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Zaandam ✱ Het is nu nauwelijks
meer voor te stellen, maar aan het
begin van de vorige eeuw was de
islam ’heel hip’ onder een deel van
de Europese elite. Dokter Van der
Hoog – de grondlegger van het
gelijknamige cosmeticamerk – is
bijvoorbeeld een bekende moslim-
bekeerling uit die tijd.
Honderd jaar later is een bekering

tot de islam vooral een omstreden
en ingewikkelde keuze, zeggen
antropologen Vanessa Vroon-Na-
jem en Wendy van Wilgenburg.
„Er hangt een wolk van vooroorde-
len omheen. In Nederland zien
’we’ de islam als een vrouwon-
vriendelijke religie en de hoofd-
doek als onderdrukking van de
vrouw. Die hoofddoek is bepalend:
dat zou betekenen dat je een stren-
ge man hebt, die je verplicht een
hoofddoek te dragen en thuis te
blijven. Dat beschouwt men als een
stap terug in de tijd, wat schuurt
met onze samenleving. Misschien
zien we om die reden in de media
het vaakst ’de witte vrouw met
hoofddoek’. Terwijl de groep be-
keerlingen juist heel divers is en er
vele redenen voor bekering zijn.”
In ’Trouwen voor Allah’ laten
Vanessa en Wendy drie vrouwen en
twee mannen aan het woord over
hun bekering tot de islam. Een mix
van Nederlanders met verschillen-
de achtergronden, single, ge-
trouwd of gescheiden, wonend in
Krommenie, Amsterdam of een
van de omliggende plaatsen, werk-
zaam in onder meer het onderwijs
of jongerenwerk. „We hebben niet
gezocht naar drama of extremen.
Dit zijn gewone Nederlanders die
elk hun eigen verhaal hebben en
duidelijk hun keuze kunnen ver-
woorden.”

Liefdesleven
De bekeerlingen vertellen onder
andere over de praktische gevolgen
van die keuze voor hun liefdesle-
ven. Hoe komt een single moslim
of moslima aan een geschikte hu-
welijkspartner en hoe leert hij of
zij een potentiële geliefde beter
kennen? Want gezellig met vrien-
den de kroeg in, wat wijntjes drin-
ken en al voor het huwelijk een
partner tussen de lakens verken-
nen is er niet bij. Het zijn niet
alleen vragen die bij de bekeerlin-
gen leven. „Sinds ik moslim ben,

hebben mijn vrienden me nog
nooit zo vaak gevraagd naar mijn
seksleven”, zegt Annelie, geschei-
den moeder van een kind, in de
documentaire. Door haar bekering
kan ze met ’een schone lei’ begin-
nen. Dat blijkt niet zo eenvoudig,
omdat bekeerlingen niet van huis
meekregen hoe halal daten in zijn
werk gaat (afspreken in het open-
baar, in gezelschap van anderen) en
hoe een islamitisch huwelijk wordt
voltrokken. Single bekeerlingen
kunnen zich wenden tot halal
datingsites of een beroep doen op
moslims in hun omgeving. „Het
vinden van een partner, het huwe-
lijk, zingeving in het leven: het
zijn universele thema’s die we
aansnijden”, zegt Wendy.

Eyeopener
Ook voor wetenschappers en gebo-
ren moslims was de documentaire
een eyeopener, zeggen Wendy en
Vanessa. „Moslims denken ook
vaak dat Nederlanders zich beke-

ren vanwege een huwelijk en dat
de echtgenoot het allemaal wel
fikst. Maar de single bekeerling
staat er alleen voor. Het is heel
eenzaam om de hele ramadan
alleen te zijn en in je eentje het
vasten te breken. In de hele wereld
zijn een miljard moslims. Over de
basis – de vijf zuilen van het geloof
- zijn ze het wel eens, maar over
hoe het daarna verder moet, be-
staat een waaier aan opvattingen.
Dus waar begin je als alleenstaande
moslim? Er is een enorme toename
aan sites waarop zij elkaar advies
geven en vragen beantwoorden.”

Groeiende groep
Vanessa stelt dat een groeiende
groep Nederlanders zich bekeert.
Ze schat dat het jaarlijks om ’hon-
derden’ mensen gaat en dat Neder-
land ’zeker enkele tienduizenden’
bekeerlingen telt. Hoeveel precies
is volgens haar niet te zeggen. In
Nederland wordt religie niet gere-
gistreerd: wat zo’n registratie te-

weeg kan brengen, werd in de
Tweede Wereldoorlog pijnlijk
duidelijk. „En een centrale organi-
satie zoals de katholieke kerk,
heeft de islam niet”, zegt Vanessa.
„Bovendien kun je je thuis in je
eentje bekeren. Dat veel mensen
dat toch in de moskee doen, is om
te laten weten dat ze moslim zijn
en zo makkelijker deel uit kunnen
maken van een nieuwe gemeen-
schap. Daarnaast heb je een mos-
limverklaring nodig om naar Mek-
ka te gaan. Het bedevaartsoord is
alleen toegankelijk voor moslims.”
De keuze voor de islam is een
duurzame. Vanessa: „Vaak wordt
gedacht dat tienermeisjes zich uit
rebellie bekeren. Zo van: vroeger
werd je punk, nu moslim. Oók een
hardnekkig vooroordeel. Juist
omdat de islam zo controversieel is
in Nederland, hebben bekeerlingen
goed nagedacht over hun keuze.”

Zingeving
De bij de documentaire behorende
tentoonstelling gaat dieper in op
de redenen tot bekering. Zingeving
wordt veel genoemd. Wendy: „De
islam biedt, net als religies in het
algemeen, een duidelijk stappen-
plan en voorschriften over wat je
wel en niet mag doen. Ik denk dat
daarin de aantrekkelijkheid van
een religie schuilt voor mensen die
zoekende zijn in een tijd waarin
alles onzeker is. Het geeft rust en
een vaste dagstructuur. Bekeerlin-
gen vergelijken bidden wel eens
met een ’yoga-momentje’.”

In ’Trouwen voor Allah - persoonlijke verhalen van
bekeerlingen’ laten makers Wendy van Wilgenburg
en Vanessa Vroon-Najem Nederlanders aan het
woord die zijn bekeerd tot de islam. De bekeerlingen
vertellen onder meer wat er bij de zoektocht naar
een partner komt kijken en wat een islamitisch
huwelijk voor hen betekent. De documentaire is
zondag te zien in filmhuis De Fabriek in Zaandam.
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De handen van bruid Regina uit Krommenie zijn versierd met henna.

Jennifer, een van de geportretteerden uit de documentaire, tijdens haar burgerlijk huwelijk in Zaandam. FILMSTILLS WENDY VAN WILGENBURGWendy van Wilgenburg (l) en Vanessa Vroon-Najem. FOTO JOSÉ PIETENS
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Antropoloog Vanessa Vroon-
Najem van de UvA begon in
2006 met haar onderzoek
naar bekering tot de islam in
Nederland. In 2014 promo-
veerde zij, publiceerde het
boek ’Bekeerd’ en was gast-
conservator van een tentoon-
stelling over het onderwerp.
Samen met Wendy van Wil-
genburg uit Zaandam – visu-
eel antropoloog, documentai-
remaker en drijvende kracht
achter de Ambacht in beeld-
festivals – maakte zij een
bijbehorende korte film.
’Trouwen voor Allah’ is hun
tweede gezamenlijke produc-
tie. Bij de documentaire, die
afgelopen november in pre-
mière ging in Amsterdam,
hoort een reizende tentoon-
stelling (gemaakt in samen-
werking met Imagine IC) met
acht videoportretten van
bekeerlingen. De tentoonstel-
ling is tot en met 1 maart te
zien in de bibliotheek aan het
Javaplein in Amsterdam.

Onderzoek
naar bekering
in Nederland

Trouwen voor Allah
’Trouwen voor Allah’ (54 min.): zondag 21/1 in samenwerking met
Bureau Discriminatiezaken in De Fabriek. Met inleiding door Vanes-
sa Vroon-Najem en na afloop een paneldiscussie onder leiding van
Wendy van Wilgenburg. Ook Jennifer – een van de geportretteer-
den uit de documentaire – en Nilüfer Kurttas van de Turks-islamiti-
sche gemeenschap in Zaanstad nemen plaats in het panel. Aan-
vang 14.15 uur, entree 5 euro. Reserveren via www.de-fabriek.nl. 


