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VERKLARING 1 

 

Hierbij verklaar ik dat deze scriptie een origineel werk is. De scriptie is het resultaat van 

mijn eigen onderzoek en is alleen door mijzelf geschreven, tenzij anders aangegeven. Als 

informatie en ideeën uit andere bronnen zijn overgenomen, wordt dat expliciet en volledig 

vermeld in de tekst of in de noten. Een bibliografie is bijgevoegd. 

 

Amsterdam, 27 augustus 2015   

(plaats en datum)    (handtekening)  
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beschikbaar worden gesteld voor externe organisaties en door de Vrije Universiteit mogen 

worden gepubliceerd. 

 

 

Amsterdam, 27 augustus 2015   
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Samenvatting 

 

Het islamitisch ritueel gebed (ṣalāt) is de tweede en de belangrijkste zuil van de islamitische 

praxis. Bovendien is het niet weg te denken uit het leven van veel moslimstudenten.  Deze 

masterthesis onderzoekt welke factoren het bidgedrag van VU-moslimstudenten bepalen en 

welke betekenis zij aan de ṣalāt hechten. De intentie tot het (blijven) verrichten van de ṣalāt werd 

door middel van de Theorie van Gepland Gedrag (TPB-model) onderzocht.  Aan de online 

vragenlijst namen 111 respondenten deel. Hiernaast werden diepte-interviews gehouden met zes 

VU-moslimstudenten. Uit de resultaten van de online vragenlijst bleek dat attitude de 

belangrijkste directe voorspeller was van intentie. Uit de interviews bleek dat de ṣalāt betekenis 

geeft aan het leven van de zes studenten. Het is voor hen een belangrijk middel dat naar Allah 

leidt en door Hem is voorgeschreven. Het herinnert ze om vijfmaal dagelijks terug te keren naar 

hun Schepper, stil te staan in het nu en een hechtere band met Hem te krijgen. Hiernaast bleken 

gebrek aan kennis(bronnen) en schommelingen in de sterkte van het geloof (imān) invloed  te 

hebben op het bidgedrag.  

 

Sleutelwoorden: ṣalāt, islām, intentie, moslimstudenten, praktische theologie, Theory of Planned 

Behavior, Vrije Universiteit. 
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1. Inleiding  

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in 2012 onderzoek gedaan naar diverse vormen 

van religieus gedrag van moslims, waaronder het bidgedrag (SCP, 2012, p. 13). Het onderzoek 

geeft een beeld over de geloofsbeleving en over opvattingen met betrekking tot het naleven van 

de geloofsregels. Aangezien het geloof een zeer belangrijke rol speelt in het leven van veel 

moslims, is de identificatie met het geloof sterk. Het SCP richt zich voornamelijk op de vraag of 

moslims de vijf dagelijkse gebeden wel of niet verrichten. Met andere woorden: of een moslim 

cijfermatig volgens de regels van het geloof leeft. Van de tweede generatie Marokkaans-

Nederlandse moslims zegt 63% vijfmaal dagelijks te bidden. Onder Turks-Nederlandse moslims 

is dat 10% (SCP, 2012, p. 75). Deze percentages suggereren dat het aantal moslims, dat de vijf 

dagelijkse gebeden niet verricht groot is en dat er verschillen zijn tussen etnische groepen. 

  Het SCP noemt moslims die op alle aspecten van religieus gedrag participeren streng 

praktiserend (2012, p. 17). Het SCP licht verder niet toe wat er wordt verstaan onder “streng”. 

Ajouaou (2014, p. 89) definieert het woord praktiserend als de mate waarin een moslim zich 

verbonden voelt met de praxis en deze ook tot uitvoering brengt. Een praktiserende moslim komt 

met andere woorden de geboden na en vermijdt de verboden. Volgens Ajouaou (2014, p. 16) 

bevat de meetlat die het SCP gebruikt om het begrip ‘praktiserende moslim’ te meten arbitraire 

elementen. Ten eerste ontbreekt een op de islām afgestemd godsdienstsociologisch 

begrippenkader, ten tweede worden relevante indicatoren in de religiositeit van moslims 

verwaarloosd of over het hoofd gezien, ten derde is er onduidelijkheid over de wijze waarop 

moslims hun religiositeit beleven, voornamelijk wanneer deze vergeleken wordt met het 

christelijk godsdienstsociologisch begrippenkader. Deze begrippen kunnen volgens hem niet 

probleemloos één op één vergeleken worden, omdat ze niet dezelfde gevoelswaarde hebben. 

Bovendien bevat ogenschijnlijk gelijksoortige symboliek niet per se dezelfde inhoud of religieuze 

daad. In dit onderzoek richt ik me op de derde punt, namelijk op de individuele beleving van 

moslimjongeren, specifiek op het verrichten van het gebed.  

Onderzoek toont aan dat veel moslimjongeren de intentie hebben om zich op latere 

leeftijd beter aan religieuze plichten te houden, zoals regelmatig bidden (SCP, 2012, pp 14-16). 

Hoewel niet alle Nederlandse moslims de vijf dagelijkse gebeden verrichten, geldt dat hoe 
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belangrijker de moslimidentiteit is, hoe vaker men dit ook uit in de religieuze praktijk (SCP, 

2012, p. 56). De Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam biedt haar studenten bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om hun moslimidentiteit naar de universiteit mee te nemen. Op 18 augustus 2014 

vond de officiële opening van de islamitische gebedsruimte plaats. De gebedsruimte verhuisde 

van de kelder naar de eerste etage van het hoofdgebouw. Op de vraag waarom de VU een 

islamitische gebedsruimte faciliteert, antwoordde collegevoorzitter van de VU, Jaap Winter, 

tijdens een interview met Advalvas (19 augustus 2014): “Mensen nemen hun diepste 

overtuigingen mee naar hun werk en studie.  Op de VU is daar ruimte voor.”  

  Om meer diepgang te krijgen in onderzoek naar de religieuze praktijk van 

moslimjongeren, richt ik me in deze masterthesis op het individueel bidgedrag van VU-

moslimstudenten. Naast de directe handeling zelf, is er meestal een aanleiding of motivatie om te 

bidden (Bänziger, Janssen en Van Uden, 2005, p. 157). Mijn interesse ligt niet in de vraag of 

moslimstudenten van de VU het gebed wel of niet verrichten, maar wat het ritueel gebed, oftewel 

de ṣalāt, voor ze betekent, wat ze motiveert om het te verrichten en wat het met ze doet. Dit 

onderzoek tracht inzicht te krijgen in het bidgedrag van VU-moslimstudenten en waar het aan 

bijdraagt.  

1.1. Praktisch-theologisch onderzoek 

Dit onderzoek valt onder het gebied van praktische theologie, omdat het gericht is op de praxis 

(het bidgedrag). Swinton en Mowat (2006. p. 25) definiëren Praktische Theologie als:  

Een kritische, theologische reflectie op de praktijken van de kerk zoals haar interactie met 

de praktijken van de wereld, met het oog op het waarborgen en het mogelijk maken van 

geloofsparticipatie in Gods verlossende praktijken in, tot en voor de wereld.” 

In deze definitie komt naar voren dat praktische theologie de geloofshandeling als object heeft. 

Heitink noemt het een handelingswetenschap (1993, p. 123). De praktische theologie heeft 

volgens Osmer (2008, pp. 31; 79; 128; 175) vier taken: een descriptief-empirische, 

interpretatieve, normatieve en een pragmatische taak. De eerste taak vraagt om een beschrijving 

van de wat er gaande is. De tweede taak vraagt om beter begrip en uitleg over waarom iets 

gaande is. De derde taak vraagt wat er volgens de traditie gaande hoort te zijn. De vierde taak 

vraagt om vorming en aanneming van strategieën om wat er gaande is op een wenselijke manier 
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te beïnvloeden. De taken van het huidige onderzoek zijn om het bidgedrag van VU-

moslimstudenten te beschrijven (descriptief-empirische taak) en te verklaren (interpretatieve 

taak).  

 Het vakgebied praktische theologie leent verschillende instrumenten van verschillende 

vakgebieden om de religieuze praxis te onderzoeken. Om het bidgedrag beter te begrijpen, 

gebruik ik een sociaal psychologische theorie. Volgens Theory of Planned Behavior (TPB) kan 

het gedrag van mensen door verschillende factoren beïnvloed worden (Ajzen, 1991). Dit model 

wordt middels dit onderzoek voor het eerst toegepast op het islamitisch ritueel gebed. Volgens 

het TPB-model hangt de intentie direct samen met het daadwerkelijk getoonde gedrag. 

1.2. Probleemstelling en doelstelling 

De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: Welke factoren bepalen het bidgedrag 

van moslimstudenten van de Vrije Universiteit (VU) en welke betekenis geven ze aan de ṣalāt? 

Hierbij horen de volgende deelvragen: 

1. Wat is de ṣalāt en welke rol speelt het in de islamitische traditie? 

2. Wat houdt het TPB-model in en wat zijn de ervaringen met dit model?  

3. Welke factoren van het TPB-model beïnvloeden (de intentie tot) het verrichten van de 

ṣalāt? 

4. Welke factoren zijn van invloed op de betekenisgeving van de ṣalāt? 

5. Welke betekenis hechten moslimstudenten aan het gebed? 

1.3. Relevantie  

Er is tot op heden weinig tot geen empirisch onderzoek uitgevoerd naar de salāt als een 

weloverwogen gedrag en naar de factoren die de intentie tot dit gedrag kunnen beïnvloeden. 

Enerzijds sluit dit onderzoek aan bij het vakgebied van praktische theologie. Aangezien dit 

vakgebied in de christelijke traditie is ontstaan en toegepast, tracht dit onderzoek de principes te 

vertalen naar de islamitische praktijk. Anderzijds is het een belangrijke aanvulling op eerdere 

wetenschappelijke onderzoeken en bestaande literatuur over geloofspraktijken en over het TPB-

model. Dit onderzoek zoomt verder in op een geloofspraktijk die een belangrijke rol speelt in het 

leven van moslimstudenten. Het tracht inzicht te krijgen in hoe moslimstudenten vorm geven aan 
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de ṣalāt in de praktijk. Hiernaast kan het meer begrip bieden voor diversiteit onder 

moslimstudenten, zowel in de betekenis die ze aan de ṣalāt hechten als hun motivaties.  

1.4. Leeswijzer  

De masterthesis bestaat naast de inleiding uit vier hoofdstukken. In het tweede hoofdstuk wordt 

stil gestaan bij de term ṣalāt en komt de normatieve taak van de praktische theologie voor in de 

vorm van een beschrijving van de positie van de ṣalāt in de islām en in de wetenschap. Hieruit 

volgt een procesmodel dat getoetst wordt middels een online vragenlijst en enkele interviews. 

Deze komen uitvoerig aan bod in hoofdstuk drie, het methodehoofdstuk. In het vierde hoofdstuk 

worden de resultaten besproken. Vervolgens volgt een conclusie en discussie in het vijfde 

hoofdstuk. De thesis wordt afgesloten met een literatuurlijst en bijlagen. Het transcriptiesysteem 

dat in deze thesis is gebruikt, is in bijlage A opgenomen.  
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2. Theorie 

 

2.1.             De ṣalāt: een definitie  

Ibn Manẓūr (gestorven 1311 n.C.) vermeldt in zijn woordenboek de volgende definities van het 

woord ṣalāt (الصالة): het ritueel gebed, smeekbedes, aanroeping, verheerlijking, om vergeving 

vragen, schenking van barmhartigheid, lofprijzing, volharding en dankzegging. Volgens 

taaldeskundigen, zoals al-Jurjānī (gestorven 1078 n.C.), is ṣalāt een aanduiding van specifieke 

fundamenten en voorwaardelijke aanroepingen die aan bepaalde tijden zijn verbonden (Mahmūd 

Muhammad, z.j., p. 11).  

  Er zijn verschillende meningen over de oorsprong van het woord ṣalāt. Arabieren 

gebruikten dit woord al vóór de komst van de islām in hun poëzie met de betekenis van 

aanroeping. Volgens Mahmūd Muhammad (z.j., p. 8) is het woord Babylonisch van oorsprong. 

De term ṣalāt werd volgens hem gebruikt om een specifieke aanbidding van Ibrāhīm (Abraham) 

aan te duiden. Door de emigratie van Ismā‘īl (de zoon van Ibrāhīm) werd ṣalāt opgenomen in de 

Arabische taal. Bin Ẓāfir (1998, pp. 8-9) vermeldt in zijn proefschrift dat ṣalāt een Arabisch 

woord is en dat taalkundigen verschillen over de afleiding van het woord. Volgens hem komen de 

verschillende afleidingen taalkundig en technisch tot de betekenissen: het persoonlijk gebed 

(du‘ā’), verheerlijking en volharding. Ik kom hier in paragraaf 2.1. uitgebreid op terug.  

De betekenis van ṣalāt is verder afhankelijk van het subject (Ibn Manẓūr, 2007, pp. 275-276). 

Wanneer men spreekt over moslims die vijf keer per dag de ṣalāt verrichten, dan bedoelt men het 

ritueel gebed waarbij men onder andere vooroverbuigt en knielt. Wanneer men in de Koran 

(33:43) leest dat Allah en Zijn engelen ṣalāt verrichten, dan betekent het dat Allah Zijn 

barmhartigheid en genade schenkt en dat de engelen het persoonlijk gebed (du‘ā’) en de 

gebedsmeditatie (dhikr) doen en lofprijzen. Het woord weerspiegelt dus verschillende vormen 

van gebed. In de komende hoofdstukken staat ṣalāt uitsluitend voor het ritueel gebed. 

2.2.    De ṣalāt in de islām 

Al-Nābulsī (2009) en Ajouaou (2014, p. 42) geven een basisprofiel van de islamitische 

geloofsstructuur schematisch weer (zie Figuur 1). In het basisprofiel staat geloofsleer (‘aqīda) 

aan de top van de piramide. Daarna volgen devoties (‘ibādāt) en ethiek (mu’āmalāt).  
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Figuur 1. Basisprofiel islām 

De geloofsleer bevat de kern van de boodschap van de islām. De islām is een 

monotheïstisch godsdienst waarin het geloof in de Enige God en een relatie met Hem centraal 

staat. Onder de geloofsleer vallen de zes geloofsfundamenten: het geloof in Allah, Zijn Engelen, 

Zijn Profeten, Zijn Boeken, in de Dag des Oordeels en in de predestinatie. De rangschikking 

geeft aan dat de geloofsleer, inclusief het godsbeeld, mensbeeld, wereldbeeld en zingeving, het 

zwaarst telt (Ajouaou, 2014, p. 41). Volgens Al-Nābulsī (2009) verliezen de andere drie lagen 

hun betekenis als de geloofsleer niet in orde is. Daarna volgen devoties oftewel rituelen en 

aanbiddingen. Hieronder vallen de vijf zuilen van de islām: het oprecht uitspreken van de 

geloofsbelijdenis (shahāda), verrichten van het ritueel gebed (ṣalāt), geven van aalmoezen aan 

armen (zakāt), vasten van de maand Ramadan (sawm) en tenslotte het verrichten van de 

bedevaart (ḥaj) indien men daar financieel en fysiek toe in staat is. Hierna volgt het sociaal 

handelen en de daar achterliggende ethiek. Hieronder vallen waarden zoals barmhartigheid, 

rechtvaardigheid, oprechtheid en getrouwheid. Uit een overlevering van de Profeet Mohammad 

blijkt dat devoties en ethiek onlosmakelijk zijn:  

“… The poor of my Umma would be he who would come on the Day of Resurrection with prayers and 

fasts and Zakat but (he would find himself bankrupt on that day as he would have exhausted his funds 

of virtues) since he hurled abuses upon others, brought calumny against others and unlawfully 

consumed the wealth of others and shed the blood of others and beat others, and his virtues would be 

credited to the account of one (who suffered at his hand). And if his good deeds fall short to clear the 

account, then his sins would be entered in (his account) and he would be thrown in the Hell-Fire.” 

(Saḥīḥ Muslim, 2581). 

1. Geloofsleer / 
‘aqīda  

2. Devoties / ‘ibādāt  

3. Ethiek / 
mu’āmalāt 
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Al-Nābulsī (2009) verstaat onder deze overlevering dat men bijvoorbeeld de vruchten van 

de ṣalāt (devotie) niet kan plukken als men bijvoorbeeld niet rechtvaardig (ethiek) is. Ethiek is 

dus de voorwaarde voor de acceptatie van devoties. Nu we de belangrijkste kenmerken van de 

islām hebben doorgenomen, hebben we ontdekt waar de ṣalāt onder valt. 

De ṣalāt of het ritueel gebed is de tweede en de belangrijkste zuil van de islamitische 

praxis. Voor een moslim houdt dit in vijf maal per dag de ṣalāt te verrichten. De ṣalāt wordt 

voorafgaand door een grote (ghusl) of een nauwkeurig voorgeschreven kleine (wudū’) rituele 

wassing. In islamitische landen wordt er vijf maal per dag luid van minaretten opgeroepen tot de 

ṣalāt: “komt tot de ṣalāt, kom tot het heil”.
1
 Het tijdstip van de oproep tot de vijf gebeden wordt 

bepaald door de stand van de zon. In gebieden waar de oproep tot het gebed niet luid hoorbaar is, 

hebben moslim vaak een gebedstijdenkalender en/of een klok thuis die de oproep doet. De vijf 

gebeden zijn: het ochtendgebed (ṣalāt al-fajr), het middaggebed (ṣalāt al-ẓuhr), het 

namiddaggebed (ṣalāt al-‘asr), het avondgebed (ṣalāt al-maghrib) en het nachtgebed (ṣalāt al-

‘ishā’).  

  De vijf gebeden zijn aan tijdsperiodes van enkele uren gebonden. Er wordt sterk 

aangeboden om het gebed zo snel mogelijk na de oproep (of vanaf het tijdstip dat op de 

gebedskalander staat) te verrichten. Wanneer dat niet mogelijk is, dan heeft men de tijd tot het 

volgend gebed (Al-Nābulsī, 2012). Voor het middaggebed begint de tijdsperiode vanaf de oproep 

tot het middaggebed tot de oproep tot het namiddaggebed. Zolang het gebed binnen de 

tijdsperiode wordt verricht, is er geen sprake van inhalen. Wanneer er bijvoorbeeld tot het 

namiddaggebed wordt opgeroepen en men heeft het middaggebed niet verricht, dan wordt het 

middaggebed in de tijd van het namiddaggebed ingehaald. De volgorde van de gebeden wordt 

hierbij aangehouden. 

  De uitvoering van de ṣalāt vereist de nodige kennis van een moslim (El-Djezeiri, vert. 

2002, p. 3). De gebeden verschillen van elkaar en vragen om bepaalde lichaamshoudingen die 

afgewisseld worden door recitatie van voorgeschreven teksten, waaronder Koranverzen, 

gebedsmeditaties, persoonlijke gebeden en verheerlijkingen van Allah. Bovendien kunnen 

rechtsscholen in details verschillen.  

                                                           
1
 Dit is een deel van de islamitische oproep tot het gebed (ādhān).  



 
 

13 
 

De ṣalāt is de enige verplichte praxis in de islām die dagelijks meerdere malen herhaald 

wordt en door omstandigheden niet komt te vervallen (Al-Nābulsī, 2004). Als men ziek of op reis 

is, dan hoeft men niet te vasten. Als men arm is, dan hoeft men geen aalmoezen te geven. Dit 

geldt ook voor het verrichten van de bedevaart. De dagelijkse verplichting maakt de ṣalāt 

flexibel. De ṣalāt kan aangepast worden, afhankelijk van de specifieke situatie waarin men 

verkeert. Bovendien kan het gebed op elke reine plek op aarde uitgevoerd worden. Wanneer men 

op reis is, kan men de ṣalāt inkorten en samenvoegen. Wanneer men ziek is, dan kan men zittend, 

liggend op de zij of op de rug de ṣalāt verrichten (Koran 4:101; El-Djezeiri, vert. 2002, pp. 76- 

81). Wanneer men de wassing wil doen, maar daartoe niet in staat is (bijvoorbeeld door gebrek 

aan water en/of (huid)ziekte), dan kan men de symbolische wassing (tayammum) verrichten door 

handen over reine aarde of steen te strijken en vervolgens over het gezicht en de handen te 

wrijven (Koran 4:43; El-Djezeiri, vert. 2002, pp. 25-27). 

De ṣalāt is bovendien het belangrijkste middel om met Allah in contact te komen en om 

Hem te gedenken (Koran 20:14; Al-Nābulsī, 2004). Het gebed zuivert de ziel en stelt de mens in 

staat om zich tot Allah te richten en dichtbij Hem te komen (Koran 29:45; El-Djezeiri, vert. 2002, 

p. 32). Volgens Steemers-van Winkoop (2014, p. 44) is de functie van bidden het eigenbelang 

overstijgen en gericht zijn op God of het goddelijke. Men sluit zich af van de wereld buiten en 

zoekt verbinding tussen het diepere zelf en dat wat het zelf overstijgt. In de vorige paragraaf 

kwam aan bod dat het woord ṣalāt taalkundig en technisch leidt tot de betekenissen: het 

persoonlijk gebed (du‘ā’), verheerlijking en volharding (1998, p. 9). Naast de uitgesproken 

teksten en gebeden vraagt het vijfmaal dagelijks verrichten van de ṣalāt om volharding. Volgens 

Kloens & van Duijn (2015, p. 30) zijn trouw, doorzettingsvermogen en volharding de 

belangrijkste ingrediënten voor het in stand houden van een duurzame relatie. De ṣalāt vraagt om 

inspanning, men zou het zonder deze ingrediënten en zonder het geloof in Allah waarschijnlijk 

niet kunnen volhouden. Ajouaou (2014, p. 120) constateert uit statistieken dat het aantal moslims 

dat de ṣalāt verricht veel kleiner is dan het aantal dat zich moslim noemt. Het viel tevens De 

Koning (2008) in zijn onderzoek op dat het veel Marokkaans-Nederlands moslims niet altijd lukt 

om de vijf dagelijkse gebeden te verrichten. Een verklaring hiervoor is volgens Ajouaou (2014, p. 

120) dat de ṣalāt veel offers vraagt en voorwaarden stelt die het consequent verrichten de ṣalāt 

kunnen bemoeilijken. Over de moeilijkheid van de ṣalāt staat in de Koran 2:45-46: “Neem jullie 
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toevlucht tot geduld en de ṣalāt. En voorwaar, dat is zwaar, behalve voor de deemoedigen. Die 

menen dat zij hun Heer ontmoeten en dat zij tot Hem terugkeren.” Uit dit vers blijkt dat het 

toevlucht nemen tot geduld en de ṣalāt niet gemakkelijk is behalve als men een deemoedige 

houding neemt en gelooft Allah te ontmoeten en naar Hem terug te keren.  

2.3.   De ṣalāt in wetenschappelijk onderzoek  

Op het gebied van gezondheid is er vanuit verschillende specialiteiten en invalshoeken onderzoek 

gedaan naar het islamitisch ritueel gebed. Op het gebied van fysieke gezondheid hebben Abou 

Hassan, Milosavljevic en Carman (2010) vanuit de kinematica of bewegingsleer onderzoek 

gedaan middels 3D bewegingsanalyses hoe de buiging (ruku’) tijdens de ṣalāt aangenamer 

gemaakt kan worden voor moslims met lage rugpijn. Zij vonden een gemodificeerde houding 

waarbij men zijn knieën tijdens de buiging meer gebogen houdt waardoor men de romp rechtop 

houdt. In een case-report beschrijven Badsha en Tak (2008) hoe een moslimpatiënt met een 

ontstoken wervelkolom niet beter werd van verschillende therapieën en medicatie. Nadat hij 

intensief het gebed ging verrichten in de maand Ramadan nam zijn spinale mobiliteit toe. 

Volgens de auteurs is verder onderzoek nodig, maar zij moedigen moslim aan om meer tijd te 

besteden aan rituele gebeden.  

  Op het gebied van mentale gezondheid tracht Henry (2015) de ṣalāt in traditionele 

psychotherapieën te integreren. Volgens hem kan de ṣalāt spirituele energie produceren dat 

verschillende psychologische voordelen heeft. Hij noemt twee mechanismen die de productie van 

spirituele energie verklaren. Ten eerste noemt hij de directe connectie met Allah. Ten tweede de 

invloed van geloof, door het geloof houdt men zich bezig met een bovennatuurlijke macht. De 

islām benadrukt dat de ṣalāt het geloof in God versterkt (Henry, 2015, p. 389) en naar Zijn 

Paradijs leidt. AlAbdulwahab, Kachanathu en Oluseye (2013) deden onderzoek naar het effect 

van de ṣalāt op de menselijke balans. In hun experiment vergeleken ze de balans van een groep 

jongeren die de ṣalāt regelmatig verrichten met de balans van een groep jongeren die de ṣalāt niet 

verrichten. De biddende groep vertoonde significant meer balans dan de niet biddende groep. De 

hierboven genoemde onderzoeken constateren dat er op hun gebied weinig tot geen onderzoek is 

gedaan met betrekking tot de ṣalāt. Voor zover ik weet en kon nagaan, is er geen onderzoek 

gedaan naar het bidgedrag van moslims, oftewel waarom men de ṣalāt wel of niet verricht. Ik heb 
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veel onderzoeken gevonden over de theorie van de ṣalāt, maar niet over hoe het in de praktijk 

verricht wordt en wat het met biddende moslims doet.  

2.4.   Het voorspellen van bidgedrag 

Bij het wel of niet verrichten van de ṣalāt zijn mensen bewust van hun gedrag, het bidgedrag is 

eerder een weloverwogen gedrag dan een spontaan gedrag. Een overlevering van de Profeet 

Mohammed luidt: … de daden worden beoordeeld op basis van de intentie …(Saḥīḥ al-Bukharī, 

2581). Als we dit gedeelte van de overlevering als uitgangspunt nemen, dan rijst de vraag welke 

factoren invloed hebben op de intentie om de ṣalāt wel of niet te verrichten. Het voorspellen van 

het bidgedrag kan benaderd worden vanuit de Theorie van Gepland Gedrag (Theory of Planned 

Behavior (TPB), Ajzen, 1991). Het TPB-model is een klassieke sociaal psychologische theorie 

over het weloverwogen gedrag van mensen. Volgens dit model hangt de intentie direct samen 

met het daadwerkelijk getoonde gedrag. Wanneer we mensen vragen of zij van plan zijn om een 

gedrag te vertonen, dan vragen we naar hun gedragsintentie. Een sterke intentie tot een gedrag 

leidt niet altijd tot het daadwerkelijk uitvoeren van het gedrag. Volgens het TPB-model wordt de 

gedragsintentie door drie factoren bepaald. Deze factoren zijn onze attitude ten opzichte van het 

gedrag, de subjectieve normen van anderen en onze waargenomen gedragscontrole.  

 Attitudes zijn cognitieve, affectieve en conatieve evaluaties van attitudeobjecten (Ajzen, 

2005, p. 20). Met andere woorden: attitude is een positieve of negatieve houding van mensen ten 

aanzien van gebeurtenissen, personen, onderwerpen, gedragingen en andere attitudeobjecten. Een 

voorbeeld dat we in de praktijk kunnen tegenkomen en dat de drie soorten attitudes weergeeft is: 

‘bidden is gezond (cognitief), ik ervaar minder stress als ik bid (affectief), daarom bid ik 

dagelijks (conatief)”. De cognitieve attitude is de ervaring dat de ṣalāt goed is voor de 

gezondheid. De emotionele attitude is de subjectieve beoordeling dat stress gereduceerd wordt. 

De conatieve attitude is dat er op grond van de positieve (neutrale of negatieve) houding 

tegenover het bidgedrag actie wordt genomen. Attitudes leiden echter niet altijd tot actie. Onder 

andere omdat de attitude ten opzichte van het gedrag met andere factoren samenhangt.  

De subjectieve norm beïnvloedt de gedragsintentie en hangt samen met de attitude. Met 

de subjectieve norm worden de waargenomen verwachtingen van belangrijke anderen bedoeld. 

De eigen sociale omgeving staat hier centraal. Enerzijds gaat het om het belang dat men hecht 
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aan normatieve verwachtingen van anderen en anderzijds in hoeverre men van plan is aan deze 

verwachtingen te voldoen. Het vijfmaal dagelijks verrichten van de ṣalāt is een specifiek gedrag. 

Als belangrijke anderen hier positief tegenover staan, ontstaat er een positieve intentie om door te 

gaan met dit gedrag. De sociale steun kan in verschillende vormen voorkomen. Bijvoorbeeld 

wanneer de ṣalāt samen met belangrijke anderen wordt verricht. Wanneer belangrijke anderen er 

negatief tegenover staan, ontstaat er een negatieve intentie en wordt de kans kleiner om het 

gedrag te continueren (Ajzen, 1991, p. 188). Opvattingen kunnen echter tegenstrijdig zijn. 

Bijvoorbeeld wanneer ouders hun kinderen stimuleren om de ṣalāt te verrichten, terwijl ze dat 

zelf niet doen. De kans is dan klein dat hun kinderen de ṣalāt gaan verrichten. De motivatie om 

wel of niet aan de verwachtingen van belangrijke anderen te voldoen, hangt samen met de derde 

factor: de waargenomen gedragscontrole. 

De laatste factor van het TPB-model is de waargenomen gedragscontrole. Deze factor 

betreft de inschatting van de eigen controle of van de mogelijkheden en moeilijkheden met 

betrekking tot de uitvoering van een bepaald gedrag. Met betrekking tot de ṣalāt gaat het erom in 

hoeverre men denkt in staat te zijn de ṣalāt vijfmaal dagelijks te kunnen verrichten. Wat de 

waargenomen gedragscontrole van de attitude ten opzichte van het gedrag en de subjectieve norm 

onderscheidt, is dat het naast de invloed op de gedragsintentie een directe invloed kan hebben op 

het gedrag (Ajzen & Madden, 1986, p. 469). Een voorbeeld: men kan de wil hebben om de ṣalāt 

dagelijks te (blijven) verrichten, maar er geen tijd voor kan maken, omdat men vastzit in een 

bepaalde leefstijl. Gedragscontrole vraagt om benodigde vaardigheden en om de mogelijkheid 

om moeilijkheden te overwinnen. 

De drie bovengenoemde factoren, die het gedrag via de gedragsintentie voorspellen, 

worden volgens het TPB-model op hun beurt beïnvloed door achtergrondvariabelen, zoals 

demografische factoren. Leeftijd, geslacht en opleidingsniveau kunnen bijvoorbeeld voor 

verschillen zorgen in de attitude ten opzichte van het verrichten van de ṣalāt. Het laatste 

onderdeel van het TBP-model is dat het uitvoeren van het gedrag tot feedback leidt over de 

verwachtingen die men had. Het model geeft dus een proces weer. Men kan van te voren 

meerdere overwegingen hebben met betrekking tot het verrichten van de ṣalāt. Bijvoorbeeld dat 

het verrichten van de ṣalāt men dichtbij Allah kan brengen, maar dat het om veel offers vraagt. 
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Het verrichten van de ṣalāt kan ertoe leiden dat er een derde overweging bij komt kijken die de 

attitude kan veranderen: door het verrichten van de ṣalāt word je rustig. De uitvoering van het 

gedrag kan dus leiden tot veranderingen in de factoren. Figuur 2 geeft de relaties tussen de 

factoren, de gedragsintentie en het gedrag schematisch weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Het TPB-model 

 

2.5.        Het TPB-model en religieus gedrag 

Het TPB-model is bij enkele religieuze gedragingen getest. Bidin, Idris en Shamsudin (2009) 

hebben de voorgaande versie van het TPB-model, namelijk de Theorie van Geredeneerd Gedrag 

(Theory of Reasoned Action, (TRA), Fishbein, 1979) gebruikt om factoren te onderzoeken die de 

intentie voorspellen om de aalmoes (zakāt) te geven. De auteurs constateren dat er in de literatuur 

veel wordt geschreven over factoren die het geefgedrag kunnen beïnvloeden, terwijl de 

gedragsintentie zelden wordt meegenomen (Bidin et al., 2009, p. 85). Zij gebruikten het TRA-

model als onderliggende theorie, omdat de gedragsintentie in dit model centraal staat. Het TRA-

model bevat twee factoren: de attitude ten opzichte van het gedrag en de subjectieve normen, 

terwijl het TPB-model meer factoren bevat en meer ruimte biedt voor andere factoren (zie Figuur 

2). Het is niet duidelijk waarom Bidin et al. (2009) de uitgewerkte versie van het TRA-model, 

namelijk het TPB-model niet gebruiken. In het artikel wordt er geen onderscheid gemaakt tussen 
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het TRA-model en het TPB-model, waarschijnlijk omdat de auteurs twee factoren onderzoeken 

die in beide theorieën voorkomen (Bidin et al., 2009, p. 87). Middels een vragenlijst hebben de 

auteurs de invloed van de attitude en subjectieve normen op de gedragsintentie onder moslims in 

Kedah (een staat in Maleisië) onderzocht. Uit hun resultaten blijkt dat de attitude en subjectieve 

normen belangrijke voorspellers zijn van de intentie om aalmoezen te geven. De attitude ten 

opzichte van de aalmoes heeft een sterker effect op de intentie, daarom adviseren de auteurs meer 

focus te leggen op de attitude om het geefgedrag te bevorderen (Bidin et al., 2009, p. 100). 

Ho, Lee en Hameed (2008, p. 97) hebben het TPB-model als theoretisch kader gebruikt 

om de factoren te onderzoeken die van invloed kunnen zijn op het gebruik van internet voor 

religieuze doeleinden onder moslimsurfers in Singapore. Internetgebruikers deden middels 

computer gemedieerde telefooninterviews mee aan het onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat een 

grote meerderheid (80%) het internet gebruikt voor religieuze zaken. Een voorbeeld is dat men 

online dichtstbijzijnde moskeeën en de gebedstijden zoekt. De subjectieve norm binnen de 

moslimgemeenschap bleek een belangrijk effect te hebben op de intentie, terwijl een effect van 

belangrijke anderen (familieleden) niet werd gevonden. Uit dit onderzoek bleek dat maar één 

factor van het TPB-model een belangrijk effect had op de gedragsintentie. Ho, Lee en Hameed 

(2008, p. 106) hebben naast de factoren van het TPB-model andere factoren onderzocht die 

gerelateerd zijn aan hun onderzoeksonderwerp. Ze onderzochten bijvoorbeeld de relatie tussen 

religiositeit(socio-demografische factor) en internet-zelfeffectiviteit. Beide factoren bleken een 

belangrijk effect te hebben op online religieuze activiteiten.  

Naar mijn mening geven de hierboven genoemde onderzoeken aan dat het TPB-model 

ook toegepast kan worden op religieus gedrag en religieuze rituelen. Welke factor het meest naar 

boven komt, hangt onder andere af van het onderzochte onderwerp, de doelgroep en de interesses 

van de onderzoekers. Bidin, Idris en Shamsudin (2009) gebruiken het TRA-model om intenties te 

voorspellen, terwijl Ho, Lee en Hameed (2008) het TPB-model gebruiken om het effect van de 

bijbehorende factoren te toetsten. Voor het huidige onderzoek is het TPB-model een instrument 

om meer inzicht te krijgen in de factoren die het bidgedrag beïnvloeden.  
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2.6.        Het TPB-model en de ṣalāt 

Het TPB-model kan gebruikt worden om te achterhalen welke factoren het bidgedrag 

beïnvloeden. Hiernaast kan het model gebruikt worden om een specifiek gedrag te veranderen. 

Wanneer iemand de wens heeft om te bidden, maar het lukt hem/haar niet om deze wens te 

vervullen, dan kunnen er met behulp van het TPB-model relaties onderzocht worden die 

voorspellen welke factoren deze wens bevorderen of belemmeren. Wanneer het om een factor 

gaat die geen onderdeel is van het TPB-model, dan kan de factor in kwestie toegevoegd worden 

om te achterhalen of het in het model past en of het model het gedrag beter kan voorspellen en/of 

verklaren. 

  Om het TPB-model op het bidgedrag toe te passen, is er een procesmodel geschetst (zie 

Figuur 3). Kenmerkend voor een procesmodel is dat het nog getoetst dient te worden. Er is 

namelijk niet eerder in een wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de factoren van het 

huidige onderzoek het bidgedrag daadwerkelijk beïnvloeden.  

  De enige toevoeging aan het TPB-model is de factor ‘persoonlijke ervaring’. Deze blijkt 

uit de positie van de ṣalāt in de islām belangrijk te zijn voor het bidgedrag. De moslim wordt 

gestimuleerd om middels de ṣalāt een relatie met zijn Schepper te onderhouden. Deze relatie kan 

aanleiding zijn voor persoonlijke spirituele ervaringen. Deze ervaring (of een gebrek eraan) kan 

de attitude beïnvloeden waardoor de intentie om de ṣalāt te (blijven) verrichten wordt beïnvloed. 

Deze veronderstelling dient echter nog onderzocht te worden. Een doel van dit onderzoek is om 

meer inzicht in factoren te krijgen die het bidgedrag beïnvloeden. Het procesmodel dat onder 

VU-moslimstudenten onderzocht zal worden, wordt op de volgende pagina weergegeven.  
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Figuur 3. Het procesmodel 
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3. Methode  

3.1.  Een praktisch-theologisch onderzoek  

Zoals eerder aan bod is gekomen, is het vakgebied van praktische theologie ontstaan en toegepast 

in de christelijke traditie. Praktische theologie richt zich op drie gebieden: de bijdrage van de 

christelijke traditie aan de samenleving; de betekenis van het geloof voor individuele mensen en 

de opdracht van de kerk als brug tussen evangelie, mens en samenleving (Dingemans, 1996, pp. 

140-147). Deze praktijkvelden worden door Heitink (1993, p. 231) handelingsvelden genoemd, 

omdat het handelen het object is van de praktische theologie. Dingemans (1996, p. 141) noemt 

deze praktijkvelden interactievelden, omdat ze voortdurend in interactie met elkaar staan (zie 

figuur 4). In de figuur staat situatie bovenaan, omdat praktische theologie altijd begint met een 

analyse van de situatie.  

 

Figuur 4. Praktisch-theologische interactie- of handelingsvelden 

  Voor het huidige onderzoek ligt mijn interesse in het praktijkveld waarin de interactie 

tussen het geloof en het individu centraal staat. Wat het verrichten van de ṣalāt voor VU-

moslimstudenten betekent en wat hen motiveert om het te (blijven) verrichten is vanuit een 
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praktisch-theologisch perspectief interessant, omdat de ṣalāt gericht is op het actualiseren en 

onderhouden van een relatie tussen God en het individu.  

  Binnen de praktische theologie spelen drie perspectieven een belangrijke rol: empirische 

perspectief, hermeneutische perspectief en strategisch perspectief. Het eerste perspectief kijkt 

naar situationele aspecten van handelingen, onder andere naar de historie en context. Door 

empirisch onderzoek komt theologie aan de oppervlakte. Het tweede perspectief werpt een blik 

op de betekenis of de zin van een handeling en op normatieve aanspraken die in de geloofstraditie 

besloten liggen. Het laatste perspectief gebruikt praktische theologie als instrument om bestaande 

situaties, middels procesmatige begeleiding en beïnvloeding, te veranderen en/of te verbeteren 

(Heitink, 1993, p. 195). In dit onderzoek richt ik me tot de eerste twee perspectieven. Middels een 

online vragenlijst en interviews onder VU-moslimstudenten wil ik inzoomen op de praktijk van 

de ṣalāt. Wat betekent de ṣalāt voor hen en welke factoren beïnvloeden hun bidgedrag?  

  Dit empirisch onderzoek bestaat uit twee delen. De online vragenlijst is het kwantitatieve 

deel. Hiermee worden de relaties in het TPB-model met behulp van statistiek onderzocht. Onder 

het kwalitatieve deel vallen de interviews. Deze geven meer diepgang om gevonden relaties beter 

te begrijpen. Deze onderzoeksmethoden komen in de volgende paragrafen uitvoerig aan bod. 

3.2.  Online vragenlijst 

3.2.1. Respondenten 

De vragenlijst was gericht op alle moslimstudenten die op VU studeren en de ṣalāt (weleens) 

verrichten. Ik heb langs verschillende wegen zoveel mogelijk VU-moslimstudenten geworven. 

Om hen te bereiken werd de online vragenlijst verspreid via Facebook, e-mail en BlackBoard. De 

vragenlijst is in bijlage B te vinden. Via Facebookpagina’s waar veel VU-moslimstudenten actief 

zijn, heb ik de leden een persoonlijk bericht gestuurd met het verzoek om aan dit onderzoek deel 

te nemen. Daarnaast werden studenten in en bij de gebedsruimte en door het hele VU 

hoofdgebouw benaderd. Studenten die tijd hadden om de vragenlijst ter plekke in te vullen deden 

dat op een laptop, terwijl studenten die op dat moment geen tijd hadden en bereid waren om aan 

het onderzoek deel te nemen hun e-mailadres achterlieten. Studenten die persoonlijk benaderd 

waren, kregen na enkele dagen een herinneringsbericht. Deze was bedoeld als reminder wanneer 

studenten de vragenlijst waren vergeten in te vullen.  
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In totaal hebben 179 respondenten de vragenlijst geopend. Hiervan vielen 27 buiten de 

doelgroep, omdat ze geen VU-studenten waren en/of de ṣalāt niet verrichtten. Na het verwijderen 

van onvolledige vragenlijsten bleven 111 respondenten over. De leeftijden van de respondenten 

liepen uiteen van 18 tot en met 48 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 23.6 (SD = 4.3), waarvan 

40.5 procent man (N = 45) en 59.5 procent vrouw (N = 66). Wat betreft de etniciteit was 46.9 

procent Marokkaans, 18 procent Turks, 9 procent Nederlands en behoorde 26.1 procent tot 

andere etnische groepen (zie Tabel 1).  

Tabel 1. Demografische kenmerken (N=111) N % 

Geslacht  

- Man 

- Vrouw 

 

45 

66 

 

40.5 

59.5 

Etnische groep 

- Indonesisch 

- Nederlands 

- Turks 

- Marokkaans 

- Surinaams 

- Anders, namelijk: 

         >Afghaans   

         >Pakistaans  

         >Egyptisch  

         >Irakees   

         >Koerdisch   

         >Albanees  

         >Bengaals   

         >Somalisch   

         >Ghanees  

         >Marokkaans & Turks 

         >Egyptisch & Nederlands  

         > geen antwoord  

      

 

2 

10 

20 

52 

3 

24 

 

  1.8 

  9.0 

18.0 

46.9 

  2.7 

21.6 

  8 

  3 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  7.2 

  2.7 

  1.8 

  1.8 

  0.9 

  0.9 

  0.9 

  0.9 

  0.9 

  0.9 

  0.9 

  1.8 

 
 

3.2.2. Procedure 

De data werd verzameld in de periode van 5 mei tot en met 22 mei 2015. Respondenten die ik 

face to face benaderde begroette ik met de islamitische groet “assalamu alaikum” oftewel vrede 

zij met jullie. Deze groet hielp me om moslimstudenten van niet-moslimstudenten te 

onderscheiden. De volgorde van vragen, waarbij er met vrij algemene vragen gestart wordt die 

direct met het onderwerp in verband staan en met personalia geëindigd wordt, stimuleert het 
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enthousiasme van respondenten (Swanborn, 2010, p. 116). 

  Op de introductiepagina van de vragenlijst stond vermeld dat het onderzoek over het 

islamitisch (salaat/namaaz
2
) gebed gaat, voor VU-moslimstudenten is bedoeld en dat het doel 

van het onderzoek is om factoren te onderzoeken die het bidgedrag beïnvloeden. Daarnaast werd 

er vermeld dat de deelname strikt anoniem en vrijwillig is en dat de deelname maximaal tien 

minuten in beslag zou nemen. Voor vragen met betrekking tot de vragenlijst werd er verwezen 

naar mijn VU-mail.  

 De respondenten werden aan de hand van het antwoord op de eerste twee vragen geleid 

door de vragenlijst. Respondenten die niet op de VU studeren en/of de ṣalāt niet verrichten, 

werden bedankt voor hun deelname waarna de vragenlijst werd afgesloten. Achtereenvolgend 

werden de volgende variabelen gemeten: huidige bidgedrag, attitude ten opzichte van het 

verrichten van de ṣalāt, subjectieve norm ten opzichte van het verrichten van de ṣalāt, 

waargenomen gedragscontrole ten opzichte van het verrichten van de ṣalāt, persoonlijke ervaring 

met de ṣalāt en de intentie om de ṣalāt te blijven verrichten. Hierna werd er bij demografische 

kenmerken gevraagd naar geslacht, leeftijd en etnische groep(en). De vragenlijst werd afgesloten 

met een dankwoord. Voor eventuele vragen werd mijn VU-mail wederom vermeld.  

3.2.3. Meetinstrumenten 

In deze paragraaf bespreek ik welke instrumenten ik gebruikt heb om de vragenlijst samen te 

stellen. De afhankelijke variabele is de intentie om de ṣalāt te blijven verrichten. De 

onafhankelijke variabelen zijn: de attitude ten opzichte van het verrichten van de ṣalāt, 

subjectieve norm ten opzichte van het verrichten van de ṣalāt, de waargenomen gedragscontrole 

ten opzichte van het verrichten van de ṣalāt en de persoonlijke ervaring met de ṣalāt. Aangezien 

het bidgedrag niet eerder onderzocht is, zijn de meeste variabelen gemeten middels een 

samenstelling van verschillende bestaande schalen.  

De variabele attitude ten opzichte van het verrichten van de ṣalāt werd gemeten aan de 

hand van vijf items die gebaseerd zijn op de schaalconstructie van Ajzen (2002). De 

oorspronkelijke items zijn deels overgenomen en vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald. 

Voorbeeld items waren: “Het verrichten van het gebed vind ik positief” en “Het verrichten van 

                                                           
2
 De ṣalāt wordt in het Turks en Urdu namaaz genoemd. 
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het gebed vind ik belangrijk”. De meetschaal bestond uit een 7-punts Likertschaal (1= helemaal 

mee oneens t/m 7= helemaal mee eens). De items hadden gezamenlijk een betrouwbare 

Crobach’s alpha (α) van 0.87 (zie Tabel 2).  

 

Tabel 2. Attitude (N = 111) 

Item 

Het verrichten van het gebed vind ik: 

M SD 

 

Positief 

 

6.51 

 

1.14 

Noodzakelijk 6.50 1.12 

Makkelijk te verrichten 

Belangrijk 

Makkelijk vol te houden 

 

5.89 

6.68 

5.47 

 

1.44 

0.87 

1.67 

Cronbach ’s alpha (gestandaardiseerde items) α =.87   

 

  De variabele subjectieve norm ten opzichte van het verrichten van de ṣalāt bestaat uit zes 

items. Volgens Ajzen (2002, p. 6) meten de eerste drie  items de injunctieve norm en de laatste 

drie items de descriptieve norm. De injunctieve norm weerspiegelt de subjectieve norm, namelijk 

wat belangrijke anderen van een specifiek gedrag vinden. Een voorbeeld item luidde: “Het 

grootste gedeelte van mijn familie vindt het een goed idee als ik het gebed verricht”. Volgens 

Ajzen geven mensen dan vaak een sociaal wenselijk antwoord. Om dit probleem te verhelpen 

werd er gevraagd of belangrijke anderen het gedrag in kwestie daadwerkelijk uitvoeren 

(descriptieve norm). Een voorbeeld item luidde: “Het grootste gedeelte van mijn familie verricht 

het gebed”. De items werden herhaald voor drie referentiegroepen: familie, moslimvrienden en 

moslimmedestudenten. Deze werden in de vragenlijst dikgedrukt om het verschil te benadrukken. 

Deze referentiegroepen zijn gebaseerd op het onderzoek van Sallis, Grossman, Pinski, Patterson 

& Nader (1987) naar de belangrijkste sociale referenties van gezondheidsgedrag en zijn in dit 

onderzoek gespecificeerd naar de context van moslimstudenten. De zes items zijn op een 7-punts 

Likertschaal (1= klopt helemaal niet t/m 7= klopt helemaal) gemeten. Er was ook de optie “niet 
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van toepassing”. De schaal, bestaand uit zes items, had een betrouwbare Cronbach’s alpha (α) 

van 0.83 (zie Tabel 3). 

Tabel 3. Subjectieve norm (N = 111) 

Item M SD 

Injunctieve norm  

Het grootste gedeelte van mijn familie vindt het een goed 

idee als ik het gebed verricht 

 

6.47 

 

1.46 

Het grootste gedeelte van mijn moslimvrienden vindt het 

een goed idee als ik het gebed verricht 

6.68 1.04 

Het grootste gedeelte van mijn moslimmedestudenten 

vindt het een goed idee als ik het gebed verricht  

 

Descriptieve norm  

Het grootste gedeelte van mijn familie verricht het gebed 

Het grootste gedeelte van mijn moslimvrienden verricht 

het gebed 

Het grootste gedeelte van mijn moslimmedestudenten 

verricht het gebed 

 

6.64 

 

 

 

5.24 

5.48 

 

5.61 

 

0.96 

 

 

 

2.07 

1.56 

 

1.53 

Cronbach’s alpha (gestandaardiseerde items) α =.83   

 

  De variabele waargenomen gedragscontrole ten opzichte van het verrichten van de ṣalāt 

werd gemeten met enkele items van de Exercise Self-efficacy scale van Bandura (2006). De 

oorspronkelijke schaal bestaat uit 18 items. Deze is ingekort naar zes items en kijkt naar de 

moeilijkheid van het verrichten van de ṣalāt onder bepaalde omstandigheden. Enkele 

voorbeelden luidden: “Ik vind het moeilijk om het gebed te verrichten wanneer ik moe ben” en 

“Ik vind het moeilijk om het gebed te verrichten wanneer ik het erg druk heb”. Respondenten 

konden antwoorden op een 7-punts Likertschaal (1= helemaal mee oneens t/m 7= helemaal mee 

eens). De schaal had een betrouwbare Cronbach’s alpha (α) van 0.84 (zie tabel 4).  
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Tabel 4. Waargenomen gedragscontrole (N = 111) 

Item 

Ik vind het moeilijk om het gebed te verrichten wanneer 

ik: 

M SD 

 

Zorgen en/of problemen heb 

 

2.13 

 

1.58 

Me somber voel 2.16 1.44 

Me gespannen voel 

Moe ben  

Het erg druk heb  

Ziek ben  

 

2.27 

4.07 

3.71 

3.48 

 

1.55 

2.02 

2.02 

1.89 

Cronbach’s alpha (gestandaardiseerde items) α =.84   

 

  De variabele persoonlijke ervaring met de ṣalāt werd gemeten middels zeven items die 

geïnspireerd zijn op de Spirituele Attitude en Interesse Lijst (SAIL) die door Helen Dowling 

Instituut is ontwikkeld (De Jager Meezenbroek et al., 2012). SAIL bevat zeven subschalen, 

waaronder: ‘zingeving’, ‘spirituele activiteit’ en ‘transcendente ervaringen’. Het item “Door te 

bidden ervaar ik innerlijke rust” behoort bijvoorbeeld tot de subschaal ‘spirituele activiteit’. Het 

item “Door te bidden ervaar ik liefde van Allah” behoort tot de subschaal ‘transcendente 

ervaringen’. Andere items zijn geïnspireerd op ervaringen die in het theoriehoofdstuk aan bod 

zijn gekomen. Respondenten konden antwoorden op een 7-punts Likertschaal, lopend van 1 

(klopt helemaal niet) tot 7 (klopt helemaal). De Cronbach’s alpha van deze schaal (α = .93) kon 

verbeterd worden naar α = .95 door het item “Door te bidden ervaar ik nauwe verbondenheid met 

andere moslims” te verwijderen. Omdat de verbetering marginaal was (kleiner dan 0.5) werd het 

item niet verwijderd en werd de oorspronkelijke Cronbach’s alpha (α) van 0.93 gehouden (zie 

Tabel 5). Volgens Field (2009) is een Cronbach’s alpha hoger dan 0.90 uitmuntend.  
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Tabel 5. Persoonlijke ervaring (N = 111) 

Item 

Door te bidden ervaar ik: 

M SD 

 

Liefde voor Allah  

 

6.26 

 

1.28 

Liefde van Allah  6.33 1.18 

Nauwe verbondenheid met Allah 

Kracht 

Troost  

Innerlijke rust 

Verbondenheid met andere moslims 

 

6.20 

6.25 

6.26 

6.50 

5.53 

 

1.23 

1.21 

1.20 

1.05 

1.68 

Cronbach’s alpha (gestandaardiseerde items) α =.93   

 

  De variabele intentie om de ṣalāt te blijven verrichten bestond uit één item (Ajzen, 2002). 

Dit item mat in hoeverre moslimstudenten van plan waren om het gebed te blijven verrichten (M 

= 6.78, SD = 0.78). Het item luidde: “Ik ben van plan om het gebed te blijven verrichten”. 

Respondenten konden eveneens antwoorden op een 7-punts Likertschaal, lopend van 1 (zeker 

niet van plan) tot 7 (zeker wel van plan).  

3.3.  Interviews  

Ter aanvulling van de online vragenlijst werden diepte-interviews gehouden. Kenmerkend voor 

diepte-interviews is dat elk interview anders verloopt, omdat er veel ruimte is voor de eigen 

inbreng van de deelnemer (Verhoeven, 2010, p. 89). Om te achterhalen welke betekenis 

moslimstudenten aan de ṣalāt hechten en om de relaties tussen de onderzochte factoren beter te 

begrijpen werden zes VU-moslimstudenten geïnterviewd. Er werden drie vrouwen en drie 

mannen van de volgende etnische groepen geïnterviewd: Surinaams, Afghaans, Marokkaans (2x), 

Pakistaans en Turks. Hoewel etniciteit een rol kan spelen in de verschillen in de antwoorden, valt 

het buiten de doelen van dit onderzoek. Hun leeftijden liepen uiteen van 20 tot en met 32 jaar. 

Vanwege de gewenste anonimiteit zijn de namen van de zes VU-moslimstudenten gefingeerd. 

Alle zes studenten gaven aan dat ze dagelijks de vijf gebeden (proberen te) verrichten. Drie 

studenten hadden de vragenlijst ingevuld en waren bereid om hun antwoorden middels een 

interview toe te lichten. De drie andere studenten hadden de vragenlijst niet ingevuld. Zij werden 
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via studenten die de vragenlijst hadden ingevuld, benaderd om deel te nemen aan het interview. 

De respondenten waren enthousiast over het onderzoek, ze vonden het bijzonder en anders. De 

interviews duurden ongeveer een uur, werden opgenomen op een voice-recorder en samengevat.  

  De vragen die gesteld werden, zijn gebaseerd op de genoemde factoren van het 

procesmodel en zijn ook geïnspireerd op de vragen die door Bänziger et al. (2005) zijn 

ontwikkeld of gebruikt. Bänziger et al. (2005) deden onderzoek naar het verschijnsel bidden in 

een geseculariseerde en individualistische maatschappij. In het onderzoek trachten ze redenen 

voor het bidgedrag te ontrafelen. Bänziger et al. (2005) onderscheiden vier varianten van bidden: 

het religieuze, het vraaggebed, meditatieve en psychologische gebed. Om deze varianten te 

onderzoeken hebben ze de Biddenvragenlijst geconstrueerd, bestaand uit 24 vragen die 

verschillende aspecten van bidden verwoorden zoals definitie, aanleiding en effecten (Bänziger et 

al. 2005, pp. 161-162). De vragen die tijdens de interviews centraal stonden, zijn in bijlage C 

opgenomen. Deze vragen vormen de rode draad van de interviews. Niet alle vragen waren voor 

alle respondenten even belangrijk. 

3.3.1. Samenvatting van de interviews 

 

Sabir en de ṣalāt 

Sabir vindt het belangrijk om de vijf dagelijkse gebeden te verrichten en het liefst binnen de 

daarvoor vastgestelde tijdsperiodes. Hij bidt vijf keer per dag, maar vaak niet op tijd. Wanneer hij 

bijvoorbeeld college heeft, dan wacht hij totdat het college afgelopen is. Als er na het college nog 

tijd is, dan bidt hij op de VU. Maar wanneer hij meerdere gebeden mist, dan haalt hij ze in als hij 

thuis is. Hij heeft dan minder haast, omdat hij toch al te laat is, maar hij ervaart wel een 

schuldgevoel.  

  Hij geeft aan dat er twee redenen zijn waarom hij de gebeden niet altijd binnen de 

tijdsperiodes verricht. Ten eerste is hij afhankelijk van tijd en ruimte. Wanneer hij vrij is, dan bidt 

hij voor het gemak liever thuis. Maar wanneer het bijvoorbeeld tijd is voor het vrijdagsgebed, dan 

verricht hij het gezamenlijk in de gebedsruimte voordat hij naar huis gaat. Hiernaast zijn de 

dagen in de winter korter dan in de zomer. Hierdoor komt het vaker voor dat hij in de winter 

meerdere gebeden in de avond inhaalt. Ten tweede wordt zijn bidgedrag beïnvloed door zijn 

behoefte aan bidden. Soms heeft hij sterk het gevoel dat hij wil bidden, soms is dit gevoel zwak. 
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Hij denkt dat dit te maken heeft met de sterkte van zijn geloof (imān). Wanneer zijn imān sterk is, 

dan denkt hij vaker aan de ṣalāt en doet hij meer moeite om het op tijd te verrichten. Aangezien 

hij de islām als zijn religie heeft geaccepteerd, vindt hij het belangrijk om zijn beloftes na te 

komen. 

 Sabir heeft voor het eerst leren bidden toen hij ongeveer negen jaar was. Zijn familieleden 

bidden ook, het gebed is iets wat bij het moslim-zijn hoort. Omdat de ṣalāt een onderdeel is 

geworden van hun dagelijkse leven, vragen ze elkaar af en toe of ze het gebed verricht hebben. 

Hij bad onregelmatig totdat hij de leeftijd van vijftien á zestien had bereikt. Toen kwamen veel 

vragen bij hem op, onder andere waarom hij het gebed eigenlijk verricht. Vanaf die leeftijd kon 

hij het gebed persoonlijker maken en begon hij bewuster te bidden. Sindsdien maakt hij 

onderscheid tussen een ‘vol gebed’ en een ‘leeg gebed’. Een gebed dat hij met aandacht verricht, 

beschouwt hij als een vol gebed. Hierbij zijn zowel zijn lichaam als hart aanwezig en vinden de 

uiterlijke handelingen harmonie met het innerlijke gevoel. Bij een leeg gebed, blijft het slechts bij 

handelingen. Met de loop van de tijd is het gebed voor Sabir een gewoonte geworden, maar wel 

een gewoonte die hij absoluut niet wil loslaten, vooral wanneer hij het met volle aandacht 

verricht. Het geeft hem een gevoel van innerlijk geluk.  

  Op de vraag of het bidgedrag om inspanning vraagt, antwoordde Sabir dat hij met de tijd 

de inspanningen minder als inspanning ziet. Er zijn echter drie zaken die hij af en toe lastig vindt. 

De eerste betreft de kleine rituele wassing (wudū’). Om de ṣalāt te kunnen verrichten dient men 

in een reine staat te verkeren. Wanneer hij weinig tijd heeft om de wudū’ te verrichten, dan mist 

hij het gebed binnen de bepaalde tijdsperiode. De tweede inspanning betreft het opstaan voor het 

ochtendgebed (ṣalāt al-fajr). Hij vindt het soms lastig om middenin de nacht uit zijn bed te 

komen en wakker te blijven. De derde inspanning betreft zijn behoefte aan- en controle over het 

op tijd verrichten van de ṣalāt. Wanneer zijn imān zwak is, dan stelt hij het gebed uit, vaak uit 

luiheid. Wanneer hij thuis is, dan haalt hij de gebeden in. Hij voelt zich achteraf schuldig, omdat 

hij dan met minder aandacht het gebed verricht.  

  Het gebed betekent veel voor Sabir. Het is voor hem een herinnering tussen alle drukte 

door. Het zet hem stil om na te denken over wat hij op deze wereld doet. Tijdens het verrichten 

van de ṣalāt neemt hij afstand van alles en zoekt hij connectie met Allah. Hij ziet zijn leven niet 

zonder het gebed, hij vindt het belangrijk en onmisbaar. Door het gebed te verrichten, bereidt hij 
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zich ook voor de dood en neemt hij de Profeet Mohamed als voorbeeld. Het houdt zijn 

godsbewustzijn in stand en geeft hem een gevoel van voldoening.  

Radha en de ṣalāt  

Radha probeert dagelijks vijf keer te bidden, maar dat lukt niet altijd. Wanneer ze 

migraineaanvallen heeft, dan mist ze vaak een of twee gebeden. De gebeden die ze mist haalt ze 

op dezelfde dag niet in, ze verricht dan het daaropvolgende gebed. Haar antwoord op de vraag 

wat de reden is dat ze het gebed niet inhaalt, was dat ze daar niet eerder bij heeft stil gestaan.  

  Radha heeft voor het eerst leren bidden toen ze ongeveer zes jaar was. Ze bad naast haar 

moeder en leerde van haar welke lichaamsbewegingen bij het gebed hoorden en welke verzen 

dan gelezen worden. Tussen acht en twaalf jaar begon ze zelfstandig te bidden. Doordat ze het 

gebed op een jonge leeftijd leerde en haar familieleden vaak zag bidden, zag ze het gebed als iets 

wat erbij hoort en dus vanzelfsprekend is. Tussen zestien en achttien jaar begon Radha zich 

schuldig te voelen, omdat ze onregelmatig bad. Haar motivatie om te bidden, was niet meer 

omdat het moet, maar omdat zij het zelf graag wilt. Een andere motivatie was dat ze veel 

persoonlijke gebeden (du‘ā’) deed. Ze was ervan overtuigd dat wanneer ze wilt dat Allah haar 

smeekbedes verhoort, dat ze het gebed dient te verrichten. Ze durfde niet (om meer) te vragen, 

zonder aan de verplichtingen te voldoen en zonder dankbaarheid te tonen voor wat ze had. In die 

periode deed ze meer haar best om de vijf gebeden te verrichten en dat lukte haar. Hierdoor werd 

het een gewoonte, waardoor ze er minder bij stil stond. Het duurde één jaar voordat ze weer 

bewust werd van haar bidgedrag. Ze bad vanaf haar 20
ste

 weer vijf keer per dag. Tussen 20 en 21 

jaar leerde ze vrienden kennen die meer bezig waren met het geloof. Hiernaast kreeg ze het erg 

druk met haar studie. Ze deed veel du‘ā’ om tentamens te halen en deze werden allemaal 

verhoord. Sindsdien is ze verbonden geraakt met Allah, ze realiseerde zich dat ze alles kreeg 

waar ze om vroeg.  

  Wanneer ze een gebed mist voelt ze zich schuldig, omdat ze het gevoel heeft dat ze 

tekortschiet in dankbaarheid aan Allah. Momenteel vindt ze haar contact met Allah erg 

belangrijk, ze bidt eerder uit eigen wil. Voor deze verbinding wil ze moeite gaan doen. Ze wilt 

dat Allah tevreden over haar wordt. Ze is hiernaast bang dat ze deze verbinding kwijt raakt, 

wanneer ze haar best niet doet. Ze vindt het ook erg speciaal om 24/7 te realiseren dat Allah met 

haar is, dat hij haar hoort en dat hij blij met haar is. Door het gebed te verrichten en met Allah te 
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communiceren realiseert ze zich dat de verbinding wederkerig is en dat Allah veel voor haar doet. 

Door te bidden zet ze een stap richting Allah. Het effect van het gebed op haar is dat ze kalmer en 

rustiger wordt.  

  Radha noemt drie inspanningen die ze tegenkomt. Bidden gaat moeilijker wanneer ze lui, 

moe is of wanneer ze migraineaanvallen krijgt. Ze doet dan haar best om het alsnog te verrichten. 

Wanneer ze migraineaanvallen heeft, dan bidt ze vaak zittend, van liggend bidden heeft ze niet 

eerder gehoord. Het kost haar weinig moeite om op te staan voor het ochtendgebed, behalve als 

ze laat naar bed gaat. Ze legt met een glim in haar ogen uit dat het ochtendgebed iets moois heeft: 

“Je doet extra moeite om voor Allah op te staan, terwijl de meeste mensen slapen. Het fajrgebed 

geeft mij een ander soort rust, alsof er niets is tussen mij en Allah.” Ten slotte geeft ze aan dat ze 

door lui-, moeheid, door de kou en/of door huidproblemen de kleine rituele wassing niet altijd 

gemakkelijk kan uitvoeren. Van de symbolische wassing (tayammum) heeft ze niet eerder 

gehoord (zie pagina 12). 

  Wat haar motiveert om de ṣalāt te blijven verrichten is haar behoefte en wens om 

verbonden te blijven met Allah en vooral om deze verbinding te vergroten. Ze realiseert meer 

verbondenheid wanneer ze geconcentreerd bidt, rustig is en dankbaar is.  

Mujtaba en de ṣalāt 

Mujtaba ging op jonge leeftijd met zijn familie naar de moskee, bijvoorbeeld met religieuze 

feestdagen en tijdens de ramadan. Hij vond het gezellig en fijn dat mensen gezamenlijk waren. 

Thuis was zijn moeder de enige die de ṣalāt verrichtte. Tussen zeven en tien vroeg hij haar om 

hem te leren bidden. Dit deed hij als voorbereiding voor als hij in de toekomst zou willen bidden. 

Hij wilde weten hoe er gebeden werd, niet per se om te praktiseren. Hiernaast leerde hij het gebed 

om geen fouten te maken wanneer hij in de moskee was. Tussen veertien en vijftien jaar had hij 

een enge droom gezien. Hij begreep van de droom dat hij dient te bidden. Op zijn verzoek kreeg 

hij een boekje van zijn ouders over het gebed. Na de droom bad hij een week en stopte hij weer.  

  Tussen zestien en zeventien jaar kwamen zinsvragen bij hem op. Hij begon een zoektocht 

van een anderhalf jaar naar antwoorden op zijn vragen. Hij zocht bij alle godsdiensten en 

levensbeschouwingen die hij kende. Hij ging zich tenslotte in de islam verdiepen, omdat hij daar 

de beste antwoorden op zijn vragen vond. Op een gegeven moment wilde hij iets doen, kennis 

was niet meer genoeg voor hem. Het eerste wat hij aan praxis tegenkwam, was het verrichten van 
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de ṣalāt. Zo besloot hij samen met een vriend om het gebed te verrichten. Hij zocht op het 

internet om zich in de praxis van de ṣalāt te verdiepen. Tot zijn verbazing kwam hij tegenstrijdige 

dingen tegen die hij niet begreep. “Ik vond een grote chaos op het internet”, zei hij hierover.  

  Mujtaba bidt momenteel vijf keer per dag en zo vaak mogelijk binnen de tijdsperiode. Hij 

wordt gesteund door zijn familie. Hij vindt zijn familieleden meer praktiserend dan voorheen. Ze 

maken elkaar onder andere wakker voor het ochtendgebed (ṣalāt al-fajr). Het gebed geeft hem 

meer structuur en discipline in zijn leven. Zijn ervaring is dat het gebed zin heeft gegeven aan 

zijn leven en aan wat hij doet. De ṣalāt vindt hij belangrijk, omdat hij daarmee in contact komt 

met Allah, bewust wordt van wat hij doet en voor wie hij dat doet en iets bovennatuurlijks 

ervaart. Deze ervaringen lopen geleidelijk en hebben pieken en dalen.  

  Mujtaba noemt één inspanning die hij tegenkomt. Aangezien hij ver moet reizen in 

verband met de afstand tussen zijn woonplaats en de VU, zoekt hij onderweg, bijvoorbeeld op het 

station, naar een rustige plek waar hij de ṣalāt kan verrichten. Als hij wacht totdat hij op de VU 

of thuis aankomt, dan is de kans groot dat de tijdsperiode van het gebed al verstreken is. Wat hem 

motiveert om de ṣalāt te blijven verrichten, is het effect die het gebed op hem heeft. Zijn ervaring 

is dat het gebed een leegte vult. Wanneer het gebed automatisme wordt, dan vergeet hij de 

essentie van het gebed. Dan ziet hij het gebed als doel in plaats van een middel om dichtbij Allah 

te komen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, doet hij zijn best om zo bewust mogelijk te 

blijven bidden. 

Ibtisam en de ṣalāt  

Ibtisam heeft voor het eerst leren bidden toen ze ongeveer zeven jaar was. Ze leerde het van de 

imam in de moskee. Ze volgde daar islamitisch en Arabisch les in het weekend. Tot haar 

zestiende heeft ze onregelmatig gebeden, maar ze liet het gebed niet los. In die periode wist ze 

weinig over het gebed. Ze had geen idee waarom het belangrijk was. Het enige wat haar verteld 

was, was dat het verplicht was en dat ze naar de hel zou gaan als ze het niet verrichtte. Uit angst 

voor de hel bad ze wanneer ze eraan dacht. Voor het ochtendgebed werd ze nooit wakker, omdat 

ze niet wist dat het een verplicht gebed was. Tussen zeventien en 21 jaar had ze veel 

meegemaakt. Ze voelde zich ongelukkig en ervoer leegte in haar hart. Ze werd hierdoor aan het 

denken gezet, ze werd bovendien bewuster en serieuzer in haar denken en doen. Ze herinnerde 

zich momenten van rust die ze ooit ervoer tijden het verrichten van de ṣalāt. Deze rust wilde ze 
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weer ervaren. Hierdoor begon ze antwoorden te zoeken op levens- en geloofsvragen. Haar 

spirituele zoektocht begon onder andere door haar emotionele behoefte, haar behoefte aan rust in 

hoofd en hart en aan een uitlaatklep.  

  Ze ontdekte langzamerhand het belang van het verrichten van de ṣalāt. Zo begon ze 

regelmatig te bidden, maar ze hield geen rekening met vastgestelde de tijdsperiodes, omdat ze 

nog onbewust was van het belang van op tijd bidden. Het bidden zelf gaf haar veel voldoening en 

een goed gevoel, maar ze bleef zoeken naar wat de ṣalāt nog meer inhield. Langzamerhand begon 

ze de ṣalāt op tijd te verrichten. Hierdoor kreeg ze meer structuur en discipline in haar dagelijkse 

en studentenleven. Toen ze meer op de tijd ging letten, zag ze de ṣalāt als een afspraak tussen 

haar en Allah. Door de vijf afspraken na te komen, voelde ze dat ze dichterbij Allah kwam.  

  Ibtisam heeft positieve ervaringen met de ṣalāt. Het had en heeft nog steeds veel effect op 

haar leven. Het geeft haar rust en de mogelijkheid om te communiceren met Allah. Het geeft haar 

ook veel energie en kracht. Haar leven ziet ze dan ook niet meer zonder het gebed. De vraag of ze 

er zonder kan, kwam bij haar op toen ze haar spirituele zoektocht begon. Ze besloot een week 

lang niet te bidden en zich voor te stellen dat er geen leven was na dit leven. Op mijn vraag hoe 

het voor haar was, antwoordde ze: “Dat was heel deprimerend, ik kreeg het benauwd. Ik rende 

uit een gat van ongeloof naar geloof.” Ze ontdekte dat ze middels de ṣalāt een wederkerige 

relatie kan onderhouden met Allah. Ze is Hem dankbaar voor de onvoorwaardelijke oneindige 

liefde die ze door Hem en bij Hem vond.  

  Wat betreft haar omgeving; de ṣalāt wordt niet door alle familieleden verricht. Hoewel 

haar ouders het gebed verrichten, hebben ze haar nooit gestimuleerd om het ook te verrichten. 

Het doet haar pijn dat mensen die ze liefheeft het gebed niet verrichten. Ze weet niet hoe ze 

hiermee kan omgaan. 

  Verder noemt Ibtisam drie inspanningen die ze in het begin of nog steeds tegenkomt. Ten 

eerste legt ze uit dat het bidgedrag om concentratie vraagt. Ze is vaak in strijd om zich zo goed 

mogelijk te concentreren tijdens het gebed. Het lukt haar goed om zich te concentreren wanneer 

ze enkele minuten stil staat voordat ze met het gebed begint en/of wanneer ze veel behoefte heeft 

aan het gebed, bijvoorbeeld bij verdriet en vreugde. Het lukt haar minder goed om zich te 

concentreren wanneer ze moe is. Toen ze net begon met het verrichten van de ṣalāt, vond ze het 

in de winter koud om de kleine rituele wassing te verrichten, het is nu voor haar geen inspanning 
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meer, omdat ze het eigen heeft kunnen maken. Ten slotte verschilt de inspanning per keer voor 

het opstaan voor het ochtendgebed. Wanneer ze weinig slaapt, kost dat haar meer moeite. Ze 

heeft het ochtendgebed ook eigen kunnen maken. Overleveringen van de Profeet Mohamed over 

het voordeel van het ochtendgebed hebben haar daarbij gestimuleerd. Wanneer ze het 

ochtendgebed verricht, dan voelt ze zich meer dichtbij Allah. Ze voelt zich dan alert, energiek en 

creatief. Hiernaast voelt ze zich de hele dag gezegend. Wanneer ze het mist, dan voelt ze zich 

incompleet. De geluiden van de vogels doen haar ook goed, dan voelt ze een connectie met de 

natuur: zij en de vogels zijn wakker en bidden samen voor Allah. Wat Ibtisam motiveert om de 

ṣalāt te blijven verrichten, is dat ze nog dichterbij Allah wilt komen.  

Adil en de ṣalāt  

Adil is opgegroeid in een familie waarin iedereen het gebed verricht en naar de moskee gaat. 

Tussen negen en tien jaar begon hij het gebed te verrichten. Vanaf het begin van de puberteit tot 

zestien jaar was een oriëntatiefase. Adil bad onregelmatig, omdat hij vond dat hij te jong was om 

de ṣalāt te verrichten. Hij bad alleen in de ramadan dagelijks vijfmaal, dit lukte hem omdat daar 

iedereen mee bezig was. Na de ramadan probeerde hij dat vast te houden, omdat hij de 

spiritualiteit die hij ervoer wilde houden, maar dat lukte hem niet. Na de middelbare school kwam 

Adil in een nieuwe omgeving. Hij ging nieuwe ervaringen opdoen en werd volwassener. 

Bovendien had hij op de universiteit meer vrijheid, ook in tijd.  

  Het viel Adil op dat zijn identiteit vanuit twee verschillende bronnen werd gevormd. 

Enerzijds door Nederlandse gewoontes en anderzijds door de gewoontes thuis. Zijn familie was 

ook zijn enige informatiebron op het gebied van geloof en islam. Hij probeerde het beste uit beide 

bronnen eigen te maken. Zo begon hij een zoektocht naar de islām. Tijdens zijn zoektocht 

verrichte hij de ṣalāt, omdat het rustgevend was. Hij gaf aan dat hij de ṣalāt niet binnen de 

tijdsperiodes verrichtte, omdat hij niet bewust was van de consequenties. Hij zocht op het internet 

naar de wijsheid achter de ṣalāt. Wat hij op internet vond, leverde verwarring bij hem op. Hij 

schrok van de verschillen in de wijze waarop de ṣalāt verricht werd. Aangezien hij niet tevreden 

was met één antwoord zocht hij verder, hij wilde weten waar de verschillen vandaan kwamen. Hij 

kwam erachter dat veel verschillen hun oorsprong in de verschillende rechtsscholen hebben. Zo 

besloot hij een specifieke rechtsschool te volgen, van die rechtsschool leerde hij het verschil 

tussen verplichte en aanbevolen handelingen tijdens het gebed.  
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  Het gebed ziet hij als proces. Soms is hij sterk tegenover afleidingen en influisteringen 

(waswasa) van de shayṭān (satan) soms minder sterk. Wanneer hij uit automatisme bidt, dan 

merkt hij dat hij minder weerstand heeft tegenover afleidingen en influisteringen van de shayṭān. 

Tijdens het gebed laat Adil wereldse zaken los, hierdoor vindt hij rust en wordt hij bewust van de 

aanwezigheid van Allah. Het is hem gelukt om het gebed eigen te maken, hij denkt er vaak aan 

en houdt de tijd in de gaten, zodat hij op tijd kan bidden. Hij probeert hiernaast alle Koranverzen 

en gebeden die hij in het Arabisch leest te begrijpen, zo wordt hij bewust van wat hij zegt en 

ervaart hij het effect ervan. Hij aanbidt Allah graag, zoals Hij heeft voorgeschreven. De ṣalāt is 

voor Adil het centrale punt wat hem moslim maakt, hij staat namelijk vijf keer per dag stil om 

naar Zijn Schepper terug te keren. Hij hoopt door het verrichten van de ṣalāt zowel in dit leven 

als hierna te slagen. Over de ṣalāt zegt hij verder: “De ṣalāt brengt orde hier en redding daar. 

Het is het middel dat Allah voor ons heeft gekozen om zijn tevredenheid te bereiken, te slagen en 

het paradijs te bereiken”.   

Nourhan en de ṣalāt  

Hoewel de ouders van Nourhan niet baden, stuurden ze haar naar de moskee om de Koran en het 

gebed te leren. Ze was toen acht of negen jaar. Ze bad alleen in de moskee, bijvoorbeeld tijdens 

de ramadan. Ze heeft geen herinneringen dat ze tussen acht en negen thuis ging bidden. Toen ze 

elf jaar was, hoorde ze tijdens een religieus vak dat de ṣalāt een rustgevend effect had op degene 

die het gebed verricht. Ze bad toen uit nieuwsgierigheid naar het effect, maar ze vond dat die wel 

meeviel. Wanneer haar vader haar aanspoorde om het gebed te verrichten, bleef ze in haar kamer 

en weigerde ze het gebed te verrichten, omdat haar vader dat ook niet deed.  

  Op haar zestiende overleed een vriend door en auto-ongeluk, ze kreeg het gevoel dat de 

dood erg dichtbij was. Hiernaast kende ze mensen die waren overleden tijdens een grote 

aardbeving. Ze werd erg geraakt door het feit dat (jonge) mensen opeens kunnen overlijden. Ze 

vroeg zich op dat moment af wat ze in haar leven had bereikt. Haar gedachte was: “Ik heb niet 

eens gebeden!” Zo begon ze verhalen te lezen over de ṣalāt. Wat haar het meest aansprak is dat 

de ṣalāt men beschermt tegen zondes en fouten. Ze besloot de verplichting na te komen door 

dagelijks vijfmaal op tijd te bidden. Om dit te realiseren zorgde ze ervoor dat ze haar reinheid 

behield. Voordat ze van huis vertrok, deed ze dagelijks de kleine rituele wassing.  

  Toen Nourhan eenentwintig was, werd ze erg ziek. Ongeacht haar ziekte bleef ze het 
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gebed op tijd verrichten. Ze voelde zich daardoor opgelucht, vrolijk en maakte zich nergens 

zorgen om. Eerst vonden haar ouders het erg voor haar, van hun hoefde ze die moeite niet te 

doen. Maar toen ze meer het besef kregen hoe krachtig en positief hun dochter door de ṣalāt 

werd, begonnen ze ook te bidden. 

  Nourhan komt drie inspanningen tegen wanneer ze het gebed wil verrichten. Ten eerste 

heeft ze vaak last van rugpijn, waardoor ze moeilijk kan bewegen. Hierdoor mist ze soms het 

gebed. Toen ik haar vroeg of ze dan weleens liggend bidt, zei ze dat ze niet weet of dat 

toegestaan is. Ten tweede voelt ze zich niet schoon als ze ziek in bed ligt en zich niet kan wassen. 

Hoewel ze weet dat ze de symbolische wassing kan verrichten, doet ze het niet, omdat ze zich 

alsnog niet rein voelt. Ze denkt dat dit negatief gevoel door influisteringen van de shayṭān 

ontstaat. De derde inspanning is het wakker worden voor het ochtendgebed. Dit gebed heeft ze 

voor het eerst op tijd verricht toen ze eenentwintig was. Aangezien ze niet op tijd kan slapen en 

moeilijk wakker wordt, blijft het voor haar lastig. Enerzijds voelt ze zich schuldig, anderzijds 

weet ze dat men niet kwalijk wordt genomen wanneer hij/zij vergeet te bidden of zich zonder 

opzet verslaapt.  

  Er zijn veel factoren die Nourhan motiveren om het gebed te blijven verrichten. Ten 

eerste geeft het gebed haar veel positieve gevoelens. Ten tweede beschermt het haar tegen zondes 

en fouten. Ten derde wordt ze bewuster van haar verantwoording voor Allah, waardoor ze een 

beter een eerlijker mens wordt. Ten vierde uit ze middels de ṣalāt haar dankbaarheid voor haar 

gezondheid. Tenslotte wordt ze dagelijks bewust van de aanwezigheid van Allah in haar leven. 

3.4.  Beperkingen van meetinstrumenten 

Net als elk wetenschappelijk onderzoek, is deze masterthesis niet vrij van beperkingen. In de 

inleiding van de vragenlijst stond: “Deze vragenlijst is bedoeld voor moslimstudenten van de 

Vrije Universiteit (VU) die in de afgelopen week (weleens) hebben gebeden.” Sommige 

vrouwelijke respondenten dachten dat ze buiten de doelgroep vielen, omdat ze in de ‘afgelopen 

week’ niet hadden gebeden in verband met hun menstruatieperiode. Om dit misverstand te 

voorkomen had ik vrouwelijke respondenten die ik had benaderd, verteld dat de 

menstruatieperiode niet meetelt. Ik heb dit niet aangepast in de online vragenlijst om te 

voorkomen dat de betrouwbaarheid ervan aangetast wordt.  

  Hoewel ik mijn best deed om VU-moslimstudenten via verschillende kanalen te bereiken, 
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had niet elk VU-moslimstudent een even grote kans om in de steekproef terecht te komen. 

Studenten die bijvoorbeeld niet vaak op de VU zijn, weinig gebruik maken van de gebedsruimte 

en/of online niet actief zijn in een VU-omgeving, hadden minder kans om deel te nemen aan dit 

onderzoek. Hierdoor is de steekproef selectief. Bij een selectieve steekproef kunnen de resultaten 

niet gegeneraliseerd worden. Bovendien is de steekproef niet groot, waardoor de kans kleiner is 

dat er significante resultaten gevonden worden.  
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4. Resultaten  

 

4.1. Beschrijvende statistiek  

In dit hoofdstuk worden relaties getoetst die in het procesmodel werden weergegeven. Tabel 6 

geeft een algemeen beeld weer van de samenhang (correlatie) tussen het op tijd verrichten van het 

gebed en het ervaren gemak om tijd vrij te maken en de controle daarover. Uit de frequenties 

bleek dat dat respondenten het gebed vaak binnen de tijdsperiodes verrichten (M = 4.76, SD = 

1.22). Over het algemeen geven respondenten aan dat ze het niet moeilijk vinden om tijd vrij te 

maken voor het gebed (M = 5.03, SD = 1.53). Hier scoren ze gemiddeld 5.03 op een 7-punts 

Likertschaal. Hiernaast scoren respondenten eveneens boven gemiddeld (< 3.5) wat betreft het 

hebben van controle over het maken van tijd om te bidden. Dit waren de gemiddelde scores op de 

drie variabelen.  

  Wat betreft de samenhang geeft Tabel 6 aan dat de drie variabelen positief met elkaar 

samenhangen. Het op tijd verrichten van de ṣalāt hangt relatief sterker positief samen met de 

controle over het maken van tijd (r = 0.48, p  < .01) dan met het gemak van het maken van tijd (r 

= 0.39, p  < .01). Een samenhang geeft geen richting aan. Dat betekent dat het gemak om tijd vrij 

te maken en de controle daarover het op tijd verrichten van de ṣalāt kunnen bevorderen en 

andersom. Het ervaren gemak om tijd vrij te maken hangt het sterkst samen met de ervaren 

controle over het maken van tijd (r = 0.62, p  < .01). Deze correlaties suggereren dat 

respondenten die het gemakkelijk vinden om tijd vrij te maken, meer controle hebben over het 

maken van tijd en het gebed vaker op tijd verrichten. 

Tabel 6. Samenhang variabelen (N = 111) 

Variabele M SD 1 2 3 

1. Op tijd bidden 4.76 1.22 1 - - 

2. Gemak van tijd vrij maken 5.03 1.53 .39** 1 - 

3. Controle over het maken 

van tijd  

4.99 1.42 .48** .62** 1 

** = correlatie significant p < .01; voor alle variabelen zijn 7-punts Likert schalen gebruikt. 
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 Er is daarnaast gekeken naar de samenhang tussen de factoren die in dit onderzoek 

centraal staan. Uit een correlatieanalyse bleek dat de afhankelijke variabele intentie om het gebed 

te blijven verrichten positief samenhangt met alle onafhankelijke variabelen op één na. Tabel 7 

geeft de relaties weer. Hoe positiever men scoort op de variabelen, hoe waarschijnlijker het is dat 

men het gebed blijft verrichten. Er werd echter geen samenhang gevonden tussen de intentie om 

het gebed te blijven verrichten en de waargenomen gedragscontrole ten opzichte van het 

verrichten van het gebed (r = 0.18,  ns).  

 De onafhankelijke variabelen attitude, subjectieve norm en persoonlijke ervaring hangen 

positief samen. De variabele waargenomen gedragscontrole hangt alleen samen met attitude (r = 

0.25, p  < .01). De positieve samenhang geeft aan dat hoe positiever de attitude is, des te 

positiever de waargenomen gedragscontrole is. Als men het verrichten van het gebed positief 

ervaart, dan wordt de attitude positiever en andersom.  

Tabel 7. Samenhang variabelen procesmodel (N = 111) 

Variabele 1 2 3 4 5 

1. Intentie 1 - - - - 

2. Attitude  .63** 1 - - - 

3. Waargenomen gedragscontrole .18 .25** 1 - - 

4. Subjectieve norm  .42** .65** .10 1 - 

5. Persoonlijke ervaring .48** .57** .12 .35** 1 

** = correlatie significant p < .01; voor alle variabelen zijn 7-punts Likert schalen gebruikt. 

 

4.2. Toetsen van het procesmodel  

4.2.1. Voorspellers van intentie  

Om te onderzoeken welke variabelen uit het procesmodel de intentie om het gebed te blijven 

verrichten het beste voorspelden, werden regressieanalyses uitgevoerd. Wanneer er geen rekening 

werd gehouden met de effecten van alle variabelen op de intentie bleek dat attitude (t (109) = 

8.57, p < .05), persoonlijke ervaring (t (109) = 5.68, p < .05) en subjectieve norm (t (109) = 4.83, 

p < .05) de intentie significant voorspellen. Dit effect bleef echter uit wanneer alle variabelen 

samen werden getoetst. Uit een regressieanalyse bleek dat attitude de enige factor was die de 
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intentie direct voorspeld (zie Tabel 7). Wanneer men een positieve attitude tegenover het 

verrichten van het gebed heeft, dan is de kans groter dat men het gebed (blijft) verrichten. Het 

model verklaarde 42% van de intentie om het gebed te blijven verrichten.  

 

Tabel 8. Effect van factoren op intentie 

 

Variabele 

B Std. Error t Sig. 

(2-zijdig) 

 

Attitude 

 

.52 

 

.12 

 

4.50** 

 

.00 

 

Persoonlijke 

ervaring 

 

.17 

 

.09 

 

1.93 

 

ns 

 

Waargenomen 

gedragscontrole 

 

.03 

 

.08 

 

.33 

 

ns 

 

Subjectieve norm 

 

.02 

 

.10 

 

.21 

 

ns 

 

** = p <.01.; ns= niet significant; gestandaardiseerde scores. 
 

4.2.2. Voorspellers van attitude  

Aangezien attitude de enige en belangrijke voorspeller van intentie bleek te zijn, vroeg ik me af 

of de andere variabelen wellicht indirect via de attitude de intentie voorspellen. Uit de analyse 

bleek dat subjectieve norm, persoonlijke ervaring en gedragscontrole significante voorspellers 

zijn van attitude (zie Tabel 9). Dat wil zeggen dat wanneer de omgeving van de student positief is 

tegenover het gebed en het gebed verricht de student een meer positieve attitude zal hebben. 

Hetzelfde effect heeft de persoonlijke ervaring op de attitude. Hoe vaker men positieve 

ervaringen met het verrichten van het gebed heeft, des te groter de kans is dat men positiever 

wordt en meer belang hecht aan het verrichten van het gebed. Tenslotte suggereren de data dat 

hoe gemakkelijk het is om onder moeilijke omstandigheden het gebed te verrichten, des te 

positiever de attitude zal zijn.  
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Tabel 9. Effect van factoren op attitude 

 

Variabele 

B Std. Error t Sig. 

(2-zijdig) 

 

Subjectieve norm 

 

.51 

 

.07 

 

7.68** 

 

.00 

 

Persoonlijke 

ervaring 

 

.38 

 

.08 

 

5.66** 

 

.00 

 

Waargenomen 

gedragscontrole 

.15 

 

.63 

 

2.40* 

 

.02 

 

 
** = p <.01.; * = p <.05.; ns= niet significant; gestandaardiseerde scores. 

 

4.2.3. Additionele analyses  

In deze paragraaf komen analyses aan bod die van te voren niet gepland waren, maar naar 

aanleiding van de resultaten interessant leken om onderzocht te worden. Er werd gekeken naar 

mogelijke effecten van demografische kenmerken. Er werd onvoldoende bewijs gevonden om 

een significant verband vast te stellen tussen geslacht en leeftijd én attitude, subjectieve norm en 

waargenomen gedragscontrole. Dat wil zeggen dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden 

over de rol van geslacht en leeftijd.  

  Hiernaast werd gekeken naar verschillen tussen studenten die vijf keer per dag bidden en 

studenten die minder dan vijf keer per dag bidden. Daartoe is een One-way ANOVA analyse 

uitgevoerd. Uit de analyse bleek dat studenten die vijf keer per dag bidden gemiddeld hoger 

scoren op alle factoren op één na. Studenten die vijf keer per dag bidden, hadden een positievere 

attitude ten opzichte van het verrichten van het gebed. Hiernaast blijkt hun omgeving het gebed 

vaker te verrichten en het verrichten daarvan positiever te waarderen dan de omgeving van 

studenten die minder dan 5 keer per dag bidden. Verder bleken studenten die vijf keer per dag 

bidden het minder moeilijk te vinden om onder moeilijke omstandigheden het gebed te 

verrichten. Ze bleken ook meer de intentie te hebben om het gebed te blijven verrichten. Wat 

betreft de factor persoonlijke ervaring waren er geen significante verschillen gevonden. Deze 

resultaten zijn in Tabel 9 weergegeven. 
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Tabel 9. Vergelijking frequentie bidgedrag  

  

Intentie tot 

gedrag 

 

Aantal gebeden 

per dag 

Mean SD F Sig. 

(2-zijdig) 

 Intentie  5x per dag  

Minder dan 5x  

 .18 

-.49 

  .49 

1.67 

10.86** .00 

  

Attitude  

 

5x per dag 

Minder dan 5x 

 

 .21 

-.57 

 

  .71 

1.39 

 

15.28** 

 

.00 

 

 

 

Subjectieve 

norm 

 

5x per dag  

Minder dan 5x 

 

 .17 

-.46 

 

  .71 

1.44 

 

9.21* 

 

.00 

 

 

 

Gedragscontrole 

 

 

Persoonlijke 

ervaring 

 

      5x per dag 

      Minder dan 5x 

 

5x per dag  

Minder dan 5x 

 

   .12 

  -.33 

 

   .01 

 -.04 

 

  .99 

  .97 

 

  .98 

1.06 

 

4.60* 

 

 

.06 

 

.03 

 

 

ns 

       

* = p <.05.; ** = p < . 01; ns= niet significant; gestandaardiseerde scores 

 

  Naast de gesloten vragen, bevatte de vragenlijst enkele open vragen om de resultaten 

beter te begrijpen. De twee belangrijkste openvragen gingen over de redenen waarom studenten 

het gebed de afgelopen week hadden verricht en waarom ze het in de toekomst (wel/of niet) 

willen (blijven) verrichten. Om de antwoorden te analyseren werd elke zin gereduceerd tot 

kernwoorden. Van deze kernwoorden heb ik twee wordclouds gemaakt (wordle.net). Een 

wordcloud is een collage van woorden. Hoe groter het woord is, des te vaker het genoemd werd. 

Woorden die ongeveer dezelfde betekenis hebben, werden gereduceerd tot één woord. Contact, 

band en connectie werden bijvoorbeeld samengevoegd tot ‘relatie’. De meest genoemde redenen 
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voor het bidgedrag in de afgelopen week zijn te zien in Figuur 5.

 

Figuur 5. Redenen voor bidgedrag 

De redenen die het meest genoemd werden, zijn hierboven het grootst weergegeven. De meest 

genoemde reden voor het verrichten van het gebed is dat het een verplichting is. Het gebed is een 

onderdeel van de geloofsovertuiging van de moslim. Hierna volgen Allah en rust. De ṣalāt werd 

omgeschreven als het middel dat Allah voor de mens heeft gekozen om Hem dagelijks vijf keer 

aan te bidden, een relatie met hem op te bouwen en dichterbij Hem te komen. Het woord ‘geloof’ 

in de wordclous staat voor twee zaken. Enerzijds is het gebed een essentieel onderdeel van het 

geloof. Anderzijds versterkt het verrichten van het gebed het geloof, aldus respondenten. De ṣalāt 

geeft de meeste studenten veel rust. Een student beschreef zijn/haar redenen als volgt: “Het 

gebed is een verplichting (geloofsovertuiging) die verschillende voordelen met zich meebrengt 

zoals rust, standvastigheid, inkeer, bewustwording en liefde.” Veel studenten zien de ṣalāt als 

moment om tot rust en reflectie te komen en dankbaarheid te tonen. In deze wordcloud worden de 

oorsprong van de ṣalāt, enkele doelen daarvan en enkele positieve gevolgen weergegeven.  

  Op de vraag wat de redenen zijn om de ṣalāt in de toekomst wel of niet te blijven 

verrichten, gaven alle respondenten aan dat ze van plan zijn om het wel te (blijven) verrichten of 

vaker te willen verrichten. Veel respondenten gaven aan dat ze hun leven niet kunnen voorstellen 
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zonder de ṣalāt, het is voor hen een manier van leven (zie Figuur 6). Bovendien verliest voor veel 

respondenten het leven haar waarde en betekenis zonder het verrichten van de ṣalāt. Dan hebben 

ze namelijk geen band met de Schepper. Een student noemde zijn/haar reden: “Het gebed niet 

verrichten zou mijn leven alleen maar lastiger en zwaarder maken.” Als ik de vorige wordcloud 

vergelijk met de wordcloud hieronder dan vallen enkele dingen op. Aangezien de vraag over een 

toekomstig gedrag ging, hadden veel antwoorden te maken met een toekomst waar moslims in 

geloven, namelijk het leven na de dood (ākhira). Een student beschreef de relatie tussen het leven 

na de dood en de ṣalāt als volgt: “Ik wil het gebed blijven verrichten, omdat ik de mooiste en 

sterkste relatie op aarde en akhira niet kwijt wil raken! Ik ben niks zonder Hem en ik heb Hem 

elke dag nodig en zonder mijn gebed is mijn leven waardeloos - zonder Allah. Dat is namelijk een 

van de belangrijkste manieren om connectie te maken met Allah. Deze kun je bereiken via je 

gebed.” De ṣalāt zorgt met andere woorden voor een duurzame relatie met Allah die 

verschillende voordelen met zich mee brengt, zowel in dit leven als na de dood. Voordelen die 

genoemd werden zijn: kracht, liefde en bescherming, paradijs, beloning, voldoening en 

tevredenheid. Wat betreft de rust die respondenten ervaren, noemen respondenten rust door 

verbondenheid te voelen met Allah, innerlijke rust en rust door afstand te nemen van het 

wereldse. 

 

Figuur 6. Redenen om te (blijven) bidden 

4.3.  Interviews en factoren 

Door middel van de vragenlijst zijn motivaties en intenties gemeten. Aanvullend daarop werden 

interviews gehouden om een blik te werpen op het daadwerkelijk uitgevoerd gedrag en vooral om 
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in te zoomen op de betekenis die VU-moslimstudenten aan de ṣalāt hechten. Wanneer ik de 

antwoorden van de zes studenten vergelijk, dan vallen drie zaken op.  

  Ten eerste blijkt levensloop een belangrijke rol te spelen in het begrijpen van het 

bidgedrag. Als we het bidgedrag uit de context van de levensloop halen, dan kunnen we bepaalde 

motivaties en aanleidingen over het hoofd zien. De zes geïnterviewde studenten hebben tussen 

zeven en tien jaar voor het eerst gebeden. Het was voor hun niet de eerste en de laatste keer. In de 

puberteit kwamen veel vragen bij hun op en begon de (spirituele) zoektocht. Door deze 

(spirituele) zoektocht hebben ze het gebed op de een of andere manier eigen kunnen maken.  

  Ten tweede zien alle studenten het gebed als een proces. Het continueren van het 

bidgedrag gaat met pieken en dalen. De studenten geven verschillende betekenissen aan de 

pieken en dalen. De meeste zien het als schommeling in de sterkte van het geloof (imān) over 

tijd. Wanneer de imān sterk is, dan kunnen ze zich beter concentreren, voelen ze meer 

verbondenheid en staan ze meer stil bij het hier en nu. De dalen worden ook als leermomenten 

gezien. Enerzijds om de relatie met Allah te versterken. Anderzijds om bewust te worden, zodat 

het bidgedrag geen automatisme wordt.  

  Ten derde, maar zeker niet het minst belangrijke punt is de rol van de factoren van het 

procesmodel in de ervaringen van studenten. Hoewel alle geïnterviewde studenten de ṣalāt 

verrichten, verschilt hun subjectieve norm enorm, deze bleek ook niet stil te staan. Zoals het 

TPB-model veronderstelt, bleek een biddende omgeving het bidgedrag positief te stimuleren. 

Wanneer de descriptieve norm in strijd was met de injunctieve norm, dan werd het bidgedrag 

negatief beïnvloed. Dat zagen we bij Nourhan toen ze weigerde te bidden, omdat haar vader niet 

bad. We zagen ook dat de subjectieve norm niet bepalend is voor het bidgedrag. We zagen 

studenten die baden in een omgeving waar niemand bad en andersom. Dit kan te maken hebben 

met het individuele karakter van de (spirituele) zoektocht en het bidgedrag. Het kan ook te maken 

hebben met de waargenomen gedragscontrole. Voor sommige studenten is het moeilijk om te 

bidden in een omgeving waar de meerderheid niet bidt. De meeste studenten gaven aan het minst 

gedragscontrole te ervaren wanneer ze moe zijn of zich niet kunnen concentreren. Hierdoor 

ervaren ze dat ze zichzelf tekort doen, omdat ze dan niet het beste uit het gebed kunnen halen. De 

persoonlijke ervaringen kunnen in drie categorieën onderverdeeld worden: relatie met Allah, 

innerlijke rust en moslimidentiteit. Door te bidden ervaren ze verbodenheid met Allah. Deze 
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verbondenheid kenmerkt zich door het ervaren van liefde, tevredenheid en dankbaarheid. Dit 

geeft ze innerlijke rust. Deze rust ontstaat enerzijds door de nakoming van een verplichting. 

Anderzijds door stil te staan bij het hier en nu. Doordat de studenten de ṣalāt eigen hebben 

gemaakt, is het een onlosmakelijk onderdeel geworden van hun identiteit. Ze ervaren dat ze 

bewuster zijn gaan leven sinds ze het gebed bewuster verrichten. Door dagelijks vijfmaal aan de 

relatie met Allah te werken, wordt hun moslimidentiteit gevormd. Ten slotte hebben alle 

studenten een positieve attitude tegenover het verrichten van de ṣalāt. Hiernaast vinden ze het 

noodzakelijk. Wanneer ze tegen inspanningen of offers aanlopen, dan vinden ze het moeilijk om 

hun positieve attitude tot gedrag te vertalen. Dit kan komen doordat de meeste studenten niet 

beschikken over de nodige kennis om onder bepaalde omstandigheden de ṣalāt te verrichten.  

  De betekenis die de zes studenten aan de ṣalāt geven, is dat de ṣalāt betekenis geeft aan 

hun leven. Het is voor hen het middel dat naar Allah leidt en door Hem is voorgeschreven. Het 

herinnert ze om vijfmaal dagelijks terug te keren naar hun Schepper, stil te staan in het nu en een 

hechtere band met Hem te krijgen. Ze hopen hun eigen bestaan te waarderen door zowel in dit 

leven als na de dood te slagen.  
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5.Conclusie en Discussie  

 

5.1. Samenvatting resultaten 

In dit onderzoek zocht ik naar een antwoord op de volgende vraag:  

Welke factoren bepalen het bidgedrag van moslimstudenten van de Vrije Universiteit (VU) en 

welke betekenis geven ze aan de ṣalāt? 

  Er werd onvoldoende bewijs gevonden voor een direct effect van de subjectieve norm, 

persoonlijke ervaring en de waargenomen gedragscontrole op de intentie om het gebed te 

(blijven) verrichten. Attitude ten opzichte van de ṣalāt bleek de enige belangrijke voorspeller van 

intentie. Hoe positiever de respondenten tegenover de ṣalāt stonden, hoe sterker de intentie was 

om het te (blijven) verrichten. De drie factoren bleken de intentie indirect via de attitude te 

beïnvloeden. Middels de vragenlijst zijn alleen motivaties en intenties gemeten. Er werd echter 

niet gemeten of het daadwerkelijk gedrag uitgevoerd of gecontinueerd wordt. Uit de interviews 

bleek dat het gedrag ondanks verschillende offers wel werd uitgevoerd, maar het aantal 

deelnemers is te klein om daar conclusies over te trekken. Het gevonden model wordt hieronder 

weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Gevonden model 
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  Uit de additionele analyses bleek verder dat studenten die vijf keer per dag bidden op 

bijna alle factoren gemiddeld hoger scoren dan studenten die minder dan vijf keer per dag bidden. 

Dat wil zeggen dat studenten die minder dan vijf keer per dag bidden minder gedragscontrole 

ervaren, een minder positieve attitude hebben betreffende het verrichten van de ṣalāt en minder 

de intentie hebben om de ṣalāt te (blijven) verrichten.  

  De open vragen van de vragenlijst en de interviews gaven het onderzoek meer diepgang. 

De resultaten van de interviews lichten bovendien de gevonden wordclouds toe. De 

geïnterviewde VU-moslimstudenten zien de ṣalāt als een deel van hun overtuiging. Het is 

namelijk een verplichte praxis in de islam. De betekenis die de zes studenten aan de ṣalāt geven, 

is dat de ṣalāt betekenis geeft aan hun leven. Het speelt een belangrijke rol in hun levensloop en 

identiteitsvorming. Wat de ṣalāt bijzonder maakt is dat het als een belangrijk middel wordt 

beschouwd die tot (de tevredenheid van) Allah leidt. Hiernaast ervaren respondenten dat ze 

middels de ṣalāt veel behoeftes kunnen vervullen. Bovendien brengt de ṣalāt veel voordelen met 

zich mee; in dit leven draagt het bij aan orde en innerlijke rust en na de dood aan redding. 

Specifieke omstandigheden, offers en inspanningen zoals ziekte en moeheid en het gebrek aan 

kennis blijken het vertalen van attitudes en intenties tot gedrag te bemoeilijken. 

5.1. Theoretische en praktische implicaties  

Het procesmodel dat in dit onderzoek getoetst is, is gebaseerd op het TPB-model. Het gevonden 

model wijkt echter af van het TPB-model. Attitude blijkt de enige directe voorspeller van 

intentie. Een mogelijke verklaring kan in het onderzoek van Bidin et al. (2009) gevonden worden. 

Uit hun onderzoek bleek dat attitude de sterkste effect had op de intentie om aalmoezen (zakāt), 

te geven. Wat de ṣalāt en de zakāt gemeen hebben, is dat ze tot de verplichte handelingen 

behoren. Ze maken met andere woorden deel uit van de moslimidentiteit. Bovendien zagen we 

dat het niet nakomen van verplichtingen schuldgevoelens opriep bij respondenten.  

Een alternatieve verklaring kan gevonden worden in het A(attitude) S(ociale invloed) 

E(igen-effectiviteitsverwachting)-model (De Vries, Dijstra & Kuhlman, 1988). Het ASE-model is 

gebaseerd op het TPB-model, maar besteedt meer aandacht aan de factoren barrières en 

vaardigheden. Uit het kwalitatieve deel van dit onderzoek bleek dat de intentie om de ṣalāt te 

verrichten belemmerd werd door bepaalde offers en gebrek aan kennis(bronnen). Wanneer men 
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de benodigde kennis heeft om de ervaren inspanningen te overwinnen, dan wordt de kans groter 

dat men zijn/haar attitude tot gedrag vertaalt.  

  Dit onderzoek kan voor verschillende doelgroepen interessant zijn. Het biedt enkele 

praktische implicaties die gebruikt kunnen worden door islamitisch geestelijk verzorgers en 

moslimstudenten.  

  Islamitisch geestelijk verzorgers zijn onder andere deskundig op het gebied van zingeving 

en rituelen (Steemers-van Winkoop, 2014, p. 144). Het islamitisch ritueel gebed, de ṣalāt, bleek 

nauw samen te liggen met zingeving. De ṣalāt houdt moslimstudenten ten diepste bezig. Hun 

relatie met Allah staat hierbij centraal. De ṣalāt kan de islamitisch geestelijk verzorger hierdoor 

ingang bieden tot diepgaande gesprekken. Bovendien kunnen de factoren die in dit onderzoek 

zijn besproken de islamitisch geestelijk verzorger helpen om het bidgedrag van zijn/haar 

gesprekspartners beter te begrijpen en hen daarin te ondersteunen. Hiernaast kan de islamitisch 

geestelijk verzorger een belangrijke rol spelen in de zoektocht naar de zin en betekenis van de 

ṣalāt. Deze zoektocht gaat te paar met existentiële en levensvragen die het internet en 

ondeskundige familieleden niet kunnen beantwoorden. Vanwege deze redenen veronderstel ik dat 

een deskundig islamitisch geestelijk verzorger onmisbaar is in dit proces.  

  Dit onderzoek kan moslimstudenten helpen om bewust te worden van hun bidgedrag. Het 

geeft ze zowel theoretische als praktische inzichten in de ṣalāt. Ze kunnen zich ook herkennen in 

de levensloop van de geïnterviewde studenten en in de wordclouds. Wanneer ze hun eigen leven 

onder de loep nemen, dan kunnen ze diepere betekenissen ontdekken. Ten slotte kan dit 

onderzoek moslimstudenten stimuleren om hun (spirituele) zoektocht en hun verhalen met de 

ṣalāt bespreekbaar maken.  

5.2. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek kan gerepliceerd worden onder een grote representatieve steekproef. Tijdens het 

onderzoek kwam ik veel zaken tegen die ik niet kon meenemen in mijn onderzoek.  Veel 

studenten gaven aan dat ze de ṣalāt hard nodig hebben tijdens tentamenweken. De vijf gebeden 

zijn dan hun rustmomenten, ze doen dan ook veel smeekbedes om te slagen. Vervolgonderzoek 

wordt aangeraden om de rol van de ṣalāt in het studentenleven te onderzoeken.  

  Uit dit onderzoek bleek dat moslimstudenten tegen inspanningen lopen die er vanuit een 
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islamitische perspectief niet hoeven te zijn. In de islamitische traditie is vaak een oplossing en/of 

een alternatief geboden voor specifieke omstandigheden, maar de meeste moslimstudenten 

bleken daar geen kennis van te hebben. Vervolgonderzoek wordt daarom aangeraden om vanuit 

de pragmatische taak van praktische theologie onderzoek te doen naar barrières, offers en 

inspanningen om vervolgens vanuit de islamitische traditie oplossingen in de vorm van 

strategieën te bieden. Dit kan namelijk het leven van veel moslimjongeren vergemakkelijken.  
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Bijlagen 
 

A. Transscriptiesysteem van het Arabisch  

 

Tabel 1. Transcriptielijst 
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B. Online vragenlijst 

 

 

Welkom bij dit onderzoek! 

  

Beste medestudent, 

  

Fijn dat je mee wilt doen aan dit onderzoek naar het islamitisch gebed (salaat/namaaz). Deze vragenlijst is bedoeld 

voor moslimstudenten van de Vrije Universiteit (VU) die in de afgelopen week (weleens) hebben gebeden. 

  

Het doel van dit onderzoek is om factoren te onderzoeken die het bidgedrag beïnvloeden. Jouw persoonlijke 

ervaringen staan centraal, wees alsjeblieft zo eerlijk mogelijk.  

  

Al jouw antwoorden zijn strikt anoniem, de gegevens zullen in het kader van mijn masterscriptie vertrouwelijk 

behandeld worden. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Het onderzoek zal maximaal 10 minuten in beslag 

nemen. 

  

Alvast hartelijk bedankt voor jouw tijd en aandacht. 

 

Heb je vragen met betrekking tot de vragenlijst? Neem dan contact op met: 

Hafsa Chairi 

2507940@student.vu.nl 

Master Theology and Religious Studies 
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1. Studeert je op dit moment aan de Vrije Universiteit (VU)? 

o Ja, namelijk: 

 

o Nee*  

2. Heb je de afgelopen week het gebed verricht? 

o Ja, vijf keer per dag  

o Ja, minder dan vijf keer per dag, namelijk  

 

o Nee* 

 

*Klik alsjeblieft op  ">>" om dit onderzoek af te ronden. 

 Helaas behoor je niet tot de doelgroep van dit onderzoek. Nogmaals bedankt voor jouw tijd en aandacht. 

 

3. Wat is/was jouw voornaamste reden om in de afgelopen week het gebed te verrichten? Kun je dit hieronder 

kort toelichten?  

 

 

 

4. Hoe lang verricht je het gebed? Doe je dit al lang of ben je kort geleden begonnen? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bid je naast de vijf dagelijkse gebeden andere gebeden? 

 

o Ja, namelijk 

 

 

oNee 

oAnders, namelijk 

 

 

 

6. Verricht je het gebed op tijd? 

 

Nooit  O O O O O O O Altijd 
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7. Als je op de VU bent, bid je dan weleens in de gebedsruimte? 

o Altijd 

o Vaak 

o Soms 

 

8. Als je college hebt, wacht je totdat het is afgelopen of verlaat je het college om het gebed te verrichten? 

o Ik verlaat het college 

o Ik wacht totdat het college is afgelopen 

o Anders, namelijk: 

 

 

 

 
De volgende stellingen gaan over het gebed. Wij zijn geïnteresseerd in jouw ervaringen. Wees alsjeblieft zo eerlijk 

mogelijk. 

 

Het verrichten van het gebed vind ik: Helemaal 

mee 

oneens 

   Helemaal 

mee eens 

Positief □ □ □ □ □ □ □ 

Noodzakelijk □ □ □ □ □ □ □ 

Makkelijk te verrichten  □ □ □ □ □ □ □ 

Belangrijk  □ □ □ □ □ □ □ 

Makkelijk vol te houden □ □ □ □ □ □ □ 

        

        

 

De volgende uitspraken gaan over de mening en het gedrag van de mensen in jouw directe omgeving. In hoeverre zijn 

deze in jouw geval van toepassing: 

 Klopt  

helemaal 

niet 

  Klopt 

helemaal      
Niet van  

toepassing 

Het grootste gedeelte van mijn familie vindt het een 

goed idee als ik het gebed verricht 
□ □ □ □ □ □ □         □ 

Het grootste gedeelte van mijn moslimvrienden vindt 

het een goed idee als ik het gebed verricht 
□ □ □ □ □ □ □         □ 
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Het grootste gedeelte van mijn moslimmedestudenten 

vindt het een goed idee als ik het gebed verricht 
□ □ □ □ □ □ □         □ 

Het grootste gedeelte van mijn familie verricht het 

gebed □ □ □ □ □ □ □         □ 

 

Het grootste gedeelte van mijn moslimvrienden 

verricht het gebed 

□ □ □ □ □ □ □         □ 

Het grootste gedeelte van mijn moslimmedestudenten 

verricht het gebed 
□ □ □ □ □ □ □         □ 

        

 

 
De volgende uitspraken gaan over jouw bidgdrag onder bepaalde omstandigheden. In hoeverre ben je het 

eens/oneens met de stellingen: 

 

Ik vind het moeilijk om het gebed te verrichten 

wanneer ik: 
Helemaal 

mee 

oneens 

   Helemaal 

mee eens 

zorgen en/of problemen heb □ □ □ □ □ □ □ 

me somber voel □ □ □ □ □ □ □ 

me gespannen voel □ □ □ □ □ □ □ 

moe ben □ □ □ □ □ □ □ 

het erg druk heb □ □ □ □ □ □ □ 

ziek ben □ □ □ □ □ □ □ 

 

Voor mij is tijd vrij maken om te gaan bidden  

Moeilijk O O O O O O O Makkelijk 

 

Hoeveel controle vind je dat je hebt over het maken van tijd om te bidden? 

Geen controle O  O O O O O O Totale controle 

 

 

 

Door te bidden ervaar ik: Klopt 

helemaal 

niet 

   Klopt 

helemaal 

Liefde voor Allah □ □ □ □ □ □ □ 
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Liefde van Allah □ □ □ □ □ □ □ 

Nauwe verbondenheid met Allah □ □ □ □ □ □ □ 

Kracht □ □ □ □ □ □ □ 

Troost □ □ □ □ □ □ □ 

Innerlijke rust □ □ □ □ □ □ □ 

Verbondenheid met andere moslims □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

De volgende uitspraak gaat over jouw toekomstig bidgedrag 

 Zeker niet 

van plan  
   Zeker wel 

van plan  

 1 2 3 4 5 6 7 

Ik ben van plan om het gebed te blijven verrichten □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

Wat is de voornaamste reden dat je het gebed wel of niet zal blijven verrichten? Wil je hieronder kort jouw antwoord 

toelichten? 

 

 

 

 

Demografische gegevens 

9. Wat is jouw geslacht?  

o Man  

o Vrouw  

 

 

10. Wat is jouw leeftijd?  

 

Leeftijd:   … jaar 

 

 

 

11. Tot welke etnische groep(en) behoor je? 

o Indonesisch 

o Nederlands 

o Turks 

o Marokkaans  

o Surinaams 
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o Anders, namelijk: 

 

Beëindigen vragenlijst 

  

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst!  

Jouw bijdrage aan dit onderzoek wordt ontzettend gewaardeerd. 
 

Voor eventuele vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met Hafsa Chairi via het e-mailadres 

2507940@student.vu.nl 
 

Door op ">>" te drukken wordt de vragenlijst beëindigd. 
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In Qualtrics had de vragenlijst de volgende uitstraling: 
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C. Interviewvragen  

 

Introductie 

Het onderzoek waaraan je gaat deelnemen, gaat over het islamitisch ritueel gebed 

(salaat/namaaz). Dit interview is bedoeld voor moslimstudenten die aan de Vrije Universiteit 

studeren en de vijf dagelijkse gebeden verrichten of graag willen verrichten. Het doel van het 

onderzoek is om te achterhalen wat moslimstudenten motiveert om de vijf dagelijkse gebeden te 

verrichten. Het interview zal ongeveer 50 minuten van jouw tijd in beslag nemen. De deelname is 

geheel vrijwillig, vrijblijvend en anoniem.    

  

Alvast hartelijk bedankt voor jouw tijd! 

1. Wat is jouw leeftijd? 

2. Wat studeer je aan de VU? 

3. Op welke tijdstippen verricht je de vijf dagelijkse gebeden?  

Het bidgedrag  

4. Heeft iemand je geleerd hoe je het gebed kunt verricht? Hoe ging dat? En wat vindt je daarvan? 

5. Op welke leeftijd heb je voor het eerst gebeden? 

6. Op welke leeftijd heb je bewust besloten de vijf dagelijkse gebeden te verrichten? 

7. Heeft een bepaalde behoefte geleidt tot het bidgedrag?  

Attitude 

8. Wat is jouw ervaring met het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden?  

Subjectieve norm 

9. Wat vinden mensen (ouders, familie, vrienden, medestudenten, collega’s) die belangrijk voor je 

zijn ervan dat je de vijf dagelijkse gebeden verricht? 

Andere (diepgaande) vragen 

10. Vraagt het bidgedrag om een bepaalde inspanning? 

11. Wat betekent het gebed voor jou? 

12. Hoe zie je jouw dag zonder de vijf dagelijkse gebeden? 

13. Wat motiveert jou om jouw bidgedrag te continueren? 

14. Heeft jouw bidgedrag effect op u? 

Waargenomen gedragscontrole  

15. Als student kan je het enorm druk hebben, lukt het je dan nog om de vijf dagelijkse gebeden te 

verrichten?  


