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Samenvatting	in	het	Nederlands	
	

Dit	 onderzoek	 is	 uitgevoerd	 in	 het	 kader	 van	 het	 EURYI	 project	 onder	

leiding	van	Prof.	Bas	ter	Haar	Romeny	aan	de	Universiteit	Leiden.	Mijn	collega’s	

en	 ik	 hebben	 ons	 binnen	 onze	 zelfstandige	 projecten	 bezig	 gehouden	 met	 de	

identiteitsvorming	 van	 koptisch-	 en	 byzantijns-orthodoxe	 christenen	 van	 de	

middeleeuwen	 tot	 het	 heden.	 Mijn	 onderzoek	 volgt	 op	 het	 eerdere	 PIONIER	

project	 dat	 identiteitsvorming	 onder	 Syrisch-orthodoxe	 christenen	 beschrijft,	

waarvan	ik	persoonlijk	geen	deel	uitmaakte.	

Het	 doel	 van	 mijn	 onderzoek	 is	 het	 belichten	 van	 koptische	

identiteitsvorming	 buiten	 Egypte,	 namelijk	 in	 Nederland,	 Frankrijk	 en	 de	

Verenigde	Staten.	Hierbij	leg	ik	de	nadruk	op	de	officiële	positie	van	de	kerk	en	

hoe	deze	tot	uitdrukking	komt	 in	preken	over	wat	het	 inhoudt	om	kopt	 te	zijn.	

Om	 het	 processuele	 karakter	 van	 identiteitsformatie	 in	 de	 koptisch-orthodoxe	

kerk	te	benadrukken,	bestaat	het	onderzoek	uit	vier	delen.		

In	 het	 eerste	 hoofdstuk	 beschrijf	 en	 analyseer	 ik	 de	middelen	waarmee	

diepere	 betekenis	 wordt	 gegeven	 aan	 het	 koptische	 zelfbeeld.	 Deze	 worden	

beïnvloed	 door	 de	 inherent	 variabele	 betekenis	 van	 begrippen	 als	 identiteit,	

moraal,	 etniciteit,	 minderheid,	 migratie,	 diaspora	 en	 transnationalisme.	 Ik	

gebruik	 Institutional	 Rational	 Choice	 theory	 (Institutionele	 Rationele	 Keuze	

theorie)	als	theoretisch	kader	om	de	autoriteit	van	de	kerk,	waarbinnen	priesters	

functioneren	 als	 legitiem	 vehikel	 om	 collectieve	 actie	 te	 bewerkstelligen,	 te	

duiden.	



In	 het	 volgende	 deel	 merk	 ik	 de	 historische	 achtergronden	 op	 die	 de	

beschikbare	 bouwstenen	 voor	 een	 koptische	 identiteit	 vormden	 en	 de	

verschillende	krachten	die	keuzes	daarin	beperkten.	

In	het	derde	hoofdstuk	richt	ik	mij	op	de	selectieve	logica	achter	de	keuze	

voor	 bepaalde	 versterkende	 strategieën	 ten	 overstaan	 van	 tegenwerkende	

stromingen	 in	 de	 diaspora.	 Ik	 laat	 zien	 dat	 deze	 reïficerende	 strategieën	 die	

actief	zijn	gekozen	door	de	kerk,	juist	diegene	zijn	die	internalisering	van	morele	

identiteit	bevorderen.	Dit	 type	 identiteit	vergt	meer	moeite	maar	biedt	grotere	

voordelen	op	de	lange	termijn.		

Ter	conclusie	beschrijf	ik	de	meest	belangwekkende	actoren	die	naar	mijn	

idee	 invloed	 zullen	 hebben	 op	 het	 herscheppen	 van	 de	 koptische	 identiteit.	

Daarmee	wordt	 benadrukt	 dat	 het	 definiëren	 van	 een	 koptische	 identiteit	 een	

veranderlijk	proces	is	dat	alleen	onveranderlijk	en	stabiel	 lijkt	gedurende	korte	

tijdsperiodes.			

Mijn	onderzoek	 toont	 aan	hoe	de	 leiders	 van	een	kleine	groep	er	 toe	 in	

staat	zijn	om	op	een	subtiele	manier	aspecten	van	identiteit	te	manipuleren	om	

de	 integratie	 en	 het	 behoud	 van	 hun	 groep	 te	 beïnvloeden,	 zonder	 daarbij	 de	

indruk	 van	 strikt	 conservatisme	 te	 verliezen.	 Dit	 wordt	 bewerkstelligd	 door	

middel	van	een	complex	aan	dialogen,	waarbij	de	preken	de	officiële	positie	van	

de	 kerk	 vertegenwoordigen.	 Deze	 analyse	 zou	 bij	 kunnen	 dragen	 aan	 ander	

onderzoek	dat	poogt	te	verklaren	hoe	conservatieve	groepen	die	onderhevig	zijn	

aan	 plotselinge	 veranderingen	 zich	 aanpassen	 maar	 tegelijkertijd	 sterk	

verankerd	blijven	in	het	bestaande	identiteitsdiscours.	


