriarchale structuren en absolutismen hun vanzelfsprekendheid verliezen 

en kritisch worden bevraagd en uitgedaagd. Jonge mensen gaan over het algemeen niet langer naar de kerk 

of bidden vijfmaal daags met het hoofd richting Mekka simpelweg omdat hun ouders dat ook deden. Willen 

zij religieus betrokken blijven, dan is er méér nodig. Persoonlijke beleving en overtuiging; relevantie binnen 

het eigen bestaan, kortom: een intrinsieke motivatie die dieper gaat dan het eenvoudigweg voortzetten 

van een oude traditie. En hoewel het huidige postmoderne klimaat fragmentarisering met zich meebrengt, 

zoeken mensen nog altijd naarstig naar een consistent wereldbeeld. Dan blijkt een situatie van één been in 

de ene wereld en één been in de andere toch onleefbaar. Aantrekkelijker is een spiritualiteit die aansluit bij 

de persoonlijke levensvisie in al haar facetten, en die in staat is mee te groeien met de samenleving en de 

persoonlijke ontwikkeling van mensen. Met daarbij ruimte voor beleving, voor vragen en een eigen 

interpretatie. En niet onbelangrijk: voor een feminine touch. Het zijn ontwikkelingen die wat mij betreft 

zeker niet ondermijnend zijn – zoals sommigen geneigd zijn te veronderstellen – maar juist zinvol en om 

nieuwe doordenking, creativiteit, flexibiliteit en innovatie vragen. De theoloog van deze tijd kan niet langer 

volstaan met het prediken van bekend veronderstelde dogma’s. Hij of zij moet vooral authentiek zijn, goed 

en empathisch kunnen luisteren, mensen weten te verbinden en hen op hun unieke levenspad een gidsende 

hand willen reiken. Daarbij zijn gevoel voor verbeelding en het openstaan voor de unieke levensverhalen 

van mensen geen onhandige eigenschappen. Misschien is dit zelfs wel één van de meest boeiende 

uitdagingen voor een theoloog van deze tijd. 
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