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Hoofdstuk 3 Definitie van autonomie  
 

In deze studie onderzoek ik de verhouding tussen de salafi-beweging en de 

democratische waarde van autonomie, die als problematisch verondersteld wordt. Ik 

zal dat doen door te onderzoeken wat de exitmogelijkheden zijn in de salafi-

beweging. In dit hoofdstuk leg ik eerst uit hoe ik autonomie begrijp als democratische 

waarde volgens politiek-theoretische invalshoeken. Bovendien beschrijf ik hoe 

autonomie samenhangt met vrijheid, politieke rechten en noties van het zelf. Ik wil 

laten zien dat autonomie een belangrijke waarde is in de democratische rechtsstaat, 

maar geen absolute waarde. Daarnaast beschrijf ik hoe autonomie alleen kan bestaan 

onder bepaalde condities en hoe de (beleving van) autonomie van het individu 

geconstrueerd wordt door iemands omgeving, en daar zelfs sterk afhankelijk van is. Ik 

problematiseer daarmee het ideaal van persoonlijke autonomie en kom tot een politiek 

begrip van autonomie dat als uitgangspunt in mijn onderzoek geldt. Wel onderken ik 

door de belemmeringen van exitmogelijkheden te betrekken, de tekortkoming van dit 

politieke begrip van  autonomie. 

 

3.1 Autonomie als kernwaarde van de liberale democratie  

 

Wat is autonomie? Waarom is het waarborgen van de autonomie van het individu zo 

belangrijk? Volgens Rawls is autonomie een fundamenteel recht dat kenmerkend is 

voor de liberaal-democratische samenleving. De samenleving moet volgens hem 

individuen de rechten van vrijheid garanderen en daarmee de mogelijkheid creëren 

om een autonoom leven te leiden (Rawls, 1971). Autonomie is het principe dat de 

mens zijn leven zelf invult en vorm geeft. Autonomie is het synoniem voor 

zelfbeschikking. De autonomie van het individu wordt als  één van de kernwaarden 

beschouwd waarop een democratie gebaseerd is (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). Burgers 

mogen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten en moeten beschermd worden tegen 

dwang en geweld van de staat en van medeburgers. Zowel de staat als burgers 

onderling mogen elkaar niet dwingend (morele) waarheden opleggen. Autonomie gaat 

daarom zowel over de verhouding tussen de staat en individuen en over individuen 

onderling. Een waarheid claimende geloofsstroming staat daarom op gespannen voet 

met deze democratische kernwaarde omdat het moreel pluralisme per definitie 

ontkent. Tegelijkertijd geeft de democratie ruimte voor waarheid claimende 

levensvisies: iedere burger mag denken en geloven wat hij wil, dus ook in een 

absolute waarheid. Hoe kan de autonomie van individuen die zich onderwerpen aan  

een waarheid claimend geloofsregime, zoals het salafisme, dan beschermd worden? 

Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst weten wat autonomie precies is en 

de voorwaarden kennen om autonoom te kunnen zijn.  

 

Ons begrip van autonomie gaat terug naar de filosofie van Kant die morele autonomie 

centraal stelt in de ethiek en politieke filosofie. Kant heeft een sterke invloed gehad op 

ons denken over autonomie en vrijheid en heeft de basis gevormd van de universele 

mensenrechten zoals de vrijheid van gedachte en godsdienst. Autonomie legt hij uit 

als de persoonlijke wil die zichzelf wetten voorschrijft en daarnaar handelt. De 
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autonomie van de wil is volgens Kant een uitvloeisel van de rationele rede (Kant, 

2007). Er is geen sprake van een autonome handeling als deze niet gebaseerd is op 

een rationeel proces volgens Kant. Zijn belangrijke werk over moraal, Grundlegung 

zur metaphysik der Sitten uit 1785, heeft ons denken over ethiek en de universele 

mensenrechten in belangrijke mate beïnvloed. Hierin gaat hij ervan uit dat personen 

gerespecteerd dienen te worden als doel op zich. Volgens Kant is het handelen van 

een mens niet vrij als het de bevrediging van verlangens en behoeften als doel heeft of 

gebaseerd is op sociale conditionering. Hij zet zich af tegen een utilitaristisch begrip 

van vrijheid. Gedrag dat bepaald wordt door zaken die buiten ons om gegeven zijn, is 

niet vrij. Kant spreekt in dat geval van heteronoom handelen. Verlangens, behoeften 

en sociale determinanten zijn bepalingen die buiten ons gegeven zijn. De mens 

onderscheidt zich van dieren door het vermogen tot toepassing van de rede en het 

vermogen tot vrijheid. We zijn niet alleen zintuiglijke maar ook rationele wezens. 

Alleen door de zuivere praktische rede kan de mens komen tot morele principes. 

Verlangens en behoeften kunnen niet de basis zijn van moreel besef. De beweegreden 

van ons handelen moet om moreel te zijn niet op neiging zijn gebaseerd, maar op wat 

Kant noemt: plicht. Een persoon handelt alleen vrij als de wil autonoom bepaald is, 

dat wil zeggen bepaald is door een wet die ik mijzelf heb opgelegd, niet één die 

gegeven is. De wet die we ons zelf opleggen, is gebaseerd op de rede. Utilitaristen 

geven volgens Kant de rede een louter instrumentele waarde: de rede als het 

instrument om behoeften en verlangens te bevredigen. De rede kan echter ook a priori 

wetten uitvaardigingen, onafhankelijk van empirische doeleinden. Dit noemt Kant de 

praktische rede die van belang is bij moreel handelen.
35

 

 

Mill heeft autonomie verder uitgebreid van een moreel begrip van autonomie naar een 

breder begrip van autonomie, dat uitgaat van persoonlijke autonomie. Bij persoonlijke 

autonomie leidt een persoon een leven zonder beperkingen en belemmeringen die hij 

naar eigen inzicht kan vormgeven, zolang hij anderen geen schade toebrengt (Mill, 

1974). De ideeën van Kant en Mill hebben het denken over autonomie in het politiek 

liberalisme van de moderne tijd sterk bepaald. In het hedendaagse denken over 

autonomie staan immers de rede in de vorm van het reflecterende en kritische zelf, de 

onafhankelijkheid van het zelf en de afwezigheid van dwang (hetzij in de vorm van 

geweld, traditie of cultuur) centraal, evenals de vrijheidsrechten die de autonomie van 

het individu beschermen. De waarde autonomie houdt verband met de 

vrijheidsrechten die er in de democratische rechtsstaat gelden, zoals vrijheid van 

gedachte, godsdienst en  meningsuiting, het recht op autonomie van andersdenkenden 

en de mogelijkheden van burgers om macht uit te oefenen (hierna politieke rechten of 

vrijheidsrechten genoemd). 

                                                           
35

 Kant maakt onderscheid tussen twee manieren waarop de rede de wil kan aansturen. De 

instrumentele rede noemt hij de hypothetische imperatief, die verwijst naar doelen en daarvan 

afhankelijk is. De tweede manier waarop de rede de wil stuurt noemt hij de categorische imperatief die 

geldt als onvoorwaardelijke imperatief. Een handeling staat hierbij niet in dienst van een doel maar 

vormt een doel op zichzelf, dat altijd van toepassing is. Alleen de categorische imperatief kan een 

morele imperatief zijn. Het categorische imperatief bestaat uit twee uitgangspunten: 

 1) ‘Handel alleen volgens die maxime waardoor je tegelijkertijd kunt willen dat het een algemene wet 

wordt’ en 2) ‘Handel zo dat je het mens-zijn zowel in je eigen persoon als in de persoon van ieder 

ander, nooit louter als middel, maar tegelijkertijd altijd als doel ziet.’ Kant koppelt dit morele handelen 

aan vrijheid. Enkel handelen naar categorisch imperatief is volgens Kant vrij handelen. Er is sprake van 

heteronoom onvrij handelen als het handelen uitgaat van een belang of doel dat buiten mij gegeven is 

(Sandel, 2009/2010, 124-147). 
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Daarnaast beschermt de democratie de autonomie van haar burgers door het principe 

van gelijkheid en het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van 

(keuze)mogelijkheden. Een democratische staat moet de burgers niet alleen vrijheden 

garanderen om hun leven naar eigen inzicht in te vullen en te belijden, maar ook  

waardevolle opties beschikbaar stellen en armoede bestrijden (Roessler, 2010). Ook 

armoede zorgt immers voor een beperking van de mogelijkheden en beperkt daarmee 

autonomie. Het leven in armoede is alleen gericht op de bevrediging van de eerste 

levensbehoeften. De vrijheid om het leven naar eigen inzicht in te vullen en de 

mogelijkheid tot zelfontplooiing zijn daarmee afwezig (Roessler, 2010: 15). De staat 

draagt in deze redenering ook een verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen 

van gezondheidszorg en onderwijs en de bestrijding van armoede (March, 2005). 

Autonomie bestaat in ieder geval uit vijf elementen: 

 

1. Afwezigheid van dwang 

2. Politieke rechten  

3. Keuzemogelijkheden 

4. Kritische reflectie  

5. Authenticiteit 

 

Deze vijf elementen zal ik verder uitwerken. Omdat kritische reflectie en 

authenticiteit meer uitwerking behoeven zal ik hier een aparte paragraaf (3.2) aan 

besteden.  

 

Autonomie, vrijheid en dwang 

 

Waarom wordt er zoveel waarde gehecht aan autonomie en wat is precies de relatie 

tussen autonomie en vrijheid? Vrijheid wordt beschouwd als een belangrijke waarde, 

en autonomie is er een concretisering van (Harrison, 2003). Autonomie betekent 

vrijheid, maar vrijheid betekent niet per se autonomie. Er bestaan grofweg twee 

definities van vrijheid (Harrison, 1993). Er wordt onderscheid gemaakt tussen een 

negatief en een positief begrip van vrijheid. In de klassieke liberale traditie van 

Hobbes en Locke wordt vrijheid gedefinieerd als de afwezigheid van belemmeringen. 

Er is sprake van vrijheid als er vrijheid is van keuze zonder belemmeringen van 

buitenaf. Dit is de negatieve benadering. Een positief begrip wordt vertolkt in het 

gedachtegoed van Rousseau. Volgens Rousseau is er sprake van vrijheid wanneer de 

behoeften van mensen worden bevredigd. Het gaat hierbij dus niet om vrijheid ván, 

maar vrijheid tót. Een mens kan zich echter vergissen over wat hij werkelijk verlangt. 

Er zijn wellicht belangen waarvan hij zich niet bewust is. De overheid moet deze 

belangen vervullen, vindt Rousseau. Met andere woorden: mensen moeten 

gedwongen bevrijd worden (forced to be free). Vanuit dit idee is het gerechtvaardigd 

dat een kleine groep die weet hoe welvaart en belangen van mensen bereikt worden, 

de beslissingen neemt. Het gaat dan om de goedheid van het resultaat en niet om de 

goedheid van het middel. Deze benadering van Rousseau is terug te vinden in het 

debat over de hoofddoek, niqab en de positie van de moslimvrouw. Het argument dat 

vaak de overhand heeft in de discussies is dat de bedekking van de moslimvrouw een 

symbool en uiting is van onderdrukking. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met 

de argumenten die deze vrouwen zelf aandragen. Deze argumenten worden afgedaan 

als vals bewustzijn. Verwarrend daarbij is dat sommige vrouwen hun kledingwijze 

verantwoorden als uitdrukkingen van hun vrijheid en als eigen keuze. Hiermee 

definiëren zij zichzelf juist op basis van de breed geaccepteerde norm van 
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persoonlijke keuze en individualisme en reageren zij op de kritiek op de hoofddoek 

(Bartels, 2005). Tegenstanders zien de kledingwijze primair als belemmering van de 

emancipatie van de moslimvrouw. Een verbod op bepaalde kledingwijze (zoals de 

hoofddoek en de niqab) zou deze vrouwen bevrijden. Vrouwen worden vanuit deze 

redenering ‘gedwongen bevrijd’.  

In navolging van de democratieopvatting van Harrison stel ik dat de manier waarop 

een resultaat of besluit bereikt wordt belangrijker is dan het resultaat of besluit zelf. 

Mensen ervaren immers niet dat ze vrij zijn als ze gedwongen worden, ook al worden 

hun verlangens bevredigd. Het gaat niet alleen om wát ze verkrijgen, maar ook hóe ze 

het verkrijgen. Mensen denken alleen dat ze vrij zijn als ze dingen krijgen of 

verwezenlijken als een resultaat van hun eigen keuze. Is dat laatste niet het geval dan 

hebben zij het niet bereikt, ook al is het het juiste resultaat. Harrison legt hiermee de 

belangrijkste voorwaarde voor autonomie uit: procedurele onafhankelijkheid. 

Harrison spreekt daarom van procedurele autonomie. Ik sluit me aan bij het belang 

van procedurele onafhankelijkheid in het begrip van vrijheid en autonomie. Het gaat 

erom dat iemand tot een besluit komt op basis van vrijwillig handelen en kiezen. Het 

resultaat van deze keuze is van ondergeschikt belang. Een vrijwillige keuze tot het 

dragen van een niqab is op basis van deze benadering te verkiezen boven het 

gedwongen worden er geen te dragen. Vanuit een westerse normatieve 

vrijheidsinterpretatie waarin het dragen van een niqab verworpen wordt, lijkt de 

laatste optie een betere te zijn. Echter, wanneer we redeneren vanuit het beginsel van 

procedurele onafhankelijkheid als belangrijkste voorwaarde van de autonomie van het 

individu, is de eerste optie de betere. In de volgende vergelijking komt dit verschil in 

benadering van autonomie ook naar voren: iemand die vrijwillig kiest voor een 

vegetarisch dieet en iemand die gedwongen wordt ook vlees te eten. Wellicht geniet 

autonomie als beoogd resultaat voorkeur, procedurele onafhankelijkheid is 

belangrijker om de autonomie van het individu te waarborgen, met de uitdrukkelijke 

uitzondering dat iemand zichzelf of anderen geen schade berokkent (zie verderop Mill 

over het ‘harm principle’, het schadebeginsel). De manier waarop een beslissing 

wordt genomen is van even groot belang als de beslissing zelf. Soms is zelfs een 

minder goed besluit/antwoord/resultaat te prefereren wanneer deze bereikt is via een 

betere weg. Op deze weg dient autonomie gerespecteerd te worden. Autonomie 

impliceert legitimiteit van verkeerde beslissingen, zolang deze autonoom besloten 

worden. Vrijheid kan, zoals ik heb laten zien, op meerdere manieren uitgelegd en 

bereikt worden. Daarom is de meer specifieke term autonomie geschikter als 

kernwaarde van de democratie (Harrison, 1993). Autonomie gaat over de vrijheid van 

keuze en de uitoefening van de (eigen) wil en niet over de vrijheid die bereikt wordt 

door bevrediging van verlangen.  

 

Autonomie, politieke rechten en keuzemogelijkheden  

 

Autonomie is weliswaar een belangrijke kernwaarde in een democratie, zij kan in 

deze context echter niet functioneren als absoluut recht. De politieke rechten in een 

democratie beschermen autonomie. Harrison combineert een utilitaristische en een 

rechtengebaseerde visie in zijn uitleg van ‘graduele’ autonomie om de verhouding 

tussen democratie en autonomie zichtbaar te maken. In het utilitarisme wordt 

gestreefd naar het maximaliseren van een bepaalde waarde; bij de laatste visie geldt 

een waarde als recht van elk individu. Als autonomie als absoluut recht wordt 

beschouwd, dan betekent meer overheid minder autonomie, ook in een democratie. 

Bij absolute autonomie wordt elke beslissing van een individu alleen door zijn eigen 
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wil bepaald. Dit is echter moeilijk te combineren met andere waarden. Bij absolute 

autonomie is het immers niet mogelijk om afspraken te maken of beloften te doen. Als 

mensen zich engageren in een gemeenschap, dan betekent dit dat zij gebonden zijn 

aan de beslissingen van deze gemeenschap. Daarmee verliezen ze een deel van hun 

autonomie. Harrison geeft aan dat we vrijer zijn door afspraken (in de vorm van 

instituties), vanuit een positieve benadering van vrijheid. Instituties kunnen onze wil 

en verlangens bevredigen waardoor we vrijer zijn. Door deze afspraken is de 

autonomie van individuen echter beperkt. Dus om tot meer vrijheid te komen moet 

soms de autonomie van anderen opgeofferd worden.  

In principe zouden we autonomie als een recht willen beschouwen dat voor iedereen 

geldt en dus absoluut is. Maar in de context van de democratie is dat niet uitvoerbaar, 

omdat de meerderheid regeert. Omdat de meerderheid regeert, zal de minderheid zijn 

autonomie deels moeten opofferen. Van absolute autonomie kan geen sprake zijn. 

Wel kan er gestreefd worden naar zoveel mogelijk autonomie. We offeren in principe 

de autonomie van de minderheid op om de autonomie van anderen te maximaliseren. 

Vanuit een Kantiaanse invalshoek is het moreel niet aanvaardbaar om mensen iets te 

laten doen omwille van anderen. Vanuit deze visie is democratie niet verenigbaar met 

autonomie als een absoluut recht. Een andere benadering is nodig. Autonomie kan 

beschouwd worden als een recht dat een individu zelf weer kan afstoten. In deze 

context betekent het dat mensen autonoom kunnen kiezen om onder een overheid te 

staan waardoor ze een deel van hun autonomie verliezen. De beslissing was 

autonoom, de consequentie van de beslissing is echter het verlies van hun autonomie.  

Iedereen die autonoom stemt, stemt er tegelijk mee in de resultaten ervan te 

gehoorzamen. Harrison laat zien dat de Kantiaanse benadering democratie niet in de 

weg staat. Een minderheid kan niet bepalen wat er gebeurt, maar ze kan macht wel 

proberen te beïnvloeden. Elk individu kan invloed uitoefenen in een democratie, of 

deze nu tot de minderheid of meerderheid behoort (Harrison, 1993). Daarnaast geniet 

de minderheid bescherming tegen een intolerante meerderheid door de grondrechten 

die burgers genieten in een democratie. Burgers bezitten in een democratie meer 

autonomie dan in andere politieke systemen, hoewel deze autonomie niet absoluut is. 

Hoewel autonomie in een democratie niet als absolute kernwaarde kan gelden, wordt 

deze wel beschermd door grondrechten. De politieke rechten zorgen ervoor dat een 

burger invloed kan uitoefenen op zijn eigen leven en beschermen de autonomie van 

het individu ook al is deze noodzakelijkerwijs begrensd.  

 

Een democratie moet daarnaast de autonomie van haar burgers waarborgen door 

keuzemogelijkheden te bieden, de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, en door 

armoede te bestrijden (March, 2005; Roessler, 2010). De macht over een eigen 

situatie is de waarde van autonomie. Daarom is het belangrijk dat er dingen zijn om te 

kiezen en dat iemand kán kiezen. Een staat kan autonomie daarom bevorderen dan 

wel begrenzen, door de mate van keuzevrijheid en keuzemogelijkheden die 

beschikbaar worden gesteld. Het functioneren van de democratie is echter geen object 

van dit onderzoek. Wel gaat het in dit onderzoek om de relatie tussen de salafi-

beweging en zoals ik het hier noem ‘civic competence’: de kennis en toegang tot 

keuzemogelijkheden, politieke rechten en het respecteren ervan.  

 

3.2 Autonomie, reflectie en authenticiteit: de constructie van het zelf 

 

Tot nu toe heb ik twee belangrijke voorwaarden van autonomie besproken: 

procedurele onafhankelijkheid en civic competence. Theoretici voegen hier nog twee 
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voorwaarden aan toe: reflectie en authenticiteit. In deze paragraaf zal ik laten zien dat 

deze vier voorwaarden met elkaar samenhangen. Hierbij wordt duidelijk dat de laatste 

twee voorwaarden en hun relatie met autonomie complex zijn en daarmee 

problematisch als indicatoren voor onderzoek. 

 

Reflectie en authenticiteit 

 

Autonomie van het individu betekent dat de mens zijn eigen leven vormgeeft, dat 

iemand de auteur is van zijn eigen leven. Het ideaal bestaat eruit dat mensen hun 

eigen leven bepalen op basis van zelfgemaakte beslissingen (Raz, 1986: 369). Een 

autonoom leven wordt gezien als tegengesteld aan een leven dat bestaat uit 

gedwongen keuzes (Raz, 1986: 371). Autonomie wordt door Raz ook beschouwd als 

de weg naar geluk, als een persoonlijk ideaal. Persoonlijke autonomie gaat over vrije 

en zelfbewuste zelfontplooiing, aldus Raz (1986: 390). Dit levensideaal moet echter 

onderscheiden worden van een begrip van autonomie als louter het vermogen tot vrije 

keuzes. Persoonlijke autonomie is het vermogen een visie op een goed en zinvol leven 

te kunnen ontwikkelen en te kunnen kiezen (Wissenburg, 2007). Het gaat bij 

persoonlijke autonomie niet zozeer om het hebben van keuzevrijheid, maar om het 

vermogen om te kiezen. Persoonlijke autonomie is met andere woorden een 

competentie. Een mens kan zijn leven naar eigen inzicht invullen, alleen als hij het 

(politieke) recht, de vaardigheid en mogelijkheid bezit om te reflecteren op het leven 

en zelfstandig beslissingen te nemen (Roessler, 2010). Bij autonomie staat de reflectie 

op het eigen doen en denken centraal (Roessler, 2010; Dworkin, 1988; Raz, 1986). 

Maar het gaat ook om authenticiteit. We zijn alleen vrij in onze keuzes als de keuzes 

van onszelf zijn en we ze als van onszelf beschouwen (Roessler, 2010; Christman & 

Anderson, 2005). Het gaat dus ook om de authenticiteit van beslissingen. Om 

autonoom te zijn moet iemand zich identificeren met zijn eigen beslissingen en loyaal 

zijn aan deze beslissing (Raz, 1986: 382). Om tot autonomie te komen moet er dus 

sprake zijn van vermogen tot reflectie en authenticiteit (Christman & Anderson, 

2005). Individuen moeten in de eerste plaats beschikken over de capaciteiten die 

rationeel denken en reflectie mogelijk maken en daarbij niet onder dwang of onder 

invloed van manipulatie staan. Bij authenticiteit gaat het om het vermogen je eigen 

waarden en verlangens te ondersteunen, erover te reflecteren en je ermee te 

identificeren. Autonoom is iemand die leeft volgens de waarden en verlangens die 

iemand als van zichzelf beschouwt en niet van iemand anders. Om waarden en 

beslissingen als eigen te beschouwen is reflectie op persoonlijke eigenschappen nodig, 

identificatie met waarden en beslissingen, de afwezigheid van dwang en de 

aanwezigheid van de capaciteit tot rationeel denken. Dan pas is kritische zelfreflectie 

en daarmee autonomie mogelijk (Waldron, 2005: 333).  

 

Reflectief vermogen en authenticiteit zijn de basiselementen waardoor kritische 

zelfreflectie mogelijk is. Dworkin ziet naast procedurele onafhankelijkheid, reflectief 

vermogen als voorwaarde voor autonomie. Om een autonoom leven te leiden moet 

vanuit deze redenering een persoon niet alleen vrij zijn van externe dwang, hij of zij 

moet ook bepaalde capaciteiten beschikken. Raz verdeelt deze voorwaarden van 

autonomie in drie onderdelen: geestelijke vermogens, adequate keuzemogelijkheden 

en (procedurele) onafhankelijkheid (1986: 372-378, 408). In de eerste plaats moet een 

persoon beschikken over de mentale vermogens en vaardigheden om te kunnen 

reflecteren, te redeneren en de genomen beslissingen ook in de praktijk te brengen en 

te realiseren. Het gaat dus om bepaalde competenties die gegeven of aangeleerd zijn. 
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Een persoon moet kennis hebben van de wereld om hem heen, weten wat de 

keuzemogelijkheden zijn en zelfbewust zijn.  

Op de tweede plaats kan autonomie alleen bestaan als een persoon 

keuzemogelijkheden heeft. Deze keuzemogelijkheden moeten gevarieerd, bereikbaar 

en adequaat zijn. Het kan niet alleen een keuzemogelijkheid zijn tussen goed en 

kwaad. Kennis van politieke rechten en adequate mogelijkheden zijn daarbij 

essentieel (Slijper, 1999). Ten slotte moet er volgens Raz geen dwang of manipulatie 

zijn die onafhankelijkheid in de weg staat. Dwang beperkt immers de 

keuzemogelijkheden. Bij dwang en manipulatie is er sprake van de onderwerping van 

een persoon aan de wil van iemand anders.  

 

Authenticiteit hangt samen met de voorwaarde procedurele onafhankelijkheid. 

(Dworkin, 1988, 1989; Harrison, 1993). Er is sprake van autonomie wanneer een 

persoon zich identificeert met zijn wensen, verlangens, doelen et cetera en 

tegelijkertijd de invloeden die hem tot deze wensen, verlangens en doelen motiveren 

als van hemzelf ervaren. De invloeden en het proces van identificatie moeten hem niet 

vreemd zijn of als vervreemdend ervaren worden. Manipulatie, hypnose, indoctrinatie 

en dergelijke die op pervasieve en langdurige wijze plaatsvinden, noemt Dworkin 

condities waarin er geen sprake is van procedurele onafhankelijkheid. De invloed op 

een persoon moet kortom niet gericht zijn op het ondermijnen van zijn kritische en 

reflectieve vermogens (Dworkin, 1989: 60-91, 1988: 18). Iemand die op procedureel-

onafhankelijke wijze kiest voor een leven met beperkingen, zoals een leven in het 

leger, in het klooster of in een streng religieuze gemeenschap, is volgens deze 

definitie nog niet minder autonoom. Vrijheid (in negatieve zin) en autonomie zijn niet 

per definitie elkaars gelijken.   

 

Dworkin (1988, 1989) en Frankfurt (1971), die schrijven over de vrije wil, maken 

onderscheid tussen verlangens van de eerste en tweede categorie. Bij de eerste 

categorie gaat het om het verlangen iets te doen of te laten. De tweede categorie gaat 

om het verlangen om iets wel of niet te verlangen, kortom op de reflectie op het 

verlangen. Het reflectieve vermogen stelt een persoon in staat om de verlangens en 

wensen van de eerste categorie te evalueren en erop te reflecteren en zich ermee te 

identificeren, aan te passen of te accepteren. De voorwaarde om tot deze tweede 

categorie te komen is de capaciteit om te reflecteren op verlangens en motivaties. 

Reflectie alleen is niet genoeg volgens Dworkin. Het gaat er ook om dat gehandeld 

wordt op basis van de tweede categorie verlangen. Dworkin stelt: 

 
‘Autonomy is conceived of as a second order capacity of persons to reflect critically upon their first-

order preferences, desires, wishes, and so forth and the capacity to accept or attempt to change these in 

light of higher-order preferences and values.’ (1988: 20).  

 
 ‘The idea of autonomy is not merely an evaluative or reflective notion, but includes as well the ability 

both to alter one’s preferences and to make them effective in one’s actions and, indeed, to make them 

effective because one has reflected upon them and adopted them as one’s own.’ (Dworkin, 1988: 17).  

 

Frankfurt spreekt vervolgens van een vrije wil wanneer iemand vrij is te willen wat hij 

wil, dat hij wil wat hij ook echt wil. Als, met andere woorden, de tweede categorie 

wilsuiting je wil is, dan is er sprake van vrije wil (Frankfurt, 1971).  

 

Zelfreflectie wordt dus door theoretici opgevat als absolute basisvoorwaarde voor 

autonomie en zelfverwezenlijking. Het belang van de context van autonomie in het 
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politiek-liberale denken zit vooral in de afwezigheid van dwang en manipulatie om tot 

zelfreflectie, authenticiteit en daarmee autonomie te komen. Om een autonoom leven 

te kunnen leiden, moet een persoon niet onder dwang staan van de wil van anderen, 

omdat het reflectie en keuzemogelijkheden verhindert, stellen politiek-theoretici. 

Autonomie gaat niet samen met onderdrukking. Onderdrukking hoeft niet alleen een 

fysieke vorm aan te nemen om autonomie te belemmeren. Er kunnen ook subtielere 

vormen van geweld en dwang bestaan, die een verbaal of sociaal karakter dragen. Ook 

de dreiging van geweld of dwang kan autonomie in de weg staan. Er wordt echter 

weinig gezegd over de ontwikkeling van het reflecterende zelf. Waar komen de 

waarden die reflectie mogelijk maken vandaan? Waarop berust de autoriteit van 

argumenten die gebruikt worden in reflectie, identificatie en zelfverwezenlijking? Ik 

zal laten zien dat er geen sprake is van een zelf dat geheel los staat van gemeenschap, 

cultuur of traditie. 

 

Autonomie en de constructie van het (sociale) zelf  

 

Feministische theoretici, communitaristen en postmodernisten bekritiseren het 

reflecterende onafhankelijk zelf, dat in negatieve relatie staat tot het sociale. Ze 

komen vervolgens tot een complexer begrip van autonomie. Friedman beschrijft door 

een extreme voorstelling van de heteronomie van de vrouw ten opzichte van de man 

hoe machtsverhoudingen in de sociale omgeving de reflectie op het zelf kunnen 

bepalen. Friedman (2005) stelt dat de vrouw in principe kwetsbaar is, omdat zij door 

de (fysieke) dominantie van de man in een staat van onderdrukking leeft. De angst 

voor mannelijk fysiek geweld kan haar volledig controleren en zo haar capaciteit om 

te kiezen aantasten. Autonomie is voor haar van ondergeschikt belang. Alleen 

zelfbescherming, zelfverdediging en zelfbehoud is voor haar van belang. Als deze 

fysieke mannelijke dominantie ook uiting krijgt in sociale normen dan heeft deze 

dominantie invloed op de verlangens, waarden, angsten en het engagement van de 

vrouw. Vormen van onderdrukking kunnen subtiel zijn en zelfs een geciviliseerde 

vorm aannemen. In een democratie wordt de vrouw beschermd door wetten en sociale 

instituten. Er is sprake van rechtsgelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn 

echter in zekere zin afhankelijk geworden van deze instituten. Ze zullen deze minder 

snel bekritiseren. Ook hier wordt de capaciteit van de vrouw tot kritisch denken 

beperkt door haar noodzaak tot bescherming (Friedman, 2005: 162). Vrouwen kunnen 

hun wensen en verlangens aanpassen, om een nieuw gevoel van autonomie terug te 

winnen (Friedman, 2005: 160). Zo kan een vrouw die niet mag werken van haar man, 

haar autonomie terugkrijgen door zichzelf te overtuigen dat ze zelf nooit heeft willen 

werken en dat ze het niet van waarde acht. Feministen noemen dit een vorm van 

zelfbedrog of vals bewustzijn. Bij langdurige onderdrukking kunnen karakters 

veranderen.  

Het concept ‘vals bewustzijn’ wordt vaker gebruikt in de context van de keuze van 

een vrouw voor patriarchale praktijken, zoals bijvoorbeeld de keuze voor de 

hoofddoek bij moslima’s. De moslimvrouw wordt vaak in oppositionele termen 

gekenschetst, zij is of vrij zonder hoofddoek of onderdrukt mét, zij biedt verzet of zij 

is gehoorzaam. Deze dichotomie biedt echter geen ruimte aan de verscheidenheid in 

de wijze waarop normen beleefd worden en schiet daarmee te kort (Hirschkind &  

Mahmood, 2002; Mahmood, 2005; Scott, 2009). Hoewel Friedman een behoorlijk 

extreem beeld neerzet van de heteronomie van de vrouw, raakt ze wel een belangrijk 

punt die in het politiek-liberale denken over autonomie slechts zeer beperkt aan bod 

komt. De rationaliteit en de reflectie op het zelf die noodzakelijk zijn voor autonomie, 
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staan onder invloed van de omgeving en worden erdoor beperkt. Maar ook Friedman 

gaat net als politieke theoretici uit van een negatieve relatie tussen de autonomie van 

het zelf en het sociale, de gemeenschap of cultuur. De mate van autonomie, evenals de 

betekenis van autonomie, is daarenboven uiteraard afhankelijk van de tijd, plaats, 

cultuur, kortom de context waarin iemand leeft. De autonomie van elk individu wordt 

in deze redenering begrensd door de invloed van de cultuur en de samenleving waarin 

hij opgroeit en leeft. Ook in de sociale psychologie wordt de invloed van de sociale 

omgeving op de individuele identiteitsvorming bestudeerd. Zij onderzoekt de 

constructie van de sociaal gestructureerde identiteit. Autonomie wordt in de sociale 

psychologie ook gedefinieerd als het zelf dat zichzelf ‘regeert’ of ‘reguleert’. Er wordt 

onderscheid gemaakt in intern en extern gevormde motivering, die iemand tot bepaald 

gedrag aanzet, waarbij de eerste vorm positief bevonden wordt. Een autonoom 

persoon is een gelukkig persoon. Extern gevormde motivering komt tot stand door 

externe invloeden die niet als ‘eigen’, en dus als ‘vreemd’ worden beschouwd. 

Autonomie wordt hierbij als een continuüm voorgesteld: iemand is minder of meer 

autonoom. De sociale psychologie bestudeert op welke manier de sociale omgeving 

autonomie en daarmee motivaties positief of negatief kan beïnvloeden (Ryan & Sapp, 

2007).  

 

De relatie tussen het zelf en het sociale is echter complexer. Ik stel dat het westerse 

concept van het zelf onterecht wordt begrepen als geheel autonoom en individueel en 

het zelf in niet-westerse culturen beschreven als het tekort aan deze kenmerken. Elke 

cultuur ontstaat uit individuen die handelen en reflecteren. Het hangt van de context af 

of iets (in dit geval het zelf) het product of de oorzaak van iets is. Er is geen strakke 

dichotomie tussen het zelf en de ander. Er is een voortdurende wisselwerking. Cultuur 

is het product van de ontmoetingen, dialogen en onderhandelingen tussen individuen. 

Cultuur is niet per definitie de oorzaak van de constructie van het zelf, het kan 

eveneens het gevolg zijn van het zelf (Sökefeld, 1999). Postmodernisten bekritiseren 

terecht de notie van het autonome zelf als geheel transparant, consistent en 

gerationaliseerd (Waldron, 2005: 339). Een autonoom persoon past zijn leven al dan 

niet aan, aan de rationaliteit die hij ontwikkelt. Hij ontwikkelt een concept van 

zichzelf op basis van ervaringen, opvoeding en omgeving. Een autonoom persoon 

ontwikkelt zijn leven op basis van ontwikkelde waarden en argumenten. De situatie 

waar een mens in leeft en zijn karakter beperken zijn autonomie (Archard, 1992: 157-

170). In de eerste plaats staat de mens in bepaalde mate onder invloed van zijn 

biologische achtergrond, opvoeding, educatie, en sociale en historische omgeving. In 

de tweede plaats heeft de mens te maken met een karakter dat bestaat uit waarden, 

principes, verlangens, geloof en talenten. Dit karakter is weliswaar aan verandering 

onderhevig, maar hoeft geen interne consistentie te bevatten en is niet geheel op basis 

van eigen keuze tot stand gekomen (door bovengenoemde situationele factoren). Het 

rationele zelf dat reflecteert kan niet los staan van dit karakter. De rationaliteit die 

reflecteert is niet onafhankelijk van iemands situatie en karakter. Bovendien behoeft 

rationaliteit een basis om te kunnen reflecteren. Als je reflecteert op je jaloezie en je 

beoordeelt deze persoonseigenschap negatief, dan doe je dit op basis van hogere 

waarden die door situatie of karakter bepaald zijn. Hiermee bekritiseert Archard 

liberale denkers die uitgaan van een ahistorische en niet-sociale notie van het zelf. De 

reflectieve rationaliteit is gebaseerd op dieperliggende waarden die bij het karakter 

horen of bepaald worden door sociale situatie. Reflectie op deze sociale situatie is 

weliswaar mogelijk maar begrensd, omdat het waardesysteem van een samenleving 

een zekere samenhang kent die niet makkelijk is te doorbreken.  
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Communitaristen stellen dat de gemeenschap voorziet in een belangrijke behoefte van 

de mens om ergens bij te horen. De mens heeft behoefte om zich te identificeren met 

een groep die bepaalde waarden en doelen nastreeft. De verbondenheid met een 

gemeenschap die een deel kan vormen van iemands identiteit, kan echter de distantie 

in de weg staan die nodig is om tot kritische reflectie te komen op de waarden en 

doelen die de gemeenschap nastreeft. Is het mogelijk om je autonomie te behouden en 

tegelijkertijd je geheel te identificeren met de gemeenschap waartoe je behoort? 

Iemand kan zijn autonomie behouden ondanks deelname en verbondenheid aan een 

gemeenschap, mits er adequate alternatieven mogelijk zijn en er geen sprake is van 

manipulatie en dwang (Mason, 1992). Exitmogelijkheden zijn hierbij significant. Ook 

hoeft reflectie op elementen van de gemeenschap nog niet te impliceren dat je je 

verbondenheid en identificatie met de gemeenschap loslaat (Mason, 1992: 182). 

Mensen kunnen afstand nemen van elementen van een gemeenschap, maar er nog 

steeds deel van uit maken, uiteraard onder de voorwaarde dat in deze gemeenschap de 

vrijheidsrechten worden gerespecteerd. Een gemeenschap moet de politieke rechten 

onderstrepen die ruimte bieden aan deviante opvattingen en discussie. Autonomie en 

relationaliteit sluiten elkaar niet uit, sterker nog: ze maken elkaar mogelijk. De sociale 

context laat zien welke mogelijkheden er zijn en de eigen kring leert ons de 

competenties om autonoom te zijn. De gemeenschap heeft dus niet alleen een 

instrumentele waarde maar ook een intrinsieke. Opvoeding, educatie en relaties 

kunnen ons leren autonoom te zijn (Roessler, 2010).  

 

In navolging van Cuypers´ concept stel ik dat autonomie en authenticiteit alleen tot 

stand kunnen komen door sociale afhankelijkheid en de normatieve attitudes en 

erkenning van anderen. Een onafhankelijk reflecterend zelf bestaat niet, er is sprake 

van heteronome autonomie (Cuypers, 2001). Om tot autonomie te kunnen komen is in 

de eerste plaats reflectie op het zelf, bewustzijn van het zelf, evaluatie van het zelf en 

identificatie met het zelf nodig (Dworkin, 1988). Zelfreflectie (competentie) en 

identificatie (authenticiteit) met het zelf zijn de basiselementen van autonomie (Raz, 

1986; Dworkin, 1988). Het gaat over de notie van het zelf. Als je autonomie 

definieert, moet je ook tot een definitie van het zelf komen. Wat is het zelf eigenlijk? 

Deze reflectie, evaluatie en identificatie kunnen alleen in dialoog met anderen 

plaatsvinden omdat er geen op zichzelf staand zelf kan bestaan. Om tot dit punt te 

komen vraagt Cuypers zich af waarop de autoriteit van zelfreflectie is gebaseerd. 

Cuypers gaat in tegen het liberale idee van zelfreflectie als rationeel en onafhankelijk. 

Volgens deze notie moet deze zelfreflectie niet steunen op niet zelfgekozen waarden 

of waarden die gebaseerd zijn op religieuze of morele autoriteit en culturele 

waardesystemen. Cuypers stelt juist dat zelfreflectie en zelfevaluatie niet 

onafhankelijk kunnen zijn van sociale normen en principes. Het proces van 

zelfevaluatie is voor een groot deel juist afhankelijk van de normatieve impact van de 

attitudes van andere mensen. Een geïsoleerd individu heeft immers niet de capaciteit 

om betekenis te creëren. Sociale gebruiken, meningen en levensvormen zijn zelfs 

noodzakelijk om betekenis te kunnen geven. Ze beletten de autonomie niet, maar 

dragen eraan bij. Cuypers gaat uit van de morele dimensie van de zelfreflectie. De 

tweede categorie reflectieve competentie van Dworkin (zie begin paragraaf) is 

volgens Cuypers gebaseerd op een waardesysteem. De evaluatieve autoriteit van de 

tweede categorie op verlangens en handelingen uit de eerste categorie is gebaseerd op 

waarden. Waarden ontstaan niet in isolement maar hebben altijd een sociale 

oorsprong. Een persoon in isolement kan geen normatieve betekenissen vormen.  



61 

 

 

Cuypers’ visie op heteronome autonomie is gebaseerd op Taylors studie The ethics of 

authenticity (1991). De voorwaarden voor authenticiteit bestaan volgens Taylor uit 

erkenning en betekenis. De constructie van het zelf (identiteit) is afhankelijk van de 

erkenning van zogenaamde significante anderen. Identiteit en zelfrespect ontstaan 

door een uitwisseling met anderen middels ‘taal’ en expressie, dat het ‘narratieve zelf’ 

vormt. De ‘taal’ die iemand gebruikt om zichzelf te definiëren, verwerft hij in relatie 

tot anderen. Een persoon identificeert zich met de positieve en negatieve houdingen 

van ‘significante’ anderen en construeert hierop zijn waardesysteem dat de basis 

vormt van zelfreflectie en zelfevaluatie (Taylor, 1991: 32-33).  

Juist in de moderne samenleving waarin de invloed van een traditioneel 

waardensysteem op de constructie van identiteit is weggevallen en het ideaal van 

authenticiteit belangrijk is geworden, is de erkenning van anderen nodig om op ons 

zelf te kunnen reflecteren en onszelf te waarderen. Identiteit is niet langer iets 

vanzelfsprekends dat logisch voortvloeit uit een gegeven sociaal-maatschappelijke 

orde. Identiteit is nu iets dat ontstaat in, gevormd wordt door en afhankelijk is van 

relaties met anderen (Taylor, 1991: 47-49). Zonder de normatieve invloed van 

anderen kan een persoon niet tot authentieke autonomie komen (Cuypers, 2001; 

Taylor, 1991). Op de tweede plaats vinden zelfreflectie en zelfevaluatie plaats in de 

context van een waardesysteem van een gemeenschap dat betekenis draagt. Taylor 

spreekt van horizons of significance. Het zelf kan volgens Taylor niet zelf 

determinerend zijn. Extreem individualisme is in wezen zelfdestructief. Als alles van 

betekenis kan zijn in zelfreflectie en zelfevaluatie, dan is in wezen niks van betekenis. 

Een waardensysteem is nodig om tot bovenstaande te komen. We kunnen onszelf 

alleen definiëren op basis van dat wat waarde heeft. Deze waardensystemen zijn niet 

zelfgekozen maar onderdeel van een historisch gegroeid lidmaatschap van een 

gemeenschap (Taylor, 1991: 35-37).  

 

Het zelf dat kritisch kan staan tegenover bestaande waardensystemen en zich niet 

blindelings wil conformeren (volgens het klassieke ideaal van autonomie) is volgens 

deze analyse van Taylor en Cuypers alleen mogelijk als er een horizon of significance 

is waarin zelfverwezenlijking en kritisch denken waardevolle idealen zijn (Cuypers, 

2001: 147). Wordt kritisch denken (in tegenstelling tot conformisme) als waarde 

gedeeld in de salafistische gemeenschap? Hoe wordt omgegaan met kritische geluiden 

en discussie in de salafistische gemeenschap? En hoe wordt zelfverwezenlijking 

gewaardeerd en geïnterpreteerd in deze gemeenschap? Hiermee zijn we weer terug bij 

het belang van dominante waarden in een samenleving of in dit geval een religieuze 

gemeenschap die autonomie al of niet mogelijk maakt. In het geval van de moderne 

democratie gaat het om de waarde autonomie, dat moreel pluralisme impliceert.  

 

Het idee van het zelf is niet een geïsoleerd op zichzelf staand iets maar onderdeel van 

machtsrelaties (Fadil, 2008). Hiermee breekt Fadil net als Cuypers (2001) en 

Mahmood (2001, 2005) met de liberale notie van het onafhankelijk zelf ten aanzien 

van autonomie en authenticiteit. Authenticiteit wordt hier afhankelijk geacht van 

betekenisgeving, die gevormd wordt door machtsrelaties. Butler noemt dit de paradox 

van onderwerping: om een subject te worden moet je je eerst onderwerpen aan macht. 

In navolging van Asad beschouwt Fadil secularisering als een begrip dat niet alleen de 

relatie tussen het zelf en de samenleving omschrijft, maar ook definiëring van het zelf. 

Het geseculariseerde zelf is geconstrueerd op basis van de liberale principes 

autonomie en authenticiteit. Religieuze praktijken en gedragingen worden vanuit deze 
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notie gewaardeerd als product van iemands eigen keuze, iemands eigen wil. De notie 

van religieuze individualisering, die overwegend positief gewaardeerd wordt, gaat uit 

van een wezenlijk onderscheid tussen ‘het zelf’ en ‘het sociale’. Religieuze 

autoriteiten worden vanuit deze notie geproblematiseerd. Zij laat echter zien dat ook 

orthodoxe moslims zichzelf definiëren op basis van liberale noties van autonomie en 

authenticiteit (Fadil, 2008). Ze deelt hiermee de redenering van Mahmood. 

Mahmood (2005: 1-39) analyseert de seculiere en liberale noties die ten grondslag 

liggen aan de studie naar de rol van vrouwen in islamistische bewegingen, en 

formuleert een alternatieve bredere benadering van het begrip agency. Agency wordt 

in het seculier-liberalisme, dat ook vaak ten grondslag ligt aan de feministische 

theorie, uitgelegd als het onderhandelen van het subject met zijn eigen wil in relatie 

tot sociale normen en instituten. Agency wordt met andere woorden begrepen als de 

capaciteit tot het veranderen of aanpassen van iemands situatie en omstandigheden. 

Zelfverwezenlijking komt tot stand door de capaciteit tot autonomie, en staat daarmee 

gelijk aan de realisering van iemands eigen onafhankelijke wil. In deze seculiere-

liberale betekenis van agency wordt uitgegaan van een verabsoluteerd onafhankelijk 

ik. Hoewel moderne feministische theoretici dit onafhankelijke ik inmiddels sterk 

bekritiseerd hebben, gaan zij ook uit van de liberale notie van het zelf in negatieve 

relatie tot het sociale. Agency wordt in deze context altijd in termen van verzet, 

weerstand, onderwerping of verwerping begrepen (Mahmood, 2001; Jouili & Amir-

Moazami, 2006; Scott, 2009). Mahmood pleit voor het overstijgen van deze notie van 

agency vanuit een invalshoek van Foucault en Butler, waarin het bewuste en 

reflecterende zelf niet beschouwd wordt als iets dat voorafgaat aan machtsrelaties (op 

basis van discursieve tradities
36

), maar dat subjectiviteit zijn basis vindt in deze op 

autoriteit gebaseerde discursieve tradities. Dit staat bekend als wat Foucault de 

paradox van de subjectiviteit noemt. Subjectiviteit en het zelfbewuste ik worden 

geconstrueerd door de onderwerping aan machtsrelaties.  
 

‘Self-reflexivity is not a universal human attribute [here but, as Foucault suggested] a particular kind of 

relation to oneself whose form fundamentally depends on the practice of subjectivation through which 

the individual is produced.’ (Mahmood, 2005:32). 

 

Agency moet niet als binaire oppositie tussen het zelf en het sociale worden uitgelegd 

(Mahmood, 2005). Mahmood komt tot een begrip van agency dat ruimte geeft aan 

verschillende manieren waarop een subject op basis van de machtsrelaties vorm geeft 

aan morele codes in de ethische praktijk. 

 
‘ (..) think of agency not as a synonym for resistance to relations of domination, but as a capacity for 

action that historically specific relations of subordination enable and create’. (Mahmood, 2001: 203). 

 

Het gaat niet alleen om normen en attitudes maar om de praktijk die voortvloeit uit 

deze normen. En deze is zeker niet eenduidig, deze wordt op verschillende manieren 

gepraktiseerd. Door de ethische praktijk te bestuderen kan de vorming van 

subjectiviteit geanalyseerd worden (Mahmood, 2005: 28-29). Volgens Mahmood 

kunnen er ook andere vormen van agency bestaan die niet per se op liberale principes 

gebaseerd zijn. Gehoorzaamheid aan een godheid kan vanuit deze analyse ook 

beschouwd worden als een andere vorm van agency in relatie tot het zelf (Mahmood, 

                                                           
36

 Met discursieve (ofwel discours producerende) tradities bedoel ik de betekenissystemen die onder 

andere door taalgebruik, sociale en lichamelijke handelingen en praktijken geconstrueerd worden en 

die de werkelijkheid ordenen en interpreteren en daarmee macht uitoefenen op de constructie van het 

zelf.  
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2005). Ook kunnen liberale en religieuze noties (Scott, 2009). In dit onderzoek wil ik 

in navolging van Mahmood, Scott en Fadil laten zien dat salafi’s zichzelf aan de hand 

van autonomie en authenticiteit definiëren.  

 

In deze paragraaf heb ik laten zien dat de notie van een kritisch, reflecterend en 

authentiek zelf als voorwaarde van autonomie problematisch is. Het is moeilijk te 

meten wanneer iemand zonder inmenging van omgeving tot een handeling, gedachte 

of besluit komt en misschien is dat wel helemaal niet mogelijk. Ik wil in de volgende 

paragraaf laten zien dat procedurele onafhankelijkheid en civic competence, twee 

andere voorwaarden van autonomie wel bruikbaar zijn als indicatoren in mijn 

onderzoek naar de relatie tussen de salafi-beweging en autonomie. Dit heeft 

consequenties voor de begripsafbakening van autonomie en democratie. 

 

3.3 Persoonlijke en politieke autonomie 

 

Autonomie wordt algemeen beschouwd als een fundamentele waarde van de 

democratie, omdat deze samenhangt met de waarde vrijheid. Autonomie wordt echter 

op twee manieren begrepen en toegepast, waarbij er een verschil van mening is over 

tot hoever autonomie moet reiken: is het een alomvattende waarde of louter een 

politieke waarde? De eerste benadering wordt geassocieerd met het 

verlichtingsliberalisme van onder meer Mill en Raz, de tweede met het politieke 

liberalisme van Rawls en een procedurele democratieopvatting (Fennema, 2012; 

March, 2007b). In de eerste politiek-theoretische stroming gaat men uit van het ideaal 

van persoonlijke autonomie, in de laatste spreekt men liever over politieke autonomie 

(Slijper, 1999). Raz interpreteert persoonlijke autonomie niet alleen als de vrijheid die 

een staat biedt om individuen hun leven naar eigen inzicht in te vullen met de 

afwezigheid van belemmeringen en dwang (vanuit de notie van negatieve vrijheid). 

Persoonlijke autonomie wordt daarnaast beschouwd als het vermogen om richting te 

geven aan een eigen leven en dientengevolge als een moreel ideaal ten aanzien van 

het persoonlijke leven. Dit vermogen bestaat eruit dat een persoon zijn leven 

vormgeeft op basis van weloverwogen beslissingen gestoeld op rationele 

overwegingen en kritische zelfreflectie en zonder dwang van religieuze, traditionele 

of sociale conventies. Het ideaal gaat uit van de vrijheid om bestaande conventies te 

bekritiseren en te verwerpen. Een verlichte liberale visie laat een autonome keuze tot 

het verwerpen van autonomie echter niet toe (Wissenburg, 2007). 

De politieke visie over liberalisme die uit dit verlichtingsliberalisme voortvloeit, 

ondersteunt én begrenst het moreel pluralisme. Ook een multiculturalistische 

maatschappijvisie wordt begrensd. De multiculturele samenleving vergroot de 

persoonlijke mogelijkheden enerzijds. Anderzijds wordt er intolerantie verkondigd 

tegenover niet-liberale praktijken die in strijd zijn met persoonlijke autonomie. Het 

gaat binnen deze visie dan bijvoorbeeld om praktijken als polygamie, religieuze 

lichaamsbedekking en gearrangeerde huwelijken die per definitie in strijd zijn met 

persoonlijke autonomie, voor zover deze tot stand komen onder druk van religieuze 

dogma’s of patriarchale verhoudingen.  

Het risico van een vergaand verlichtingsideaal van persoonlijke autonomie is dat 

mensen gedwongen bevrijd moeten worden van schijnbaar onvrije praktijken die zij 

mogelijk zelf als legitiem ervaren of als vrije keuze presenteren. Dit principe van 

gedwongen bevrijding zagen we ook bij de filosofie van Rousseau en gaat in tegen het 

principe van procedurele onafhankelijkheid dat ik in navolging van Harrison en 

Dworkin leidend acht bij de operationalisering van autonomie. Er zijn mensen in de 
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liberale samenleving die het ideaal van persoonlijke autonomie nu eenmaal niet 

onderschrijven. Slijper (1999) legt de vinger op de zere plek: hoe om te gaan met 

praktijken die niet uitgaan van het ideaal van persoonlijke autonomie? Kan je mensen 

dwingen om autonoom te zijn, of om autonomie als persoonlijk ideaal te omarmen? 

Het zogenaamde schadebeginsel is hierbij een belangrijk concept, dat wat mij betreft 

voor een deel het antwoord geeft op deze vraag. Volgens Mill is ingrijpen van de 

samenleving in iemands persoonlijke vrijheid alleen gerechtvaardigd als de veiligheid 

van anderen in het gedrang komt. In Mills belangrijke werk On liberty stelt hij:  

 
‘That principle is that the sole end for which mankind are warranted, individually of collectively, in 

interfering with the liberty of action of any of their number is self-protection. That the only purpose for 

which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is 

to prevent harm to others’ (Mill, 1859/1974: 68). 

 

Volgens dit principe mag dwang vanuit de overheid alleen uitgevoerd worden om 

geweld te voorkomen of te bestrijden (Raz: 1986, 401). De vraag is echter of er altijd 

sprake is van (fysieke) dwang of gevaar voor de veiligheid van anderen bij 

bovengenoemde praktijken. En is dit schadebeginsel voldoende om de individuele 

rechten van gemeenschappen te beschermen? Volgens Slijper is het relevante 

criterium om te bepalen of er sprake is van dwang de aanwezigheid of afwezigheid 

van de instemming van de betrokken persoon met de niet-liberale praktijk. Slijper ziet 

de visie van het politiek liberalisme van Rawls waarin autonomie als een zuiver 

politiek begrip wordt vertaald als een beter alternatief voor dit probleem. Volgens dit 

politiek-liberale begrip van autonomie worden burgers niet verplicht het ideaal van 

persoonlijke autonomie te omarmen, wel moeten zij de individuele rechten en 

vrijheden die als politieke beginselen gelden in een democratie en het recht op 

autonomie van andersdenkenden omarmen. Rawls schrijft: 

 
‘It (autonomy) is a political and not an ethical value. By that I mean that is realized in public life by 

affirming the political principles of justice and enjoying the protections of the basic rights and liberties; 

it is also realized by participating in society’s public affairs and sharing in its collective self-

determination over time’ (Rawls, 1993, 77-78). 

 

Volgens het politiek-liberale standpunt van Rawls gaat het om het behoud van 

soevereiniteit in eigen kring. Personen moeten liberale burgers zijn maar niet per se 

liberale individuen. Autonomie is hier een zuiver politiek begrip, in plaats van een 

persoonlijk moreel ideaal. Dit politiek liberalisme is in tegenstelling tot het 

verlichtingsliberalisme louter een doctrine voor politieke en sociale samenwerking in 

plaats van dat het uitgaat van een definitie van het goede. Het politiek liberalisme doet 

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

persoonlijk ideaal, dat ik eerder al problematiseerde, niet als voorwaarde (Galston, 

1995; March, 2007b). Volgens dit politiek-liberale begrip van autonomie is het 

omarmen van autonomie als persoonlijk ideaal geen voorwaarde, maar een 

mogelijkheid in een democratische rechtsstaat. Net zo als afwijzing van dit 

persoonlijk ideaal een mogelijkheid is in de democratische rechtsstaat. Het 

respecteren van politieke autonomie en de politieke rechten en democratische 

spelregels die daarmee verbonden zijn, zijn daarmee wél voorwaardelijk, waarbij ook 

procedurele onafhankelijkheid en authenticiteit centraal staan (zie ook Fennema, 

2012). Deze politieke benadering van autonomie respecteert, in tegenstelling tot het 

verlichtingsliberalisme dat autonomie als persoonlijk ideaal beschouwt, de 

belangrijkste voorwaarde van autonomie: procedurele onafhankelijkheid. Iemand 
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heeft vanuit deze politiek-liberale visie van autonomie het recht in een democratie om 

op procedurele onafhankelijke wijze, met andere woorden vrijwillig, te kiezen voor 

een leven waarin autonomie niet als persoonlijk ideaal wordt nageleefd. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor personen die vrijwillig kiezen voor de onderwerping aan religieuze 

dogma’s, zoals een orthodoxe islambeleving, een kloosterleven, of andere 

dogmatische kaders die ingrijpen op iemands levensstijl, bijvoorbeeld een ascetisch 

bestaan, een dieet of topsport. Naast het schadebeginsel wordt deze vrijheid ook 

begrensd wanneer de individuele rechten geschonden worden binnen groepen. De 

liberale rechten mogen leden van groepen of gemeenschappen niet ontzegd worden 

(Kymlicka, 1992, 1995). Er is discussie over de vraag wanneer de staat het toegestaan 

is om in te grijpen, zonder haar neutraliteit te verliezen of minderheidsrechten te 

schenden. Een politiek-liberaal begrip van autonomie houdt alleen geen rekening, 

zoals Fennema verwoordt, ‘(met) de vraag of de autonomie van de burger geen fictie 

is die alleen maar een reële betekenis krijgt binnen een bepaalde culturele constellatie’ 

(Fennema, 2012: 283). 

 

Exitmogelijkheden en autonomie 

 

Kymlicka formuleert een terechte kritiek op de politieke notie van autonomie van 

Rawls, die volgens hem niet voldoende is om de individuele rechten van individuen in 

gemeenschappen te beschermen. Burgers moeten niet alleen de liberale rechten in het 

politieke arena omarmen, maar ook in eigen kring individuele rechten waarborgen 

(Kymlicka, 1995). In de reactie op deze kritiek gaan theoretici ervan uit dat er naast 

het recht op vereniging (of het vormen van gemeenschappen) een ander fundamenteel 

recht onvoorwaardelijk moet gelden om de individuele rechten van leden van 

gemeenschappen te beschermen, namelijk het recht om uit te treden, to dissociate 

(Galston, 1995; March, 2005). Het politiek liberalisme biedt meer ruimte aan 

praktijken en levensovertuigingen die het ideaal van persoonlijke autonomie niet 

omarmen, dan het verlichtingsliberalisme. Maar hoe voorkom je onderdrukking in 

eigen kring vanuit deze visie? Het gaat erom niet-liberale praktijken alleen te 

tolereren als er instemming is van het betrokken individu met de niet-liberale praktijk. 

Maar wanneer is er sprake van een eigen keuze? Wanneer weet je of iemand uit eigen 

beweging kiest voor het niet omarmen van autonomie als persoonlijk ideaal? Hoe 

weet je dat er geen subtiele sociale dwang is of onderliggende sociale conventies? 

Theoretici stellen dat er een zogenaamde exitoptie moet zijn die een toets voor 

vrijwilligheid is (zie bijvoorbeeld Kukathas, 1992). 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 (Kukathas, 1992). Een 

gemeenschap geniet legitimiteit niet vanuit een standpunt van het erkennen van 

minderheden of het invoeren van gemeenschapsrechten als eenheden die rechten 

genieten, maar op basis van de instemming van haar individuele leden. Hiermee 

ontkent Kukathas dat culturele groepen ‘gegeven’ zijn en onderkent hij tegelijkertijd 

hun bestaan als verenigingen van individuen die ontstaan zijn door contextuele en 

historische factoren. Een individu moet op elk moment kunnen besluiten een bepaalde 

norm of praktijk van een gemeenschap te verwerpen en te verlaten. Deze 

uitwegmogelijkheid is volgens sommigen het criterium in de bepaling of iemand een 

niet-liberale praktijk of norm omarmt uit eigen beweging, dus zonder dwang (Slijper, 

1999). Authenticiteit ofwel vrijwillige instemming van een individu met een bepaalde 

norm of gebruik, is belangrijk in de studie naar autonomie binnen de salafistische 

gemeenschap. Authenticiteit wordt bepaald door de aard van de invloed die iemand 
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tot een norm motiveert. De invloed moet door de betrokkene niet als vervreemdend 

ervaren worden en de invloed moet niet de reflectieve en kritische vermogens van de 

betrokkenen ondermijnen (Musschenga, 2007). Een invloed is niet vervreemdend als 

iemand zich kan identificeren met de redelijkheid, waarden en overtuigingen die ten 

grondslag liggen aan een norm of gebruik. Maar dit is moeilijk te meten. De 

exitmogelijkheid is een bruikbare ingang om te onderzoeken hoe de salafistische 

gemeenschap zich verhoudt tot autonomie. Maar dit formele recht is niet voldoende 

om een reële exit te garanderen en het niet gebruiken ervan geldt niet vanzelfsprekend 

als bewijs van vrijwillige instemming (Green, 1998; Okin, 2002). Dat de praktijk 

complexer is, wil ik aan de hand van mijn onderzoek naar de salafi-beweging laten 

zien.  

 

Naast het formele recht moeten er omstandigheden zijn waarbij een exit ook reëel en 

bereikbaar is. Een complex begrip van exit is hiervoor nodig. Een louter formeel recht 

beschermt de positie van de meeste kwetsbaren in een groep niet. Kinderen 

bijvoorbeeld kiezen niet vrijwillig voor deelname aan een gemeenschap of gezin, ze 

worden in een groep gesocialiseerd (Bader, 2007; Okin, 2002; Spiecker, De Ruyter & 

Steutel, 2006). Ook culturele praktijken kunnen ertoe bijdragen dat exit weliswaar 

formeel mogelijk is, maar toch ondenkbaar of onwenselijk voor betrokkenen (Okin, 

2002). 

 

De volgende criteria zijn in ieder geval nodig om een exitoptie bereikbaar te maken 

(Slijper, 1999): 

1. er is geen sprake van fysiek of geestelijk geweld bij het naleven van opvattingen en 

normen (procedurele onafhankelijkheid); 

2. er is sprake van kennis over en toegang tot de mogelijkheden van een exitoptie en 

de kennis dat de staat alternatieven niet verbiedt, met ander woorden: dat iemand 

bekend is met zijn of haar politieke rechten (civic competence); 

3. er moet geen sprake zijn van een alles-of-nietssituatie. Er moeten adequate 

alternatieven beschikbaar zijn. Iemand kan niet gedwongen worden te assimileren aan 

heersende normen en waarden; compromissen moeten mogelijk zijn.  

 

Het is allereerst nodig dat er geen dwang plaatsvindt bij de naleving van de normen en 

praktijken. Er moet in de bewoordingen van Dworkin (1988) procedurele 

onafhankelijkheid zijn. Geestelijk geweld is, evenals sociale dwang, echter moeilijk te 

definiëren. Geestelijk geweld wordt soms verwoord door het niet-wetenschappelijke 

en controversiële begrip ‘hersenspoeling’
37

, maar acht ik hierbij onbruikbaar, omdat 

het per definitie uitgaat van passiviteit van een gelovige, onvrijwillige deelname en 

bovendien de mogelijkheid van vrijwillige uittreding uitsluit (Wright, 1987, 1988; 

Richardson, 1991, 1993). Het tweede punt gaat uit van zogenaamde civic competence. 

Burgers genieten in een democratie politieke rechten die het recht op een autonoom 

leven beschermen. Deze rechten zijn onontbeerlijk voor autonomie (Harrison, 1993). 
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 Spilka et al. sommen de kenmerken van indoctrinatietechnieken op: totale controle en isolement, 

fysieke uitputting en verzwakking, verwarring en onzekerheid, schuld en vernedering, verlichting en 

oplossing. Daarbij wordt gesteld dat indoctrinatie nooit absoluut, maar zich eerder gradueel 

manifesteert (Spilka et al., 2003: 406-407). Vaak wordt in het publieke debat de niet-wetenschappelijke 

term ‘hersenspoeling’ gebruikt als synoniem voor indoctrinatie. De termen impliceren de manier van 

overreding waarbij mensen gedrag vertonen en denkbeelden omarmen die ze ‘normaal gezien’ sterk 

zouden afwijzen. De termen hebben een pejoratieve betekenis en worden vaak in verband gebracht met 

de deelname aan sektarische en fundamentalistische groeperingen. De term heeft géén 

wetenschappelijke basis. 
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Is er genoeg kennis over de staat waarin men leeft? Is deze kennis beschikbaar en 

toegankelijk? Worden de politieke rechten gerespecteerd? De toegang tot kennis is 

een belangrijke voorwaarde in het bestaan van een reële exitmogelijkheid. Hier komt 

het belang van de toegang tot (algemeen) onderwijs naar voren zodat kinderen de 

mogelijkheid krijgen om kennis op te doen van de geldende politieke rechten en 

alternatieve levens- en denkwijzen (keuzemogelijkheden) (Barry, 2001; Galston, 

1995; March, 2005; Reich, 2002; Spiecker et al., 2006). Naast de discussie in 

hoeverre civic education verplicht moet zijn en hoeverre bijzonder onderwijs 

problematisch is, is er ook verschil in mening hoever de staat burgers tegemoet moet 

komen in de kosten van uittreding om uittreding mogelijk te maken (Ben-Borath, 

2010; March, 2005). 

 

De criteria van een exitoptie zijn de standaard waarlangs niet-liberale praktijken 

vanuit een politiek-liberaal standpunt al dan niet getolereerd kunnen worden. 

Tegelijkertijd zegt de exitoptie iets over de condities van autonomie. Procedurele 

onafhankelijkheid, kennis van en toegang tot politieke rechten en keuzemogelijkheden 

zijn daarbij essentieel als voorwaarden van het bestaan van een exitoptie (Slijper, 

1999). Hoe verhoudt de salafi-beweging zich tot bovenstaande criteria? 

 

Het is zaak, wil ik de exitmogelijkheden binnen de salafi-beweging onderzoeken, dat 

ik eerst uitleg hoe ik ‘exit’ opvat. Er kan sprake zijn van ‘exit’ in brede zin en in 

nauwe zin.  

 

Exit in nauwe zin 

 

Op de eerste plaats kan een ‘exit’, ook aangeduid als ‘uittreding’, betekenen: het 

geheel afstand nemen van een gemeenschap. Dat wil zeggen zowel fysiek als voor 

wat betreft de ideeën en praktijken. Dit noem ik de ‘exit’ in nauwe zin. Wat betekent 

dat concreet? Is er sprake van een exit als iemand weliswaar afstand neemt tot een 

salafistische invulling van het geloof, maar geen afstand neemt van de islam? Met 

andere woorden hoe wordt omgegaan met een ‘ex-salafist’? Ik zal in dit onderzoek 

laten zien dat de term ‘ex-salafist’ problematisch is, omdat de groep niet duidelijk is 

af te bakenen. Er is wel duidelijk sprake van een exit als iemand in zijn geheel afstand 

neemt van de islam. Afvalligheid wordt beschouwd als grote zonde in de islam en kan 

met de doodstraf bestraft worden. Maar toch is zelfs afvalligheid een betwistbaar 

begrip in de islam, dat op zeer verschillende wijze wordt uitgelegd en beoordeeld. 

Sinds de Salman Rushdie-affaire in 1989 wordt er volop discussie gevoerd over 

afvalligheid. Afvalligheid moet in de eerste plaats onderscheiden worden van andere 

weliswaar gerelateerde begrippen zoals ongeloof, hypocrisie, blasfemie en ketterij. 

Daarnaast is er verschil van mening over wat als bewijs van afvalligheid mag gelden 

(Saeed & Saeed, 2004). Hoe wordt omgegaan met afvalligheid in de salafistische 

gemeenschap? Anders geformuleerd: hoe wordt vrijheid van godsdienst 

geïnterpreteerd? 

Het is daarnaast zinvol je af te vragen welke factoren bijdragen aan een duurzame 

participatie in groepen en hoe die de kosten van uittreding groter maken. Mensen 

kunnen bijvoorbeeld door hun betrokkenheid sociale relaties hebben opgebouwd die 

ze dreigen te verliezen wanneer ze uittreden of kritiek uiten. In sociaalpsychologische 

studies naar religieuze fundamentalistische en terroristische groepen wordt de 

aantrekkingskracht van deze bewegingen begrepen op basis van de behoeften die zij 
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voor hun leden vervullen. Deze groepen bieden individuen die kampen met gevoelens 

van onzekerheid, frustratie, relatieve deprivatie en woede, een ‘sense of belonging’, 

zekerheid, zelfvertrouwen, houvast, en een positieve identiteit door een duidelijk 

afgebakende ideologie, een relatief eenvoudig wereldbeeld, oplossingen en een sterke 

groepsbinding (Herriot, 2007; Meertens, Prins & Doosje, 2006; Moghaddam, 2005). 

Ook in sociologische studies naar de voedingsbodem voor radicalisering en 

deradicalisering krijgen sociaalpsychologische verklaringsmodellen aandacht. Het 

Nederlandse anti-radicaliseringsbeleid heeft een sterk preventieve focus die gericht is 

op het wegnemen van de voedingsbodem van radicalisering die vanuit een 

sociaalpsychologisch kader de aantrekkingskracht tot radicale en terroristische 

groepen verklaart
38

. In het onderzoek naar sociale bewegingen is veel aandacht 

besteed aan factoren die verbinding met en participatie in een sociale beweging 

vergroten, belemmeren of verminderen en de motieven om uit te treden (Downton & 

Wehr, 1998; Klandermans, 2004; Mannarini & Fedi, 2011; Snow et al., 1980; Tilly, 

1978). De vraag die niet wordt gesteld, is of het mogelijk is om uit te treden.                                                       

 

Om te weten of er reële exitmogelijkheden zijn, in de nauwe betekenis van het woord, 

is het zaak om te kijken naar de drempels die uittreden onaantrekkelijk maakt of 

wellicht onmogelijk. Uittreden kan formeel mogelijk zijn, maar alsnog niet realistisch 

als de kosten van uittreding hoog zijn (Sørensen, 1997). Uittreding kan behoorlijk 

ingrijpend zijn voor een individu. De drempels voor uittreding zijn duidelijker te 

onderscheiden bij scherp afgebakende groepen zoals sekten en bendes. Wat zijn de 

drempels tegen uittreding in deze groepen? En welke kosten zijn verbonden aan 

uittreding?  

Demant, Slootman, Tillie & Buijs (2008) formuleren de volgende drempels waarvan 

de eerste drie gelden voor sekten en de laatste drie voor bendes: 

1. Sociale afhankelijkheid (daardoor angst in een sociaal vacuüm terecht te 

komen) 

2. Psychische afhankelijkheid (daardoor afbraak van zelfvertrouwen en angst 

voor moreel vacuüm) 

3. Eerder gedane investeringen/hoogte van gedane kosten (daardoor cognitieve 

dissonantie) 

4. Angst voor (fysieke) represailles  

5. Angst voor verlies reputatie en bescherming 

6. Gemarginaliseerde positie na uittreding (geen maatschappelijke 

mogelijkheden en kansen). 

 

De voorwaarden van een exitoptie staan als volgt in relatie met bovenstaande 

drempels.  

1. Door dwang en geweld bij de naleving van normen en opvattingen kan iemand 

angst hebben voor represailles. Ook kan iemand sociaal en psychisch 

afhankelijk worden.  

2. Wanneer iemand geen kennis van exitmogelijkheden en politieke rechten 

heeft, kan iemand psychisch en sociaal afhankelijk worden. 

3. Ten slotte dreigt iemand een marginale positie te krijgen na uittreding wanneer 

alternatieven niet beschikbaar zijn. Wanneer compromissen onmogelijk zijn, is 

sprake van een alles-of-nietssituatie.  

                                                           
38

 Zie ‘Actieplan polarisatie en radicalisering 2007-2011’ van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties aangeboden aan de Tweede Kamer. 
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Deze drempels tot uittreding ontstaan en worden vergroot door isolement (Demant, 

Slootman, Buijs & Tillie, 2008: 19-21, 106-108). Aanraking met alternatieve 

denkrichtingen kan leiden tot uittreding, en daarom is er geen sprake van een exitoptie 

als leiders kennis van alternatieven verbieden. Isolement kan de kennis van 

exitmogelijkheden, alternatieven en politieke rechten verkleinen en de sociale en 

psychische afhankelijkheid vergroten. 

 

Men kan zich afvragen of het correct is om de salafistische gemeenschap met sekten 

te vergelijken, laat staan met bendes. Toch zijn de drempels die voor uittreding van 

deze groepen gelden, bruikbaar voor de vergelijking met sterk disciplinerende religies 

zoals het salafisme. Demant et al. gebruiken deze drempels in hun analyse van 

uittreding uit radicale groepen, zoals de kraakbeweging, rechts-extremistische en 

islamitisch radicale groepen. Manifesteert het salafisme zich als een gesloten 

gemeenschap waarin deelname volgens initiatie en selectie plaatsvindt en uittreding 

problematisch is, of vertoont zij meer de kenmerken van een vrijwilligersorganisatie? 

Hoe is de interne hiërarchie georganiseerd? 

Daarnaast onderzoek ik of er sprake is van isolement, dat de exitmogelijkheden, in 

nauwe zin zal bemoeilijkheden. Gedragen de salafistische organisaties zich als 

‘gulzige’ instituties
39

? Verlangen deze organisaties met andere woorden van hun 

achterban dat de leden breken met (oude) vrienden en familie en vaste leefregels 

naleven? En zijn er exclusieve sociale relaties die de afhankelijkheid vergroten? 

 

Exit in brede zin 

 

Op de tweede plaats kan uittreding breder opgevat worden, namelijk als de 

mogelijkheid om afstand te nemen van (een deel van) de opvattingen, normen of 

praktijken die horen bij de salafi-beweging. Ik noem dit partiële uittreding. Dit 

betekent dat de uittreder weliswaar deel blijft uitmaken van de gemeenschap maar 

tegelijkertijd, gebruikmakend van zijn autonomie vastgelegd in politieke rechten, 

interne normen en waarden probeert te transformeren of een eigen interpretatie van 

een geldende leer praktiseert. Dit houdt tegelijkertijd in, dat de gemeenschap de 

uittreder dit afwijkend gedrag toestaat en daarmee de autonomie van de uittreder 

respecteert. Is er in de bewoordingen van Hirschman (1970) ruimte voor het inzetten 

van voice bij ontevredenheid of meningsverschil? Hoe wordt er omgegaan met 

deviante opvattingen en in hoeverre is er ruimte voor discussie, eigen invullingen, 

verschillende interpretaties? Worden de vrijheidsrechten gerespecteerd? Partiële 

uittreding impliceert moreel pluralisme en ook relativisme. Autonomie gaat in een 

politiek-liberaal kader uit van moreel pluralisme (Raz, 1986: 401-407). ‘Valueing 

autonomy leads to the endorsement of moral pluralism’ (Raz, 1986: 399). Autonomie 

impliceert het tolereren van praktijken die binnen bepaalde morele kaders als slecht 

worden beschouwd. Ook impliceert moreel pluralisme de mogelijkheid tot het 

bekritiseren en verwerpen van bestaande conventies of zoals Dommering (2003: 10) 

het noemt: rationele intolerantie. Rationele intolerantie is het recht in de 

democratische samenleving om opvattingen te bekritiseren met rationele argumenten. 

Dit recht is echter begrensd. Meningen mogen bekritiseerd worden, zolang de mensen 

met afwijkende meningen gerespecteerd (dat wil zeggen niet gediscrimineerd of 

                                                           
39

 Zie Bovenkerk (2010) en Wright (1991). Zij ontlenen dit sociologisch begrip aan Coser (1974) om 

sekten, de georganiseerde misdaad, bendes en terroristische groeperingen te karakteriseren.  
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beledigd) worden en de vrijheid hebben van een afwijkende mening. In de context van 

een politiek debat betekent dit dat groepen niet mogen worden uitgesloten, dat er niet 

opgeroepen mag worden tot geweld en dat de menselijke waardigheid in acht 

genomen dient te worden (Fennema & Maussen, 2000). In hoeverre is er binnen de 

salafistische gemeenschap ruimte voor het bekritiseren van morele kaders, sprake van 

tolerantie voor andersdenkenden en vrijheid van religie en wordt er niet oproepen tot 

geweld? 

 

Toen in de jaren zeventig in de VS werd gesproken van zogenaamde hersenspoeling 

onder de aanhangers van de nieuwe religieuze bewegingen (new religious movements) 

zoals de Verenigingskerk, Hare Krishna en de Mormonen, werd ervan uitgegaan dat 

alleen gedwongen interventies een einde konden maken aan hun veronderstelde 

onvrijwillige deelname. De Anti-Cult beweging die ontstond, evenals het 

brainwashmodel dat die gebruikte om deze mensen ‘legitiem’ te ‘deprogrammeren’, 

zijn echter sterk bekritiseerd. Het model had geen wetenschappelijke basis en het 

‘deprogrammeren’ raakte de vrijheid van religie, alsook de scheiding van kerk en 

staat. Ook kon het model niet verklaren waarom grote aantallen aanhangers vrijwillig 

de beweging verlieten, en dat vaak na een korte periode. Daarnaast gaat het model 

onterecht uit van passiviteit van de volgeling ten opzichte van de groep en de leider, 

hoewel er in plaats van eenrichtingsverkeer, ook interactie en onderhandeling 

plaatsvindt tussen volgelingen en elite (Wright, 1988: 159; Richardson, 1991, 1993). 

Het model ging uit van een gebrek aan vrijwillige exitmogelijkheden en een 

onomkeerbaar proces, door emotionele en psychische afhankelijkheid. Deelname aan 

deze bewegingen is echter voor velen slechts van korte duur en hoort bij een 

experimentele levensfase, waarbij de keuze voor deelname gekenmerkt wordt door 

actief individueel zoekgedrag (Wright, 1987, 1988). Ook Cesari stelt dat de keuze 

voor een fundamentalistische geloofsbeleving geen keuze voor het leven hoeft te zijn 

(Cesari, 2004: 55). In de literatuur worden er uiteenlopende motieven genoemd 

waarom mensen breken met een religieuze sekte, een criminele organisatie, dan wel 

extremistische groepen (Bovenkerk, 2010; Bjørgo & Horgan, 2009; Bromley, 1988; 

Demant & Slootman, 2008; Wright, 1988, 1987).  

Een burn-out, veroorzaakt door een veeleisend commitment, kan ook een reden zijn 

om te breken met een groep (Horgan, 2009). Praktische leefomstandigheden of 

veranderingen kunnen meetellen, waardoor iemands persoonlijke prioriteiten 

veranderen: huwelijk, scheiding, leeftijd, verandering in woon- of werksfeer, 

conflicten met familie of vrienden. Wat zijn de motieven van aanhangers van het 

salafisme om (gedeeltelijk) te breken met de verkondigde salafistische leer? Is er 

sprake van partiële exit onder de aanhang van het salafisme en hoe wordt hiermee 

omgegaan door de gemeenschap? Hoe verloopt de deelname aan het salafisme? Heeft 

de religiebeleving een experimenteel karakter en verloopt deze in fasen of is deze 

onomkeerbaar?  

Ten slotte kan er onderscheid gemaakt worden in de manieren van uittreding (Wright, 

1987: 67-73). Wright maakt onderscheid tussen bedekte, open en confronterende 

uittreding. Bovenkerk verwacht dat de represailles van uittreding verschillen naar 

gelang de vorm van uittreding. Soms kan men in onderling overleg, in vrede uit elkaar 

gaan of wordt iemand uit een groep gezet (Bovenkerk, 2010: 22). Op welke manieren 

wordt omgegaan met deze verschillende vormen van uittreding in de salafistische 

gemeenschap?  

In dit onderzoek zal ik de exitmogelijkheden in de salafi-beweging onderzoeken die 

de autonomie van het individu ondanks het waarheid claimende regime beschermen.  
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3.4 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk heb ik de theoretische achtergronden van autonomie als 

democratische kernwaarde besproken vanuit politiek-theoretische en sociaal-

wetenschappelijke invalshoeken. Autonomie hangt samen met vrijheid, volgens een 

positief en negatief begrip van vrijheid. Autonomie wordt mogelijk gemaakt én 

beschermd door de geldende politieke rechten. Autonomie is weliswaar een 

belangrijke waarde in de democratische rechtsstaat, maar zij is niet absoluut. 

Procedurele onafhankelijkheid, civic competence, keuzemogelijkheden, zelfreflectie 

en authenticiteit worden door politiek-theoretici als voorwaarden van autonomie 

geformuleerd. De voorwaarden van zelfreflectie en authenticiteit zijn sterk afhankelijk 

van iemand omgeving en daarom is het persoonlijk ideaal van het onafhankelijke zelf 

problematisch. De sociale constructies van onderdelen van het zelf, zoals zelfreflectie, 

zelfevaluatie en zelfverwezenlijking worden beïnvloed, of zelfs bepaald door 

waardesystemen die betekenis krijgen door onderlinge relaties (horizons of 

significance). Tegelijkertijd zijn concepten zoals zelfontwikkeling, authenticiteit en 

autonomie verweven met de populariteit van orthodoxe bewegingen. Ik wil in deze 

studie de verwevenheid van een salafistische religiebeleving met de notie van 

autonomie beschrijven, waarbij ik wil laten zien dat er geen sprake is van een simpele 

oppositie tussen een autonoom en onderdanig zelf.  

Het ideaal van persoonlijke autonomie is ook problematisch omdat wanneer een 

democratie dit zou afdwingen het moreel pluralisme en vrijheid van religie ontkent, en 

procedurele onafhankelijkheid schendt. Ik ga daarom uit van een politiek begrip van 

autonomie in mijn onderzoek. Deze politieke benadering van autonomie die uitgaat 

van politieke rechten, respecteert procedurele onafhankelijkheid als voorwaarde van 

autonomie. De exitmogelijkheid beschouw ik als een bruikbare ingang om te 

onderzoeken hoe de salafistische gemeenschap zich verhoudt tot autonomie. De 

exitmogelijkheid bestaat uit de voorwaarde van procedurele onafhankelijkheid en 

civic competence. Ik benader civic competence als de kennis van en toegang tot 

politieke rechten, keuze- en exitmogelijkheden, en de omarming van deze rechten. 

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

religie, vrijheid van meningsuiting en het recht op autonomie van andersdenkenden. 

Tegelijkertijd zal ik door de belemmeringen van exitmogelijkheden te betrekken de 

tekortkoming van dit politieke begrip van autonomie onderkennen. Isolement 

beschouw ik als de belangrijkste belemmering, waarbij het gaat om maatschappelijke 

participatie en sociale relaties. De condities én belemmeringen van de 

exitmogelijkheden bepalen in welke mate de autonomie van het individu in de salafi-

beweging gewaarborgd is. Hoe verhouden de politieke, maatschappelijke en 

religieuze opvattingen en ambities, de praktijk, participatievormen en de 

organisatievormen van de salafi-beweging zich tot procedurele onafhankelijkheid, 

civic competence en isolement? 

 

De exitmogelijkheden zal ik behandelen aan de hand van vier thematische 

hoofdstukken die achtereenvolgens gaan over organisatievormen (hoofdstuk 5), 

religieuze disciplinering (hoofdstuk 6), politieke opvattingen  (hoofdstuk 7) en ten 

slotte participatie (hoofdstuk 8). In het volgende hoofdstuk (4) beschrijf ik eerst de 

ideologie en ontwikkeling van de salafi-beweging.  

 

 


