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Hoofdstuk 5 Organisatievormen en autonomie  

 

De salafi-beweging manifesteert zich wereldwijd in de vorm van stichtingen, 

moskeeën, fondsen, netwerken, websites en publicaties, die veelal op informele wijze 

zijn georganiseerd. Belangrijke mobilisatievormen vinden voornamelijk op 

microniveau plaats, bijvoorbeeld in de vorm van religieuze lessen, conferenties, 

lezingen en allerlei activiteiten verbonden aan een moskee, maar ook in huiselijke 

kring en op internet. De belangrijkste organisatiestructuur wordt gevormd door 

informele educatienetwerken die zich rondom predikers organiseren. Maar er worden 

ook stichtingen en (moskee)organisaties opgericht die een meer formeel karakter 

hebben. 

In dit hoofdstuk beantwoord ik allereerst de theoretische vraag welke 

organisatievormen gunstig zijn voor de autonomie van de betrokkenen. De empirische 

vraag die daarop volgt, luidt:  

Hoe is de salafi-beweging in Nederland georganiseerd? 

Eerst onderzoek ik de relatie tussen organisatievorm en autonomie voordat ik deze 

empirische vraag zal beantwoorden. 

5.1 Inleiding 

In navolging van Tocquevilles werk Democracy in America (1835), waarin hij de 

gunstige effecten van verenigingen op de democratie beschrijft (zoals de mogelijkheid 

van het individu om via verenigingen macht uit te oefenen en zich te beschermen 

tegen machtsmisbruik van de meerderheid), hebben velen de relatie tussen het 

verenigingsleven en het functioneren van de democratie onderzocht. Ook het boek 

Making democracy work (1993) van Putnam heeft een stroom wetenschappelijk 

onderzoek op gang gebracht naar de relatie tussen de civic community ofwel civiele 

gemeenschap en het functioneren van de democratie. Een civiele gemeenschap wordt 

volgens Putnam gekenmerkt door betrokkenheid van burgers met de samenleving, 

onderling vertrouwen, reciprociteit en politieke gelijkheid. Putnam stelt dat de mate 

waarin er sprake is van een civiele gemeenschap invloed heeft op de kwaliteit van de 

democratische overheden. Een civiele gemeenschap vloeit voort uit netwerken die 

opgebouwd zijn op basis van evenwichtige verticale én horizontale relaties, waarbij 

de horizontale netwerken tot sociaal vertrouwen en civiele waarden leiden, zoals 

tolerantie. Maatschappelijke organisaties zoals gezelligheidsverenigingen, sport- en 

muziekverenigingen, religieuze en culturele verenigingen dienen gemeenschappelijke 

doelen en de horizontale samenwerking tussen deze organisaties genereren sociaal 

kapitaal dat bestaat uit netwerken van wederkerigheid en vertrouwen die de basis 

vormen van een democratie, aldus Putnam. Veel auteurs volgen deze redenering dat 

verenigingen (of organisaties) functioneren als schools for democracy, omdat 

individuen er politieke en burgerlijke waarden en vaardigheden aanleren. Individuen 

die betrokken zijn bij verenigingen vergroten hun civic competence (Fennema & 

Tillie, 1999; Maloney & Roßteutscher, 2007; Maloney, Van Deth & Roßteutscher, 

2008; Putnam, 1993; Stolle, 1999; Warren, 2001). Het sociaal kapitaal van 

verenigingen maakt het voor individuen daarnaast mogelijk om hulpbronnen te 

gebruiken die zonder dit kapitaal onbereikbaar zouden zijn. Verenigingen kunnen een 

bron van empowerment zijn voor individuen. 
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Verenigingen kúnnen twee zaken genereren: 

Empowerment en representatie van het individu. Deelname voorziet in de toegang tot 

hulpbronnen en informatie. Belangen van het individu kunnen worden verwezenlijkt 

die door individuele inspanning niet bereikt konden worden.  

Civic competence. Deelname leert politieke, sociale en burgerlijke waarden en 

vaardigheden aan.  

In deze traditie onderzochten Fennema & Tillie (1999) het verband tussen politieke 

participatie en het verenigingsleven van allochtonen (Marokkanen, Turken, 

Antillianen en Surinamers) in Amsterdam. Ze concluderen dat niet zozeer de mate van 

maatschappelijke organisaties een positieve invloed heeft op de politieke participatie 

van een allochtone gemeenschap, als wel de mate waarin er netwerken zijn tússen 

organisaties met verschillende functies. Daarnaast functioneren organisaties volgens 

Fennema & Tillie als ‘schools for democracy’, omdat ze het mogelijk maken om 

sociale doelen te bereiken die niet mogelijk waren zonder collectieve inspanning. 

Mensen leren in verenigingen dilemma’s op te lossen die inherent zijn aan collectief 

handelen. Politieke betrokkenheid, interesse en activiteit worden hierdoor vergroot. 

Ze stellen dat ook autoritaire, dus niet-democratisch georganiseerde organisaties dit 

vermogen in zich dragen, evenals organisaties die geen politieke doelen nastreven. 

Mensen leren hier de politieke vaardigheden die nodig zijn om hun doelen te 

bereiken. Verenigingen leiden daarbij overigens niet automatisch tot verhoging van 

politiek vertrouwen. Daar is meer voor nodig. Alleen samenwerking tússen 

verschillende organisaties vergroot het vertrouwen tussen verschillende groepen 

mensen, aldus Fennema en Tillie.  

Sommige auteurs stellen echter wel voorwaarden aan de kenmerken van een 

organisatie wil deze sociaal kapitaal genereren. Stolle (1999) noemt onder andere face 

to face contacten tussen leden, diversiteit en geen homogeniteit in ledenwerving, 

horizontale structuur, het nastreven van gemeenschappelijke doelen als 

voorwaardelijke kenmerken. Maloney et al. (2008) stellen dat een organisatie niet 

antidemocratische doelen moet nastreven, wil het democratische effecten genereren. 

Fennema & Tillie stellen echter dat ook niet-democratische verenigingen of 

verenigingen met een sterke hiërarchische structuur dat vermogen in zich kunnen 

dragen. Als een vereniging geen politieke of burgerlijke doelstellingen nastreeft en 

niet democratisch georganiseerd is, wordt civic competence ontwikkeld als onbedoeld 

bijeffect (Fennema & Tillie, 2005). Antidemocratische of autoritaire organisaties 

reiken leden volgens hen instrumenten aan die civic competence vergroten. Zelfs in de 

meest hiërarchische organisaties zijn er vormen van beraadslaging waarbij politieke 

en kritische vaardigheden worden aangeleerd, aldus Fennema & Tillie (1999, 2005).  

De schaduwzijden van een sterk verenigingsleven 

 

Een belangrijke kanttekening bij de theorie over sociaal kapitaal en verenigingen, is 

dat collectieve actie in de vorm van verenigingen weliswaar iemands politieke 

vaardigheden en interesse vergroot, maar daarmee is het niet vanzelfsprekend dat deze 

vaardigheden worden gebruikt om democratische doeleinden te bereiken. Ze kunnen 

zelfs ingezet worden om antidemocratische doeleinden te bewerkstelligen 

(Roßteutscher, 2002).  Berman (1997) laat dit duidelijk zien in een studie waarin ze 

een verband legt tussen de sterke civil society van de Weimar Republiek en het succes 
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van de nazi’s. Civil society omvat in deze context alle verenigingen die tussen familie 

en staat worden georganiseerd. Let wel, civil society is hier géén synoniem voor civic 

community, waarbij maatschappelijk engagement, politieke gelijkheid en tolerantie als 

belangrijke waarden beleefd worden, die door horizontale netwerken tot stand komen. 

Hiermee is civic community een specifieke structuur van de civil society. Berman 

formuleert kritiek op de positieve relatie tussen een sterk verenigingsleven en 

democratische effecten. De Weimar Republiek werd gekenmerkt door vele 

verenigingen, maar deze waren niet geïntegreerd met de machthebbende politieke 

instituten. De politieke institutionalisering was volgens Berman destijds zwak door de 

sterke verdeeldheid en het elitaire karakter van de politieke organisaties. Door de 

zwakke nationale politieke structuren zochten mensen hun heil in eigen verenigingen. 

De civil society was sterk ontwikkeld maar sterk verdeeld en er waren slechts enkele 

relaties met de politiek. Verenigingen waren daarbij gericht op eigen groepen en 

overschreden niet de groepsgrenzen. Ze functioneerden afzijdig van de falende 

politieke organisaties. De nazi’s konden gebruikmaken van dit goedgeorganiseerde 

verenigingsleven om hun politiek-maatschappelijke doelstellingen te mobiliseren. Met 

deze analyse geeft Berman aan dat het sociaal kapitaal en de politieke en sociale 

vaardigheden die verenigingen kunnen aanleren, ook voor niet-democratische 

doeleinden gebruikt kunnen worden. Sociaal kapitaal kan een potentieel negatieve 

factor zijn en hoeft niet alleen positieve effecten voor de democratie te hebben.  

Cruciaal in Bermans analyse is het causale verband tussen het functioneren van het 

machthebbende regime en de vorm van civil society. De context van een zwakke 

politieke institutionalisering zoals in de Weimar Republiek, evenals die van autoritaire 

niet-democratische regimes bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, impliceert een andere 

vorm van civil society dan in een context van een goed functionerend democratische 

bestuur met verbindingen met de civil society.  

‘If a country's political institutions and structures are capable of channelling and redressing grievances 

and the existing political regime enjoys public support and legitimacy, then associationism will 

probably buttress political stability by placing its resources and beneficial effects in the service of the 

status quo. This is the pattern Tocqueville described. If, on the contrary, political institutions and 

structures are weak and/or the existing political regime is perceived to be ineffectual and illegitimate, 

then civil society activity may become an alternative to politics, increasingly absorbing citizens' 

energies and satisfying their basic needs. In such situations, associationism will probably undermine 

political stability, by deepening cleavages, furthering dissatisfaction, and providing rich soil for 

oppositional movements.’ (Berman, 1997: 427) 

 

Berman benadrukt het belang van de politieke context van het verenigingsleven. Civil 

society kan zowel democratische als niet-democratische oppositie ondersteunen bij 

falende overheden en hoeft dus niet per se tot democratisering te leiden.  

 

De politieke context van civil society staat ook voor Wiktorowicz (2000) en Jamal 

(2007) centraal in de formulering van hun kritiek op het idee van de positieve relatie 

tussen civil society en democratie. Wiktorowicz stelt dat in veel regimes in het 

Midden-Oosten civil society door de machthebbende regimes als staatsinstrument 

wordt ingezet om oppositionele protestgroepen in te dammen en te beheersen. De civil 

society genereert in deze politieke context geen middelen tot collectieve actie en 

politieke participatie, maar houdt een heersend niet-democratische regime in stand, in 

plaats van dat het leidt tot democratisering. Het stelt de machthebbers in staat om 

collectieve acties te monitoren en te reguleren (Wiktorowicz, 2000).                                                                     

Jamal stelt dat de civil society weliswaar ook in een autoritair regime sociaal 

vertrouwen kan opbouwen, maar dan op basis van verticale structuren. Vertrouwen 
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heeft in de context van niet-democratische regimes echter geen relatie met de steun 

voor democratie. De organisaties die niet in contact staan met het machthebbende 

regime hebben immers geen politieke toegang en zijn slecht in staat hun doelen te 

bereiken. Vertrouwen dat voortkomt uit de verticale relaties leidt volgens Jamal in 

deze context tot het in stand houden en steunen van autoritaire praktijken, leiderschap 

en regimes, in plaats van dat het tot democratisering leidt. Wantrouwen kan in deze 

context juist een positieve kracht zijn ten gunste van democratisering, aldus Jamal 

(2007). Deze kritieken impliceren dat het regime de vorm van het verenigingsleven 

bepaalt en niet zoals in Putnams redenering dat een sterk verenigingsleven tot 

democratisering leidt. De causale relatie ligt precies andersom volgens deze critici. 

In dit onderzoek zijn deze kritieken tot zover relevant dat de salafi-beweging in 

Nederland in de context van een democratische overheid functioneert. Deze context 

zou volgens de analyse van Jamal & Wiktorowicz democratiserende effecten kunnen 

hebben op de institutionele tak van de salafi-beweging. Het functioneren van de 

Nederlandse democratie en de invloed ervan op de salafi-beweging is echter niet het 

oogmerk van dit onderzoek. Wat ik wel op basis van deze kritieken stel, is dat de 

salafistische verenigingen het vermogen kunnen hebben om sociaal kapitaal te 

genereren in de vorm van politieke en burgerlijke vaardigheden en waarden (civic 

competence als belangrijke conditie van exitmogelijkheden); mits zij niet geïsoleerd 

zijn van de omringende samenleving, niet het huidige politieke bestel delegitimeren 

en externe samenwerkingsverbanden aangaan. In dit hoofdstuk ga ik na of er sprake is 

van isolement of samenwerking op het organisatorische niveau. In hoofdstuk 7 zal ik 

ingaan op de politieke ideeën van de salafi-beweging over (het functioneren van) de 

democratie. 

Naast deze kritieken worden er nog andere schaduwzijden van een sterk 

verenigingsleven genoemd. Verenigingen kunnen een bron zijn van conformisme en 

intolerantie door outsiders buiten te sluiten en te discrimineren, mede afhankelijk van 

een inclusieve dan wel exclusieve ledenwerving en een exclusivistische ideologie. 

Verenigingen fungeren dan niet als een school for tolerance, maar als school for 

intolerance. Ook kunnen hechte groepen een blokkade vormen voor sociale mobiliteit 

(Engbersen, 2003; Levi, 1996; Warren, 2001). De literatuur is niet eenduidig over of 

inclusief lidmaatschap als voorwaarde geldt voor verenigingen om sociaal kapitaal te 

genereren. Wanneer een organisatie alleen op de belangen van de eigen leden is 

gericht en het sociaal kapitaal alleen voor interne leden gebruikt wordt, heeft dit in 

ieder geval nog niet per se positieve effecten voor de omringende samenleving. In de 

criminele groepen bijvoorbeeld wordt het sociaal kapitaal juist ingezet met sterk 

negatieve gevolgen voor de samenleving. Zo kunnen extremistische groepen hun 

sociaal kapitaal gebruiken om hun radicale ideeën te verspreiden. 

 

Fennema & Tillie (2005) stellen als reactie op deze kritieken dat organisaties aan 

slechts één belangrijke voorwaarde moeten voldoen willen deze de civic competence 

van haar leden vergroten: de organisatie moet niet geheel geïsoleerd zijn van de 

omringende samenleving. Ze hechten sterk belang aan de netwerken tussen 

organisaties. De civiele gemeenschap wordt bepaald door zowel de hoeveelheid 

organisaties als hun onderlinge overlappende netwerken, in het bijzonder op 

bestuurlijk niveau. Contacten tussen verenigingen en met de omringende omgeving 

zijn wezenlijk voor de opbouw van sociaal kapitaal en de gunstige effecten op de 

democratie, maar deze verenigingen hoeven niet democratische georganiseerd te zijn, 
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egalitair gestructureerd te zijn of democratische doeleinden na te streven (Fennema & 

Tillie, 2005).  

Civic competence is een belangrijke voorwaarde die de exitmogelijkheden van 

individuen vergroot en daarmee de autonomie van mensen die deelnemen aan een 

gemeenschap die autonomie niet als belangrijke waarde beschouwen, voor een deel 

beschermt. In de literatuur is ten eerste naar voren gekomen dat verenigingen de civic 

competence van haar leden kúnnen vergroten, door kritische, politieke en burgerlijke 

vaardigheden aan te leren. Deze vaardigheden kunnen waarden worden wanneer een 

vereniging samenwerkt met andere organisaties en geen inclusieve ledenwerving 

hanteert. Door de samenwerking met andersdenkenden kunnen burgerlijke waarden 

zoals gelijkheid en tolerantie worden aangeleerd. Daarnaast kan een vereniging een 

individu versterken door de toegang tot hulpbronnen en distributie van informatie. Dit 

zijn factoren die gunstig zijn voor de autonomie van betrokkenen, omdat ze de 

exitmogelijkheden vergroten. 

Een organisatie met een niet-democratisch gekozen, onbetwist hiërarchisch 

leiderschap kan civic competence vergroten waardoor de autonomie van leden wordt 

versterkt. Onbetwist hiërarchisch leiderschap heeft mijns inziens echter ook negatieve 

invloed op de autonomie van haar participanten. In een omgeving waar 

gehoorzaamheid aan de leiding van de organisatie wordt verwacht, worden deviant 

gedrag of deviante meningen geproblematiseerd, waardoor de autonomie van 

betrokkenen op deze wijze weer wordt beperkt. De aard van het leiderschap in de 

salafi-beweging bepaalt voor een deel ook de omgeving waar er al dan niet sprake kan 

zijn van procedurele onafhankelijkheid en de beschikbaarheid van alternatieve 

kennisbronnen: twee andere belangrijke voorwaarden voor exitmogelijkheden. Er is 

sprake van procedurele onafhankelijkheid wanneer er geen geweld of dwang wordt 

uitgevoerd in de naleving van normen en opvattingen. Leent de structuur van de 

salafi-beweging zich voor het uitoefenen van dwang? Dwang vanuit de autoriteit van 

een organisatie kan alleen plaatsvinden, als de predikers en de organisaties waarmee 

gelovigen verbonden zijn, een zekere status genieten en er een bindende relatie bestaat 

tussen prediker/organisatie en volgeling. Er moet sprake zijn van een duidelijke 

hiërarchie wil een autoriteit dwang kunnen uitvoeren. Procedurele onafhankelijkheid 

is de belangrijkste voorwaarde voor autonomie. Het is bovendien een conditie waarin 

er sprake is van een adequate exitoptie. Een individu kan onder de omstandigheid van 

procedurele onafhankelijkheid makkelijker breken met een bepaalde opvatting of 

norm of het geheel aan opvattingen en normen die verbonden zijn aan het salafisme.  

Het zich verbinden aan een vereniging kan gunstige effecten hebben op de 

exitmogelijkheden, mits deze vereniging zich niet isoleert van de omringende 

samenleving, de toegang tot andere informatie niet verbiedt of eenzijdige 

informatievoorziening aanbiedt en het leiderschap van de vereniging niet autoritair en 

onbetwist is. Daarnaast kan een inclusieve ledenwerving de diversiteit van de leden 

vergroten en daarmee de toegang tot alternatieve informatiekanalen. Commitment kan 

de civic competence en daarmee de exitmogelijkheden gunstig beïnvloeden, maar 

zoals ik in de volgende subparagraaf zal laten zien ook ongunstig beïnvloeden.  

Vereniging, verbinding en autonomie 

Deelname aan een vereniging kan op een andere manier een ongunstig effect hebben 

op de exitmogelijkheden. Het gaat dan om de mate waarmee een individu zich 
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verbindt met een vereniging. Bij een sterke binding aan een vereniging kunnen de 

kosten van uittreding groter worden (Klandermans, 2004; Tilly, 1978). Iemand kan 

bijvoorbeeld door zijn of haar betrokkenheid sociale relaties hebben opgebouwd die 

hij of zij dreigt te verliezen bij uittreden of kritiek. Commitment is nodig om de 

hulpbronnen die de vereniging aanreikt te kunnen benutten en het kan civic 

competence aanleren, maar het bemoeilijkt tegelijkertijd uittreding bij een sterke 

binding.  

Kanter beschrijft in haar studie over communes factoren en mechanismen die de  mate 

van instrumentele, affectieve en morele verbinding van de betrokkenen met een 

commune vergroten en die mijns inziens de exitmogelijkheden verkleinen omdat de 

kosten van uittreding daarmee oplopen. De mate waarin een organisatie invloed (of 

dwang) kan uitoefenen op een individu hangt af van de mate waarmee dit individu 

zich met deze organisatie verbindt. De salafi-beweging vertoont een aantal kenmerken 

van de door Kanter beschreven commune 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 en onderwijs. 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.  

In de 19
e
 eeuwse communes die Kanter beschrijft, is er echter ook een 

gemeenschappelijk leven waarbij alle dagelijkse bezigheden (slapen, eten, werken en 

ontspannen) van de leden op één locatie plaatsvinden, die gecoördineerd worden 

vanuit een centraal orgaan, hetzij door een (soms charismatische) leider, hetzij door 

een comité. De focus ligt bij het gemeenschapsleven en daarmee op relaties binnen de 

utopische gemeenschap die scherpomlijnde grenzen kennen. Om de gemeenschap of 

commune te laten voortbestaan, is het volgens Kanter  nodig dat de participanten zich 

identificeren met de groep. Continuering van participatie, sociale cohesie en sociale 

controle is nodig voor deze identificatie. Hall (1988) voegt daaraan toe dat een groep 

de commitment van haar leden kan vergroten door processen van sociale controle en 

processen van sociale cohesie in een bepaalde omgeving. Sociale controle kan 

plaatsvinden in een omgeving die gebaseerd is op overtuiging en hiërarchie. Een 

gemeenschap die gebaseerd is op homogeniteit, is daarnaast geschikt om sociale 

cohesie te bevorderen. Het bewaken van grenzen op fysiek, sociaal, gedragsmatig en 

institutioneel niveau faciliteert de commitment van de betrokkenen. Al deze factoren 

versterken de verbinding van individuele leden met de utopische gemeenschap en 

daarmee de kosten van uittreding. Is er in de salafi-beweging sprake van een 

gelokaliseerde gemeenschap en isolement ten opzichte van de omgeving, die een sterk 

commitment in de hand werken? Is er sprake van afzondering van de salafi-beweging 

door het opwerpen van grenzen? 

Ten slotte is het voor de analyse van de structuur van de salafi-beweging relevant dat 

deze soms als een sekte in de islam beschreven wordt, niet in de laatste plaats door 

moslims die het salafisme bekritiseren. Salafistische groepen onderling beschuldigen 

elkaar van sektarisme om elkaar te kunnen delegitimeren. Verder wordt gesteld dat de 

salafistische bewegingen sektarische kenmerken vertonen, omdat ze zich afscheiden 

van de door hen gepercipieerde onzuivere omgeving, zichzelf als uitverkoren groep 

zien, de dominante waarden van de samenleving niet accepteren en een negatieve 
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houding aannemen tegenover de omgeving en zichzelf isoleren (Amghar, 2009; 

Hamid, 2009).  

Laat ik eerst teruggaan naar de oorspronkelijke betekenis van het begrip sekte. De 

term wordt gebruikt om aan te geven dat een kleine groepering zich afscheidt van een 

algemeen geaccepteerde religieuze of kerkelijke autoriteit of verband. Een sekte is een 

schismatische beweging die zich afscheidt van een bestaande traditie en moet daarom 

expliciet onderscheiden worden van opkomende nieuwe religieuze bewegingen die 

onafhankelijk van gevestigde kerken ontstaan. Daarnaast wordt het onderscheid 

tussen kerk en sekte als een continuüm gezien. Een sekte kan in de loop der tijd 

uitgroeien tot een gevestigde kerk (Melton, 2004; Schnabel, 1982).  

Veel moslims begrijpen het salafisme zeker als een schismatische groepering, omdat 

salafi’s bijvoorbeeld het gezag van de rechtsscholen verwerpen en de gevestigde 

religieuze gezagsstructuren bekritiseren. Ik heb in paragraaf 4.4 laten zien dat de 

netwerken zichzelf zeker niet als sekte beschouwen, door zich als de 

vertegenwoordigers van de ‘enige ware’ islam op te werpen. Zo´n waarheidsclaim is 

eigen aan sekten. Desalniettemin zullen tegenstanders van het salafisme de beweging 

proberen te delegitimeren door deze als sekte te betitelen. De toepassing van de term 

is daarnaast sterk contextgebonden. De categorisering van een islamitische groep als 

sekte hangt af van de bepaling van wat behoort tot mainstream islam. Het salafisme 

vormt de mainstream, de gevestigde kerk, in Saoedi-Arabië. In Nederland 

manifesteert de beweging zich als minderheid, ook al zou zij graag geaccepteerd 

worden als gevestigde religie en als de vertegenwoordiger van de islam.  

 

Ten slotte wordt de term vooral in zijn pejoratieve betekenis gebruikt, in plaats van de 

oorspronkelijke betekenis. De term roept dan een beeld op van een klein clubje 

volgzame mensen, georganiseerd rondom een charismatisch leider met deviante 

ideeën en/ of deviante levensstijl. Dit pejoratief gebruik is uiteraard contextgebonden 

omdat het afhankelijk is van wat deviant is. Daarom kan het gebruik meer iets over de 

ontvangende samenleving zeggen dan een feitelijke categorisering van de religieuze 

groep zelf zijn. Pogingen om tot een lijstje eenduidige gemeenschappelijke 

kenmerken van sekten te komen is een problematische exercitie, omdat er te veel 

interne diversiteit bestaat van allerlei groeperingen die als sekte worden 

gecategoriseerd. Ook worden de termen nieuwe religieuze bewegingen of cults vaak 

afwisselend gebruikt voor afwijkende religieuze groepen, hoewel de betekenis van 

deze termen anders is.  

 

In de godsdienstsociologie worden naast deze contextuele factor enkele terugkerende 

elementen genoemd om toch tot een typologie te kunnen komen: exclusief in plaats 

van inclusief lidmaatschap, hoge mate van commitment en eenduidige loyaliteit, 

striktheid, vurigheid, ijver, een kritische houding ten aanzien van de gevestigde kerk 

(protesthouding), teruggetrokken en afgezonderd leven, bescherming tegen assimilatie 

en exclusivistische ideologie (Aldridge, 2000; Marty, 1960; Melton, 2004; Wilson, 

1970). Daarnaast wordt gehoorzaamheid van de leden aan één of meer leiders 

genoemd als kenmerk van een sekte (Meertens et al., 2006). Het zijn vooral isolement 

en exclusivisme waardoor de salafi-beweging vergeleken wordt met een sekte. In het 

kader van dit hoofdstuk is het van belang twee kenmerken van een sekte uit te lichten: 

isolement en onbetwiste autoriteit (hier in leiderschap, zie hoofdstuk 6 voor een 

analyse van een ideologisch onbetwiste autoriteit). Deze twee elementen zal ik 

uitvoerig onderzoeken zodat ik de vraag kan beantwoorden of de salafi-beweging te 
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vergelijken is met een sekte. Het zijn deze elementen die in relatie tot het verband 

tussen organisatiekenmerken en civic competence relevant zijn.                                        

 

Onderzoekskader 

Op basis van de theoretische analyses in deze paragraaf concludeer ik dat een aantal 

kenmerken van een beweging gunstig kunnen zijn voor de autonomie van 

betrokkenen. Gunstig voor de autonomie van betrokkenen is een beweging die uit 

organisaties bestaat die samenwerken met andersoortige organisaties en de omgeving, 

geen duidelijk omlijnd hiërarchisch leiderschap kennen en een inclusieve 

ledenwerving voeren. Ongunstig voor de autonomie van betrokkenen is een beweging 

die bestaat uit informele netwerken, die zich isoleren van de omgeving, een 

exclusieve ledenwering voeren en hiërarchisch leiderschap kennen. Schematisch ziet 

dat er als volgt uit: 

Gunstig Ongunstig  

Formeel Informeel 

Samenwerking 

Exclusiviteit leden 

Isolement  

Inclusiviteit leden 

Egalitair Hiërarchisch 

                                                                                                                                            

Nu is het van belang dat ik de empirische vraag beantwoord welke organisatievormen 

de salafi-beweging kenmerken om te bepalen of er op organisatieniveau ruimte is 

voor de autonomie van betrokkenen. Hiervoor ga ik in op de volgende deelvragen: 

- Is de salafi-beweging georganiseerd op basis van formele organisaties? 

- Is er sprake van een exclusieve ledenwerving?                                     

- Voorzien deze organisaties in individuele hulpbronnen?                       

- Is er  formeel en informeel samenwerking met of isolement ten opzichte van 

de omgeving?             

- Zijn deze organisaties georganiseerd rondom een hiërarchisch leiderschap? 

         

In de beantwoording van deze deelvragen beschrijf ik achtereenvolgens de 

salafistische organisaties (paragraaf 5.2), haar functies en de mate van samenwerking 

met de omgeving (5.3), de verschillen tussen salafistische organisaties en niet-

salafistische islamitische organisaties (5.4), de informele netwerken van predikers 

(5.5), het leiderschap binnen de salafi-beweging (5.6) en de rol van het internet (5.7). 

5.2 Salafistische organisaties  

 

De salafi-beweging heeft voornamelijk door missiewerk vanuit Saoedi-Arabië, door  

financiering van moskeeën, stichtingen, imams, educatie en publicaties, in Nederland 

voet aan de grond gekregen. Ook Europese studenten die in Saoedi-Arabië gestudeerd 

hebben, nemen hun kennis mee naar Europa. Ook hielp de komst van migranten naar 

Europa met een islamistische geschiedenis mee aan de vormgeving van het salafisme  

in Nederland (Amghar, 2009; Hamid, 2009; De Koning, 2009b; Stemmann, 2006). De 

salafi-beweging is in eerste instantie te karakteriseren als een transnationale beweging 

die bestaat uit losse netwerkstructuren met lokale en transnationale vertakkingen 
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(Meijer, 2009; De Koning & Meijer, 2011). Voordat ik inga op informele netwerken 

in Nederland beschrijf ik eerst de organisaties die vanuit de salafi-beweging in 

Nederland ontstaan zijn. 

 

Eerder typeerde ik de salafi-beweging als een utopische beweging (Price et al., 2008). 

De organisatiestructuur van de utopische beweging, wordt gekenmerkt door 

veranderlijke kleinschalige netwerkstructuren die soms, maar niet altijd, met elkaar in 

verbinding staan, die zich lokaal en ook translokaal organiseren en niet vanuit een 

centraal gezag geleid worden. Ze kennen géén centrale leidersfiguur of formeel 

leiderschap (Price et al., 2008). In Nederland bestaan er naast de informele 

organisatiestructuren ook meer formele organisatievormen. Ik zal laten zien dat ook 

deze formelere organisaties nauwelijks bureaucratische of strakke hiërarchische 

structuren met centrale leidersfiguren kennen. De salafistische beweging is niet 

eenduidig hiërarchisch, dat wil zeggen dat de beweging niet aangestuurd wordt door 

één elitegroep. Desalniettemin proberen netwerken van predikers zich wel te 

profileren als de enige vertegenwoordigers van de ‘ware’ islam en zo een islamitische 

elite op te bouwen. De concurrentie en polemieken zijn zo heftig dat de strijd om 

leiderschap tot nu toe niet gewonnen is. 

 

Halverwege de jaren tachtig vestigen zich de eerste salafistische organisaties in 

Nederland, als gevolg van de komst van islamitische activisten (waaronder naast 

salafi’s ook Moslimbroeders) uit het Midden-Oosten (De Koning, 2011b; De Koning 

& Meijer, 2011). In de loop der tijd zijn er enkele salafistische organisaties 

bijgekomen. Naast het internet en informele netwerken spelen ook enkele organisaties 

een prominente rol in de vormgeving van de salafi-beweging in Nederland: Stichting 

As-Soennah/Centrum sheikh al Islam Ibn Taymia in Den Haag, Stichting El Tawheed 

in Amsterdam, de Islamitische Stichting voor Opvoeding en Overdracht van Kennis 

(ISOOK) in Tilburg en stichting Al Waqf al-Islami in Eindhoven. Daarnaast is er een 

actief salafistisch netwerk, verder quiëtistische salafi’s genoemd, die zich baseren op 

de geleerde Madkhali. Zij zijn in een aantal moskeeën actief in onder meer Tilburg en 

Rotterdam. Hiernaast bestaan er enkele (kleinere) salafistische organisaties en 

moskeeën die minder bekend zijn in het Nederlandse debat, maar daarom niet minder 

actief zijn.  

 

Ik onderscheid drie niveaus waarop de salafi-beweging zich in organisaties 

manifesteert: 

 

Organisatieniveau 1: salafistische signatuur 

De organisaties die in hun doelstellingen en profiel duidelijke salafistische kenmerken 

vertonen en waar uitsluitend (op enige uitzonderingen na) activiteiten met 

salafistische inhoud plaatsvinden, categoriseer ik als organisaties met salafistische 

signatuur, het eerste niveau.  

 

Organisatieniveau 2: sterke salafistische invloed 

De organisaties die geen duidelijk salafistisch profiel hebben maar waar wel 

regelmatig salafistische lessen of lezingen worden gehouden, plaats ik op een tweede 

niveau: organisaties onder sterk salafistische invloed. De El Islam moskee in 

Roermond is een dergelijke organisatie. Alfeth is een organisatie met een duidelijke 

salafistische signatuur. De organisatie is formeel niet verbonden aan de El Islam 

moskee. Toch bepaalt Alfeth het gezicht van de moskee. De moskee is de thuisbasis 
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van deze salafistische jongerenorganisatie. De invloed van Alfeth is dusdanig 

aanwezig dat deze moskee kan uitgroeien tot een salafistische organisatie van het 

eerste niveau. De NCTb noemt verder de Al Mouahiddine moskee in Ede (NCTb, 

2008a) als een moskee die onder sterke salafistische invloed staat
65

. 

 

Organisatieniveau 3: marginale salafistische invloed 

Ten slotte is er een derde niveau van manifestatie van het salafisme in moskeeën en 

organisaties: organisaties onder marginale salafistische invloed. Hier zijn zeer 

incidenteel salafistische activiteiten of komen slechts weinig salafistische bezoekers. 

De salafistische invloed is zeer marginaal, afhankelijk van de samenstelling en 

stabiliteit van het bestuur en de samenstelling van de bezoekers. Binnen deze 

organisaties kan er wel een groep bezoekers met een sterke salafistische invloed 

ontstaan, hoewel er (nog) geen activiteiten worden georganiseerd.  

 

De verdeling in drie organisatieniveaus die ik voorsta, impliceert een verschillende 

mate van religieuze disciplinering die van een salafistische geloofsprediking kan 

uitgaan. De invloed van het salafisme in organisaties van het tweede en derde 

organisatieniveau is diffuus en veranderlijk, omdat deze concurreert met andere 

geloofsinterpretaties. Daarnaast is er op dit niveau informele samenwerking tussen 

salafi’s en andere moslims. Dit vergroot mogelijkheden om grenzen ter discussie te 

stellen en van mening te verschillen. Er is daarmee meer ruimte voor autonomie van 

de gelovige in deze organisaties, omdat andere invloeden dan de salafistische 

aanwezig zijn. Er zijn meer dan bij salafistische organisaties van het eerste niveau, 

alternatieve denkwijzen en geloofsinterpretaties aanwezig op bestuurlijk niveau die 

een conditie van exitmogelijkheden zijn. Er is door beschikbaarheid van meerdere 

concurrerende interpretaties onderlinge controle op misstanden die zich slecht 

verhouden met de autonomie van het individu zoals fysieke of geestelijke dwang en 

oproep tot haat of geweld. Het onderscheid tussen de organisatieniveaus is belangrijk, 

omdat er grote diversiteit bestaat in de wijze waarop het salafisme zich manifesteert 

en organiseert.  

 

Hieronder beschrijf ik enkele prominente salafistische organisaties van het eerste 

organisatieniveau. 

 

Stichting As-Soennah/Centrum sheikh al Islam Ibn Taymia in Den Haag 

 

De stichting As-Soennah is een belangrijke actor in de Nederlandse salafi-beweging. 

De stichting is onderdeel van de overkoepelende stichting Ahl-Soennah waar ook de 

El Tawheed moskee en de Stichting ISOOK lid van zijn. Deze overkoepelende 

stichting lijkt overigens geen sterk bepalende rol te spelen en lijkt eerder een slapend 

bestaan te leiden. De Syriër Aroor zou de Europese tak aansturen, Ahmed Salam zou 

de voorzitter zijn van de Nederlandse tak (De Koning, 2008: 375; NCTb, 2008a). De 

Koning trekt de rol van Aroor echter in twijfel. In 1990 werd de Haagse stichting 

opgericht onder de naam Stichting Sounna, in 1998 werden de statuten en naam 

veranderd. De Nederlands-Syrische imam Fawaz Jneid was tijdens het veldwerk het 

gezicht van de organisatie en werd in 2012 ontslagen.
66

 Tijdens het veldonderzoek 
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 De moskee Al Mouahiddine is de hoofdlocatie van de activiteiten van de salafistische Stichting 

MoslimJongeren Ede. 
66

 Het ontslag volgde op een conflict tussen het moskeebestuur en de imam. Beide partijen 

beschuldigen elkaar onder meer van radicalisme door het plaatsen van de shari’a boven de Nederlandse 
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behoorden bekende jongerenpredikers zoals Abu Ismail,  Abu Rayaan, Abou Ouail, 

Abu Safwan Soekirman en Omar at-Turkie tot een groep van ongeveer twintig vooral 

jonge predikers die aan de stichting verbonden zijn. Veiligheidsdiensten koppelen de 

stichting aan de politieke stroming van het salafisme, omdat de leidende figuren 

kritisch staan tegenover de Saoedische autoriteiten (het koningshuis en sommige 

geleerden). De toekenning van een politiek karakter houdt ook verband met het 

optreden en het verleden van Fawaz Jneid. Die gaf kritiek op de stationering van 

Amerikaanse troepen op Saoedisch grondgebied en is net als Ahmed Salam sterk 

beïnvloed geweest door de Syrische moslimbroederschap. Inmiddels hebben beiden 

publiekelijk afstand genomen van de moslimbroederschap (De Koning, 2011b). 

Bovendien liet hij zich kritisch uit over imam Bouchta, die een prominente rol speelt 

in het quiëtistische salafisme in Nederland. Fawaz Jneid mengt zich regelmatig in het 

politieke debat. Hij wordt gezien als een invloedrijke en radicale imam. In het 

verleden kwam hij in opspraak omdat hij smeekbedes verrichtte tegen de politica 

Ayaan Hirsi Ali en filmregisseur Theo van Gogh, vlak voordat deze vermoord werd in 

2004. Al in 2002 deed hij smeekbedes tegen Sharon en Bush. Een ander bekend 

optreden is een briefwisseling met Ahmed Marcouch
67

. Leden van de Hofstadgroep 

bezochten de moskee
68

. Sindsdien wordt de moskee scherp in de gaten gehouden door 

veiligheidsdiensten en is deze nog steeds vaak het middelpunt van de discussie over 

de radicale islam in Nederland. De stichting distantieert zich van de verbanden die 

worden gelegd tussen de stichting en jihadistische jongeren. 

Stichting As-Soennah vervult een centrale functie in de verspreiding van het 

salafistische gedachtegoed in Nederland en probeert zich op te werpen als de 

vertegenwoordiger van moslims in Nederland. De stichting is de laatste jaren 

uitgegroeid tot een populair islamitisch vormingscentrum. In de moskee worden 

allerlei onderwijsactiviteiten georganiseerd. Er zijn regelmatig jongerenavonden, 

lezingen en conferenties (zogenaamde dawra’s). Moslims uit het hele land bezoeken 

deze activiteiten. In en rondom de moskee heeft zich een netwerk van een kleine 

twintigtal predikers gevormd. Vanuit de stichting wordt de drukbezochte
69

 website al-

yaqeen.com beheerd, het hart van de stichting. Al Yaqeen wordt gevormd door een 

groep actieve jonge mannen, die overwegend hoog opgeleid en maatschappelijk 

bewogen zijn, en de Nederlandse (jongeren)taal bijzonder goed machtig zijn. Al 

Yaqeen onderhield nauw contact met Fawaz Jneid, vertaalde zijn stukken en zet die 

vervolgens op internet. De huisvesting van de stichting is inmiddels uitgebreid, 

waardoor deze hoopt het activiteitenaanbod en de reikwijdte te kunnen vergroten. Op 

initiatief van onder andere Al Yaqeen en de As-Soennah moskee is de website 

islaam.tv opgezet waar de politiek-salafistische stichtingen preken, interviews, 

programma’s en aankondigingen verspreiden en toegankelijk maken voor een breed 

publiek. Stichting As-Soennah is één van de drie centrale onderzoeklocaties in deze 

studie. 

 

 

                                                                                                                                                                      
wet. http://www.al-yaqeen.com/nieuws/nieuws.php?id=2117, gezien 17 juli 2012 en Groen,  De 

Volkskrant,  6 juli 2012.  
67

 In 2008 noemde Fawaz Jneid de stadsdeelvoorzitter van Slotervaart, Ahmed Marcouch, een 

hypocriet in een preek en internetpublicatie. Ahmed Marcouch was hier erg ontevreden over en er 

ontstond een pennenstrijd in de Volkskrant tussen beiden. 
68

 Zie AIVD, 2007. 
69

 De betrokkenen in het veldwerk bezochten Al-Yaqeen veelvuldig. Volgens de website Alexa.com 

staat de website Al Yaqeen op de 6.458
e
 plaats op de ranglijst van meest bezochte websites in 

Nederland. Bron: http://www.alexa.com/siteinfo/al-yaqeen.com, gezien 23 maart 2012. 
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Stichting El Tawheed en ISOOK 

 

De Islamitische Stichting voor Opvoeding en Overdracht van Kennis (ISOOK) in 

Tilburg en de Stichting El Tawheed in Amsterdam zijn twee andere prominente 

organisaties van het eerste niveau. De El Tawheed was de eerst salafistische moskee 

die in Nederland werd opgericht. Dat was in 1986. ISOOK werd in 2000 opgericht 

(De Koning & Meijer, 2011). Deze organisaties worden in de literatuur ingedeeld bij 

de politieke stroming van het salafisme. Ahmed Salam is een belangrijke autoriteit 

onder politieke salafi’s in Nederland. Samen met zijn zoon Suhayb Salam richtte hij 

ook het Instituut voor Opvoeding en Educatie (IVOE), en stichting Al Fitrah op. 

Moors & Jacobs (2009) deden onderzoek naar de opvattingen van Ahmed Salam en 

zijn positie voor orthodoxe moslims in en rondom de moskee in Tilburg-Noord. Zij 

stellen dat een salafistische geloofsbeleving moeilijkheden kan opwerpen in de 

maatschappelijke participatie en integratie van gelovigen. Ahmed Salam heeft in de 

ogen van de onderzoekers weinig grip op de participatie en integratie van zijn 

aanhangers. Ahmed Salam kreeg onder meer landelijke bekendheid nadat hij weigerde 

de voormalige Minister Rita Verdonk de hand te schudden.
70

 Ahmed Salam was in het 

verleden betrokken bij de hieronder beschreven El-Fourkaan moskee, maar heeft later 

gebroken met de organisatie. Hoewel de El Tawheed, ISOOK en IVOE geen centrale 

onderzoekslocaties betroffen in het veldwerk, heb ik bijeenkomsten van deze 

organisaties bezocht en predikers en participanten geïnterviewd. 

 

Stichting Al Waqf/El-Fourkaan  

 

De stichting Al Waqf al-Islami in Eindhoven is in 1989 opgericht en vormt een 

onderafdeling van de Saoedische missionaire organisatie Al Waqf. Al Waqf is in 

Nederland gevestigd in de El-Fourkaan moskee in Eindhoven. De moskee is de 

centrale locatie van Al-Waqf en fungeert als een centrum in het zuiden van 

Nederland. De AIVD plaatst de stichting binnen het politieke salafisme. Omdat Al 

Waqf zich op de officiële religieuze leiders van de Saoedische overheid beroept, maar 

tegelijk contacten onderhoudt met predikers die kritisch staan tegenover het Saoedisch 

koningshuis, stelt de NCTb dat de oriëntatie van de stichting moeilijk te duiden is 

(NCTb, 2008a). Op de meer politiek-salafistische website al-islaam.com werden 

activiteiten van Al Waqf aangekondigd. In het veldwerk is naar voren gekomen dat 

een strikte categorisering inderdaad niet geldt, zeker niet onder de gelovigen die de 

organisaties bezoeken (zie ook hoofdstuk 8). Maar ook op formeel niveau is 

categorisering niet gemakkelijk. Hoewel de leiding van Al Waqf loyaal is aan de 

Saoedische autoriteiten, is er ook nauwe informele samenwerking met politieke 

facties: ze organiseren gezamenlijk lezingen, dawra’s (conferenties) en wisselen 

predikers uit.  

De El-Fourkaan moskee is in het verleden meermaals in opspraak geraakt. Onder 

meer nadat verondersteld werd dat een paar jongeren er voor de jihad gerekruteerd 

waren
71

. De laatste jaren probeert de El-Fourkaan haar imago te verbeteren. Hoewel 

de AIVD de El-Fourkaan zoals gezegd als politiek-salafistisch duidt, zoekt de moskee 

in tegenstelling tot bijvoorbeeld de As-Soennah moskee geen media op om 

                                                           
70

 Ook krijgen Ahmed Salam en de moskee bekendheid door de uitzendingen in juni en december 2002 

van de zogenaamde NOVA-preken, waardoor zij als anti-westers en vrouwonvriendelijk te boek komen 

te staan.  In deze uitzendingen komen ook preken van Fawaz Jneid aan bod. 
71

 Deze gebeurtenis staat bekend als de Kashmir-zaak. Twee jongeren werden op de grensovergang van 

Kashmir doodgeschoten. Ze zouden willen strijden voor de jihad. 
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opvattingen kenbaar te maken en gaat deze discussies liever uit de weg. Ze hebben 

een meer gesloten karakter. Wel zoeken ze samenwerking met de lokale omgeving. Al 

Waqf is een belangrijke onderzoekslocatie geweest in het veldwerk.  

 

Hoewel Al Waqf wat ambivalent staat tegenover het politieke salafisme heeft het 

netwerk rondom imam Bouchta een duidelijk quiëtistisch profiel. Bouchta voert een 

felle strijd met de politieke salafi’s. De quiëtistische salafi’s zijn minder naar buiten 

gericht en daardoor minder zichtbaar dan de politieke salafi’s. Er bestaan enkele 

informele netwerken van quiëtistische salafi’s in Nederland. De da’wa-activiteiten 

van de politieke salafi’s kunnen activistischer van aard zijn en zijn meer op de 

Nederlandse maatschappij gericht. Vooral de politieke salafi’s bepalen op dit moment 

het gezicht van het salafisme van Nederland. Ze uiten zich zowel kritisch over de 

quiëtistische als de jihadistische factie. Deze discussies vinden vooral buiten of 

rondom de moskee en op het internet plaats. 

 

Kleinere centra 

Naast deze centrale organisaties vormen enkele minder grote maar daarom niet 

minder actieve organisaties van het eerste niveau het institutionele gezicht van het 

Nederlandse salafisme. Deze kleinere centra zijn onder andere: de moskee Al Fadjr in 

Helmond, de Stichting voor Islamitische jongeren in Breda, de Stichting 

Moslimjongeren in Utrecht (SMJ) en de jongerenorganisatie Alfeth in Roermond. 

Deze jongerenorganisaties hebben een expliciete salafistische signatuur. SMJ 

presenteert zich op het internet echter in neutrale en algemene bewoordingen:  
 

‘(Wij willen) in samenwerking met reeds bestaande instanties, zo goed mogelijk een bijdrage leveren 

aan de maatschappij. Wij streven ernaar verbeteringen te realiseren ten opzichte van de ontwikkeling 

van moslims, zowel op islamitisch als op maatschappelijk vlak. De stichting organiseert sindsdien 

verschillende activiteiten die zowel een educatief als een ontspannend karakter hebben.’
72

 

 

Verdere analyse van de activiteiten geïnitieerd door SMJ of gehouden in het gebouw 

van SMJ leert dat de organisatie wel degelijk het doel heeft het salafistische 

gedachtegoed te verspreiden.
73

 Sinds kort beheert SMJ ook een eigen webkanaal: 

dawah.tv. De organisatie Alfeth kiest er in tegenstelling tot SMJ voor om hun 

salafistische geloofsinterpretatie meteen zichtbaar te maken aan het publiek.
74

 De 

jongerenorganisatie Alfeth is vooral actief in de El Islam moskee in Roermond. 

Hoewel het een perifere locatie betreft, is de El Islam moskee wel degelijk een actief 

centrum binnen de Limburgse provincie en onderhoudt deze ook contacten met enkele 

Vlaamse moskeeën en organisaties. Hoewel er directe samenwerking en uitwisseling 

bestaat tussen Alfeth en de grote centra, kent Roermond toch zijn eigen koers, 

dynamiek en predikers. Ook de Roermondse organisatie heeft een eigen internetsite, 

alfeth.com. De jonge Nederlands-Marokkaanse sportleraar Ali Houri, die predikt 

onder de naam Al Khattab, is het belangrijkste gezicht van de organisatie. Ali Houri is 
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 Bron: http://www.moslimjongeren.nl/wie-zijn-wij.html gezien op 21 januari 2008. 
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 Suhayb Salam verzorgt er zijn IVOE-lessen
73

 en salafistische predikers geven er regelmatig lezingen, 

quizbijeenkomsten en zogenaamde da’wa-dagen. Op de website is de lezing ‘de dood’ van de 

salafistische prediker Abu Ismail te beluisteren. De activiteiten die op de website staan opgesomd, 

hebben een overwegend salafistisch karakter. Er worden lessen gegeven over aqidah (geloofsleer), fiqh 

(islamitisch recht), tadjweed (koranrecitatie) met salafistische inhoud en over de Arabische taal. 
74

 De doelstellingen die Alfeth op haar website formuleert, zijn overwegend salafistisch. Ze leggen 

bijvoorbeeld sterk de nadruk op de lezing van de bronnen, de gedragscode en waarschuwingen voor 

‘dwalingen’ en bid’a
74

, enkele stokpaardjes van het salafisme. 
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getraind door de predikers van de As-Soennah moskee en is een populaire spreker in 

Nederland en België.  

 

Vele andere moskeeën, buurthuizen en jeugdcentra profileren zich weliswaar niet als 

salafistisch, maar kennen wel interne of externe salafistische invloeden. Het gaat hier 

om tientallen moskeeën en organisaties. Sommige bestuursleden of prominente 

bezoekers van deze organisaties kunnen een salafistische geloofsbeleving hebben. Het 

kan zijn dat een moskee eenmalig, incidenteel of op regelmatige basis predikers met 

salafistische signatuur uitnodigt een lezing of cursus te geven. Uiteindelijk kan de 

invloed tot de samenstelling van het bestuur reiken. Het proces waarbij de invloed van 

een groep salafi’s zo groeit dat zij het bestuur kunnen omvormen tot een salafistische, 

noemt Amghar (2005) parasitage. Verder kunnen er tijdelijke salafistische tendensen 

ontstaan binnen een organisatie die later weer verdwijnen. Het komt voor dat een 

actief jongerengroepje binnen de moskee salafistische predikers uitnodigt om 

bijvoorbeeld een lezing te geven. Moskeebesturen zijn hiervan niet altijd op de 

hoogte. Als ze dat wel zijn, geven ze niet altijd toestemming om pragmatische of 

ideologische redenen. Bestuursleden zijn alert op wie ze voor een lezing uitnodigen. 

Sommigen willen geen slechte naam riskeren, anderen zijn het niet eens met de 

geloofsopvattingen van een prediker. Zo werd in een moskee een lezing van Abu 

Ismail op het laatste moment afgelast, tot grote teleurstelling van de bezoekers. Een 

bezoeker legt uit: 

 
‘Als deze predikers hier komen prediken, weten we zeker dat er AIVD infiltranten aanwezig zijn, als er 

dan ook maar een zin wordt gezegd die fout geïnterpreteerd kan worden, staat de hele moskee meteen 

in een slecht daglicht. Daarom hebben de bestuursleden besloten om hem te weigeren.’  

 

Afhankelijk van de samenstelling en de invloed van het bestuur worden bepaalde 

predikers geweigerd en de invloed van het salafisme ingedamd. Moskeeën met een 

zwak bestuur hebben meer kans op salafistische invloeden en hervormingen. De 

ondervertegenwoordiging van nieuwe generaties (jonge) moslims op bestuurlijk 

niveau kan frustratie onder gelovigen veroorzaken, waardoor zij geneigd kunnen zijn 

hun heil te zoeken in een salafistisch of radicaal discours.  

 

In 2007 merkt de AIVD op dat er steeds meer salafistische activiteiten in Nederland 

zelf worden ontplooid, in plaats vanuit internationale (vooral Saoedi-Arabische) 

organisaties. Er ontstaan met andere woorden vormen van salafisme zonder aansturing 

uit het buitenland. Deze verzelfstandiging houdt in dat het leiderschap onder de 

beweging wellicht nog gefragmenteerder en gedifferentieerder wordt. Van een 

duidelijke buitenlandse aansturing is in ieder geval niet altijd meer sprake (AIVD, 

2007). Je kunt echter maar gedeeltelijk spreken van een salafisme van eigen bodem. 

De Nederlandse salafistische organisaties en netwerken staan onder invloed van 

internationale ontwikkelingen, onder meer via internet, samenwerking in 

transnationale netwerken en door internationale politieke gebeurtenissen. De salafi-

beweging is te karakteriseren als een transnationale beweging met lokale 

manifestaties en inbedding (Meijer, 2009). Het transnationale karakter komt tot uiting 

door onder meer haar wortels in Saoedi-Arabië, internationale 

samenwerkingsverbanden en netwerken, (tijdelijke) migratiebewegingen van salafi’s 

als gevolg van het doen van hijra, het volgen van islamitische studies in het Midden-

Oosten en door een sterke verbondenheid en solidariteit met het leed van moslims 

wereldwijd (De Koning, 2011b). De relatie tussen een lokaal en transnationaal niveau 

komt duidelijk tot uiting in bijvoorbeeld het vertaalde Saoedische salafistische 
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materiaal (boeken, websites, fatwa’s, preken, lezingen etc.) dat in het Nederlands 

verkrijgbaar is (De Koning, 2011b). Hierdoor kan de Saoedische invloed Nederlandse 

moslims bereiken, anderzijds maakt het een lokale inbedding van het salafisme in 

Nederland mogelijk. Internet versterkt ten slotte het transnationale karakter van de 

salafi-beweging. De Nederlandse salafi-beweging staat daarmee wel degelijk in 

contact met transnationale netwerken.  

 

Minder verdeeldheid door professionalisering? 

 

De AIVD merkt bezorgd op dat de salafistische organisatievormen steeds 

professioneler worden en dat door andere beïnvloedingstactieken meer moslims 

aangesproken worden, waaronder moslimjongeren van de tweede generatie, 

Nederlandse moslims, hoog opgeleiden, jonge kinderen en moslims van allerlei 

nationaliteiten (AIVD, 2007). De uitbreiding van de Stichting As-Soennah kan hier 

als voorbeeld van worden gezien. Vooralsnog is het salafisme vooral populair onder 

Marokkaans-Nederlandse jongeren (Buijs et al, 2006) en ook bekeerlingen (Geelhoed, 

2011). De professionalisering kan ervoor zorgen dat het informele karakter van de 

netwerken plaats maakt voor een meer formele organisatiestructuur. De AIVD spreekt 

dan ook van een centrale sturing vanuit de centra. De vraag is echter of de invloed en 

daadkracht van het salafisme van dergelijke organisaties vergroot zullen worden, 

zoals de AIVD meent. De professionalisering van deze Stichting zal de diversiteit 

onder de salafistische beweging niet doen verdwijnen. Sterker nog, de Stichting As- 

Soennah verliest zijn krediet onder sommige groepen gelovigen omdat zij zich door 

hun vergrote verantwoordelijkheden zich schikkelijker ten opzichte van hun 

omgeving zullen opstellen.  

Een bekeerde jongen zegt: 

 
Och, ik kan het de As-soennah niet kwalijk nemen (dat ze milder zijn geworden, IR). Ze hebben nu een 

enorm gebouw onder hun reet en hebben daarmee hun verantwoordelijkheden.  

 

Radicale meer activistische informatie-uitwisseling heeft zich in nog informelere 

kring teruggetrokken. Daarnaast kan een meer formele organisatiestructuur voor meer 

transparantie naar de buitenwereld zorgen. Bestuursleden en andere functionarissen 

die het gezicht van een professionele organisatie vormen, kunnen aangesproken 

worden en ter verantwoording worden geroepen wanneer er (vermoedens van) 

misstanden zijn, zoals dwang en oproep tot haat of geweld. Externe sociale controle is 

veel moeilijker bij diffuse en informele organisatiestructuren.  

Er is allerminst eenheid in de salafistische beweging, hoewel salafi’s, zoals ik al in 

paragraaf 4.4 uiteen heb gezet, zich het liefst wel zo profileren, door zich als moslims 

te presenteren. De AIVD stelt echter in 2007 dat de voorheen onderlinge heftige 

discussies plaatsmaken voor meer eenheid waarin de politieke interpretatie van het 

salafisme overheerst. Omdat verdeeldheid immers tot minder daadkracht leidt, is de 

eenheid een tactische zet, aldus de dienst (AIVD, 2007). Ik betwijfel of het 

daadwerkelijk gaat om minder verdeeldheid. De quiëtistische salafi’s bekritiseren nog 

net zo hard het activistische gehalte van de politieke tak als jaren geleden. Meer 

activistische moslimjongeren die zich bijvoorbeeld rondom Sharia4Holland, Hizb ut 

Tahrir en Behind Bars bewegen, die weliswaar niet tot deze salafistische beweging 

gerekend kunnen worden, maar die wel in de doelgroep van de beweging vallen en 

zich met delen van dezelfde geloofsleer en zelfdefinities bewapenen, staan kritisch ten 

opzichte van de politieke en meer nog de quiëtistische salafi’s. De eenheid is een 
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streven maar zeker geen realiteit. Daarnaast richt de beweging zich in haar activisme 

voornamelijk op moslims in hun streven naar morele opvoeding. Deze missiedrang 

wordt niet kritiekloos en volgzaam ontvangen. Niet zelden leidt de ‘herontdekking’ 

van het geloof door een gelovige tot felle discussies en ruzies in familie- en 

vriendenkring (zie ook hoofdstuk 8). 

 

Professionalisering van de organisaties van het eerste niveau maakt dat zij beter 

uitgerust zijn om invloed uit te oefenen op de achterban. Er is echter geen 

ontwikkeling naar een eenduidige elite in de salafi-beweging. Salafistische 

organisaties verschillen onderling van elkaar, kunnen elkaar bestrijden en er zijn 

interne conflicten. De salafi-beweging is sterk verdeeld. Tegelijkertijd maakt 

professionalisering organisaties geschikter om externe samenwerkingsverbanden aan 

te gaan en is externe controle op misstanden makkelijker dan bij informele 

organisatiestructuren. 

 

Het veldwerk heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden rondom salafistische organisaties 

van het eerste niveau. In de volgende paragraaf zal ik de functies van deze 

organisaties beschrijven en beantwoord ik de vraag of deze organisaties samenwerken 

met de omgeving. 

  

5.3 Functies van de salafistische organisaties  

 

Salafistische organisaties en moskeeën van het eerste niveau functioneren in dienst 

van de da’wa onder meer als vormingscentrum, vraagbaak en klankbord.  

 

De salafistische organisatie als opvoeding- en educatiecentrum 

 

De islamitische organisaties met een expliciete salafistische signatuur zijn veel meer 

dan alleen plaatsen om gezamenlijk het gebed te verrichten. Ze profileren zich 

voornamelijk als vormings- en opvoedingscentra in het kader van de da’wa. Ze zijn 

vooral gericht op de moslimgemeenschap in Nederland. Voorheen richtten zij zich 

met name op de Arabisch sprekende gemeenschap. Later breidden zij de doelgroep uit 

naar de Nederlands sprekende gemeenschap, omdat de tweede en derde generatie 

Marokkanen en overige moslimgroepen het Arabisch niet machtig zijn. Tegenwoordig 

bieden zij enkele lezingen en lessen aan in het Berbers en Turks.  

Daarnaast proberen ze, weliswaar in mindere mate, steeds meer andersgelovigen en 

niet-gelovigen met hun da’wa te bereiken. Het eerste doel van de da’wa voor deze 

laatste groepen is om meer begrip te creëren voor de islam. Ten tweede hopen ze hen 

tot ‘inkeer’ te brengen, dat wil zeggen tot bekering aan te zetten. Niet alleen willen ze 

jongeren en ouderen bij hun activiteiten betrekken, ze stemmen ook af op kinderen 

(zie ook AIVD, 2007 en NCTb, 2008a). De salafistische organisaties trekken hierdoor 

een vrij divers publiek. Ze voeren geen exclusief bezoekersbeleid, maar proberen 

zoveel mogelijk mensen naar zich toe te trekken. Ik stel dan ook dat er sprake is van 

een inclusieve werving. Deze inclusiviteit heeft diversiteit onder participanten tot 

gevolg. Volgens Stolle (1999) is dit een voorwaarde voor een vereniging om sociaal 

kapitaal te genereren. Door deze diversiteit kunnen er namelijk sociale netwerken 

worden opgebouwd tussen verschillende groepen. Hierdoor wordt tegelijkertijd de 

toegang tot alternatieve informatiebronnen vergroot. 

In het ‘doen van da’wa’ vraagt elke doelgroep een andere aanpak, volgens de salafi’s. 

Door uitbreiding van de voertalen, differentiatie in niveau en aanpassing van de 
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activiteiten proberen zij meer doelgroepen te bereiken. Op termijn wil vooral de As-

Soennah moskee de mogelijkheden uitbreiden. In het nieuwe moskeegebouw hopen 

ze uiteindelijk ook een opnamestudio en radiozender te realiseren. 

De vormingsactiviteiten bestaan tot nu toe uit onderwijs in de vorm van wekelijkse of 

maandelijkse cursussen en lezingen waar het salafistische gedachtegoed en de 

Arabische taal centraal staan. Er wordt onderwijs gegeven over aqidah (geloofsleer), 

fiqh (rechtsleer), tafseer (koranuitleg), siera (biografie van Mohammed), tadjweed 

(koranrecitatie) en de Arabische taal. De Arabische taal is immers de sleutel tot de 

bronnen. Vertalingen van de bronnen worden als minderwaardig en minder 

betrouwbaar beschouwd. Dat neemt overigens niet weg dat het grootste deel van de 

gelovigen dat sympathiseert of zich verbindt met het salafisme niet of nauwelijks het 

Arabisch machtig is.  

 

Salafistische organisaties bouwen hun functies steeds verder uit, waarbij naast 

religieuze activiteiten ook sociaal-culturele activiteiten worden aangeboden. 

 
‘Dat is ook een van de doelstellingen van de moskee, naast de da’wa van de moskee is het de bedoeling 

dat ze ook echt gaan werken aan een cultureel centrum. Dat is een van de volgende doelstellingen die 

op ons pad ligt. Maar nu is het alleen een moskee, en we zien zelf ook in dat die jongeren die kun je 

niet zo maar bereiken. Dat is ontzettend lastig. Dan kun je wel lessen zitten geven, dat is toch wel 

ontzettend moeilijk soms. Je zou toch op een andere manier die jongeren moeten bereiken.’ (prediker 

Said van de As-Soennah moskee)  

 

Bovendien bieden de organisaties een plek voor naschoolse opvang en 

huiswerkbegeleiding. Er worden jongerenavonden, uitjes, jeugdkampen en 

sportwedstrijden georganiseerd. Deze activiteiten hebben allemaal een religieuze 

insteek. Op deze manier proberen de organisaties ‘islamitisch correcte’ 

vrijetijdsbesteding aan te bieden. Alfeth organiseert regelmatig 

zaalvoetbalwedstrijden met andere (soms Belgische) salafistische organisaties. 

Hiermee willen ze religieus correcte sport aanbieden die gevrijwaard is van zaken die 

haram zijn, zoals alcohol, muziek en het vrijelijk mengen van mannen en vrouwen. 

Ze proberen hiermee nieuwe jongeren te bereiken en deze kennis te laten maken met 

de ‘juiste’ islam. De wedstrijden zijn er vooral voor ontspanning en beweging, maar 

worden religieus ingekleed met bijvoorbeeld een koranrecitatie vooraf en islamitische 

‘huisregels’. Er zijn enkele niet-religieuze activiteiten die niet in dienst staan van de 

da’wa, bijvoorbeeld Nederlandse taallessen en voorlichtingsmiddagen (over 

gezondheidszorg, politieke partijen, opvoeding, assertiviteitstraining, 

antistresscursussen). Het zijn jaarlijks terugkerende activiteiten, die naar gelang de 

behoefte van de bezoekers, het beleid van het bestuur en de actualiteit georganiseerd 

worden. Aan deze niet-religieuze activiteiten doen ook andere maatschappelijke 

partners mee. Elke moskee kiest hierin haar eigen koers. De moskee is tevens een plek 

waar vooral ouderen ontspanning zoeken in aanleunende ‘lokalen’. De organisaties 

zijn ontmoetingsplaatsen voor gelovigen. Gelovigen gebruiken deze informele 

netwerken bijvoorbeeld voor hulp bij sollicitaties, het invullen van belastingpapieren 

of het zoeken van een woning. Op deze manier kunnen de organisaties van het eerste 

niveau bijdragen aan de empowerment van haar bezoekers. De organisaties bieden 

hulpbronnen waardoor de bezoekers zaken kunnen organiseren die zij individueel 

moeilijk konden bewerkstelligen. Zo slaan de organisaties een brug tussen individu, 

overheid en maatschappij. 
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De moskee is ook een plek waar partners op islamitische wijze in het huwelijk kunnen 

treden. De imam sluit die huwelijken. Ze worden niet altijd wettelijk bekrachtigd, tot 

grote bezorgdheid van een aantal politici. De As-Soennah moskee heeft burgemeester 

Van Aartsen in juni 2008 toegezegd geen huwelijken meer te sluiten, als deze niet 

eerst voor de wet zijn afgesloten.
75

 Er worden echter ook in andere moskeeën 

informele (polygame) huwelijken aangegaan.
76

 De huwelijken worden weliswaar in 

de moskee geregistreerd, maar vele gelovigen trouwen niet voor de wet. Hierdoor zijn 

polygame huwelijken mogelijk. Er komen inderdaad enkele polygame huwelijken 

voor; dit gebeurt echter niet op grote schaal. De NCTb bracht een publicatie uit 

waarin informele huwelijken mede worden gezien als middel om vrouwen te 

rekruteren voor de radicale islam en de jihad (2008b). De polygame huwelijken die ik 

in mijn veldwerk tegen ben gekomen, werden niet in dit verband voltrokken (zie 

verder hoofdstuk 8). 

 

De salafistische organisatie als vraagbaak en klankbord 

 

De salafistische organisaties profileren zich als verschaffer van de ‘juiste’ kennis over 

de islam en daarmee als morele voorhoede van de moslimgemeenschap. Omdat vele 

gelovigen erg gretig op zoek zijn naar algemene kennis over de islam, er weinig 

kennis van hebben en met veel vragen rondlopen over inhoud en praktijk ervan, 

functioneert de salafistische organisatie als een vraagbaak. Vooral via internetsites is 

er veel ruimte om vragen te stellen. Hierop volgt dan een religieus antwoord. In de 

moskee heerst een sfeer van ‘vragen staat vrij’. Asif vertelt: 
 

‘In de moskee waar ik vroeger kwam, daar was niet echt veel animo voor gesprekken en vragen (…) 

As-Soennah moskee was een verademing voor mij en sowieso dat je vragen kan stellen over echt alles. 

Alles is hier bespreekbaar, maar vroeger schaamde je je. Hier kan je alles kwijt. En als je iets vraagt en 

iemand weet het niet, dan vragen ze het voor je na, en dan komen ze een week later erop terug.’ 

 

Voor hem staat de As-Soennah moskee in schril contrast met de kleinschaligheid en 

beperktheid van de ‘Surinaamse’ moskee waar hij voorheen naartoe ging. Veel 

mensen bellen de moskee voor allerlei hulpvragen die religieus van aard zijn. 

Gelovigen bellen de moskee bovendien voor niet-religieuze vragen omtrent 

huwelijk
77

, gezin, opvoeding, werk, school en belasting. De hulpvragen zijn zeer 

gevarieerd. Imams (of bestuursleden) die hulpvragers te woord staan, antwoorden 

vaak met religieuze argumenten. De hulpvragers zien de imam als één van actoren bij 

het oplossen van een probleem. De meesten plaatsen het antwoord dan ook in een 

religieus kader
78

.  

 
‘We geven een religieus antwoord op alle vragen die we krijgen en soms verwijzen we ze door. Allerlei 

belletjes, van seksueel misbruik tot iemand die in de gevangenis zit en een hart onder de riem nodig 

heeft. Of als iemand naar ons toekomt en vertelt over loverboys in zijn omgeving dan sturen we ze door 

naar de politie.’ (prediker Farid) 

 

                                                           
75

 Het moskeebestuur  beschuldigt Fawaz Jneid ervan ondanks deze afspraak door te gaan met deze 

praktijken. http://www.al-yaqeen.com/nieuws/nieuws.php?id=2117, gezien 17 juli 2012. Zie ook noot 

68. 
76

 Vanuit het veldwerk zijn ook (polygame) huwelijken bekend die door Ahmed Salam en door 

quiëtistische salafistische predikers zijn gesloten.  
77

 In sommige gevallen fungeert een imam als wali (voogd). Hij is daarmee de bemiddelaar bij 

huwelijksproblemen. 
78

 Meer over de percipiëring van de imam als hulpverlener onder gelovigen in hoofdstuk 8.  
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Op deze manier kunnen organisaties zich ook als een brug profileren naar 

hulpverlenende maatschappelijke instanties. Het contact tussen de salafistische 

organisaties en de omringende omgeving verloopt binnen elke organisaties anders.  

 

Dezelfde da’wa, een andere politieke en maatschappelijke koers 

 

Hoewel de bovengenoemde activiteiten in verschillende mate voorkomen in de 

salafistische organisaties, varieert het profiel van de salafistische organisaties in de 

mate waarin zij zich politiek en maatschappelijk betrokken tonen en samenwerking 

aangaan met de omgeving. Er zijn wat betreft aard en omvang van de activiteiten 

verschillen tussen de salafistische organisaties. Dit heeft te maken met inhoudelijke, 

maar ook met beleidsmatige en contextuele verschillen.  

 

Vooral de As-Soennah moskee levert een belangrijke bijdrage aan het publieke debat. 

De jongeren van Al Yaqeen houden het nieuws nauwlettend in de gaten en houden 

een digitaal archief bij van artikelen uit Nederlandstalige regionale en landelijke 

kranten en tijdschriften over onderwerpen die met de islam te maken hebben. Ze 

publiceren columns en reacties op de actualiteiten op de website. Op deze manier wil 

Al Yaqeen de standpunten van de salafistische predikers kenbaar maken. Artikelen 

van de jonge schrijver en columnist Abdelhakim, ook wel bekend van het satirische 

tv-programma Ab en Sal, worden op de website van Al Yaqeen gezet. Verder 

interviewt Al Yaqeen politici en plaatst die interviews op de site
79

. De voormalige 

voorman van de As-Soennah moskee, Fawaz Jneid mengt zich vaak in het publieke 

debat door opvallende en controversiële uitspraken te doen in zijn preken of door zijn 

mening te geven in opinieartikelen op internet of in de krant. Hij uit openlijk kritiek 

op de Nederlandse maatschappij en sommige politici. Op deze manier probeert hij 

zich als representant op te werpen. Deze houding maakt hem onder moslims zowel 

geliefd als gehaat.  

 

Sommige andere salafi’s kunnen het publieke en politieke optreden van Fawaz niet 

altijd waarderen. Deze kritiek komt niet alleen voor onder het informele veld van 

gelovigen, ook andere salafistische predikers kiezen soms liever voor een andere, 

meer gesloten koers. De El-Fourkaan moskee houdt zich liever zoveel mogelijk buiten 

het politieke debat, om ideologische redenen, maar ook wegens gebrek aan middelen. 

Mohammed, een prediker van de El-Fourkaan moskee, reageert op de briefwisseling 

tussen Fawaz Jneid en stadsdeelvoorzitter Marcouch:  

 
‘We hebben een lokaal beleid, we mengen ons niet per se in het landelijke debat, ook omdat we daar de 

instrumenten simpelweg niet voor hebben. Bijvoorbeeld sjeik Fawaz, het is goed om een weerwoord te 

bieden. Als er iets over je geschreven wordt, dan moet je daar op reageren omdat anders alleen dat ene 

beeld blijft bestaan. Je moet weerwoord bieden, maar tot een bepaalde hoogte. Je moet nooit 

persoonlijk worden. Je neemt daardoor een grote verantwoordelijkheid op je. Daarnaast moet je nooit 

kritiek hebben om een persoon maar om zijn ideeën of hetgeen hij gezegd heeft. Ook moet je uitkijken 

dat je niet kritiek levert puur alleen om eigen belang. Het gaat erom wat iemand zegt, niet wie het zegt. 

Je moet met zoveel mogelijk mensen bevriend zijn, ook al heb je een meningsverschil, die blijven toch. 

Kritiek mag, maar speel niet op de persoon, dat is onrechtvaardig.’ 

 

                                                           
79

 Al Yaqeen interviewde in 2008 en 2009 onder andere de politici Harry van Bommel (SP), Tofik 

Dibi, Samira Bouchibti en Hajo Meyer en Jaap Hamburger van een Ander Joods Geluid. 
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Prediker Mohammed over politiek in de moskee: 

 
‘Wij houden politiek buiten de deur, we zijn een religieuze instelling. We zijn neutraal tegenover 

politiek. Mensen moeten een steentje bijdragen in de samenleving en als dat door politiek mogelijk is, 

door het klimaat te veranderen, prima. In de preken zullen we het daar niet over hebben, maar ten tijde 

van Wilders heb ik wel het stemadvies gegeven om een tegenstem te laten horen, niet in preken, maar 

in de wandelgangen.’ 

 

Prominente personen van de El-Fourkaan moskee hebben een minder politiek 

geëngageerde boodschap voor haar bezoekers dan de As-Soennah moskee. Dat neemt 

niet weg dat er wel degelijk politiek geëngageerde, maatschappijkritische en 

maatschappelijk bewogen moslims rondlopen in de El-Fourkaan moskee.  

 

Wat betreft het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere maatschappelijke 

partners verschillen de salafistische organisaties onderling. Sommigen zijn meer 

geneigd tot samenwerking, soms is samenwerking van tijdelijke aard. Salafistische 

organisaties maken géén deel uit van landelijke islamitische koepelorganisaties, maar 

soms zijn er wel tijdelijke, informele of lokale samenwerkingsverbanden met andere 

organisaties. De samenwerking tussen salafistische organisaties en andere 

maatschappelijke partners gaat hoe dan ook lang niet altijd zonder slag of stoot. De 

As-Soennah moskee wordt wel eens betrokken bij gemeentelijke projecten. Er was 

bijvoorbeeld een samenwerking met Bureau Halt. Betrokkenen van de As-Soennah 

moskee vertellen over deze samenwerking die later gestopt is.  

 
‘Dat is vanuit de gemeente stilgelegd.(…) Ja, je gaat natuurlijk niet samenwerken met een organisatie 

die in de ban gedaan wordt. (…) Het ging heel goed zelfs. Negentig procent van de gevallen daar waren 

ze ontzettend tevreden over. (…) Dat ging dan over recidive gevallen jongeren, (…) de 

draaideurgevallen die moesten dan taakstraffen gaan uitvoeren en de gedachte daar achter was op het 

moment dat mensen een taakstraf moeten gaan uitvoeren dan in de moskee of in de buurt van de 

moskee waar hun ouders komen. Dan zou het shockeffect groter zijn. Het doel was dan tweeledig aan 

de ene kant zouden ze dan hier hun taakstraf uitvoeren en tegelijkertijd zouden ze dan begeleid worden 

door de vrijwilligers die in de moskee zaten (…).’ (bestuursleden As-Soennah moskee) 

 

De bestuursleden verklaren de stopzetting van het project met Bureau Halt als volgt: 

 
‘Jammer genoeg is dat gestopt. Zonder tekst en uitleg. We hebben wel tussen de regels door kunnen 

begrijpen dat het gaat om het feit dat we zijn wie we zijn. Het feit dat je gemarginaliseerd wordt. Het 

feit dat je in de hoek wordt gestopt als zijnde moskee die niet mee wil doen aan deze samenleving. 

Vervolgens gaan ze ons ook duidelijk maken dat we niet mee doen aan de samenleving. Uiteindelijk 

komt het telkens neer op het feit dat we als bedreiging worden gezien. (…) Het heeft te maken met iets 

wat ingebakken zit bij de westerling, een bepaalde apathische angst voor de islam. En ze zien ons als 

mensen met invloed. Ik denk toch wel dat deze moskee toch wel veel invloed heeft op de jongeren en 

daar zijn ze bang voor. Als je het vergelijkt met andere moskeeën. Ja, iedereen doet gewoon zijn 

dingetje en gaat door. Bij ons gaat het echt om het feit wij willen de mensen juist onderwijzen in het 

geloof, zonder meer. En iemand die zoekende is, die willen we daarbij eigenlijk ook helpen. Ik zie onze 

invloed niet als slecht. Voor deze samenleving zie ik het als groot gewin. Het zou eigenlijk bijdragen 

aan de hele samenleving. Het zou de relaties tussen moslims en niet-moslims verbeteren.’ 

 

De bestuursleden voelen zich sterk gecriminaliseerd. Ze vinden dat de praktisering 

van de islam als een misdaad wordt gezien.  

 
‘Ik denk dat ze liever hebben dat onze jongeren afgedwaald zijn, problemen veroorzaken, in de 

coffeeshops rondhangen, meisjes in zwembaden lastigvallen, in discotheken problemen veroorzaken, ik 

denk dat ze dat liever hebben dan jongeren die hun geloof praktiseren, die hun vijf dagelijkse gebeden 

verrichten en vervolgens niemand lastig vallen.’ 
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Ze zijn zeer teleurgesteld in de samenwerking met gemeentelijke initiatieven maar 

sluiten toekomstige samenwerking niet uit. Maar dan wel onder bepaalde 

voorwaarden.  
 

‘Als volwaardig gesprekspartner hebben we er helemaal geen problemen mee, maar als dat betekent dat 

we moeten knikken en ‘ja’ en ‘amen’ moeten zeggen dat hoeft dat niet voor ons. We zijn geen 

subsidietrekkers of beweren allerlei activiteiten voor de achterban op te zetten en dan vervolgens dat 

alleen maar doen om een subsidie binnen te halen. Wij werken echt vanuit een duidelijke ideologie. Als 

wij merken dat in bepaalde werkzaamheden profijt zit en dat kunnen combineren met onze 

doelstellingen dan zouden we dat graag willen doen.’  

 

De As-Soennah moskee kiest op het moment van het veldwerk voor een koers waarin 

de bestuursleden zich vooral met eigen projecten bezighouden. Ze willen zich meer 

naar binnen keren. De laatste tijd worden er weer samenwerkingen opgestart.  In 2011 

bleek bijvoorbeeld dat ze net als andere organisaties in Den Haag in het kader van het 

gemeentelijke project ‘Rolmodellen’ de politie meehielpen een oogje in het zeil te 

houden tijdens de jaarwisseling. De PVV diende hierbij vragen in bij de 

gemeenteraad, en vroeg deze ‘shariapolitie’ tegen te houden. Het is niet de eerste keer 

dat samenwerking van een salafistische organisatie met andere partners met veel 

argwaan en boosheid wordt ontvangen. De Rijksoverheid waarschuwde lokale 

overheid en maatschappelijke instanties in de notitie Wegwijzer Façadepolitiek (2009) 

voor samenwerking met salafistische organisaties. Samenwerkingen verlopen 

moeizaam. 

 

De El-Fourkaan kiest op het moment van het veldwerk juist voor een meer naar buiten 

gericht, maar wel lokaal beleid, tegenover een meer gesloten beleid in het verleden. 

De laatste jaren proberen ze met de omringende lokale maatschappelijke partners 

meer samen te werken. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de moskee een 

betrokken actor in de wijk is geworden, als het gaat om samenwerking met sociale 

instanties, de politie en religieuze organisaties. De moskee hecht waarde aan de 

verbetering van het imago dat volgens hen ernstige schade heeft opgelopen. 

 

Alfeth (Roermond) is in vergelijking met de andere onderzoekslocaties een relatief 

jonge organisatie. Dit heeft consequenties voor hun werving van predikers, 

taalgebruik, samenwerkingsverbanden en politieke koers. Zij hebben predikers op 

bezoek zoals Abdul Jabbar van de Ven die in andere salafistische organisaties niet 

meer welkom zijn. Deze predikers bezigen soms explicietere taal in hun 

Nederlandstalige lezingen, en die lezingen hebben soms meer politieke lading. Haagse 

predikers noemen Alfeth in Roermond een beginnende organisatie. Ze stellen dat er 

weliswaar een groot animo in de groep is, maar dat er nog te weinig diepgang is. 

Samenwerking met niet-salafistische organisaties houdt Alfeth liever op afstand. De 

kleine provinciestad Roermond heeft minder ervaring met de benadering van 

salafistische groeperingen en migrantengroepen in het algemeen in verhouding met 

bijvoorbeeld Den Haag. Alfeth houdt samenwerking met andere partners liever af. De 

maatschappelijke partners klagen over de moeizame, soms zelfs vijandige 

communicatie met Alfeth. Tijdens het onderzoek heerste er in Roermond een zeer 

gespannen sfeer tussen de maatschappelijke partners en Alfeth, bijvoorbeeld met 

jongerenwerkers, politie en gemeentefunctionarissen. Het moslim-christendebat dat 

Alfeth organiseerde met andere salafistische organisaties, is volgens Alfeth een 

poging geweest om zichzelf kenbaar te maken voor een breder publiek. Ze wilden 
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naar eigen zeggen niet alleen ‘voor eigen kerk preken’. Het debat is echter erg 

verschillend ontvangen. Alfeth sprak van een ‘vreedzaam en goed debat, dat in de 

toekomst zeker vaker moet worden gevoerd’. Sommige niet-islamitische bezoekers 

vonden het echter meer op een wedstrijd lijken dan op een gelijkwaardig debat. 

Sommige moslims hadden moeite met de felle toon van de salafistische sprekers. 

Vooral moslimjongeren bezochten het debat. Zij waren overwegend erg positief na 

afloop. Jongerenwerkers in Roermond stelden dat sommige moslimjongeren na het 

debat in een overwinningsroes verkeerden. Enkele bezoekers hadden veel moeite met 

de scheiding die in de zaal was aangebracht tussen mannen en vrouwen en verlieten 

woedend de zaal. Hoewel Alfeth samenwerking mijdt met de omgeving, is de El 

Islam moskee waar Alfeth actief is, niet zo schuw. In de moskee worden wel enkele 

projecten gestart met maatschappelijke partners. De ontwikkeling en invloed van de 

salafi’s zullen de koers van deze moskee, die ik kenschets als een salafistische 

organisatie van het tweede niveau, op termijn voor een belangrijk deel verder 

bepalen.
80

 

 

Ik heb laten zien dat de salafistische organisaties een verschillende oriëntatie op hun 

omgeving hebben en in verschillende mate samenwerking met externe partners 

aangaan. Sommige organisaties werken samen met niet-salafistische en niet-

islamitische organisaties en partners, andere trekken zich meer terug. De koers van 

een organisatie kan in de loop der tijd veranderen. De samenwerkingsverbanden die 

de organisaties aangaan met andere partners en de omgeving hebben invloed op de 

mate van geslotenheid van de organisatie en de identiteitsvorming van de achterban. 

Sommige salafistische georiënteerde groeperingen of individuen kunnen 

samenwerkingen aangaan met andere islamitische organisaties waardoor er hybride 

islamitische identiteitsconstructies kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld een wahhabi-

soefi (Hamid, 2008).  

 

De samenwerkingsverbanden die ik in het veldwerk ben tegengekomen hebben een 

informeel karakter en vinden veelal ad hoc plaats. Op formeel niveau zijn er 

nauwelijks samenwerkingsverbanden tussen salafistische organisaties met niet-

salafistische islamitische organisaties, zo blijkt uit een netwerkanalyse op bestuurlijke 

niveau (Roex, et al., 2010). Er zijn slechts 11 dubbelfuncties met andere islamitische 

organisaties en dat is gezien het aantal van 1200 islamitische organisaties weinig te 

noemen. Deze dubbelfuncties betreffen vooral islamitische scholen. Bij 13% van de 

islamitische scholen is er een dubbelfunctie met een salafi op bestuurlijk niveau. De 

samenwerking op formeel en bestuurlijk niveau lijkt als doel de verspreiding en 

educatie van de salafistische islam te hebben. De salafistische bestuurlijke elite is op 

bestuurlijk niveau een geïsoleerde elite die vanuit hun functie niet bijdraagt aan de 

politieke integratie van de leden van hun organisaties (Roex et al., 2010). Op 

informeel niveau is er wel enige samenwerking.  

 

Samenwerking tussen salafistische organisaties en niet-salafistische organisaties en 

maatschappelijke partners komt de condities van autonomie van de betrokkenen ten 
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 Op het moment van schrijven wordt er een samenwerkingsproject gerealiseerd door de El Islam 

moskee en de andere Roermondse Marokkaanse moskee Nour om tot een nieuwe grote moskee te 

komen met de naam ‘Tawheed’. De Nour moskee kenschets ik op basis van mijn observaties tijdens het 

veldwerk als een organisatie met marginale salafistische invloed. De nieuwe moskee zal naar mijn 

verwachting salafistische invloeden kennen. De krachtenvelden die het profiel van een moskee bepalen, 

zijn echter uiterst vloeiend en veranderlijk.  
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goede. Naarmate er meer samenwerking tussen salafistische organisaties en andere 

organisaties is, is dat gunstig voor de mate van autonomie van het individu, omdat het 

de condities van exitmogelijkheden vergroot ten opzichte van geïsoleerde 

organisaties. Bij een grotere betrokkenheid met en open opstelling naar de omgeving 

kan er ruimte voor discussie ontstaan, is er meer transparantie, beschikbaarheid van 

kennis over alternatieve denkrichtingen, exitmogelijkheden en politieke rechten. Ook 

kan samenwerking tot het ontwikkelen van politieke en burgerlijke waarden zoals 

gelijkheid en tolerantie leiden. Samenwerking kan de mate van de civic competence 

en de beschikbaarheid van kennis over alternatieven en uittredingsmogelijkheden 

vergroten en daarmee de mate van autonomie van het individu voor een deel 

begunstigen. Professionalisering kan enerzijds voor meer invloed leiden maar 

anderzijds voor meer transparantie zorgen. Dit zorgt ervoor dat misstanden zoals 

dwang en oproep tot haat of geweld makkelijker zichtbaar zijn. Isolement vormt een 

belangrijke drempel voor uittreding en staat daarmee in negatieve relatie tot 

autonomie. Hoe meer een organisatie samenwerkt met andere partners en zich open 

opstelt voor haar omgeving door het aangaan van een discussie hoe meer ruimte er is 

voor de autonomie van een individu. Ik heb laten zien dat er grote verschillen zijn 

tussen organisaties in de mate waarin zij samenwerken met andere partners. De 

condities van autonomie zijn dan ook verschillend per organisatie en in een bepaalde 

tijdsperiode.  

 

5.4 Verschillen tussen salafistische organisaties en andere islamitische 

organisaties  

 

Hiervoor heb ik beschreven dat de salafistische organisaties van het eerste niveau hun 

ruimtes hoofdzakelijk gebruiken voor religieuze doeleinden, maar ook voor sociale en 

culturele doeleinden. De moskeeën profileren zich veel meer dan andere islamitische 

moskeeën als multifunctionele organisaties, hoewel ook niet-salafistische moskeeën - 

zij het in beperkte mate- dit concept hanteren. Zo is bijvoorbeeld het fenomeen van 

‘telefonische helpdesk’ niet typisch voor salafistische moskeeën, maar bereiken de 

salafistische centra ook hulpvragers van buiten de lokale omgeving. Mensen die geen 

bezoekers zijn van de moskee, bellen bijvoorbeeld de As-Soennah moskee vanwege 

de Nederlandse voertaal van de organisatie en de nationale bekendheid en religieuze 

autoriteit. Hierdoor kan een salafistische organisatie een meer translokaal karakter 

krijgen dan gebruikelijk is in de meeste ‘traditionele’ moskeeën.  

Het meest onderscheidende kenmerk van een salafistische moskee is dat alle 

activiteiten in termen van de da’wa geformuleerd worden en het als een religieuze 

plicht gezien wordt om hier veel tijd en energie in te steken. De salafistische 

organisaties blinken daarom uit in bedrijvigheid en ijver.  

Maarten, een niet-salafistische bekeerde moslimjongen formuleert het met cynische 

toon: 

 
‘Elke moskee in Nederland die niet slaapt, is een salafistische.’ 

 

De As-Soennah moskee hoopt met de verbouwing van haar gebouw activiteiten en 

bezoekersaantallen nog meer te kunnen uitbreiden en ook aan de behoefte van de 

groeiende en enthousiaste groep vrouwen te kunnen voldoen. De verbouwing is 

bekostigd met donaties van bezoekers en andere gelovigen. De As-Soennah moskee 

haalt wekelijks fondsen binnen, bijvoorbeeld tijdens de vrijdagspreek. Ook andere 
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salafistische organisaties wijzen op de noodzaak van donaties en halen regelmatig 

geld op. 

 
‘Wie een moskee bouwt in de wereld, bouwt een huis in het paradijs.’  

 

Zo luidt een veelgehoorde spreuk, die het goede van sadaqa
81

 voor de bouw van een 

moskee uitdrukt. Er wordt sadaqa gevraagd aan de bezoekers voor overige zaken die 

in dienst staan van de da’wa. Naast de bedrijvigheid en missiedrang van de 

salafistische moskeeën zijn er nog vijf factoren waardoor ze zich van niet-salafistische 

moskeeën onderscheiden. Ze zijn meer dan anderen gericht op jongeren, vrouwen en 

een etnisch divers publiek, ze domineren de islamitische informatievoorziening en ze 

profileren zich als rechtlijnige en onafhankelijke moskeeën. Ik zal kort op deze 

factoren in gaan.   

Ten eerste richten de salafistische organisaties zich in het bijzonder op de behoeftes 

van de jongeren en worden deze ook gedragen door jonge moslims. Prediker Wahid 

vertelt:  

 
‘In andere moskeeën komen ook veel jongeren en mensen krijgen vaak niet de kans om zich te 

ontwikkelen of mensen kunnen de kennis niet overdragen. In ons bestuur zit één iemand van de eerste 

generatie, de rest is allemaal tweede generatie. (…) Ze krijgen ook de ruimte om zich te ontwikkelen en 

mensen uit te nodigen tot de islam en noem maar op en een ander belangrijk punt is dat wij als eerste 

kan ik wel zeggen met lezingen in het Nederlands kwamen. Dat was uniek. Er was heel veel in het 

Arabisch te krijgen. Maar op een gegeven moment was er heel veel animo onder de tweede en derde 

generatie en die spreken helaas geen Arabisch. Dus die waren wel zoekende. Heel Nederland eigenlijk. 

En ja, toen wij er mee begonnen met lezingen en noem maar op en vertalingen en onze site 

vraag/antwoord in het Nederlands. De animo is zo groot dat hadden we echt niet verwacht. Als je onze 

site ziet: duizenden op een dag die erop komen.’ (prediker Wahid) 

 

Het grootste deel van de bezoekers wordt gevormd door jonge moslims in de 

leeftijdscategorie 15 tot en met 35 jaar
82

. Meer dan in andere islamitische organisaties 

leveren zij ook een belangrijk deel van de actieve kern, in de vorm van 

bestuursfuncties en ander vrijwilligerswerk. Omdat veel moslimjongeren het Arabisch 

niet machtig zijn, bieden salafistische organisaties activiteiten in het Nederlands aan, 

hoewel zij het aanleren van de Arabische  taal sterk aanraden en stimuleren.  

Ten tweede is het publiek etnisch zeer divers met een opvallend deel Nederlandse 

bekeerlingen. De salafistische organisaties profileren zich als etnisch neutraal en 

willen aanspraak maken op iedereen. De bezoekers bestaan uit Marokkanen, 

Nederlanders, Turken, Oost-Europeanen, Somaliërs, Irakezen, Indonesiërs en 

Afghanen. De bezoekers geven aan zich niet thuis te voelen in zogenaamde 

traditionele moskeeën, waar een bepaalde etnische groep overheerst. ‘Onze islam is 

bindend’, stelt Sayyid, een bestuurslid van de As-Soennah moskee. Hij geeft hiermee 

aan dat het salafisme culturele, etnische en sociale verschillen overstijgt. Deelname 

aan de salafi-beweging betekent lidmaatschap van een gemeenschap die etniciteit en 

nationaliteit overstijgt (Hamid, 2008). De grootste groep bezoekers heeft echter een 

Marokkaanse achtergrond. Nederlandse bekeerlingen vormen absoluut gezien een 

kleine groep, maar zijn vaak erg actief en hebben een belangrijke status in de groep. 

Deze twee groepen overheersen in aantal en aanwezigheid.  
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 Sadaqa is liefdadigheid bijvoorbeeld door geld te geven. De zakat (de verplichte armenbelasting) is 

ook een vorm van sadaqa. 
82

 Met uitzondering van de vrijdagspreek die vaak, wegens het tijdstip, vooral door ouderen wordt 

bezocht. 
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Ten derde zijn de salafistische organisaties meer dan andere islamitische organisaties 

op vrouwen gericht. Gelovigen geven aan dat er in ‘traditionele’ moskeeën lang niet 

altijd ruimte is of altijd toegang is voor vrouwen. Ze noemen deze ‘mannenruimtes’. 

Niet-salafistische moskeeën hebben niet altijd een vrouwenruimte of gebruiken deze 

alleen tijdens speciale gelegenheden zoals de Ramadan. Hierdoor kunnen moskeeën 

uitsluitend een functie voor mannen vervullen (zie bijvoorbeeld, Strijp, 1998: 132-

133). Salafi’s keuren dit af door het een cultureel gebruik of traditie te noemen. ‘Het 

is iets van de traditie dat vrouwen alleen achter het aanrecht horen’ zegt een 

bestuurslid van de El Islam moskee. De organisaties menen dat zij aldus de 

empowerment van vrouwen ondersteunen en dat de onderdrukking van een 

moslimvrouw iets traditioneels of cultureels is en niet van de islam. Gelovigen geven 

aan dat andere moskeeën dan de salafistische weliswaar over een vrouwenruimte 

beschikken, maar dat deze lang niet altijd geopend is en er een actieve vrouwengroep 

zoals in de salafistische moskee ontbreekt. ‘Ik wilde een keer bidden in de andere 

moskee om de hoek, en toen moest ik eerst gaan rondbellen voor een sleutel,’ 

verzucht een vrijwilligster van de El-Fourkaan moskee. De salafistische organisaties 

presenteren zich graag als vrouwvriendelijke moskeeën. Salafistische gelovigen 

beamen dit. Hoewel buitenstaanders stellen dat imam Fawaz Jneid 

vrouwenonderdrukking propageert, zien salafi’s Fawaz Jneid juist als vechter voor de 

rechten van de vrouw.  

 
‘Door de achterban wordt hij echt op handen gedragen en met name door de vrouwen. Hij is echt een 

leeuw als het gaat om rechten van de vrouw. Tientallen preken. Dat op een bepaald moment de mannen 

zeggen nu is het wel genoeg geweest.’ (Prediker Wahid) 

 

Salafi’s zijn zich maar al te bewust van het vrouwonvriendelijke imago van de islam. 

Dit imago bestrijden ze in hevige mate. Tientallen bijeenkomsten, lezingen, filmpjes, 

boeken en preken worden gewijd aan de hoge status van de vrouw in de islam in 

tegenstelling tot de gepercipieerde onderdrukking van de ‘westerse vrouw’.  

Ten vierde is de hoeveelheid salafistisch Nederlandstalig materiaal zeer omvangrijk, 

veelal beschikbaar via het internet en drukt daardoor haar stempel op de 

informatievoorziening in Nederland over de islam. Hoewel de salafi-beweging 

kwantitatief een minderheid vormt van de moslims in Nederland, domineert zij wel de 

informatievoorziening over de islam in Nederland. Ten slotte staan de salafistische 

moskeeën meer dan ‘traditionele’ moskeeën onder de gelovigen te boek als zeer 

strenge en rechtlijnige én onafhankelijke moskeeën. 

 
‘Je zult bij ons geen uitspraken horen van mensen die mensen naar de wind hangen, rekening houden 

met wat wil de achterban en daar gaan we nu serveren. Wij hebben een hele duidelijke boodschap. Wij 

hebben de verkondiging van de islam en die hebben we zuiver te houden.’ (Prediker Wahid) 

 

Hiermee plaatsen de organisaties zich tegenover wat zij noemen ‘opportunisten’ en 

‘hypocrieten’. De salafistische predikers en organisaties profileren zich als de 

vertegenwoordigers van de ‘enige, juiste, echte en zuivere’ islam, tot grote ergernis 

van sommige moslims die geen salafistische denkbeelden hebben. Zo keren ze zich 

veelal af van het ontvangen van subsidie, tenzij ze ervan overtuigd zijn dat ze geen tot 

weinig compromissen moeten sluiten en het hun eigen doelstellingen kan 

ondersteunen. Naar eigen zeggen financieren zij zichzelf met donaties van de 

achterban. De organisaties draaien veelal op de welwillendheid van vrijwilligers en de 

vrijgevigheid van bezoekers met de wekelijkse sadaqa. Hiermee willen ze 

benadrukken dat ze onafhankelijk zijn van politiek en beleid, en profileren zij zich als 
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grassroots-beweging. Deze mentaliteit past in de lijn van emancipatoire groeperingen 

zoals de Arabisch Europese Liga en de verzetscultuur van sommige jongeren. Ze 

distantiëren zich van allochtone politici, zoals Ahmed Aboutaleb, Ahmed Marcouch, 

Nebayat Albayrak, Khadija Arib en Tofik Dibi, die volgens hen autochtonen naar de 

mond praten en de islam hebben verloochend. De salafistische retoriek sluit goed aan 

bij de maatschappelijke onvrede onder sommige jongeren als het gaat over de positie 

van de islam. Hun bedrijvigheid in de salafistische organisatie stilt hun honger naar 

kennis over de islam.  

 

Hoewel islamitische institutionalisering zich meestal voltrekt langs religieuze, 

politieke, linguïstische en etnische lijnen (Boender, 2007; Strijp, 1998) is dat bij de 

salafistische organisaties voor wat betreft taal en etniciteit niet het geval. Daarnaast 

zijn salafistische organisaties meer dan andere islamitische organisaties gericht op 

jongeren en vrouwen. Dit vertaalt zich in een grotere diversiteit van bezoekers dan in 

andere moskeeën. De diversiteit is gunstiger voor de autonomie van de bezoekers dan 

wanneer er sprake is van een meer exclusieve aantrekkingskracht op bezoekers, omdat 

exclusiviteit de kans op isolement groter maakt. Uiteraard zijn de salafistische 

organisaties wel op één religieuze interpretatie georganiseerd en is de diversiteit 

relatief. In hoofdstuk 8 zal ik verder ingaan op de praktijk van de inclusieve 

ledenwerving en de diversiteit van de aanhang. 

 

5.5 Informele netwerken van predikers  

 

In de vorige paragrafen heb ik beschreven dat de salafi-beweging niet centraal 

aangestuurd wordt door één elitegroep of organisatie. Er zijn verschillende informele 

organisaties die soms met elkaar concurreren en soms met elkaar samenwerken, maar 

een verschillende politieke en maatschappelijk koers varen. Dit pluralistische en 

competitieve karakter van de religieuze autoriteit is geen typisch salafistisch of 

modern verschijnsel. Pluralisme van religieus gezag is inherent aan de islam. De islam 

kent van oudsher geen centralistisch gezag in de vorm van kerkelijke structuren en 

instituten. Er is sprake van gedecentraliseerde gezagsstructuren die in voortdurende 

competitie met elkaar zijn. Het pluralistisch karakter is zelfs sterk geïntensiveerd 

onder invloed van de opkomst van geletterdheid door massaeducatie van grote delen 

van de bevolking en de bredere toegang tot (religieuze) kennis door nieuwe media en 

technologieën onder invloed van de globalisering (Eickelman 1992; Mandaville, 

2007). Hierdoor zijn de sociale condities waarin religieuze autoriteit wordt 

geproduceerd veranderd (Turner, 2007). Er is een verdere versplintering van gezag 

ontstaan. Religieuze kennis is breder toegankelijk geworden waardoor traditionele 

gezagsstructuren onder druk zijn te komen staan. Meer dan ooit wordt er gedebatteerd 

en gereflecteerd op religie. Volgens Eickelman (1992) is religie tot onderwerp van 

objectieve beschouwing geworden door de massaeducatie. Door de toegang tot kennis 

en religieuze argumentatie ontstaan er daarnaast nieuwe religieuze autoriteiten, die 

zonder formele educatie hun aanzien proberen te verwerven. De zogenaamde knip- en 

plakfatwa’s zijn hiervan een gevolg. Niet alleen gevestigde geleerden vaardigen 

fatwa’s uit aan de hand van bepaalde criteria; iedereen kan dat nu (Volpi & Turner, 

2007; Turner, 2007). Naast de centra voor de productie van religieuze kennis en 

autoriteit in Egypte en Saoedi-Arabië ontstaan er nieuwe autoriteiten in Europese 

landen zoals Duitsland en Engeland (Echchaibi, 2001), en in dit geval Nederland.  
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De salafi-beweging kenmerkt zich naast het tamelijk informele karakter van de 

organisaties zelf ook door een informele netwerkstructuur van predikers en leerlingen, 

die kenmerkend is voor de utopische beweging (Price et al., 2008). De informele 

netwerken functioneren op basis van internetcontact, door face to face-contacten of 

ontstaan in of rondom de bovengenoemde organisaties die lessen en lezingen 

verzorgen. De belangrijkste organisatiestructuur voor de salafi-beweging is die van de 

verhouding leraar-leerling (Stemmann, 2006; Wiktorowicz, 2006). Educatie is de 

belangrijkste mobiliserende factor van de beweging en tegelijkertijd soms de bron van 

intern conflict. Salafi’s investeren veel tijd in het vergaren en verspreiden van kennis 

over hun leer. Salafistische predikers zijn bijzonder actief in het geven van lessen en 

lezingen in het hele land. Tijdens de meeste lezingen en conferenties is Nederlands de 

voertaal
83

. Mede hierdoor zijn de predikers populair onder vooral (jonge) moslims die 

Nederlands spreken. Ahmed Salam en Fawaz Jneid die beschouwd worden als 

sjeiks
84

, zijn weliswaar de Nederlandse taal machtig maar prediken in het Arabisch. 

Meestal volgt er direct na hun publieke optreden een Nederlandse vertaling of deze 

komt deze later op internet te staan. Opvallend zijn verder het grote aanbod en de 

bevlogenheid van de salafistische predikers. Hierdoor zijn de predikers toegankelijk 

en makkelijk te enthousiasmeren en te mobiliseren. Sommige predikers zijn graag 

geziene gasten in moskeeën, buurthuizen en op scholen, waarmee ze ook niet-

salafistische moslims bereiken. Het komt ook voor, dat predikers slechts vanwege hun 

bekendheid worden uitgenodigd. De laatste jaren zijn er enkele jonge predikers 

bijgekomen. 

 

Omdat morele opvoeding centraal staat in het activisme van de salafi-beweging, 

hebben zogenaamde ‘studenten van religieuze kennis’
85

 een bijzondere positie. De 

salafistische centra proberen zoveel mogelijk leerlingen te trekken. Sommige centra 

hebben meer vraag dan aanbod, waardoor er wachtlijsten ontstaan. Het onderwijs 

wordt in het belang gezien van de gelovige op individueel niveau, maar er wordt 

(soms stilzwijgend) verwacht dat de kennis die de gelovige opdoet daadwerkelijk 

actief wordt uitgedragen. ‘Mensen met de juiste kennis’ zijn geschikt om da’wa
86

 te 

doen volgens (politieke) salafi’s, door bijvoorbeeld advies (nasiha) te geven aan 

andere moslims of door zelf lessen en lezingen te organiseren. Politiek-salafistische 

organisaties leiden mannen en vrouwen dus op tot da’i
87

. Het Instituut voor 

Opvoeding en Educatie biedt specifieke da’wa-cursussen aan. Sommige gelovigen 

voelen zich hierdoor erg aangesproken; het kan hun positie binnen de groep immers 

verbeteren. Sommige jongeren geven hun studie ervoor op om deze intensieve lessen 

te kunnen volgen. Het is voor jongeren een kans om op een andere manier dan via 

werk of studie status in de groep te verwerven. Zowel het aantal actieve predikers als 

het lezingencircuit zijn gegroeid (NCTb, 2008a). Te verwachten is dat er op termijn 

steeds meer (jonge) predikers en da’i zullen zijn. Steeds meer vrouwen zullen deze 

positie gaan innemen. De eisen die leraren stellen, zijn echter hoog en het vergt veel 

tijd, doorzettingsvermogen en energie van jongeren. Te betwijfelen valt of iedereen 
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 Soms wordt een lezing in het Turks of Berbers gegeven, om ook andere groepen geïnteresseerden 

aan te spreken. 
84

 De term sjeik krijgt iemand toebedeeld  die bekend  staat als iemand die veel kennis van de islam 

heeft verworven en als een geleerde wordt gezien. 
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 Talib ‘ilm: student van religieuze kennis. 
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 Binnen de niet-salafistische islam wordt da’wa veel enger uitgelegd en is deze taak alleen bestemd 

voor religieuze voorgangers zoals de imam (Ajouaou, 2005). 
87

 Iemand die aan da’wa doet, wordt da’i genoemd. 
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die aan de lessen begint, het ook daadwerkelijk volhoudt. Er is maar een kleine groep 

die zich volledig inzet. Sociale bewegingen hebben vaak maar een beperkt aantal 

activisten (Van Stekelenburg & Klandermans, 2010).  

Quiëtistische salafi’s uiten kritiek op de opleidingen van de politieke salafi’s. Ze 

vinden dat mensen met te weinig ‘kennis’ te snel optreden als da’i. Een positie als 

da’i vinden de quiëtistische salafi’s alleen toebehoren aan de mensen die er jarenlang 

voor hebben gestudeerd in islamitische landen. Deze salafi’s vrezen de consequenties 

van slecht opgeleide da’i die prediken over de islam. Ze vrezen dat er verkeerde 

kennis over de islam wordt verspreid, waardoor moslims fouten kunnen maken en 

waardoor het imago van de islam geschaad kan worden. Uiteraard proberen ze met 

deze waarschuwingen hun religieuze autoriteit te waarborgen en te beschermen voor 

nieuwe concurrerende autoriteiten. Hoewel politieke salafi’s het doen van da’wa als 

een belangrijke verplichting zien voor iedere moslim, delen zij de zorg over het 

ontstaan van lekenpredikers. 

 

Het is een misvatting te denken dat de da’wa alleen in handen is van mannen en 

alleen gericht is op mannen. Lezingen en lessen vinden weliswaar altijd gescheiden 

plaats, maar vrouwen kunnen deze wel meevolgen in een andere ruimte door middel 

van beeld en geluid. Er zijn vrouwelijke predikers en docenten die lessen en lezingen 

geven aan vrouwen. Zowel mannen als vrouwen worden door de organisaties en 

netwerken gestimuleerd om kennis op te doen en een steentje bij te dragen aan de 

da’wa. Als er restricties zijn dan komen deze meestal niet vanuit de organisaties maar 

vanuit bijvoorbeeld echtgenoten en vaders, uitgezonderd de algemeen aanvaarde 

fysieke scheiding tussen man en vrouw tijdens bijeenkomsten (zie ook Wiktorowicz, 

2005a).  

 

Kleine netwerkjes kunnen groter worden of zich internationaal vertakken doordat 

predikers rondreizen om da’wa te verrichten. Er zijn enkele tientallen (rondreizende) 

predikers in Nederland, die alleen of in een netwerkverband rondreizen. Er worden 

predikers uit het buitenland (uit het Midden-Oosten, maar ook uit Europa zelf) 

uitgenodigd om in Nederland te komen spreken (zie ook De Koning, 2011b). De 

salafistische predikers preken niet alleen in eigen moskee. Ze reizen door het hele 

land om lezingen te geven in tientallen andere moskeeën, buurthuizen en scholen en 

stellen hun diensten in steeds grotere mate ook beschikbaar op het internet. 

 
‘Beste zuster, tenzij je in Friesland of Groningen woont, geef ik altijd wel ergens een 

lezing bij je in de buurt. Nu in sha’Allah in Almere, Rotterdam en Hilversum, en zo reis ik rond. Mocht 

het nooit echt bij je in de buurt zijn, dan kun je in ieder geval de lezingen live beluisteren op paltalk
88

 

(…) Je kunt natuurlijk ook nog altijd zelf een lezing proberen te organiseren in je woonplaats, en dan 

kom ik graag langs, al is het op Terschelling.’ (Abdul Jabbar van de Ven in een forumsessie
89

 met een 

meisje dat het jammer vindt dat er nooit een lezing bij haar in de buurt is)  

 

De predikers steken veel tijd en energie in het organiseren van lezingen. Sommigen 

geven meerdere lezingen op één dag. De netwerken bewegen zich op nationaal en 

internationaal niveau. 

 
‘Wij bedanken Farid voor deze ingelaste lezing, hij is op weg naar Heerlen en wil voor ons wel een 

tussenstop maken, onze geliefde broeders uit Den Haag’. (prediker in El Islam moskee
90

) 
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 Paltalk is een internetapplicatie waarbij het mogelijk is om live en interactief lezingen te organiseren.  
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 Chatsessie op thabaat.net. 
90

 Lezing van Omar at Turkie in El Islam moskee te Roermond, 13 april 2008.  
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De As-Soennah moskee levert een tiental Nederlands sprekende predikers. Ook 

predikers van de kleinere organisaties geven elders lezingen. De predikers zijn niet 

strikt verbonden aan een bepaalde organisatie en locatie. Er bestaat een informeel 

netwerk van predikers. Naast de predikers die geleverd worden door centra, zijn er 

predikers, zoals bijvoorbeeld Abdul Jabbar van de Ven, die zelfstandig en 

onafhankelijk van een organisatie door Nederland reizen en een eigen netwerk 

creëren.  

Abdul Jabbar predikt bijvoorbeeld wel in Roermond, maar is niet welkom in El-

Fourkaan en As-Soennah. De locaties wisselen wel onderling predikers uit bij 

dawra’s (conferenties), lezingen en lessen. De Eindhovense Abu Sayfoullah, die een 

bestuursfunctie bekleedt binnen de El-Fourkaan moskee, geeft wekelijks 

geloofsleerlessen in de El Islam moskee, waar Abdul Jabbar lange tijd (en nog steeds, 

maar in mindere mate) gastlezingen verzorgt. In de El-Fourkaan moskee geeft Abdul 

Jabbar geen lezingen meer, hoewel dit in het verleden wel gebeurde. De As-Soennah 

moskee wil niet met Abdul Jabbar geassocieerd worden, hoewel een bevriende 

prediker van Abdul Jabbar uit Roermond wel regelmatig in de As-Soennah predikt. 

Zo nemen predikers van de El-Fourkaan deel aan conferenties buiten de centra waarin 

Abdul Jabbar participeert, bijvoorbeeld in de El Bughari basisschool in Den Bosch. 

De predikers geven aan onderscheid te maken tussen hun functies binnen de moskee 

en het werk dat zij in hun eigen tijd buiten de moskee om doen. De netwerken zijn 

veelvormig en ontstaan op verschillende niveaus. De As-Soennah moskee geeft de 

voorkeur aan samenwerking met predikers die verbonden zijn aan een organisatie: 
 

‘Als iemand een lezing geeft, wil ik weten of hij verbonden is aan een stichting zodat ik weet waarover 

hij praat. Een onbekende persoon ik weet niet wie dat is. Ik wil weten wie dat is. Ik wil te maken 

hebben met iemand van wie de naam bekend is, waarvan ook de stichting bekend is, maar ook wie zijn 

leermeesters zijn. Waar heeft hij gestudeerd, waar heeft hij zijn lessen gevolgd. (…) Het is ook een 

persoon die echt als eenling optreedt en die ook niet terugkeert naar de mensen van kennis en zich ook 

niet laat vermanen.’ (prediker Said)  

 

Ook heeft de As-Soennah moskee er moeite mee een dialoog tot stand te brengen met 

Abdul Jabbar en kunnen ze zijn opvattingen niet toetsen op zogenaamde ‘dwalingen’: 
 

‘Zeg luister kom alsjeblieft tekst en uitleg geven, we horen hier dingen, dat mensen jou aanhalen en 

hele rare dingen vertellen die eigenlijk in strijd zijn met de islam. Kun je dat beamen en als je dan 

vervolgens als je dat keer op keer doet en je krijgt nul op je rekest dan is het ook heel duidelijk. (…) 

We hebben toentertijd stappen ondernomen om met hem te praten hij heeft geweigerd. Niet ik alleen, 

maar sjeik Fawaz ook zelf. Laat duidelijk wezen, toen jongens hier rondliepen met de ideologie van 

takfir, dat ze hem vaak noemden als autoriteit en dat vonden we een verontrustende gang van zaken, 

omdat wij dachten dat hij niet van die slag was. Ons is wat ter ore gekomen en we willen dat verifiëren 

als hij vervolgens niet wil praten dan houdt het op. Van tevoren hadden we het idee dat hij met die 

methodologie op het juiste pad zat en dat is dus echt een verschil in het bewandelen van de weg. Hoe 

ga je om met het overdragen van het geloof en hoe plaats je bijvoorbeeld mensen die grote zonden 

begaan hebben, plaats je die buiten de gelederen van het geloof of binnen de gelederen van het geloof. 

Maar het is echt een verschilkwestie tussen ahlu al-sunna wa-l-jama’a en khawarij
91

 bijvoorbeeld. 

Mensen die een andere geloofsleer erop nahielden. Zolang hij blijft weigeren om met ons daarover te 

praten, en ons enige duidelijkheid daarin te verschaffen. Dan is het bestuur daarin heel helder, ook de 

imam heel helder, dan komt hij niet binnen bij ons.’ (prediker Wahid) 
 

Toch geven predikers ook aan liever niet te praten over collega predikers:  
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 Arabische termen worden uitgelegd in de verklarende woordenlijst. 
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‘Ik zeg aan de andere kant ook dat wij het daar moeilijk hebben om daarover te praten want ik vind 

eigenlijk om zo maar over iemand te praten die niet aanwezig is daar heb ik moeite mee.’ (prediker 

Said)  

 

Roddelpraat wordt niet geapprecieerd binnen de netwerken, maar vindt uiteraard wel 

plaats. Over predikers waarvan wel duidelijk is vastgesteld dat ze zijn ‘afgedwaald’, 

wordt openlijk gepraat. Dit is zeker het geval bij de quiëtistisch-salafistische prediker 

Bouchta. Vooral Fawaz Jneid schroomt niet om tijdens zijn publieke optredens namen 

te noemen van ‘afgedwaalde’ predikers en ‘hypocriete’ politici. Toch streven 

salafistische predikers ernaar om onderlinge verdeeldheid te voorkomen. Rond 2005 

woedden er (voornamelijk op het internet) felle discussies tussen de salafistische 

facties onderling. De laatste jaren streven steeds meer salafi’s naar eenheid in plaats 

van verdeeldheid, hoewel  eenheid geen realiteit is. Verschillende salafi-netwerken 

bestrijden elkaar nog steeds. De salafi-beweging wordt gekenmerkt door disputen en 

schisma’s en wordt dus niet geleid door één elitegroep.  

 

De politiek-salafistische organisaties en predikers treden in Nederland het meest op de 

voorgrond door hun meer activistische houding in vergelijking met de quiëtistische 

salafi’s. Hierdoor is hun publieke profilering prominenter en bepalen zij het gezicht 

van het salafisme in Nederland. Quiëtistische en meer jihadistisch-georiënteerde 

netwerken bestaan wel degelijk, maar treden minder op de voorgrond. Zij zijn soms 

verweven met politiek-salafistische netwerken. Hierdoor kan de scheidslijn tussen de 

stromingen erg diffuus worden. De scheidslijnen die al dan niet in stand worden 

gehouden hebben betrekking op ideologische en theologische discussies en zijn 

daarom tamelijk theoretisch. In het dagelijks leven in en rondom de salafistische 

moskeeën is het onderscheid tussen de salafi’s niet altijd merkbaar. Vooral onder de 

gelovigen zelf is veel onduidelijkheid over wie nu wel en niet ‘de juiste weg’ 

bewandelt, volgens de salafistische manhaj (methode). De meeste gelovigen laten 

deze discussie liever over aan de predikers. Maar ook de salafistische predikers zelf 

zijn soms moeilijk te vangen in een bepaalde stroming. De prediker Remy Soekirman 

is bijvoorbeeld zowel verbonden aan de salafistische As-Soennah moskee als aan het 

niet expliciet salafistisch georiënteerde onderwijsinstituut Dar al Ilm
92

. Hij verzorgt 

ook lezingen bij moslimorganisaties waar normaliter geen salafistische predikers 

welkom zijn. We hebben gezien dat de netwerken van predikers van verschillende 

salafistische stromingen door elkaar heen lopen en dat ook de profielen van predikers 

die aan één organisatie verbonden zijn, verschillen. Predikers van organisaties 

onderhouden bovendien contacten met predikers die zelfstandig te werk gaan. Dit 

zorgt er voor dat de predikers niet gemakkelijk te onderscheiden zijn volgens de drie 

salafistische stromingen. De meeste predikers die in het veldwerk betrokken zijn 

geweest, zijn verbonden aan organisaties die bij veiligheidsdiensten te boek staan als 

politiek-salafistisch. Hoewel de onderzochte salafistische organisaties officieel niet 

allemaal met elkaar verbonden zijn
93

, wisselen ze niettemin onderling predikers uit. 

Predikers van bijvoorbeeld de El-Fourkaan komen lezingen geven in de As-Soennah 

moskee en andersom. Hier zijn de stromingen (als we de El-Fourkaan moskee als 
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 De organisatie Dar al Ilm biedt cursussen aan over de islam. De inhoud van deze cursussen is niet 

alleen salafistisch. De salafistische prediker Remy Soekirman is echter wel één van de hoofddocenten 

van het instituut. Het instituut heeft geen expliciete salafistische signatuur, het is een organisatie van 

het tweede niveau. 
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 Uitgezonderd de As-Soennah moskee, de El Tawheed moskee en stichting ISOOK die deel uitmaken 

van het Comité voor Ahlu-Sunnah in Europa. 
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quiëtistisch-salafistisch beschouwen), niet altijd strikt te scheiden als we kijken naar 

de netwerken van salafistische predikers.  

 

Hoewel er sprake is van pluralisme van gezag in de salafi-beweging is de diversiteit 

van predikers en netwerken tot op zekere hoogte relatief. Er is enige mate van 

consensus. Deze ‘cognitive closure’ bestaat uit een aantal theologische 

kernopvattingen die niet of nauwelijks ter discussie staan.
94

 De meervoudige autoriteit 

zorgt er voor dat er over de toepassing en de correcte interpretatie ervan in geloof en 

praktijk van deze kernopvattingen discussie en onenigheid bestaat (Wiktorowicz, 

2005b). Daarnaast veranderen de netwerkstructuren voortdurend. Opsplitsingen zijn 

inherent aan de netwerkstructuur en de nieuwe media zoals internet hebben 

verdeeldheid geïntensiveerd (Meijer, 2009: 12). Ideeën veranderen, nieuwe 

participanten nemen deel, andere verlaten het netwerk weer, samenwerkingen 

ontstaan of worden verbroken (Wiktorowicz, 2001). Wat betekent dit voor de 

autonomie van de participanten van deze netwerken? 

 

Informele netwerken en autonomie 

 

Er is geen eenduidige relatie tussen prediker en volgeling, omdat de religieuze 

autoriteit en organisatiestructuur veelvormig is. De grenzen tussen de netwerken zijn 

niet altijd duidelijk en worden onderhandeld. Hierdoor zijn er enerzijds betere 

condities voor de autonomie van de gelovige dan wanneer het uniforme en duidelijk 

afgebakende groepen betreft. Diffuse grenzen geven een gelovige immers meer 

bewegingsruimte om zijn eigen positie in te nemen, omdat er meerdere interpretaties 

voorhanden zijn die met elkaar concurreren. Er zijn in een veelvormige 

organisatiestructuur minder goede condities voor het langdurig niet in acht nemen van 

procedurele onafhankelijkheid. De informele netwerken zijn anderzijds ongunstig 

voor de autonomie van betrokkenen. Dat zal ik uitleggen.  

 

De netwerkstructuren ontstaan op basis van sociale netwerken en hebben veelal een 

persoonlijk karakter (Wiktorowicz, 2001). De netwerken bouwen een gezamenlijke 

moslimidentiteit op die gebaseerd is op broeder- en zusterschap en solidariteit. Soms 

ontstaan groepjes op basis van vriendschapsbanden of vriendschappen, voortvloeiend 

uit de netwerken. In de educatie settingen (lezingen, lessen, conferenties) ontstaan 

sociale netwerken. De netwerken hebben een sterk persoonlijk karakter waardoor een 

sterke groepsbinding ontstaat (Stemmann, 2006). De netwerken die gebaseerd zijn op 

educatie creëren netwerken van gedeelde betekenisgeving en dat kan als een 

socialisatieproces worden beschouwd, waardoor de wereld op een bepaalde manier 

‘geframet’ wordt. De netwerken staan centraal in de vorm van het activisme, het 

creëert een groep van ‘ware’ gelovigen met een gedeeld repertoire van betekenissen in 

de vorm van een bepaalde levensstijl die de authentieke islam symboliseert 

(Wiktorowicz, 2005a). Wiktorowicz (2005b) stelt dat het onderzoek naar sociale 

bewegingen en islamisme zich eenzijdig concentreert op sociale bewegingen die 

georganiseerd zijn op basis van formele organisaties. Er zijn echter islamistische 

bewegingen, zoals de salafi-beweging die op informele wijze georganiseerd zijn en te 

kenmerken zijn als gemeenschappen. Wiktorowicz spreekt dan van een social 
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 Deze theologische kernopvattingen die ik al kort in hoofdstuk 4 heb geïntroduceerd zorgen echter in 

hun interpretaties op praktische en hedendaagse situaties wel voor discussies, die zo ver kunnen reiken 

dat  onenigheid ontstaat over inhoud van een theologisch concept.  Dit is bijvoorbeeld het geval bij het 

centrale begrip van  tawhid (zie hoofdstuk 4). 
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movement community in plaats van een social movement organisation. In de literatuur 

over sociale bewegingen komt bovendien naar voren dat informele sociale relaties, 

zoals vriendschappen, een belangrijke rol spelen in het verwerven van participanten 

(Snow, Zurcher & Ekland-Olson, 1980) en continuering van participatie (Downton & 

Wehr, 1998, Mannarini & Fedi, 2011). Voor religieuze bewegingen zijn 

vriendschappen nog meer van belang, omdat deze bewegingen sterk de nadruk leggen 

op identiteit. Deze bewegingen maken veel gebruik van informele netwerken om hun 

achterban aan zich te binden (Kniss & Burns, 2004). De vraag die echter niet in deze 

literatuur gesteld wordt, luidt: is het mogelijk om uit te treden? Wat zijn de 

voorwaarden die het mogelijk maken om niet meer te participeren? 

 

Een beweging die op informele netwerken steunt heeft een aantal voor- en nadelen 

voor de autonomie van betrokkenen. In informele netwerken is er geen georganiseerd 

leiderschap maar vindt de binding tussen betrokkenen plaats op basis van informele 

sociale relaties zoals vriendschappen. Hierdoor is er enerzijds meer ruimte voor 

individuele inbreng en anderzijds draagt de verbinding met de beweging een 

persoonlijk karakter waardoor uittreding bemoeilijkt wordt. Bij uittreding kunnen de 

betrokkenen immers vrienden verliezen. Als de informele verbanden daarbij 

geïsoleerd zijn van de omgeving komt de autonomie nog meer onder druk te staan. 

Informele organisatieverbanden hebben daarnaast minder mogelijkheden om formele 

samenwerkingsverbanden aan te gaan met de omgeving. Informele netwerken hebben 

meer dan formele organisaties het vermogen om zich te isoleren van anderen. Ook 

zijn informele netwerken makkelijker aan verandering onderhevig dan formele 

organisaties. Ten slotte kunnen interne praktijken van formele organisaties 

gemakkelijker gecontroleerd worden op misstanden. Formele organisaties kunnen 

makkelijker ter verantwoording worden geroepen of verboden worden wanneer zij de 

wet overtreden, omdat zij zich minder aan de omgeving onttrekken. 

Formele organisaties zijn voor de autonomie van betrokkenen met het oog op het 

voorkomen van isolement en misstanden gunstiger dan informele structuren. 

Informele netwerken hebben het vermogen om zich makkelijk te onttrekken aan de 

omringende omgeving. De netwerken uit dit onderzoek gaan in verschillende mate 

samenwerkingsverbanden aan met de omringende samenleving en reiken daarom in 

verschillende mate gunstige condities aan voor de autonomie van betrokkenen. 

 

Informele netwerken, repressie en isolement 

 

Vaak wordt gedacht dat kleinschalige informele netwerkstructuren het functioneren 

van een sociale beweging door een verminderde slagvaardigheid in gevaar brengt. In 

navolging van Price et al. (2008) stel ik echter, dat de fluïde netwerkstructuur een 

gunstige conditie voor duurzame mobilisatie is vanwege een sterke mate van 

flexibiliteit en aanpassingsvermogen in veranderende contexten. Bij het wegvallen 

van participanten, ook als zij als leidersfiguur fungeren, kunnen netwerken toch 

blijven bestaan of in veranderde vorm verder gaan. De netwerkstructuur met 

inwisselbare leidersfiguren en meerkoppig leiderschap is veel moeilijker vanuit een 

overheid te controleren of te bestrijden. Deze aspecten zorgen ervoor dat een 

utopische beweging het vermogen bezit een duurzaam voortbestaan te bewerkstelligen 

(Price et al., 2008). Bij veroordeling van enkele salafi-jongeren of salafi-leiders 

blijven netwerken vaak toch zelfstandig functioneren (Wiktorowicz, 2001). Vooral in 

de islamitische landen waar het salafisme met argusogen wordt bekeken heeft de 
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beweging een informeel karakter (Wiktorowicz, 2001). De informele activiteiten 

onttrekken zich aan de openbaarheid wanneer overheden meer invloed en controle 

proberen uit te oefenen in de moskeeën. De activiteiten zijn dan informeler van aard 

en vinden bijvoorbeeld bij mensen thuis plaats (de zogenaamde 

huiskamerbijeenkomsten) (Wiktorowicz, 2001). De interne dynamiek, variëteit en het 

fluïde en informele karakter van deze netwerkstructuur maken de salafi-beweging 

minder controleerbaar en maken repressie of controle moeilijk door overheden die de 

salafi-netwerken sterk wantrouwen.  

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 (Downton & Wehr, 1998; Klandermans, 2004). Als een organisatie 

onder druk staat van de omgeving doordat de interne activiteiten bij wet verboden zijn 

of als onwenselijk worden beschouwd, dan kan dat twee tegengestelde effecten 

hebben op de commitment van haar participanten. Doordat de omgeving als vijand 

wordt beschouwd kan de cohesie van de groep intern sterker worden door het ontstaan 

van een gemeenschappelijke vijand, stelt Kanter (1972). Tegelijkertijd worden de 

kosten van deelname groter, waardoor sommigen de beweging juist zullen verlaten 

(Klandermans, 2004; Tilly, 1978). Daarnaast wordt door vijandigheid samenwerking 

met de omringende ontmoedigd, wantrouwen en isolement versterkt. Deze 

mechanismen waren tijdens mijn veldonderzoek naar de Arabisch-Europese Liga in 

2003 en 2004 duidelijk zichtbaar. De mobilisatie van de achterban werd sterk 

bemoeilijkt doordat AEL sympathisanten dreigden hun baan te verliezen wanneer ze 

hun sympathie publiekelijk kenbaar zouden maken. Dit ontmoedigde actieve 

participatie en bracht de organisatie in isolement
95

. Bij repressie wordt de onderlinge 

cohesie versterkt door het idee van een gemeenschappelijke vijand. Tegelijkertijd kan 

een beweging geïsoleerd raken door opwerping van grenzen, waardoor de 

exitmogelijkheden van participanten worden verkleind. 

5.6 De (on)betwiste status van predikers  

 

Er bestaat een vaak informele hiërarchie van predikers en imams die hun status 

ontlenen aan de reputatie onder hun leerlingen die hen beoordelen op hun religieuze 

kennis en overtuigingskracht. Er bestaat géén hiërarchische structuur met duidelijk 

omkaderd leiderschap en rolverdeling in de salafi-beweging. De organisatievormen 

zijn sterk gedecentraliseerd. De beweging wordt geleid door meerdere predikers die 

soms concurreren met elkaar. Er is sprake van meervoudige autoriteit. Hierdoor kan 

de elite van de salafi-beweging geen eenduidige invloed uitoefenen op de achterban. 

Dit heeft consequenties voor de autonomie van betrokkenen. 

 

In de islam in het algemeen zijn er geen objectieve criteria waarop een geleerde 

geclassificeerd wordt. De status is subjectief en wordt toegeschreven op basis van de 

wijze waarop gelovigen kennis en charisma van de predikers beleven. Een 

islamitische opleiding in het Midden-Oosten kan iemands autoriteit sterk bepalen. 

Gelovigen schrijven een prediker dan de capaciteit toe om goede religieuze 

interpretaties te doen (Wiktorowicz, 2001; 2005a; 2005b; Stemmann, 2006). Er 

bestaat dus een informele subjectieve hiërarchie. De status van de predikers is 

veranderlijk. Dit hebben we in Nederland gezien bij de veranderde populariteit van de 

imam Fawaz Jneid in zijn gewijzigde opstelling over de Hofstadgroep en zijn begrip 
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van jihad. Netwerkjes komen en gaan, predikers krijgen status en verliezen deze weer. 

De netwerken zijn niet statisch en hebben soms een competitieve verhouding tot 

elkaar, waarin persoonlijke aanvallen in lezingen worden geuit om de legitimiteit van 

andere predikers te ondermijnen. Niet alle predikers zijn even populair. Abu Ismail 

geniet de meeste populariteit, overigens ook onder sommige niet-salafistische 

moslims. Zijn lezingen worden het meest beluisterd op het internet en het meest 

bijgewoond. Er circuleren kopieën van zijn lezingen die moslims elkaar geven in de 

vorm van een cadeau. Sommige gelovigen geven aan dat de lezingen van Abu Ismail 

hen tot inkeer hebben gebracht. Ze voelen zich aangegrepen en aangesproken door 

hem. Naast Abu Ismail, zijn Fawaz Jneid, Ahmed en Suhayb Salam en Al Khattab 

graag geziene gasten. Abdul Jabbar van de Ven is ook een opvallend populaire 

prediker. Hij wordt geprezen om zijn uitgebreide kennis van de islam en zijn 

vloeiende Arabisch. Een Nederlander die zo goed Arabisch spreekt, sommigen vinden 

het miraculeus, het symboliseert zijn sterke iman (geloof). De predikers die het meest 

populair zijn, worden vooral geprezen om hun spreekstijl en hun gevoel voor humor.  

 
‘We hebben geen zin in een suf, gaargekookte toespraak die volledig ontdaan is van elke vorm van 

passie. Ik kan me nog goed herinneren toen ik hier voor het eerst binnenkwam. Ik kende geen woord 

Arabisch maar ik zag sjeik Fawaz springen op het preekgestoelte. Ik dacht: wat die man zit te 

verkondigen dat moet wel goed zijn! (lacht, IR) Kijk als je met zo’n overtuiging praat dat moet toch 

ergens vandaan komen.’ (Safwan)  

 

De gedrevenheid van de predikers wordt gekoppeld aan hun godvrezendheid (taqwa). 

Salafistische predikers geven lezingen op belerende en schoolse toon over een 

religieus of maatschappelijk onderwerp. Ze onderbouwen hun stellingnames met dalil 

(bewijs) op basis van aya’s (koranverzen) en hadiths (overleveringen).  

In het veldwerk kwamen verschillen aan het licht in de manier van optreden tussen de 

predikers. De toon van Remy Soekirman is vriendelijk en rustig; die van Suhayb 

Salam en Abu Ismail is vermanend en streng. Al Khattab gebruikt een romantische 

poëtische stijl en siert zijn preken met emotionele getuigenissen over zijn 

bedroefdheid over de huidige situatie van de moslims. Fawaz Jneid en Abdul Jabbar 

van de Ven schromen niet om politieke onderwerpen op felle wijze aan te snijden. In 

tegenstelling tot de meeste predikers beperken zij zich niet tot religieuze 

onderwerpen, maar dikken zij hun stellingen aan met maatschappelijke en politieke 

actualiteiten. Zij kunnen schreeuwend en tierend tekeergaan tijdens hun publieke 

optredens.  

De lezingen van predikers worden niet altijd even interessant gevonden. Abu Ismail, 

Fawaz Jneid, Al Khattab en Abdul Jabbar zijn populairder dan andere predikers omdat 

ze naast de studieuze houding een paar spraakmakende kenmerken bezitten. Hun stijl 

wordt gekenmerkt door een combinatie van verwijzingen naar de actualiteit en 

moderne (jeugd)cultuur, humor, hoogdravendheid, sterke bevlogenheid en emotie. Ze 

kunnen met karikaturale en aansprekende metaforen een religieus onderwerp ter 

sprake brengen. Het zijn charismatische persoonlijkheden. Predikers die in het nieuws 

zijn gekomen zijn ‘spannende’ figuren voor sommige gelovigen, omdat zij politieke 

outcast zijn.  

 

De ambivalentie van het begrip taqlid 

 

Een belangrijk onderdeel van de salafistische geloofsleer is het verbod op taqlid (het 

blindelings volgen van geleerden en wetscholen). Een moslim mag volgens de 

salafistische leer nooit iets zomaar aannemen zonder dalil (bewijs uit de Koran en de 
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sunna). Volgens salafi’s is het de bedoeling dat je als gelovige zelf zo veel mogelijk 

kennis opdoet over de islam (naar salafistisch model) zodat je toegang hebt tot de 

‘waarheid’. Salafi’s zijn dan ook erg ijverig in zelfstudie van de bronnen, het leren 

van de Arabische taal en het uit het hoofd leren van de Koran. Salafi’s noemen dat 

kennisvergaring en beschouwen dit als een daad van aanbidding. Het wordt als de 

meest ideale en nuttige vrijetijdsbesteding gezien. Het verbod op taqlid heeft 

logischerwijs invloed op de relatie tussen gelovige en religieuze autoriteit. Van de 

gelovige wordt een studieuze en kritische houding verwacht en niet een naïeve en 

kritiekloze. De predikers propageren een zelfstandige studie van de islam waarvoor 

het leren van de Arabische taal een voorwaarde is. Het wordt niet geaccepteerd om 

zomaar iets over te nemen. Blinde navolging (taqlid) van geleerden is niet toegestaan. 

Uitspraken moeten altijd met bewijs uit de authentieke bronnen worden geverifieerd. 

Als zij niet overeenkomstig de bronnen handelen, behoort een gelovige hen niet te 

volgen, stellen de salafi’s. Ze vinden dat bijvoorbeeld de shi’a (sjiitische islam) en 

soefi’s zich schuldig maken aan taqlid en bekritiseren deze stromingen dan ook hevig.  

 

Het verbod op taqlid maakt het salafisme populair onder moslimjongeren die zich niet 

meer thuis voelen bij de tradities van hun ouders en de plaatselijke imam, die door 

hun slechte maatschappelijke positie aan gezag hebben ingeboet. Het begrip biedt de 

mogelijkheid om zich te bevrijden van het juk van traditie en familie. Het geeft 

tegelijkertijd jongeren een vernieuwde status ten opzichte van het gezag van ouderen 

en imams. Daardoor lijkt het verbod in eerste instantie de condities van autonomie te 

begunstigen. In zekere zin geeft het verbod een bepaalde mate van autonomie ten 

opzichte van het religieuze gezag van een imam of geleerde. Maar de verhouding van 

taqlid met autonomie ligt ingewikkelder. Dit komt omdat de praktische toepassing 

van het verbod omgeven is door tegenstrijdigheden.  

 

Er is sprake van een paradox: taqlid is verboden en tegelijkertijd moeten de eigen 

predikers, ‘de mensen van kennis’, gehoorzaamd worden. Een gelovige dient de tekst 

altijd letterlijk te volgen en deze als onbetwiste autoriteit te gehoorzamen. De 

predikers stellen zich zelf voor als onderwijzers in deze autoriteit. Onder gelovigen 

heerst er een paradoxale cultuur van het verbod op taqlid en gehoorzaamheid aan de 

‘mensen van kennis’. De predikers en imams die verbonden zijn aan de salafistische 

organisaties, genieten een bijzondere status onder salafistische gelovigen en verlangen 

discipline en gehoorzaamheid van hun toehoorders. Ze worden door de gelovigen 

geprezen om hun kennis van de bronnen en de Arabische taal. Er zijn altijd enkele 

gedisciplineerde salafi’s die in hun ijver en hun streven naar ‘de zuivere islam’ de 

predikers nauwlettend in de gaten houden en corrigeren op ‘onjuiste’ of 

‘onnauwkeurige’ uitspraken. Buitenstaanders betichten predikers vaak van het 

spreken met ‘gespleten tong’, voor hun toehoorders kunnen predikers zich dit 

absoluut niet veroorloven. Anders verliezen ze hun status als ‘betrouwbare prediker’. 

Er is zowel gehoorzaamheid aan de prediker als een scherpe controle van hem of haar. 

Enkele salafistische predikers hebben meer opleiding genoten, waardoor zij voor 

sommige gelovigen een onbetwiste status hebben. Zij krijgen dan de titel sjeik 

toegeschreven. Ondanks het salafistische verbod op taqlid nemen de meeste 

salafistische gelovigen dan ook meteen aan wat deze ‘mensen van kennis’ te zeggen 

hebben. Ze kunnen wel degelijk blindelings volgen of een gebrek hebben aan kritische 

reflectie. Slechts weinigen beschikken uiteindelijk over de middelen (tijd, geld, 

intelligentie, geduld, discipline) en de taalbeheersing om zelf de bronnen ter hand te 

nemen. De meeste salafi’s zijn bescheiden als hun gevraagd wordt naar kennis over de 
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islam. Ze verwijzen liever naar ‘de mensen van kennis’ of vervolgen met een stelling 

over de islam met de woorden allahu a'lam (God weet het het best), dan dat ze iets 

met zekerheid durven te stellen. In de meeste gesprekken tijdens het onderzoek 

benadrukten de salafistische gelovigen dat alles wat zij over de islam zeggen 

onbetrouwbaar is. Ik werd tijdens het veldwerk op het hart gedrukt de ‘geleerden’ 

vragen te stellen over de islam. De meeste salafistische gelovigen stellen zich 

bescheiden en ondergeschikt op tegenover de predikers. Deze bescheidenheid 

contrasteert met de praktijk van het geven van nasiha. Sommigen echter zijn 

vastberadener en durven met meer stelligheid en zekerheid over de islam te praten 

vanuit het idee, dat alle (salafistische) kennis die je over de islam bezit, verkondigd 

moet worden.  

 

Er zijn verschillen te zien in de wijze waarop gelovigen omgaan met hun positie (als 

‘zoeker’ of ‘student van kennis’) ten opzichte van predikers. Het volgende fragment 

uit een discussie over predikers op de website www.thabaat.net, kenmerkt de houding 

van veel salafistische gelovigen die salafistische organisaties bezoeken.  

 
‘Ik ben van mening dat je moet openstaan voor elke persoon die beweert kennis te hebben en daarbij 

beweert tot Ahlu al-sunna wa-l-jama’a te behoren. Dit betekent nog niet dat iedereen dit werkelijk ook 

is, walakin wie zij wij om deze mensen (da’i etc.) uit te maken voor dwalenden, of niet zo goed (in 

bepaalde onderwerpen) etc. (…) Pak altijd de sterkste dalil die je vindt. Vele geleerden geven fatawaa, 

allen van hun beweren te horen onder de Ahlu al-sunna wa-l-jama’a, pak het sterkste bewijs (dat je 

vindt voor je eigen) en neem het. Laat de anderen voor wat zij beweren. Kraak hen niet af, houd afstand 

van hen als jij denkt dat deze slechte invloeden zullen hebben op je Dien. Wie zijn wij om mensen te 

bekritiseren, wie zijn wij om mensen af te kraken, wie zijn wij om mensen een slechte naam te geven, 

wie zijn wij? Arme dienaren van Allah die zoekende zijn naar kennis. Mensen die lezinggevers slechte 

namen toewijzen (…) Deze mensen zorgen voor fitna en daar zijn wij niet van gediend in sha’Allah. 

Allahu a'lam, zo denk ik erover.’ (Elhemdoelillleh) 

 

Deze persoon laat zien dat het als een individuele keuze wordt gezien welke fatwa en 

bewijzen het sterkste zijn en welke iemand volgt. Daarnaast wordt veroordeling van 

predikers afgekeurd vanuit de nederige positie die een gelovige in hun ogen dient aan 

te nemen en het verbod tweespalt te veroorzaken in de gemeenschap. De relativering 

van het individu ten opzichte van de positie die ze toekennen aan Allah is kenmerkend 

voor de salafistische geloofsbeleving. Tegelijkertijd deinzen salafi’s er niet voor terug 

hun eigen mening te geven, hoewel met de relativerende bijzin, allahu a'lam (God 

weet het het best). Veel salafistische gelovigen die de onderzoekslocaties of hun 

websites bezoeken, beschouwen deze organisaties als de beste plaats om religieuze 

maar ook andersoortige vragen beantwoord te krijgen. Ze zien de predikers en imams 

van deze organisaties als voorbeelden in hun praktisering.  

 
‘Als er kennis tot je komt moet je altijd navraag doen, dat is een verplichting, nooit zomaar iets 

navolgen. Ik bel altijd As-Soennah en Tawheed. Dubbel checken. Het is gevaarlijk om rond te lopen 

met je vragen, dan verval je in zonden. Maar het is ook gevaarlijk om informatie kennis op te zoeken 

op het internet. Daar staan knip-en-plakfatwa’s. Dus als je iets leest op het internet, doe altijd navraag 

bij de mensen van kennis. Suhayb en Ahmed Salaam hebben de meeste kennis in Nederland.’ (Najat)  

 
‘Toen Hirsi Ali zich openlijk keerde tegen de islam als moslim was ik benieuwd hoe dat in de islam 

zat. Dus toen heb ik de strengste moskee opgebeld, dat doe ik altijd als ik een oordeel wil weten, dan 

weet ik tenminste zeker als iets toegestaan is, dat het ook echt toegestaan is. Dus ik belde El Tawheed 

op: ik wist dat dwang in het geloof niet bestaat maar ook dat iemand de doodstraf krijgt als hij de islam 

afvalt. El Tawheed noemde alle voorbeelden op waaraan moet worden voldaan om daadwerkelijk tot 

de doodstraf over te gaan. Sowieso moet je in een islamitisch land wonen waar de shari’a geldt, 

bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. De conclusie was dat het in Nederland ieders eigen zaak is, en dat je je er 
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niet mee mag bemoeien. Maar op internet gebruikten mensen teksten uit de Koran om de dood van 

Hirsi Ali toch te rechtvaardigen. Ik vroeg me steeds af waar die teksten vandaan kwamen en of het wel 

van goede geleerden af kwam. Kennis van internet is absoluut niet betrouwbaar. Ik heb het voordeel dat 

ik Arabisch studeer en toegang heb tot de Arabische bronnen, ik wist dat internet niet betrouwbaar is.’ 

(Ilhaam)  

 

De adviezen van sommige predikers worden dus als meer gezaghebbend beschouwd 

dan andere religieuze adviezen of kennisbronnen. Dat neemt niet weg dat gelovigen 

gebruik maken van andere bronnen, maar ze doen dit vaak alleen om het al voor waar 

of juist aangenomen advies te bevestigen (Becker, 2009). Daarnaast wil ik opmerken 

dat een advies weliswaar gezaghebbend kan zijn, dat betekent zeker niet altijd dat dit 

advies ook bindend, bepalend of beslissend is voor het nemen van een bepaald besluit 

in het dagelijkse leven. Andere kennisbronnen en overwegingen kunnen van invloed 

zijn op de vormgeving van de (religieuze) praktijk (zie hoofdstuk 6 en 8).  

 

Predikers en hun voorbeeldfunctie 

 

Vanuit de voorbeeldfunctie die de predikers en imams vervullen, wordt het gedrag 

van deze personen als graadmeter voor het eigen gedrag gebruikt. Maar velen maken 

wel een onderscheid: de praktisering van deze voorbeeldfiguren gaat verder dan die 

van ‘gewone’ gelovigen. Ze vinden het dan ook heel logisch dat imam Ahmed Salam 

bijvoorbeeld de voormalige minister Rita Verdonk weigerde de hand te schudden.  
 

‘Deze man is als een voorbeeld voor ons. Hij predikt in zijn moskee dat het handen schudden met 

iemand van het andere geslacht niet toegestaan is. Dan kan hij het zelf toch niet vervolgens niet doen. 

Dan maakt hij zichzelf belachelijk.’ (Salima)  

 

‘De imam kan niet zeggen dat hij het niet zeker weet, of een beetje van dit of dat. Hij moet het zwart 

wit stellen, ook al is de praktijk lang niet altijd zo zwart wit.’ (Tessa)  

 

De gelovigen maken dus onderscheid tussen de orthopraxie van een prediker of imam 

en een ‘gewone’ gelovige. Ze verwachten van de predikers dat hun gedrag 

overeenkomt met de regels en controleren predikers daarop. Sommige gelovigen die 

voorheen een salafistische geloofsinvulling hadden, zijn teleurgesteld geraakt in het 

gedrag van salafistische predikers of sommige ‘studenten van kennis’ en hebben soms 

daardoor helemaal afstand genomen van het salafisme. Teleurstelling in het gedrag 

van een leider kan een trigger zijn om te breken met een groep (Bjørgo & Horgan, 

2009). 

 

De salafistische voorlieden staan onder de salafistische gelovigen te boek als bevlogen 

en hartstochtelijke sprekers. Ze schuwen het niet om in felle bewoordingen 

maatschappelijke en politieke zaken aan de kaak te stellen, te bekritiseren en af te 

keuren. Deze cultuur van spreken waarderen salafistische gelovigen zeer. Ze 

beschouwen de sprekers als recht door zee, eerlijk en duidelijk, in tegenstelling tot 

niet-salafistische predikers. Gelovigen hebben vrijdagspreken en lezingen 

gedownload van het internet en beluisteren deze als vervanging van muziek op hun 

mp3-spelers
96

. Gelovigen geven aan de duidelijke taal erg te waarderen. Anderen 

vinden dat er een grens is. De matiging van sommige predikers van de laatste jaren 

wordt verschillend gewaardeerd. Er is een consensus dat de islam niet onnodig het 
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risico moet lopen om in een verkeerd daglicht te staan. Dat kan een argument zijn om 

de matiging te verdedigen.  

 
‘Het risico is dat mensen van de islam afschrikken.’ (Bilal)  

 

‘Elke keer als Fawaz weer wat geroepen heeft, krijg ik problemen thuis. Dan moet ik weer tekst en 

uitleg geven. Het is geen goede reclame voor de islam. Fawaz is niet slim.’ (Sophia)  

 

Sommige gelovigen vinden het slechts gedeeltelijk waar dat de predikers alleen door 

druk van buitenaf hun toon zijn gaan matigen. Ze stellen dat de verandering vanuit de 

gemeenschap zelf kwam, en dat mensen gingen inzien dat je als prediker een 

verantwoordelijkheid draagt om de islam op een goede manier te presenteren.  

 

De predikers genieten aanzien onder gelovigen. Hun boodschap is als een ideaalbeeld, 

als ‘echt islamitisch’. Sommige salafi’s, vooral degenen die kritisch staan tegenover 

de politiek-salafistische organisaties, zijn minder bescheiden en gehoorzaam dan 

sommige salafistische predikers verlangen. Sommigen zijn bedreven in het 

weerleggen van predikers, al beschouwen anderen deze als sjeik. Zoals ik eerder 

beschreven heb, zijn niet alle salafistische predikers even populair. Sommige 

predikers die verbonden zijn aan de onderzoekslocaties, krijgen kritiek van 

quiëtistische salafi’s, jihadi’s en meer activistisch georiënteerde salafi’s. Zo heersen 

er geruchten in en rondom de As- Soennah moskee en de El-Fourkaan moskee dat de 

prediker Abdul Jabbar van de Ven zich schuldig maakt aan het doen van takfir en de 

verkeerde interpretaties van jihad verkondigt. Op internet wordt over hem 

gediscussieerd. Daarnaast is Suhayb Salam een tijd lang bekritiseerd op internet en 

deden rondom de El-Fourkaan moskee geruchten de ronde dat de zoon van Ahmed 

Salam niet op de ‘juiste weg’ zat. Zo beweert een ijverige criticus op internet een 

omvangrijk werk te schrijven om te laten zien dat Suhayb Salam fouten in zijn aqidah 

(geloofsleer) vertoont
97

. Hij onderbouwt dit met zogenaamde dalil. Op basis van dit 

stuk ontstaat een opmerkelijke discussie. Het gaat hierin al snel niet meer over de 

inhoud, maar over het wel of niet ter discussie mogen stellen van de status van 

predikers en geleerden. Wanneer, door wie en hoe mag takfir (iemand tot ongelovige 

verklaren) worden toegepast? Dit typeert de discussies die worden gevoerd over de 

status van predikers. Internet is hiervoor een veelgebruikt medium onder salafi’s, 

soms zelfs het enige podium waar salafi’s met elkaar de strijd aangaan en persoonlijk 

worden. Hoewel de autoriteit van predikers wordt betwist, worden discussies in het 

openbaar en in de moskee vaak vermeden. Sommige organisaties verbieden zelfs 

expliciet (door huisregels) het voeren van heftige discussies in het gebouw, omdat 

deze tot verdeeldheid en tweespalt leiden. Internet biedt de mogelijkheid om anoniem 

te blijven en discussie te voeren tussen mannen en vrouwen. In en rondom de moskee 

worden deze discussies in de kiem gesmoord uit het oogpunt van het verbod op roddel 

en laster en het streven naar eenheid in plaats van verdeeldheid (fitna). Discussies 

worden vermeden vanuit het idee dat alleen Allah de intenties van mensen kent. De 

volgende discussie illustreert hoe salafi’s onderling elkaar corrigeren vanuit het 

argument dat alleen Allah alle kennis bezit. De discussie ontstaat nadat iemand een 

YouTube-filmpje geplaatst heeft waarop te zien is hoe een Nederlandse soldaat een 

Afghaans kindje een sinterklaasliedje leert. 
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‘Hou de topic hoog, zodat iedereen kan zien wat Nederlandse soldaten daar doen met onze kinderen.’ 

(Khalil El Q) 

‘Verdoemd zijn de kuffar.’ (Umm Qudamah)  

‘We zijn helaas niet in staat om iemand verdoemd te noemen. Je weet maar nooit, wordt één van die 

soldaten een betere moslim dan wij ooit zullen zijn.’ (Angel)
98

 

 

Sommige gelovigen raken verward door alle discussies over welke geleerden wel of 

niet betrouwbaar zijn. Er heerst veel onduidelijkheid over de betrouwbaarheid en 

religieuze status van de predikers. Salafi’s stellen elkaar gerust door te benadrukken 

dat Allah je alleen zal beoordelen op je intentie en praktisering op basis van je kennis, 

mocht je de ‘verkeerde’ geleerde gevolgd hebben. Het leiderschap in de salafi-

netwerken is diffuus, betwist en veranderlijk. Tegelijkertijd genieten sommige 

predikers onder sommige volgelingen een dergelijke autoriteit die mensen doet 

gehoorzamen. Deze gehoorzaamheid uit zich in het voor waar aannemen van hun 

religieuze uitspraken, regels, normen en waarden. Dat betekent nog niet dat zij zich 

hier ook naar schikken en deze regels naleven. In hoofdstuk 8 zal ik laten zien dat 

participanten in de salafi-beweging lang niet altijd de boodschap van predikers 

klakkeloos overnemen en dat zij bij hun dagelijkse beslissingen andere argumenten 

dan de salafistische laten meewegen.  

Religieuze autoriteit wordt dus niet uniform beleefd en is pluriform. Dit betekent dat 

er tot een bepaalde hoogte ruimte is voor verschillende geloofsinterpretaties. Het 

diffuse karakter van het leiderschap zorgt ervoor dat er betere condities voor de 

autonomie van het individu zijn dan bij eenduidig leiderschap. Er is immers geen 

omgeving waarin gemakkelijk dwang kan worden uitgeoefend. Tegelijkertijd kunnen 

felle onderlinge discussies ervoor zorgen dat de grenzen van de netwerken weer 

scherper worden. Dit kan er volgens De Koning (2009b) toe leiden, dat de actieve 

participatie van sommige gelovigen bemoeilijkt wordt. Daarnaast leiden polemieken 

binnen salafistische netwerken tot grenzen waarover onderhandeld wordt (Hamid, 

2009; Meijer, 2009). Grenzen staan ook ter discussie door compromissen in de 

dagelijkse praktijk van gelovigen (dit zal ik in de hoofdstukken 6 en 8 nader 

uitleggen). Door het onderhandelen van grenzen worden de condities tot uittreding 

vergroot. Diffuse grenzen geven een gelovige namelijk meer bewegingsruimte om 

zijn eigen positie in te nemen, omdat er meerdere interpretaties voorhanden zijn die 

met elkaar concurreren. Het diffuse, veranderende, pluriforme en betwiste leiderschap 

vergroot die bewegingsruimte. 

 

5.7 Het internet: instrument en uitdaging 

 

Ik heb beschreven hoe de informele netwerkstructuren in de salafi-beweging ontstaan 

in en rondom de salafistische organisaties. De netwerken worden ook geconstrueerd 

via nieuwe media. Internet vormt een belangrijk mobilisatie middel voor de salafi-

beweging en is tegelijkertijd de belangrijkste uitdaging voor de religieuze autoriteit 

van haar predikers en het streven naar disciplinering van de achterban. De 

vluchtigheid en tijdelijkheid van deze verbanden dienen tegelijkertijd de hang naar 

autonomie en authenticiteit onder de gelovigen (Van Dijk-Groeneboer et al., 2010: 

47-50; Roeland et al., 2010). 

Het internet is naast, boeken, tijdschriften, cassettebandjes en cd’s met preken en 

nasheed (religieuze liederen) een belangrijk medium van de salafi-beweging om het 

gedachtegoed te verspreiden en de achterban aan zich te binden en te disciplineren. 
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Sommige Nederlandse salafistische centra kennen hun eigen boekhandels en  

uitgeverijen (Wiktorowicz, 2001). Internet vergemakkelijkt de uitwisseling van 

predikers, bezoekers, audiomateriaal en schriftelijk materiaal. De salafi’s maken 

gretig gebruik van dit medium om hun da’wa te verrichten, via websites, You Tube, 

facebook en twitter. Naast de organisaties op de verschillende niveaus en de 

predikersnetwerken geeft het internet mede de manifestatie van de salafi-beweging in 

Nederland vorm. Het is een podium voor informatievergaring en -uitwisseling, 

discussie en vraag-en antwoordrubrieken. Het digitaal salafistisch materiaal is zeer 

omvangrijk en divers. Er zijn talrijke vertalingen van boeken, opnames van lezingen 

en conferenties en You Tube-filmpjes met salafistische inhoud verkrijgbaar. Niet in 

de laatste plaats vinden op het internet discussies tussen verschillende salafi-

netwerken onderling plaats en met representanten van andere islamitische 

interpretaties. 

 

Enkele salafistische organisaties beheren hun eigen website. Al-yaqeen.com is veruit 

de meest actieve en meest gebruikte officiële website die direct gelinkt is aan een 

salafistische organisatie. Deze site voorziet niet alleen in basisinformatie over de 

islam, maar biedt ook audiomateriaal van recitaties en lezingen, een vraag-en-

antwoordrubriek, mediarubriek, kinderrubriek, column, agenda van lezingen en 

cursussen en contactgegevens aan. Al Yaqeen wordt haast elke dag bijgehouden door 

een groep enthousiaste jongeren van de As-Soennah moskee. De andere officiële sites 

(zoals al-islaam.com) die verbonden zijn aan een organisatie lijken qua inhoud en 

opbouw op Al Yaqeen, maar worden lang niet altijd zo actief up to date gehouden. De 

sites zijn meestal met elkaar verbonden via een link en ze berichten over elkaars 

activiteiten. Hierbij zijn ook Belgische salafistische websites betrokken. Salafistische 

organisaties gebruiken het chatprogramma Paltalk, zodat gelovigen conferenties en 

lezingen live op internet kunnen volgen. Sinds een paar jaar zijn er nieuwe websites 

ontstaan die in contact staan met salafistische organisaties: dawah.tv (een initiatief 

van SMJ), islaam.tv en sunnah-tv.nl (betrokken bij ISOOK). Ze voorzien in filmpjes, 

live-uitzendingen van bijeenkomsten en experimenteren met nieuwsbulletins 

(‘islamjournaal’). Facebook wordt gebruikt voor de aankondiging van bijeenkomsten 

of plaatsing van materiaal.  

 

Het internet biedt de beweging een hulpmiddel in de da’wa. Internet overstijgt 

regionale en nationale grenzen en overstijgt daarmee de nadelen van andere 

mobilisatievormen op microniveau. Een breed publiek kan bereikt worden. Religieuze 

autoriteit wordt niet meer alleen lokaal beleefd (Turner, 2007). Een conferentie of 

lezing wordt bijvoorbeeld live vanuit Den Haag of Eindhoven uitgezonden via internet 

waardoor niet alleen de bezoekers van de activiteit kunnen meevolgen, maar ook 

iedereen die de beschikking heeft over een internetverbinding. Er vinden daarnaast 

religieuze activiteiten plaats alleen op het internet, waardoor een lokale context geheel 

verdwijnt. Internet kan op zichzelf onderdeel zijn van de verspreiding van een 

disciplinerend regime. Internet biedt daarom ook een oplossing voor het omzeilen van 

overheidsrestricties. Iedereen heeft de mogelijkheid om een lezing op YouTube te 

plaatsen of via Paltalk te delen zonder enige restrictie. Virtuele bijeenkomsten zijn 

moeilijk te controleren en te beheersen en deelname is laagdrempelig. 

 

Hoewel salafistische organisaties het internet zelf veelvuldig inzetten, waarschuwen 

ze tegelijkertijd voor het gebruik ervan. Ze zijn zich bewust van het uitdagende 

element dat internet biedt voor hun religieuze gezag, zeker onder moslimjongeren die 
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net als andere jongeren veelvuldig gebruik maken van het medium. Een gelovige heeft 

niet alleen de toegang tot concurrerende (religieuze) kennisbronnen, hij/zij kan zich 

hullen in een anonieme identiteit waardoor sociale controle deels onmogelijk wordt 

gemaakt. Men is vrijer om allerlei kwesties aan de orde te stellen. Daarnaast kan 

iedereen zich op het internet als religieuze autoriteit proberen te profileren (De 

Koning & Bartels, 2005). Predikers die niet verbonden zijn aan een organisatie of 

stichting, en soms zelfs geen islamitische opleiding hebben genoten, zogenaamde 

lekenpredikers, maken veelvuldig gebruik van internet om zich te profileren.  

 

In lessen, preken en lezingen waarschuwen predikers voor het ontwrichtende gevaar 

van internet voor geloof, relaties en religieus gezag. Ze hekelen de zogenaamde knip-

en-plakislam die ‘onbetrouwbare geleerden of nep-geleerden’ op internet verspreiden. 

Fawaz Jneid hierover tijdens een conferentie: 

 
‘Een gelovige heeft altijd een sjeik nodig. Kijk uit voor internet, daar staan vaak verkeerde dingen op. 

Die paltalkrooms zijn ook niks, dat zijn de deuren naar het kwaad. Zoek liever algemene plaatsen op 

om kennis te vergaren, zoals de moskee. Als iemand een baard heeft, betekent nog niet dat hij 

betrouwbaar is. Neem niet te snel iets aan.’ 

 

Remy Soekirman zegt tijdens een workshop ‘Praktische tips bij het vergaren van 

kennis’: 
 

‘Als iemand Abu Ahmed heet op het internet dan weet je nog niet of hij betrouwbaar is en de juiste 

kennis bezit. Niet iedereen die kennis van de islam heeft, heeft ook de juiste kennis.’ 

 

De predikers wijzen hiermee op het onderscheid tussen geleerden en het belang van 

de autoriteit van geleerden. Ze vinden dat sommige geleerden niet de ‘juiste’ kennis 

van de islam hebben en de gelovigen daarom op het verkeerde pad kunnen brengen. 

Toch worden de ‘onbetrouwbare’ geleerden bijna nooit tijdens lezingen en 

conferenties bij naam genoemd. Gelovigen zelf noemen liever geen namen, wegens 

het verbod op roddelpraat, het gevaar van fitna
99

, het in stand houden van het 

eenheidsideaal of omdat ze niet weten wie ze moeten volgen. Veel gelovigen kunnen 

niet meer geleerden opnoemen dan enkele Saoedische zoals Utaymin, Ibn Baaz, 

Fawzaan en enkele anderen.  

 

Ondanks de waarschuwingen van de predikers wordt het internet toch veelvuldig 

geraadpleegd. De predikers proberen met hun waarschuwingen voor het internet hun 

volgelingen aan zich te binden en hun autoriteit te beschermen. De predikers pleiten 

overigens niet alleen voor een ‘verstandig’ gebruik van internet, maar ook van 

boeken, televisie en andere media.  

 
‘Kijk ook uit voor boeken. Vraag aan ons of het goede boeken zijn. Kijk ook naar de volledigheid. Hoe 

precies zijn ze in het aanhalen van bewijzen, worden er bijvoorbeeld voetnoten gebruikt. Is het een 

vertaling van een vertaling van een vertaling, kijk daarbij uit! Ook hier weer is het verstandig om zelf 

het Arabisch te leren.’ (Remy Soekirman)  

 

Predikers proberen gelovigen hiermee te stimuleren alleen of met name salafistische 

geënte kennisbronnen te gebruiken en aldus gelovigen aan zich te binden. De 

condities van de exitmogelijkheden staan op deze wijze onder druk omdat ze de 
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kennisname van alternatieve denkrichtingen en interpretaties proberen te 

ontmoedigen. Ze kunnen het informatiegebruik van de achterban echter in dit 

translokale veld niet controleren.   

 

De grotere toegang tot religieuze kennis als gevolg van geletterdheid en nieuwe 

media, maken publieke beschikbaarheid van religieuze bronnen en argumentatie 

mogelijk. Dit maakt geleerden echter niet per se overbodig (Becker, 2009). Zij kunnen 

nog steeds een bijzondere en bepalende rol spelen in de overdracht van religieuze 

kennis door hun verkregen status op basis van hun religieuze kennis en 

overtuigingskracht. Dat is zeker het geval in de salafi-beweging, waarin de leraar-

leerling verhouding een belangrijke factor is in het produceren en consumeren van 

religieuze kennis. Weliswaar staat de autoriteit van leraren onder druk en wordt deze 

voortdurend uitgedaagd, onjuist is het om zomaar van democratisering te spreken 

enkel en alleen omdat kennis beschikbaar is voor een breed publiek. Het gaat er om 

wat gelovigen doen met deze kennis, hoe kennis geproduceerd wordt en welke 

autoriteit verschillende kennisbronnen genieten. Nieuwe media ondermijnen niet per 

se zoals Turner (2007) stelt de autoriteit van traditioneel gezag. Zij dagen deze wel 

uit.  

 

Meer dan de andere organisatiestructuren in de salafi-beweging biedt het internet een 

structuur aan van vrijwilligheid. Internetverkeer is makkelijk toegankelijk en 

uittreding is te allen tijde mogelijk. Internet faciliteert individuen in de eerste plaats in 

informatievoorziening. Dat is gunstig voor de autonomie van betrokken, maar in 

tegenstelling tot organisaties zijn internetgroepen niet per se omgevingen waar 

politieke vaardigheden kunnen worden aangeleerd (Galston, 2000). Uittreding bij een 

online groep is simpelweg te realiseren met een druk op de knop, waardoor het minder 

aantrekkelijk is om bij onenigheid je mening te ventileren en de discussie aan te gaan 

tenzij de deelname gericht is op het aangaan van discussie, verandering of 

beïnvloeding. Vanuit Hirschmans redenering kan een moeizame 

uittredingsmogelijkheid politieke deugden en vaardigheden trainen omdat het aangaan 

van een discussie dan de enige manier is om je ontevredenheid te ventileren 

(Hirschman, 1970). Uittreding is in een online groep echter makkelijk en kosteloos 

waardoor deze in mindere mate kan fungeren als ‘school for democracy’, aldus 

Galston (2000). Daarnaast biedt het internet aan de ene kant  toegang tot alternatieve 

informatie en onderstreept het de veelvormigheid van de religieuze autoriteit van de 

salafi-beweging. Toegang tot informatie en pluriform leiderschap zijn gunstige 

condities voor autonomie. Aan de ander kant gebruikt de salafi-beweging het internet 

om de achterban te disciplineren en oefent zij hiermee invloed uit.  

 

5.8 Conclusie 

 

Organisaties kunnen gunstige effecten hebben op de autonomie van betrokkenen 

omdat zij civic competence kunnen vergroten en hulpbronnen kunnen aanbieden. 

Maar dit is alleen het geval als deze organisaties niet geïsoleerd zijn van de 

samenleving, de informatievoorziening niet eenzijdig is, het leiderschap niet 

eenduidig en hiërarchisch is en de participanten divers zijn. Ook moeten de 

organisaties de democratische politieke context als legitiem beschouwen. Organisaties 

kunnen de civic competence van haar leden vergroten, omdat het kritische, politieke 

en burgerlijke vaardigheden kan aanleren. Deze vaardigheden kunnen waarden 

worden wanneer een organisatie samenwerkt met andere organisaties en geen 
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inclusieve ledenwerving hanteert. Door de samenwerking met andersdenkenden zijn 

burgerlijke waarden zoals gelijkheid en tolerantie aan te leren. Daarnaast kan een 

organisatie een individu versterken door de toegang tot hulpbronnen en distributie van 

informatie. Deze factoren zijn gunstig voor de autonomie van betrokkenen, omdat die 

de exitmogelijkheden vergroten. 

De vraag of de organisatievormen van de salafi-beweging aan bovenstaande criteria 

voldoen, kan op basis van dit hoofdstuk zowel instemmend als ontkennend 

beantwoord worden.  

 

De salafi-beweging bestaat zowel uit organisaties, als uit fluïde, soms tijdelijke 

informele netwerken. De salafi-beweging is niet afgebakend met duidelijke grenzen. 

Er is op alle niveaus, maar niet altijd en in verschillende mate, sprake van informele 

samenwerkingsverbanden met anderen. Externe formele samenwerkingsverbanden 

zijn er echter niet. Op formeel niveau is de salafi-beweging geïsoleerd van andere 

organisaties. Op informeel niveau vindt er wel, maar met moeite, samenwerking 

plaats met andere maatschappelijke organisaties. De organisaties vormen soms een 

brug naar de samenleving door te bemiddelen en hulpbronnen aan te bieden.                  

 

De salafi-beweging wordt niet centraal aangestuurd door één elitegroep of organisatie. 

Er vindt interne informele samenwerking tussen predikers en organisaties plaats, maar 

er is ook interne concurrentie en strijd. Onbetwist hiërarchisch leiderschap heeft een  

negatieve invloed op de autonomie van haar participanten. In een omgeving waar 

gehoorzaamheid aan de leiding van de organisatie wordt verwacht, worden deviant 

gedrag of deviante meningen geproblematiseerd, waardoor de autonomie van 

betrokkenen weer wordt beperkt. Het leiderschap bepaalt voor een deel de omgeving 

waar er al dan niet sprake kan zijn van procedurele onafhankelijkheid en de 

beschikbaarheid van alternatieve kennisbronnen: twee belangrijke voorwaarden voor 

exitmogelijkheden. De religieuze autoriteit in de salafi-beweging is echter diffuus, 

veelvormig, aan verandering onderhevig en staat ter discussie.  

Het internet wordt door de salafi-beweging als middel voor religieuze disciplinering 

gebruikt en is tegelijkertijd een terrein waar religieus gezag wordt uitgedaagd en 

betwist. Het internet biedt bovendien de mogelijkheid om kennis op te doen van 

alternatieve denkrichtingen, andere religieuze interpretaties, exitmogelijkheden en 

politieke rechten. De toegang tot alternatieve kennis is een conditie voor 

exitmogelijkheden en beschermt daarmee tot een bepaalde hoogte de autonomie van 

het individu. Door organisaties en predikers wordt kennisname van alternatieve 

kennisbronnen niet altijd gestimuleerd en soms zelfs ontmoedigd of tegengehouden. 

Predikers proberen de informatievoorziening eenzijdig te houden en het 

informatiegebruik van de participanten te beheersen. In en rondom de organisaties is 

er in zeer beperkte mate ruimte voor discussie. Buiten de invloedsfeer in de moskee 

zijn zij uiteraard niet bij machte om internet- en ander mediagebruik te controleren. In 

hoofdstuk 6 ga ik verder in op de exclusiviteit van en toegang tot kennisbronnen. 

 

De organisaties en netwerken bewegen zich translokaal, waardoor in tegenstelling tot 

een gemeenschapsleven dat zich op één plek manifesteert, de commitment van haar 

participanten tijdelijk en veelvormig is en er zich geen of weinig fysiek isolement 

voordoet. Daarnaast zijn op alle organisatieniveaus de participanten divers wat betreft 

etnische, linguïstische achtergrond, leeftijd en sekse. Diversiteit van participanten 

vergroot de toegang tot alternatieve informatiekanalen. De categorisering van de 
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salafi-beweging als een sekte vind ik problematisch, omdat die voorbijgaat aan de 

veelzijdigheid van de productie en consumptie van religieuze autoriteit. De 

organisatievormen, participatievormen en status van de verschillende predikers zijn 

voortdurend in verandering, ambigu en onder voortdurende onderhandeling waardoor 

er geen sprake is van eenvormige commitment, mate van exclusiviteit en afzondering 

die een analytisch gebruik van de term zou kunnen rechtvaardigen. Er is geen (zoals 

in de door Kanter beschreven utopische gemeenschappen) gemeenschappelijk leven 

waarbij alle dagelijkse bezigheden van de leden zich op één locatie afspelen, die 

gecoördineerd worden vanuit een centraal machtsapparaat. Zowel de omgeving als de 

structuur van de salafi-beweging lenen zich niet voor compleet isolement. Er zijn 

concurrerende organisaties en netwerken die in wisselende mate in contact staan met 

de niet-salafistische omgeving, die zelf wordt gekenmerkt door verandering en 

ambivalentie door moderne ontwikkelingen zoals communicatie- en mediatechnologie 

en  urbanisering.                                                                                                 

 

Het bestaan van organisaties en de professionalisering van de salafi-beweging heeft 

een paradoxale uitwerking op de condities van autonomie. Organisaties zullen 

transparanter worden voor de buitenwereld, bestuursleden en andere functionarissen 

kunnen aangesproken worden of ter verantwoording worden geroepen bij 

(vermoedens van) misstanden. Ook zijn organisaties beter dan informele netwerken in 

staat om informele en formele samenwerkingsverbanden aan te gaan en kunnen zij 

zich minder makkelijk isoleren. Tegelijkertijd zal hun disciplinerende functie 

professioneler en uitgebreider zijn, maar niet per se voor meer eenheid zorgen onder 

de salafi-netwerken. Informele netwerken kunnen zich makkelijker dan de 

organisaties onttrekken aan de openbaarheid. Interne praktijken zijn daardoor minder 

transparant en minder goed te controleren. Eventuele misstanden zoals dwang en 

geweld ontsnappen daardoor meer aan externe controle dan bij een meer formele 

organisatiestructuur met centraal gezag mogelijk is. De informele netwerken die op 

sociale relaties gebaseerd zijn, kunnen de verbinding versterken en de kosten van 

uittreding vergroten.  

 

Het criterium dat de salafi-beweging de democratie als legitiem moet beschouwen is 

in dit hoofdstuk niet behandeld. Dit criterium gaat niet over de structuur van de salafi-

beweging, maar over de politieke opvattingen. Erkennen salafi’s het democratisch 

gezag en daarmee de Nederlandse wetgeving? In hoofdstuk 7 zal ik deze vragen 

beantwoorden. In het volgende hoofdstuk beschrijf ik de religieuze doelstellingen van 

de salafi-beweging. Ik ga in op de inhoud en praktijk van de religieuze en morele 

opvoeding en educatie en analyseer de relatie tussen de religieuze disciplinering en 

autonomie. 
 

 

 

 

 

 


