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SAMENVATTING
Deze antropologische studie richt zich op het nastreven van welzijn 
onder Somalisch-Nederlandse en Ghanees-Nederlandse mensen 
gevestigd in de regio Randstad in Nederland. Ik onderzoek hoe 
religie de praktijken en benaderingen van Ghanees-Nederlandse en 
Somalisch-Nederlandse mensen bezielt in hun nastreven van seksueel 
welzijn. Verdergaand dan de eendimensionale opvatting van religie als 
zijnde enkel problematisch in het kader van seksualiteit, stel ik voor 
religieuze sensibiliteiten in ogenschouw te nemen om de variatie aan 
manieren waarop religie de keuzes van mensen bezielt te ontrafelen. 
Op eenzelfde wijze kijk ik ook verder dan alleen seksuele gezondheid, 
een door medische professionals veel gebezigde term, en stel ik voor 
om het begrip ‘seksueel welzijn’ te hanteren, om zo alle aspecten van 
de seksualiteit van mensen te kunnen beschouwen aangaande hun 
medisch, fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal en religieus welzijn, 
of verwezenlijking, door verschillende domeinen van religieuze 
sensibiliteiten hierin te betrekken en te bestuderen.

Gedurende 16 maanden, van Februari 2017 tot Juli 2018, volgde 
ik een groep vrouwen en mannen met wie ik veel tijd doorbracht samen 
bij hen thuis, in cafés, parken, en op religieuze plekken. Deelnemers 
aan het onderzoek zeiden aanhangers van het Christendom of de 
Islam te zijn en gingen vaak onderhandelingen aan met religieuze 
autoriteiten en religieuze teksten op manieren die hun persoonlijke 
verlangens en religieuze verwachtingen reflecteerden. Door het begrip 
van religieuze sensibiliteiten te gebruiken, en met name door het in 
relatie te brengen met de studie van seksueel welzijn, laat ik zien dat 
religieuze praktijken in verschillende vormen gearticuleerd worden 
en ingebed zijn en gevormd worden door verschillende locaties en 
omstandigheden. De centrale thema’s die gebruikt zijn om religieuze 
sensibiliteiten in het nastreven van seksueel welzijn van participanten 
te verkennen, omhelzen fysieke activiteiten, schoonheidspraktijken, 
rollen van gender, en seksueel genot; en deze vormden de basis voor 
discussie in de vier empirische hoofdstukken van dit proefschrift.

Het eerste empirische hoofdstuk van dit proefschrift, hoofdstuk 
twee, verhoudt zich kritisch tot studies aangaande fysieke activiteiten en 
de gezondheid van etnische minderheidsgroepen in Nederland. Ik heb 
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afstand gehouden van publieke debatten waarin wordt aangenomen 
dat vanwege de veronderstelde hogere druk van cardiovasculaire 
aandoeningen onder etnische minderheidsgroepen, het nodig zou 
zijn deze mensen te ‘empoweren’ en ‘bemiddelen’ om gezond te blijven 
middels fysieke activiteiten. In tegenstelling tot publieke stellingnamen 
en aannames, gaf dit proefschrift inzicht in de manier waarop fysieke 
activiteiten van centraal belang blijven voor het bestuderen van het 
leven van de participanten. Deelnemers vonden creatieve manieren 
om fysieke activiteiten in hun dagelijkse activiteiten te incorporeren, 
daarbij hun motivatie, migratiesituatie, en leefomstandigheden in 
ogenschouw nemend om kwesties van seksualiteit, intimiteit, en 
moraliteit aan te gaan of hierin te onderhandelen. Aldus begrijpen 
we dat welzijn verder gaat dan de afwezigheid van ziekte en ook 
levenskwesties zoals, onder meer, echtscheiding en eenzaamheid 
omvat. Ik heb ook middels fysieke activiteiten laten zien dat niet alles 
wat Somalisch- en Ghanees-Nederlandse mensen doen of zeggen over 
religie hoeft te gaan of daaraan gekoppeld zou moeten worden. Andere 
beweegredenen en factoren geven vorm aan hun keuzes en deelname 
in fysieke activiteiten.

In hoofdstuk drie, door de lens van schoonheid, heb ik de 
multidimensionale rol die religie speelt in het leven van mensen laten 
zien. De etnografische data toonde aan dat de keuzes en praktijken 
van participanten niet enkel en alleen gebaseerd waren op religieuze 
doctrines en onderwijzingen. In plaats daarvan constitueren zij op 
wederkerige wijze het zelfbewustzijn van mensen qua gender, hun 
zelfvertrouwen, en gevoel van erbij te horen, op die manier verschillende 
effecten in verschillende contexten creërend. Deelnemers aan het 
onderzoek gingen bewust met hun keuzes om aangezien bepaalde 
verfraaiingen zwaar geassocieerd werden met negatieve seksuele 
connotaties en hen neerzetten op manieren die vragen opwierpen 
aangaande hun thuishoren in bepaalde religieuze en sociale groepen. 
Door te besluiten waar en hoe bepaalde schoonheidspraktijken te laten 
zien, namen deelnemers duidelijk zelf afstand van acute zichtbaarheid 
en negatieve seksuele connotaties en herbevestigden zichzelf en hun 
gevoel van tot verschillende groepen te behoren. Wanneer we overwegen 
wat het betekent om bij een bepaalde sociale of religieuze groep te 
horen, is het essentieel dat we dit niet als iets statisch en onveranderlijks 
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beschouwen. De discussie zoals geplaatst in het perspectief van 
schoonheidspraktijken, verheldert hoe veranderingen in praktijken 
bredere sociale, politieke, en religieuze (her)onderhandelingen kunnen 
illustreren. Het is niet zo dat schoonheidspraktijken noodzakelijkerwijs 
altijd gerelateerd zijn aan vrome voornemens. Over de jaren heen is 
bijvoorbeeld aangetoond dat de zeer politiek gevoelige en omstreden 
kwestie van vrouwenbesnijdenis geen religieuze daad is. Er bestaan 
sterke normatieve idealen in termen van gender en subjectiviteiten 
aangaande vrouwenbesnijdenis die verder gaan dan de notie van 
patriarchale controle over het vrouwelijke, seksuele lichaam alleen; 
en in plaats daarvan een ethos representeren waarbinnen vrouwen 
voor zichzelf zorgen. Zoals besproken is het noodzakelijk om deze 
complexiteit te doorgronden.

In hoofdstuk vier, werk ik uit hoe religieuze praktijk en 
transnationale migratie tot transformatie van hegemonische 
masculiniteiten kon leiden op het moment dat mannen huishoudelijke 
genderrollen, zoals koken en babysitten, op zich namen die cultureel 
gezien als het domein van vrouwen werden opgevat. In tegenstelling 
tot eerder onderzoek dat laat zien dat mannen veelal afwezig zijn in 
de huishoudelijke sfeer, blijkt uit mijn studie dat sommige mannen uit 
Ghanees- en Somalisch-Nederlandse gemeenschappen actief betrokken 
waren in de huishoudelijke sfeer en taken als koken en babysitten op 
zich namen. Voor deze mannen was religie de belangrijkste grond 
waarop hun verantwoordelijkheid om zulke huishoudelijke rollen op 
te pakken gebaseerd was. Zij putten uit religieuze begripsvorming, 
interpretaties van geschriften, en de studie van karakters met specifieke 
persoonlijkheden uit de Koran en de Bijbel, soms ook met hulp van hun 
echtgenotes om zo hun verantwoordelijkheden te transformeren. De 
betrokkenheid van mannen in de huishoudelijke sfeer droeg er ook aan 
bij om een vreedzaam thuis te creëren en een positieve invloed op hun 
kinderen te hebben. Mannen accepteerden religieuze onderwijzingen 
die het welzijn van een man en zijn familie vooropstellen op manieren 
die betekenisvol voor deze mannen waren.

De focus van het laatste empirische hoofdstuk, gericht op 
seksueel genot en vroomheid, laat de noodzaak zien van het begrijpen 
van lokaal onderbouwde interpretaties van religie en dat er geen 
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simplistische begripsvormingen zijn van de seksualiteit van religieuze 
vrouwen. Ik heb naar voren gebracht dat er gevarieerde, subjectieve 
interpretaties van religieuze teksten aangaande seksuele praktijken en 
gender relaties bestaan. Ik heb aangetoond dat hoewel genderrelaties 
zowel binnen het Christendom als de Islam gebaseerd zijn op 
mannelijk leiderschap en vrouwelijke onderwerping, idealen van 
complementariteit en vrouwelijk seksueel genot naast elkaar bestaan 
in beide religies. De wisselwerking tussen deze voorstellingen biedt 
wegen voor vrouwen tot het nastreven van (1) zelf-educatie, (2) ruimtes 
voor vrouwen onderling, (3) professioneel advies en ondersteuning 
om te verder leren en goed geïnformeerd te geraken over seks en het 
zoeken naar seksueel genot. De etnografische voorbeelden stelden vast 
dat door te onderzoeken hoe seksueel genot en religieuze vroomheid 
hand in hand gaan, te zien is hoe religieuze kennis in concrete situaties 
en manieren in de praktijk wordt gebracht die passend zijn binnen de 
levens en migratiesituaties van mensen zelf.

Door dit proefschrift heen, en zoals de empirische hoofdstukken 
hebben verhelderd, blijkt dat welzijn niet moet worden opgevat als 
slechts een resultaat, maar eerder als een multidimensionaal proces dat 
eveneens aspiraties en strategieën omvat om uitdagingen te overwinnen 
en voldoening te creëren. In het nastreven van het welzijn van mensen 
en het wijzen naar de domeinen van religieuze sensibiliteiten, brengt 
dit proefschrift de processen onder onze aandacht van worstelen, 
najagen, (her)onderhandelen, en het (opnieuw) toe-eigenen van ideeën 
en praktijken die mensen helpen om hun welzijn te bewerkstelligen. 
Ik heb daarom beargumenteerd dat het nastreven van welzijn door 
deze participanten wordt gevormd door, en ook wordt opgeschud 
door, hedendaagse ideeën vanuit religie en percepties van etnische 
minderheidsgroepen. In het nastreven van welzijn heb ik aangetoond 
dat de toegenomen aandacht voor religieuze invloed in de keuzes 
die mensen maken aangaande gezondheid, gender, en seksualiteit in 
Nederland niet enkel kan worden verklaard door de lens van religie 
en migratie. In plaats daarvan moet het worden begrepen als een te 
midden van vele verschillende vormen van nastreven van welzijn die 
veranderen, verschuiven, en verschillende dimensies kunnen inhouden 
door de levens van mensen heen. 




