
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Leven als de profeet in Nederland: Over de salafi-beweging en democratie

Roex, K.M.H.D.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Roex, K. M. H. D. (2013). Leven als de profeet in Nederland: Over de salafi-beweging en
democratie. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/leven-als-de-profeet-in-nederland-over-de-salafibeweging-en-democratie(0fcfafe8-20b7-4e92-b067-57f41dac5fa7).html


9 

 

Voorwoord 

Dit onderzoek is het resultaat van een enerverende en interessante exercitie in een zeer 

bewogen periode van mijn leven. Het was veelal een eenzame inspanning, maar 

zonder anderen had ik het werk niet kunnen volbrengen.  

In de eerste plaats ben ik mijn informanten dankbaarheid schuldig: ze hebben mij in 

vertrouwen genomen en toegelaten tot hun persoonlijke leven. Zonder hen had ik geen 

letter op papier kunnen zetten. Verder zou dit onderzoek zonder Dr. Frank Buijs nooit 

van de grond gekomen zijn. Ik koester de herinnering dat ik samen met hem op een 

warme zomerse namiddag in zijn werkkamer de laatste hand legde aan ons 

onderzoeksvoorstel over de salafi-beweging. We waren gespannen, nieuwsgierig en 

verwachtingsvol. Dat ben ik, mede dankzij hem, gebleven. Ik had een maatje 

gevonden, maar tijdens een bergwandeling die hij een paar dagen later maakte, 

overleed hij onverwacht. Het was een enorm verlies. Desondanks kon ik het 

onderzoek samen met Prof. Jean Tillie en Sjef van Stiphout voortzetten. Ik dank het 

Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) en het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voor de mogelijkheden die mij 

geboden zijn om dit onderzoek uit te voeren.         

 

Helaas moest ik enige tijd later ook onverwacht afscheid nemen van Prof. Frans 

Hüsken. Frans was tijdens dit onderzoek degene waar ik op kon terugvallen als ik 

onzeker was over een inhoudelijke of methodische kwestie. Ik draag dit boek aan hem 

op. Hij was de eerste die aan het eind mijn studie antropologie aan de Radboud 

Universiteit het woord ‘promotie’ noemde, toen ik mijn scriptie over de Arabisch-

Europese Liga onder zijn begeleiding had afgerond. Hij was de enige die mij naar 

Antwerpen durfde te laten gaan, toen ik deze controversiële beweging wilde 

onderzoeken in het kader van mijn afstudeeronderzoek. Achteraf gaf Frans toe dat hij 

niet had gedacht dat het mij zou lukken.                                                                                                                         

Andere docenten hadden mij gezegd dat het hen een ondoenlijk plan leek. Voor mij 

was deze kritiek juist een motivatie om mijn plan door te voeren. Ik wilde niks weten 

van ‘saai’ onderzoek. Dr. Anton Hoogveld noemde mij recalcitrant. En hij had gelijk. 

Deze karaktereigenschap heeft mij in staat gesteld om mijn veldwerk te verrichten en 

zorgt ervoor dat ik me thuis voel in de academische wereld, en vooral op de afdeling 

Politicologie van de Universiteit van Amsterdam.  

De afdeling wil ik met nadruk bedanken voor de mogelijkheden die ze mij biedt. Mijn 

promotoren, Prof. Frank Bovenkerk, Prof. Jean Tillie en mijn copromotor Dr. Martijn 

de Koning ben ik zeer erkentelijk voor het vertrouwen en de vrijheid die ze mij 

gegeven hebben. Bedankt heren, voor jullie steun en adviezen. Deze kans had ik voor 

geen goud willen missen. Het is een eer om met jullie samen te werken.  

Ik weet niet van ophouden. Discipline is vereist om daar te komen waar ik nu ben, 

evenals als die weerspannigheid. Gelukkig weten lieve mensen uit mijn directe 

omgeving mij te remmen, zodat ik niet te zeer overdrijf en mezelf of anderen niet te 

kort doe. Ik wil ze graag bij naam noemen. Bram, bedankt voor je liefde, geduld en 

rust. Jij bent werkelijk de enige die mij in bedwang kan houden. Tegelijkertijd bezit jij 

de gave om mij alle vrijheid te geven die ik zo hard nodig heb. Richard, bedankt voor 

je hulp, aanmoediging en vriendschap. Keer op keer bewijs je dat je mijn beste 

makker bent. Frans, bedankt voor je correcties. Jouw ondersteuning heeft me door de 

zwaarste schrijfperiodes geloodst. Saartje, Joke, Mechtild, Veronique, Femke, 
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Charlotte, Marianne, Majo en Marjolein, bedankt voor jullie vriendschap en zorg. 

Marjolein, dankzij jou heb ik als een paard aan mijn tekst kunnen werken. Door jouw 

aanmoediging als klimmaatje kon ik niet alleen de tekst af krijgen, maar ook een route 

6b+ ‘projecten’. Door jouw tomeloze en aanstekelijke energie heb ik ervaren dat er 

naast onderzoek ook andere uitdagingen zijn die de moeite waard zijn om aan te gaan.   

Mama en papa, bedankt voor jullie wijsheid en inspiratie. Jullie weten als geen ander 

hoe het is om uit te treden. Afstand nemen van het vanzelfsprekende, het normale, de 

verwachtingen: het vergt moed. Je hebt bovenal ‘de ander’ nodig om vrijheid te 

omarmen. Dat hebben jullie mij geleerd.  

Ik prijs mezelf gelukkig met zoveel fijne mensen om mij heen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


