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NIET 

in de naam 

van de 

ISLAM 

(VGV) 

Het wegnemen van de notie dat deze afschuwelijke en barbaarse praktijk geassocieerd is 

met de leer van de Islam 



 

 

Wat is VGV: Vrouwelijke genitale verminking? 

Vrouwelijke genitale verminking omvat alle ingrepen waarbij de uitwendige 

vrouwelijke geslachtsorganen gedeeltelijk of volledig verwijderd worden of 

andere verwondingen aan vrouwelijke genitaliën, voor niet-medische 

redenen. (Definitie volgens World Health Organisation) 

 

VGV is GEEN Islamitische traditie 

Het wordt door sommigen beweerd dat VGV een islamtitsche traditie is. 

Deze beweringen zijn echter totaal verkeerd en ongefundeerd.  

Alhoewel VGV ongetwijfeld uitgevoerd wordt in bepaalde landen waar de 

meerderheid van de bevolking moslim is, zijn er niettemin geen enkele 

richtlijnen ter ondersteuning van VGV terug te vinden in de Heilige Koran 

noch in de tradities gepraktiseerd door 

de Heilige Profeet Mohammad (vrede 

en zegeningen van Allah zijn met hem). 

Daarentegen is  de mannenbesnijdenis 

die in de tijd van Profeet Abraham 

(vrede zij met hem) begon, juist wel de 

aangeraden traditie binnen de Islam. 

De Heilige Profeet (vrede en 

zegeningen van Allah zijn met hem) 

heeft alle zaken met betrekking tot 

allerlei situaties binnen de Islam heel 

duidelijk en openlijk uitgelegd. 

Vandaar, als vrouwenbesnijdenis een 

algemene Islamitische gewoonte zou 

moeten zijn, zou hij de moslims zeker 

hebben geleerd om het een verplicht 

deel van hun geloof te maken. 

 

De oorsprong van VGV 
De barbaarse en pijnlijke traditie van VGV wordt 
sinds de Egytische tijd in de praktijk gebracht in 
het Midden Oosten en in sommige delen van 
Afrika en ongelukkigerwijs wordt deze 
tegenwoordig nog steeds toegepast.  
De precieze beginperiode van deze traditie is niet 
echt bekend, maar er zijn er verwijzingen uit de 
vijfde eeuw BC (Herodotus) waaruit blijkt dat 
families uit hogere standen hun dochters lieten 
besnijden. 
De leeftijd waarop meisjes onderworpen worden 
aan VGV varieert enorm afhankelijk van de 
etnische groep en geografische ligging. VGV 
wordt in de meeste gevallen toegepast op 
minderjarige en jonge meisjes en af en toe op 
volwassen vrouwen. 



 

 

Omdat er geen enkel bewijs uit de Koran noch de Ahadith (gezegden van de 

Profeet) te vinden is met betrekking tot vrouwenbesnijdenis kan men dus 

met volle zekerheid concluderen dat VGV GEEN islamitische traditie is. Er is 

geen enkel bewijs dat vrouwenbesnijdens een deel zou hebben uitgemaakt  

van de Islam. En zij die beweren dit een islamitische traditie te zijn, baseren 

die bewering op onauthentieke overleveringen. De beoefening van VGV op 

basis van de Islam is op dus op generlei wijze te rechtvaardigen. 

 

Waarom volgen mensen deze gewoonte? 

Het bestaan van VGV heeft te maken met verscheidene culturele en sociale 

factoren binnen families en gemeenschappen. Sommige geloven ten 

onrechte dat dit een religieuze praktijk is hoewel er geen steun voor te 

vinden is uit de heilige geschriften.  Sociale druk lijkt een grote oorzaak te 

zijn van het voortbestaan van deze onmenselijke praktijk. Sommige families 

voelen zich gedwongen om VGV op hun dochters toe te passen om te 

voorkomen dat zij niet buitengesloten worden uit hun gemeenschap, die 

gelooft dat deze praktijk meisjes “aantrekkelijker” of “geschikter maakt 

voor huwelijk”. 

VGV houdt verband met bepaalde culturele idealen over feminisme en 

bescheidenheid waarin men de ‘schoonheid’ en ‘reinheid’  van meisjes 

associeert met de verwijdering van de lichaamsdelen die ‘mannelijk’ of als 

‘onrein’ worden gezien.   

Binnen zulke gemeenschappen wordt  VGV gezien als een belangrijk aspect 

in hun opvoeding en als een essentiële stap op weg naar hun 

volwassenheid, huwelijk en opvoeding. Daarom geven sommige ouders hun 

toestemming voor de besnijdenis van hun dochters aangezien zij oprecht 

geloven dat dit het beste is voor hen terwijl zij zich niet altijd bewust zijn 

van de gevolgen en mogelijke medische complicaties ervan.  

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIE 

VGV leidt bij miljoenen jonge vrouwen tot onverdraaglijke pijn en zelfs tot 

dood. Deze ingreep wordt vaak ten onrechte in de naam van Islam gedaan 

ondanks het feit dat er geen enkel bewijs is dat VGV rechtvaardigt als een 

Islamitische gewoonte.  

 Bron: 

Utz-Billing and Kentenich (2008) “Female genital mutilation: an injury, 
physical and mental harm”. Journal of Psychosomatic Obstetrics and 
Gynecology. 29 (4): 225-229 
 

 
 
 
 

BEVAT DEZE PRAKTIJK  ENIGE VOORDELEN VOOR DE GEZONDHEID? 

Er zijn er geen gezondheidsvoordelen voor vrouwen die besneden zijn. Echter 
kunnen er nadelige fysieke en psychologische gevolgen zijn: 
 zware bloeding tijdens of na de operatie die als gevolg tot hevige 

bloedarmoede en zelfs tot de dood kan leiden.  
 onervaren mensen maken vaak gebruik van niet-steriele gereedschappen 

tijdens zulke ingrepen waardoor zware infecties, gangreen en sepsis 
kunnen worden veroorzaakt. Daarnaast kunnen meisjes zwaar 
verzwakkende bloedinfecties zoals HIV of hepatitis B krijgen naast 
onvruchtbaarheid en terugkerende miskramen.  

 Ook kan deze ingreep de vernauwing van het geboortekanaal veroorzaken 
hetgeen zeer pijnlijk en gevaarlijk is voor de moeder en het kind. Deze 
ingreep wordt gerelateerd met een hoog isico op kindersterfte.   

 De trauma na deze ingreep brengt vrouwen in een hoge risicogroep wat 
betreft verschijnselen van psychologische stoornissen zoals  depressie, 
psychose en neurose. Zij kunnen ook lijden aan posttraumatische stress, 
chronishe irritatie, nachtmerries en angst van het opnieuw beleven van de 
ingreep. Vrouwen die deze ingreep hebben ondergegaan, geven aan het 
gevoel van onvolmaaktheid, hulpeloosheid, minderwaargiheid en 
onderdrukking te ervaren, hetgeen de rest van hun leven beïnvloedt.  



 
 

MEER INFORMATIE    
An analysis of female circumcision according to Islamic law – 

http://www.alislam.org/e/203  
http://www.alislam.org/library/WOMANINISLAM.pdf  

http://www.who.int/topics/female_genital_mutilation/en/  
http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT77/006/1997  

http://www.un.org/geninfo/faq/factsheets/FS3.HTM  
http://www.forwarduk.org.uk/key-issues/fgm  

http://www.infoforhealth.org/pr/j41/j41fgm4.shtml  
http://www.guttmacher.org/pubs/journals/2313097.html  

www.alislam.org  
www.loveforallhatredfornone.org  
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