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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding: debat over strijdigheid van orthodoxe islam met democratie 

Op een vrijdagmiddag in 2008 loop ik de vrouwenruimte van de salafistische As-Soennah moskee in 

Den Haag binnen en tref daar Samira aan. Ik had Samira een paar maanden daarvoor voor het laatst op 

haar bruiloft gezien. Ze groet me en ik vraag hoe het met haar gaat. Ik zie dat ze in haar hand een doek 

vasthoudt, waarvan ik weet dat die voor bedekking van het gezicht gebruikt kan worden. ‘Is die van 

jou?’, vraag ik. Ze glimlacht en vertelt met trots dat ze besloten heeft om niqab (gezichtssluier) te 

dragen. ‘Ik ben er nu klaar voor en mijn man vindt het ook goed’. Haar glimlach verdwijnt en er 

verschijnt een frons. ‘Maar het is moeilijk in Nederland’, zegt ze met een zucht.  ‘Waarom mag ik geen 

niqab dragen als ik dat zelf wil? Hoezo vrijheid? Hoezo democratie? Dit is geen vrij land!’ Samira uit 

met grote verontwaardiging haar zorg over het verbod op gezichtsbedekking dat mogelijk in Nederland 

ingevoerd zal worden. 

Dit korte verhaal illustreert het probleem dat ik in deze studie onderzoek:  

hoe verhoudt de islam zich tot de democratie? Westerse opiniemakers en 

intellectuelen stellen de vraag of de islam verenigbaar is met de democratie. Deze 

vraag is in West-Europese democratieën actueel geworden doordat zich grote 

aantallen moslims hebben gevestigd in onder andere Duitsland, Engeland en 

Nederland, als gevolg van de arbeidsmigratie van de jaren zestig en zeventig en de 

gezinshereniging en gezinsvorming die daarop volgden. In Nederland wonen er 

ongeveer 850.000 moslims, waarvan 325.000 met een Turkse achtergrond en 260.000 

met Marokkaanse achtergrond (CBS, 2007). De islam is hiermee de tweede 

godsdienst van Nederland geworden (Rath, Penninx, Groenendijk & Meijer, 1996). In 

het publieke en politieke debat over de verhouding tussen islam en democratie, wordt 

de islam door velen beschouwd als een godsdienst die in essentie waarden als 

burgerschap, vrijheid en openheid niet kent (Bayat, 2007). Met name vormen van 

orthodoxe islam en de verhouding met de democratie worden sterk geproblematiseerd 

(De Graaf, 2011; De Graaf & Vellenga, 2010; Vellenga, 2011). De orthodox-

islamitische salafi-beweging, onderwerp van deze studie, wordt beschouwd als 

antidemocratisch, omdat de leer haat, dwang en geweld zou legitimeren en vrouwen 

en andersdenkenden onderdrukt. Ik begrijp orthodoxie,  zoals Vellenga verwoordt, als 

een absolute en exclusieve claim op de interpretatie van de werkelijkheid onder 

verwijzing naar een goddelijke openbaring en/of heilig geschrift (Vellenga, 1994: 

107)
1
. Salafisme wordt geassocieerd met onvrijheid en daarmee als een bedreiging 

voor de liberale samenleving, omdat het haaks zou staan op haar democratische 

kernwaarden van vrijheid en gelijkheid. Tegelijkertijd beroepen salafi’s zich op de 

geldende vrijheidsrechten wanneer er maatregelen worden genomen die hen 

benadelen. Daarbij benadrukken ze hun eigen vrije keuze voor een salafistische 

levensstijl en levensvisie. De niqab, de gezichtsbedekking die sommige salafistische 

vrouwen dragen, is in dit debat het ultieme symbool van vrouwenonderdrukking en 

afwijzing van westerse kernwaarden
2
. De onderdrukking van de vrouw, 

homoseksuelen en andersdenkenden waar het salafisme mee geassocieerd wordt, 

                                                           
1
 Orthodoxie wordt in deze context begrepen als het teruggrijpen naar de religieuze bronnen, de 

letterlijke lezing en toepassing van deze bronnen en de verwerping van religieuze vernieuwingen. 

Orthodoxie wordt hier niet opgevat als conformiteit aan de leer van de kerk of de leer van de religieuze 

leiders, daar salafisme zichzelf onafhankelijk ziet van de islamitische rechtsscholen en blinde 

navolging van deze religieuze autoriteiten zelfs als verboden beschouwt.  
2
 Zie bijvoorbeeld de motie van Wilders en Weekers waarin de regering wordt gevraagd het openbaar 

dragen van de boerka te verbieden, Kamerstukken II 2005-2006, 29754, nr. 41.  
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beweegt niet alleen rechtse politici om zich in het debat te mengen. Ook andere 

partijen treden naar voren. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie uit zijn zorgen over 

‘vitale stromingen binnen de Nederlandse islam die haaks staan op de fundamentele 

vrijheden van de democratische rechtsstaat,  zoals godsdienstvrijheid’ en noemt 

daarbij het salafisme.
3
 De Amsterdamse wethouder van GroenLinks, Andree van Es 

zegt: ‘Orthodoxe moslims mogen dan geen gevaar vormen voor de samenleving, voor 

moslimmeisjes en -vrouwen blijft het strenge geloof een bedreiging voor hun 

persoonlijke vrijheid.’
4
  

 

Het bestaan van een waarheid claimende geloofsstroming in het liberaal-

democratische Nederland, zoals de salafi-beweging, roept vragen op over de aard van 

de liberale democratie en de verenigbaarheid van deze geloofsstroming met 

democratische principes zoals vrijheid van godsdienst en gedachte en de vrijheid van 

vereniging en uittreding; vrijheidsrechten die de autonomie van het individu 

beschermen (Eriksen, 1993). Ideeën over een problematische relatie tussen de islam, 

integratie en de seculiere westerse waarden schoten in Nederland wortel door 

publicaties van Frits Bolkestein (1991) en Pim Fortuyn (1997) in de jaren negentig en 

vonden na 2000 met de publicatie van het artikel ‘Het multiculturele drama’ van Paul 

Scheffer ook aan de linkerzijde van het politieke spectrum gehoor (Vellenga, 2012). 

Ook religie in het algemeen wordt in dit debat geassocieerd met geweld, dwang en 

verlies van vrijheid (Dechesne, 2011; Ganzevoort, 2012; De Graaf, 2011; De Graaf & 

Vellenga, 2010; Vellenga, 2011, 2012). Het salafisme trekt daarbij de bijzondere 

aandacht (De Koning, 2012). Bovendien wordt in discussies over de integratie van 

(kinderen van) migranten met een islamitische achtergrond hun religie als primaire 

grond gebruikt om allerhande sociaal-maatschappelijke problemen te verklaren zoals 

onderwijsuitval, taalachterstand, werkloosheid en criminaliteit. Deze problemen 

werden eerder vanuit een sociaaleconomische omstandigheid begrepen (Douwes, 

2001). De notie van burgerschap is hierbij steeds centraler komen te staan, waarbij de 

culturele en religieuze achtergronden van moslims beschouwd worden als drempel 

(Fermin, 2009). Burgerschap is niet enkel een formele aangelegenheid van politieke 

rechten en plichten, maar is steeds meer ook moreel burgerschap geworden (Schinkel, 

2007, 2008). Dat wil zeggen dat er in het debat over de islam en integratie een 

cultuur-morele invulling aan het begrip burgerschap wordt gegeven. Er wordt druk 

uitgeoefend op orthodox-islamitische groeperingen om zich aan te passen aan de 

geldende Nederlandse opvattingen en levensstijlen (Vellenga, 2012). Het gaat daarbij 

over bijvoorbeeld de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, ideeën over seksualiteit 

(zoals polygamie, verbod op seksualiteit buiten het huwelijk en de straffen daarop en 

de afwijzing van homoseksualiteit), lijfstraffen en de positie van andersdenkenden en 

afvalligen. Orthodoxe vormen van de islam worden als een bedreiging gezien voor de 

moderne vrije seculiere maatschappij. De aandacht voor de salafi-beweging, die 

beschouwd wordt als radicaalislamitisch, groeit explosief na 2001 door de aanslagen 

in New York, in Londen en Madrid, en door de moord op Theo van Gogh in 

Amsterdam. De ernst en frequentie van islamitisch terrorisme gaat (niet onterecht) 

gepaard met politieke aandacht voor het salafisme.  

 

 

 

                                                           
3
 Stokmans,  NRC Handelsblad, 7 augustus 2012. 

4
 Spaans, het Parool, 25 september 2010. Van Es reageert in dit krantenbericht op de publicatie van het 

rapport Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging (Roex, van Stiphout & Tillie, 2010).  
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De salafi-beweging in het vizier  

 

Het salafisme is een islamitische geloofsinterpretatie die zijn oorsprong vindt in de 

traditie van de hanbalitische rechtsschool
5
 en de Saoedische staatsgodsdienst: het 

wahhabisme. Salafi’s streven naar het herstel van een ‘zuivere’ islam, door een 

morele heropvoeding van de moslimgemeenschap, een letterlijke lezing van de Koran 

en hadith, afwijzing van religieuze vernieuwingen en de imitatie van het geloof en het 

gedrag van Mohammed en zijn metgezellen in de begintijd van de islam (zie 

bijvoorbeeld Haykel, 2009; De Koning, 2009b;  Meijer, 2009; Wiktorowicz, 2006). 

De term is afgeleid van ‘vrome voorgangers’; al-salaf al-salih in het Arabisch. De 

salafistische geloofsleer (aqidah) is gebaseerd op de ideeën van onder meer Ahmed 

Ibn Taymiyya (1263-1328) en Muhammad Ibn Abdul-Wahhab (1703-1792). Op basis 

van de opvattingen van deze denkers hebben zich uiteenlopende geloofsrichtingen 

ontwikkeld en is het salafisme verbonden geraakt met de moslimbroederschap en het 

wahhabisme. De beweging kent zowel gewelddadige als niet-gewelddadige 

vertakkingen en heeft zich wereldwijd kunnen verspreiden door de oliegelden en 

missiedrang van Saoedi-Arabië (Amghar, 2009; Hamid, 2009; De Koning, 2008; 

Stemmann, 2006).  

 

Nederland kent sinds het einde van de jaren tachtig salafistische organisaties, 

netwerken, moskeeën en predikers. De salafi-beweging is in eerste instantie te 

karakteriseren als een transnationale beweging die bestaat uit losse netwerkstructuren 

met lokale en transnationale vertakkingen (Meijer, 2009; De Koning & Meijer, 2011; 

Wiktorowicz, 2005b, 2006). Hoewel salafi’s zeer actief zijn en de 

informatieverstrekking onder moslims over de islam in Nederland vrijwel domineren, 

vormen zij een zeer kleine minderheid van de moslimbevolking (Roex et al., 2010). 

Niettemin is de publieke en politieke aandacht voor het salafisme een tiental jaar 

onverminderd groot. Salafisme en islamitische radicalisering worden vaak in één 

adem genoemd. Salafistische moskeeën en predikers komen in opspraak door de 

publicatie van ‘haatpreken’ over de Nederlandse samenleving en 

rekruteringsactiviteiten rondom de moskeeën
6
. Uitingsvormen die in de salafi-

beweging voorkomen, zoals de niqab, de weigering handen te schudden met personen 

van het andere geslacht en informele huwelijken zijn indicatoren geworden van een 

politiek veiligheidsprobleem (De Graaf, 2011).
7
 

 

De kennis over de manifestaties van het salafisme in Nederland wordt vrijwel 

gedomineerd door veiligheidsdiensten. Wetenschappelijk onderzoek naar het 

salafisme is schaars. In 1998 bracht de BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst, later 

                                                           
5
 De hanbalitische rechtsschool is één van de vier soennitische rechtsscholen in de islam. 

6
 In 2002 werden twee Eindhovense jongens in Kashmir doodgeschoten; de Eindhovense moskee, El- 

Fourkaan werd beschuldigd van rekruteringspraktijken. In 2004 werd filmmaker Theo van Gogh 

vermoord door Mohammed Bouyeri die geïnspireerd werd door een salafistische geloofsinterpretatie. 

Bouyeri en andere leden van de Hofstadgroep bezochten de Haagse As-Soennah moskee en de 

Amsterdamse El Tawheed. NOVA zond in 2002 en 2006 preken uit van predikers van salafistische 

moskeeën waarin fel uitgehaald werd naar de Nederlandse samenleving en publieke figuren zoals Hirsi 

Ali en Theo van Gogh. Ook Abdul Jabbar van de Ven, die bekend staat als jongerenimam, raakte in 

opspraak door zijn uitspraken tijdens een televisie-uitzending van Andries Knevel. 
7
 In 2004 raakte de imam Ahmed Salam in opspraak omdat hij de hand van toenmalige minister 

Verdonk niet wilde schudden. De manifestatie van vrouwen met gezichtssluiers beweegt de politiek 

ertoe een verbod ervan te overwegen. De discussie heeft geresulteerd in een aankomend verbod op de 

gezichtssluier in de publieke ruimte in 2013. Dit verbod staat bekend als het boerkaverbod. 
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omgevormd in de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, AIVD) een nota uit 

waarin de dienst haar zorg uitte over de aanwezigheid van de politieke islam in 

Nederland. In de publicaties van de AIVD over het islamitisch radicalisme in 

Nederland die daarna volgden, krijgt de dreiging van het salafisme een prominente rol 

(zie bijvoorbeeld AIVD, 2004a, 2004b). Ook de Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding (NCTb, 2008, 2009)
8
 publiceert over de salafi-beweging. De 

AIVD waarschuwt voor het antidemocratische en anti-integratieve karakter van de 

stroming, dat voortvloeit uit de salafistische leerstellingen en dat kán resulteren in 

onverdraagzaam isolationisme, exclusivisme en parallellisme (het nastreven van op 

shari’a gebaseerde intermenselijke verhoudingen). De AIVD constateert dat hoewel 

de niet-gewelddadige stromingen zich inmiddels distantiëren van het gewelddadig 

jihadistische salafisme en jihadisten weren uit hun moskeeën, het antidemocratische 

en anti-integratieve karakter toch blijft bestaan. Daarbij professionaliseren zij 

ondertussen bovendien hun werkwijze, waardoor zij een grotere doelgroep weten te 

bereiken (AIVD, 2004b; AIVD, 2007). De eerder voorspelde groei van de beweging 

is inmiddels gestagneerd door toegenomen weerstand uit de moslimgemeenschap en 

tegenkracht van de Nederlandse overheden, aldus de dienst (AIVD, 2009). 

Desondanks blijft de zorg bestaan dat de salafi-beweging een bedreiging kan zijn voor 

de democratische rechtsorde. 

Niet alleen beschouwt de AIVD het salafisme als mogelijke voedingsbodem voor 

gewelddadige radicalisering
9
, ook de niet-gewelddadige aspecten van de beweging 

worden dus geproblematiseerd. Gevreesd wordt dat er moslimenclaves ontstaan waar 

de democratische vrijheidsrechten zoals vrijheid van godsdienst niet worden erkend, 

waardoor de autonomie van het individu onder druk komt te staan (AIVD, 2007, 

2008).  

In discussies over de salafi-beweging in Nederland gaat het niet alleen om het 

vermeende onvrije karakter van de inhoudelijke leerstellingen van het salafisme en de 

legitimering van geweld, maar ook om de veronderstelde fysieke en meer nog de 

sociale dwang met de daaruit voortvloeiende onderdrukking die van de verspreiding 

en praktisering van de leerstellingen uitgaat. Als autonomie wordt beschouwd als één 

van de kernwaarden van de democratie, dan zijn een aantal salafistische fenomenen 

inderdaad problematisch, zoals het superioriteitsprincipe en da’wa
10

, die volgens de 

AIVD tot onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden kúnnen leiden. In de praktijk 

ligt het ingewikkelder. Salafi’s stellen dat de islam vrijheid biedt en zien 

wetsvoorstellen voor het verbieden van de hoofddoek of niqab als teken van 

onderdrukking. Niet zelden benadrukken moslims hun eigen vrije keuze voor 

salafistische praktijken, zoals Samira bijvoorbeeld het dragen van de niqab in het 

voorgaande citaat uitdrukt als eigen keuze. Daarnaast is het niet meteen duidelijk wat 

de salafistische leerstellingen in de praktijk impliceren. Is er sprake van dwang en 

wordt daarmee de autonomie van het individu niet gerespecteerd? Wat is autonomie 

eigenlijk en wanneer is iemand niet autonoom en staat zijn of haar individuele vrijheid 

onder druk?  

De autonomie van het individu is één van de kernwaarden waarop een democratische 

samenleving is gebaseerd (Harrison, 1993; Rawls, 1971; Raz, 1986). Het niet 

respecteren van deze democratische kernwaarde door de salafistische gemeenschap 

vormt de achtergrond van de negatieve beoordeling van orthodoxe religie in het 

                                                           
8
 In 2011 werd de NCTb omgevormd tot de Nederlands Coördinator Terrorismebestrijding en 

Veiligheid (NCTV). 
9
 Radicalisering vat de AIVD op als een proces dat kan uitmonden in gewelddadig extremisme. 

10
 Missiewerking; verspreiding van het geloof.  
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algemeen en islamitische orthodoxie en salafisme in het bijzonder. Deze beoordeling 

vindt plaats zonder grondig empirisch onderzoek naar de manifestaties van de salafi-

beweging. De definitie van radicalisering die de AIVD hanteert, problematiseert het 

salafisme in al haar verschijningsvormen. Is dat terecht? We moeten daarvoor terug 

naar de fundamentele vraag: wat is de inhoud van het salafisme? Hoe manifesteert het 

salafisme zich in Nederland? Hoe wordt de leer verkondigd en hoe wordt deze 

nageleefd, geïnterpreteerd en in praktijk gebracht?  

 

Orthodoxie versus democratie? 

 

Er wordt vanuit gegaan dat een salafistische geloofsbeleving samengaat met politieke 

opvattingen die antidemocratisch zijn en de vrijheid van het individu onder druk 

zetten. Orthodoxie in het algemeen en islamitische orthodoxie in het bijzonder worden 

vaak als antipoden van democratie beschouwd. Deze tegenstelling wordt echter niet 

alleen door critici van het salafisme gebezigd, ook salafi’s en islamistische activisten 

definiëren zichzelf graag in oppositie tot het ‘onzuivere’ westen (Cesari, 2004: 54-55). 

Orthodoxie gaat meestal samen met een verwerping van aspecten van de niet-

islamitische of seculiere maatschappij. Salafi’s definiëren zichzelf graag in oppositie 

tot ‘de Ander’, in dit geval de moderne democratische rechtsstaat. Salafi’s 

beschouwen daarbij de islam als bevrijdend en de democratie en westerse waarden als 

onderdrukkend.  

 

Toch is een tegenstelling tussen salafisme, beschouwd als een vorm van religieus 

‘revivalisme’
11

 en de moderne democratische rechtsstaat helemaal niet zo duidelijk. 

Allereerst biedt de liberale democratie juist door het niet bestaan van een waarheid 

claimende machtsstructuur, ruimte voor fundamentalistische levensvisies (March, 

2007a, 2007b). De paradox van de moderne samenleving is eveneens dat de 

aantrekkingskracht van fundamentalistische en puriteinse religieuze bewegingen, 

zoals het salafisme en evangelisme, vergroot wordt als reactie op vergaande 

keuzemogelijkheden en vergaand moreel en cultureel relativisme (Cesari, 2004: 92; 

Roeland, Aupers, Houtman, De Koning & Noomen, 2010; Van Dijk-Groeneboer, De 

Koning, Kregting & Roeland, 2010; Roeland, 2005). Ten tweede is islamitisch 

revivalisme niet alleen een reactie op moderniteit. Religieus revivalisme is verweven 

met de moderniteit en liberaal secularisme (Mahmood, 2005). Veranderingen van 

religieuze autoriteit en religieuze argumentatie gaan samen met de ontwikkeling van 

de moderne staat waarin massamedia, onderwijs en technologische vernieuwingen de 

maatschappij veranderd hebben. Door deze ontwikkelingen zijn religieuze 

argumentatie, retoriek en concepten niet langer voorbehouden aan een religieuze elite, 

maar toegankelijk geworden voor een breder publiek. Bovenal wordt deze 

ontwikkeling gekenmerkt door politiek-religieuze activisten die publieke discussie 

over religie voeren en die hun autoriteit ontlenen aan de vrije toegang van de 

religieuze bronnen. Daarmee is de ondermijning van de onbetwistbare autoriteit van 

de religieuze elite mogelijk (Mahmood, 2005: 53-70, 79; Eickelman, 1992). De 

ontwikkeling en populariteit van de salafi-beweging kunnen in het licht van deze 

ontwikkelingen begrepen worden. Niet alleen betwisten salafi’s traditionele religieuze 

autoriteiten, ook pleiten ze voor een terugkeer naar de oorspronkelijke bronnen door 

                                                           
11

 Met revivalisme bedoel ik de herleving van religie door een toename van religieuze interesse, 

praktijken en organisaties.  In de moslimwereld is er een islamitische revival sinds de jaren zeventig 

(Mahmood, 2005).  
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deze zelf ter hand te nemen. Hiermee is de salafi-beweging een product van de 

moderniteit. 

Ten derde hoeft orthodoxie niet per definitie samen te gaan met het afstand nemen tot 

het moderne sociale en maatschappelijke leven. Er bestaat zoiets als moderne 

orthodoxie waarbij wel actieve participatie plaatsvindt (Van Bruinessen, 2010; Cesari, 

2004: 53). Dit werpt de vraag op in hoeverre salafi’s in Nederland actief 

maatschappelijk participeren. Bovendien is er volgens de salafistische leer weliswaar 

een verbod op bid’a (religieuze innovatie), dit verbod heeft geen betrekking op andere 

vernieuwingen. Het is een misvatting te denken dat salafi’s per definitie tegenstander 

zijn van maatschappelijke, technologische of wetenschappelijke ontwikkelingen en 

vernieuwingen. Integendeel, salafistische propagandisten zijn erg handig in het 

verspreiden van hun boodschap met de meest geavanceerde en moderne 

technologieën. Hun overredingstechnieken passen zij aan tijd en context aan. De salafi 

is niet te herkennen als een op een kameel rijdende middeleeuwse nomade, al doet de 

publieke opinie ons dat soms geloven, wanneer er gesproken wordt over een 

achterlijke anti-moderne religie. Ook is het ten slotte niet vanzelfsprekend dat een 

salafi per definitie democratische waarden verwerpt, hoewel een vlugge blik op de 

ideologie dat wel doet vermoeden. Dat moet eerst onderzocht worden. Er moet 

onderscheid gemaakt worden tussen verschillende vormen van islamitisch 

revivalisme. Niet elke islamitische born-again wil de democratische rechtsstaat 

omverwerpen om een islamitische staat in te richten. Islamitisch orthodoxe 

bewegingen bestrijden elkaar en verschillen sterk van mening over hun politieke en 

maatschappelijke idealen en strategieën. Ik wil in dit onderzoek laten zien dat dit ook 

het geval is binnen de salafi-beweging. 

 

Conformisme versus individualisme? 

 

In de moderne samenleving die gekenmerkt wordt door religieus, cultureel en moreel 

pluralisme als gevolg van de liberale principes van autonomie, kiezen individuen zelf 

hun religie en de manier waarop ze deze praktiseren. In de geseculariseerde moderne 

samenleving hebben religieuze autoriteiten hun monopolie op moraal verloren. Er is 

daarnaast sprake van religieuze individualisering doordat de invloed van religieuze 

autoriteiten afneemt. Religieuze individualisering is onderdeel van een bredere 

individualisering waarin het reflectieve zelf centraal staat. Het individu moet zonder 

dwang of manipulatie zelf kiezen hoe die zijn leven wil inrichten. Het kritisch 

vermogen leidt tot iemands emancipatie, terwijl onderwerping leidt tot iemands 

gebrek aan ‘agency’.
12

 Onderwerping aan een autoriteit (bijvoorbeeld op basis van 

een religieuze, culturele of sociale norm) komt vanuit deze visie altijd ten nadele van 

het zelf en er is daarom een negatieve relatie tussen het zelf en het sociale (Fadil, 

2008: 52-53; Scott, 2009). Religieus conformisme wordt  geproblematiseerd in dit 

liberale discours. Er wordt hierbij uitgegaan van een binaire oppositie tussen 

autonomie en religie. Maar deze tegenstelling is minder duidelijk dan in eerste 

instantie lijkt en is bovenal paradoxaal (De Koning, 2009a). Wanneer je deze 

tegenstelling bijvoorbeeld probeert toe te passen op de realiteit van salafi’s in de 

moderne samenleving wordt het moeilijker. Is het uit te leggen als conformisme of als 

individualisering wanneer iemand kiest voor een bepaalde interpretatie van de islam 

die ingaat tegen de islamitische tradities van iemands ouders? Cesari legt deze 

paradox als volgt uit: 

                                                           
12

 Agency kan het beste vertaald worden als handelingsvermogen of handelingsmogelijkheden. 
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‘Paradoxically, fundamentalism can be said to have a post-modern quality, in that it often proceeds 

from the deliberate rejection of worldliness and its excesses. In other words, fundamentalism is, more 

often than not, a freely chosen identity, not something imposed by the community, tradition, or the 

family. A puritan and separatist version of Islam is appealing to many young people, and in certain 

cases can even be a response to cultural and social ghettoization (2004: 54).  

 

Cesari breekt hiermee met het idee dat fundamentalisme niet meer is dan religieus 

conformisme. De religieuze beleving kan ook een autonoom karakter hebben. Ik wil 

in deze studie laten zien dat een proces van individualisering ook kan bestaan vanuit 

een religieus kader, dus door de islam en dat salafi’s hoewel onderworpen aan een 

waarheid claimend disciplinerend regime, zichzelf definiëren op basis van liberale 

noties van vrijheid en ‘jezelf zijn’ (Fadil, 2005; Jouili & Amir-Moazami, 2006; 

Mahmood, 2005; Scott, 2009). 

 

Religie versus secularisme? 

 

De verhouding tussen de moderne democratische rechtsstaat en vormen van 

islamitisch revivalisme, zoals het salafisme, is complex. Ondanks deze complexiteit 

wordt niet alleen salafisme, maar religie in het algemeen vaak als antipode beschouwd 

van moderniteit. Secularisering wordt daarbij als belangrijk kenmerk gezien van de 

moderniteit. Persoonlijke autonomie wordt binnen een seculiere visie als zeer 

belangrijk geacht en religie vormt daarvoor een bedreiging. Secularisering wordt 

meestal uitgelegd als het proces van verminderde invloed van religie in het publieke 

leven en de scheiding tussen kerk en staat. Het klassieke idee is dat naarmate de 

moderniteit zich verder ontwikkelt, religie steeds minder functie zal hebben in het 

publieke en politieke leven. Religie zal steeds meer tot het private domein van het 

individu behoren en uiteindelijk wellicht geheel verdwijnen. Wetenschappelijke 

inzichten ondermijnen bovendien het monopolie van de religie op de waarheid en zijn 

verklarende karakter, zo wordt gesteld. Dit sociologisch paradigma werd halverwege 

de twintigste eeuw ontwikkeld in de sociologische studie naar religie in westerse 

samenlevingen. De voorspelling is maar slechts gedeeltelijk waarheid geworden. De 

bepalende rol van de religie in het publieke leven in de westerse samenlevingen is 

weliswaar sterk verminderd door ontkerkelijking en ontzuiling, er is desondanks 

onder andere sprake van een revival van orthodoxe religieuze bewegingen (Aldridge, 

2001). De nieuwe religieuze bewegingen die vanaf de jaren zeventig in de Verenigde 

Staten opkomen, zijn niet in de laatste plaats populair onder de jonge goedopgeleide 

middenklasse, waarvan juist verwacht was dat zij de voorhoede in processen van 

secularisering zouden zijn (Bromley, 1988; Wright, 1988).
13

  

De functie van religie in de samenleving is weliswaar veranderd, maar deze 

ontwikkeling gaat niet noodzakelijkerwijs gepaard met het verdwijnen van religie als 

een onontkoombaar feit (Casanova in Cannell, 2010). Er is zelfs een onverminderde 

publieke aandacht voor religie in het geseculariseerde westen (Casanova, 2008). De 

deprivatisering van religie weerlegt het idee dat de privatisering van religie een 

empirisch feit is van de moderniteit. Verder is duidelijk geworden dat er verschillende 

interpretaties en praktijken van secularisering bestaan (Casanova, 2008).
14

 Amerika 

                                                           
13

 Jonge leeftijd wordt als kenmerk gezien van radicaliserende moslims (Buijs, Demant & Hamdy, 

2006), alsook van de meerderheid van jihadistische terroristen (Bakker, 2006). 
14

 Alleen al in Europa bestaat er grote verscheidenheid in de institutionele en praktische verhoudingen 

tussen staat en religie. In Europese landen is er weliswaar, zoals vanuit de theorie van secularisering 

ook gedacht wordt, sprake van institutioneel-functionele differentiatie; staat, religie, economie, 
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wordt als boegbeeld van moderniteit beschouwd, hoewel juist daar religie er een 

duidelijke publieke en politieke functie heeft
15

. Moderniteit en secularisme gaan niet 

noodzakelijkerwijs samen en daarmee is secularisme geen universeel toepasbare 

categorie op moderne samenlevingen (Casanova, 2008: 103-113). Desondanks wordt 

secularisering als onderdeel gezien van een mondiale universele ontwikkeling van de 

gehele mensheid (Casanova, 2008). Deze visie bedeelt de religie slechts een 

geïndividualiseerde of geprivatiseerde rol toe en legt religieus revivalisme slechts uit 

als een reactie op de dreiging van globalisering. Het ontstaan van 

gedeterritorialiseerde transnationale religieuze gemeenschappen, zoals die van het 

salafisme, daagt dit universalisme uit. Ook Asad (2003) en Taylor (2007) weerleggen 

de vanzelfsprekende verwevenheid van secularisme en moderniteit
16

. Zij gaan er net 

als Casanova (2008) vanuit dat secularisering niet een vanzelfsprekend en 

onontkoombaar feit van de moderniteit is, analyseren de notie secularisering als een 

historisch geconstrueerd idee en benadrukken het normatieve karakter van de theorie 

van secularisering.
17

 Islamitische geloofs- en gedragsuitingen worden in het 

seculariseringsdiscours geassocieerd met onderdanigheid, onvrijheid en 

gevangenschap in contrast met autonomie en vrijheid van het individu in de seculiere 

moderniteit. 

In navolging van Asads aandacht voor de macht van ideologie en praktijk en zijn 

bekritisering van de oppositie tussen religieus en seculier, nuanceren Hirschkind en 

Mahmood (2002) de stereotypen over islamitisch piëtisme en de binaire oppositie 

tussen autonomie en onderdanigheid. Ze laten zien dat er een stereotiep en sterk 

vereenvoudigd beeld bestaat over islamitisch fundamentalisme. Allerlei islamitische 

concepten en verschijnselen worden bij elkaar gebracht als fenomenen die 

voortvloeien uit islamitisch fundamentalisme als een enkelvoudig sociaal-religieus 

verschijnsel. Islamitische groeperingen verschillen echter sterk in hun doelen, morele 

en politieke ideeën.  

 

Ik wil aan de  hand van mijn onderzoek naar de salafi-beweging laten zien dat er een 

meer complexe verhouding is tussen de moderne democratische rechtsstaat (met 

autonomie als belangrijke waarde) en religieuze revival-bewegingen, zoals Casanova, 

Taylor, Asad en ook Scott (2009) de dichotomie tussen secularisme en religie ter 

discussie stellen. Moderniteit, democratie en secularisme zijn niet noodzakelijkerwijs 

de tegengestelden van religieus revivalisme. Secularisering wordt, hoewel als 

sociologisch paradigma achterhaald, als een normatief kader gebruikt voor de 

inrichting van de democratische rechtsstaat en problematiseert daarmee religie en 

orthodoxie in het bijzonder. Deze problematisering is een wezenlijk element in de 

normatieve betekenis van secularisering. Dit normatieve kader gaat ten onrechte uit 

van een negatieve relatie tussen salafisme en moderne democratie. Ik ontken echter 

niet dat moderniseringsprocessen wel degelijk de condities waarin religie zich 

ontwikkelt, manifesteert en wordt beleefd in belangrijke mate bepalen en invloed 

hebben op de kwalitatieve veranderingen van religie (Taylor, 2007). Die 

veranderingen worden gekenmerkt door religieus en moreel pluralisme, 

                                                                                                                                                                      
wetenschap zijn separate domeinen. Deze processen van differentiatie zijn echter niet homogeen 

verlopen en er is niet altijd sprake van strikte differentiatie (Casanova, 2008). 
15

 Casanova formuleert deze nuancering als reactie op de kritiek van Asad (Casanova, 2006). Asad 

vond Casanova’s eerdere notie van secularisering als zijnde institutionele differentiatie niet houdbaar 

(Asad, 2003).  
16

 Volgens Casanova vindt de notie zijn oorsprong in de transformaties in het Christendom. 
17

 Asad (2003) stelt dat de tolerantie van het secularisme begrensd is op basis van zijn eigen premissen. 
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individualisering en subjectivering van religie en daarmee samenhangende 

ondermijning van traditionele gezaghebbende structuren. Hoe past het salafisme in 

deze ontwikkelingen? In navolging van Casanova, Taylor en Asad wil ik tonen dat het 

salafisme niet per definitie tegengesteld is aan processen die ten grondslag liggen aan 

secularisme en moderniteit, maar wil ik de verwevenheid van de religiebeleving met 

de notie van autonomie beschrijven. Hoe verhoudt het salafisme zich tot deze 

moderne kenmerken van religiebeleving? Hoe verhoudt het conformisme aan een 

salafistische geloofsbeleving zich tot de democratische waarde van autonomie?  

 

Daarnaast ga ik mee in de lijn van de kritiek van Schielke (2009) op het werk van 

Mahmood en Hirschkind, die stelt dat ze te veel uitgaan van de religieuze moraal als 

coherent en duidelijk afgebakend geheel. In deze studie naar de salafi-beweging wil ik 

laten zien dat niet alleen de praktijk ervan in de Nederlandse context omgeven is met 

tegenstrijdigheden, maar tevens de ideologie op zich veranderlijk en tegenstrijdig is in 

haar toepassing. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor de relatie tussen de salafi-

beweging en de democratische waarde van autonomie. 

 

De keuze voor een exclusivistische en absolutistische religie, zoals het salafisme vaak 

wordt voorgesteld, wordt per definitie beschouwd als een verlies van autonomie, 

destructie van het zelf, verlies van het vermogen tot rationele besluitvorming, en 

daarom als onverenigbaar met de vigerende westerse waarden van autonomie, 

pluralisme en individualisme (Wright, 1991: 129). Daarnaast wordt het vrijwillige 

karakter van de keuze voor een dergelijke religiebeleving in twijfel getrokken en 

toetreding niet zelden afgedaan als manipulatie, rekrutering (als eerste fase in een 

proces van radicalisering dat uit kan monden in gewelddadig extremisme) of zelfs 

hersenspoeling
18

. Gedwongen bekering en gebrek aan een exitoptie zijn 

vanzelfsprekend onverenigbaar met democratische noties over autonomie, evenals de 

ontkenning van de vrijheid van religie. Maar in hoeverre is hiervan feitelijk sprake 

binnen de salafistische gemeenschap? Salafi’s portretteren zichzelf als tegenbeweging 

tegen een veronderstelde normvervaging en identiteitsverwarring door vergaand 

individualisme en pluralisme. Betekent dit ook dat zij zich slecht verhouden tot 

autonomie?  

 

1.2 Onderzoekskader 

 

Het is allereerst van belang dat ik het begrip autonomie omschrijf. Autonomie 

betekent zelfbeschikking. Autonomie is het principe dat de mens zijn leven zelf invult 

en vorm geeft. De autonomie van het individu wordt als één van de kernwaarden 

beschouwd waarop een democratie gebaseerd is, omdat deze samenhangt met de 

waarde vrijheid (Harrison, 1993; Raz, 1986). Democratie impliceert autonomie van 

burgers omdat in een democratie ‘het volk zichzelf regeert’. De moderne democratie 

waarborgt tevens autonomie van het individu: zij biedt burgers het recht op vrijheid 

van godsdienst, gedachte en geweten. Ze gaat uit van moreel pluralisme en moreel 

relativisme en toont zich neutraal in de formulering van waarheden over het goede of 

juiste leven (March, 2005). Zowel de staat als burgers onderling mogen elkaar niet 

dwingend (morele) waarheden opleggen. Autonomie gaat zowel over de verhouding 

                                                           
18

 In het artikel Zelfs Auschwitz hielp niet komt een moeder aan het woord die zegt dat haar zoon 

gehersenspoeld is door en gerekruteerd is voor de salafistische ideologie, door onder andere de As-

Soennah moskee. Ook wordt beschreven hoe zij hem tevergeefs weer ‘tot rede’ probeert te brengen 

(Groen & Kranenberg, De Volkskrant , 17 mei 2008). 
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tussen de staat en individuen en over individuen onderling. De samenleving moet 

individuen de rechten van vrijheid garanderen en daarmee de mogelijkheid creëren 

om een autonoom leven te leiden (Rawls, 1971). Autonomie kan in een democratie 

echter niet functioneren als absolute recht (Harrison, 1993). De autonomie van 

burgers moet deels opgeven worden om de democratie met haar besluiten en instituten 

te laten functioneren. De meerderheid bepaalt, tegelijkertijd wordt de minderheid 

beschermd door vrijheidsrechten en heeft zij de mogelijkheid om macht uit te 

oefenen. Harrison (1993) stelt ‘procedurele onafhankelijkheid’ centraal in zijn uitleg 

van autonomie. Er is sprake van procedurele onafhankelijkheid wanneer iemand 

zonder dwang of geweld tot een besluit, handeling of levenswijze komt (Dworkin, 

1988). Hij laat zien dat de manier waarop een resultaat of een besluit bereikt wordt, 

belangrijker is dan het resultaat of het besluit zelf. De afwezigheid van dwang staat 

centraal in alle definities van autonomie.  

Autonomie wordt in de literatuur grofweg op twee manieren begrepen en toegepast: 

als persoonlijke waarde en als politieke waarde. De eerste benadering is gebaseerd op 

ideeën van Mill en Raz, de tweede op het politieke liberalisme van Rawls en een 

procedurele democratieopvatting (Fennema, 2012; March, 2007b). Persoonlijke 

autonomie is volgens de eerste benadering niet alleen de vrijheid die een staat biedt 

om individuen hun leven naar eigen inzicht in te vullen met de afwezigheid van 

belemmeringen en dwang. Persoonlijke autonomie wordt tevens beschouwd als een 

moreel ideaal ten aanzien van het persoonlijke leven (Raz, 1986). Iemand is autonoom 

wanneer een persoon zijn leven vormgeeft op basis van weloverwogen beslissingen 

gestoeld op rationele overwegingen en kritische zelfreflectie en zonder 

belemmeringen, beperkingen of dwang van religieuze, traditionele of sociale 

conventies. Deze visie laat een autonome keuze tot het verwerpen van autonomie niet 

toe (Wissenburg, 2007). Praktijken die op basis van religieuze dogma’s of patriarchale 

verhoudingen tot stand komen worden vanuit deze visie per definitie 

geproblematiseerd. 

 

Volgens de tweede benadering van autonomie moeten personen liberale burgers zijn 

maar niet per se liberale individuen (Rawls, 1971). Autonomie is hier een zuiver 

politiek begrip, in plaats van een persoonlijk moreel ideaal. Dit politiek liberalisme 

doet geen uitspraak over het goede en stelt het kritisch, rationeel en reflectief denken 

als persoonlijk ideaal niet als voorwaarde (Galston, 1995; March, 2007b). Volgens dit 

begrip is het omarmen van autonomie als persoonlijk ideaal geen voorwaarde, maar 

slechts een mogelijkheid in een democratische rechtsstaat. Vanuit een politiek-liberaal 

standpunt geldt het recht om te leven volgens de normen van een gemeenschap, ook al 

onderstrepen deze niet het ideaal van persoonlijke autonomie. Wel moet iemand zich 

op vrijwillige wijze onderwerpen aan een disciplinerend regime, dat wil zeggen dat er 

sprake moet zijn van procedurele onafhankelijkheid. Het respecteren van politieke 

autonomie, de politieke rechten (vrijheid van gedachte, vrijheid van religie, vrijheid 

van meningsuiting en het recht op autonomie van andersdenkenden) en democratische 

spelregels die daarmee verbonden zijn, is daarmee wél voorwaardelijk. 

Deze politieke benadering van autonomie respecteert, in tegenstelling tot de eerste 

benadering, de belangrijkste voorwaarde van autonomie: procedurele 

onafhankelijkheid. Het risico van de benadering van persoonlijke autonomie is 

immers dat mensen ‘gedwongen bevrijd’ moeten worden van bepaalde ‘onvrije’ 

praktijken die zij mogelijk zelf als legitiem ervaren of als vrije keuze presenteren 

(denk bijvoorbeeld aan een hoofddoekenverbod of boerkaverbod). Dit principe van 

gedwongen bevrijding gaat in tegen het principe van procedurele onafhankelijkheid, 
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de belangrijkste voorwaarde van autonomie (Dworkin, 1988; Harrison, 1993). Ook 

gaat deze visie uit van een onafhankelijk reflecterend kritisch zelf en een oppositie 

tussen het zelf en het andere. Ik wil in deze studie laten zien dat deze notie van het 

zelf problematisch is en beargumenteren waarom ik uitga van een politiek begrip van 

autonomie. 

 

In de democratie geldt het recht op vereniging. Naast het recht op vereniging (of het 

vormen van gemeenschappen) is er een ander fundamenteel recht dat 

onvoorwaardelijk geldt om de individuele rechten van leden van gemeenschappen te 

beschermen, namelijk het recht om uit te treden, to dissociate (Galston, 1995; March, 

2005). Een gemeenschap geniet legitimiteit op basis van de instemming van haar 

individuele leden (Kukathas, 1992). Dit formele recht is echter niet voldoende om de 

vrijheidsrechten van individuen in gemeenschappen te beschermen, stellen critici van 

de politieke benadering van autonomie (Kymlicka, 1992, 1995). Hoe voorkom je 

onderdrukking in eigen kring? Wanneer is er sprake van een eigen keuze voor 

onderwerping aan religieus gezag? Wanneer weet je of iemand er uit eigen beweging 

voor kiest autonomie als persoonlijk ideaal niet te omarmen?  

De aanwezigheid van exitmogelijkheden is volgens sommigen het criterium bij het 

bepalen of iemand een niet-liberale praktijk of norm omarmt uit eigen beweging, dus 

zonder dwang, onder de conditie procedurele onafhankelijkheid (Kukathas, 1992; 

Slijper, 1999). Een individu moet op elk moment kunnen besluiten een bepaalde norm 

of praktijk van een gemeenschap te verwerpen en te verlaten. Concreet betekent dit 

bijvoorbeeld dat een vrouw elk moment kan besluiten om haar hoofddoek of niqab af 

te doen, of dat een man elk moment kan beslissen zijn baard af te scheren of niet meer 

te bidden. De exitmogelijkheid is een bruikbare ingang om te onderzoeken hoe de 

salafistische gemeenschap zich verhoudt tot autonomie. Dit formele recht is echter 

niet voldoende om te spreken van reële exitmogelijkheden en het niet gebruiken ervan 

geldt niet per definitie als bewijs van vrijwillige instemming (Bader, 2007; Green, 

1998; Okin, 2002; Spiecker, De Ruyter & Steutel, 2006). Om te analyseren hoe de 

salafistische gemeenschap zich tot autonomie verhoudt onderzoek ik daarom de 

condities én de drempels van exitmogelijkheden. Door de belemmeringen van 

exitmogelijkheden erbij te betrekken onderken ik de tekortkoming van een politieke 

begrip van autonomie. 

 

Er zijn exitmogelijkheden als er sprake is van procedurele onafhankelijkheid (geen 

dwang/geweld bij keuze en naleving norm, opvatting en gedrag) en ‘civic 

competence’ (kennis van en toegang tot alternatieven en politieke rechten en het 

respecteren ervan). Hoe verhoudt de salafi-beweging zich tot deze twee criteria? 

Uittreden kan formeel mogelijk zijn, maar alsnog niet realistisch als de kosten van 

uittreding hoog zijn (Sørensen, 1997). Uittreding kan ingrijpend zijn voor een 

individu, wanneer er sprake is van sociale afhankelijkheid, psychische 

afhankelijkheid, gedane investeringen, angst voor (fysieke) represailles, angst voor 

verlies van reputatie en bescherming of een gemarginaliseerde positie na uittreding 

(Demant, Slootman, Tillie & Buijs, 2008). Het is daarnaast zinvol om je af te vragen 

welke factoren bijdragen aan een duurzame participatie in groepen en daarmee de 

kosten van uittreding groter maken. Iemand kan bijvoorbeeld door zijn of haar 

betrokkenheid sociale relaties hebben opgebouwd die iemand dreigt te verliezen 

wanneer hij of zij uittreedt of kritiek uit. Deze drempels ontstaan en worden ook 

vergroot door isolement (Demant, et al., 2008). Isolement zal de exitmogelijkheden 
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beperken wanneer dit exclusiviteit van sociale relaties inhoudt en geen toegang tot 

alternatieven, keuzemogelijkheden en politieke rechten impliceert. 

 

In dit proefschrift onderzoek ik hoe de salafistische leer én praktijk zich verhouden tot 

de democratische waarde van autonomie door naar de exitmogelijkheden kijken. Het 

is belangrijk om beide aspecten te onderzoeken om geen afbreuk te doen aan de 

sociale realiteit. Het gaat er zowel om wat er in de gezaghebbende religieuze bronnen 

staat (Croes, 2011) als om dat wat moslims (in dit geval salafi’s) zeggen dat er in de 

Koran staat (Roy, 2004). Ideologie speelt een rol in het begrijpen van gedrag maar is 

niet de enige factor. Ook de dagelijkse praktijk is belangrijk. Een opvatting is lang 

niet altijd een voorspeller van gedrag. De antropologische methode is bij uitstek 

geschikt om opvattingen én de praktijk ervan te onderzoeken (Atkinson & 

Hammersley, 1994). De invloedrijke AIVD-publicaties, die tot nu toe een grote rol 

spelen in het begrijpen van de salafi-beweging, geven geen inzicht in 

betekenisgevingen van de betrokkenen van deze beweging; ze zijn primair gericht op 

de salafistische predikers en organisaties. We weten niet hoe de verkondigde 

boodschap wordt geïnterpreteerd, hoe de verhouding is tussen prediker en gelovige en 

hoe de bezoekers vorm geven aan de salafistische geloofsleer in hun dagelijkse leven. 

Ten slotte zijn de bronnen van de AIVD niet verifieerbaar, omdat verantwoording 

ontbreekt en openbaarheid niet mogelijk is. Ook wetenschappelijk onderzoek naar de 

praktijk van de salafi-beweging is summier.  

Het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) startte als eerste twee 

onderzoeksprojecten over radicalisering van moslims waarin het salafisme in 

Nederland ook zijdelings aan bod kwam: Buijs, Demant & Hamdy (2006) en 

Slootman & Tillie (2006). Ander wetenschappelijk onderzoek naar salafisme in 

Nederland raakt alleen het organisatorische niveau van het salafisme, is alleen gericht 

op het Umfeld van het salafisme, of bespreekt salafisme alleen in het kader van het 

debat over radicalisering. Weinigen slaagden erin om intensief veldwerk te doen 

onder de salafi’s zelf. Alleen de Radboud Universiteit start in 2006 als eerste een 

groot onderzoeksproject dat onder meer gericht is op de manifestatie van het 

salafisme, onder leiding van Prof. H. Motzki. De Koning en Becker deden vanuit dit 

project veldonderzoek naar de salafi-beweging in Nederland en andere Europese 

landen. Grondig empirisch onderzoek is nodig om de manifestaties van de salafi-

beweging te begrijpen en om de verhouding tussen deelname aan de salafi-beweging 

en de autonomie van betrokkenen te onderzoeken. De studie hoopt hier een bijdrage 

aan te leveren. 

 

De centrale onderzoeksvraag die ik wil beantwoorden, luidt: 

 

Hoe verhoudt de salafi-beweging zich tot de autonomie van het individu als 

democratische kernwaarde? 

 

Deze vraag wil ik beantwoorden aan de hand van de data die ik tijdens intensief 

veldwerk in en rondom salafistische organisaties in Nederland heb verzameld
19

. De 

                                                           
19

 Dit veldwerk werd verricht van december 2007 tot en met september 2008 in het kader van het 

onderzoek Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging dat ik samen met Prof. Jean Tillie en 

Sjef van Stiphout aan IMES heb verricht, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC) en op verzoek van de NCTb. Dit onderzoek betrof naast veldwerk ook 

een netwerkanalyse en een survey (in samenwerking met het CBS). Het onderzoek resulteerde in een 

rapport van deze drie auteurs dat in 2010 gepubliceerd werd.  
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centrale onderzoeksvraag valt uiteen in onderzoek naar procedurele 

onafhankelijkheid, civic competence en isolement. 

 

1. Procedurele onafhankelijkheid 

Er moet allereerst geen dwang zijn bij de naleving van de normen en praktijken, of 

sanctionering. Er is sprake van procedurele onafhankelijkheid als gelovigen de 

vrijheid krijgen hun eigen opvattingen en keuzen te bepalen. Procedurele 

onafhankelijkheid gaat over de verhouding tussen prediker en gelovigen, gelovigen 

onderling, de manier waarop de salafi-beweging georganiseerd is, wat zij beoogt en 

hoe de praktijk van de religieuze disciplinering eruit ziet. Ik zal procedurele 

onafhankelijkheid onderzoeken door de volgende twee vragen te beantwoorden.  

 

A. Welke organisatievormen zijn gunstig voor de conditie procedurele 

onafhankelijkheid en wordt de salafi-beweging gekenmerkt door deze 

organisatievormen? 

B. Hoe verhouden de politieke, maatschappelijke en religieuze opvattingen en 

ambities binnen de salafi-beweging zich tot procedurele onafhankelijkheid? 

 

2. Civic competence 

De tweede conditie wordt gevormd door civic competence. Ik benader deze 

competentie als de kennis van en toegang tot politieke rechten, kennis van en toegang 

tot alternatieven, en de omarming van deze politieke rechten. Vanuit een politiek-

liberale visie geniet de mens in een democratie politieke rechten die het recht op een 

autonoom leven beschermen. Deze rechten zijn onontbeerlijk voor autonomie. Deze 

politieke rechten zijn individuele rechten: vrijheid van gedachte, vrijheid van religie, 

vrijheid van meningsuiting en het recht op autonomie van andersdenkenden. 

 

A. Welke organisatievormen zijn gunstig voor de conditie civic competence en wordt 

de salafi-beweging gekenmerkt door deze organisatievormen? 

B. Hoe verhouden de politieke, maatschappelijke en religieuze opvattingen en 

ambities binnen de salafi-beweging zich tot civic competence? 

C. Wat betekent participatie in de salafi-beweging voor civic competence? 

D. Wat is de relatie tussen sociale relaties, maatschappelijke participatie en civic 

competence? 

 

3. Isolement 

Ten slotte wil ik de relatie onderzoeken tussen de condities van exitmogelijkheden en 

isolement. Kan isolement de kosten van uittreding groter maken?  

 

A. Welke vormen van participatie zijn gunstig voor de autonomie van betrokkenen en 

op welke manieren committeren gelovigen zich aan de salafi-beweging? 

B. Hoe verhoudt de salafistische geloofsbeleving zich tot sociale relaties? 

C. Hoe verhoudt de salafistische geloofsbeleving zich tot maatschappelijke 

participatie?   

 

Ik benader exit of uittreding in de brede zin van het woord. Ik integreer zowel het 

geheel verwerpen van de salafistische leerstellingen en de verwerping van de islam 

(afvalligheid), als partiële exit, het gedeeltelijk loslaten van de normen, waarden en 

voorschriften of deze op eigen wijze interpreteren. Er is sprake van een partiële exit, 

als gedeeltes van de salafistische geloofsbeleving niet nageleefd worden, bekritiseerd 
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of verworpen worden. Deze partiële uittreding gaat uit van religieus pluralisme en 

vrijheid van interpretatie en praktisering. Partiële uittreding houdt in dat je weliswaar 

deel blijft uitmaken van een gemeenschap maar tegelijkertijd, gebruikmakend van de 

politieke rechten, interne normen en waarden probeert te transformeren of een eigen 

interpretatie praktiseert. 

 

1.3 Leeswijzer 

 

De bovenstaande condities en belemmeringen van exitmogelijkheden zal ik 

behandelen aan de hand van vier thematische hoofdstukken die achtereenvolgens gaan 

over organisatievormen (hoofdstuk 5), religieuze disciplinering (hoofdstuk 6), 

politieke opvattingen en ambities (hoofdstuk 7) en tot slot participatie (hoofdstuk 8). 

Deze studie sluit af met een samenvatting en een conclusie, waarin ik de centrale 

onderzoeksvraag beantwoord (hoofdstuk 9).Voordat ik deze hoofdstukken behandel 

zal ik eerst in hoofdstuk 2 de onderzoeksmethode verantwoorden en reflecteren op het 

veldwerk. In hoofdstuk 3 zal ik het begrip autonomie en de relatie met vrijheid en 

democratie analyseren. Ik verantwoord daar ook mijn keuze voor een politiek begrip 

van autonomie en ik formuleer mijn kritiek op de notie van het onafhankelijke zelf.  

In hoofdstuk 4 geef ik een korte inleiding op de ontwikkeling en ideologie van de 

transnationale salafi-beweging. De islamitische termen die ik in dit onderzoek 

gebruik, worden toegelicht in het glossarium.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


