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Hoofdstuk 4 De ideologie en ontwikkeling van de salafi-beweging 

 

In dit hoofdstuk beschrijf ik de salafistische geloofsinterpretatie, die aan de basis ligt 

van de transnationale salafi-beweging door de belangrijkste geloofsconcepten toe te 

lichten (paragraaf 4.2). Ook zal ik de ideologische vertakkingen en de ontwikkeling 

van de transnationale salafi-beweging beschrijven (4.3). Ten slotte beschrijf ik hoe de 

term ‘salafi’ of ‘salafist’ gebruikt wordt als zelfdefinitie voor de ‘framing’ van 

zichzelf en hoe deze groepsgrenzen opbouwt dan wel afbreekt (4.4). De beschrijving 

van deze drie onderwerpen moeten als inleiding gelezen worden op de hoofdstukken 

erna die de Nederlandse salafi-beweging analyseren en de onderzoeksvragen 

beantwoorden. Voordat ik de drie onderwerpen behandel, geef ik eerst (4.1) een 

inleiding over wat de salafi-beweging is en in welke verhouding deze staat ten 

opzichte van de islam in het algemeen. 

 

4.1 Salafisme als utopische beweging 

 

In Nederland wonen ongeveer 850.000 moslims. De grootste groep moslims zijn van 

Turkse en Marokkaanse afkomst of hebben (groot)ouders van Turkse en Marokkaanse 

afkomst (CBS, 2007). Deze moslims beleven veelal een soennitische vorm van de 

islam. Dit betekent geenszins dat zij allen het geloof actief of op dezelfde wijze 

belijden (Phalet & Haker, 2004). De islam is een monotheïstische godsdienst die in de 

7
e
 eeuw op het Arabisch Schiereiland ontstaan is. De islam (letterlijk: onderwerping) 

is gebaseerd op in ieder geval twee belangrijke religieuze bronnen die gezag hebben: 

de Koran en de sunna. De Koran wordt beschouwd als het letterlijke woord van God 

dat geopenbaard is aan de Profeet Mohammed door de engel Jibril (Gabriël). De 

sunna is de verzameling van op schrift gestelde mondelinge overleveringen (hadith) 

over de handelingen en uitspraken van Mohammed. Moslims beleven de islam als de 

vervolmaking van de voorgaande geopenbaarde monotheïstische religies, namelijk het 

Jodendom en het christendom. Daarnaast claimt de islam een universele geldigheid: 

moslims geloven dat de islam voor ieder mens is gekomen en van alle tijden is. Naast 

vijf centrale geloofsvoorstellingen
40

 is de geloofspraktijk vastgelegd in vijf 

geloofszuilen
41

 die verplicht worden geacht voor iedere moslim. De soennitische 

moslims vormen het overgrote deel van de moslimbevolking in de wereld, een kleiner 

deel is sjiitisch.
42

 De soennitische islam bestaat uit vier rechtsscholen (madhhabs), die 

elk een interpretatie en toepassing van de religieuze bronnen voorstaan. Islamitische 

rechts- en godsdienstgeleerden (ulama) genieten weliswaar op basis van hun kennis 

over de bronnen gezag, de islam kent echter geen centraal geleid gezag of kerkelijke 

structuren. De islam kent wereldwijd ondanks de centrale geloofskern in geloof en 

rituele praktijk en dankzij een gebrek aan centraal georganiseerd religieus gezag, vele 

interpretaties, stromingen en richtingen (Bartels, 2004a, 2004b; Mandaville, 2007).  

 

                                                           
40

 De vijf geloofsartikelen zijn het geloof in: God als enige God, de engelen, de geopenbaarde boeken, 

de profeten en de laatste dag.  Het geloof in de lotsbeschikking door God, als zesde geloofsartikel, kan 

daar nog aan toegevoegd worden (Bartels, 2004a; Wagtendonk, 1994a). 
41

 De vijf geloofszuilen zijn: de geloofsbelijdenis, het gebed, het vasten, de armenbelasting en de 

bedevaart naar Mekka. 
42

 De opsplitsing tussen soennieten en sjiieten is ontstaan uit een conflict rondom de opvolging van de 

Profeet Mohammed na zijn dood. 
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Het salafisme is een interpretatie van de soennitische islam. Het is onbekend hoeveel 

aanhangers de salafi-beweging in Nederland precies telt. Het IMES rekende uit dat 

8% van de moslims in Nederland ontvankelijk is voor het salafistische gedachtegoed 

(Roex et al., 2010). Dit indiceert dat het om een kleine minderheid van de 

Nederlandse moslims gaat. Desalniettemin moet de invloed van de salafi-beweging 

niet onderschat worden. Deze islamitische geloofsrichting domineert de 

informatievoorziening over de islam (Hamid, 2009: 400-401), heeft een bijzondere 

status omdat zij de islam van Saoedi-Arabië representeert
43

 en haar prominenten 

proberen zich op te werpen als vertegenwoordigers van moslims in Nederland. De 

AIVD sprak eerst nog zorg uit over de groeiende populariteit van de salafi-beweging 

onder moslims in Nederland (AIVD, 2007), maar constateerde later dat er sprake is 

van een stagnatie van deze populariteit door ‘een groeiende weerstand binnen de 

Nederlandse moslimgemeenschap tegen de radicale dawa’ (AIVD, 2009).   

 

De salafi-beweging is een soennitische hervormingsbeweging die streeft naar het 

herstel van een ‘zuivere’ islam, door morele heropvoeding van de 

moslimgemeenschap, een letterlijke lezing van de Koran en hadith, afwijzing van 

religieuze vernieuwingen en de imitatie van Mohammed en zijn metgezellen in de 

begintijd van de islam. Deze begintijd wordt als nastrevenswaardig ideaalbeeld 

beschouwd. Het moslim-zijn omvat volgens deze benadering zowel het innerlijke 

geloof als het uiterlijke gedrag. Het salafisme is sociaal en moreel van aard en moet in 

eerste instantie niet begrepen worden als een vorm van klassiek politiek activisme. De 

beweging is beter te begrijpen als een utopische beweging die het dagelijkse leven van 

moslims probeert te reorganiseren conform dit ideaalbeeld door een eigen manier van 

leven te creëren die zij bevredigender en rechtvaardiger vinden (Kanter, 1972; De 

Koning, 2011a; Price et al., 2008).  

 

De hervorming van de levensstijl van moslims om hen te beschermen tegen 

immoraliteit, onderdrukking en verleiding kenmerkt deze utopische beweging 

(Kanter, 1972; Price, et al., 2008). De salafi-beweging vertoont een aantal kenmerken 

van de door Kanter beschreven communes of utopische gemeenschap (Kanter, 1972). 

Zo zetten communes zich net als de salafi-beweging af tegen de buitenwereld die zij 

negatief verwoorden met categorieën als immoreel, zondig, chaotisch, onrechtvaardig 

en ongezond, en streven zij een terugkeer na van een verloren harmonie of eenheid die 

weer hersteld kan worden door de verandering van levensstijl en sociale instituties, 

zoals het gezin, vriendschappen, onderwijs etc. Er is in de salafi-beweging net als in 

de commune tot een bepaalde hoogte sprake van een gemeenschappelijke 

tegencultuur en bovenal een streven naar perfectie. De focus ligt in de utopische 

beweging bij het gemeenschapsleven en daarmee op relaties binnen de utopische 

gemeenschap die scherpomlijnde grenzen kennen. Het creëren en het uiting geven aan 

een groepsidentiteit op basis van broederschap, uiterlijk en taal is een kenmerk van de 

utopische beweging (Kanter, 1972). Ik zal in deze studie laten zien dat deze 

kenmerken ook in meer en mindere mate terug te zien zijn in de Nederlandse salafi-

beweging. 

 

De utopische beweging is een speciaal type sociale beweging die niet primair, zoals 

binnen de klassieke theorie van sociale bewegingen, gericht is op deelname aan, 

                                                           
43

 De Saoedische steden Mekka en Medina genieten een bijzonder aanzien in de islam omdat de islam 

er ontstaan is en zich vandaaruit verspreid heeft. De verplichte pelgrimage naar Mekka vormt tevens 

één van de vijf geloofzuilen in de islam. 
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verandering van of omverwerping van het staatsbestel, zoals bijvoorbeeld de 

vakbondbeweging, de anarchistische beweging of vrouwenbeweging. Er zijn naast 

deze klassieke sociale bewegingen ook bewegingen die hervorming van levensstijl 

voorstaan met een nadruk op identiteit, cultuur en betekenisgeving (Kurzman, 2008).  

Price et al. noemen de volgende kenmerken van een utopische beweging waarvan ik 

zal laten zien dat deze ook terug te vinden zijn in de salafi-beweging: een 

geïdealiseerd verleden als bron voor de opbouw van een alternatieve levensstijl die in 

tegenstelling tot de omgeving als meer rechtvaardiger en moreler wordt beschouwd, 

waarbij een bepaalde ideologie, cultuur of religie als resource wordt gebruikt en die 

georganiseerd is rondom netwerkstructuren zonder centraal geleid gezag (Price et al., 

2008).  

 

Het utopisch streven van de salafi-beweging uit zich in het opbouwen van een 

alternatieve levensstijl van moslims die gebaseerd is op een geïdealiseerd beeld uit het 

verleden en gericht is op het transformeren van dagelijkse en religieuze praktijken. De 

salafi-beweging is in de eerste plaats gericht op het creëren van een alternatieve 

levensstijl via opvoeding en onderwijs om huidige culturele en religieuze praktijken 

zo te transformeren dat zij conform een ‘zuivere’ islam georganiseerd zijn. Deze 

‘zuivere’ islam is volgens salafi’s terug te vinden in de islam zoals de Profeet 

Mohammed deze uitdroeg, evenals zijn metgezellen en de eerste drie generaties van 

moslims. Deze begintijd wordt als ideaal beschouwd. Het praktiseren en uitdragen van 

dit ideaal door specifieke omgangsvormen, waarden, kleding, taal, rituele praktijken, 

reinheidsvoorschriften, voedselvoorschriften enzovoorts symboliseren en construeren 

een  verbondenheid met en deelname aan een gemeenschap van ‘ware’ gelovigen. 

Deze alternatieve levensstijl wordt bevredigender en rechtvaardiger gevonden in de 

huidige wereld om hen heen die zij als onderdrukkend, immoreel, onrechtvaardig en 

bedreigend beschouwen. De alternatieve levensstijl biedt het juiste en enige alternatief 

voor deze wereld, biedt oplossingen en wordt als empowerment beschouwd. Volgens 

salafi’s zijn veel moslims afgestapt van het juiste pad, waardoor zij in moreel verval 

zijn geraakt dat zich uit in allerhande maatschappelijke problemen, zoals criminaliteit, 

werkloosheid, economische tegenspoed, ontwrichte gezinnen, onwetendheid en 

ontucht. Het niet leven volgens de perceptie van de ‘zuivere oorspronkelijke’ islam 

wordt dus als oorzaak gezien van alle maatschappelijke problemen en met name de 

problemen van moslims. 

De salafi-beweging is niet gericht op transformatie of hervorming van het staatbestel 

of het formuleren van claims op het staatsbestel. De focus ligt primair bij 

transformatie van individuele levensstijl en dagelijkse leven door praktijken die een 

groepsgevoel, verbondenheid en solidariteit bewerkstelligen. Dat neemt niet weg dat 

er ook salafi-netwerken zijn die (gewelddadige) confrontaties aangaan. 

In deze studie zal ik laten zien dat de salafi-beweging veel minder gericht is, met 

jihadistische geweldsdaden als uitdrukkelijke uitzondering, op de politieke 

verandering van de maatschappij als geheel, hoewel het transformatieve element van 

het salafisme de schijn wekt van een hoge mate van actiebereidheid richting de staat 

en de samenleving in zijn geheel. Niettemin heeft dit activisme sociale en politieke 

implicaties door het streven naar een specifieke moslimidentiteit en door het 

opbouwen van een morele gemeenschap, waarbij zij zich sterk willen onderscheiden 

en distantiëren van andere moslims (Haykel, 2009; De Koning, 2009b).  

 

Ten slotte wordt de organisatiestructuur van de utopisch beweging gekenmerkt door 

veranderlijke netwerkstructuren die soms (maar niet altijd) met elkaar in verbinding 
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staan en niet vanuit een centraal gezag geleid worden (Price, et al., 2008). In 

hoofdstuk 5 zal ik deze organisatiestructuren beschrijven en de implicaties ervan voor 

de autonomie van de betrokkenen analyseren. In dit hoofdstuk bespreek ik de 

ontwikkeling van de transnationale salafi-beweging, evenals hun geloofsinterpretatie 

van de islam. Salafi’s proberen op basis van een bepaalde interpretatie van de islam, 

die zij als de enige ware en zuivere islam zien, het morele herstel en heropvoeding 

van moslims te bewerkstelligen. Ik zal laten zien dat elementen van deze islamitische 

geloofsinterpretatie een problematische verhouding kunnen impliceren met 

democratische vrijheidsrechten, zoals vrijheid van godsdienst en geweten en daarom 

op gespannen voet kunnen staan met de autonomie van het individu. Salafi’s 

beschouwen zichzelf als de enige ware moslims. De salafistische geloofsleer wordt 

dan ook niet als een interpretatie van de islam opgevat maar als de enige manhaj 

(methode) voor het ‘rechte pad’ en ‘de ware islam’. Er is dan ook zuiver theologisch 

gezien sprake van intolerantie ten aanzien van andere islamitische 

geloofsinterpretaties. De autonomie van andersdenkenden en vrijheid van godsdienst 

zijn in het gedrang. In de volgende hoofdstukken zal ik tonen hoe deze theologisch 

uitgangspunten door de Nederlandse salafistische organisaties en gelovigen worden 

uitgelegd en verder vorm en betekenis krijgen in de Nederlandse context, en hoe deze 

praktijk zich verhoudt tot de autonomie van de Nederlandse salafi-moslim. Maar eerst 

zal ik de belangrijkste geloofsconcepten inleiden en de ontwikkeling van de salafi-

beweging in Saoedi-Arabië beschrijven. Ik zal een eerste aanzet geven hoe deze 

concepten door de salafi-beweging gebruikt worden om het idee van een ‘zuivere’ 

islam op te bouwen, zich daarmee van andere moslims en van de maatschappij af te 

zetten en die zij gebruiken om het dagelijkse leven van moslims in Nederland te 

hervormen. In hoofdstuk 6 ga ik dieper in op de praktijk van religieuze disciplinering, 

waarbij deze ideologische concepten betekenis krijgen om een specifieke 

moslimidentiteit en geloofspraktisering onder participanten te bewerkstelligen. 

 

4.2 De centrale geloofsleer van de transnationale salafi-beweging 

 

Het woord salafi of salafisme komt voort uit de term salaf dat ‘voorouder’ of 

‘voorganger’ betekent. De term werd al gebruikt door Ahmed Ibn Taymiyya (1263-

1328) en andere premoderne denkers. De term verwijst naar al-salaf al-salih, ‘de 

deugdzame voorvaders van het geloof en de metgezellen van de Profeet Mohammed’. 

Salaf verwijst ook naar hun volgelingen (al-tabi’ un) en hun volgelingen (tabi’ u al-

tabi’ in), kortom de eerste drie generaties moslims. Deze eerste generatie moslims 

worden als nastrevenswaardig ideaal voor de moderne tijd beschouwd. De term salafi 

wordt door verschillende moslimgroeperingen gebruikt en is in eerste instantie een 

normatief label in plaats van een beschrijvende term (Hegghammer, 2009). In de 

wetenschap en in de publieke opinie krijgt de term steeds meer een beschrijvende 

betekenis, voor let wel sterk uiteenlopende groeperingen. Ook ik gebruik de term 

salafi als beschrijvende term voor mijn onderzoeksgroep. Definiëring is daarom 

belangrijk en tegelijkertijd lastig. De ambiguïteit en interne fragmentatie van de 

salafi-beweging maken definiëring eveneens moeilijk (Meijer, 2009).  

 

Dit onderzoek gaat over het salafisme
44

 dat is ontstaan uit de traditie van de 

hanbalitische rechtsschool
45

 en het wahhabisme. De term wahhabisme verwijst naar 

                                                           
44

 Niet te verwarren met een hervormingsgezinde salafi-stroming, die opkwam in de late 19
e
 eeuw 

onder invloed van Jamal al-Din al-Afghani (1839-1897), Muhammad Abduh (1849- 1905) en Rashid 

Rida (1865-1935). Deze salafi-stroming, ook wel bekend als verlicht salafisme (al-Salafiyya al-
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de stichter Muhammad Ibn Abdul Wahhab (1703-1792), een hanbalitische 

wetgeleerde, die kritiek uitte op het ‘moreel verval van de islam’ in zijn tijd en pleitte 

voor een terugkeer naar de religieuze bronnen. Het wahhabisme is de officiële 

staatsreligie van Saoedi-Arabië waarin een terugkeer naar de ‘zuivere’ islam centraal 

staat, waarbij een letterlijke interpretatie van de religieuze bronnen wordt gebruikt en 

een levensstijl nagestreefd wordt zoals Mohammed en zijn metgezellen in het begin 

van de islam hadden (Meijer, 2009). Het concept tawhid (eenheid en uniekheid van 

God) staat centraal en soms ook het stichten van een islamitische staat op basis van de 

shari’a. Saoedi-Arabië is gebouwd op een samenwerking tussen de familie Saoed en 

Ibn Wahhab. Al vanaf de jaren vijftig maar vooral na 1979 heeft Saoedi-Arabië actief 

geprobeerd het wahhabitische ideeëngoed over de wereld te verspreiden, door 

moskeeën, imams, publicaties en educatie te financieren, waarmee onder andere de 

verspreiding van het salafisme in Europa kan worden verklaard (Hamid, 2009; De 

Koning, 2008). Europese studenten die terugkeren van een studie aan de Universiteit 

van Medina, helpen mee aan de verdere inbedding en verspreiding van het salafisme 

in Europa (Amghar, 2009; Hamid, 2009; De Koning, 2008; Stemmann, 2006). 

 

Hoewel de salafi-beweging, zeker in Europa, pas in de moderne tijd voet aan de grond 

krijgt, gaan de theologische concepten van het salafisme terug op de theologische 

concepten uit de premoderne tijd. De salafistische geloofsleer (aqidah) is gebaseerd 

op de ideeën van onder meer Ahmed Ibn Taymiyya (1263-1328) en Muhammad Ibn 

Abdul-Wahhab (1703-1792). Op basis van de denkbeelden van deze denkers hebben 

zich uiteenlopende geloofsrichtingen ontwikkeld (Haykel, 2009, Meijer, 2009). Het 

salafisme dat we in Nederland kennen, is nauw verwant met het Saoedische 

wahhabisme, maar staat niet altijd kritiekloos tegenover het Saoedische establishment. 

Saoedi-Arabië heeft er weliswaar voor gezorgd dat salafi-ideeën op grote schaal over 

de wereld verspreid zijn, maar het is niet juist om de Saoedische staatsgodsdienst, het 

wahhabisme, en salafisme als synoniem te gebruiken. Sommige salafi’s herkennen 

zich niet in deze vergelijking wegens onderlinge ideologische en politieke 

meningsverschillen. Daarenboven is de term wahhabisme onder salafi’s niet gangbaar 

wegens het vermijden van shirk.
46

 Verder is het niet correct om het wahhabisme als 

synoniem te gebruiken voor salafisme, als een product van het wahhabisme. Er zijn 

immers salafi-bewegingen ontstaan onafhankelijk van het wahhabisme (Algar, 2002; 

Haykel, 2009).  

Verschillende salafi-groeperingen zijn door allerlei ontwikkelingen in de loop van de 

geschiedenis verbonden geraakt met het wahhabisme en ook de Moslimbroeders, 

waardoor er allerlei kruisbestuivingen en vertakkingen zijn ontstaan. De salafi-

beweging waar het in dit onderzoek om gaat, krijgt gestalte in de context van het 

wahhabitische Saoedi-Arabië door de ontwikkeling van ideologische grondbeginselen 

van het salafisme door geleerden zoals Ibn Utaymin, Nasr al-Din al-Albani en Ibn 

Baaz, alsmede de ideologische vertakkingen als gevolg van de kruisbestuiving met de 

Moslimbroeders (Meijer, 2009; Stemmann, 2006).  

 

                                                                                                                                                                      
tanwiriyya), was weliswaar scripturalistisch, omdat zij een terugkeer naar de schriftelijke bronnen 

voorstond, maar zij was niet literalistisch. De salafi’s uit dit onderzoek keren zich tegen het 

rationalisme van de hervormingsgezinde salafi’s (Haykel, 2009; De Ley, 2007; Meijer, 2009; 

Wiktorowicz, 2006). 
45

 De hanbalitische rechtsschool is één van de vier soennitische rechtsscholen in de islam. 
46

 Het gebruik van de term wahhabi’s kan impliceren dat deze gelovigen een persoon aanbidden, terwijl 

zij alleen aanbidding van God toegestaan vinden. 
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De algemene basis van de salafi-beweging is het streven naar een moreel sociaal 

herstel door een terugkeer naar de religieuze bronnen de Koran en de sunna, en de 

imitatie van de Profeet Mohammed en de eerste drie generaties moslims. Salafi’s 

streven naar de zuivering van het geloof (tasfiya) en heropvoeding (tarbiya) van de 

moslimgemeenschap (Amghar, 2009; Meyer, 2009; Lacroix, 2008). Salafi’s proberen 

zo strikt mogelijk in geloof en gedrag naar het voorbeeld van de salaf, de Profeet 

Mohammed, de Koran en de sunna te leven, waarbij ze de religieuze bronnen letterlijk 

lezen. Ze stellen dat de religieuze praktijk en de lezing van de bronnen ontdaan moet 

worden van alle ‘religieuze innovaties’ (bid’a), omdat deze in hun ogen afwijken van 

het rechte pad, dat wil zeggen van de ‘ware zuivere islam’. Salafi’s leggen een claim 

op hun interpretatie van de islam als de enige juiste islam, en verwerpen hiermee 

ander islamitische geloofsinterpretaties. Ze gaan uit van één islamitische waarheid en 

verwerpen daarmee islamitisch pluralisme (Wiktorowicz, 2006). Elke beslissing moet 

gebaseerd zijn op de bronnen. Om vernieuwing en interpretatie te voorkomen vinden 

salafi’s een letterlijke lezing van de Koran en sunna noodzakelijk. De Koran zien ze 

als het letterlijke woord van God en willen ze ook letterlijk toepassen en begrijpen. De 

islamitische bronnen spreken volgens salafi’s voor zichzelf, en behoeven geen 

menselijke interpretatie op basis van het menselijke intellect en logica (Hamid, 2009; 

Wiktorowicz, 2006). Dit menselijke intellect is immers beperkt en wordt door 

begeerten geleid.  

 

Salafi’s leggen een zeer sterke nadruk op bepaalde algemene islamitische concepten, 

zoals tawhid en shirk. De belangrijkste begrippen zal ik hieronder behandelen. Door 

het gebruik van herkenbare algemene islamitische concepten die herleid worden tot 

een eenduidige heldere kern, wordt een breed publiek bereikt. Ook de nadruk op de 

geaccepteerde bronnen van de islam als basis, verklaart de populariteit van de salafi-

beweging. Salafistische literatuur en websites worden hierdoor niet alleen gelezen en 

verspreid door salafistische groepen, ze bereiken een veel breder niet-salafistisch 

publiek (Hamid, 2009). De aantrekkingskracht van het salafisme wordt ook verklaard 

door haar religieuze stelligheid, eenduidigheid, onderscheidende vermogen en door 

het streven naar zuiverheid en de claim op authenticiteit (Haykel, 2009). Ik wil in dit 

onderzoek laten zien dat de praktijk en toepassing van de leer echter niet zo eenduidig 

en rechtlijnig zijn als de leer in eerste instantie doet vermoeden.  

 

Een overzicht van de belangrijkste geloofsconcepten zal inzicht bieden in de kern die 

de verschillende salafistische stromingen en organisaties met elkaar verbindt. Ik 

beschrijf achtereenvolgens tawhid, shirk, bid'a, hadith, taqlid, al-wala wa-l-bara, 

da’wa en hisba. De begrippen zijn onderling sterk verweven. Hieronder geef ik alleen 

een korte inleiding van de begrippen. Ik zal ze in de volgende hoofdstukken verder 

uitdiepen en de toepassing ervan in de Nederlandse context beschrijven, die uiterst 

ingewikkeld en ambivalent is.  

 

1. Tawhid  

 

Tawhid betekent de eenheid en uniekheid van God: God is één en er is één God. Het 

is het centrale concept binnen het salafistische gedachtegoed
47

. Salafi’s delen de 

                                                           
47

 Tawhid is niet een uitsluitend salafistisch concept. Het vormt een algemeen islamitisch begrip van 

monotheïsme. Salafi’s geven het echter een specifieke invulling en stellen het centraal in de 

geloofsleer. 
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shadada
48

 (geloofsgetuigenis) op in drie delen in navolging van het wahhabisme 

(Haykel, 2009; Wiktorowicz, 2001):  

- tawhid al-rububiyya: de staat van God als enige leider (rabb) van het hele 

universum, Allah als schepper van alles en God als alwetende. Dit deel omarmen alle 

moslims en is niet typisch salafistisch. 

- tawhid al-ilahiyya: de eenheid van God inzake aanbidding. Het is alleen toegestaan 

God te aanbidden.  

- tawhid al-asma' wa-l-sifat: geloof in de eenheid van de namen en de attributen van 

God. Deze worden door salafi’s letterlijk opgevat zoals zij in de Koran staan. Het 

salafisme verwerpt hiermee antropomorfische
49

 toekenningen. Dit onderdeel van 

tawhid geeft aan hoe salafi’s de geopenbaarde teksten benaderen. De teksten spreken 

voor zichzelf, zij zijn nooit metaforisch bedoeld. De attributen van Allah zijn geen 

metaforen in de Koran en tegelijkertijd ook niet vergelijkbaar met zijn eigen creaties. 

De beschrijvingen in de Koran zijn niet te vatten voor menselijke begrippen en zijn 

deel van de kennis van de ghayb (domein dat menselijke zintuigen en percepties 

overstijgt).  

 

Hoewel de doctrine van tawhid centraal staat in alle salafistische vertakkingen, leidt 

de interpretatie ervan tot interne discussies. Het gaat dan om de vragen als: ‘Wat 

betekent tawhid concreet voor het dagelijks leven van de gelovige?’, ‘Hoe moet je je 

verhouden tot politieke machthebbers vanuit het principe tawhid?’ ‘Is stemmen 

toegestaan?’(Meijer, 2009). Sommige salafi’s (gepolitiseerde en jihadi’s
50

) voegen in 

de beantwoording van deze vragen nog een vierde deel aan het concept tawhid toe: 

tawhid al-hakimiyya. Dit begrip betekent dat een staat alleen mag regeren volgens de 

wetten van God, de shari’a. Alle staatsorganen en machthebbers die zich baseren op 

menselijke wetten worden gezien als een daad van ongeloof, zijn daardoor taghut 

(afgoden) en dienen volgens een jihadistische zienswijze tot ongelovigen verklaard te 

worden (het doen van takfir). Deze uitleg van tawhid wordt gebruikt in navolging van 

een belangrijke denker van de Moslimbroeders, Sayyid Qutb. Er is veel interne 

discussie over de voorwaarden van takfir (Haykel, 2009; Wiktorowicz, 2005a). 

 

2. Verbod op shirk 

 

Iemand die deze eenheid van Allah niet erkent, maakt zich schuldig aan shirk, 

afgoderij. Shirk is de tegenhanger van het concept tawhid (Wiktorowicz, 2001). Shirk 

betekent de aanbidding van zaken naast God, het toekennen van deelgenoten aan God. 

Afgoderij wordt gezien als de grootste zonde die een gelovige kan begaan, omdat het 

alleen toegestaan is God te aanbidden, vanuit het basisprincipe tawhid. Salafi’s 

beschouwen vele zaken als een vorm van afgoderij. Ze categoriseren deze in kleine 

(onbewuste) en grote shirk. Afgoderij komt bijvoorbeeld tot uiting in het bezoeken 

van graven en het accepteren van intermediairs zoals heiligen tussen God en de 

gelovigen. Ook de aanbidding van Mohammed wordt gezien als een grote vorm van 

afgoderij, door bijvoorbeeld diens verjaardag te vieren. Maar ook muziek beluisteren 

kan leiden tot vormen van shirk. Er bestaat dan immers een risico dat de artiesten 

worden geadoreerd. Wederom is shirk in principe een algemeen islamitisch concept, 

maar salafi’s zijn er zeer op gespitst zaken als shirk te betitelen en shirk te vermijden. 

Hiermee is het gebruik van de term één van de stokpaardjes van het salafisme. 
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 ‘Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn gezant.’ 
49

 Antropomorfisch betekent ‘op de mens lijkend’. 
50

 Zie voor de uitleg van deze verdeling paragraaf 4.3. 
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Hoewel alle salafistische netwerken het principe tawhid en het verbod op shirk in hun 

ideologie centraal stellen, bestaan er sterke verschillen in de interpretatie en 

uitwerking van het begrip op hedendaagse politieke kwesties, zoals het leven van een 

moslim in een democratisch land waar moslims geen meerderheid vormen (Meijer, 

2009; Haykel, 2009; Wagemakers, 2010; Wiktorowicz, 2005b, 2006). Een discussie 

kan bijvoorbeeld gaan over of het een vorm van shirk is om niet-islamitische wetten te 

gehoorzamen of om te stemmen. Ik zal in hoofdstuk 7 dieper in gaan op deze kwesties 

en de implicaties ervan voor de autonomie van het individu.   

 

3. Verbod op bid'a 

 

Bid’a betekent innovatie of vernieuwing in het geloof en geldt als een belangrijk 

verbod in de salafi-beweging. Als een religieuze praktijk of geloofsprincipe niet 

gebaseerd is op de Koran, de sunna of het begrip van de metgezellen van Mohammed, 

dan is het bid'a, volgens salafi’s. Als oorzaak van bid’a zien zij het lezen en navolgen 

van de koranverzen anders dan volgens de salafistische methode en ze naar eigen 

inzicht en gevoel interpreteren. Elke innovatie is een afwending, vervorming of 

verdraaiing van ‘het rechte pad’, al-sirat al-mustaqim (De Koning, 2008). Mubtadi' 

un zijn degenen die innoveren. De term wordt vooral gebruikt om culturen en tradities 

binnen de islam af te wijzen die in hun ogen niet op de ‘zuivere’ islam zijn 

gebaseerd
51

. Salafi’s hebben sterke kritiek op wat zij noemen ‘cultuur’-moslims, de 

‘cultuur’- of ‘gewoonte’-islam of de ‘traditionele’ islam.  

Het salafisme wordt om deze reden vaak beschreven als anti-cultureel, en profiteert 

van de ontkoppeling van cultuur en islam als gevolg van de globalisering (Roy, 2004). 

Het salafisme anti-cultureel noemen, is volgens mij problematisch omdat het lijkt uit 

te gaan van de afwezigheid van culturele aanpassing van de salafi-beweging in 

verschillende politieke en maatschappelijke contexten wereldwijd. De salafistische 

beweging heeft paradoxaal genoeg door de boodschap van zuiverheid en haar claim 

islamitische tradities en culturen te overstijgen, het vermogen zich in verschillende 

contexten te manifesteren en zich cultureel in te bedden.  

 

4. Verbod op taqlid 

 

De soennitische jurisprudentie is opgedeeld in vier madhhabs (rechtsscholen, 

methoden). Salafi’s zijn overtuigd van één begrip van de islam en verwerpen daarom 

deze opdeling van scholen en de tradities die daaruit voortgekomen zijn. De 

rechtsscholen zien zij niet als absolute en onbetwistbare autoriteiten. Ze verwerpen 

blinde navolging (taqlid) van de scholen en uitspraken van geleerden (Wiktorowicz, 

2006). Ze stellen het belang van ijtihad (onafhankelijke interpretatie) van de Koran en 

de hadith hiertegenover, als bron van de islamitische wetgeving. Omdat alleen de 

oorspronkelijke bronnen gezag hebben, moeten uitspraken van geleerden getoetst 

worden aan de hand van deze bronnen en onderbouwd worden met dalil (bewijs in de 

vorm van tekst uit de oorspronkelijke bronnen), voordat zij opgevolgd worden.  

Ook stellen salafi’s dat er geen intermediairs mogen zijn tussen moslims en religie 

(zoals juridische teksten en geleerden). Moslims moeten een eenheid vormen, een 

gemeenschap van gelovigen: de umma. Sommige salafi’s zien zichzelf als de groep 

die zal overwinnen (ta'ifat al-mansura) en de geredde groep (al-firqa al-najiya). 
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 Een voorbeeld van bid’a is volgens salafi’s heiligenverering en het handje van Fatima. 
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Salafi’s spreken zelf liever niet van een beweging of stroming, maar zien het 

salafisme als een manhaj. Dat wil zeggen: een benadering of een methode om tot 

begrip te komen van wat zij beschouwen als de ‘enige’ en ‘zuivere’ islam. Alleen de 

geleerden die zich baseren op de salafi-methode worden als gezaghebbend 

beschouwd. Dit gezag kan echter elk moment betwist worden en is dus feilbaar. Dat 

neemt niet weg dat sommige salafi-geleerden een bijna onfeilbare status genieten. 

Desalniettemin zijn discussies en polemieken onder groepjes salafi’s aan de orde van 

de dag. Het begrip is omgeven met tegenstrijdigheden. Enerzijds worden gelovigen 

geacht op basis van gedegen kennis geleerden te ‘controleren’ en te bekritiseren, 

anderzijds verlangen salafi predikers en geleerden gehoorzaamheid.  

Het verbod op taqlid heeft direct consequenties voor de manier waarop de salafi-

beweging zich profileert en organiseert, en vandaaruit hoe de beweging zich tot de 

autonomie van het individu verhoudt, omdat het gaat over de manier waarop autoriteit 

binnen de beweging vorm krijgt. In hoofdstuk 5 ga ik hier verder op in.  

 

5. Hadith 

 

Salafi’s houden zich bezig met de categorisering van valse/zwakke en ware 

overleveringen (hadith); de uitspraken en tradities van Mohammed. Het determineren 

van de hadith is één van de hoekstenen van de salafi’s en leidt wederom tot interne 

discussies. De belangrijke salafi-geleerde, Nasr al-Din al-Albani, legde de basis voor 

het centraal stellen van de hadith in de salafi-beweging door zijn begrip van taqlid. 

Hij stelde dat de islamitische rechtswetenschap niet op basis van de rechtsschool 

bepaald moest worden maar middels de hadith. Deze benadering maakte al-Albani 

aanvankelijk niet populair bij de wahhabitische gevestigde orde, die hun 

rechtsuitspraken vaak alleen op het hanbalitische recht baseerden (Lacroix, 2008, 

2009). Al-Albani behoort inmiddels echter tot de belangrijkste salafistische geleerden, 

naast Utaymin en Ibn Baaz. Salafi’s noemen zich vaak mensen van de hadith: Ahl al-

Hadith. Hoewel sommige andere moslims zichzelf ook zo noemen, leggen salafi’s een 

sterke nadruk op de betekenis van de hadith en het leven van Mohammed.  

 

6. Al-wala wa-l-bara 

 

Al-wala wa-l-bara betekent loyaliteit en afkeer omwille van Allah, en impliceert 

loyaliteit en hulpbereidheid ten opzichte van moslims en vijandschap ten aanzien van 

niet-moslims. Het concept voorziet in een sterk dichotoom wereldbeeld dat is 

opgedeeld in twee separate delen, een goed en een slecht deel, ofwel een islamitisch 

en een niet-islamitisch deel
52

. Salafi’s verschillen sterk van mening over de 

interpretatie van deze doctrine. De meest extreme uitleg van deze doctrine legitimeert 

het gebruik van geweld. Meer gematigde interpretaties gaan uit van het afstand 

houden van datgene dat ze slecht of niet-islamitisch vinden (Haykel, 2009; 

Wagemakers, 2009a). Ook dit concept roept tegenstrijdigheden op. Al-wala wa-l-bara 

impliceert weliswaar het afstand houden tot of in het extreme geval haten of met 

geweld bestrijden van datgene dat niet-islamitisch is, maar tegelijkertijd streven 

salafi’s naar het bekeren van niet-moslims in het kader van hun da’wa. Zij zetten zich 

op allerlei manieren in om niet-moslims zoals zij zelf zeggen ‘de zoetheid van de 

islam’ te proeven, opdat zij tegen het hellevuur beschermd zullen worden, door hen 

                                                           
52

 Een dichotoom wereldbeeld is ook terug te vinden in de andere Abrahamitische godsdiensten, het 

Jodendom en het christendom. 
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naar de islam uit te nodigen zodat zij zich zullen bekeren. In hoofdstuk 6 ga ik hier 

verder op in. 

 

7. Da’wa en hisba 

 

Salafi’s zien het als een bijzondere taak van een gelovige om mensen ‘uit te nodigen 

naar de islam’, dat wil zeggen hen te bekeren. Ze zijn sterk gericht op missie en 

bekering. Ze interpreteren da’wa, dat in de Koran betekent ‘het uitnodigen tot Gods 

woord’, heel breed. Ze proberen zich zoveel mogelijk in dienst te stellen van deze 

religieuze taak in de vorm van onderwijs- en opvoedingsgerichte activiteiten. Ook in 

hun dagelijks leven moet da’wa verricht worden. Da’wa is in principe een algemeen 

islamitisch concept, maar salafi’s gebruiken het breder en beschouwen het als 

prominent onderdeel van iemands individuele islamitische geloofsbeleving
53

 (De 

Koning, 2009b; De Ley, 2007; Meijer, 2009). De da’wa staat volgens de salafi’s niet 

alleen in dienst van ‘uitnodigen van de islam’ in de hoop niet-moslims tot de islam te 

brengen. De da’wa is in eerste instantie op moslims gericht, om volgens het principe 

tasfiya en tarbiya hun geloofspraktijk en geloofsvoorstellingen van zogenaamde niet-

islamitische elementen ‘te zuiveren’ en hen op te voeden door hen de enige ware 

zuivere islam te onderwijzen (De Koning, 2009b; Meijer, 2009). Dit doen zij op basis 

van het belangrijkste principe van da’wa namelijk: het gebieden van het goede en het 

verbieden van het slechte (al-amr bi-l-ma’ruf wa-l-nahy ‘an al-munkar), ook wel 

bekend als hisba (Cook, 2000). Hisba is de plicht om het goede te gebieden en het 

slechte te verbieden. De da’wa en de praktijk van hisba kenmerken het sociaal-

activisme van de salafi’s. Ze zien zichzelf als de morele voorhoede van de 

islamitische beschaving en als beschermers van de islamitische moraal.  

Dit principe heeft in de Saoedische samenleving expliciet gestalte gekregen door de 

invoering van de religieuze politie. Deze institutionalisering van hisba controleert op 

religieuze voorschriften en is gericht op het behoud van de islamitische moraal.  

 

Uiteraard staat de praktijk van hisba op gespannen voet met de autonomie van de 

gelovige door de intolerantie tegenover andersdenkenden, de verwerping van religieus 

pluralisme en de religieuze disciplinering die ervan uit kan gaan. Het behelst daarom 

dan ook één van de belangrijkste controverses rondom het salafisme in het 

Nederlandse debat. De empirische vraag die gesteld moet worden is hoe da’wa en 

hisba gestalte krijgen in Nederland.  

In hoofdstuk 6 zal ik de manifestatie van deze principes in Nederlandse salafistische 

kringen beschrijven om de verhouding tot autonomie te kunnen analyseren. Deze 

verhouding is namelijk niet meteen duidelijk, omdat hisba onderwerp is geweest van 

interne disputen en er ook rondom dit salafistische concept radicale en minder 

radicale interpretaties bestaan (Meijer, 2009). Het is belangrijk de praktijk in 

Nederland onder salafi’s van de hisba evenals de andere geloofsprincipes die op 

gespannen voet staan met de democratische kernwaarde van autonomie te 

onderzoeken om uitspraken te kunnen doen over de verhouding tussen deze principes 

en de autonomie van het individu. De geloofsleer erkent bijvoorbeeld principieel geen 
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 Ajouaou  (2005) wijst erop dat het concept da’wa zich in twee richtingen ontwikkeld heeft. Da’wa 

heeft volgens hem in de eerste plaats betrekking op de taak van een imam om geestelijke begeleiding te 

geven aan  gelovigen in de vorm van verkondiging, raadgeving en pastorale zorg. De tweede richting is 

meer gericht op zendings- en missionair werk. Deze vorm van da’wa wordt geïnitieerd door sommige 

islamitische regimes, zoals Saoedi-Arabië en sommige ultraorthodoxe groeperingen zoals de 

salafistische. 
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vrijheid van godsdienst door andere islamitische interpretaties te delegitimeren. Maar 

hoe interpreteren Nederlandse predikers en gelovigen dit in de Nederlandse context, 

waar zij tot een minderheid behoren, en waar vrijheid van godsdienst in de wet 

verankerd is? En wat betekent het principe tawhid voor de verhouding van 

Nederlandse salafi’s ten opzichte van politieke rechten, zoals individuele 

vrijheidsrechten en het recht op autonomie van andersdenkenden? Voordat ik deze 

vragen zal beantwoorden is het eerst zaak dat de diversiteit binnen de salafi-beweging 

ten aanzien van allerlei theologische, politieke en maatschappelijke kwesties naar 

voren wordt gebracht. De salafi-beweging is geen uniforme beweging. 

 

4.3 Interne polemieken en conflicten 

 

De hedendaagse salafi-beweging is zeker niet homogeen; verschillende politieke, 

maatschappelijke en religieuze groeperingen met uiteenlopende opvattingen en 

doelstellingen beroepen zich op de salafistische geloofsleer en verbinden zich met de 

term salafi. De beweging heeft zich op verschillende manieren ontwikkeld en wordt 

bij uitstek gekenmerkt door interne polemieken, theologische disputen en conflicten 

ondanks en dankzij het streven naar religieuze zuiverheid (De Koning, 2008; ICG, 

2004; Meijer, 2009; Stemmann, 2006; Wiktorowicz, 2005b, 2009). Deze interne 

conflicten en de geschiedenis gaan terug naar ontwikkelingen in Saoedi-Arabië.  

Tot halverwege de 20
e
 eeuw was de salafi-beweging in Saoedi-Arabië vrij uniform. Er 

komt een einde aan deze relatieve eenheid door de komst van onder andere de 

Moslimbroeders die uit Egypte vluchtten voor het repressieve regime en in Saoedi-

Arabië onderdak vonden (Wiktorowicz, 2006). Zij zetten politieke kwesties op de 

agenda. Er ontstond een politiek bewustzijn onder jongeren. Ook de opkomst van al-

Sahwa al-Islamiyya (de Islamitische Ontwakening), kortweg de Sahwa-beweging, 

maakte gaandeweg een einde aan het uniforme quiëtistische karakter van het 

salafisme. De Sahwa-beweging ontstond als kruisbestuiving van de wahhabi’s met 

Moslimbroeders en liet zich kritisch uit over de Saoedische regering en 

vooraanstaande geleerden. Deze jonge gepolitiseerde salafi’s beschuldigden de oude 

geleerden van politieke onwetendheid en naïviteit. De in hun ogen obsessieve rituele 

correctheid van deze geleerden en hun blindheid voor prangende politieke en 

maatschappelijke kwesties, maakten dat zij hen bekritiseerden en soms zelfs 

ridiculiseerden. Toen Saoedische machthebbers via een fatwa van de gevestigde 

geleerden Amerikaanse troepen toelieten zich op het schiereiland te stationeren tijdens 

de Golfoorlog, stuitte dit op felle tegenstand binnen de Sahwa-beweging. Delen van 

de Sahwa-beweging radicaliseerden. Zij vonden gewelddadig verzet tegen de 

Saoedische machthebbers toegestaan, omdat zij zich hiermee buiten de islam hadden 

gesteld. Er ontstonden radicale salafistische vertakkingen die geweld toegestaan 

vonden om te rebelleren tegen islamitische gezaghebbers, aan de hand van de leer van 

takfir (Haykel, 2001; ICG, 2004; De Koning, 2008, 2009b; Stemmann, 2006; 

Wagemakers, 2010; Wiktorowicz 2005b, 2006).  

Naast de Sahwa-beweging die een sterke dynamiek in het Saoedisch salafisme heeft 

gegenereerd, is ook de invloed van de geleerde Nasr al-Din al-Albani van belang 

geweest in de opsplitsingen van de salafi-beweging. Leerlingen van al-Albani 

bekritiseerden in sterke mate het politieke karakter van de Sahwa-beweging en de 

Moslimbroeders. Binnen de gelederen van al-Albani’s leerlingen ontstond zowel een 
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radicale beweging
54

 die de Grote Moskee in 1979 bezette evenals een beweging die 

later vanuit het Saoedisch establishment gepromoot werd om tegenwicht te bieden aan 

deze gepolitiseerde en geradicaliseerde salafi’s. Rabi’ al-Madkhali en Mohammed 

Aman al-Jami vormen de belangrijkste gezichten van deze pro-Saoedisch quiëtistische 

beweging (Lacroix, 2009).  

 

Wetenschappers proberen de vele vertakkingen van het salafisme inzichtelijk te 

maken met theoretische verdelingen. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt 

tussen verschillende salafistische vertakkingen op basis van het al dan niet legitiem en 

opportuun achten van het gebruik van geweld. Het jihadisme vindt zijn oorsprong 

weliswaar in de salafistische doctrines, maar onderscheidt zich van andere varianten 

door het propageren en legitimeren van geweld (Brachman, 2008). De vertakkingen 

zijn gebaseerd op verschillen in mening over de Arabische regimes, de mate van 

politieke bemoeienis, deelname aan de democratie, loyaliteit aan een bepaalde 

geleerde, de beoordeling van de huidige tijd en hedendaagse kwesties en strategische 

overwegingen. De salafistische vertakkingen in Saoedi-Arabië hebben zich ook 

vertaald in verschillende manifestatievormen van het salafisme in Europa (Hamid, 

2009; Lacroix, 2009; De Koning, 2008).  

 

In dit onderzoek hanteer ik de theoretische driedeling van Wiktorowicz (2006) om de 

vele verschijningsvormen binnen het salafisme overzichtelijk te maken en de salafi-

beweging in Nederland te begrijpen, wetende dat deze driedeling theoretisch is en de 

realiteit veel complexer is dan het model doet vermoeden. In de praktijk zijn zij 

minder omlijnd dan hieronder wordt voorgesteld en is er ook discussie binnen deze 

stromingen. Wiktorowicz (2006) onderscheidt drie stromingen in de salafi-beweging: 

de puristen (in deze studie aangeduid als quiëtistische salafi’s
55

), die loyaal zijn aan de 

Saoedische geleerden, de gepolitiseerde salafi’s, die ontstaan zijn uit de Sawha-

beweging als de kruisbestuiving tussen de Wahhabi’s en de moslimbroederschap, en 

de jihadi’s. Er is volgens hem weliswaar een eenheid in de geloofsleer en in de 

benadering van de bronnen onder salafistische groeperingen, maar de manier waarop 

de leer toegepast wordt op actuele sociale en politieke vraagstukken en problemen 

zorgt voor een verschil in interpretatie en strategie (Wiktorowicz, 2005b, 2006). Buijs 

et al. (2006) gebruiken Wiktorowicz’ driedeling wanneer zij in 2006 als eerste de 

manifestatie van het salafisme in Nederland onderzoeken.  

 

Deze drie salafi-stromingen vormen het vertrekpunt van dit onderzoek. De driedeling 

van Wiktorowicz is echter modelmatig, de scheidslijnen tussen de stromingen zijn 

niet altijd duidelijk te trekken. De realiteit is vaak ambigu (AIVD, 2004b; Allievi & 

Nielsen, 2003). Het model gebruik ik daarom slechts als instrument om in deze studie 

de differentiatie van de salafi-beweging inzichtelijk te maken. Het model geeft in de 

eerste plaats geen inzicht in de disputen binnen de facties (Lia, 2009). Ook kunnen 

salafi’s argumenten en concepten van de verschillende takken gebruiken in de 

formulering van hun standpunt. Wagemakers (2010) laat dit goed zien in zijn analyse 
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 Deze radicalisering vindt zijn oorsprong primair in een religieuze grondslag, en is niet zoals de 

radicalisering van Moslimbroeders en gepolitiseerde salafi’s gefundeerd vanuit een politieke strategie 

(Lacroix, 2009).  
55

 In navolging van Wagemakers en Becker gebruik ik de term quiëtistisch in plaats van puristisch. De 

term puristisch is problematisch, omdat het gebruik ervan impliceert dat deze groep zuiver in de leer is 

en anderen salafi’s niet. Omdat elke salafi zich als puristisch zal beschouwen, kan het gebruik ervan 

subjectiviteit uitdrukken (Wagemakers, 2010: 9, voetnoot 42). 
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van de invloedrijke salafi-geleerde Al Maqdisi, die hij kenschetst als quiëtistisch-

jihadistisch. Al Maqdisi gebruikt elementen van de quiëtistische methode, zoals het 

belang van de da’wa, hoewel hij ook een duidelijk jihadistisch profiel heeft. Ook is er 

niet altijd een eenheid in de geloofsleer zoals Wiktorowicz die voorstaat. De 

verschillende interpretaties van hedendaagse kwesties is niet alleen een strategisch-

methodisch verschil maar bovenal een verschil van mening over elementen van de 

geloofsleer, zoals bijvoorbeeld blijkt uit discussies over afvalligheid (Wagemakers, 

2010). Van een eenduidige geloofsleer is dus ook geen sprake. Ondanks de 

tekortkomingen van dit model gebruik ik het toch als uitgangspunt van mijn studie, 

omdat het duidelijk maakt dat salafi-groeperingen sterk van mening verschillen over 

concrete doelstellingen en de middelen die ze daarbij gerechtvaardigd vinden. 

Tegelijkertijd zal duidelijk worden dat het model een simplificatie is van de sterke 

fragmentatie van de salafi-beweging. De drie stromingen van Wiktorowicz 

onderscheiden zich van elkaar in de middelen die de salafi’s hanteren om hun 

gezamenlijke doel te bereiken; het islamiseren van de samenleving, hoewel dit voor 

sommige salafi’s geen concreet hoofddoel is en daarmee geen prioriteit heeft. Het is 

volgens Wiktorowicz een verschil in strategie, niet in geloofsleer. De verschillen 

worden veroorzaakt door de interpretatie van hedendaagse problemen. Verschillen in 

de beoordeling van hedendaagse problemen leiden tot een verschillende oriëntatie, 

ook al volgen de verschillende facties dezelfde geleerden en hetzelfde onderwijs.  

 

A. Quiëtistische salafi’s 

 

Quiëtistische salafi’s streven een zo religieus mogelijke levensstijl na, die verwant is 

aan het Saoedisch wahhabisme en zijn daarbij loyaal aan Saoedische machthebbers. 

Ze tonen gehoorzaamheid, respect en trouw aan politieke en religieuze leiders en 

worden daarom ook wel establishment of staatsgelieerde salafi’s genoemd 

(Brachman, 2008). Deze groep is puur religieus geëngageerd en georiënteerd. Ze zien 

de oprichting van een islamitische staat niet als hoofddoel en vinden dat (zeker in 

Europese landen zoals Nederland) niet reëel om na te streven. In analogie aan de 

Mekkaanse periode, toen de Profeet Mohammed de islam op vreedzame wijze 

verkondigde wegens de kwetsbare minderheidspositie van de moslims, willen 

quiëtistische salafi’s het geloof propageren door da’wa, advies, opvoeding en educatie 

(Wiktorowicz, 2006), dus op geweldloze wijze. Zij zijn niet principieel tegen geweld, 

ook zij omarmen de doctrine van jihad
56

. In principe beschouwen alle salafi’s de jihad 

als onderdeel van het geloof en achten zij de jihad een geoorloofd middel om de islam 

in de wereld te beschermen en te verspreiden.
57

 Quiëtistische salafi’s vinden het 

gebruik van geweld echter niet opportuun gegeven de politieke en sociale 

omstandigheden van moslims in deze tijd (Haykel, 2009).
58

  

 

Quiëtistische salafi’s keuren elke politieke bemoeienis principieel af. Ze zijn 

weliswaar tegen elke vorm van menselijke politiek, omdat ze geloven dat alleen God 

                                                           
56

 Hier gebruikt in de betekenis van ‘heilige oorlog’. Met name in mystieke varianten van de islam, 

zoals  het soefisme wordt er een onderscheid gemaakt tussen kleine jihad (heilige oorlog) en grote 

jihad (de individuele strijd van een moslim tegen zijn eigen slechte neigingen) (Bartels, 2004a; 

Wagtendonk, 1994b). 
57

 Moslims achten de jihad doorgaans uitsluitend geoorloofd als verdedigingsoorlog, wanneer een 

islamitisch land wordt aangevallen. Ook kan er onder moslims meer de nadruk gelegd op de ‘grote’ 

jihad, zie noot 58 (Wagtendonk, 1994b). 
58

 Meer hierover in hoofdstuk 7. 
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wetten mag maken. Ze gaan niet de politieke confrontatie aan met (niet-islamitische) 

machthebbers, ook al volgen zij niet de salafi manhaj, omdat zij fitna (onrust, chaos) 

willen vermijden. Ze worden daarom ook wel apolitieke salafi’s genoemd (Buijs et 

al., 2006: 70-73). De term ‘apolitiek’ vind ik echter niet adequaat, omdat ook deze 

salafi’s een religieus ideaal nastreven waarbij ze menselijke wetten als inferieur 

beschouwen aan de wetten van Allah. De felle kritiek op politieke participatie van 

quiëtistische salafi’s is in dit licht moeilijk als een apolitieke houding te kenschetsen. 

Zij zien de islam als holistisch kader dat alle sectoren van het menselijke leven 

bepaalt en ordent, dus ook het politieke bestel. Hun streven naar zuiverheid en morele 

heropvoeding heeft wel degelijk politieke implicaties. Ook de loyaliteit aan 

Saoedische machthebbers is te kenschetsen als een politieke houding. 

Hoewel de quiëtistische beweging niet politiek is volgens een klassiek begrip van 

politiek (politieke deelname, stemmen en dergelijke) is zij dat wel wanneer de da’wa 

als sociaal activisme wordt begrepen. Het politieke karakter van de beweging komt tot 

uiting in hun ethische praktijk die een sterk ‘transformatief karakter’ draagt. Het gaat 

om het van onder af opbouwen van een sociale en morele orde op basis van hun 

ethische praktijk (Mahmood, 2005: 35).  

 

Voorop blijft staan dat de quiëtistische salafi’s niet expliciet maatschappelijk en 

politiek geëngageerd zijn volgens een klassiek begrip van politiek. Zij blijven 

voornamelijk bezig met religieuze vorming binnen eigen kring. De verschillen komen 

tot uiting in hun dagelijkse leven: ze leiden een meer teruggetrokken bestaan, sluiten 

minder compromissen en volgen in veel mindere mate of helemaal niet de 

actualiteiten via krant, tv, radio en internet. Quiëtistische salafi’s willen zich immers 

afzijdig houden van politiek en mengen zich dan ook niet in het politieke debat.  

Onder quiëtistische salafi’s is de kans aannemelijker dat er sprake is van 

isolationisme. Zij wijzen westerse invloeden sterk af en leiden veelal een 

teruggetrokken bestaan. De politieke elementen bij de andere facties wijzen zij af als 

religieuze innovaties die afbreuk doen aan een zuivere islam en ze beschuldigen de 

andere salafi’s er bovendien van zich te laten leiden door menselijk verstand en 

verlangen (Wiktorowicz, 2006).  

 

Quiëtistische salafi’s zijn felle tegenstanders van de democratie, maar aanvaarden het 

uit pragmatische overwegingen vanuit hun maatschappelijke minderheidspositie. Ze 

vinden dat ze een verbond zijn aangegaan in Nederland en accepteren daarom de 

democratische rechtsstaat. Quiëtistische salafi’s stellen dat er in Nederland voldoende 

vrijheid is om het geloof te kunnen uitoefenen. Zodra deze vrijheid niet meer geboden 

wordt, dan is emigratie (hijra) naar een islamitisch land een oplossing. Hun 

geloofsbeleving is vooral gericht op kennisverwerving en het verrichten van da’wa. 

Middelen om deze da’wa ten uitvoer te brengen in de sfeer van politiek, media en 

debat schuwen zij. Ze vinden het niet toegestaan om zelf jihad te beginnen of met 

geweld een islamitische staat af te dwingen. Ze zijn ervan overtuigd dat een 

islamitische staat van onderaf opgebouwd moet worden, door middel van da’wa, 

kennisvergaring en opvoeding. Ze stellen dat er geen dwang in het geloof is, maar dat 

je als moslim wel het goede voorbeeld moet geven aan anderen. Dwang door middel 

van geweld keuren zij af en werkt volgen hen averechts. Ze keren zich fel tegen de 

uitleg van de takfir-doctrine van jihadi’s. Personen die zich afzetten tegen de 

gevestigde orde (dat wil zeggen de staat), bestempelen zij als khawarij. Ze stellen dat 

je de status quo moet accepteren; deze bestrijden zal alleen maar maatschappelijke 

onrust en chaos veroorzaken. Ook hierom is het misleidend om deze groep apolitiek te 
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noemen. Het stilzwijgend goedkeuren van de politieke status quo is impliciet een 

politieke houding (zie ook Wagemakers, 2010). Quiëtistische salafi’s spraken zich 

bijvoorbeeld uit tegen onder meer de aanslagen op het WTC in New York.  

Salafi’s die de geleerde Madkhali volgen, worden gerekend tot deze stroming. Salafi’s 

van deze stroming onderscheiden zichzelf van andere salafi’s door zichzelf selefies te 

noemen. De quiëtistische stroming wordt als een prominente salafi-stroming in 

Nederland beschouwd (De Koning, 2008). In Frankrijk vormen zij de belangrijkste 

groep in de salafi-beweging (Adraoui, 2009; Lacroix, 2009). 

 

Nederlandse moskeeën die doorgaans geassocieerd worden met het quiëtistische 

salafisme, zijn de Tilburgse moskee van Bouchta, waaraan de Islamitische Stichting 

voor Cultuur en Welzijn verbonden is en de El-Fourkaan moskee in Eindhoven, 

hoewel de laatste ook aan de politiek-salafistische factie wordt gekoppeld. Bouchta en 

bevriende imams hebben een kleine schare volgelingen om zich heen, maar zijn slecht 

zichtbaar door hun isolationistische levensovertuiging
59

. Ze dulden weinig tot geen 

pragmatisme ten aanzien van de salafistische leer en zijn daardoor erg geïsoleerd en 

onzichtbaar in het politieke debat. De El-Fourkaan is wel als quiëtistisch en pro-

Saoedisch bestempeld (zie NCTb, 2008), maar is door de samenwerking met politiek-

salafistische organisaties en predikers niet makkelijk in deze driedeling te plaatsen. 

De quiëtistische netwerken waarmee ik contact had tijdens het veldwerk, waren 

bovendien afkerig van de El-Fourkaan moskee, mede door hun informele 

samenwerking met geleerden zoals Ahmed Salam, Fawaz Jneid en andere politiek-

salafistische predikers. Maar qua mediaoptreden en politieke deelname blijft deze 

moskee op de achtergrond en is daardoor minder politiek-salafistisch van aard dan 

typische politiek-salafistische voorgangers en organisaties. De ambiguïteit van de El-

Fourkaan illustreert de tekortkoming van het model. 

 

B. Gepolitiseerde salafi’s  

 

De gepolitiseerde of politieke salafi’s zijn in tegenstelling tot de quiëtistische salafi’s 

wel politiek en maatschappelijk geëngageerd. De politieke salafi’s kwamen op tijdens 

de ontwikkeling van de Sahwa-beweging in Saoedi-Arabië en toonden zich kritisch 

over het Saoedisch establishment vanwege hun distantie tot politieke en 

maatschappelijke zaken. Politieke salafi’s zijn beïnvloed door deze beweging die 

zowel elementen van Saoedisch quiëtistisch salafisme als de politieke ideologie van 

de Moslimbroeders bevat (De Koning, 2009b). Ze hebben een actieve opstelling en 

gebruiken zoveel mogelijk kansen en mogelijkheden in de samenleving om hun 

doelen te bereiken. Ze zijn voorstander van technische en maatschappelijke 

vernieuwingen die ten goede kunnen komen aan de umma.  

Ze staan voor een actieve inmenging in de politiek en de media. Hoewel ze de 

democratie inferieur achten, vinden ze het soms toegestaan om er toch aan deel te 

nemen vanuit pragmatische overwegingen. Als politieke bemoeienis ten bate komt 

van de gemeenschap, dan is deze wenselijk. Volgens sommigen is het dan ook 

toegestaan om tot een bepaalde hoogte deel te nemen aan de democratie als dat 

daarbinnen de positie en de invloed kan verbeteren en vergroten. Ze staan kritisch 

tegenover meningen van leiders, geleerden en de Saoedische gevestigde orde. Kritiek 

vinden ze echter alleen toegestaan als deze beargumenteerd wordt op basis van de 
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 In sommige plaatsen waaronder Tilburg, Oss, Venray en Rotterdam bestaan informele netwerken van 

quiëtistische salafi’s.  
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Koran en de sunna. Ze bestempelen machthebbers die niet volgens de shari’a regeren, 

niet als afvalligen, maar wel als zondig. Ze brengen islamitische oplossingen voor 

maatschappelijke problemen. Politieke salafi’s staan voor een actieve islamisering van 

het individu, het gezin en de samenleving. De oprichting van een islamitische staat 

zien zij niet als hoofddoel, maar zij proberen hiervoor wel een basis te leggen door 

da’wa en opvoeding. Geweld vinden ze geen middel om hun doelen te bereiken. Ze 

stellen dat jihad aan veel voorwaarden moet voldoen voordat het gerechtvaardigd is 

deze uit te voeren (meer hierover in hoofdstuk 7).  

 

Nederlandse moskeeën die doorgaans met politiek salafisme geassocieerd worden, 

zijn de moskeeën die zich hebben georganiseerd in Comité Ahlu-Sunnah. Dat zijn: de 

moskee As-Soennah in Den Haag, de moskee El Tawheed in Amsterdam en de 

Stichting Islamitische Opvoeding en Educatie in Tilburg en Utrecht. Zij vormen 

samen een sterke machtsfactor in het Nederlandse salafi-landschap, doordat zij zeer 

bedrijvig zijn in het organiseren van activiteiten, door hun sterke aanwezigheid op het 

internet en hun mediaoptredens. De moskee El-Fourkaan in Eindhoven wordt soms 

ook gerekend tot dit politieke netwerk, hoewel deze geen lid is van het 

bovengenoemde comité. 

 

C. Jihadi’s 

 

Hoewel alle salafi’s de jihad als een onderdeel van het geloof beschouwen, zijn ze het 

met elkaar oneens over wanneer en waar deze moet plaatsvinden en onder welke 

voorwaarden. Jihadi’s willen via gewapende strijd hun idealen bereiken en vinden de 

gewapende strijd in tegenstelling tot de andere facties op dit moment urgent. De 

jihadi’s kwamen op in Afghanistan in de oorlog tegen de Sovjet-Unie. Tot de jaren 

negentig waren jihadi’s niet prominent aanwezig in het debat in Saoedi-Arabië en was 

er sprake van enige overlap met de politieke salafi’s. Na 1990 toen de Saoedische 

regering politieke dissidenten ging vervolgen, veranderde dit. Sommige politieke 

salafi’s radicaliseerden (Wiktorowicz, 2005b, 2006).  

 

Salafi’s die jihadistische ideeën hebben, zien het als een plicht om God te aanbidden, 

da’wa te doen, geloof in daden om te zetten, te strijden tegen corrupte leiders, 

geleerden, ongelovigen en andere vijanden van de islam. In deze strijd is soms ook 

geweld als middel geheiligd. Jihadi’s geloven, in tegenstelling tot de andere 

salafistische facties, dat de verdragen met de ‘ongelovige landen’, zoals Nederland, 

verbroken zijn en vinden daarom dat geweld, ongehoorzaamheid aan de wet en verzet 

toegestaan zijn. Ze verzetten zich tegen in hun ogen ‘dwalende’ groeperingen. Deze 

verzwakken immers de umma. Jihadi’s beschouwen zichzelf als de enige echte 

moslims die opkomen voor de ‘echte’ islam. Ze vinden dat hedendaagse moslims in 

een crisis verkeren die veroorzaakt wordt doordat moslims zich niet aan de wil van 

God hebben onderworpen en door de eeuwenlange strijd van ‘kruisvaarders’ en Joden 

tegen de islam. Die strijd wordt volgens hen op dit moment uitgevochten in onder 

andere Irak en Afghanistan. Het is niet zo dat jihadi’s per definitie lukraak en zonder 

religieuze bewijsvoering geweld plegen (en moslims verketteren), hoewel 

tegenstanders dat graag doen geloven. Ook in het jihadistisch salafisme wordt 

veelvuldig en op theologisch niveau gediscussieerd over de precieze richtlijnen en 

voorwaarden van jihad en takfir (Wagemakers, 2011). 
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Jihadi’s zijn ervan overtuigd dat geen enkel islamitisch land in de wereld ‘echt’ 

islamitisch is, omdat deze landen niet geheel op basis van de shari’a zijn 

georganiseerd. Alle staatsactoren die zich baseren op menselijke wetten, worden 

gezien als taghut (afgoden) en dienen daarom tot ongelovigen verklaard te worden 

(het doen van takfir) en gedood te worden (Wiktorowicz, 2005a). Ze beschouwen alle 

leiders als afvalligen. Sommige jihadi’s verklaren sommige moslims en dan vooral de 

moslimleiders tot kafir. Hierin nemen zij dus een veel extremer standpunt in dan 

quiëtistische en politieke salafi’s. Quiëtistische en gepolitiseerde salafi’s verwerpen in 

tegenstelling tot de jihadi’s oorlog tegen islamitische leiders en het verklaren van 

moslims tot ongelovigen. Wanneer een regeringsleider niet volledig volgens de 

shari’a regeert, is dat volgens sommige jihadi’s echter een bewijs van ongeloof en zo 

een legitimatie voor gewapende strijd. Andere salafi’s stellen hoge eisen aan de 

bewijsvoering om iemand tot ongelovige te kunnen verklaren (Haykel, 2001). De 

discussie over takfir is tekenend voor de diversiteit in het salafisme die is ontstaan 

door verschil in contextuele interpretatie van huidige politiek-maatschappelijke 

vraagstukken (Stemmann, 2006; Wagemakers, 2010, 2011; Wiktorowicz, 2006). 

Verschillende salafi-netwerken onderscheiden zichzelf op dit onderwerp. Het is 

belangrijk te benadrukken dat ook in het jihadistisch salafisme veelvuldig en op hoog 

theologisch niveau gediscussieerd wordt over de precieze richtlijnen en voorwaarden 

van takfir (Wagemakers, 2011). De discussie over takfir is van belang, omdat het vaak 

een belangrijk onderdeel vormt in de rechtvaardiging van het gebruik van geweld 

(Wagemakers, 2010, 2011). Discussies gaan dan bijvoorbeeld over de vraag wanneer 

moslimleiders afvallig zijn en (gewelddadige) verzet tegen een regime 

gerechtvaardigd is. Er zijn dus binnen het jihadisme ook meningsverschillen. Er kan 

bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen jihadi’s die stellen dat de jihad 

gevoerd moet worden in islamitische conflictgebieden (zoals Afghanistan, Irak en 

Tsjetsjenië) en een groep die vindt dat ook in Nederland en Europa jihad gevoerd 

moet worden. Meer over de inhoud en het belang van deze discussies in hoofdstuk 6 

en 7. 

 

In Nederland heeft het jihadi-salafisme zich niet georganiseerd in moskeeën en 

organisaties. Jihadistische opvattingen komen voor in informele netwerken en onder 

enkele individuen, die moeilijk zichtbaar zijn. Mohammed Bouyeri, Samir Azzouz en 

Jason Walters kunnen tot deze jihadistische factie gerekend worden (De Koning, 

2008). In het veldwerk zijn salafi’s betrokken geweest die sympathiseren met het 

jihadi-salafisme. Zij waren niet verbonden aan een van de bovengenoemde moskeeën, 

maar sommige jihadi’s bezochten ze incidenteel om er te bidden. De meeste jihadi’s 

scharen de salafistische moskeeën onder de ‘hypocriete’ en ‘afvallige’ moslims en 

beschuldigen de predikers van ‘het naar de pijpen dansen’ van de ‘ongelovigen’.  

 

In de volgende hoofdstukken zal duidelijk worden dat de interpretaties niet altijd zo 

eenduidig en afgebakend zijn als het model voorstelt. Uit het veldwerk is naar voren 

gekomen dat vooral de politiek-salafistische moslims duidelijk zichtbaar en het best 

georganiseerd zijn in Nederland. Belangrijke salafistische centra en organisaties 

krijgen tot nu toe een quiëtistisch dan wel een politieke signatuur toegeschreven. Deze 

signatuur is echter niet statisch. Soms verandert de profilering van een organisatie: 

door interne dynamiek, verandering van predikers, druk van lokale overheden of door 

druk van de moskeegemeenschap zelf. Daarnaast staan deze stromingen niet los van 

elkaar, maar is er sprake van interactie en soms samenwerking. Zo wisselt de El-

Fourkaan moskee predikers uit met de Stichting As-Soennah en komen bezoekers van 
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de politieke moskeeën naar de El-Fourkaan en andersom. Ten slotte worden deze 

moskeeën bezocht door moslims met uiteenlopende visies en niet altijd salafistische 

profielen. Analyse van deze dynamiek zal meer antwoord geven op de vraag hoe het 

salafisme zich tot de democratische waarde van  autonomie verhoudt. Er zijn wel 

strategische verschillen te ontdekken tussen de prominente salafistische organisaties 

onderling; toch is er ook een streven naar eenheid. De grenzen tussen de verschillende 

salafi-netwerken zijn overkomelijk en open voor herdefiniëring en herinterpretatie 

(De Koning, 2009b). Vooral onder de aanhang bestaat er een grote pluriformiteit in de 

interpretaties van het salafisme.  

De verschillende uitingsvormen van het salafisme vormen een aanknopingspunt in de 

onderzoeksvraag hoe het salafisme zich verhoudt tot autonomie, omdat die gaan over 

verschil van mening over onder andere afvalligheid en de houding ten opzichte van de 

niet-islamitische samenleving en geldende politieke rechten. 

 

4.4 Het label ‘salafist’  

 

Hoewel de scheidslijnen tussen de salafistische stromingen niet altijd duidelijk zijn te 

trekken door de grote verdeeldheid en interne diversiteit, probeert elk salafi-netwerk 

zich te profileren als de representant van de enige echte islam ten opzichte van andere 

‘afgedwaalde moslims’. In deze paragraaf beschrijf ik hoe salafi’s zichzelf definiëren. 

Deze definitie bepaalt welke positie salafi’s zichzelf toebedelen ten opzichte van de 

maatschappij en andere moslims. De zelfdefinitie is een voorwaarde voor de vorming 

van een groepsidentiteit en percipieert de omgeving door de opwerping van grenzen 

(De Koning, 2009b). Maar het is ook een middel om zich af te zetten tegen 

‘afgedwaalden’ en om elkaar te weerleggen. De zelfdefinitie ‘framet’ de 

groepsidentiteit ten opzichte van de omgeving. Daarmee is de zelfdefinitie een 

krachtig middel om symbolische grenzen te trekken en daarmee een 

gemeenschapsgevoel te creëren en te bekrachtigen (Kanter, 1972). In de media wordt 

al gauw de term salafi of salafistisch gebezigd als het gaat om de islam die in en 

rondom de bovengenoemde moskeeën bestaat. Ook ik gebruik de term in deze studie, 

net als anderen in de wetenschap. Toch kunnen salafi’s zich niet altijd in deze 

terminologie vinden en gebruiken zij de term vaak juist niet om zichzelf te 

presenteren (zie ook Wagemakers, 2010). Er ontstaat een ambigu beeld wanneer we 

kijken naar de zelfdefinitie van salafi’s.  

 
‘Wij onderscheiden ons niet hoor, dat voorop gesteld. We distantiëren ons niet van andere moslims. We 

voelen ons niet beter, dat voorop gesteld.’ (bestuurslid As-Soennah moskee)  

 

Het bestuurslid probeert hiermee aan te geven dat de salafi’s ‘gewone’ moslims zijn 

en zichzelf niet zien als een bepaalde stroming van de islam. Sterker nog, de salafi’s 

claimen een positie als de vertegenwoordiger van de ware islam (De Koning, 2009b). 

Ze zien zichzelf uitdrukkelijk niet als een stroming binnen de islam, maar afficheren 

zichzelf als de enige echte islam. 

 
‘Het is beter om in navolging van onze vrome voorgangers te zeggen dat je tot Ahloes-Soennah 

behoort, dan te zeggen dat je salafi bent. Want bij het hanteren van een andere benaming, zal er 

wellicht bij de mensen de indruk gewekt kunnen worden dat het om een separate groepering gaat’. 

(Fawaz Jneid)
60
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 http://www.al-yaqeen.com/nieuw/va/vraag.php?id=532, 4 juni 2009. 
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‘God heeft ons moslims genoemd, geen salafiyya of wat dan ook. Er is een kern in de islam en dat is 

het monotheïsme.’ (prediker Abdullah)  

 

Hoewel de salafi’s zeggen zich niet te willen onderscheiden van andere moslims, 

zetten zij zich uitdrukkelijk af tegen bepaalde stromingen binnen de islam (zoals de 

sjiieten en de soefi’s) en zien ze zichzelf als de enige ‘echte’ moslims, als de ‘geredde 

groep’ (Meijer, 2009; Wiktorowicz, 2006). De andere moslims vinden zij afgedwaald 

van het enige rechte pad. Vaak wordt de aya aangehaald waarin staat dat er in de 

islam 73 stromingen zullen ontstaan waarvan er maar één de echte islam volgt en naar 

het paradijs zal gaan. Het salafisme wordt gezien als deze methode, de weg 

daarnaartoe.  

 
‘De term salafiyya is geen groep maar is een fundament van het geloof, dat je de Koran, de sunna en de 

uitleg van de metgezellen volgt.’ (prediker Abdullah) 
 

Het is geen benaming die mensen zich kunnen toe-eigenen, vinden de meeste 

predikers.  
 
‘De Profeet Mohammed, zijn metgezellen (salaf) behoorden met zekerheid tot de ‘jama’at ahl al-

sunna’. Maar ook zijn volgelingen in innerlijk en uiterlijk en de uitnodigers naar de islam.’ (Al 

Khattab)
61

  

 
‘Salafisme is een methodiek, geen groep. Je baseert je op de oorspronkelijke bronnen. Als je het hebt 

over sjiieten en soefisten en dat soort zaken, dat zijn interpretaties van het geloof. Je moet onderscheid 

maken tussen de salafistische methodiek en mensen die zich op het salafisme beroepen. Als iemand 

zich op het salafisme beroept en vervolgens zijn buren slecht behandelt dan is hij onterecht een 

salafist.’ (prediker Mohammed)  

 

Het belangrijkste aspect in de zelfdefinitie is dat je leeft naar het voorbeeld van 

Mohammed, dat je zijn voorbeeld volgt in je gedrag. Nu is dit niet typisch salafistisch, 

elke soenniet zal zeggen dat hij het voorbeeld van de Profeet Mohammed wil volgen 

en de sunna belangrijk vindt. De salafi’s benadrukken echter zeer sterk de 

gedragscodes (akhlaq) die volgens hen voortvloeien uit de hadith. De salafi’s 

proberen tot in detail volgens Mohammed en zijn metgezellen te leven. Ze zijn op 

intensieve wijze bezig met rituele correctheid (De Ley, 2007). Prediker Wahid legt het 

als volgt uit:  

 
‘Wat je ziet is dat heel veel moslims in woord wel volgens deze bronnen leven maar feitelijk als je kijkt 

naar hun daden en uitspraken dan zie je eigenlijk dat ze daar heel ver van verwijderd zijn. Dat is 

eigenlijk het onderscheidende criterium, het ligt niet in de benaming. Het gaat niet om de naam die je 

geeft maar om de werkelijkheid. Dus probeer je ook echt te leven volgens het voorbeeld van de 

Profeet? Laat het dan ook zien. Daarin onderscheiden we ons van andere moslims misschien dat we 

veel meer proberen volgens de regels van de islam te leven.’ 

 

Hoewel de salafistische centra niet ontkennen dat ze salafistisch zijn, zullen ze 

zichzelf nooit zo noemen. Het wordt in de eerste plaats erg ijdel en arrogant bevonden 

om jezelf salafi te noemen. Daarbij roept de term salafi, wanneer uitgesproken als 

‘selefie’, associaties op met de quiëtistische stroming in Nederland. Quiëtistische 

salafi’s kunnen zichzelf immers wel uitdrukkelijk van andere moslims onderscheiden, 

door zichzelf selefie te noemen. De salafi’s die zich in en rondom de politieke centra 

bewegen, willen daar absoluut niet mee geassocieerd worden. 
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‘Och, mensen die zich salafist noemen of wat dan ook, die zijn niet goed bij hun hoofd. God heeft ons 

moslims genoemd en niet anders. Iemand die zich selefie noemt, keert zich tegen de rest en dan krijg je 

verdeeldheid, ik vind dat niet te geloven! Zo van: ik ben beter want ik draag een ghimar, je mag dat 

nooit denken, dat is heel slecht. Sommigen zeggen het ook niet, dat ze selefie zijn, omdat het arrogant 

klinkt, maar ze denken het wel en proberen zich af te keren. Ga terug naar je geschiedenis, naar je 

oorsprong denk ik dan. Ik ben gewoon moslim, en ik zal mezelf nooit anders noemen.’ (Rahima) 

 

Ten slotte heeft de term salafi een slechte connotatie gekregen in de afgelopen jaren. 

Salafi’s willen doorgaans niet met het salafisme verbonden worden, omdat het in de 

literatuur en de media vaak in één adem genoemd wordt met jihadisme.  

 
‘Het is een term die we zelf niet zo snel zouden gebruiken. We hebben gezien dat die in het verleden 

wel wordt gebruikt. Maar ook vanwege de slechte connotaties die eraan verbonden zitten. En dat doen 

we niet om te verloochenen waar we voor staan maar iedereen die als uitgangspunt heeft om te leven 

volgens de Koran en de overleveringen van de Profeet is in principe een salafist en dat is in principe 

iedere moslim.’ (prediker Wahid) 

 

Maar ook door historische connotaties wordt de term liever niet als benaming 

gebruikt.  

 
‘De term heeft een zware beladenheid gekregen vanaf de Golfoorlog. De salafiyyabeweging heeft altijd 

bestaan maar vanaf de Golfoorlog kreeg het een politieke lading omdat er een meningsverschil 

ontstond tussen Ibn Baaz die geen moeite had met Amerikaanse strijdkrachten op Saoedisch 

grondgebied en Albani die absoluut geen Amerikaanse aanwezigheid wilde. Deze strijd is in 

combinatie met die term politiek uitgebuit.’ (prediker Mohammed) 

 

Ook bekritiseren en ridiculiseren salafi’s het jargon van de AIVD en de media en 

gebruiken ze daarom liever andere benamingen.  

 
‘Ik vind het altijd waskrachten-terminologie. Wasverzachters komen ook altijd met dat soort namen. 

Ultra, super, neo en dat soort dingen, wat moet je daar nou mee? Ultraultra orthodox. Wat betekent die 

extra ultra dan boven de eerste? Het zijn allemaal termen om mensen angst in te boezemen. Ze komen 

met te veel namen en met valse benamingen waardoor je eigenlijk onrecht doet aan de groepen die je 

daarmee gaat categoriseren. Het is echt te veel boxthinking, het is echt mensen in een bepaalde doos 

stoppen en dan zeggen die horen daarbij (lacht, IR
62

).’ (prediker Wahid)  

 

Ze kunnen zich dus niet vinden in de termen salafistische, orthodoxe of (neo)radicale 

moslim. Liever noemen zij zich ahlu hadith (de mensen van hadith), ahlu al-sunna 

wa-l-jama’a of simpelweg moslim. Een hadith wordt dan als bewijs aangehaald 

waarin Mohammed zichzelf en zijn volgelingen zo noemde. Maar omdat dit een 

algemeen islamitisch gebruik is, wordt vaak de term ‘praktiserende moslim’ gebruikt 

om toch onderscheid te maken. De toevoeging ‘praktiserend’ geeft aan dat de persoon 

zoveel mogelijk probeert te leven zoals Mohammed en zijn metgezellen en de islam 

dus beleeft in geloof én gedrag. De uitspraak ‘de islam volgens de Koran, de sunna en 

het begrip van de metgezellen’ wordt ook vaak gebruikt om zichzelf in een 

salafistisch kader te plaatsen, maar is voor sommigen niet onderscheidend genoeg; 

veel niet-salafistische moslims zullen dat immers ook zeggen. Naast de toevoeging 

‘praktiserend’ worden ook de toevoegingen ‘juist’, ‘echt’ en ‘zuiver’ gebruikt als 

bijvoeglijk naamwoord voor moslim, waardoor de identiteit als authentiek wordt 

gepresenteerd.  
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De zelfdefiniëring bepaalt de groepsidentiteit. Het definieert de inhoud van de 

‘ingroup’ en ‘outgroup’, wie er wel en niet bij hoort. Er wordt getracht de 

groepsidentiteit duidelijk te omlijnen. Toch blijft de zelfdefinitie erg algemeen en zijn 

de grenzen tussen de in- en outgroup dus ook erg ambigu in de praktijk, en staan zij 

continu ter discussie. Door de specifieke benamingen proberen zij zich wel af te 

zetten tegen bepaalde andere islamitische groeperingen zoals bijvoorbeeld de sjiieten 

en soefi’s en claimen ze de enige ‘ware’ interpretatie van de islam. Ze zien zichzelf 

als de enige ware moslims, en daarmee als een verheven en uitverkoren volk, met een 

grote verantwoordelijkheid in het verkondigen en uitdragen van het goede (Adraoui, 

2009).  

 

Daarnaast gebruiken salafi’s benamingen om zichzelf te presenteren als gematigde 

moslims. Salafi’ s presenteren zichzelf als de ‘umma van de middenweg’. Salafistische 

predikers die verbonden zijn aan salafistische organisaties, profileren zich graag als 

vertegenwoordigers van een gematigde islam; dit in tegenstelling tot het ‘stigma’ dat 

politici en media hun geven. Vooral sinds salafistische predikers ervan beticht worden 

radicalisme onder moslimjongeren aan te wakkeren en radicaal-islamitische stellingen 

in te nemen, prediken salafistische voorgangers regelmatig over de zogenaamde 

‘gematigdheid’ van hun boodschap. Ze proberen zich te ontdoen van een 

extremistisch imago, dat in hun ogen onterecht aan hen wordt toegekend. Ze willen 

zichzelf in een middenpositie brengen door zich aan de ene kant te distantiëren van 

extremisme in de islam en aan de ene kant van nalatigheid in de islam. Met deze 

definitie van de eigen groep proberen ze hun ‘gematigdheid’ duidelijk te maken. 

Zowel salafistische groeperingen die met jihadistische ideeën sympathiseren, als de 

meest gematigde quiëtistische salafi’s gebruiken deze retoriek van de ‘umma van de 

middenweg’ om hun status te legitimeren, te verheerlijken en zich op te werpen als de 

vertegenwoordigers van de enige juiste islam. Salafi’s zetten de retoriek in om hun 

boodschap aantrekkelijk te maken en afstand te nemen van het beeld over hen in het 

politieke debat over de radicale islam.  

Hoewel ze zichzelf de middenpositie toeschrijven, behoren salafi’s tot het zeer 

orthodoxe spectrum binnen de islam. Gematigdheid begrijpen salafi’s als een attitude 

die als vanzelfsprekend voortvloeit uit de islamitische gedragsregels en richtlijnen, die 

op hun beurt voortvloeien uit de ‘authentieke’ bronnen. De As-Soennah moskee 

gebruikt hiervoor een fatwa van de Saoedische sjeik Mohammed ibn Saalih al-

‘Utaymin: 

 
‘Voor wat betreft de uitspraak: “Doe niet zo extreem”, het is de Islamitische Wetgeving die bepaalt wat 

als extremisme, laksheid of gematigdheid kan worden bestempeld. Hetgeen overeenstemt met de 

Islamitische Wetgeving wordt betiteld als gematigd, datgene wat eraan toegevoegd wordt is extreem en 

wat ervan afgehaald wordt is laksheid. Kortom, de Islamitische Wetgeving is de maatstaf die 

gehanteerd dient te worden. Gematigdheid is dus al hetgeen dat overeenkomstig is aan de Islamitische 

Wetgeving. En Allah weet het het best.’
63

 

 

Door les te geven over de zelfdefinitie van de groep wijzen ze gelovigen tegelijkertijd 

op de ‘gematigdheid’ van de salafi-beweging en de grenzen in het geloof die daaruit 

voortkomen. Met gematigd wordt bedoeld de middenweg tussen extremisme in de 

vorm van jihadisme en nalatigheid in de vorm van een niet-salafistische 

geloofsbeleving (zie hiervoor hoofdstuk  6 en 7). De retoriek van de gematigdheid 

door zichzelf ‘de umma van de middenweg’ te noemen volgens bovenstaande logica, 
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wordt niet in de laatste plaats gebruikt om zich af te zetten tegen andere facties binnen 

het salafisme, vooral als het gaat over de doctrine van jihad en takfir (Wiktorowicz, 

2006). 

 

Salafi’s claimen hun geloofsinterpretatie als de enige ware islam. Ze streven ernaar 

een morele gemeenschap te vormen van ware moslims en de vertegenwoordiger van 

de enige islam te zijn (De Koning, 2009b). Deze waarheidsclaim komt tot uiting in de 

voorkeur voor neutraal islamitische benamingen wanneer zij zichzelf definiëren. 

Tegelijkertijd willen zij zich van andere moslims expliciet onderscheiden, maar ze 

doen dit bij voorkeur niet door zichzelf salafi te noemen. Zij onderscheiden zich 

vooral door zichzelf in negatieve zin te definiëren ten opzichte van andere moslims, 

dat wil zeggen dat ze zichzelf definiëren door te stellen wat ze níet zijn (Haykel, 

2009). In deze studie zal ik laten zien dat hun onderscheidend vermogen daarnaast ligt 

in krachtige symbolen, zoals het rituele gedrag en kleding. Deze symbolen articuleren 

en markeren de morele grenzen tussen in- en outsiders (zie ook Kanter, 1972).  

Ik heb laten zien dat onderscheidende zelfdefinities omstreden, veelvormig en 

veranderlijk zijn in de praktijk. Groepsgrenzen zijn daardoor vloeiend waardoor er 

geen sprake is van helder gedefinieerd commitment. Deze ambiguïteit vergroot de 

exitmogelijkheden van betrokkenen. De grenzen tussen salafi en niet-salafi zijn 

immers poreus. Onderlinge verdeeldheid en conflicten tussen salafi-netwerken kunnen 

weer harde grenzen opleveren en volgens De Koning (2009b) ook barrières voor 

actieve duurzame participatie. Deze conflicten kunnen het groepsgevoel en het 

eenheidsgevoel ondermijnen. In de hoofdstukken 5 tot en met 8 zal ik beschrijven hoe 

alledaagse praktische overwegingen van gelovigen bijdragen aan het weer poreus 

maken van de morele grenzen. Het bestaan van een duidelijk te identificeren ‘ex-

salafist’ is op basis van mijn analyse van de zelfdefinitie uitgesloten, tenzij iemand 

zichzelf uiteraard als zodanig afficheert of door anderen zo wordt genoemd
64

. De 

Koning vraagt zich terecht af wat de consequenties zullen zijn van het in zwang raken 

van de term salafi(st) in de politiek, het publieke debat en de wetenschap, en met 

name in het Nederlandse anti-radicaliseringsbeleid. Hoewel de grenzen binnen de 

salafi-beweging intern sterk ter discussie staan, zal het populaire gebruik van de term 

consequenties hebben voor de definiëring van de groepsgrenzen. De Koning merkt op 

dat er hierdoor al veranderingen in het gebruik van deze term binnen de salafi-groepen 

zichtbaar worden (De Koning, 2009b). In de hoofdstukken hierna zal ik laten zien dat 

de aard van de grenzen de manifestatie van de salafi-beweging bepaalt, voor wat 

betreft haar organisatievormen, religieuze disciplinering, politieke opvattingen en 

ambities, participatievormen én hoe deze zich verhouden tot de 

uittredingsmogelijkheden in de salafi-beweging.  

In dit hoofdstuk heb ik een algemene schets gegeven van de ontwikkeling en 

ideologie van de transnationale salafi-beweging. In het volgende hoofdstuk zal ik de 

concrete manifestatie van de salafi-beweging in Nederland beschrijven en daarmee de 

vraag beantwoorden wat de organisatievormen van de salafi-beweging betekenen voor 

de autonomie van betrokkenen. 
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