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1. Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar migranten c.q. moslims staat bol van aannames waarbij 

onderzoekers zelden stilstaan en zich afvragen wat zo’n aanname eigenlijk betekent. Een 

voorbeeld van zo’n aanname is dat gastarbeiders de islam zouden hebben meegebracht naar 

Nederland.  

 

2. Dat het geloof niet zo centraal stond in het dagelijks leven van Marokkaans-Nederlandse 

migranten in de jaren zeventig wijst juist op een continuering van het leven in Marokko en niet op 

een breuk daarmee.  

 

3. Religie gaat niet alleen om geloven en het uitvoeren van religieuze praktijken. Religie is ook 

opgebouwd kapitaal dat kan fungeren als distinctie- en distantiemechanisme.  

 

4. Hoewel de meeste studies over moslimjongeren in de kern anti-essentialistisch zijn – ze laten 

immers de dynamiek en diversiteit onder jongeren zien – werken ze juist essentialisme langs 

generatielijnen in de hand.  

 

5. De religieuze generatiekloof tussen de eerste en tweede ‘generatie’ Marokkaanse Nederlanders is 

slechts schijn.  

 

6. Discriminatiepraktijken vinden plaats in Nederland omdat zij gelegitimeerd worden door het 

politieke en maatschappelijk klimaat. 

 

7. Sinds de bankencrisis van 2008 zijn steeds meer fundamentele sociale rechten (bijvoorbeeld het 

recht op huisvesting) privileges geworden voor mensen uit bevoorrechte milieus. 

 

8. Neoliberale beleidsmaatregelen vormen geen oplossing voor maatschappelijke problemen die juist 

door neoliberaal beleid veroorzaakt of verergerd zijn. 

 

9. De wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ (in de volksmond beter bekend als het 

‘boerkaverbod’) draagt bij aan maatschappelijke uitsluiting van moslima’s en bevordert 

institutionele discriminatie jegens hen. 

 

10. Het integratievraagstuk is steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. 

 

11. Als je erin slaagt om naast fulltime moederschap (lees: geen kinderopvang of oppas voor je 

dreumes) een proefschrift af te ronden (lees: schrijfwerk dat opperste concentratie van je vraagt) 

dan kun je daarna de hele wereld aan. 

 

 

 


