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Hoofdstuk 2  Methodische verantwoording en reflectie 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden beschreven die ik gebruikt heb om 

de onderzoeksvraag te beantwoorden. Duidelijk wordt ook waarin dit onderzoek zich 

onderscheidt van ander onderzoek naar de salafi-beweging. Tot slot reflecteer ik op 

dilemma’s, moeilijkheden en voordelen van mijn positie als onderzoeker in de salafi-

beweging. 

 

2.1  Methodische verantwoording  

 

Methoden en dataverzameling 

 

Dit onderzoek is gebaseerd op intensief antropologisch veldwerk dat ik verricht heb in 

en rondom de As-Soennah moskee in Den Haag, de El-Fourkaan moskee in 

Eindhoven, de El Islam moskee in Roermond waar de salafistische organisatie Alfeth 

actief is, en op een tiental andere locaties in Nederland
20

. Stichting As-Soennah met 

voorman imam Fawaz Jneid is een prominente, maar niet onbetwiste speler in het 

Nederlandse salafistische landschap. De Haagse As-Soennah moskee met een actieve 

groep jongeren die de drukbezochte website al-yaqeen.com onderhoudt, en 

jongerenpredikers, geldt als één van de belangrijkste en actiefste salafistische centra 

in Nederland. Tijdens het veldwerk was Fawaz Jneid de imam van de moskee. Op het 

moment van schrijven ontstond een conflict tussen het moskeebestuur en de imam, dat 

uiteindelijk heeft geleid tot ontslag van de imam. De El-Fourkaan moskee in 

Eindhoven is de centrale locatie van de Saoedische organisatie Al-Waqf. De El-

Fourkaan fungeert als een salafistisch centrum in het zuiden van Nederland. De derde 

locatie, de El Islam moskee in Roermond is kleinschaliger en nieuwer. Hoewel de 

locatie perifeer is, is de moskee wel degelijk een zeer actief centrum in Limburg die 

ook contacten onderhoudt met enkele Vlaamse moskeeën en organisaties. De El Islam 

moskee is in principe geen salafistische organisatie. De jongerenorganisatie Alfeth, 

die er intensief mee verbonden is, is wel een actieve salafistische jongerenorganisatie. 

Hoewel er directe samenwerking en uitwisseling bestaat tussen Alfeth en de grote 

centra, kent Roermond toch zijn eigen koers, dynamiek en predikers.  

Deze drie onderzoekslocaties vormen belangrijke netwerken in de Nederlandse salafi-

beweging, maar zij zijn zeker niet de enige spelers in het veld. Dit onderzoek bestrijkt 

dan ook niet de manifestatie van de hele Nederlandse salafi-beweging. In hoofdstuk 4 

en 5 ga ik dieper in op aard van deze drie locaties en de betekenis ervan in de 

Nederlandse salafi-beweging.  

 

Hoewel dit de hoofdlocaties van het onderzoek zijn, heb ik in een later stadium het 

veldwerk op incidentele basis verbreed naar andere steden. Al snel werd namelijk 

duidelijk dat de netwerken van zowel de predikers als de bezoekers zich niet tot deze 

locaties beperken. Om inzicht te krijgen in de beweging, omvang en invloed van deze 

netwerken heb ik daarom ook veldwerk verricht in Utrecht, Amsterdam, Tilburg, 

Nijmegen, Helmond, Den Bosch, Oss en Heerlen. In deze steden worden ook 

activiteiten georganiseerd vanuit de drie genoemde organisaties en geven predikers 

van deze organisaties lezingen. Ook zijn er initiatieven die zelfstandig worden 

ontplooid buiten de centra om. De dynamiek is anders in de organisaties die niet direct 

                                                           
20

 Voor een overzicht van alle organisaties en moskeeën die in het veldwerk betrokken zijn, verwijs ik 

naar bijlage I. 
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verbonden zijn aan de centra, bijvoorbeeld door het ontstaan van quiëtistische en 

jihadistische netwerkjes die zich bewust afkeren van de centra. In deze steden zijn 

activiteiten bezocht, interviews gehouden met predikers, imams en overige salafi’s. 

Hierbij zijn ook niet-salafistische moslimorganisaties betrokken. Het antropologisch 

veldwerk heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden van december 2007 tot en met 

september 2008. Na 2008 heb ik op incidentele basis nog enkele bijeenkomsten 

bezocht, personen geïnterviewd en ontwikkelingen op het internet gevolgd. 

 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden heb ik gekozen voor 

antropologische methoden: participerende observatie, interviews en informele 

gesprekken. Hierbij ben ik als onderzoekster ‘ondergedompeld’ geweest in het veld en 

dat maakt het mogelijk om verschijnselen, gebeurtenissen en informanten van 

‘binnenuit’ te begrijpen en te beschrijven. Dit perspectief wordt in de antropologie 

insider’s view of de native’s point of view genoemd (Het Hart, Van Dijk, De Goede, 

Jansen & Teunissen, 2001). Beschrijvingen vanuit de perceptie van de informanten, 

dus vanuit de native’s point of view, bieden allereerst een schat aan informatie, 

leveren tegelijkertijd een beter begrip van mensen en verschijnselen en breken ten 

slotte met misvattingen die vanuit vooroordelen ontstaan of worden veroorzaakt door 

gebrek aan informatie. De antropologische methoden maken het mogelijk de 

discrepantie tussen opvattingen en gedrag te onderzoeken, wat niet mogelijk is bij een 

survey (Atkinson & Hammersley, 1994).  

De antropologie werkt vanuit drie principes: directe waarneming, contextualiteit en 

triangulatie. De directe waarneming wordt ingezet in de methode van de 

participerende observatie. De onderzoeker is aanwezig in het onderzoeksveld en 

verzamelt data. De onderzoeker vormt hierbij zelf het meetinstrument. Er is geen 

tussenkomst tussen onderzoeksveld en onderzoeker (Cohen, 2000). Het 

onderzoeksveld wordt daarbij beschouwd in zijn context. Het principe van triangulatie 

houdt in dat de veldwerker informatie vanuit verschillende invalshoeken vergaart. 

Triangulatie is belangrijk om informatie te kunnen toetsen en om tot een totaalbeeld te 

komen van de complexiteit van het onderzoeksveld. Ik heb hiervoor naast gesprekken 

in salafistische omgevingen ook interviews afgenomen met personen die niet 

betrokken zijn in de salafi-beweging, zoals gemeenteambtenaren, functionarissen van 

maatschappelijke organisaties en niet-salafistische moslims. Een potentieel nadeel van 

de antropologische methode is dat de onderzoeker zich te veel inleeft in het 

studieobject en de noodzakelijke afstand niet meer kan bewaren. Triangulatie en 

periodes van  afstand verminderen de kans op ‘overidentificatie’ met het veld.  

 

De antropologische methode wordt gekenmerkt door betrokkenheid en 

kleinschaligheid. Het doel van antropologisch onderzoek is niet om nomothetische 

uitspraken te doen. Wel levert het diepgaande idiografische beschrijvingen op 

(Atkinson & Hammersley, 1994; Bernard, 2002; Spradley, 1980). De interne validiteit 

van de methode wordt dan ook hoog geacht. Vergeleken met bijvoorbeeld 

gestandaardiseerde vragen in een survey zijn de data uit veldwerk oneindig veel rijker 

en diepgaander. Toespitsing en kleinschaligheid zijn noodzakelijk om de nodige 

diepgang te verkrijgen. Het nadeel van deze methode is dat er geen statistische 

gegevens vergaard kunnen worden die met een representatieve steekproef wel te 

verkrijgen zijn. Zo kan ik op basis van dit kleinschalig onderzoek geen algemene 

uitspraken doen of wetmatigheden ontdekken over bijvoorbeeld het aantal salafi’s of 

hun persoonlijke achtergronden, zoals hun onderwijsniveau of beroepspraktijk.  
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Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is het van belang dat er langdurige 

relaties worden onderhouden met de informanten
21

. De veldwerker is sterk afhankelijk 

van hen om het onderzoek te laten slagen. Zeker aan het begin van het onderzoek als 

het veld nog onbekend is. Dan heeft de veldwerker zogenaamde sleutelinformanten 

nodig. Sleutelinformanten introduceren de onderzoeker bij andere informanten, 

wijzen de weg in het veld en openen deuren voor je. De sleutelinformanten zijn een 

brug naar contacten. Zo bouwt de onderzoeker stap voor stap een groter netwerk op. 

Deze manier van netwerkselectie wordt snow ball sampling genoemd (Bernard, 

2002). De participerende observant maakt geen gebruik van representatieve 

steekproeven maar gaat af op informanten die hij of zij opzoekt, die worden 

voorgeleid of toegewezen en de onderzoeker kennis kunnen overdragen over de 

cultuur.  

 
‘We select ethnographic informants for their cultural competence rather than for their statistical 

representativeness’ (Bernard, 2002: 187).  

 

Het is daarom belangrijk goede sleutelinformanten te kiezen en te investeren in deze 

contacten. Door de langdurige relaties die ik ben aangegaan met de informanten, is 

diepgaande analyse mogelijk van de betekenisgeving en de beleving van het 

salafisme. Informanten kunnen je informatie geven, maar kunnen tegelijkertijd 

functioneren als zogenaamde gatekeepers. Zij houden ingangen tot andere 

informanten en informatie gesloten. Zodra ik hier in het veld mee te maken kreeg, 

moest ik op creatieve manier andere ingangen zoeken of moest ik nog meer investeren 

in het vertrouwen om de gatekeeper zo ver te krijgen me alsnog toegang te geven. Dit 

onderzoek richt zich op een tamelijk gesloten en moeilijk toegankelijke groep.  Des te 

belangrijker is de investering in de relaties tussen de onderzoeker en de 

onderzoeksgroep. De antropologische methoden zijn bij uitstek geschikt in een 

moeilijk toegankelijk veld waar de relatie tussen opvattingen en gedrag geanalyseerd 

moet worden. Daarnaast is de omgeving sterk gepolitiseerd. De salafi-beweging staat 

onder maatschappelijke en politieke druk en het is aannemelijk dat verschillende 

veiligheidsdiensten de beweging scherp in de gaten houden gezien de vele 

overheidspublicaties (zie onder meer AIVD, 2004b, 2007, 2009; NCTb, 2006, 2008). 

Een zeer intensieve tijdsbesteding en langdurig verblijf zijn daarom noodzakelijk om 

vertrouwen te winnen, en zo betrouwbare informatie in te winnen (Bernard, 2002). 

Ook is het veelvuldig ‘rondhangen’ in salafistische omgevingen belangrijk geweest. 

Hierdoor kunnen mensen wennen aan je aanwezigheid, waardoor er vertrouwen kan 

worden opgebouwd en tegelijkertijd geobserveerd kan worden. Door de gewenning 

aan je aanwezigheid ben je minder zichtbaar als onderzoeker.  

 

Het frontstage-backstage-dilemma, de discrepantie tussen ‘wat er gezegd wordt’ en 

‘wat er gedaan wordt’, blijft ondanks de diepgang van de antropologie voor een deel 

onopgelost. Het blijft onmogelijk om te weten of ik alles heb gezien. Het frontstage-

backstage-dilemma is vooral van belang bij de duiding van de publieke matiging van 

bepaalde predikers. Omdat het onderzoek zowel de ideologie van het leiderschap als 

de interpretaties van de aanhang omvat, is er wel zicht op hoe gelovigen de matiging 

van de predikers ontvangen. Ik raak hier ook aan een ander aspect van 

dataverzameling: de betrouwbaarheid van de metingen, onderzoekslocaties en 

activiteiten. Veldwerk wordt als valide gezien, maar, vergeleken met surveys, als 

minder betrouwbaar: zou een andere onderzoekster tot dezelfde resultaten zijn 
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 Zie bijlage I voor een overzicht van informanten (afkomst, leeftijd, burgerlijke staat). 
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gekomen? Om de betrouwbaarheid in antropologisch veldwerk te maximaliseren heeft 

Bruyn het concept van subjective adequacy geïntroduceerd (Bruyn, 1966). 

Betrouwbaarheid wordt nagestreefd door subjective adequacy te maximaliseren. Dit is 

te bereiken door zoveel mogelijk de volgende zes aanwijzingen in acht te nemen: 

1. Tijd. Hoe meer tijd de onderzoekster doorbrengt in het veld, hoe groter de 

betrouwbaarheid. 

2. Plaats. In deze periode was er direct persoonlijk contact met de informanten in het 

veld. Dit persoonlijk contact werd ook gerelateerd aan de plaats waarin het contact 

plaatsvond. 

3. Context. De veldwerker heeft onderzoek gedaan in een groot aantal verschillende 

sociale omstandigheden: in diverse moskeeën en organisaties, maar ook in huis, op 

straat, op school, in de winkel, bij familie en bij vrienden. 

4. Taal. Vrijwel de meeste informanten spreken de Nederlandse taal. Ook was 

de onderzoekster bekend met het salafistische ‘jargon’. 

5. Intimiteit. De veldwerker heeft intieme relaties opgebouwd met informanten zodat 

zij gedurende het onderzoek werd betrokken in activiteiten, discussies, gesprekken en 

problemen die als privé worden beschouwd in de onderzoeksgroep. Er wordt daarbij 

actieve betrokkenheid van de veldwerker verwacht. 

6. Consensus. Er bestaat overeenstemming tussen de veldwerker en de 

informanten. De informanten hebben bevindingen en interpretaties van de veldwerker 

bevestigd, zowel direct (door (herhaling van) gesprekken) als indirect (door observatie 

van gedrag). 

 

Gedurende tien maanden heb ik zeven dagen per week contact onderhouden met het 

veld. Ik heb contact gehad met meer dan 70 informanten, waarvan ik met 12 een 

intensieve relatie heb opgebouwd. In en rondom de onderzoekslocaties heb ik vele 

gesprekken gevoerd met salafistische gelovigen. Het betrof van tevoren afgesproken 

langdurige interviews, maar voornamelijk informele gesprekken tijdens de bezoeken 

aan de moskeeën, bezoeken bij informanten thuis, op straat, per mail, MSN en 

telefoon
22

. Door het veldwerk buiten de moskeeën is er zicht ontstaan op de interactie 

tussen de moskee en de wereld daarbuiten. Ik heb de meeste informanten ontmoet in 

moskeeën. Het contact werd soms voortgezet tussen de moskeemuren, maar ook 

daarbuiten. Ik werd in een later stadium uitgenodigd bij informanten thuis, bij overige 

organisaties en activiteiten en bij feestjes van nog onbekende informanten. Zo bleek 

dat de moskee niet alleen voor mij maar ook voor veel informanten soms slechts een 

vertrekpunt en ontmoetingspunt is in hun dagelijkse leven en in hun verdere religieuze 

ontwikkeling.  

De dataverzameling omtrent ideologie, leiderschap en organisatie bestond allereerst 

uit interviews met predikers, imams, bestuursleden en vrijwilligers. Ten tweede heb ik 

informatie verzameld over de ideologie en de organisatiestructuur en -cultuur via 

participerende observatie. Ik heb lezingen, cursussen, vrijdagspreken, conferenties en 

overige activiteiten bijgewoond. Ten slotte heb ik gepubliceerde stukken geanalyseerd 

van de organisatie op schrift en internet. Het schriftelijke en visuele salafistische 

materiaal is zeer omvangrijk en gemakkelijk toegankelijk.  
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 Zie bijlage II voor de topiclijst die gebruikt is tijdens deze interviews en informele gesprekken. 
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Inhoudelijk en methodisch onderscheid 

 

In Europa zijn sinds enkele jaren enkele studies naar de salafi-beweging verricht. 

Onderzoek naar salafisme in Frankrijk gaat over quiëtistische salafi’s, die een 

interpretatie van het salafisme vertegenwoordigen. Het beschrijft hoe zij zichzelf een 

verheven status toeschrijven, zichzelf afzonderen en een ambigue verhouding hebben 

tot de moderniteit (Adraoui, 2008, 2009). Ander onderzoek in Frankrijk beschrijft de 

ideologische ontwikkelingen en historische wortels van het salafisme (Amghar, 2006, 

2009). Engels onderzoek gaat over de aantrekkingskracht van het salafisme voor 

jonge Britse moslims en de ideologische en historische ontwikkelingen en 

opsplitsingen (Hamid, 2008, 2009). Het Frans en Engels onderzoek bestrijkt telkens 

één aandachtsveld. Het beschrijft ofwel de ideologische ontwikkelingen en historische 

wortels van het salafisme of één factie. Tot nu toe is er weinig geschreven over de 

religieuze en dagelijkse praktijk, met andere woorden de leefwereld van gelovigen. 

Onderzoek dat goed de interne ideologische discussies en conflicten binnen het 

salafisme in kaart brengt, gaat niet of nauwelijks over de praktisering van het 

salafisme in de Europese maatschappelijke context (bijvoorbeeld Wiktorowicz, 

2005b, 2006).  

 

In Nederland is ook onderzoek gedaan naar de salafi-beweging. Onderzoek naar het 

salafisme in Nederland bestaat tot nu toe veelal uit projectonderzoek. De focus van 

deze projectonderzoeken, die de overheid de afgelopen jaren heeft gefinancierd, is 

meestal veiligheidsgerelateerd, door het salafisme exclusief als 

radicaliseringsfenomeen te definiëren. Deze benadering maakt religieuze uitingen en 

opvattingen per definitie verdacht. Het dragen van een lange baard, het sluiten van een 

informeel huwelijk
23

, het inwinnen van religieus advies bij een salafistische 

organisatie, of het dragen van een niqab worden door deze benadering per definitie 

gecriminaliseerd. Dat kan een grondige analyse van de omgang met deze uitingen en 

onderzoek naar de achterliggende motieven in de weg staan.  

Alleen de Radboud Universiteit startte in 2006 als eerste een groot door NWO 

gefinancierd onderzoeksproject dat onder andere gericht is op de manifestatie van het 

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

project veldonderzoek naar het salafisme in Nederland. De Koning heeft veelzijdig 

veldonderzoek verricht onder moslimjongeren en de dynamiek van de Nederlandse 

salafi-beweging (zie bijvoorbeeld 2008, 2009b, 2011a, 2011c, 2012). Ook Geelhoed 

verrichtte in het kader van een promotieonderzoek veldwerk naar individuele 

fundamentalistische moslims, waaronder salafi’s (Geelhoed, 2011). Geelhoed geeft 

inzicht in de leefwereld van fundamentalistische moslims en ze heeft het proces van 

radicalisering diepgaand geanalyseerd (Geelhoed, 2011). Ander onderzoek naar 

salafisme in Nederland raakt alleen het organisatorische niveau van het salafisme
24

 of 

is alleen gericht op het Umfeld van het salafisme.  

                                                           
23

 In 2006 bracht de NCTb een nota uit over de maatschappelijke en veiligheidsrisico’s van informele 

islamitische huwelijken. In de nota staat centraal dat door gewelddadige radicale moslims het informele 

huwelijk gebruikt wordt om vrouwen te rekruteren voor de jihad (NCTb, 2006). Door deze nadruk op 

jihadisme – hoewel begrijpelijk vanuit de taak van de NCTb – en het gebrek aan grondige analyse van 

deze religieuze praktijk, worden informele huwelijken in de publieke opinie onterecht primair 

gerelateerd aan jihadisme. 
24

 De studie van Hans Moors en Menno Jacobs naar de salafistische prediker Ahmed Salam uit Tilburg 

en de participatie en integratie van zijn volgelingen moet hierbij als uitzondering genoemd worden 

(Moors & Jacobs, 2009). De analyse betreft echter met name een analyse van Ahmed Salam als 

prediker en in mindere mate van de moskeebezoekers en de religieuze praktijk. 
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Het veldwerk dat tot nu toe verricht is, richt zich steeds op één aandachtsveld. 

Geelhoeds onderzoek laat de religieuze en organisatorische inbedding achterwege, 

doordat de salafi-beweging als zodanig niet de onderzoeksfocus had. De Koning 

behandelt de salafi-beweging niet als democratische probleem. De vraag hoe het 

salafisme zich verhoudt tot democratie staat wel centraal in mijn onderzoek. Maar 

daarenboven, en daarin onderscheidt mijn onderzoek zich inhoudelijk van ander 

onderzoek, heb ik de dagelijkse religieuze praktijk van gelovigen onderzocht. 

Niemand wist nog hoe salafi’s hun dagelijkse leven inrichten, wat zij met de ideologie 

doen die de predikers verkondigen en welke weerslag dat precies heeft voor hun 

deelname in de maatschappij. Daar heeft dit onderzoek verandering in gebracht; het 

geeft een beschrijving van de veelzijdigheid van de manifestatie van de salafi-

beweging in Nederland en biedt dus inzicht in de ideologie én de praktijk. Het geeft 

zowel inzicht in de salafistische ideologie en organisatievormen die veelal door 

mannen worden gedomineerd als in de veelzijdige praktijk van voornamelijk 

vrouwelijke gelovigen.  

 

Geelhoed en de Koning hebben gedegen veldwerk verricht in Nederland. Zij waren 

echter niet de eerste. De freelance-journalist Pouw bracht in 2008 als eerste een 

diepgaande beschrijving uit van de salafistische gemeenschap in Nederland. Pouw 

wilde met eigen ogen zien hoe het salafisme in Nederland gestalte krijgt en volgde 

een jaar lang lessen bij de salafistische prediker Suhayb Salam. Hij schreef zijn 

ervaringen in een boek (Pouw, 2008), dat de nodige publieke en politiek-bestuurlijke 

interesse trok. Hij wist in zijn boek de problematische elementen van de beweging 

bloot te leggen, waaronder de onverdraagzaamheid die van de ideologie kan uitgaan. 

Het werk van Pouw is prijzenswaardig omdat sommige (project)onderzoekers destijds 

er niet in slaagden met soortgelijke intensiviteit een kijkje te nemen in het leven van 

salafi’s. Ze kregen simpelweg geen toegang of slechts in zeer beperkte mate. Dit komt 

mijns inziens niet alleen door het korte tijdsbestek en de politieke context waarin 

projectonderzoek verricht moet worden, maar ook door beperkte kennis en ervaring 

van de antropologische methoden of weinig kennis van de onderzoeksgroep. Voordat 

ik mijn eigen veldwerk verrichtte, had ik al uitgebreid kennis gemaakt met politieke, 

maatschappelijke en religieuze discussies en gevoeligheden onder moslimjongeren 

door mijn veldwerk naar de Arabisch-Europese Liga in Nederland en België
25

. 

Sommige onderzoekers die op ‘het veld’ afgestuurd werden, hadden misschien nog 

nooit met ‘een moslim’ gesproken. Het is daarnaast zaak dat mensen geschoold 

worden in de antropologische methoden, voor ze in naam van deze methoden hun 

autoriteit claimen.  

 

Vanuit de antropologie bezien is het een zinvolle onderneming om een jaar lang ‘mee 

te doen’ in een onbekende wereld om deze te leren begrijpen, zoals Pouw dat met 

grote intensiteit heeft gedaan. Maar een kritische lezing van zijn boek geeft helaas 

blijk van methoden die validiteit missen. Pouw claimt weliswaar een grondige 

waarheidsgetrouwe inkijk in de wereld te geven, waarvan de levensechte verhalen ook 

gedeeltelijk van lijken te getuigen, maar een wetenschappelijke analyse is het niet
26

. 

                                                           
25

 Dit onderzoek vond tijdens mijn studie culturele antropologie plaats aan de Radboud Universiteit in 

Nijmegen onder begeleiding van Prof. Frans Hüsken. 
26

 Uiteraard claimt het boek geen wetenschappelijke studie te zijn, maar het werd door beleidsmakers 

wel als een vrucht van gedegen onderzoeksjournalistiek gebruikt. Pouw trad op in een conferentie als 

‘radicaliseringsdeskundige’, ook had zijn boek beleidsconsequenties in Utrecht.  
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Hij heeft het nagelaten (kritische) vragen te stellen aan zijn onderzoeksgroep
27

, als 

ook aan zichzelf
28

. Kritische reflectie op de eigen positie in het veld is een belangrijk 

onderdeel van veldonderzoek (Arendell, 1997; McCorkel & Myers, 2003). Zo is uit 

het boek op te maken dat elke keer wanneer Pouw iets onbegrijpelijks aantrof in het 

veld, of iets meemaakte waar hij boos van werd, hij niet besloot om ‘vragen te 

stellen’, maar alleen zijn observatie en verontwaardiging opschreef. Hij heeft 

weliswaar geobserveerd, maar zijn participatie bleef bij het passief ontvangen van 

informatie die hij niet begreep en die hem emotioneerde. Het boek leest dan ook niet 

als een antropologische analyse die bijdraagt aan kennis over een ingewikkeld 

maatschappelijk fenomeen. Naast participerende observatie is het voeren van 

vraaggesprekken, van langdurige interviews op afspraak tot korte gesprekken op 

straat, essentieel in de antropologische methoden. In mijn onderzoek gebruik ik beide 

methoden, waarbij ik voortdurend balanceer tussen verschillende mate van 

participatie (Bernard, 2002; Spradley, 1980: 58-62).  

De antropoloog is daarnaast verplicht om kritisch na te denken over zijn eigen positie 

ten opzichte van de groep; de onderzoeker zelf is immers het meetinstrument. 

Reflectie op je eigen rol als onderzoeker in het veld alsmede op je eigen opvattingen 

en uitgangspunten, is belangrijk, zodat een goede balans tussen distantie en 

betrokkenheid behouden wordt. Relaties tussen mensen zijn immers nooit neutraal en 

dragen impliciet of expliciet maatschappelijke, culturele en politieke betekenissen die 

de onderzoekspraktijk beïnvloeden, bemoeilijken of juist vergemakkelijken (Arendell, 

1997; Bernard, 2002; Cohen, 2000; McCorkel & Myers, 2003). Hierop ga ik in de 

volgende paragraaf nader in. 

 

2.2 Reflectie op mijn rol als vrouwelijke ‘andersgelovige’ onderzoeker  

 

Het is belangrijk in dit intensieve antropologische veldwerk dat de onderzoeker 

evenwicht bewaart tussen betrokkenheid en distantie (Cohen, 2000). Volledige 

neutraliteit is onmogelijk. Naast technische aspecten (zoals neutrale vraagformulering, 

periodes van fysieke afstand) dragen ook bewustwording van en reflectie op de eigen 

bias hiertoe wel bij. Twee zaken hebben een rol gespeeld tijdens mijn veldwerk als 

onderzoeker: mijn eigen levensbeschouwelijke achtergrond en mijn vrouw-zijn.  

 

Vanaf de eerste dag van mijn onderzoek tot en met de dag van vandaag koesteren 

mijn informanten de hoop dat ik ‘zal terugkeren’ tot de islam
29

, omdat ik geen moslim 

ben. Hoewel zij van mening zijn dat alleen Allah mij daartoe kan leiden, trachten ze 

mij op allerlei manieren daar een handje bij te helpen. Dit brengt de nodige voordelen 

alsook beperkingen met zich mee. Het voordeel is dat ik overspoeld wordt met 

informatie over de (salafistische) islam. Ik krijg boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s en 

kledingstukken cadeau. Ik word toegevoegd aan mailinglijsten, waardoor ik allerlei 

informatie, verhalen, links, video’s, uitnodigingen voor lezingen, conferenties en 

zusterbijeenkomsten krijg toegestuurd. Informanten willen om die reden heel graag 
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 Pouw heeft bijvoorbeeld geen uitleg gevraagd waarom Suhayb een meisje adviseerde om haar oude 

schoolbijbel te verbranden.  
28

 Het is allerminst opmerkelijk dat Pouw zich niet heeft afgevraagd hoe het kan dat Suhayb Salam hem 

als ‘ongelovige’ accepteerde in zijn lessen als volwaardige leerling en tegelijkertijd zijn leerlingen 

leerde ‘om ongelovigen te haten’. Zie hoofdstuk 6 over de reactie van salafistische predikers op het 

boek van Pouw. 
29

 Moslims gaan ervan uit dat iedereen als moslim geboren wordt. Volgens deze zienswijze zijn niet-

moslims van de islam afgekeerd. Als zij vervolgens moslim worden ‘keren zij terug’.  
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met mij praten over de islam. Ze vertellen over wat de islam geeft, leert, verbiedt, 

aanspoort, weerlegt, bekritiseert, hoe zij verkeerd begrepen wordt door de media, en 

hoe ook anderen (waaronder moslims) de islam verkeerd begrijpen. Het nadeel van 

mijn niet-moslim-status is dat de informanten mij als potentiële moslim wellicht een 

zo positief mogelijk beeld geven van de islam of het contact op een lager pitje zetten 

als ze erachter komen dat het onderzoek de enige reden van mijn interesse is. 

Niettemin word je als niet-moslim als tabula rasa beschouwd die wellicht met de 

juiste informatie zich zal scharen onder de ‘warme deken’ van de islam. Ik heb altijd 

geprobeerd mij onbevooroordeeld in te laten over de salafi-beweging en de islam 

waardoor ik vertrouwen kon wekken. Een oordeel vermijden is een belangrijk 

uitgangspunt van de antropologisch methode. Het vertrouwen en de relaties die ik 

hiermee kon opbouwen, stelden mij uiteindelijk in staat kritische vragen te stellen. De 

sociaal-wenselijkheid van de antwoorden is vanzelfsprekend niet te voorkomen, maar 

het risico ervan door langdurige relaties en de combinatie van observatie en 

interviews, is kleiner dan bij bevraging door middel van enquêtelijsten en surveys 

(Bernard, 2002). Neutraliteit is echter in een gepolitiseerde omgeving niet altijd te 

bewaren omdat informanten van de veldwerker kunnen eisen een politiek standpunt in 

te nemen. Als de onderzoeker in het licht van zijn beroepsethiek besluit dit niet te 

doen, is er een kans dat hij of zij contact verliest. Soms is het bewust loslaten van 

neutraliteit nodig om contacten te kunnen continueren (Cohen, 2000). 

Als informanten mij dwongen om een politiek standpunt in te nemen, zei ik dat mijn 

wetenschappelijk nieuwsgierigheid naar de salafi-beweging zijn oorsprong vindt in 

mijn angst voor berichtgeving in de media en voor dat de politiek geen recht doet aan 

de realiteit en mogelijk onterecht mensen veroordeelt. Hierdoor gaf ik tegelijkertijd 

aan dat mijn onderzoek in het belang kan zijn van mijn informanten, zodat er geen 

beleid gemaakt kan worden op basis van incorrecte of onvolledige informatie.  

 

Het tweede belangrijke aspect van mijn rol als onderzoeker is mijn vrouw-zijn. Mijn 

vrouw-zijn stelde mij in staat toegang te krijgen tot zowel vrouwelijke informanten als 

mannelijke informanten. Informeel contact met vrouwen verliep uiteraard 

gemakkelijker voor mij als vrouwelijke onderzoeker dan informeel contact met 

mannen. Hierdoor kon ik intensief onderzoek doen in het dagelijkse leven van 

vrouwen. De pragmatiek van het veldwerk ontspon zich dusdanig dat ik data heb 

kunnen verzamelen onder zowel vrouwelijke als mannelijke salafi’s. De contacten 

met mannelijke salafi’s vonden met name plaats in de formele onderzoeksvelden, 

zoals in de moskee, stichting of in de openbare ruimte. De fysieke scheiding tussen 

mannen en vrouwen in salafistische moskeeën en organisaties zorgde ervoor dat er 

moeilijk informeel contact opgebouwd kon worden met mannelijke informanten. De 

dataverzameling onder de mannen verliep voornamelijk via interviews, het bijwonen 

van activiteiten en internetverkeer. Met de vrouwen hebben ook vele informele 

gesprekken plaatsgevonden en was er participerende observatie mogelijk in intieme 

setting, naast de interviews en het telefoon- en internetverkeer. Hierdoor konden 

intensieve relaties worden opgebouwd in het dagelijkse leven.  

 

De strenge scheiding tussen mannen en vrouwen uit zich vooral in de moskee op 

fysieke wijze. Buiten de moskee (thuis, op straat, op het werk en op school) is er wel 

interactie en uitwisseling van ideeën tussen man en vrouw, al is het bij strenge 

naleving van de regel alleen binnen het gezin toegestaan. Ook gaat het in de moskee 

enkel en alleen om een fysieke scheiding. Briefwisseling, mobiele communicatie, 
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opnameapparatuur, videoprojecties en ook kinderen
30

 kunnen fungeren als brug tussen 

de fysieke scheiding binnen de moskee. Er is dus geen reden om aan te nemen dat de 

mannen- en vrouwenwereld gescheiden is voor wat betreft de geloofsopvattingen. 

Wel gelden er in sommige gevallen andere gedragsregels voor mannen dan voor 

vrouwen. Het veldwerk ontspon zich ook in situaties waarin mannen en vrouwen wel 

gemengd optraden (voornamelijk in thuissituaties met informanten waarmee een 

intensieve relatie is opgebouwd). Daarnaast is het van belang te weten dat de 

scheiding tussen mannen en vrouwen lang niet altijd in acht genomen wordt. 

 

Het is opvallend dat vrouwen strikter zijn in de naleving van regels en vaker in 

moeilijke onderhandelingsposities verkeren als het gaat om het spanningsveld tussen 

orthodoxie en maatschappelijke participatie. Een strenge naleving van de salafistische 

ideologie heeft voor vrouwen soms grotere gevolgen voor hun dagelijks functioneren 

in de Nederlandse samenleving dan voor mannen. Als zij volgens de strengste codes 

leven, dan dragen zij een niqab of andere veelal sociaal-ongewenste kledij met alle 

problemen bij schoolgang en sollicitaties van dien. Zij kunnen in polygame 

verhoudingen verkeren of zij moeten zich in bochten wringen om niet zonder 

mahram
31

 te reizen, om slechts enkele praktische voorbeelden te noemen. 

Tegelijkertijd zijn zij ook vaak zeer gedreven in het ‘vergaren van kennis’ en het doen 

van da’wa. De formele salafistische organisatiestructuren bestaan op dit moment 

weliswaar veelal uit mannen, vrouwen eisen ook binnen de moskeeorganisaties hun 

eigen bestuursvormen en richten soms eigen (belangen)organisaties op. Zij ontplooien 

talrijke salafistische initiatieven. Vrouwen staan niet buiten politieke discussies. 

Integendeel, vaak wakkeren zij discussies aan en zijn ze erg actief op het internet. Er 

is geen aanleiding om te stellen dat de ideologische interpretaties en opvattingen van 

vrouwen fundamenteel verschillen van die van mannen. Wel hebben zij in de 

uitoefening van de ‘juiste’ islam vaker te maken met moeilijke overwegingen, omdat 

er in sommige gevallen andere gedragsregels gelden voor mannen en vrouwen. Zij 

zitten zoals gezegd vaker dan mannen in een complexe onderhandelingspositie tussen 

de ‘juiste’ islam, maatschappelijke verwachtingen en individuele ambities. Zij moeten 

vindingrijk zijn in het zoeken naar oplossingen bij dilemma’s. Zij kunnen 

zelfvoorzienend zijn. Zij initiëren bijvoorbeeld eigen projecten omdat hun 

bewegingsvrijheid soms kleiner is dan die van mannen. Anderen kiezen bewust voor 

studie en werk buitenshuis. Dit onderzoek naar zowel de salafistische leer als de 

wereld van de salafistische vrouwen geeft ons meer inzicht in het spanningsveld 

tussen een salafistische geloofsbeleving en de Nederlandse samenleving.  

 

Ik kon minder informatie vergaren via informele contacten met mannelijke salafi’s. 

Contacten met mannen bleven beperkt tot formele ontmoetingen in moskeeën of in 

groepsverband, interviews en participerende observaties tijdens de activiteiten van 

organisaties. Hierdoor is er een bias in het onderzoek ten opzichte van de informele 

netwerken van mannen. Omdat volgens de meeste interpretaties oorlogsvoering en de 

gewelddadige jihad als zaak van de man wordt beschouwd
32

 en de vrouw hierbij 
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 Jonge kinderen hoeven zich niet te houden aan de scheiding tussen mannen en vrouwen.  
31

 Een mahram is een mannelijk persoon waar een vrouw niet mee kan trouwen volgens de shari’a. Dit 

betekent haar vader, broers, ooms en schoonvader. 
32

 De meeste radicaalislamitische aanslagplegers zijn mannen. Vrouwen kunnen wel een prominente rol 

spelen in radicaalislamitische kringen of hebben een ondersteunende rol (De Poot & Sonnenschein, 

2009). De Belgische Malika El Aroud bijvoorbeeld ronselde moslims om deel te nemen aan 

terreuropleidingen. Er zijn slechts enkele gevallen bekend waarin vrouwen betrokken zijn in 
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slechts een ondersteunende rol heeft, heb ik minder zicht gekregen op opvattingen in 

informele setting over geweld en jihadistische opvattingen die ten grondslag kunnen 

liggen aan een salafistische geloofsinterpretatie in informele mannelijke netwerken. 

Opvattingen over de legitimering van geweld bedreigen uiteraard de democratische 

rechtsorde en zijn daarom van belang in deze studie.  

 

Mijn vrouw-zijn heeft tot slot consequenties gehad voor mijn participatie in het veld 

in praktische zin. Ik heb tijdens het veldwerk rekening gehouden met de normen en 

waarden omtrent de omgang tussen mannen en vrouwen. Bij een afspraak met een 

mannelijke informant stelde ik steeds voor om een vorm van bedekking te dragen of 

iemand mee te nemen. Buiten deze afspraken hield ik ook rekening met de heersende 

normen en waarden. In de salafi-beweging dragen vrouwen enige mate van 

bedekking; met name tijdens religieuze gebeurtenissen (in de moskee) is dit 

gebruikelijk. Ik heb dit om ethische en methodische redenen in meerdere en mindere 

mate ook gedaan. Zo kreeg mijn onderzoeksrol een duidelijk participerend element: ik 

deed mee aan een religieuze praktijk. Soms droeg ik een hoofddoek met soms daarbij 

een lange rok, andere momenten droeg ik mijn eigen kleding en geen hoofddoek, 

maar ik voorkwam in ieder geval dat ik blote huid liet zien. Niet alleen omdat ik geen 

aandacht wilde vestigen op mijn aanwezigheid in het kader van het belangrijk 

antropologisch-technische aspect van unobtrusiveness (Spradley, 1980: 48), maar ook 

omdat ik mensen niet onnodig voor het hoofd wilde stoten en om mijn respect voor de 

religie te uiten. Een eenvoudige ethische overweging voor een antropoloog om dat te 

doen. Maar het werd een ingewikkelde methodische exercitie, waarin duidelijk werd 

dat ethisch-methodische idealen niet altijd haalbaar zijn en ook tot dilemma’s kunnen 

leiden (Fine, 1993). Ik licht dat toe. 

 

In het begin was het allereerst een ingewikkelde zoektocht welke kleding in welke 

situatie het meest geschikt was, om mijn integriteit als onderzoeker te bewaren. Ik 

wilde in de moskee blijk geven van respect voor het gebedshuis en droeg daarom in 

de gebedsruimten een hoofddoek. Maar lang heeft me de vraag beziggehouden: op 

welk moment moet ik de doek omdoen? Ik droeg het als uiting van respect, maar 

wilde mensen niet op het verkeerde been zetten. Eerlijkheid over de reden van je 

aanwezigheid is een belangrijke ethische stelregel in de antropologie (CAA
33

, 1971; 

NSAV
34

, 1975). Ik moest regelmatig uitleggen dat ik weliswaar geen moslima was, 

maar wel een hoofddoek droeg. Dit was in de eerste plaats handig: ik kon hierdoor 

contact leggen. Gelovigen dachten vanwege mijn niet volledig correcte kleding en 

mijn uiterlijke lichamelijke kenmerken dat ze met een bekeerling van doen hadden en 

wilden weten hoe, waarom en wanneer ik tot de islam was gekomen. Dat gaf mij de 

gelegenheid om mijn achtergrond en doelstelling kenbaar te maken, alsmede zelf 

vragen te stellen. De meerderheid van de reacties op mijn bedekking was positief, 

maar juist uit het oogpunt van eerlijkheid besloot ik op een gegeven moment buiten 

religieuze settingen deze niet te dragen, alsmede niet op de weg ernaartoe. Zodra ik 

een religieuze setting binnentrad, deed ik de doek om. Ik had inmiddels de handigheid 

om het zonder spiegel, met een paar simpele bewegingen te doen. In het begin lukte 

me dat niet en moest ik in de trein, de tram of in horecagelegenheden de doek al 

                                                                                                                                                                      
zelfmoordaanslagen die in naam van de islam worden gepleegd. De Belgische bekeerlinge Muriël 

Degauque bijvoorbeeld, die zichzelf opblies in Irak (De Stoop, 2010). Ook speelden vrouwen een rol in 

de Hofstadgroep in Nederland.  
33

 Council of Anthropological Association. 
34

 Nederlandse Sociologische en Antropologische Vereniging. 
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omdoen. Soms ging ik van huis uit al bedekt over straat. Gevoelens van onzekerheid, 

oneerlijkheid en medelijden met moslimvrouwen bevingen mij. Toen ik voldoende 

relaties, handigheid en zelfvertrouwen had opgebouwd, bedacht ik de oplossing om 

pas in de religieuze setting de doek om te doen. Een andere situatie bood zich daarbij 

wel aan. Ik kon tijdens een religieuze bijeenkomst lang niet altijd aan iedereen mijn 

intentie van aanwezigheid kenbaar maken, waardoor ik starende blikken kreeg als ik 

mijn hoofddoek bij het verlaten van de moskee weer afdeed. Zo ondervond ik aan den 

lijve hoe sociale druk en schaamte voelen. 

 

Door de hoofddoek te dragen deed ik mee aan een religieuze praktijk en werd ik 

bovendien onderworpen aan de regels die daarbij horen. Vrouwen leerden hoe ik de 

doek moest dragen, waarom en vroegen naar mijn ervaringen ermee. Het was 

buitengewoon lastig om een balans te vinden tussen eerlijkheid, het tonen van respect 

en het niet onnodig kwetsen van mensen. Antropologisch veldwerk is een uitdagende 

exercitie, waarbij continu afwegingen moeten worden gemaakt tussen ethische en 

methodische regels (Fine, 1993; Cohen, 2000). 

 

Tot slot wil ik benadrukken dat de namen van de informanten die in dit onderzoek 

gebruikt worden, gefingeerd zijn, in het kader van het recht van informanten op 

anonimiteit (CAA, 1971; NSAV, 1975, Spradley, 1980: 24). Wanneer het een citaat 

betreft uit een openbare bron of wanneer ik toestemming gekregen heb, gebruik ik wel 

een echte naam. 

 

 

 

 

 

  


