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Hoofdstuk 6 Religieuze disciplinering en autonomie 

 
6.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk beschrijf ik de geloofsopvattingen die inhoud geven aan de da’wa: de 

wervings- en opvoedingsactiviteiten van de salafi’s
100

. De morele heropvoeding en 

hervorming van de Nederlandse moslimbevolking vormen het doel van het activisme 

van de salafi-beweging in Nederland. Salafi’s proberen op basis van een homogeen 

ideaalbeeld tot een leefstijl te komen die zij rechtvaardiger en bevredigender vinden 

dan andere leefstijlen (De Koning, 2009b, 2011a, 2011c). De religieuze disciplinering, 

die voortvloeit uit het principe: het gebieden van het goede en het verbieden van het 

slechte (al-amr bi-l-ma’ruf wa-l-nahy ‘an al-munkar), krijgt op verschillende manier 

gestalte, bijvoorbeeld door middel van lezingen, conferenties, lessen, websites en het 

geven van advies (nasiha). Deze activiteiten zijn gericht op de hervorming van de 

dagelijkse levensstijl van moslims en is daarmee een belangrijk kenmerk van deze 

utopische beweging (Kanter, 1972; Price et al., 2008). De salafi’s kunnen volgens de 

AIVD (2007) onverdraagzaam zijn en andere moslims onder druk zetten (soms door 

agressie) om conform hun ideologie te leven, dat wil zeggen dat procedurele 

onafhankelijkheid en politieke rechten van andersdenkenden onder druk komen te 

staan. Is het een terechte conclusie van de AIVD dat de inhoud en praktijk van de 

da’wa geen rekening houdt met deze belangrijke condities voor exitmogelijkheden? 

In dit hoofdstuk onderzoek ik hoe de religieuze disciplinering zich verhoudt tot de 

democratische waarde van autonomie. Dat zal ik doen door twee thema’s te 

analyseren, te weten: morele exclusiviteit en de middelen van religieuze 

disciplinering. De erkenning van moreel en religieus pluralisme is een belangrijke 

voorwaarde voor een democratisch bestel (Harrison, 1993; Raz 1986). Dit impliceert 

tegelijkertijd dat iemand mag geloven in (kenbare) objectieve morele kennis of een 

superieure waarheid, en daarmee dus een orthodox geloof kan beleven. Deze persoon 

mag er echter vanuit een normatief-democratische redenering niet zodanig naar 

handelen zodat de politieke rechten van andersdenkenden in het gedrang komen. 

Salafi’s mogen geloven in morele exclusiviteit, maar moeten tolerant zijn jegens 

andersdenkenden, dat wil zeggen de politieke rechten van anderen respecteren. 

Daarnaast is het van belang voor de bescherming van autonomie dat salafi’s geen 

dwang en geweld inzetten bij het realiseren van hun ambities. Ten slotte moet er 

ondanks de morele exclusiviteit kennis van en toegang tot keuzemogelijkheden zijn. 

In dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat ondanks de claim op morele exclusiviteit de 

scheidslijn tussen islamitisch en niet-islamitisch, tussen goed en slecht echter niet 

altijd zo scherp te trekken is in de dagelijkse praktijk, waardoor er ambiguïteit 

optreedt. 

 

                                                           
100

 Het betreft hier opvattingen van voornamelijk predikers die in het veldwerk betrokken zijn geweest, 

dus vooral degenen die verbonden zijn aan de As- Soennah moskee in Den Haag, de El-Fourkaan 

moskee in Eindhoven en de jongerenorganisatie Alfeth in Roermond. De veldwerker heeft deze 

predikers geïnterviewd, informeel gesproken, lezingen van predikers bijgewoond en/of publicaties en 

video-/geluidsopnames van deze predikers bestudeerd. Ook enkele andere salafistische predikers 

komen aan bod. Ik vermeld wanneer het om een opvatting gaat van iemand die kritiek uit op de 

organisaties die hoofdlocatie waren van het onderzoek, van iemand die onafhankelijk te werk gaat of 

die een opvatting ventileert die kenmerkend is voor de jihadistische of quiëtistische tak van het 

salafisme.  
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Drie vragen staan centraal: 

 

- Respecteren salafi’s in hun omgang met afvalligheid, ongeloof, zonde en 

andere interpretaties van de islam de politieke rechten van andersdenkenden? 

- Wordt dwang of geweld als middel gelegitimeerd om te disciplineren? 

- Is er kennis van en toegang tot alternatieve keuzemogelijkheden? 

 

Deze vragen zijn voor autonomie van belang omdat ze gaan over a) procedurele 

onafhankelijkheid, b) kennis van en  het respecteren van politieke rechten (civic 

competence), c) kennis van en toegang tot alternatieve keuzemogelijkheden. Deze 

drie factoren bepalen in welke mate er mogelijkheden zijn voor (partiële) exit, zodat 

er vervolgens ruimte is voor de autonomie van betrokkenen. Het gaat dus om de vraag 

hoe salafi’s een morele hervorming tot stand willen brengen en of ze daarbij geen 

dwang gebruiken en de politieke rechten respecteren. Voordat ik dit kan onderzoeken 

is het eerst belangrijk om te weten wat de inhoud van de morele hervorming en de 

religieuze disciplinering is en waarom er zoveel waarde aan wordt gehecht. Ik geef in 

dit hoofdstuk eerst een uiteenzetting van de verschillende interpretaties van de 

salafistische geloofsopvattingen over da’wa, zoals deze zich in de onderzochte 

netwerken manifesteren. In de salafi-beweging staan drie zaken centraal die 

voortvloeien uit de salafistische methode. Ten eerste wordt het onderwijs en daarmee 

samenhangende opvoeding belangrijk geacht om de gewenste samenleving te 

realiseren, vanuit het principe van tarbiya (opvoeding). In dit onderwijs draait het om 

de ‘juiste’ kennisvergaring over de islam vanuit het principe van tasfiya (zuivering). 

Ten tweede staat het ‘juiste gedrag’ conform de ‘juiste’ islam centraal. De salafi’s 

interpreteren de da’wa breed en dit speelt een dominante rol in hun religieus activisme 

(Adraoui, 2009; Haykel, 2009; Hamid, 2009; Meijer, 2009; De Koning, 2009b, 2011a, 

2011b; Wiktorowicz, 2005b, 2006). In paragraaf 6.2 beschrijf ik de salafistische 

educatie en hoe deze samenhangt met noties van morele exclusiviteit en authenticiteit. 

In 6.3 beschrijf ik de ratio achter het belang van gedragsvoorschriften en de 

disciplinering van gedrag. Hoe interpreteren de salafistische predikers 

‘kennisvergaring’ en ‘goed gedrag en waarom wordt dit zo belangrijk geacht in het 

bereiken van hun morele idealen? Daarnaast draait het om het concept da’wa 

(uitnodigen tot Gods woord) dat gericht is op een brede doelgroep. In 6.4 beschrijf ik 

de inhoud van de da’wa ten aanzien van andere moslims en andersdenkenden. In 6.5 

beschrijf ik de praktijk van het ‘juiste’ gedrag, waarin duidelijk zal worden dat 

ondanks het morele exclusivisme er enige mate van pragmatisme is als gevolg van 

contextuele factoren en noties van individualisme. In 6.6 ga ik dieper in op de vraag 

of dwang wordt gelegitimeerd in de religieuze disciplinering en hoe individualisering 

van geloof consequenties heeft voor de houding tot dwang. In 6.7 beschrijf ik ten 

slotte de opvattingen over en omgang met afvalligheid, zonde en ongeloof in relatie 

tot de discussies over de concepten takfir en al-wala wa-l-bara, die soms als 

legitimering van geweld tegen andersdenkenden gebruikt worden. 

 

6.2 Salafistische educatie: Kennis met een grote K 

 

In deze paragraaf beschrijf ik de relatie tussen het salafistische idee van superieure 

religieuze en morele kennis en autonomie. Moreel exclusivisme staat op gespannen 

voet met de autonomie van individuen omdat het andere opvattingen problematiseert 

en daarmee (partiële) exit bemoeilijkt of misschien wel onmogelijk maakt. Voordat ik 
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deze relatie onderzoek beschrijf ik eerst wat het belang is van kennisoverdracht voor 

de salafi-beweging en hoe deze vorm krijgt.  

 

De predikers van de onderzochte centra leggen, vanuit het principe tarbiya (onderwijs 

en opvoeding in het kader van de ‘zuivere’ islam) en tasfiya (geloof zuiveren van 

gewoonte en traditie) sterk de nadruk op de noodzaak van de vergaring van kennis 

over de salafistische geloofsleer en methode.
101

 De morele heropvoeding moet 

volgens salafi’s in de eerste plaats tot stand komen door kennisvergaring. Salafistische 

moskeeën zijn in vergelijking met andere islamitische organisaties daarom 

buitengewoon actief in het organiseren van cursussen, lezingen en dawra’s 

(conferenties). Hoewel het bezoeken en geven van lezingen wordt aangemoedigd, 

wordt vooral het belang van het volgen van lessen benadrukt. Deelname aan de 

onderwijsactiviteiten wordt ook beschouwd als een vorm van aanbidding (ibada) van 

Allah en wordt daarmee een doel op zichzelf (zie ook De Koning, 2009b). Het belang 

van onderwijs en andere vormingsactiviteiten wordt dus in het kader van de da’wa en 

als aanbidding van Allah gezien. De gedachte is dat de moslim hasanat
102

 verricht 

door het bezoeken van deze activiteiten. Toch vinden de predikers het niet voldoende 

om sec aan de activiteiten deel te nemen. Ze leggen sterk de nadruk op de 

leermomenten die moeten doorklinken in het dagelijks leven van de gelovigen en  

verwachten dat ze de ‘kennis in daden omzetten’. De predikers benadrukken 

bovendien dat onderwijsactiviteiten en lezingen om Allah te aanbidden met de ‘juiste’ 

intentie gevolgd moeten worden. 

Kennisvergaring wordt als noodzakelijk geacht in het bereiken van religieuze idealen 

(Jouili & Amir-Moazami, 2006). Maatschappelijke problemen en de zwakke positie 

van moslims worden in hun ogen veroorzaakt door onwetendheid en foute ‘kennis’ 

over de islam en een zwakke iman (innerlijk geloof). Tarbiyah van de 

moslimgemeenschap zal zorgen voor meer geluk in dit leven en in het hiernamaals, 

stellen salafi’s. Ze zien de islam als een bescherming en een oplossing voor alle 

problemen. De problemen van de huidige moslimgemeenschap zoals criminaliteit en 

moreel verval worden door salafi’s toegeschreven aan het negeren van de islamitische 

principes (zie ook De Koning, 2011c: 181). De omringende wereld wordt als een 

beproeving voorgesteld waarin zedeloosheid, drugs- en drankgebruik en criminaliteit 

zegevieren. Salafi’s zien ook vaak hun eigen leven, voordat zij begonnen met 

praktiseren conform het salafisme, als een periode van duisternis en leegte. Ze zeggen 

zich herboren en gelukkig te voelen. Het zich afzetten tegen een gepercipieerde 

immorele, onrechtvaardige en ongezonde omgeving is een kenmerk van de utopische 

beweging. Evenals de notie dat een verloren ideaal opnieuw gerealiseerd kan worden 

en de vergaring van kennis van dit ideaal, middels onderwijsactiviteiten de eerste stap 

is in het bereiken van perfectie (Kanter, 1972). 

De onwetendheid van moslims over de islam wordt volgens de salafi’s veroorzaakt 

door een gebrek aan ‘kennis’ van de Koran en de sunna, praktijken die onterecht als 

islamitisch worden beschouwd en een slechte beheersing van de Arabische taal. Er 

wordt in de centra sterk de nadruk gelegd op de noodzaak de Arabische taal te 

kennen. Dit wordt immers gezien als sleutel tot ‘kennis’ van de islam. Niet alleen de 

Koran is in het Arabisch geschreven, ook belangrijke andere bronnen zijn dat. Omdat 

                                                           
101

 De salafistische principes van (her)opvoeding via kennisvergaring en zuivering worden soms 

expliciet benoemd in de benamingen van salafistische organisaties. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het 

Instituut voor Opvoeding en Educatie en de Islamitische Stichting voor Opvoeding en Overdracht van 

Kennis (ISOOK). 
102

 Hasanat zijn vrome daden die een gelovige religieuze beloning (ajr) kunnen opleveren. 
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de Koran in het Arabisch als de oorspronkelijke bron en het letterlijke woord van God 

wordt gezien, is elke vertaling slechts een ‘interpretatie van de betekenis’ en dus 

minderwaardig. Naast de Arabische taal wordt kennis over de ‘ware’ islam van groot 

belang gezien in het onderwijs.  

Het vergaren van ‘kennis’ over de ‘juiste’
103

 islam is een manier om dichterbij een 

ideale samenleving te komen. De tegenhanger van deze ideale samenleving is de 

wereld van de zogenaamde jahiliyya (onwetendheid). Hoewel dit islamitische concept 

oorspronkelijk de benaming is voor de pre-islamitische periode, wordt de term in 

salafistische kringen ook wel gebruikt om de onvolmaaktheid van de umma op dit 

moment aan te duiden en de onvolmaaktheid van de moderne tijd
104

. Kennis (ilm) en  

onwetendheid (jahiliyya) worden hierbij gebruikt als elkaars tegengestelden, het 

goede en het slechte (zie ook Jouili & Amir-Moazami, 2006). Met het gebruik van 

deze dichotomieën onderstrepen de salafi’s de verhevenheid van de ‘juiste’ islam. In 

maatschappijen van jahiliyya heerst immoraliteit en shirk. De onwetendheid onder de 

moslims en hun gebrek aan praktisering is volgens salafi’s ook de oorzaak van de 

slechte status van de islam. Alleen opvoeding van de umma zal voor verbetering 

zorgen op religieus, cultureel, sociaal, politiek en economisch vlak, aldus de salafi’s. 

Traditioneel wordt de islam als een verlichting gezien in de duistere periode van 

jahiliyya. Zo gebruiken de salafi’s de term jahiliyya in hun eigen context. De 

hervorming van de levensstijl van moslims om hen te beschermen tegen immoraliteit, 

onderdrukking en verleiding is kenmerkend voor deze utopische beweging (Kanter, 

1972; Price, et al., 2008). De ‘juiste’ en ‘zuivere’ islam zal de huidige maatschappij 

met al haar dwalingen hervormen en de moslims verlichten, geloven ze. Daarbij is het 

de bedoeling dat de opgedane kennis ook gepraktiseerd wordt. 

 

De minderwaardigheid van menselijke kennis 

 

In een salafistische context verwijst ‘kennis’ expliciet naar salafistische interpretaties 

van de islam, dus niet naar kennis in brede zin. Salafi’s claimen deze 

geloofsinterpretatie als de enige ware islam; deze wordt voorgesteld als de enige 

waarheid en dus de enige ware kennis. Andere vormen van kennis, zoals 

wetenschappelijke kennis, kúnnen op deze waarheid berusten maar zijn in wezen 

ondergeschikt aan de religieuze bronnen. Als een wetenschappelijke uitspraak of 

theorie in tegenspraak is met de Koran of de sunna dan is deze uitspraak of theorie 

onwaar. Religieuze argumentatie op basis van de religieuze bronnen kan ondersteund 

worden met andere kennisbronnen, mits ze de argumentatie ondersteunt (zie ook 

Becker, 2009). De salafi-beweging gaat dus uit van een superieure waarheid van de 

islam, zoals het gebruik van de term ‘zuivere’ islam al doet vermoeden, en 

                                                           
103

 Steeds als ik in de tekst het woord ‘juist’ gebruik (bijvoorbeeld ‘juiste’ islam, ‘juiste’ kennis, ‘juiste’ 

gedrag), dan bedoel ik hiermee de betekenis die salafi’s zelf aan het woord ‘juist’ geven. ‘Juist’ 

betekent volgens salafistisch jargon, al datgene dat conform de salafistische methode ‘juist’ is. Het 

woord moet dus gezien worden als een native term. Ook alle andere woorden die tussen 

aanhalingstekens staan, zijn native terms, dat wil zeggen woorden zoals salafi’s die gebruiken en 

interpreteren, zoals bij het woord kennis wanneer het een salafistische betekenis betreft. 
104

 Sayyid Qutb, een belangrijke ideoloog van de moslimbroederschap, introduceerde de hedendaagse 

betekenis van de term jahiliyya om Arabische regimes te veroordelen die volgens hem de soevereiniteit 

van God (hakimiyya) schonden omdat zij niet geheel conform de shari’a regeerden. Deze toepassing 

van de term die oorspronkelijk geldt als benaming van de pre-islamitische periode is overgenomen door 

verschillende islamistische en salafistische groeperingen om de hedendaagse tijd te kenschetsen (zie 

bijvoorbeeld Haykel, 2009: 48; Hoebink, 2004: 216; Meijer, 2009: 4, 25; Wagemakers, 2010: 61; 

Wiktorowicz, 2006). 
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veronderstelt een hiërarchie van verschillende kennisbronnen. Deze superioriteit 

omvat ook een claim op morele waarheid omdat het gaat over dat wat goed en slecht 

is. Volgens salafi’s bestaat er objectieve morele kennis. Het is evident, dat er binnen 

de salafi beweging daarom in ieder geval op ideologisch niveau geen ruimte is voor 

moreel of religieus pluralisme. Dit pluralisme bestaat volgens salafi’s ook niet binnen 

de islam; er is slechts één correcte interpretatie van de islam (Wiktorowicz, 2006). 

 

In de overdracht van de ‘kennis’ staan begrippen als redelijkheid en authenticiteit 

centraal. De ‘kennis’ wordt door salafi op een standaard manier overgebracht conform 

bepaalde regels van religieuze argumentatie. Het belang van een bepaalde geloofs- of 

gedragsregel wordt aangetoond aan de hand van koranverzen en hadith die worden 

voorgedragen als bewijzen. Onderbouwing van stellingen met behulp van deze citaten 

als dalil (bewijs uit ‘betrouwbare’ bronnen) vinden salafi’s de enige acceptabele 

argumentatie. Argumentatie op basis van logische redeneringen wordt niet getolereerd 

tenzij ze de theologische argumentatiewijze onderstrepen (Becker, 2009). Het 

logische verstand van de mens wordt beschouwd als beperkt en beïnvloed door 

emoties en driften, en gevoelig voor influisteringen van de shaytan (duivel). Dat 

neemt niet weg dat het ‘waarheidsgehalte’ van bepaalde religieuze kennis soms 

bekrachtigd wordt door het gebruik van ‘gezond verstand’ en ‘logisch redeneren’. 

Salafi’s koppelen de notie van waarheid niet aan kritiekloze volgzaamheid van een 

religie die voorschrijft wat goed en fout is. 

 
‘Als je ouder wordt ga je kritisch kijken naar de islam. Eerst is het je moet dit, je moet dit niet. Je moet, 

je moet. Maar vervolgens ga je daar wijsheid uit halen.’ (prediker Faisal) 

 
‘Gods woord is als een natuurwet. Net zoals je onder water niet kunt ademen, een natuurwet is. Islam is 

een logica, geen onderdrukking. Je plukt er de vruchten van als je dat gaat zien.’ (Ahmed) 

 

Deze uitspraken geven weer hoe salafi’s staan ten opzichte van het gepercipieerde 

waarheidsgehalte van de teksten. Een verstandig mens begrijpt de wijsheid en 

redelijkheid achter de verboden en geboden van de islam, zo wordt gedacht. Het 

getuigt volgens de salafi’s dan ook van verstand en wijsheid om deze regels te volgen. 

Deze rationalisering van de superioriteit van de salafistische kennis, door deze met 

redelijkheid te omkleden, zorgt ervoor dat er een claim van authenticiteit wordt 

gelegd.  

 

Deze uitspraken geven weer hoe salafi’s staan ten opzichte van het gepercipieerde 

waarheidsgehalte van de teksten. Een verstandig mens begrijpt de wijsheid en 

redelijkheid achter de verboden en geboden van de islam, zo wordt gedacht. Het 

getuigt volgens de salafi’s dan ook van verstand en wijsheid om deze regels te volgen. 

Deze rationalisering van de superioriteit van de salafistische kennis, door deze met 

redelijkheid te omkleden, zorgt ervoor dat er een claim van authenticiteit wordt 

gelegd. Salafi’s proberen de gehoorzaamheid aan de religieuze bronnen die zij als 

superieur beschouwen, te rationaliseren en te verbinden met de notie authenticiteit 

door deze voor te stellen als gelijk aan ‘de menselijke natuurlijke aanleg’ (fitrah). Het 

praktiseren van de islam wordt gezien als een terugkeer naar de natuur van de 

mens
105

. Deze terugkeer naar de ‘ware’ islam moet als een streven naar authenticiteit 

worden beschouwd. Hierbij wordt een verbinding gemaakt tussen het streven naar 

                                                           
105

 Volgens de islam wordt ieder mens geboren als moslim. Deze geloofsvoorstelling representeert de 

natuurlijke toestand van de mens als moslim (Bartels, 2004a).  
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religieuze authenticiteit en de authenticiteit van het zelf. Het praktiseren van de islam 

wordt door salafi’s gekenschetst als het ‘volledig jezelf zijn’. Het praktiseren van een 

authentieke islam is daarmee ‘authentiek zijn’ (zie ook De Koning, 2011c). De 

dominante cultuur van authenticiteit, waarin het jezelf zijn, en het zoeken naar je ware 

zelf, en dus persoonlijke vrijheid, autonomie en keuzevrijheid centraal staan, maakt 

het mogelijk dat mensen kunnen kiezen voor een sterk disciplinerende religiositeit 

waarin conformisme aan een morele waarheid centraal staat, zoals in de salafi-

beweging. Tegelijkertijd wordt de keuze voor dit conformisme uitgelegd als 

‘authentieke’ keuze, voor een authentiek, puur geloof, dat is ontdaan van ‘onechte’, 

‘niet-zuivere’ religieuze en culturele tradities en wordt de beleving ervaren als ‘jezelf 

kunnen zijn’. Deze processen zijn ook zichtbaar onder christelijke groeperingen, zoals 

het evangelisme (Bracke, 2008, Van Dijk-Groeneboer et al., 2010: 57-62; Roeland, 

2009). Salafi’s vermengen dus een sterke hang naar authenticiteit met de 

onderwerping aan een disciplinerend regime. De keus voor een sterk disciplinerende 

religie beschouwen betrokken daarmee als een uitdrukking van autonomie.   

 

Het idee van superioriteit van de ‘zuivere’ islam gaat daarnaast samen met een cultuur 

van bescheidenheid onder salafi’s. Het is weliswaar een belangrijke taak van elke 

moslim om kennis te vergaren, dit mag niet tot ijdelheid of arrogantie jegens anderen 

leiden of op ijdele wijze geëtaleerd worden. Dit vanuit de overtuiging dat alleen God 

de ware kennis bezit. Gelovigen geven tijdens het veldwerk aan het erg moeilijk te 

vinden om over de islam te praten. Ze stellen dat ze niet genoeg ‘kennis’ hebben en 

verwijzen een vragensteller liever naar ‘geleerden’ of drukken hem een boek in zijn 

hand. Als ze al stelling nemen over de islam doen ze dit aan de hand van verzen uit de 

Koran of overleveringen van Mohammed en diens metgezellen, vaak gecombineerd 

met de uitdrukking allahu a'lam, God weet het het beste. Ze zullen nooit of 

nauwelijks een stelling over de islam beginnen met de woorden: ‘ik vind’ of ‘ik denk’. 

Het idee is dat alleen God bepaalt wat waarheid is. Via de ‘betrouwbare’ bronnen is 

deze waarheid kenbaar, niet door menselijke overwegingen. De menselijke rede wordt 

niet toereikend bevonden om de goddelijke waarheid te kennen en te begrijpen. 

Sommige lezingen worden door predikers afgesloten met de woorden: 

 
‘Ik hoop dat Allah mij vergeeft, dat wat ik fout heb gezegd.’  

 

‘Alles wat ik goed heb gezegd is van Allah, alles wat ik fout heb gezegd is van mij of de shaytan.’  

 

Ook hiermee wordt aangegeven dat de mens niet de waarheid kan spreken, maar 

alleen God. De kennis die een mens kan hebben, schiet altijd tekort. Veel salafi’s 

stellen dan ook: 

 
‘In de islam ben je nooit klaar met leren.’  

 

Met deze uitspraak illustreren ze de noodzaak van het intensief volgen van onderwijs, 

de nederigheid van de mens en de grootsheid van Allah. Salafi’s vinden het met het 

oog op de morele hervorming van de moslimbevolking dus erg belangrijk om zich de 

islamitische ‘kennis’ eigen te maken die zij als superieur beschouwen ten opzichte 

van andere kennis. Dat betekent echter niet dat de leer de kennisname van andere 

morele, wetenschappelijke of religieuze kennis verbiedt. Integendeel, de studie van 

andere kennis wordt soms gestimuleerd om enerzijds de immoraliteit, onredelijkheid 

of minderwaardigheid ervan te doen inzien, en anderzijds de grootsheid van Gods 

schepping te ervaren.  
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‘Ik lees over politiek, filosofie, Wittgenstein en Nietzsche. Je moet kennis opdoen. Zo kan je anderen 

beter weerleggen met betere argumentatie.’ (Ahmed) 

 

Daarnaast wordt het volgen van een studie na de middelbare schooltijd sterk 

aanbevolen om een betere maatschappelijke positie van de moslims te kunnen 

verwezenlijken. Dit ondermijnt het idee dat een salafistische levensstijl per definitie 

afzijdigheid, isolement of een breuk met de samenleving inhoudt, zoals bijvoorbeeld 

Adraoui stelt (Adraoui, 2009). Salafi’s verbieden het opdoen van andere kennis dan 

de islam niet, maar gelovigen worden ook niet altijd gestimuleerd om het wel te doen. 

De boekenkasten in salafistische organisaties en ondernemingen zijn louter gevuld 

met salafistisch georiënteerde boeken. Onder salafi’s zijn er grote verschillen te zien 

in de mate waarin kennis van andere denkrichtingen wordt opgedaan.  

 

De salafi’s leggen een claim van authenticiteit op hun interpretatie van de islam en 

sluiten religieus en moreel pluralisme op ideologisch niveau uit door hun idee van 

morele en religieuze superioriteit. Hierdoor staat de salafi-beweging op gespannen 

voet met een voorwaarde voor exitmogelijkheden, namelijk de beschikbaarheid en 

kennis van alternatieve mogelijkheden. Alternatieven zijn door de notie van 

superioriteit per definitie inferieur en afkeurenswaardig. Vanuit de ideologie worden 

alternatieven dus negatief beoordeeld. Dat wil niet zeggen dat ze niet beschikbaar zijn 

of dat salafi’s er geen kennis van hebben. De volgende contextuele factoren zijn 

hierbij cruciaal: 

 

- Gelovigen komen door verplicht basis- en middelbaar onderwijs in Nederland 

in contact met andere kennisbronnen en geldende politieke rechten.
106

 

- Gelovigen (mannen en vrouwen) worden in de salafi-beweging aangespoord 

om na de middelbare school een opleiding te volgen. 

- Gelovigen hebben toegang tot andere bronnen door internet, openbare 

bibliotheken, onderwijsinstellingen, kranten, televisie en door het contact met 

niet-salafistische personen. Deze toegang wordt weliswaar tot een bepaalde 

hoogte gereguleerd maar wordt niet verboden of anderszins onmogelijk 

gemaakt.  

- Gelovigen die zich actief mengen in het politiek-maatschappelijke debat 

hebben de nodige maatschappelijke kennis nodig om een podium te kunnen 

verwezenlijken en vergaren deze dan ook op intensieve wijze. Met andere 

woorden: sommige salafi’s zijn erg goed op de hoogte wat er in de wereld om 

hen heen speelt. 

- Effectieve da’wa-technieken vereisen kennis van de maatschappelijke en 

culturele achtergronden van de doelgroepen, en dientengevolge is kennis van 

andersdenkenden noodzakelijk. 

 

Uit bovenstaande opsomming blijkt dat er in het dagelijkse leven van salafi’s 

tegenstrijdigheden zijn. De salafi’s geloven in een eenduidige religieuze waarheid 

maar worden omgeven door een pluralistische realiteit. De context bepaalt dat er voor 

salafi’s in de praktijk wel toegang én kennis is van alternatieven en politieke rechten. 

De bovenstaande factoren zorgen er voor dat de beleefde superioriteit niet 
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 Daarnaast ondersteunt het onderwijs het aanleren van de Nederlandse taal. Taal kan ook als 

belangrijk onderdeel van civic competence beschouwd worden. Taal biedt immers toegang tot kennis 

over burgerlijke en politieke vaardigheden.  
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noodzakelijkerwijs gepaard gaat met onwetendheid over alternatieven en politieke 

rechten. Salafi’s leven in de Nederlandse maatschappij die toegang biedt tot politieke 

rechten en alternatieve kennis, waardoor er sprake is van civic competence. Er is 

toegang tot alternatieve mogelijkheden, ook al worden deze door de salafistische 

ideologie als inferieur beschouwd. Dit laatste punt is cruciaal. Er moet niet alleen 

toegang zijn tot alternatieven deze moeten ook adequaat zijn (Slijper, 1999) Het kan 

niet alleen een keuzemogelijkheid zijn tussen goed (in dit geval de ‘ware’ islam) en 

kwaad (in dit geval niet-islamitische of anders-islamitische). Later in dit hoofdstuk zal 

ik duidelijk maken dat de scheidslijn tussen islamitisch en niet-islamitisch, tussen 

goed en slecht echter niet altijd zo scherp te trekken is in de dagelijkse praktijk van 

salafi’s. Het idee van religieuze waarheid beperkt de exitmogelijkheden, maar de 

context van de Nederlandse salafi-beweging zorgt ervoor dat de exitmogelijkheden 

weer gunstig beïnvloed worden. Ik heb steeds aangegeven dat de salafi-beweging 

uitgaat van een morele waarheid en de ontkenning van islamitische pluralisme. Dit 

suggereert dat er een eenduidige kennisautoriteit is, maar dat is niet zo. Een 

belangrijke nuance moet hier worden gemaakt. Vanwege de eindeloze interne 

disputen over de precieze inhoud van deze waarheid en de ambivalentie van het 

religieus leiderschap, is er in de praktijk geen eenduidige kennisautoriteit, waardoor 

de morele grenzen ter discussie staan. Hierdoor is er meer ruimte voor de autonomie 

van de betrokkenen omdat er meer ruimte is om een eigen invulling te geven aan de 

morele kennis. 

 

Ik heb in deze paragraaf beschreven dat de salafi’s het opdoen van ‘kennis’ veel 

gewicht geven in hun streven naar de hervorming van de Nederlandse 

moslimbevolking. ‘Kennis’ is in salafistische context altijd een synoniem voor 

salafistische interpretaties van de islam. De morele opvoeding heeft echter zeker niet 

alleen betrekking op het overbrengen van inhoudelijke kennis. Salafi’s zijn er op 

gebrand dat deze ‘kennis’ uiteindelijk wordt gepraktiseerd in gedrag. Ze geloven dat 

het gedrag en de intentie (ikhlas) van de gelovige uiteindelijk doorslaggevend zijn op 

de dag des oordeels, als elk mens verantwoording moet afleggen over zijn daden. 

 

6.3 Salafistische gedragsvoorschriften: het ‘juiste’ gedrag in deze wereld en het 

hiernamaals 

 

Salafi’s streven naar de morele heropvoeding van moslims door een terugkeer naar 

een ‘zuivere’ islam. In deze paragraaf beschrijf ik waarom de salafi’s naast 

kennisvergaring waarde hechten aan het nakomen van de islamitische leef- en 

gedragsregels. De nadruk op gedrag zorgt ervoor dat de salafi-beweging het imago 

heeft van een religieuze politie en daarmee dwangmiddelen inzet om het (religieuze) 

gedrag van mensen te disciplineren. Voordat ik inga op de vraag hóe de salafi-

beweging gedrag probeert te disciplineren en of salafi’s daarbij procedurele 

onafhankelijkheid als belangrijke conditie van exitmogelijkheden respecteren, 

beschrijf ik eerst de ratio achter het belang van gedrag. 

 

Salafi’s zien de islamitische gedragscodes die volgens hen voortvloeien uit de 

islamitische bronnen, als een verplichting voor elke moslim. Salafi’s vinden het de 

taak en de verplichting van elke moslim om allereerst kennis te vergaren om 

vervolgens deze kennis om te zetten in gedrag. Dit gaat over religieuze verplichtingen 

zoals het gebed maar ook over sociale omgangsvormen. Gedrag moet in detail het 
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geloof belichamen. De salafi-beweging toont zich hiermee als een beweging die de 

kenmerken vertoont van de utopische beweging zoals Kanter die verwoordt: 

 
‘In general, it is important for utopians to believe life is an expression of their ideas, that there is no 

separation between their values and their way of life. They object to what they view as hypocrisy on 

the outside’ (Kanter, 1972: 54).   

 

Het ‘juiste’ gedrag is inherent aan de geloofsbeleving. Het streven naar perfectie 

zowel in kennis als in gedrag, in woord en daad, is een kenmerk van de utopische 

beweging, waarbij  geloof synoniem is voor gedrag. 

 
‘Utopians often feel that spiritual or intellectual experiences must be expressed through bodily states’ 

(Kanter, 1972: 50). 

 

Rituelen, alsook alledaags gedrag, symboliseren de waarden van de salafi-beweging. 

Rituelen symboliseren daarnaast de groepsidentiteit en verbinden gelovigen aan de 

salafi-beweging (Downton & Wehr, 1998). De predikers uiten in lezingen en 

publicaties regelmatig hun frustratie over het niet nakomen van de gedragsregels 

onder moslims. Ze vinden dat de gelovigen zouden moeten doen wat de boeken hun 

opdragen.  
 

‘We weten dat we de boeken hebben maar we doen er niks mee. Het is als een dier die dorst heeft, die 

niet drinkt terwijl het water op zijn rug draagt.’ (Abu Mos’ab)
 107

 

 
‘Ieder van ons heeft thuis wel een kast staan, die over de hele oppervlakte bedekt is met boeken. Maar 

als datgene in die boeken niet naar daden wordt vertaald, dan kan je beter die boekenkast maar 

verbranden.’ (Abu Ismail)
108

  

 

Salafi’s benadrukken dat het geloof (iman) van een moslim opgebouwd is door 

innerlijk geloof én gedrag. Het geloof staat of valt op basis van deze twee elementen 

(Haykel, 2009). Interne discussies over wanneer het gerechtvaardigd is iemand tot 

ongelovige te verklaren (takfir doen) hangen sterk samen met dit tweevoudige idee 

van iman (Wiktorowicz, 2006) (zie verder in paragraaf 6.7). Salafi’s benadrukken de 

noodzaak de islam uit te dragen via het ‘goede gedrag’. Mohammed wordt 

voorgesteld als iemand die de boodschap van Allah in perfectie in gedrag vertoonde, 

daarom staat de hadith centraal bij de educatie van dit gedrag. Maar ook de Koran 

wordt voorgesteld als handboek voor goed gedrag. ‘Wees een wandelende Koran’, is 

een veelgebruikte uitdrukking. Het ‘goede’ gedrag betekent gedrag conform de 

islamitische of nauwkeuriger gezegd salafistische richtlijnen en dient meer doelen.  

Het laten zien van het ‘juiste gedrag’ wordt ten eerste gezien als een vorm van da’wa. 

Door aan de islamitische leefregels vast te houden zal er vanzelf een positiever beeld 

ontstaan over de islam, denken de salafi’s. Ze houden ervan verhalen te vertellen over 

bekeringen die in hun ogen op wonderlijke wijze hebben plaatsgevonden, enkel en 

alleen door het ‘nobele’ gedrag te zien van een moslim. Zo gaat het verhaal dat 

iemand zich bekeerde omdat hij een moslim ‘bismillah’ (in de naam van God) hoorde 

zeggen, voordat hij begon te eten. Een ander voorbeeld is het verhaal dat iemand 

moslim werd toen hij een moslim zag die met de rechterhand at
109

. Het idee is dat 
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 Lezing Abu Mos’ab ‘Onze noodzaak naar het juiste gedrag’. 
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 Lezing Abu Ismail ‘Het omzetten van kennis naar daden’. http://www.al-

yaqeen.com/nieuw/mediatheek/rm.php?id=31&teller=n, gezien 30 september 2008. 
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 Het artikel ‘Ik at met rechts en de ober werd moslim!’ http://www.al-

yaqeen.com/nieuw/bibliotheek/artikel.php?id=26&zoek=niet-moslims, gezien 22 augustus 2008. 
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zo’n klein gedragsverschil vragen kan oproepen bij ongelovigen. Salafi’s geloven dat 

als mensen het ‘goede’ gedrag zien, zij zich afvragen wie of wat hen tot dat gedrag 

heeft geleid. Het antwoord is simpel voor salafi’s: de islam ofwel Allah leidt hen 

daartoe. Met deze verhalen drukken ze hun idee van de verhevenheid van de islam uit. 

Het ‘goede gedrag’ is niet alleen een uitnodiging naar de islam, het is in de eerste 

plaats een manier om Allah te aanbidden, én het middel om het paradijs te bereiken. 

‘Goed gedrag’ is gedrag dat voortvloeit uit de normen en waarden van de islam en dan 

vooral zoals het gedrag was van Mohammed en zijn metgezellen. Als algemene 

voorbeelden worden dan genoemd: het naleven van voedsel- en 

reinheidsvoorschriften, het in acht nemen van de kledingvoorschriften, het regelmatig  

gedenken van Allah, het correct uitvoeren van rituele verplichtingen, gehoorzaam zijn 

aan je ouders, kuis en rechtvaardig zijn en je buren goed behandelen. Vele lezingen 

worden gewijd aan het onderwerp akhlaq (goede eigenschappen en gedrag/ethiek). De 

salafi’s stellen dat het gedrag van de ‘echte’ moslims het meest nobele, rechtvaardige 

en beschaafde gedrag is. Daarom zijn de salafi’s ervan overtuigd dat een terugkeer 

naar de islam ten goede kan komen aan de Nederlandse maatschappij. Het idee is dat 

de ‘zuivere’ islam de gelovigen tot bewuste morele mensen maakt, die met veel zorg 

en inzet kunnen bijdragen aan maatschappij, mens en natuur. Niet zelden worden 

andere mensen neergezet als onbeschaafde of immorele mensen.  

 
‘De enige manier om een verheven positie te krijgen is door het geloof en dat zijn dus de juiste 

gedragingen.’ (Abu Mos’ab
110

)  

 

Juist het ‘verlaten van de islam’ heeft grote problemen veroorzaakt, vinden salafi’s. 

Ze zien het volgen van de ‘juiste’ islam als de oplossing van alle maatschappelijke en 

persoonlijke problemen, zoals economische crises, criminaliteit, verslaving, anorexia, 

ongewenste zwangerschappen en echtscheidingen. Ze vinden bijvoorbeeld dat de 

criminaliteit en overlast van Nederlands-Marokkaanse hangjongeren ten onrechte 

wordt toegeschreven aan de islam. Ze stellen dat juist de islam tot heropvoeding van 

de umma zal leiden. Salafi’s zijn ervan overtuigd dat de naleving van de regels hen 

een verheven positie verschaft en succes op de aarde verzekert. Is het niet op deze 

aarde, dan is het na dit wereldse leven. Het leven volgens een ‘zuivere’ islam geeft 

hen een gevoel van empowerment. Salafi’s zien het als een beloning van Allah 

wanneer zij een goede baan bemachtigen, veel geld verdienen of een prestigieuze 

studie volgen. Ze zien het als een teken van hun religieuze superioriteit (zie ook 

Adraoui, 2008, 2009).
111

 

 

De salafistische perceptie van de huidige tijd komt ook tot uitdrukking in hun 

beoordeling van zogenaamde ‘verkeerde rolmodellen’ en de waarde die ze hechten 

aan het leven van Mohammed en zijn metgezellen.  
 

‘Dit pad is het pad van de groten, van de geweldigen. De boodschappers van Allah: waren zij dansers, 

artiesten? Nee, dat waren zij niet. Dat zijn onze idolen, onze voorbeelden. En niet (…) Beckham en 

dergelijke. (…) Als jij denkt aan van der Vaart, van Basten, gedenken ze jou? Weet dat Allah jou altijd 

gedenkt.’ (Suhayb Salam)
112

 

 

                                                           
110

 Lezing Abu Mos’ab ‘Onze noodzaak naar de juiste gedrag’. 
111

 Ook door Gülenvolgelingen in Nederland wordt maatschappelijk succes als een beloning gezien van 

God voor hun vrome levensstijl (van Bruinessen, 2010: 27). 
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 Lezing ‘De verheven ambitie’ van Suhayb Salam. De namen die hij noemt zijn voetballers. 
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De sunna heeft een centrale, zeer belangrijke betekenis voor de salafi’s. Het gedrag 

van Mohammed en zijn metgezellen wordt als voorbeeldig afgeschilderd. Op basis 

hiervan wordt hun utopie opgebouwd van het bestaan van een ware zuivere islam en 

ware gelovigen. Het nastreven en koesteren van een utopie is kenmerkend voor de 

utopische beweging (Price et al., 2008). De kennis van de sunna voorziet in de 

opbouw van een specifiek subject, dat wil zeggen hoe een moslim moet zijn en hoe hij 

of zij zich moet gedragen (zie ook Becker, 2009: 83). Op die manier wordt getracht 

moslims tot islamitische persoonlijkheden om te vormen. Veel lezingen gaan over de 

‘nobele’ en ‘rechtschapen’ karakters van Mohammed en zijn eerste volgelingen. Ook 

wordt er lesgegeven over de biografie van deze personen. De levens van deze ‘vrome 

voorgangers’ moeten worden nagebootst, vinden de salafi’s, het liefst tot in detail.  

In deze context worden personen die gewoonlijk door jongeren worden geïdealiseerd, 

zoals bijvoorbeeld filmacteurs, zangers en voetballers, voorgesteld als de verkeerde 

personen om te volgen. De predikers ridiculiseren moderne rolmodellen en zetten zich 

af tegen de moderne cultuur, die zij beschouwen als oppervlakkig amusement waar 

losbandigheid en uiterlijk vertoon hoog in het vaandel staan. 

 
‘Ik smacht naar personen zoals de sahaba. Ik denk dat we in deze tijd, de tijd waarin wij leven, waarin 

eigenlijk de islam moeilijke tijden moet doormaken personen nodig hebben die ons doen denken aan de 

metgezellen. En het kan, het is mogelijk. Als ik eigenlijk een verschil mag noemen tussen ons en de 

sahaba. Als hun wat werd verteld dan zeiden ze (…) ‘We hebben gehoord en we gehoorzamen’. 

Direct, direct. Wij hebben ons beperkt tot luisteren, horen en niet meer. En dat moet veranderen. (…) 

Weet dat deze personen jouw voorbeeld zijn. Deze personen zijn de personen aan wie je altijd moet 

denken als je bezig bent met je dagelijkse werkzaamheden, waar je ook bent. Denk niet aan figuren 

zoals Beckham, of zoals Brad Pitt, of zoals noem eens op, Britney Spears heb je ook nog. Maar denk 

aan figuren zoals eigenlijk Omar en Abu Bakr. Dat zijn degenen die het hoogste hebben gehaald.’ (Abu 

Ismail)
113

 

 

De predikers betreuren vaak in felle bewoordingen dat slechts weinigen in hun ogen 

de sunna volgen. Het doel van elke moslim zou volgens hen moeten zijn om zoals de 

sahaba te leven. In navolging van deze personen zouden moslims hun dagelijkse 

leven en gedrag moeten vormgeven.  

 

Het hiernamaals en het juiste gedrag 

 

Salafi’s geloven dat het praktiseren van de ‘juiste’ islam een moslim niet alleen een 

succesvol en gelukkig leven oplevert in deze wereld, het zal hem of haar vooral 

beschermen tegen Gods toorn en de bestraffingen in de hel. Het uiteindelijke en 

belangrijkste doel van de salafi’s is om het paradijs te bereiken. De poorten van dit 

paradijs zal je alleen betreden als je genoeg goede daden hebt verricht in het wereldse 

bestaan. De dood en het hiernamaals zijn veelvoorkomende onderwerpen tijdens de 

activiteiten. In het doen van da’wa worden vaak de verschrikkingen van de hel en de 

eenzaamheid in het graf aangehaald om mensen te doen inzien dat ze hun leven 

moeten beteren. Ook wordt benadrukt dat de dood dichtbij is en op elk moment van 

de dag kan toeslaan. Daarom vinden ze het noodzakelijk om zo snel mogelijk goede 

daden (hasanat) te verrichten zodat ze ajr kunnen verdienen. Goede daden vergroten 

de kans op een plek in het paradijs, je krijgt beloning voor het goeds dat je in je aardse 

leven verricht. Elk moment van de dag kan je door een auto overreden worden of 

getroffen worden door een ernstige ziekte en dan is het te laat om genoeg hasanat 

binnen te halen, stellen ze. Het naleven van de juiste regels is dan ook een zeer 
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urgente zaak. De angst voor de hel en Gods toorn wordt zo gebruikt als middel om de 

achterban te disciplineren. Het aardse leven wordt daarnaast voorgesteld als een 

moment van beproeving. De moslim wordt voortdurend door God getest of hij of zij 

wel standvastig genoeg is om de verleidingen van de buitenwereld te weerstaan.  
 

‘Er gebeuren zo’n erge dingen in Nederland. En die dingen worden veroorzaakt door zaken die in de 

Koran verboden zijn. (…) Mensen laten zich leiden door influisteringen van de shaytan.’ (Abdel) 

 

Wanneer een moslim zich laat verleiden en dus niet kan voldoen aan de morele 

standaard van de salafi-beweging, wordt dit niet alleen gerelateerd aan de nabijheid 

van deze verleidingen maar vooral aan een zwak iman (geloof) of onzuiver hart. Het 

niet voldoen aan de morele ambities wordt bijgevolg als een persoonlijk falen 

beschouwd (zie ook De Koning, 2011c). Als de gelovige de beproevingen doorstaat, 

dan verdient hij of zij beloning en bij voldoende hasanat op basis van ‘goed gedrag’ 

en de ‘juiste intentie’ maakt de gelovige kans op een plek in het paradijs. Hasanat 

hangt sterk samen met de indeling van gedrag op basis van de islamitische rechtsleer 

(fiqh). Er zijn vijf categorieën  binnen de islamitische wetgeving waarin gedrag wordt 

verdeeld: fard (verplicht), sunna (aanbevolen), halal (toegestaan/neutraal), makruh 

(afkeurenswaardig) en haram (verboden) (Lewis, 1992; Peters, 1994). De salafi’s 

hebben de neiging om alles op basis van deze terminologie te benoemen. Het 

salafisme wordt daarom ook wel onder niet-salafistische moslims de ‘halal-en-haram-

islam’ genoemd. Niet-salafistische moslims storen zich aan de strengheid waarmee de 

islamitische bronnen worden uitgelegd. Sommige salafi’s gaan zover, vinden ze, dat 

als iets niet in de bronnen wordt genoemd het per definitie haram is. Salafi’s spreken 

dit zelf vaak tegen door aan te geven dat ze altijd met dalil (bewijs) spreken en ook 

het gebruik van moderne technieken en uitvindingen toestaan hoewel deze niet in de 

Koran genoemd worden. Hoe dan ook, onder sommige salafi’s is het taalgebruik 

doorspekt met deze termen. Ook de vele vraag- en antwoordrubrieken op islamitische 

websites en fora of de vraag- en antwoordsessies tijdens conferenties en lezingen zijn 

meestal ingedeeld in de stijl van een fatwa (niet-bindend religieus advies van 

islamitische geleerden). Vaak wordt gevraagd of een bepaalde handeling al dan niet 

toegestaan in de islam. Het antwoord dat er op volgt, is opgebouwd aan de hand van 

Koranverzen en voornamelijk hadiths die het meest overeenkomen met de geschetste 

situatie (zie ook Becker, 2009). Salafi’s proberen deze categorisering van gedrag als 

richtlijn voor hun dagelijkse leven te gebruiken. De categorieën lijken weliswaar een 

rigide stelsel, toch is er over bepaalde onderwerpen verschil van mening onder 

moslimgeleerden. Waardoor het aan de gelovige is om een keus te maken. Met de 

uitdrukking allahu a'lam (God weet het beter, het best) geven de salafi’s aan dat de 

mens nooit de bezitter kan zijn van de ‘juiste regelgeving’ bij een meningsverschil 

tussen geleerden. Met dit principe hangt het verbod op taqlid (blinde navolging) 

samen, bijvoorbeeld als het een kritiekloos volgen is van een bepaalde rechtsschool. 

Het verdienen van beloning wordt vaak in economische termen uitgelegd, als een 

simpele handelsovereenkomst tussen de keuze voor het slechte of goede gedrag. Het 

goede gedrag wordt voorgesteld als de meest winstgevende route. Maar ook als de 

meest ‘natuurlijke’ en logische overweging. 

 
‘Verkies dus geen wereldse zaken boven Allah. De dunya

114
 is als een stinkende oude vrouw. Als je het 

wereldse volgt dan lijkt het alsof je haar toehapt terwijl je neiging is om haar te spugen.’ (Suhayb 

Salam)
115
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Het voorhouden van het geloof en de regels als een rationele en natuurlijke houding 

beschreef ik in de vorige paragraaf als een manier van salafi’s om het volgen van de 

‘zuivere’ islam met authenticiteit bekleden. Salafi’s geloven dat de beloning en 

bestraffing van de gelovige op basis van zijn gedrag bepalen hoe zijn of haar 

hiernamaals eruit zal zien. De wereld wordt dus als een middel beschouwd om het 

paradijs te kunnen binnentreden. Daarmee is de wereld tijdelijk en het hiernamaals 

eeuwig. Het leven op aarde wordt veelal aangeduid met het Arabische woord voor 

wereld, dunya. De dunya moet voor de gelovige ondergeschikt zijn aan het streven 

naar een goed bestaan in het hiernamaals. Gelovigen wordt ingeprent dat er geen 

waarde gehecht moet worden aan alles wat de dunya voortbrengt. Alle wereldse en 

materiële zaken zijn immers tijdelijk en onderhevig aan de tand des tijds. De salafi’s 

vinden het verspilling om te veel tijd en energie in wereldse zaken te steken. Ze 

streven een zo sober mogelijk bestaan na, waarin geneugten een vorm zijn van het 

overgeven aan begeertes. Verspilling en gehechtheid aan wereldse zaken zien ze als 

een ‘poort naar zonden’. Te veel hechten aan materie kan uiteindelijk leiden tot het 

najagen van emoties en begeertes en zelfs leiden tot shirk, de grootste zonde volgens 

de salafistische geloofsleer. Grote zondes worden omgeven door kleine zondes, 

stellen salafi’s. De gelovige moet wereldse en materiële zaken alleen gebruiken als 

deze helpen de islam (da’wa) uit te dragen, de maatschappelijke positie van moslims 

verbeteren of hasanat opleveren. Zoals Abdul Jabbar het tijdens een lezing uitdrukt:  

 
‘Deze dunya is slechts een voertuig naar janna.’

116 
 

De afwijzing van materialistische en existentialistische levensvisies wordt uitgedrukt 

met het gebruik van de term ghuraba (vreemdeling) als een zelfdefinitie.  

 
‘Wees als een vreemdeling in deze wereld, als een voorbijtrekkende reiziger’. 

 

Dit is een veel gebruikte uitspraak om de tijdelijke positie van de moslim in deze 

wereld te kenschetsen. De bijzondere positie van de salafi’s in de maatschappij wordt 

vaak geïllustreerd met het begrip ghuraba. De term vindt zijn oorsprong in de 

volgende hadith en komt regelmatig voor in de salafistische retoriek: 

 
 ‘Abu Hoerayrah heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Islam is 

(als een) vreemd(e) begonnen en zal (later als een) vreemd(e) worden, net zoals hij begonnen was. 

Toba (geluk en blijde tijdingen) zij dan met de vreemdelingen!”.’ (Moeslim)
117

 

 

Het verhaal drukt de functie van het wereldse bestaan uit voor de moslims. Het 

wereldse bestaan wordt voorgesteld als de periode waarin de moslim beproefd wordt 

door Allah. Het doorstaan van beproevingen door standvastigheid in het geloof en het 

juiste gedrag staan in dienst van het hiernamaals.
118

 Het geloof in het hiernamaals is in 

de islam een belangrijk geloofsartikel (Wagtendonk, 1994b). Het geloof in het 

hiernamaals als uiteindelijke doel van het leven wordt in de salafi-beweging als 
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 Lezing ‘De verheven ambitie’ door Suhayb Salam. 
116

 ‘Deze wereld is slechts een voertuig naar het paradijs’. 
117

 Deze hadith werd op de homepage van Al Yaqeen gepresenteerd. Ook wordt de hadith 

voorgedragen in lezingen en videomateriaal op het internet. 
118

 Daarenboven heeft de ghuraba-metafoor ook vaak een politieke betekenis. Het verhaal van de 

ghuraba wordt in westerse context vaak gebruikt om betekenis te geven aan de gemarginaliseerde 

positie van moslims in westerse landen (zie ook Becker, 2009).  Zie verder hoofdstuk 7. 
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krachtig middel gebruikt om de achterban te disciplineren. De vraag of dit middel een 

vorm van dwang is en daarmee breekt met een belangrijke conditie van 

exitmogelijkheden zal ik in paragraaf 6.6 beantwoorden. In de volgende paragraaf 

beschrijf ik de inhoud van de da’wa voor zowel moslims als niet-moslims.  

 

6.4 Da’wa voor onwetenden, dwalenden, hypocrieten, ongelovigen en afvalligen 

 

In deze paragraaf beschrijf ik de argumentatie die salafi’s gebruiken om moslims en 

niet-moslims op te roepen tot de islam. In het kader van de ‘juiste’ kennisvergaring en 

het ‘juiste’ gedrag, vanuit het idee van de superioriteit van hun islaminterpretatie, 

richten salafi’s zich in hun da’wa op groeperingen die volgens hen zijn afgedwaald in 

het geloof, niet goed met het geloof omgaan of simpelweg ongelovig zijn. Hierdoor 

ontstaat de zorg dat we van doen hebben met een onverdraagzame beweging die het 

politieke recht van vrijheid van godsdienst van anderen niet respecteert. Voordat ik 

deze veronderstelling kan onderzoeken, zal ik eerst de inhoud van deze da’wa 

beschrijven. Salafi’s stellen zich vooral zeer kritisch op tegenover andersdenkende 

moslims (zoals sjiieten, soefi’s), omdat ze geloven dat hun geloofsinterpretaties 

gezuiverd moet worden van vernieuwingen en dwalingen. Salafi’s zien zichzelf als de 

verkondigers van de ‘enige waarheid’ en vinden daarom dat zij anderen deze 

‘waarheid’ moeten vertellen. Uit dit superioriteitsprincipe volgt een negatieve 

beoordeling van anderen. Da’wa is in de eerste plaats gericht op moslims die de islam 

niet in praktijk brengen of die niet de juiste geloofsleer en bijhorende methode volgen 

Maar da’wa is ook op niet-moslims gericht.  

 

Da’wa voor de eigen gemeenschap                                                                                   

 

De morele opvoeding die de salafi-beweging beoogt, is primair gericht op moslims 

die volgens salafi’s zijn ‘afgedwaald van het ware geloof’. Er is onder salafi’s een 

zoektocht naar een zuiver, authentiek geloof dat weliswaar gezocht wordt middels 

religieuze bronnen, maar expliciet breekt met religieuze en culturele tradities van een 

vorige generatie gelovigen, meestal de ouders en de legitimiteit van deze tradities 

ontkent als zijnde niet-islamitisch. De authentieke kern van de religie wordt  

tegenover de onechte  niet-plausibele tradities, instituties en doctrines geplaatst 

(Bracke, 2008; Jouili & Amir-Moazami, 2006; De Koning, 2008; Roeland et al., 

2010).
119

 Salafi’s kunnen de salafistische geloofsleer gebruiken om de tradities en 

gebruiken van hun ouders te bekritiseren, of – in het geval van bekeerlingen – om de 

westerse maatschappij te bekritiseren. De salafistische geloofsbeleving kan ook als 

middel worden gebruikt om zich los te wrikken van tradities, zoals uithuwelijking, die 

zij in strijd achten met de islam
120

. De salafi’s zetten zich af tegen zoals zij het zelf 

noemen ‘traditionele’, ‘cultuur-’of ‘gewoonte-islam’. Hiermee bedoelen ze de 

praktisering van de islam die volgens hen niet terugvoert op de bronnen en dus geen 

basis in de ‘juiste’ en ‘zuivere’ islam heeft, maar gebaseerd is op traditie, cultuur en 

gewoonte (zie ook Jouili & Amir-Moazami, 2006). Deze gelovigen met ‘onjuiste’ 

praktijken en interpretaties zijn in hun ogen afgedwaald en riskeren te vervallen in de 

zonden van bid’a en shirk. Omdat dit één van de grootste zonden in de islam is, 

vinden ze dat deze praktijken uitgebannen moeten worden. Op educatieve wijze 

willen de organisaties gelovigen meer kennis bijbrengen over de ‘juiste wijze’ van het 

                                                           
119

 Deze zoektocht naar authentiek geloof is ook in hedendaagse christelijke groeperingen te zien (zie 

Bracke, 2008; Roeland, 2008; Roeland et al., 2010). 
120

 Meer hierover in hoofdstuk 8. 
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verrichten van de religieuze verplichtingen en handelingen zoals bijvoorbeeld het 

gebed, de wudu (rituele wassing) en dodenwassing. Ze vinden dat islamitische 

tradities gezuiverd moeten worden van bid’a en shirk, zodat alleen een ‘zuivere’ islam 

wordt beleden die gebaseerd is op ‘betrouwbare’ islamitische bronnen. Hiermee 

beogen ze een betere demarcatie tussen de ‘juiste’ islam (inclusief geloofspraktijk) en 

de zogenaamde dwalingen binnen de islam. De doelgroep die de organisaties met deze 

cursussen en lezingen willen aanspreken, bestaat daarom niet alleen uit nieuwe of 

jonge moslims, maar ook uit andere moslims die ze willen wijzen op verkeerde 

interpretaties van de islam. Ze onderstrepen hiermee het verschil tussen de ‘zuivere’ 

islam en de ‘gewoonte-islam’ die migranten meegenomen hebben uit hun 

geboorteland met cultuurgebonden tradities.  

 
‘Mensen komen uit alle delen van de wereld en nemen hun culturele gebruiken mee. Vaak denken ze 

dat die islamitisch zijn, maar vaak weten ze niet wat de echte islam inhoudt. Zondag organiseren we 

een cursus dodenwassing. Er wordt uitgelegd aan die mensen wat precies de bedoeling is bij een 

dodenwassing. Hier leren ze hoe het eigenlijk zou moeten.’ (een vrijwilliger van de El-Fourkaan)  

 

Er wordt veel nadruk gelegd op de ‘juiste’ uitvoering van islamitische handelingen. 

Het idee is immers dat als de handelingen niet in detail op de juiste manier verricht 

worden, deze hun geldigheid verliezen. Zo is de wudu, rituele wassing, niet geldig als 

de armen niet een bepaald aantal keer worden gewassen. De uitgebreide vraag-en-

antwoordsessies behandelen de vragen over de uitvoering van de religieuze 

verplichtingen en handelingen op een zeer gedetailleerde manier. Enkele voorbeelden:   

- Mag ik mijn ogen sluiten tijdens het gebed?  

- Maakt het wegleggen van gedragen, vuile werkkledij of ondergoed de grote of 

kleine wassing ongeldig?  

- Zet je eerst je handen of je knieën bij het gebed op de grond? 

- Is mijn gebed geldig als mijn gedachtes afdwalen tijdens het gebed?  

In de vraag-en-antwoordsessies die regelmatig in de onderzochte moskeeën worden 

gehouden, kunnen bezoekers direct of via een briefje vragen stellen aan 

vooraanstaande predikers, zoals Fawaz Jneid en Ahmed Salam. Verder zijn het 

internet en de cursussen en lessen over fiqh die de moskeeën aanbieden een 

belangrijke informatiebron. De nadruk op de juiste handelingen komt voort uit het 

vermijden van bid’a en shirk en de betekenis van de sunna. De handelingen moeten 

precies worden verricht conform het gedrag van Mohammed en zijn metgezellen. Het 

gedrag van Mohammed en zijn directe volgelingen is het meest nobele gedrag, vinden 

ze, en leidt tot de tevredenheid van Allah. 

 

Een belangrijk element in de geldigheid of ongeldigheid van ‘juist’ gedrag in het 

dagelijks leven of tijdens de aanbidding van Allah is de intentie van de gelovigen, 

vinden salafi’s. De intentie bepaalt de ‘zuiverheid’ en oprechtheid van iemands iman. 

Een ‘zuivere ikhlas’ (intentie) is bepalend voor de beoordeling van ‘verkeerde’ 

handelingen. Een intentie is zuiver volgens de salafi’s, als je iets doet met de 

bedoeling om Allah te aanbidden en zijn tevredenheid te ontvangen. Als een gelovige 

niet moedwillig een fout maakt in zijn of haar rituele handelingen, dan is dat minder 

laakbaar dan iemand die willens en wetens ‘afgedwaald’ is. De fouten kunnen 

ontstaan door onwetendheid, ook al is de intentie geweest om Allah te aanbidden. 

‘Kennis’ en intentie bepalen de geldigheid van een rituele handeling. Het idee is dat 

Allah degenen die onwetend zijn, minder zal straffen dan iemand die wel de ‘juiste’ 

kennis heeft maar met een verkeerde intentie.  
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‘Alle daden van aanbidding met het gebed voorop worden pas geaccepteerd als het gepaard gaat met: 

ikhlas (zuivere intentie voor Allah) en Moetaabacah (het volgen van de manier van de Profeet, vrede 

zij met hem).’
121

 

 

Als voorbeeld wordt vaak gegeven dat je het gebed niet moet verrichten om een goede 

indruk te maken in de groep of omdat het nu eenmaal moet. De enige intentie die 

bepalend mag zijn, is de intentie om Allah te aanbidden. Dit geldt voor elk religieus 

voorschrift, dus ook voor de wassing, het dragen van de ‘correcte’ hijaab, het 

bezoeken van de moskee enzovoort. Oprechtheid is dus een essentieel element in de 

geloofsbeleving en geloofspraktijk (zie ook De Koning 2011c). De geldigheid van het 

praktiseren van de islam staat of valt met de intentie. Ikhlas is een voorwaarde voor de 

aanbidding van Allah. Het hebben van een zuivere intentie bepaalt of iemand in zijn 

hart gelooft of alleen aan de buitenkant, zoals iemand die gedreven is door ijdelheid. 

Intentie wordt altijd verbonden met geloof in het ‘hart’.  

Geloven in het hart, niet voor de vorm, staat centraal in de salafi-beweging. Salafi’s 

pleiten dan ook regelmatig voor de ‘zuivering’ van de harten. Van hieruit worden 

gelovigen die niet in ‘hun hart’ geloven en  praktiseren om de verkeerde redenen, 

munafiq (hypocriet) genoemd. Dit wordt gezien als een zware veroordeling. Het 

begrip dat hiervoor gebruikt wordt is nifaq, dat uitgelegd wordt als hypocrisie. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine vormen van hypocrisie in de islam. 

Grote nifaq is hypocrisie in het geloof, in de overtuiging. Dit duidt op het uiterlijk 

uitdragen van de islam maar het toch ongelovig zijn in het ‘hart’. De veroordeling van 

deze vorm van hypocrisie is niet mild: 

 
‘De pleger ervan treedt in zijn geheel buiten het geloof en zal in de diepste laag van het hellevuur 

verblijven.’
122

 

 

De kleine nifaq, die in de daden, betekent het wel gelovig zijn ‘in hart’ maar dit niet 

laten zien in het gedrag. Voorbeelden hiervan zijn het nalaten van de religieuze 

voorschriften, liegen, beloftes niet nakomen en met een ‘onzuivere intentie’ goede 

daden verrichten. De veroordeling van nifaq in daden is minder zwaar, maar geldt wel 

als een belangrijke waarschuwing: 

 
‘De pleger ervan treedt niet buiten het geloof maar hij gaat die kant op. Deze vorm van nifaq is 

verboden en behoort tot de grote zonden. De pleger ervan bezit zowel iman als nifaq en als deze daden 

van nifaq toenemen wordt hij uiteindelijk een pure munafiq (hypocriet).’
123

 

 

Vanuit de veroordeling van hypocriete moslims zetten salafi’s zich af tegen moslims 

die niet praktiseren, ijdel zijn en afvallig zijn. Salafi’s proberen met da’wa deze 

groepen moslims weer op het ‘rechte’ pad’ te krijgen. Hoewel ze denken dat deze 

groepen altijd zullen blijven bestaan, vinden ze het toch hun taak om deze groepen te 

‘onderwijzen’ en weer op het ‘rechte’ pad te leiden.  
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 http://www.al-yaqeen.com/nieuw/bibliotheek/artikel.php?id=87&zoek=ikhlas, gezien 22 oktober 

2008. 
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 http://www.al-yaqeen.com/nieuw/bibliotheek/artikel.php?id=1071&zoek=nifaq, gezien 22 oktober 

2008.  
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 Idem. 
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Da’wa voor niet-moslims 

 

De da’wa-activiteiten van de salafistische centra zoals de lessen en lezingen, zijn 

primair gericht op moslims. Maar ook proberen salafi’s hun da’wa uit te breiden naar 

niet-moslims. Ik zal kort ingaan op de redenen waarom dit voor salafi’s belangrijk is 

en de inhoud van deze da’wa beschrijven. Er zijn vijf redenen waarom salafi’s niet-

moslims willen oproepen tot de islam:  

- Het legitimeert hun aanwezigheid in een niet-islamitisch land (Lewis, 1992; 

March, 2007a); 

- salafi’s willen een positiever beeld over de islam creëren in de maatschappij; 

- ze willen de salafistische boodschap kenbaar maken aan een breder publiek 

zodat er mogelijk nieuwe bekeerlingen bijkomen; 

- ze willen hun eigen positie versterken: het doen van da’wa buiten de eigen 

groep is een manier om zichzelf te bevestigen en geeft hun zelfverzekerdheid; 

- ze zien het als een morele taak om ongelovigen tot de islam te brengen om hen 

te beschermen tegen Gods toorn. 

Deze morele taak wordt religieus uitgelegd. 

 
 ‘Mensen die niet moslim zijn hebben het recht, een recht dat ze hebben op ons dat tegen ons gebruikt 

kan worden op de dag des oordeels op het moment dat wij hen niet helder hebben gebracht wat de 

islam inhoudt. En dat is een verplichting die rust op ons. Dus iedere niet-moslim heeft het recht om de 

boodschap onverdoezeld te horen en daarin hebben wij een taak te verrichten.’ (prediker Wahid) 

 

Met da’wa buiten de groep wijzen ze niet zozeer op de ‘fouten’ van de afgedwaalden 

binnen de islam, maar op de ‘verhevenheid’ van de islam in zijn algemeenheid. In 

deze vorm van da’wa gebruiken ze verschillende tactieken om mensen te overtuigen, 

en de ‘verhevenheid’ van de islam aan te tonen. Salafi’s wijzen op de mislukking en 

het gevaar van ideologieën zoals het communisme en proberen het atheïsme te 

weerleggen. Ook proberen ze mensen te overtuigen door de Koran en de wetenschap 

met elkaar te vergelijken. Het aantonen van de ‘wetenschappelijkheid’ van de Koran 

en de relativering van het menselijke verstand is een manier om ook niet-gelovigen te 

bereiken. Ze stellen dat de wetenschap niet zaligmakend is en de ratio van de mens 

beperkt en aan driften onderhevig. Ook in hun da’wa onder moslims benadrukken ze 

dat het menselijk verstand lang niet altijd toereikend is om alle kennis die in de Koran 

‘verborgen’ zit, te kunnen begrijpen. Sommige predikers vinden dat helemaal niet 

nodig, het gaat per slot van rekening om de gehoorzaamheid ongeacht de inhoud van 

de ‘waarheid’. Predikers geven aan dat er veel zaken in de islamitische bronnen 

wellicht het menselijk verstand en gevoel te boven gaan, maar daarom niet minder 

‘waar’ zijn. 

 
‘Geloof in de Profeet is onvoorwaardelijk. Het verstand is niet betrouwbaar. De Profeet zei als er een 

vlieg in je glas met drinken plonst, dompel hem dan onder. Eerst zouden wij op basis van ons verstand 

dat stom vinden, nu de wetenschap heeft aangetoond dat op de ene vleugel een gif en de andere een 

antigif zit, dan nemen we het wel aan. En dat doen we voortdurend, van wetenschappers wel alles 

aannemen en van de Koran niet, terwijl de Koran de waarheid is.’ (prediker Faisal) 

 

De predikers stellen dat een gelovige zijn gehoorzaamheid aan de bronnen niet moet 

laten afhangen van wetenschappelijke studies. De islam is immers een eeuwig 

geldende en enige waarheid. Daarnaast benadrukken ze dat de wetenschap lang niet 

op alles antwoord geeft. De islam kan alle vragen beantwoorden en zal dus voor veel 

rust zorgen, stellen de salafi’s om ongelovigen tot de islam te brengen. De 

bovenstaande onderwerpen om de ‘verhevenheid’ en ‘waarheid’ van de islam aan te 



156 

 

tonen, komen aan bod in de activiteiten van de salafistische organisaties, maar ook 

worden er allerlei (meestal gratis) boeken en audio- en videomaterialen verspreid.  

 

Da’wa voor christenen 

 

Salafi’s zetten in de da’wa voor niet-moslims de ‘weerlegging’ van het christendom 

centraal. Salafi’s besteden veel aandacht aan het bekritiseren van het christendom en 

stellen dat ze het christendom kunnen weerleggen aan de hand van de islamitische 

bronnen. Niet alleen om hun eigen positie te verbeteren, maar ze proberen ook met 

deze da’wa christenen tot de islam te brengen. Ze hopen niet-moslims met hun kritiek 

op het christendom te doen inzien dat de islam ‘de enige ware religie’ is. De kritiek op 

het christendom uit zich op verschillende punten. De centrale gedachte in hun houding 

ten opzichte van het christendom is dat ze oorspronkelijk wel dezelfde God aanbidden 

en dezelfde aartsvaders kennen, dat de Bijbel, net als de Thora, aanvankelijk het 

‘letterlijke’ woord van God bevatte, maar dat deze zodanig is aangepast, 

geïnterpreteerd en vertaald dat er weinig van die boodschap is overgebleven. Hiermee 

benadrukken ze dat de christenen onnodig zouden zijn afgedwaald en willen ze 

bevestigen dat de ‘authenticiteit’ van de Koran onvertaald en onaangepast is gebleven. 

Ze beschouwen de Ahl al-kitab (de mensen van het ‘Boek’)
124

 weliswaar als broeders, 

maar dan wel afgedwaalde broeders. Ook vinden salafi’s dat christenen het woord van 

God naar eigen inzicht interpreteren. Interpretatie van de heilige teksten vinden zij 

niet toegestaan. Ten slotte heeft de kritiek sterk te maken met het concept tawhid en 

het tegengestelde concept shirk. Het dogma in het christendom dat Jezus de zoon van 

God is, is voor een salafi een zeer ernstige vorm van afgoderij. Het ontkent het 

principe tawhid. Het dogma, dat Jezus de zoon van God is, wordt als een grove fout in 

het geloof ervaren. De salafi’s beschouwen Jezus (Isa) weliswaar als één van hun 

belangrijkste profeten, maar hij kan nooit de zoon van God zijn. De kritiek op dit 

dogma stond centraal in het zogenaamde ‘moslim-christendebat’ dat werd 

georganiseerd op 27 maart 2008 door de As-Soennah moskee en Alfeth. Maar ook via 

internet worden artikelen en filmpjes verspreid waarmee deze kritiek wordt geuit. Ook 

het boekje ‘Jezus in de islam’ van de Zuid-Afrikaanse Ahmed Deedat wordt gezien 

als een goed middel voor da’wa onder christenen
125

. Het is vertaald door Abdul 

Jabbar van de Ven en wordt gratis verstrekt over het hele land. Het boekje is erg in 

trek onder salafi’s zelf, maar ook niet-salafistische moslims lezen het. 

 

Ik heb beschreven dat de salafi’s da’wa proberen te doen onder verschillende groepen, 

om deze groepen te beschermen tegen de bestraffingen van God in de wereld en het 

hiernamaals, vanuit hun idee van het bestaan van één ware zuivere islam. Deze morele 

exclusiviteit biedt geen ruimte voor religieus en moreel pluralisme. Salafi’s genieten 

echter in een democratie de vrijheidsrechten om te mogen geloven in deze morele 

exclusiviteit, zolang zij de politieke rechten van andersdenkenden respecteren.  

 

6.5 Gedragsregels in praktijk 

 

In deze paragraaf ga ik in op de praktijk van de gedragsregels onder salafi’s. De vraag 

staat centraal of er in de praktijk ruimte is voor individuele invulling en interpretatie 

zodat de autonomie van betrokkenen gewaarborgd is. Ik heb hiervoor het belang 
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 Algemene islamitische benaming voor mensen die tot de Abrahamitische religies behoren 

(Jodendom, christendom en islam). 
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 Een ander in het Nederlands vertaald werk van Ahmed Deedat is ‘Is de Bijbel God’s Woord?’. 
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beschreven van het ‘juiste gedrag’ (met bijbehorende gedragsregels) voor de 

onderzochte salafi-netwerken. De gedragsregels worden gedestilleerd uit de religieuze 

bronnen en worden onderverdeeld in categorieën. Zo is er gedrag dat fard (verplicht), 

sunna (aanbevolen), halal (toegestaan/neutraal), makruh (afkeurenswaardig) en 

haram (verboden) is. Soms is er discussie tot welke categorie bepaald gedrag hoort. 

Salafistische predikers benadrukken dat voorschriften gezuiverd moeten zijn van 

innovaties (bid’a) en tot in detail Mohammed als voorbeeld moeten nemen. Hierdoor 

ontstaat het beeld dat salafi’s veertien eeuwen terug in de tijd willen stappen, een 

Saoedische islam importeren en uitblinken in een zeer rigide geloofsbeleving die op 

geen enkele manier ruimte laat voor individuele geloofsinterpretatie, individuele 

geloofspraktijken en contextualiteit, en dus (partiële) uittreding. Vaak wordt het 

salafisme voorgesteld als een simplistisch geheel van dwingende gedragsregels over 

zaken die halal of haram zijn, zonder ruimte voor nuance of interpretatie. De praktijk 

is grilliger en complexer. Niet alleen geven gelovigen op verschillende manieren 

vorm aan hun geloof en laten zij ook niet-religieuze argumenten meetellen in hun 

dagelijkse beslissingen waardoor er sterke ambiguïteit ontstaat (zie verder hoofdstuk 

8). In deze paragraaf zal ik ook laten zien dat er compromissen worden gesloten 

vanwege de Nederlandse context waarin salafi’s leven en vanwege de opvatting dat 

praktisering van het geloof in de eerste plaats een individuele aangelegenheid is. 

Hierdoor ontstaat er een ambigue praktijk, die ‘het morele ideaal’ afbreekt. Het 

morele ideaal resulteert in interpretatieverschillen, spanningen en ambiguïteit. 

 

De gedragsregels in de Nederlandse context 

 

Hoewel salafi’s uitgaan van één morele waarheid ontstaat er een ambigu beeld van de 

geloofspraktijk van de salafi’s in Nederland. Salafi’s bestrijden het idee dat 

contextuele verschillen niet zouden meetellen in de geloofsbeleving. Ze zien zelf een 

meer pragmatische omgang met de opvolging van Mohammed die past in een 

Nederlandse context. Dit pragmatisme is echter begrensd (zie ook Schielke, 2009). De 

predikers erkennen dat er noodzakelijkerwijs een discrepantie bestaat tussen de 

geloofspraktijk in Nederland en de geloofsleer. 

 
‘Dus educatie, educatie is het begin. Daar berust alles op, zoals geleerden ook hebben gezegd de 

islamitische da’wa berust op enerzijds opvoeding en anderzijds reiniging. Jezelf reinigen van zonden 

en ongeloof en daarnaast ben je jezelf aan het opvoeden, je probeert je lusten en verleidingen in 

bedwang te houden waar je de hele dag aan blootgesteld wordt. Maar het is echt niet zo moeilijk als 

wordt beweerd. We gaan er heel pragmatisch mee om. Er wordt wel eens beweerd dat we heel streng 

zijn, en dat als je gaat praktiseren dat je het heel moeilijk krijgt in deze samenleving. Het valt echt 

allemaal mee, de islam biedt pragmatische oplossingen. Er zijn regels, maar de soep in realiteit wordt 

nooit zo heet gegeten zoals hij wordt opgediend.’ (prediker Wahid) 

 

De maatschappij wordt voorgesteld als een beproeving vol verleidingen en distracties. 

Salafi’s geloven dat de gedragsregels en zogenaamde standvastigheid in de iman 

gelovigen beschermen tegen deze beproevingen. Anders kunnen ze vervallen in 

zonden. Daarom vinden ze het zaak om de regels in het dagelijks leven in acht te 

nemen, al weten ze dat dat niet altijd mogelijk is. In noodsituaties vinden zij het dan 

ook toegestaan af te wijken van de verboden en geboden. Volgens het islamitische 

principe van noodzakelijkheid (darûra) worden pragmatische oplossingen in 

noodsituaties waarbij wordt afgeweken van de religieuze voorschriften, gelegitimeerd 

(Lewis, 1992: 3; Schielke, 2009: 533). Op die noodgevallen na moeten volgens 

salafistische predikers religieuze verplichtingen worden nagekomen en voorschriften 
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bij de keuze van bijvoorbeeld een studie of werkplek worden gevolgd. Ze zijn zich 

ervan bewust dat een aantal werkplekken daardoor ongeschikt is in Nederland. Zo 

wijzen ze een bijbaantje bij de supermarkt bijvoorbeeld af omdat er ook niet-

toegestane middelen worden verkocht zoals alcohol. 

 
 ‘Als meiden in de supermarkt willen werken dan is dat hun eigen keus. We raden dat wel af. Maar 

uiteindelijk is het hun eigen verantwoordelijkheid. We kunnen ze niet dwingen om het niet te doen. We 

wijzen enkel op de richtlijnen daarna maken mensen hun eigen keus. Er is een vrijheid van eigen keus, 

dat is de basis van de samenleving. Onze functie als moskee is het verduidelijken van de richtlijnen in 

de islam. Wij geven islamitische antwoorden op de vragen die mensen hebben, meer dan dat kunnen 

we niet doen.’ (prediker Mohammed) 

 

In dit citaat wordt duidelijk dat de voorhoede van de salafi-beweging weliswaar 

duidelijk stelling neemt voor wat betreft zaken die volgens hen niet toegestaan zijn, 

maar het geeft tegelijkertijd aan dat de keuze aan een gelovige zelf is om hieraan 

gehoor te geven. In dit citaat wordt bovendien verwezen naar in Nederland geldende 

politieke vrijheidsrechten. 

Salafi’s weten zich continu geconfronteerd met situaties waarbij ze niet alle 

islamitische gedragsregels in acht kunnen nemen. De Nederlandse context dwingt 

salafi’s om soms pragmatisch te zijn om de belangen van de moslimgemeenschap te 

kunnen waarborgen. Vooral als het gaat om scholing en werk sluiten salafi’s daarom 

compromissen. Salafi-predikers stellen bijvoorbeeld dat er in de islamitische 

gemeenschap onterecht een cultuur heerst waarbij de vrouw niet mag werken of 

studeren. Ze keuren dit verbod in de eerste plaats af omdat dit niet conform de 

islamitische regels is, maar ook omdat daardoor kapitaal van de moslimgemeenschap 

onnodig verloren gaat. Ze zien het als een verplichting om nieuwe banen te creëren 

die wel geschikt zijn. Ze wijzen moslims op de paradox dat mannen hun vrouwen niet 

willen laten helpen door mannelijke artsen, maar ze laten hun dochters ook niet 

studeren om dit soort functies in de toekomst te kunnen vervullen. Er moeten kortom 

meer islamitisch verantwoorde werk- en studieomgevingen komen, vinden ze, zodat 

vrouwen ook kunnen werken en studeren. Zolang die er niet genoeg zijn, moet men 

roeien met de riemen die men heeft en is pragmatisme tot een bepaalde hoogte nodig. 

Ook wijzen salafi’s erop dat in Nederland praktisering van het geloof steeds 

moeilijker wordt. 

 
‘Het dagelijkse leven in Nederland is een worsteling. In Nederland is voldoende ruimte om te kunnen 

praktiseren, maar helaas worden er steeds nieuwe voorstellen gedaan om die vrijheden in te perken. 

Sommige dingen zijn onderhandelbaar, maar vaak kom je toch in conflict.’ (prediker Wahid) 

 

De prediker geeft hiermee aan hoe moeilijk het is om altijd conform de regels te leven 

door een ‘vijandige omgeving’. Zolang religieuze voorschriften kunnen worden 

opgevolgd (over kleding, gebed, handen schudden en dat soort zaken), is er volgens 

de salafi toch veel mogelijk. Het opzetten van eigen bedrijfjes komt veel voor in deze 

groeperingen, ook onder vrouwen (meestal vanuit huis). Zo kunnen ze problemen van 

aanpassing vermijden (zie ook Adraoui, 2009). Daarnaast wordt aangemoedigd om 

een baan en studie te kiezen waarbij de islamitische gemeenschap baat kan hebben. 

Salafi’s dragen naar eigen zeggen niet alleen bij aan de eigen gemeenschap, maar aan 

de hele maatschappij. Een monnikenbestaan met afzondering van de maatschappij 

wordt als iets niet-islamitisch beschouwd, maar tegelijkertijd kunnen salafi’s zich in 

meer of mindere mate afzonderen. Salafi’s zijn ervan overtuigd dat ze iets positiefs 

toevoegen aan de maatschappij, hoewel – zo verwachten ze – de meeste mensen deze 

bijdrage niet appreciëren.  
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Het is voor salafi’s belangrijk dat ze een levensstijl nastreven waarin ze in vrijheid 

kunnen praktiseren. Ze zien Nederland daarom als een geschikt land om te wonen 

omdat er vrijheid van godsdienst is, hoewel ze stellen dat hun rechten en vrijheden 

steeds meer afbrokkelen. Maar door de vrijheid van godsdienst die er bij wet is, 

menen de salafi’s dat ze in Nederland in principe een leven kunnen opbouwen als 

moslim (zie verder hoofdstuk 7). Ze weten wel dat dit voortdurend afwegingen vergt 

door het spanningsveld tussen participatie en praktisering: de Nederlandse 

samenleving is nu eenmaal niet ingericht volgens islamitische regels en moslims 

vormen een minderheid. Er is in Nederland bijvoorbeeld geen fysieke scheiding 

tussen vrouwen- en mannenruimten die salafi’s voorstaan. Salafi’s staan dag in dag uit 

voor keuzes die te maken hebben met de mate van praktisering in de omgeving. 

Sommigen riskeren ontslagen te worden of van school gestuurd te worden wanneer zij 

zich gedragen conform de islamitische gedrags- en kledingvoorschriften. Door dit 

spanningsveld wordt het salafisme op verschillende manieren en in verschillende mate 

beleefd, gepraktiseerd en geïnterpreteerd. Gelovigen kunnen heel fanatiek hun 

geloofsleer belijden of het slechts incidenteel praktiseren. Gelovigen die zich aan de 

salafi-beweging verbinden verschillen sterk in de mate van praktisering van de 

religieuze voorschriften en de bereidheid tot compromissen. Wel hechten allen, die 

zich intensief verbinden aan de salafi-beweging, veel belang aan het zo veel mogelijk 

naleven van de idealen. Het dagelijks leven van sommige salafi’s kan doordrongen 

zijn van de praktisering van een salafistische geloofsbeleving, in al haar religieuze 

voorschriften en praktijken. Ze vinden de praktisering van de sunna en een leven 

conform de sunna dan een belangrijk doel en richten hun leven er zo veel mogelijk 

naar in.  
 

‘Sommige moslims vinden dat ik te ver ga. Ik vind dat heel erg voor ze, dat ze zo denken. Ze hebben 

zich aangepast en zijn de regels vergeten. Goed zijn in je hart is niet voldoende. Je ademt islam in en 

uit, 24 uur per dag. Islam is als een warme deken.’ (Najat) 

 

De geloofsbeleving kan voor problemen en spanningen zorgen. Praktisering van de 

regels vinden veel gelovigen moeilijk vanwege de Nederlandse context die niet 

islamitisch is. Zoals vaak wordt gezegd:  

 

‘De juiste weg kennen is nog niet de juiste weg bewandelen.’ 

 

Het functioneren kan een worsteling zijn, vooral als het gaat om het zoeken naar een 

geschikte baan of studie. Ook omdat alles in de salafistische bronnen in religieuze 

termen wordt uitgelegd, hebben gelovigen soms moeite met de ‘vertaling’ ervan. Er 

zijn situaties bekend dat gelovigen om advies vragen aan een salafistische prediker en 

dat die prediker slechts een religieus advies geeft zonder rekening te houden met de 

complexiteit van het bestaan van een gelovige in Nederland. Hoewel salafistische 

predikers in strenge en onwrikbare bewoordingen de gelovigen uitleggen wat de 

salafistische geloofsleer behelst, leiden veel gelovigen die zich op enigerlei wijze 

verbinden met de salafi-beweging, een bestaan waarin ze de regels slechts beperkt 

praktiseren. Ze zien een bezoek aan de moskee of aan lezingen en conferenties dan als 

een manier om herinnerd te worden aan de geloofs- en gedragsregels, die ze tijdens de 

dagelijkse bezigheden uit het oog verliezen.  

Vanuit het morele ideaal is het sluiten van compromissen niet wenselijk, maar salafi’s 

doen dit geregeld. 
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‘Ik wil de religieuze zaken wel nastreven dus gebeden doen, goed zijn voor je medemens enzovoorts, 

maar voor de rest ben ik sterk verwesterd. Bijvoorbeeld met handen schudden, ik kan niet anders. Ik 

hoop dat God mij daarin vergeeft. Vooral dingen die strijdig zijn met de westerse samenleving zijn 

moeilijk vol te houden. Het is bijvoorbeeld moeilijk om je gebed altijd op tijd te doen. Ik probeer het 

wel altijd maar ik kan niet al mijn bezigheden en afspraken daarop aanpassen. Daarin worden salafi’s 

wel geremd in hun maatschappelijke deelname en ontwikkeling, denk ik. Je moet je gewoon voor een 

deel aanpassen. Slimme salafi’s zien dat wel in.’ (Nour) 

 

Soms wordt er in de praktisering verschil gemaakt tussen een islamitische en niet-

islamitische omgeving. Er wordt dan een onderscheid gemaakt in de naleving van de 

gedragsregels en voorschriften tussen een setting waarin alleen moslims participeren 

en een Nederlandse setting.  

 
‘Zoals de scheiding van man en vrouw. Op de werkvloer of op school heb je daar nu eenmaal mee te 

maken. Het zou het beste zijn natuurlijk. Maar westerlingen zijn daar helemaal niet mee bezig, men 

weet niet anders, er gelden andere regels. Bij islamitische mannen zou ik het anders vinden. Daar zou 

ik nooit mee gemengd willen zitten. Handen schudden is ook zo’n issue. Ik vind het zeer onbeleefd om 

een mannelijke arts de hand niet te schudden. Je weet dat hij het juist uit beleefdheid doet, dan ga je 

hem toch niet weigeren, je dient die wijze man te respecteren. Maar het hoort niet in de islam. Een 

moslimman weet dat. Bij een moslimman zal ik zijn hand wel weigeren.’ (Ilhaam) 

 

Er zijn grote verschillen in de manier waarop salafi’s omgaan met hun 

geloofsbeleving. Niet iedereen klaagt over een moeizame praktisering in het dagelijks 

leven en pleiten voor een sterke aanpassing van de regels die zij ongeschikt achten in 

de Nederlandse context. 

 
‘Natuurlijk wil je zo islamitisch mogelijk leven, maar als je echt helemaal zo wilt leven dan moet je 

maar weggaan, simpel.’ (Ilhaam) 

 
‘Ik vraag me vaak af hoe sommige salafi’s aan hun geld komen. Laatst hoorde ik dat een man een 

tweede vrouw trouwde. Ik dacht dan moet hij wel heel veel geld hebben, om die vrouwen te kunnen 

onderhouden. Maar hij had geen baan (verontwaardigd. IR)! Hij trouwde met een Hollandse bekeerling 

met een uitkering. In die tijd dat Profeet trouwde met meerdere vrouwen dat had toen zijn functie, het 

was een hele andere tijd, je moet dat in zijn context zien!’ (Nour) 

 

Het verlaten van Nederland wordt als optie genoemd om de problemen van 

praktisering op te lossen. Maar over het algemeen worden de gedragsregels zo 

uitgelegd dat zij ook te praktiseren zijn in de Nederlandse context. Salafistische 

predikers proberen een vorm van praktisering te vinden in het land waarin ze leven: 

 
‘Wij vergeten niet waar we leven, waar we vandaan komen en wat de normen en waarden zijn van deze 

samenleving. We willen niet terug, dat wordt nog weleens gezegd dat wij terug willen gaan naar 

veertien eeuwen terug en dat we op kamelen willen rijden (lacht, IR). (...) We gaan met de samenleving 

mee en gebruiken de middelen die ons ter beschikking staan om ons leven op te bouwen. En daarin zijn 

we niet anders dan andere mensen die hun geluk hier willen hebben.’ (prediker Wahid) 

 

In de salafi-beweging wordt eindeloos gediscussieerd over geloofs- en gedragsregels 

en de toepassing ervan in Europese context. Deze discussies vinden op theologisch 

niveau plaats onder geleerden en predikers, maar ook in de context van de dagelijkse 

praktijk van salafi’s. Een voorbeeld over de regel dat een vrouw niet mag reizen 

zonder mahram: 

 
Nawal: ‘Iemand uit de moskee vertelde me dat je als vrouw in plaats van een mahram ook met drie 

vrouwen samen mag reizen buiten de 80 km.’  

Karima: ‘Wie zei dat?’  
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Nawal: ‘Kom op in Nederland stelt 80 km toch ook niks voor met het huidige openbaar vervoer. Kan je 

dat dan een reis noemen? Wat is reizen eigenlijk?’  

Karima: ‘Ik ken genoeg zusters die smokkelen met de regels. Als er een verschil in mening is tussen 

geleerden dan kies ik toch altijd de strengste, dan weet ik tenminste zeker dat ik het goed doe.’  

Nawal: ‘Maar de tijd van de Profeet is gewoon anders dan nu, dus dan wordt de regel over het reizen 

ook anders.’  

 

Dergelijke discussies over de praktijk van de voorschriften in de Nederlandse context 

komen zeer regelmatig voor onder salafistische gelovigen en zijn zeer populair. 

Discussies vinden ook plaats tussen verschillende facties van de salafi-beweging. 

Politieke salafi’s betichten quiëtistische salafi’s ervan dat zij zich afkeren van de 

maatschappij, dat ze het Saoedisch koningshuis blindelings navolgen en de context 

van Nederland daarbij vergeten.  

 
‘Bouchta (prominente Nederlandse quiëtistische salafi, IR) belt dan een geleerde uit Saoedi-Arabië met 

een vraag over een probleem in Nederland (verontwaardigd, IR). Die geleerde kan Johannes Calvijn 

niet eens uitspreken. Alsof hij iets over Nederland weet. Iemand die kennis van Europa heeft moet een 

fatwa uitspreken. De fatwa moet een oplossing bieden. Er wordt een vaste tekst opgedreund. Hij moet 

goed ingelicht zijn over de Nederlandse situatie’. (Ahmed).  

 
‘Niet dat we de islam Nederlands willen maken of zoiets. Maar er komt wel een islam die op maat 

gemaakt is voor de Nederlandse samenleving, die nog steeds zijn grondvesten heeft in de authentieke 

bronnen.’ (prediker Faisal) 

 

Predikers pleiten voor een kritische lezing van de uitspraken van geleerden en de 

plaatsing ervan in de Nederlandse context. Deze context is namelijk fundamenteel 

anders dan die van Saoedi-Arabië, stellen ze. 

 
‘Maar ook als moslimgeleerden uitspraken doen, moet je natuurlijk kritisch blijven. Zonder bewijs 

moet je sowieso nooit iets aannemen. Soms wordt er een vraag gesteld en dan moet je weten in welk 

bepaald land die bepaalde vraag wordt gesteld en je moet de toestand weten van degene die de vraag 

stelt. De omgeving waarin de vraag wordt gesteld is belangrijk. (…). Autorijden is bijvoorbeeld in 

Saoedi-Arabië niet toegestaan voor vrouwen. Dat is een uitspraak van de belangrijke Ibn Baaz. Maar 

zelfs dan moet je het in context plaatsen. Er is daar in Saoedi-Arabië een bepaalde houding tegenover 

vrouwen die hier niet is. Je moet goed nadenken in hoeverre deze regel je voordeel zal brengen dan wel 

nadeel, die afweging moet gemaakt worden. Er bestaat het begrip ‘de gewoonte van een bepaald land’ 

dat is een begrip in de jurisprudentie. Dit begrip bepaalt wat verboden is. Een voorbeeld is daarvan het 

mogen inkorten van het gebed tijdens het reizen. Met het voorbeeld van het niet alleen mogen reizen 

voor vrouwen wordt aangegeven dat de fatwa contextgebonden is. Wat een reis is, wordt hier anders 

gedefinieerd dan in Saoedi-Arabië of bijvoorbeeld Marokko. De omgeving is anders.’ (prediker 

Mohammed) 

 

Predikers gebruiken het voorbeeld van de definitie van reizen ook om het 

pragmatisme van de fatwa’s van prominente geleerden uit te leggen.  

 
‘Mag een vrouw alleen reizen voor studie? Antwoord is afhankelijk van hoe je reizen definieert als het 

een dagelijkse bezigheid is dan is het geen reizen meer. De geleerden interpreteren dat verschillend. 

Sommige geleerden laten het afhangen van de afstand die je aflegt. Bijvoorbeeld 80 of 100 km. Maar 

de meest correcte mening allahu a'lam is dat je moet kijken naar de intentie erachter, naar de gewoonte. 

Als het gebruikelijk is dat mensen dagelijks die afstanden afleggen voor studie of voor werk. Als 

mensen dagelijks een bepaalde afstand afleggen voor werk, studie of wat dan kan ook, dan kan je dat 

niet meer reizen noemen. Bij reizen moet er echt sprake zijn van voorbereidingen, tas pakken, en nu 

hebben we snellere voertuigen dus dan zou dat begrip rekbaarder moeten zijn. Sommige geleerden 

zeggen ook doordat er tankstations zijn en dergelijke. Het is een stuk veiliger tegenwoordig. Je moet 

ook kijken wat is de ratio erachter, waar komt het vandaan. (…) Ik ben ervoor om dat begrip rekbaarder 

te maken in Nederland met een veilig stelsel van wegen.’ (prediker Wahid) 
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Sommige salafistische voorgangers (en ook aanhangers) zijn pragmatischer dan 

anderen. Salafi’s stellen dat hun pragmatisme afhangt van welke geleerde je volgt. 

Vooral prominente figuren van de As-Soennah moskee profileren zich als 

pragmatisch en realistisch. 
 

‘Ik denk dat wij daar veel pragmatischer in zijn, en ik denk dat sjeik Fawaz ook veel meer kijkt naar de 

realiteit die ook hier plaatsvindt en een vertaalslag maakt. En ik denk dat we hem daar heel erg 

erkentelijk voor moeten zijn als je kijkt naar bijvoorbeeld het overnachten in de moskee, voor zusters, 

wij faciliteren dat en laten de zusters daar vrij in. We gaan niet aan hen vragen: ‘Heb je toestemming 

gekregen van je ouders of waar is je mahram
126

?’. Dat is vooral vanuit pragmatisch oogpunt. Sjeik 

Fawaz zegt ook op het moment dat je vrouwen niet naar de moskee laat komen, maar ze zijn wel vrij 

om naar discotheken enzovoorts te gaan, dan ben je ze bij wijze van spreken tegen aan het houden om 

naar het goede te komen. (…) Wij houden van onze vrouwen en we willen goed voor ze zorgen, zodat 

ze niet in de problemen komen.’ 

(prediker Mohammed) 

 

Salafi’s hebben elk hun eigen persoonlijke invulling en omgang met de Nederlandse 

context waarin ze leven. De één houdt zich strikter aan de regels dan de ander. Soms 

besluiten salafi’s om Nederland te verlaten, hijra te doen, wanneer ze de islam niet 

voldoende kunnen praktiseren. De mate van bewegingsvrijheid is ook afhankelijk van 

de autoriteit die een persoon in een gemeenschap wordt toebedeeld. Predikers hebben 

een voorbeeldfunctie, en worden daarom geacht een bepaalde striktheid en zuiverheid 

in acht te nemen. Maar zelfs predikers gaan pragmatischer om met de regels, wanneer 

nood wet breekt of wanneer de verspreiding van de islam ermee gediend is.  

 
‘Natuurlijk zijn er situaties waar je in terecht komt waar je een oplossing voor moet bedenken. En dan 

zeg je: moge Allah mij vergeven. Als je noodzakelijkerwijs een concessie moet doen. Bijvoorbeeld in 

noodgevallen. Maar ik vind het persoonlijk te ver gaan als je als man een vrouwelijke arts gaat 

weigeren, ik vind dat wat onfatsoenlijk. Ik heb een werksituatie gehad waar ik verplicht 1 keer per 

maand moest meedoen aan de borrel. Het was verplicht dus ik moest aanwezig zijn. Ik ging dan in een 

stil hoekje zitten en deed niks. Ik zag dat als een vorm van da’wa doen, zo zien mensen dat je je strikt 

houdt. Het is een manier van onderwijzen, door uiterlijk laat je ook de islam zien.’ (prediker 

Abdurrahim) 

 

In het kader van de verspreiding en acceptatie van de islam worden niet alle 

gedragsopvattingen altijd als even wenselijk in een westerse maatschappij beschouwd. 

Sommigen betwijfelen bijvoorbeeld of het dragen van een niqab of het weigeren 

handen te schudden met mensen van het andere geslacht altijd ten goede komt aan de 

positie van de islam in Nederland. Het gaat hierbij dan niet om het in twijfel trekken 

van de religieuze regel zelf, maar de afweging of de strikte praktisering ten goede 

komt aan de acceptatie of verspreiding van de islam in Nederland. Het idee is dan dat 

Nederlanders er ‘nog niet klaar voor zijn’ en zo wordt begrip getoond voor niet-

moslims die moeite hebben met bepaalde gedragsuitingen. Ahmed legt mij uit 

waarom hij met mij en zijn vriend in een fastfoodrestaurant kunnen zitten voor een 

interview: 

 
‘Je moet kijken waar je voordelen liggen en of je het aan kan om de verleidingen te weerstaan. Ik zit 

hier gemengd met muziek aan en er wordt hier varkensvlees gegeten, maar belangrijker is nu dat dit 

interview jou meer kennis over de islam brengt. Misschien ga jij je dan bekeren.’ 

 

                                                           
126

 Een mannelijk persoon waar een vrouw niet mee kan trouwen volgens de shari’a; haar vader, 

broers, ooms en schoonvader. 
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De Nederlandse context dwingt salafi’s dus tot een pragmatische omgang met de 

regels. Dit pragmatisme is echter begrensd. Alleen in noodgevallen kan er aan de 

regels gemorreld worden. De Nederlandse context zorgt ervoor dat er op detailniveau 

interpretatieverschillen kunnen optreden en compromissen kunnen worden gesloten. 

De morele idealen blijven onverminderd staan. Schielke stelt terecht: 

 
‘The problem, however, is that this by no means lessens the pressure on pious self-perfection. On the 

level of emotional and spiritual commitment there is little space for negotiation’ (Schielke, 2009: 533). 

 

Ondanks enige mate van pragmatisme, is er nog steeds sprake van een streven naar 

het zuivere ideaal van moreel gedrag dat dwingend aanwezig is. Toch wordt er ook 

nog op een andere manier binnen het gedachtegoed rekening gehouden met 

individuele verschillen in geloofspraktijk, waardoor er enige rekkelijkheid is in de 

morele gedragsidealen. 

 

Het geloof naar individueel vermogen 

 

Naast contextualisering van de geloofspraktijk is er in de salafi-beweging ook een 

bepaalde individuele benadering van geloofspraktijk, waardoor er meer ruimte is voor 

individuele verschillen dan het morele ideaal in eerste instantie doet verwachten. 

Salafi’s geven dikwijls aan dat toetreding en praktisering van de islam (naar 

salafistisch model) het leven gemakkelijker maakt, mede omdat ze ervan overtuigd 

zijn dat de islam een alomvattend geloof is, een gunst van Allah aan de mensen. Dit 

doen ze door de volgende hadith aan te dragen:  

 
‘Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik mijn gunst voor jullie volledig 

gemaakt en heb ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen.’ (Soerat al-Maa’idah)
127

 

 

Hiermee geven ze aan dat de islam een gunst van God is die ten goede komt aan de 

mensen. Het is vandaaruit ook niet de bedoeling dat de gehoorzaamheid aan God de 

mensen schade toebrengt. Salafi’s stellen dan ook dat de regels naar vermogen moeten 

worden uitgevoerd, in navolging van overleveringen van Mohammed.  
 

‘Wat ik jullie verboden heb, vermijd dit. En wat ik jullie heb opgedragen, verricht dit, voor zover jullie 

daartoe in staat zijn. Degenen vóór jullie zijn namelijk te gronde gegaan door hun vele vragen en 

meningsverschillen met hun Profeten.’ (is overgeleverd door al-Boekhaari en Moeslim)
128

 

 

Al Yaqeen legt deze hadith als volgt uit: 
 

‘Wie niet in staat is een deel van datgene wat hem is opgedragen te verrichten, voor hem volstaat het 

om datgene te doen waartoe hij wel in staat is. Wie het gebed niet staand kan verrichten, kan dit zittend 

verrichten. Wie dit niet zittend kan verrichten, mag dit op zijn zijde verrichten. Wie in staat is de 

roekoo (de neerbuiging tijdens het gebed) te verrichten, die buigt, en wie dit niet kan doen, kan 

volstaan met het knikken van zijn hoofd. Dit geldt ook voor alle andere daden van aanbidding. Men 

verricht deze voor zover men daartoe in staat is.’ 

 

Toch gaat het in deze uitleg van de hadith ook weer over de wijziging van de 

religieuze voorschriften op detailniveau. Naleving van regels mag nooit schade aan je 

gezondheid inhouden of verwaarlozing van wereldse verplichtingen (zoals 
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bijvoorbeeld de zorg voor je ouders), aldus de predikers. Dit idee vloeit voort uit 

bepaalde overleveringen over gematigdheid. Het idee is dat de islam het leven van een 

mens gemakkelijker maakt en dat Allah niets heeft opgedragen dat niet binnen het 

vermogen van de mens past. Overdrijving in het geloof wordt dan ook gezien als 

extremisme en dus een vorm van dwaling. Het is dus niet de bedoeling volgens de 

salafi’s dat een gelovige bijvoorbeeld extra gaat bidden en gaat vasten anders dan de 

sunna voorschrijft. Het weglaten of bijvoegen van regels wordt als dwaling betiteld. 

Op de website al-islaam.com staat hierover: 
 

‘Wat de overdaad betreft; wanneer men moedwillig een extra roekoo, soedjoed, staand of zittend 

verricht, dan is zijn gebed ongeldig. Dit is omdat wanneer hij iets erin vermeerdert, hij het gebed op 

een andere manier verricht dan de wijze die is opgedragen door Allah de Meest Verhevene en Zijn 

boodschapper. De Profeet zei: “Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, 

het zal verworpen worden”.’
129

 

 

Ook Abdul Jabbar van de Ven pleit voor een ‘middenweg in gedrag’: 

 
‘Het te veel of te weinig volgen van de sahaba is allebei niet goed. Extremisme in de din (het geloof, 

IR) is niet goed. In de sunna staan overleveringen waarin waarschuwingen staan hiervoor. (…) Wij zijn 

de umma van de middenweg. Pas op voor overdrijving, want degenen voor jullie zijn daaraan 

bezweken.’
130

 

 

Salafistische predikers geven ook bij dit onderwerp weer aan dat vooral jongeren de 

neiging hebben om te overdrijven in het geloof, te weinig kritiek hebben op hun 

‘moslimbroeders en –zusters’ (en daardoor een soort kritiekloze solidariteit nastreven) 

en zich te veel afzetten tegen de maatschappij. Ze denken dat het een fase is die 

vanzelf weer voorbijgaat door educatie en door het volwassen worden. 
 

‘Die finesse die mis je nog weleens bij pas praktiserende jongeren die vaak nog willen kopiëren en 

plakken en die denken van we nemen dat rechtstreeks uit Saoedi-Arabië over en vervolgens gaan we 

het hier toepassen.’ (prediker Said) 

 

De veelgebruikte stelling, ‘Doe wat je kan naar je vermogen’, geeft aan dat de regels 

weliswaar verplichtend zijn, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat er een grijs gebied 

ontstaat voor individuele interpretatie. Er is door deze stellingname een bepaalde 

ruimte voor individuele verschillen, waardoor er ondanks het morele ideaal 

keuzemogelijkheden zijn die ruimte bieden voor (partiële) exit en autonomie.  

In deze paragraaf is naar voren gekomen dat de salafi’s uit de onderzochte netwerken 

tot een bepaalde hoogte een pragmatische omgang toegestaan achten met de regels die 

voortvloeien uit de salafistische geloofsleer en dat ze daarbij rekening houden met de 

Nederlandse context waarin een gelovige leeft en zijn of haar individuele vermogen 

en situatie. Ook geven ze aan dat de geloofsomgang een individuele keuze is en dat 

nood wet breekt. Hiermee proberen ze het beeld teniet te doen van een salafistische 

geloofsinterpretatie die zeer rigide en dogmatisch is en die niet past in Nederland. Dit 

pragmatisme geeft individuele gelovigen tot een bepaalde hoogte ruimte om zelf naar 

eigen inzicht vorm te geven aan de gedragsregels in hun dagelijkse leven waarin vele 

gelovigen worden geconfronteerd worden met het sluiten van compromissen. Er is 

dus in een bepaalde mate een mogelijkheid tot partiële exit, dat wil zeggen dat er op 
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 http://app.alislaam. com/index.php/module/cyberimam/action/qanda/qanda/851, gezien 30 oktober 

2010. 

08. Site is verbonden aan Al Waqf/El-Fourkaan. 
130

 Lezing van Abdul Jabbar van de Ven in paltalkroom. 



165 

 

delen van de geloofsinterpretatie individuele vrijheden zijn. Deze bewegingsvrijheid 

conflicteert met het ideaal van zuiverheid en perfectie. Het streven naar perfectie zorgt 

voor spanningen en problemen in het dagelijkse leven. Gelovigen zoeken daarom de 

salafi-beweging op om hun morele disciplinering te voeden en morele zelfperfectie te 

bereiken. De salafi-beweging draagt het idee van zuiverheid en duidelijkheid uit, maar 

creëert daardoor juist ambivalente praktijken. Het streven naar vroomheid draagt bij 

aan spanningen en is tegelijk de aantrekkingskracht van de beweging (zie ook De 

Koning, 2011c). 

 

Belangrijk in de analyse van de relatie tussen de autonomie van het individu en het 

streven van de salafi-beweging naar morele disciplinering is ten slotte de vraag hoe ze 

deze exclusiviteit aan anderen proberen over te brengen en hoe ze de achterban 

proberen te disciplineren. In de salafi-beweging wordt veel aandacht besteed aan de 

richtlijnen die bij de da’wa moeten worden opgevolgd. Niet iedereen kan zo maar 

overal en op eigen wijze da’wa doen, ook al staat deze centraal in het activisme van 

de salafi-beweging. In de volgende paragraaf beschrijf ik deze richtlijnen en 

opvattingen die bepalen of er sprake is van procedurele onafhankelijkheid bij de 

da’wa en het disciplineren van de achterban. Ook ga ik verder in op de 

individualisering van de geloofsbeleving in relatie tot het perfectionistisch ideaal en 

de consequenties ervan voor de condities van exitmogelijkheden die de autonomie van 

betrokkenen waarborgen. 

 

6.6 Dwang in het geloof? Het geloof als individueel streven naar perfectie 

 

Bij de analyse van de exitmogelijkheden van de salafi-beweging is het van belang om 

te weten of er geweld of dwang wordt gebruikt bij de da’wa. Bij dwang in de salafi-

beweging is er geen ruimte voor de autonomie van betrokkenen. Volgens het 

woordenboek van Dale betekent dwang: ‘machtuitoefening waardoor iemand tot iets 

genoodzaakt of waardoor men genoodzaakt wordt’. In de meest duidelijke vorm kan 

deze machtsuitoefening plaatsvinden door fysiek geweld. In situaties van vernedering, 

belediging, schelden, dreiging (met geweld of ander negatief gevolg), manipulatie, 

bedrog, afpersing en chantage kan er sprake zijn van niet-fysiek geweld. Angst voor 

(gewelddadige) represailles door dreiging kan daarbij een belangrijke emotie zijn die 

als drijfveer geldt om iets wel of niet te doen. Daarnaast kan de groep waarmee 

iemand zich associeert, ook dwingende invloed uitoefenen om iets te doen of na te 

laten. Gebruikelijker is het om dan te spreken van sociale druk. Sociale druk wordt 

door de van Dale gedefinieerd als de invloed van de omgeving op het individu. Deze 

definitie is te algemeen. Ik stel dat het ‘zelf’ altijd onder invloed staat en zelfs niet op 

zichzelf kan bestaan. Hiermee breek ik met de liberale notie van het onafhankelijk 

zelf ten aanzien van autonomie en authenticiteit. De liberale notie van het bestaan van 

een geheel onafhankelijk ‘zelf’ is problematisch. Er is altijd een relatie tussen ‘het 

zelf’ en ‘het sociale’. De notie van het zelf vindt zijn basis in machtsrelaties, 

waardensystemen en de erkenning van anderen (Cuypers, 2001; Fadil, 2008; 

Mahmood, 2001; 2005; Taylor, 1991). Dat zal ik uitleggen.  

Om een autonoom leven te kunnen leiden moet een persoon niet onder dwang staan 

van de wil van anderen, omdat het reflectie en keuzemogelijkheden verhindert. Er 

moet met andere woorden procedurele onafhankelijkheid zijn. De rationaliteit en 

reflectie op het zelf die noodzakelijk zijn voor autonomie, staan echter altijd onder 

invloed van de omgeving. Omgeving is zelfs noodzakelijk om tot reflectie en tot een 

‘zelf’ te komen. Het westerse concept van het zelf wordt onterecht begrepen als 
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geheel autonoom en individueel. Er is geen strakke dichotomie tussen het zelf en de 

andere. Er is een voortdurende wisselwerking (Sökefeld, 1999). Het zelf dat 

reflecteert kan niet los staan van iemands situatie. Zelfreflectie en zelfevaluatie 

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

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

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

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

noodzakelijk om betekenis te kunnen geven. De constructie van het zelf (identiteit) is 

afhankelijk van de erkenning van zogenaamde significante anderen. Een persoon 

identificeert zich met de positieve en negatieve houdingen van ‘significante’ anderen 

en construeert hierop zijn waardesysteem dat de basis vormt van zelfreflectie en 

zelfevaluatie (Taylor, 1991). Het idee van het zelf is niet een geïsoleerd op zichzelf 

staand iets maar onderdeel van een discursieve realiteit (Fadil, 2008). Het bewuste en 

reflecterende zelf kan niet beschouwd worden als iets dat voorafgaat aan 

machtsrelaties. Maar het zelf vindt zijn basis in op autoriteit gebaseerde discursieve 

tradities. Het zelf kan dus niet zelf determinerend zijn. Extreem individualisme is in 

wezen zelfdestructief (Taylor, 1991). Als alles van betekenis kan zijn in zelfreflectie 

en zelfevaluatie, dan is in wezen niets van betekenis. Een waardensysteem is dus 

nodig om tot bovenstaande te komen. We kunnen ons zelf alleen definiëren op basis 

van dat wat waarde heeft. Deze waardensystemen zijn niet zelfgekozen maar 

onderdeel van een historisch gegroeid lidmaatschap van een gemeenschap (Taylor, 

1991). 

Onderwerping aan een autoriteit (bijvoorbeeld op basis van een religieuze, culturele 

of sociale norm) komt vanuit een liberale visie altijd ten nadele van het zelf en er is 

daarom een negatieve relatie tussen het zelf en het sociale (Fadil, 2008). Religieus 

conformisme wordt geproblematiseerd in dit liberale discours. Conformisme wordt als 

tegenstelling beschouwd van religieuze individualisering. Maar deze tegenstelling is 

minder duidelijk dan in eerste instantie lijkt. Ik wil in deze paragraaf laten zien dat de 

religieuze beleving van salafi’s ook op basis van noties van autonomie, eigen 

verantwoordelijkheid en authenticiteit wordt vormgegeven. Er kan een proces van 

individualisering bestaan vanuit een religieus kader, door de islam (Fadil 2005; Jouili 

& Amir-Moazami, 2006). Er is geen sprake van een simpele binaire oppositie tussen 

conformisme/onderdanigheid en verzet/autonomie. Maar van vermenging van noties 

van autonomie en conformisme aan religieuze autoriteit waarbij het subject, hier het 

vrome zelf, ook door onderdanigheid of gehoorzaamheid aan religieuze dogma’s 

geconstrueerd wordt. Agency staat niet per definitie in negatieve relatie tot religieuze 

autoriteit (Mahmood, 2005, Jouili & Amir-Moazami, 2006;  Scott, 2009). Omdat er 

geen op zichzelf staand onafhankelijk zelf bestaat, definieer ik daarom sociale druk 

als een vorm van dwang, wanneer er negatieve sociale consequenties verbonden zijn 

aan het niet naleven van regels, bijvoorbeeld een onvrijwillige breuk met de groep of 

het verlies van vrienden. Negatieve sociale consequenties maken de kosten van 

(partiële) uittreding hoger waarmee de autonomie van het individu onder druk komt te 

staan. 

 

Is er sprake van dwang in da’wa en disciplinering van gelovigen? Hoe krijgt het 

principe: het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte (al-amr bi-l-

ma’ruf wa-l-nahy ‘an al-munkar) vorm? Het streven van de salafi’s om mensen, zoals 

zij het zelf noemen, de ‘zoetheid van de islam’ te laten omarmen, klinkt door in hun 

gedrag, activiteiten en publicaties. Ze gebruiken allerlei middelen en tactieken om 

mensen zo ver te krijgen dat ze zich bekeren tot de islam, ‘terugkeren’ tot een 
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‘zuivere’ islam of hun levensstijl aanpassen conform de geloofs- en gedragsregels van 

hun geloofsinterpretatie. Da’wa wordt als een inherent en wezenlijk onderdeel van 

hun overtuiging gezien. Er is bezorgdheid dat de da’wa dwingend is en daarom de 

autonomie van het individu niet respecteert. Vooral als het gaat over de da’wa die op 

de moslimgemeenschappen zelf is gericht, vraagt men zich af in hoeverre er een soort 

‘religieuze politie’ ontstaat. Vindt de religieuze disciplinering in de vorm van da’wa 

en hisba op een procedureel onafhankelijke wijze plaats, dat wil zeggen zonder het 

gebruik van fysiek of psychisch geweld, waardoor er geen sprake is van dwang? 

 

Allereerst is het belangrijk om aan te geven dat de da’wa van de salafi-beweging zich 

niet beperkt tot het vrijwillig volgen van de onderwijsactiviteiten en lezingen, het 

lezen van de publicaties of het bezoeken van de websites. Salafi’s zien het als hun 

taak om ook in het dagelijkse leven mensen te ‘vermanen’. Dit gebeurt in de vorm van 

-zoals salafi’s het zelf noemen- ‘het geven van vriendelijk advies’ (nasiha). De 

praktijk van het geven van nasiha is een belangrijk onderdeel van de da’wa. Salafi’s 

vinden dat niet iedereen op dezelfde manier benaderd moet worden. Niet alle 

tactieken zijn zinvol bij iedereen. Ongelovigen moet je eerst tot het geloof brengen 

voor ze op religieuze voorschriften te wijzen. De da’wa (en de daarbij horende 

vermaningen) moet stapje voor stapje plaatsvinden, vinden ze. Prediker Abdullah legt 

uit: 

 
‘De Profeet toen hij in Mekka was, is hij begonnen met het verkondigen van een simpele boodschap. 

Zeg er is geen god dan Allah, en jullie zullen slagen. (…) Daarna toen hij naar Medina ging, zeg maar 

toen het geloof in de harten van de mens verankerd was. Toen is hij begonnen met de mensen te duiden 

wat de wetten van de islam zijn. Dat betekent dat je iemand zonder geloof ook niet kan zeggen ja 

waarom heb jij geen hoofddoek, of tegen een man waarom heb je je broek niet boven je enkels. Dat kan 

niet want je behoort ergens te beginnen en dat is het geloof. En dat is ook wat ik mijn leerlingen 

meegeef. Als je iemand aanspreekt dan ga je niet iemand aanspreken op waarom heb jij geen 

hoofddoek. Nee, dan begin je hem of haar aan te spreken op waarom zij bestaat, wat ons doel is van het 

leven en wat uiteindelijk de beloning zal zijn van het gehoorzamen aan God en wat uiteindelijk de 

nadelige zaken zijn. Waarbij ook zelf bewust raakt van zijn situatie. En dan zeg je misschien is het toch 

beter om je hoofddoek op te doen of jezelf beter te bedekken want het hoofddoel van het bedekken van 

de vrouw is de aanbidding.’ 

 

‘Je moet niet vergeten dat ieder mens een andere aanpak nodig heeft. Sommige mensen kan je de hele 

dag lopen praten van: wees nou aardig, doe het nou alsjeblieft, graag. Sommige jongeren geven het ook 

zelf toe als je praat over de hel, als je praat over zeg maar wat God voor hem gereed heeft gemaakt aan 

bestraffing noemt het maar op, dat vermaant ze wel.’ (prediker Said) 

 

Salafi’s geloven dat het effect van da’wa ook averechts kan werken. Daarom achten 

ze het belangrijk om de vormen van de da’wa aan te passen aan de persoon waarmee 

ze te maken hebben. 

 
‘Gebruik wijsheid bij het doen van da’wa, elke doelgroep moet apart benaderd worden. Zorg ervoor dat 

je mensen juist niet verder afbrengt van de islam.’ (Abu Ayman
131

) 

 

Zowel voor de uitnodiging tot Allah als voor het geven van nasiha moeten volgens de 

salafi’s dus bepaalde methoden en fasen gevolgd worden. Hoewel salafi’s zich 

afzetten tegen de ‘dwalende groeperingen in de islam’, wijzen zij ook op het gevaar 

van fitna dat volgens hen kan ontstaan door groepsvorming en discussie onderling. 

Groepsvorming binnen de islam ondermijnt immers het ideaal van de umma, de 
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gemeenschap van gelovigen. Het doen van da’wa en nasiha in strijd met de 

richtlijnen, kan volgens salafi’s fitna, roddel en laster veroorzaken. Salafi-predikers 

zien het geven van nasiha als een zeer belangrijke taak, maar ze vinden wel dat deze 

vermaningen op een ‘gepaste’ manier plaats moeten vinden. Het doel heiligt daarbij 

niet de middelen.                                                                                                         

 
Allah, de Verhevene, zegt in de Koran (…): Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed 

onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze.’(Soerat an-Nahl: 125) (…) “Spreekt 

dan beiden zacht tot hem, moge hij zich laten vermanen, of er bang van worden.” (Soerat Taa Haa: 44) 

(…) Men dient de mensen met wijsheid en op een goede en zachtaardige manier naar de islam uit te 

nodigen. Het gebruik van geweld, fanatisme en smaad daarentegen behoort niet tot de islam. Zo is het 

verplicht voor de moslim om in zijn predicatie de methodiek van de Profeet (vrede zij met hem) en de 

richtlijnen van de Koran na te leven. (Een antwoord van de Saoedische geleerde Fawzaan op de 

website van Al Yaqeen op de vraag of het toegestaan is om de islam op hardhandige wijze  uit te 

dragen, IR)
132

 

 

De salafi’s uit de onderzochte netwerken geven aan dat geweld absoluut niet is 

toegestaan om het geloof te verkondigen. Sommigen zien de da’wa als ‘strijden op de 

weg van Allah’, als een vorm van niet-gewelddadige jihad. Quiëtistische en politieke 

salafi’s keuren geweld af om als dwangmiddel te gebruiken in het disciplineren van de 

achterban. 

 

Het hiernamaals als disciplinerend middel 

 

Daarnaast bestaat er in Nederland geen religieuze politie die toeziet op de naleving 

van de gedragsregels, zoals dat bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië het geval is. De regels 

worden op een theologische wijze ‘afgedwongen’ door een directe relatie te leggen 

tussen het juiste gedrag, intentie en de kans om na het aardse leven een plekje in het 

paradijs te bemachtigen. De angst voor Gods toorn, de dood en de bestraffingen in de 

hel kan mensen er toe bewegen om conform de gedragsregels te leven.
133

 God zelf 

wordt hier als controlerende instantie beschouwd. God ziet en weet immers alles. 

Omdat salafi’s in lezingen en andere da’wa activiteiten ‘dreigen’ met deze zaken, zou 

je kunnen stellen dat er dwang gebruikt wordt bij het naleven van de gedragsregels, 

door in te spelen op angstgevoelens. Dwang breekt met procedurele 

onafhankelijkheid. Procedurele onafhankelijkheid is de basisconditie van 

exitmogelijkheden die autonomie bepalen. Gelovigen kunnen inderdaad gemotiveerd 

worden om zich te houden aan de regels uit angst voor Gods toorn. Maar er is mijns 

inziens geen sprake van dwang bij het gebruik van deze middelen, omdat het niet om 

een bedreiging gaat, maar om een waarschuwing. Van een dreiging is pas sprake als 

een individu een ander individu het volgende voorhoudt: ‘als u A (niet) doet, zal ik B 

veroorzaken’. Het woord ‘ik’ is hierbij cruciaal. Een waarschuwing zonder dwang 

doet zich voor als een individu een ander individu het volgende voorhoudt: ‘als u A 

(niet) doet, dan gebeurt B’ (Lindenberg, 2007). Lindenberg beschrijft dit cruciale 

verschil als volgt:  
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‘[Men kan concluderen dat] een blote waarschuwing zich onderscheidt van dwang door bedreiging, 

doordat degene die de ander beïnvloedt in de ogen van die ander slechts een boodschapper is van 

gegevens waarover hij geen controle heeft’(Lindenberg, 2007: 43).  

 

We kunnen dus pas spreken van bedreiging als degene die de bedreiging uit in de 

ogen van de gedwongene controle heeft over het voorspelde voorval (Lindenberg, 

2007: 43). Het gaat met andere woorden over de (gepercipieerde) invloed die de 

dwinger heeft in de ogen van de gedwongene op het dwanggevolg. Een salafi die zegt: 

‘als je niet bidt, dan beland je in de hel’ is daarom een waarschuwing en geen 

bedreiging waar dwang van uitgaat, omdat de boodschapper ervan zelf het negatieve 

gevolg van het niet bidden niet bepaalt of uitvoert. Het is vergelijkbaar met de 

stelling: als je in het donker fietst zonder licht, word je overreden. Dit is een 

waarschuwing. Het zal een bedreiging worden wanneer iemand stelt: ‘Als je in het 

donker fietst, dan zal ik jou overrijden.’ In salafistische context is dit bijvoorbeeld het 

verschil tussen de stelling: ‘Als jij je hoofddoek niet draagt, zal God je straffen’ en 

‘Als jij je hoofddoek niet draagt zal ik je voor hoer uitschelden’. De eerste 

waarschuwende stelling is in salafistische context toegestaan en wordt ook zeer 

regelmatig gebruikt. De tweede bedreigende stelling wordt sterk afgekeurd. Gods 

toorn (als dwanggevolg) is niet kenbaar als feitelijke causaliteit en wordt ook niet 

geconcretiseerd in sancties. Godsvrees is niet geformaliseerd, het is een innerlijk 

religieus geloof, dat overigens ook in andere godsdiensten voorkomt. In de context 

van een staat die conform islamitische wetgeving georganiseerd is,  wordt ‘zondig 

gedrag’ wel formeel gesanctioneerd en wordt gedrag dus wel afgedwongen. In 

Nederland komt dat niet voor. De waarschuwende boodschappen, hoewel formeel 

geen bedreigingen, kunnen uiteraard door betrokkenen wel zo opgevat worden.  

 

Het geloof als individuele én goddelijke zaak  

 

De salafistische predikers ontkennen dat er druk wordt uitgeoefend op de naleving 

van geloofs- en gedragsregels. Zij wijzen daarbij voortdurend op de grenzen die 

gesteld moeten worden bij het doen van da’wa en het geven van nasiha (advies).  
 

 ‘Ik ga niemand met de bezem achterna zitten, het is ieders eigen verantwoordelijkheid, maar ik wil 

mensen wel beschermen (tegen het hellevuur, IR)’. (prediker Abdullah) 

 
‘Kijk, we hebben geen middelen om tegen zo’n persoon te zeggen: jij mag dat niet doen. Wij zijn 

ervoor om ze te adviseren en vervolgens is het aan de mensen zelf om er iets mee te doen.’ (prediker 

Wahid) 

 

In de bovenstaande citaten komt naar voren dat de predikers enerzijds aangeven 

advisering zeer belangrijk vinden om mensen te beschermen, en anderzijds dat dit 

advies begrensd is. Uiteindelijk is een persoon zelf verantwoordelijk voor zijn eigen 

keuzen. Predikers verbonden aan verschillende salafistische organisaties stellen dat je 

niet meer kan dan verkondigen. Het is daarnaast absoluut niet toegestaan om mensen 

uit te schelden of op andere wijze aan te vallen. Ook deze opvattingen worden 

religieus onderbouwd. 

 
‘Mijn taak is enkel en alleen het overbrengen van het nieuws. Dat zegt ook God in de Koran: aan jou is 

het de taak om het over te brengen, maar het is God die leidt en het is God die doet afdwalen. Voor de 

duidelijkheid ik heb, als iemand mij zegt: wat jij net hebt zitten te vertellen vind ik gewoon flauwekul, 

ik kan me er gewoon niet in vinden. Dan vind ik dat prima. Dan is het einde verhaal. Ik kan de mensen 

niet dwingen. Dat staat er (in de Koran) ook heel duidelijk, het enige wat ik kan doen is de boodschap 

overbrengen.’ (prediker Said) 
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Het gebruiken van geweld is niet iets dat overgeleverd is in de shari’a. (…) Wat ik denk dat jij moet 

doen, is hen eerst adviseren. Vooral de gewone mensen. Adviseren betekent niet hun wetschool en hun 

valse geloof aanvallen. Nee, adviseren betekent dat je hun de waarheid moet uitleggen en hun de 

Soennah moet onderwijzen. Nadat je hun de Soennah hebt uitgelegd, ben ik er absoluut zeker van dat 

als zij echt geloven, dat zij zullen terugkeren naar de Soennah en hun valsheid zullen opgeven. Als dit 

gebeurt, dan is dit het beste. Maar als dit niet gebeurt, dan moet je hen behandelen zoals zij jou 

behandelen. Je hebt geen recht om hen weg te jagen uit de moskee. (Een uitspraak van de Saoedische 

geleerde Utaymin op de website van Al Yaqeen over de omgang met sjiieten)
134

 

Met de veelgebruikte uitdrukking ‘Het is God die leidt en het is God die doet 

afdwalen’ geven salafi’s aan dat het uiteindelijk niet in de handen van de mens is om 

mensen tot inzicht te brengen. Het idee is dat je mensen niet kunt dwingen om te 

geloven, de intentie moet in het hart zitten en God bepaalt uiteindelijk wie wel en niet 

gelovig is. Gods wil staat boven alles. De eigen wil wordt echter niet ontkend. Een 

persoon is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. De eigen wil staat naast, of 

preciezer gezegd onder de voorbeschikking van God. Op de website van Al Yaqeen is 

de volgende uitspraak van de Saoedische geestelijke Al-Fawzaan te lezen: 

 
‘De dienaar heeft dus een wil en een keuze, maar deze zijn tegelijkertijd ondergeschikt aan de Wil en 

Voorbeschikking van Allah. Daarom wordt de mens beloond voor zijn gehoorzaamheid en bestraft 

voor de begane zonden die hij met zijn eigen wil en keuze heeft gemaakt’
135

 

 

Hoewel da’wa en broederschap ook een belangrijke rol spelen in de salafistische 

geloofsbeleving wordt het geloof uiteindelijk als een individuele zaak aangemerkt, 

een zaak tussen een gelovige en Allah. Salafi’s beschouwen het geloof als een 

persoonlijke zoektocht waarin een gelovige beproefd wordt en ieder naar eigen 

vermogen zijn eigen keuze maakt. Het geven van nasiha onder elkaar wordt gezien 

als een advies, uiteindelijk is de gelovige verantwoordelijk voor zijn eigen daden, en 

wordt hij alleen voor zijn eigen daden berecht op de dag des oordeels. Salafi’s kennen 

de meeste regels wel die bij een salafistische geloofsbeleving horen, maar geven aan 

zich niet altijd aan de regels te houden. De meest gebruikte motivatie is: ‘ik ben er 

nog niet klaar voor’. Hierbij wordt de religieuze beleving vaak gezien als een lineair 

proces waarbij gelovigen steeds praktiserender en standvastiger worden; een proces 

van religieuze volwassenwording. 
 
‘Het gaat om jouw relatie met Allah. Je moet er zelf klaar voor zijn. Ik bad eerst maar een keer per dag. 

Iedereen had daar een mening over, maar het gaat erom dat je het zelf kan verantwoorden aan Allah. Je 

doet het voor Allah en niet voor anderen.’ (Khadija) 

 

‘Eerst droeg ik alleen een hoofddoek als ik naar de moskee ging. Ik moest er heel erg aan wennen. 

Maar als mensen er opmerkingen over maken. Denk dan, het is iets tussen jou en Allah, niemand 

anders heeft daar iets mee te maken.’ (Sophia) 

 

Ik schreef eerder dat de context van een niet-islamitische maatschappij als excuus 

aangevoerd wordt om sommige regels niet (altijd) na te leven. Het draait dan vooral 

om de juiste intentie, stellen salafi’s. Het geloof staat en valt met de intentie. 

 
‘Bij sommige overleveringen denk ik echt: zoek het uit! Ik doe gewoon aan wat ik wil. Je moet moslim 

in je hart zijn. Maar als je niet bidt en gewoon niks aan geloof doet, noem je alsjeblieft dan ook geen 

moslim. Maar aan de andere kant ik mag een moslim ook niet veroordelen als een moslima 
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bijvoorbeeld geen hoofddoek draagt, je weet nooit wat in haar hart is, misschien is ze wel geliefder bij 

Allah dan ik. Je kent haar intentie niet.’ (Nawal) 

 
‘Abu Ismail heeft natuurlijk gelijk, wat wel en niet toegestaan is, maar de werkelijkheid in Nederland is 

niet zo zwart-wit. En ik ken mijn intentie.’ (Karim) 

 

In alle verwarring over welke geleerden betrouwbaar zijn en welke opvattingen 

conform de salafistische geloofsleer zijn, maken salafi’s uiteindelijk voor zichzelf 

persoonlijke afwegingen. Zoals een persoon op internet stelt: 
 
‘We worden allemaal op onze intentie beoordeeld bij Allah. Dus volg gewoon je hart, wat jij denkt dat 

goed is. Mocht je verkeerd zitten dan heb je het niet expres gedaan. Natuurlijk wel nadat je alle 

mogelijkheden hebt gedaan om het te bestuderen khair in sha’Allah, moge Allah ons allemaal 

leiden.’
136

 

 

Het geloof is voor salafi’s een persoonlijke aangelegenheid waarbij het gaat om de 

relatie die een gelovige heeft met Allah. Allah kan als enige iemand op ‘het rechte 

pad’ leiden en hem er weer van af laten dwalen. Vanuit dit geloof denken gelovigen 

dat iedereen zijn eigen ontwikkeling door maakt. Gelovigen delen hun religieuze 

ontwikkeling in verschillende fasen in. De periode waarin gelovigen nog niet 

praktiserend waren, bestempelen ze als een periode waarin ze nog te jong waren en 

daarom onwetend. Sommigen vonden zichzelf in het begin erg fanatiek. Dit fanatisme 

wordt als niet-islamitisch beschouwd omdat het overdrijving is. Ze stellen dat ze in 

het begin erg gretig waren en alles zo goed mogelijk wilden doen. In een latere fase 

van hun religieuze ontwikkeling komen ze erachter dat het beter is om alles 

stapsgewijs te doen. De meeste gelovigen geven dan ook aan dat ze de islam stap voor 

stap zijn gaan praktiseren. Ze beschouwen hun religieuze ontwikkeling als een groei 

naar volwassenwording en wijsheid. Als gelovigen sommige regels nog niet 

uitvoeren, dan zeggen ze dat ze er nog niet aan toe zijn. De religieuze ontwikkeling 

wordt door salafi’s kortom als een lineair proces naar steeds meer ‘standvastigheid’ in 

het geloof beschouwd. Sommige gelovigen hebben zich alleen slechts een periode 

beziggehouden met het salafisme. Het was een fase in hun religieuze ontwikkeling. 

Andere gebruiken salafistische informatiebronnen als één van de bronnen in hun 

religieuze beleving. Van een onomkeerbaar lineair proces is dus zeker niet altijd 

sprake. Er wordt onderling veel gesproken over ‘het praktiseren’ en de waarde ervan.  

 
Shadiya: ‘Met moslimzijn is het als volgt, ieder heeft zijn startpunt en eindpunt. Zo zie ik het. Ik ken 

genoeg meiden die er nog niet klaar voor zijn en bijvoorbeeld geen hoofddoek dragen.’  

Karima: ‘Hallo, een hoofddoek dragen is het minste wat je kan doen!’  

Shadiya: ‘Nee ik ben ervan overtuigd dat je alleen dingen kan doen die binnen je vermogen liggen, in 

je eigen nafs (ego, IR).’  

Karima: ‘Zuster Fadoea (een andere vriendin, IR ) is voor mij het beste voorbeeld. Zij laat alles voor de 

islam. Heeft ze het niet zo goed? Nou, dan is dat voor haar een beproeving en zal ze er alleen sterker uit 

komen. Zij is zo standvastig, mash’allah. Zij kiest echt.’  

 

Sommigen praktiseren de islam naar eigen zeggen nog niet voldoende, maar 

beschouwen de complete naleving van de sunna als hopelijk toekomstige praktijk. Ze 

geven aan voor sommige zaken ‘nog niet klaar te zijn’ en zien geloof als een 

individuele verantwoordelijkheid. 
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‘Je moet als moslim goed werk zoeken. Maar de keuze ligt bij een persoon zelf. Zolang je het maar kan 

verantwoorden tegenover je schepper. Op de dag des oordeels moet jij verantwoording afleggen 

tegenover je schepper over je daden, niet je buurman. Dus maak je vooral druk om jezelf en niet om 

anderen.’ (Iman) 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de machtsrelatie tussen God en de gelovige 

en de machtsrelaties tussen gelovigen onderling. Dit laat Fadil ook zien in haar studie 

onder orthodoxe gelovigen onder Belgische Maghrebijnen (Fadil, 2008). Het zelf van 

deze gelovigen wordt geconstrueerd door middel van de relatie tussen het zelf en God. 

Tegelijkertijd hebben deze gelovigen de liberale waarden van autonomie omarmd. Ze 

benadrukken weliswaar hun gehoorzaamheid aan God en gaan uit van verplichtingen 

ten aanzien van God, maar zien tegelijkertijd hun toetreding tot hun geloof en de 

naleving van de verplichte regels als eigen vrije keuze. Orthodoxe gelovigen 

combineren zo niet-liberale en liberale noties van het zelf (zie ook Jouili & Amir-

Moazami, 2006; Mahmood, 2005). Fadil laat zien dat orthodoxe gelovigen, net als de 

salafi’s in dit veldwerk, in hun relatie met anderen nog steeds autonomie als 

belangrijke waarde verdedigen. Er is sprake van een paradox. Religieuze beleving 

wordt beschouwd als een individuele en private zaak, hoewel tegelijkertijd het bestaan 

van de goddelijke verplichting niet ontkend wordt. Deze waarde komt echter niet 

alleen voort uit het liberale begrip van vrijheid, maar kan als gevolg worden 

beschouwd van de soevereiniteit van God. Alleen God kan immers volgens de 

orthodoxe visie mensen beoordelen en alleen God kan mensen tot het geloof leiden (er 

is geen dwang in het geloof). Vrijheid met andere woorden, wordt niet alleen door het 

zelf gewaardeerd vanuit de liberale traditie. Vrijheid kan ook bereikt worden door de 

notie van de soevereiniteit van God, volgens dit andere begrip van 

zelfverwezenlijking en vrijheid. Gehoorzaamheid aan God wordt door orthodoxen 

beschouwd als een manier om vrij en autonoom te zijn. De notie van autonomie is 

deze keer niet gebaseerd op een liberale notie van het zelf als onafhankelijke entiteit 

maar hier wordt het autonome subject gevormd op basis van een onderwerping aan 

God.  

De populariteit van salafisme, evenals het evangelisme, onder Nederlandse jongeren 

laat deze paradox duidelijk zien. De dominante cultuur van authenticiteit, waarin het 

jezelf zijn, en het zoeken naar je ware zelf, en dus persoonlijke vrijheid, autonomie en 

keuzevrijheid centraal staan, maakt het mogelijk dat jongeren kunnen kiezen voor een 

sterk disciplinerende religiositeit waarin conformisme centraal staat. Tegelijkertijd, en 

hiermee is de paradox zichtbaar, wordt de keuze voor dit conformisme uitgelegd als 

‘authentieke’ keuze, voor een authentiek, puur geloof, dat is ontdaan van ‘onechte’, 

‘niet-zuivere’ religieuze en culturele tradities en wordt de beleving ervaren als ‘jezelf 

kunnen zijn’ (Van Dijk-Groeneboer et al., 2010: 57-62; Roeland, 2009). Er is onder 

groepen salafi’s (en ook evangelicanen) sprake van een religieus subjectivisme, een 

sterke hang naar authenticiteit en onderwerping of conformisme. Bij de studie van 

orthodoxe gelovigen moet zelfverwezenlijking niet alleen begrepen worden vanuit het 

liberale begrip van zelfrealisering waarbij iemand zijn eigen waarden en verlangens 

probeert te ontdekken, onafhankelijk van sociale normen. Zelfrealisering komt bij 

orthodoxe gelovigen tot stand door de realisering van het vrome zelf middels de 

praktisering van rituelen en onderwerping aan religieuze autoriteit (Jouili & Amir-

Moazami, 2006; Mahmood, 2005: 31), dat tegelijkertijd uitgelegd wordt als eigen 

keuze die in een individuele relatie met God tot stand komt. 
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Da’wa en perfectie van het eigen gedrag 

 

Door de eigen keuze en verantwoordelijkheid voor geloof en gedrag is het streven 

naar perfectie van het eigen gedrag belangrijker dan da’wa. Het is niet gepast om 

vanuit eigen imperfectie anderen op hun fouten te wijzen. Perfectie van het eigen 

gedrag is het belangrijkste project van de salafi-beweging. Het streven naar perfectie 

heeft in de eerste plaats betrekking op zelfverbetering. Goede da’wa wordt in de 

eerste plaats voltrokken door het eigen ‘goede gedrag’ te laten zien.  

 
‘Jouw verantwoordelijkheid in de da’wa is enkel en alleen: verkondig. Laat zien wat de goede islam is. 

Stel jezelf de vraag als moslim: hoe komt het dat mensen zo denken bijvoorbeeld dat er bekering met 

geweld moet. Dat komt door onszelf. Die groepen die zo denken zijn gelukkig heel duidelijk af te 

kaderen. Ik probeer te verkondigen, maar ik schiet natuurlijk te kort. Je moet in de eerste plaats open 

zijn over je geloof en het niet verbergen.’ (prediker Mohammed) 

 
‘Verkondig door middel van jezelf, door je persoonlijkheid, hoe je je als mens gedraagt. Dat is het 

allerbelangrijkste in het begrip van de da’wa. De reden waarom Indonesië islamitisch geworden is, is 

omdat mensen het gedrag van de handelaren bewonderden. De eerlijkheid en rechtvaardigheid die ze in 

de handel tot uiting brachten. Dat ze hun afspraken en beloftes nakwamen. Omar gaf ook zakat aan 

niet-moslims, zulke dingen. Laat het menselijke in je zien. Da’wa moet je niet doen door boekjes te 

geven of te zeggen dat iemand anders in de hel komt. Laat zien dat je een bijdrage levert aan de 

maatschappij. Je bent mens, maar ook moslim. (…) Niet bedriegen, niet stelen. Als mensen dat goede 

gedrag zien dan vragen zij zich af: wie heeft jou geleid tot dit gedrag? We zijn nu vooral gericht op 

onszelf, op moslims in onze da’wa. Daarom bijvoorbeeld ook zo’n conferentie. Als wij niet bij onszelf 

beginnen dan blijft het beeld slecht en dan zullen er altijd nieuwe mensen zijn die de vinger kunnen 

wijzen. Wij schieten tekort. Niet alleen dingen zeggen, ook doen.’ (prediker Mohammed) 

 

De predikers zien de da’wa als een verplichting om mensen uit te nodigen tot de islam 

om hen tegen de verschrikkingen van de hel te beschermen, zo stellen ze. Voor de 

salafi’s is de da’wa een uiting van barmhartigheid voor de medemens uit bezorgdheid 

voor hun zielenheil. 
 

‘Je taak in de wereld is om God te aanbidden, daar zijn we voor op aarde. Je hoopt daarmee misschien 

in het paradijs te komen. De hel is de ergste straf en dat wens je niemand toe. Je laat een dier toch ook 

niet verdrinken. De mens heeft een eigen keuze, maar je probeert hem toch zoveel mogelijk te helpen. 

Je geeft voorlichting aan de mensen, meer dan dat kan je niet doen.’ (prediker Faisal) 

 

Salafi’s zijn dus erg gedreven in het doen van da’wa; het is hun doel onwetendheid 

onder moslims weg te nemen. Ze zijn primair gericht op de eigen groep, de 

moslimgemeenschap. Dit wordt bevestigd met een stelling van de geleerde Ibn 

Taymiyya die een centrale rol vervult in het salafistische denken: 

 
‘Als de kuffaar overheersten, dan kwam dit enkel door de zondes van de moslims dat hun geloof deed 

verminderen.’
137

 

 

Om het moreel herstel te bewerkstelligen is de perfectie van het eigen gedrag het aller 

belangrijkste. Belangrijker nog dan da’wa. Bij de perfectie hoort bescheidenheid, 

zelfkritiek en nederigheid. Gelovigen mogen nooit te koop lopen met hun goede 

gedrag en goede daden. Trots zijn op jezelf en veroordeling van anderen vinden 

predikers een kwalijke zaak.  
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‘Sommigen leven als gelovige en sterven als kafir, sommige kafir sterven als gelovige. Wees nooit trots 

op je goede daden, besef dat het een gunst is van Allah die jou geleid heeft.’ (Abdul Jabbar van de 

Ven)
138

 

 

Ook het geven van nasiha zien de salafi’s als een vorm van barmhartigheid en 

broederschap. Predikers wijzen regelmatig op de richtlijnen van nasiha en stellen dat 

het belangrijker is te streven naar perfectie van het eigen gedrag dan anderen te 

beoordelen. Om dezelfde redenen wijzen ze het doen van takfir af (zie verder 

paragraaf 6.7). Nasiha is een goede zaak, maar mag niet uitmonden in het doen van 

takfir, agressie en veroordeling, zo waarschuwen predikers. Het belang van zelfkritiek 

wordt vaak door de volgende vier hadiths
139

 bevestigd: 

 
‘Ik verbaas me over degene die een splinter in het oog van een ander ziet maar niet in staat is om de 

boomstam in zijn of haar eigen oog te ontdekken.’ 

 

‘Een gelovige is niet iemand die naar fouten zoekt bij anderen en hij is niet beledigend, grof of ruw’. 

 

‘Als je de fouten van je vriend wenst te noemen, noem dan eerst je eigen fouten.’ 

 

‘En bespioneert elkaar niet. Verdoe je tijd niet met het zoeken naar fouten bij anderen.’ 

 

Deze hadiths worden regelmatig tijdens lezingen en op de websites aangehaald om de 

grenzen van de da’wa en nasiha aan te duiden. Ook hameren predikers op het verbod 

op roddelpraat over de zonden of het slechte gedrag van anderen. Dit gebeurt 

incidenteel tijdens activiteiten, bijeenkomsten en via affiches. Ook stellen predikers 

op basis van een koranvers dat er geen dwang in het geloof is en mag zijn. Het idee is 

immers dat het geloof in iemands hart zit. Hoewel nasiha aan regels gebonden is en 

eigenlijk voorbehouden is aan ‘de mensen met kennis’, kunnen ook ‘gewone’ salafi’s 

hierin heel actief zijn.  

 

Disciplinering van het zelf, om tot perfectie en moreel herstel te komen staat dus 

centraal in de salafi-beweging. De utopische beweging is een beweging van 

perfectionisten (Kanter, 1972). Op dit punt kan een vergelijking worden gemaakt met 

de Fethullah Gülenbeweging.
140

 Deze beweging wijkt weliswaar sterk af in 

belangrijke geloofsinterpretaties maar in de religieuze identiteit van de beweging staat 

net als in de salafi-beweging de vorming van de vrome persoonlijkheid en de morele 

discipline die daar bij hoort centraal. Ook in deze beweging wordt er van 

participanten verwacht dat zij zich aan de regels houden. In de internaten en 

studentenhuizen van de Gülenbeweging is er een sterke sociale controle op de 

naleving van de morele gedragsregels. Voor kernleden is er zelfs een lange lijst met 

gedragsvoorschriften (morele voorschriften, ascetische levensstijl, specifieke devoties 

zoals gebeden, verzen). Van wie tot de kerngroep behoort wordt verwacht dat deze 

persoon zich aan strikte discipline onderwerpt waarover niet te onderhandelen valt. 

Maar als men zich daar niet meer wil in of kan schikken, kan men er zich weer van 

losmaken. Er is geen formele verplichting om zich aan de gedragsregels te houden 
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maar wel een sterke sociale controle. In dit opzicht is de religieuze disciplinering die 

uitgaat van de Gülenbeweging vergelijkbaar met die van de salafi-beweging.
141

 

Dwang in het naleven van de geloofs- en gedragsregels in de vorm van sancties, 

veroordelingen of beledigingen wordt afgekeurd door de salafi-beweging. Het begaan 

van zonden of het afwijken van het geloof wordt als persoonlijke 

verantwoordelijkheid beschouwd en bijgevolg als persoonlijk falen gepercipieerd. In 

combinatie met het idee van perfectie zorgt dit ervoor dat gelovigen onder druk 

komen te staan of last krijgen van schuldgevoelens, wanneer zij niet voldoen aan het 

sterk perfectionistische ideaal. Voor sommigen is dat een reden om afstand te nemen 

van de salafi-beweging. In dit verband wordt ook wel eens gesproken over een 

zogenaamde ‘salafi-burn-out’.
142

 Deze spanning vormt tegelijkertijd ook de 

aantrekkingskracht van de salafi-beweging. In het streven naar persoonlijke religieuze 

perfectie kan de salafi-beweging ook juist opgezocht worden (De Koning, 2011c).  

 

Formele dwangmiddelen: de straffen van de shari’a 

 

Uiteraard staan er volgens de shari’a (lijf)straffen op het begaan van zonden, 

afvalligheid en het niet naleven van de islamitische regels en zou je kunnen stellen dat 

er dus wel degelijk formele dwangmiddelen zijn in de salafi-beweging. De 

salafistische predikers stellen echter dat deze straffen absoluut niet ten uitvoer moeten 

worden gebracht in een Nederlandse context. Zo zetten zij zichzelf in de traditie van 

de islam die stelt dat voor de toepassing van het islamitisch strafrecht islamitische 

rechtbanken en een islamitische staat vereist zijn. Er is consensus onder geleerden dat 

deze straffen niet mogen worden uitgevoerd, als niet aan deze voorwaarden is voldaan 

en dat moslims de wet in de landen van hun verblijf dienen te eerbiedigen omdat zij 

een verbond zijn aangegaan met deze landen (Peters, 2009: 145).  

Fawaz Jneid stelt: 
 

‘Voor wat betreft het uitvoeren van de islamitische straffen die op bepaalde wandaden staan (volgens 

de shari’a), dit recht komt slechts toe aan de islamitische staat, binnen zijn grondgebied, via zijn 

rechters en middels zijn gerecht. Wat betreft individuen, het is hun niet toegestaan om straffen uit te 

voeren, niet op henzelf, laat staan op anderen, zowel binnen een islamitische staat als daarbuiten. Het 

idee dat de moslims wellicht in de toekomst zullen eisen de shari’a in de Westerse maatschappijen toe 

te passen is een hersenschim en kan verwezen worden naar het rijk der fabelen’.
143

 

 

Da’wa en nasiha vinden de salafi’s de enige toegestane middelen om moslims te 

confronteren met hun slechte gedrag en zonden, en niet-moslims met hun ongeloof. 

Alleen binnen een islamitische staat kunnen zij door rechters op basis van de shari’a 

berecht worden, vinden ze. In Nederland moeten moslims zich hier dan ook niet mee 

bezighouden. Wel stellen ze dat ‘dwalenden’ en afvalligen zo veel mogelijk 

aangespoord moeten worden door onderwijs om berouw te tonen aan Allah en terug te 

keren tot de islam. Ze keuren geweld tegen ongelovigen, afvalligen of bijvoorbeeld 

homoseksuelen sterk af. Hoewel op afvalligheid de doodstraf staat volgens de shari’a, 

kan deze straf alleen op basis van een vonnis van rechters in een islamitische staat 
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 Overigens zijn er in de dagelijkse praktijk van de volgelingen van de Gülenbeweging net als in de 

salafi-beweging, grote verschillen te zien in de mate van praktisering van de voorschriften.. 
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uitgevoerd worden. Dit geldt evenals voor de lijfstraffen die bijvoorbeeld staan voor 

overspel en diefstal en alle andere strafmaatregelen tegen islamitisch onwettig gedrag. 

Moslims mogen dus het recht niet in eigen hand nemen, benadrukken salafi’s. Salafi’s 

stellen wel dat ze de daden die volgens de islam verboden zijn nooit zullen 

goedkeuren. Ze staan achter de straffen in de shari’a, hoewel deze in Nederland 

volgens hen niet gelden en niet ten uitvoer moeten worden gebracht. Ze beroepen zich 

hierbij op hun vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst.  

 

De salafistische moskee als ongewenste ruimte 

 

Ondanks de standpunten van de predikers over de richtlijnen en bijhorende grenzen 

van nasiha en da’wa, het verkiezen van zelfkritiek boven kritiek op anderen, de 

opvatting dat alleen God bepaalt wie wel of niet gelooft, en het feit de shari’a in 

Nederland niet wordt toegepast, alsmede ten slotte de individualisering van geloof, 

staat de salafi-beweging bekend om een belerende houding tegenover niet-

salafistische moslims en andersdenkenden. Sommige salafi’s zijn immers erg actief 

met da’wa doen en nasiha geven. Zij spreken onbekenden op straat aan op hun ‘foute’ 

gedrag. Ze corrigeren met name moslims regelmatig op straat, soms op een 

dwingende en zeer belerende toon, wat tot een conflict en irritaties kan leiden. 

 
‘Ik ben echt aan het oefenen om mensen op hun fouten te wijzen op een vriendelijke manier. Laatst zag 

ik een Turkse zuster, wel helemaal bedekt maar ze had zwarte pantykousjes aan in van de lage 

hakkenschoentjes. Ik zei: salam aleikum, ukthi. Zij zei: hu wie? Ik zei: lieve zuster, je voeten behoren 

ook tot je awrah, beetje bij beetje zal het wel goed komen. Ze keek me aan en ik dacht nu gaat ze me 

uitschelden. Maar ze zei: mevrouw, ik denk erover na, en ik zal stap voor stap een beetje dichterbij 

komen. Zo doe je elke dag da’wa, je geeft nasiha op een vriendelijke manier. Maar soms worden 

mensen heel boos op mij. Maar  khair in sha’Allah, ik wil ze alleen maar voor de bestraffingen van de 

hel behoeden. Maar Geert Wilders doet in principe ook da’wa voor ons. Het is mijn plicht om mensen 

te adviseren. Die Turkse zuster is onwetend. Vooral Turkse mensen vinden dingen al snel te extreem. 

Maar het zijn mijn zusters en ze hebben het recht om de waarheid te zien. Maar uiteindelijk draait het 

allemaal om intentie. (…) Ik heb echt pijn als ik niet-praktiserende moslims zie. Dat heeft tijd nodig 

om te gaan met al die hypocrieten onder de moslims.’ (Diana)  

 

Ook al zullen salafi’s het beledigingen van mensen als fout ervaren, het komt voor dat 

deze groep zich negatief uit over andersdenkenden in het openbaar. 

 
‘Ik praat niet tegen de kuffar.’ (Diana in een gesprek tijdens een ouderavond met een niet-islamitische 

docent op een islamitische basisschool, IR) 

 

Diana geeft achteraf aan dat dit geen goede manier is van da’wa doen, maar neemt 

haar woorden niet terug. Slechts een kleine groep salafi’s voert actief da’wa. Er zijn 

salafi’s die iemand alleen proberen te helpen als deze persoon oprecht interesse toont 

in de islam. Salafi’s zelf kunnen zich ook storen aan mensen die nasiha geven, ze 

vinden geloof een strikt persoonlijke zaak. Niet-salafistische moslims, maar ook 

salafi’s zelf kunnen aangeven salafistische organisaties en hun activiteiten bewust te 

vermijden, vanwege de cultuur van nasiha die zij als onprettig ervaren
144

. Ze hebben 

hier verschillende argumenten voor. Voor sommige moslims is de sfeer van een lezing 
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 Enkele salafistische gelovigen mijden de salafistische organisaties juist omdat deze te gematigd zijn 

in hun ogen of omdat ze hun toon gematigd hebben. Deze gelovigen zijn vaak beïnvloed door het 

takfiri-gedachtegoed, de stroming die de meeste quiëtistische en politiek-salafistische predikers op dit 

moment fel bestrijden. Zij organiseren zich buiten de moskeeën om en zijn daarom slecht zichtbaar. 

Ook sommige quiëtistische salafi’s mijden bewust politiek-salafistische organisaties.  
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of conferentie een reden om een salafistische moskee te mijden (waar anderen die 

juist als veilig of prettig ervaren). Het geven van ‘vriendelijk advies’ (nasiha) komt 

veelvuldig voor in deze setting, maar sommige gelovigen (ook salafi’s zelf) storen 

zich hieraan.  

 
‘Ik ga liever naar een traditionele moskee, daar heb je geen discussies en moeilijkheden, daar word je 

gewoon met rust gelaten. Ik vind niet dat buitenstaanders zomaar mij mogen aanspreken op dingen, 

mijn familie en vrienden mogen dat alleen. Tijdens het Suikerfeest ging ik naar de As-Soennah 

moskee. Ik had toen een klein beetje mascara op en toen kwam er iemand naar me toe en die zei: lieve 

zuster, make-up is niet toegestaan. Dat soort commentaar, daar heb ik geen zin in. Het is mijn leven en 

ik bepaal wat ik doe. In mijn Marokkaanse moskee heb ik daar geen last van, daar lopen mensen rond 

die minder kennis hebben dan ik en daar vallen mijn fouten niet op. Oudere Marokkaanse vrouwen 

lopen daar rond met van die Marokkaanse make-up bijvoorbeeld. Iedereen laat elkaar daar gewoon. 

Salafi’s wijzen je de hele tijd op je fouten.’ (Nour) 

 

Sommige gelovigen hebben er geen behoefte aan om op ‘fouten’ te worden gewezen. 

Ze melden last te hebben van de broeders en zusters die elkaar nasiha geven. Deze 

vorm van da’wa wordt niet altijd op prijs gesteld. Ze vinden dat het geloof en de 

praktisering ervan individuele keuzes zijn. Ook gaan sommigen zowel de moskee met 

salafistisch als de moskee met niet-salafistisch profiel uit de weg omdat ze de sfeer 

van broederschap niet verdragen. Ze kiezen liever voor een individuele beleving van 

het geloof in privésfeer. 

 
‘Ik heb geen zin om op mijn uiterlijk beoordeeld te worden als ik slechts behoefte heb aan bezinning en 

gebed. Ben ik geen goede moslim omdat ik een te strakke broek draag?’ (Hala) 

 

Moslims kunnen zich storen aan de betweterigheid en arrogantie van salafi’s. Zij 

hebben er last van dat salafi’s zich profileren als vertegenwoordigers van de ‘ware’ 

islam en de moslimgemeenschappen van Nederland. Ze hebben er last van dat salafi’s 

zich als religieuze autoriteiten gedragen die mensen wijzen op wat goed en fout is en 

het superioriteitsgevoel dat daaruit voortkomt. De cultuur van elkaar nasiha geven is 

een vorm van religieuze disciplinering die dus niet door alle moslims wordt 

gewaardeerd. Ook salafi’s zelf kunnen aangeven nasiha niet op prijs te stellen.  

In het veldwerk is geen kennis genomen van voorbeelden van fysieke agressie in het 

doen van da’wa, dwang tot bekering, dwang van naleving van regels of agressie in het 

geven van nasiha of opvattingen die dit legitimeren. Uiteraard kan niet uitgesloten 

worden dat deze (fysieke) agressie toch plaatsvindt. Deze zal echter sterk afgekeurd 

worden, door de voorhoede van de salafi-beweging (dat wil zeggen geleerden, 

predikers en organisaties), en door de salafi’s die zich hier intensief mee verbinden. 

De salafi’s die betrokken waren in het veldwerk, vinden geweld bij de uitvoering van 

da’wa absoluut onacceptabel. Legitimering van fysiek geweld is dus niet aan de orde 

bij het naleven van opvattingen en gedrag. Wel wordt er regelmatig gewaarschuwd 

voor de bestraffingen van de God in deze wereld en het hiernamaals. Dit kan een 

gevoel van angst veroorzaken bij degene die hierin gelooft. Dit geloof kan evenals 

gedrag niet afgedwongen worden, maar wordt gezien als een innerlijk individueel 

proces en een individuele verantwoordelijkheid. De individualisering van het geloof 

en het streven naar morele perfectie kan een grote druk leggen op gelovigen en tot 

moeilijkheden en spanningen leiden in het dagelijkse leven in de niet-salafistische 

omgeving die hen soms dwingt tot compromissen. De autonomie van het individu 

wordt, ondanks de afwezigheid van fysieke dwang, toch beperkt door deze cultuur 

van morele perfectie. Deze perfectie wordt echter omgeven door begrippen als 

oprechtheid en authenticiteit waardoor perfectie niet alleen als ‘goed’ wordt 
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beschouwd, maar bovenal als ‘eigen’ en ‘echt’. Het streven een oprechte, ware 

moslim te zijn wordt zo weer een project om autonoom te zijn; dat wil zeggen het 

authentiek en jezelf kunnen zijn. Waarden kortom die inherent zijn aan autonomie. 

 

Hoewel dwang en geweld als middel tot religieuze disciplinering wordt afgekeurd zijn 

er toch ook gewelddadige salafistische groeperingen. Hoe wordt geweld door die 

groepen toch gelegitimeerd?  

 

6.7 Opvattingen over geweld vanwege afvalligheid, zonde en ongeloof 

 

In deze paragraaf behandel ik twee concepten in relatie tot de opvattingen over 

afvalligheid, zonde en ongeloof, die in de salafi-beweging door sommige netwerken 

gebruikt worden om geweld te legitimeren: takfir en al-wala wa-l-bara. Legitimering 

van geweld breekt met procedurele onafhankelijkheid, een belangrijke conditie van 

exitmogelijkheden die de autonomie van het individu beschermen. Deze concepten 

leiden binnen de salafi-beweging tot discussie en onenigheid. Wordt geweld 

gerechtvaardigd tegen moslims die de gedragsregels niet in acht nemen of afvallig 

zijn?  

 

Het debat over takfir 

 

Het verklaren van een moslim tot ongelovige (takfir doen) is binnen de mondiale 

salafi-beweging een belangrijk thema dat tot interne discussies en scheuringen heeft 

geleid (Wagemakers, 2010, 2011; Wiktorowicz, 2006). Verschillende netwerken 

onderscheiden zichzelf op dit onderwerp. Discussies gaan dan vooral over de vraag 

wanneer moslimleiders afvallig zijn en (gewelddadig) verzet tegen een regime 

gerechtvaardigd is. Het onderwerp gaat ook over de omgang met zonde tussen 

gelovigen onderling. De discussie over takfir is van belang omdat het vaak een 

belangrijk onderdeel vormt in de rechtvaardiging van het gebruik van geweld 

(Wagemakers, 2010; 2011). Salafi-netwerken zijn het eens over de voorwaarden om 

over te gaan tot verkettering. Ze verschillen echter onderling over de definitie, 

interpretatie en reikwijdte van deze voorwaarden. Een belangrijk discussiepunt is 

bijvoorbeeld wanneer een handeling een daad van afvalligheid is en wanneer dit als 

bewijs voor ongeloof geldt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het begaan van een 

zonde en ongeloof. Iemand kan bijvoorbeeld om de volgende redenen een zonde 

begaan waarmee nog geen sprake is van ongeloof: 

- onwetendheid, iemand heeft bijvoorbeeld geen kennis over het feit dat de 

islam bepaald gedrag verbiedt; 

- dwang, iemand valt in zonde door uitoefening van druk of dwang; 

- intentie, zondig gedrag hoeft niet te maken te hebben met de intentie van 

ongeloof. 

Deze drie elementen kunnen als excuus gelden om tot zonden of daden van ongeloof 

te vervallen. In hun interpretatie zijn deze echter niet eenduidig (Wiktorowicz, 2006, 

Wagemakers, 2011). 

De salafi’s uit de onderzochte netwerken hebben zich de laatste jaren geprofileerd als 

niet-extremistische en ‘gematigde’ moslims. In hun retoriek van de gematigdheid 

zetten zij zich vooral af tegen groeperingen die zich (op een bepaalde wijze) 

profileren op het onderwerp takfir (ook op het onderwerp jihad, maar dat komt in 

hoofdstuk 7 aan bod). Niet zelden doen ze zogenaamde takfiri’s of jihadi’s af alsof 

deze lukraak en zonder religieuze bewijsvoering moslims verketteren en geweld 
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plegen. Ook in het jihadistisch salafisme wordt veelvuldig en op theologisch niveau 

gediscussieerd over de precieze richtlijnen en voorwaarden van takfir (Wagemakers, 

2011). De term takfiri moet begrepen worden als een label dat een sterk pejoratieve 

betekenis heeft en door salafi’s gebruikt wordt om andere salafistische groepen te 

delegitimeren (Hegghammer, 2009).
145

 

 

De netwerken die in het veldwerk betrokken waren, stellen dat het verklaren van 

mensen tot ongelovigen, ofwel het doen van takfir, voorbehouden is aan geleerden en 

islamitische staten en niet voor ‘gewone’ moslims bestemd is. Een vergaande 

consequentie van verkettering is dat een moslim ter dood veroordeeld kan worden of 

dat tegen de persoon geweld gerechtvaardigd is. De salafi’s in de onderzochte 

netwerken stellen echter nadrukkelijk dat deze straffen alleen door islamitische 

rechters uitgesproken en in een islamitische staat voltrokken kunnen worden. Tijdens 

een conferentie in de El-Fourkaan moskee noemt Abu Sayfoullah in een lezing enkele 

eigenschappen van de jama’at ahl al-sunna om zich expliciet te distantiëren van het 

doen van takfir. 

 
‘Je kunt sekten en groeperingen en ook regeringsleiders als ongelovigen zien, vanwege hun praktijken, 

maar is het aan mij? Het is alleen voor mensen met kennis voorbehouden. Takfir-light bestaat niet. We 

zijn tegen takfir, dat is een zaak die de khawarij doen’.
146

 

 

‘Extremisme’ in de islam beschouwen de salafistische voorgangers als een stroming 

die al in de begintijd van de islam bestond, de zogenaamde khawarij. Het doen van 

takfir beschouwen zij als een daad van de khawarij.
147

 Predikers maken in hun 

lezingen expliciet dat ze niet tot de takfiri-stroming behoren, waartoe zij bijvoorbeeld 

de Hofstadgroep rekenen.
148

 Personen die tot deze stromingen behoorden, zetten zich 

af tegen regeringsleiders en behoorden volgens de salafi’s niet tot de jama'at ahl al-

sunna. De khawarij beschouwen ze als één van de 73 afgedwaalde stromingen en – 

evenals hun praktijken – als een oorzaak van het ontstaan van fitna, in deze context 

uitgelegd als verdeeldheid in de groep.  

 
‘We verklaren niemand tot ongelovig. (…) Broederschap blijft er, ook al is er verschil. We kunnen dan 

nog op een respectvolle en wetenschappelijke manier met elkaar discussiëren. Er is wel 

verscheidenheid, geen tegenstrijdigheid. (…) Takfir verklaren is daarom een hele gevaarlijke zaak.’
149
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 De term takfiri werd geïntroduceerd door Arabische regimes die radicale islamistische 

oppositiegroepen op deze wijze probeerden te delegitimeren (Hegghammer, 2009: 246-248). 
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 Lezing ‘Eigenschappen van jama’at ahlu al-sunna’ van Abu Sayfoullah. 
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 Khawarij  (lett. zij die wegtrekken, weggaan) is een historische term voor een groep die zich tijdens 

de verdeeldheid na de dood van de derde kalief Uthman in 656 afscheidde van de meerderheid van de 

umma en bekend staat om gewelddadigheden en het veelvuldig doen van takfir (De Bruijn, 1994; 

Raven, 1997; Waardenburg, 1994). De term wordt door salafi’s (en ook door andere moslims) gebruikt 

om andere moslimgroepen te delegitimeren. 
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 De As-Soennah moskee verzet zich tegen journalisten die de moskee direct verbinden met de 

Hofstadgroep en in het bijzonder Soumaya S. Op verschillende manieren proberen zij hun naam te 

zuiveren. Dit deden ze bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de politie tegen de schrijfsters van het 

boek ‘Strijdsters van Allah’.  

http://www.al-yaqeen.com/nieuw/nieuws/nieuws.php?id=837&zoek=journalisten, gezien 03 april 2008. 

Fawaz Jneid en bevriende predikers willen niet dat de As-Soennah moskee wordt geassocieerd met het 

internationaal terrorisme. In 2008 maakten zij bij de politie melding van een groep geradicaliseerde 

jongeren. 
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 Lezing ‘Eigenschappen van jama’at ahlu al-sunna’ van Abu Sayfoullah. 
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De predikers stellen dat er altijd meningsverschillen zullen bestaan, maar dat eenheid 

in de groep moet worden nagestreefd. Dit betekent dat meningsverschillen erkend 

worden, ondanks hun idee van morele exclusiviteit. 

 
‘De salaf hadden hun eigen mening, verschillende interpretaties, verschillend begrip, dat is normaal. 

Zelfs de profeten verschilden van wetgevingen maar de kern was één (…) Meningsverschil moet niet 

leiden tot vijandigheid’. (prediker Abu Ayman) 

 

De predikers hebben broederschap en solidariteit hoog in het vaandel staan. Takfiri’s 

breken volgens hen met dit principe van broederschap. De prediker Abdurrahim die 

niet direct verbonden is aan de grote salafistische organisaties, gebruikt dezelfde 

retoriek van de ‘umma van de middenweg’ maar gaat soms dieper in op het 

onderwerp takfir (en ook jihad). Daar waar de meeste predikers benadrukken dit 

onderwerp over te laten aan ‘de mensen met kennis’, de geleerden, pleit Abdurrahim 

voor een actievere rol van de gelovigen:  

 
‘Het doen van takfir is niet voorbehouden aan de ulama. Het is weliswaar verplicht om een 

moslimleider te gehoorzamen alleen dan heb je de discussie: wie is moslimleider? Zolang hij regeert 

volgens de shari’a, anders is het kufr.’  

 

Abdurrahim onderstreept daarnaast het belang van de kennisvergaring over dit 

onderwerp. Hij stelt dat jongeren met het onderwerp takfir (en ook jihad) bezig zijn en 

dat er daarom onderwijs voor ingericht moet worden, zodat de jongeren niet in 

‘extremisme’ vervallen doordat zij de grenzen van deze geloofsverplichtingen niet 

kennen. Door gebrek aan sturing gaan jongeren informatie opzoeken op internet of 

komen ze in aanraking met ‘duistere figuren zoals de Syriër op een zolderkamertje
150

’, 

vreest Abdurrahim. Hij betreurt het dat hij geen zicht en vat meer heeft op sommige 

jongeren. Hoewel Abdurrahim op bepaalde punten afwijkt van andere predikers, wil 

hij het belang, maar ook het gevaar, van het doen van takfir benadrukken. Hij gebruikt 

hierbij dezelfde argumentatie als andere predikers. 

 
‘Je moet takfir doen op basis van de richtlijnen, want er worden veel fouten gemaakt. Je hebt hierbij 

drie keuzes. Je zegt takfir doen is alleen voorbehouden aan de ulama, en creëert fitna. Het 

tegenovergestelde is dat je overdrijft en dat je zonder regels takfir doet. Dat je bijvoorbeeld op basis 

van geruchten of vooroordelen iemand tot kufr verklaart. (…) De middenweg volgen wij, die van de 

geredde sekte.’
151

 

 

De boodschap die predikers van salafistische organisaties uitdragen, verschilt van de 

opvattingen van Abdurrahim. Deze predikers stellen dat het doen van takfir alleen 

toebehoort aan de geleerden en rechters in een islamitisch land.  

 
‘Sommige jongeren bezigen zich met het verketteren van de mensen en oordelen over hetgeen zich in 

hun binnenste bevindt. Dit is niet toegestaan. Laat het verketteren aan de geleerden en de rechters. (...) 

Nodig de mensen uit naar het goede en laat het veroordelen over aan anderen. Waarom houden zij zich 

in de beginfase van het vergaren van kennis en het uitnodigen bezig met het veroordelen van anderen 

door hen te verketteren en te betitelen als zijnde zondaars en innovators? Laat dit over aan degenen die 

boven jullie staan. Aan de rechters en de grote geleerden.’
152
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 Hij verwijst hier naar de geestelijke inspirator van de Hofstadgroep, Abu Khaled, die bekend staat 

als de Syriër. 
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 Lezing van Abdurrahim in paltalkroom. 
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 Saoedische sjeik Abdullah Ibn Moehammed al Moetliq in een filmpje op de site van Al Yaqeen. 

http://al-yaqeen.com/nieuw/mediatheek/flashfilm.php?id=30, gezien 3 februari 2009. 
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Ook gebruikt de As-Soennah moskee de stellingname van de Saoedische geleerde 

Utaymin tegen de opvattingen van zogenaamde takfiri’s, die Arabische leiders als 

ongelovig beschouwen en daarom jihad tegen hen toegestaan vinden. Ook 

quiëtistische salafi’s gebruiken het label takfiri om andere salafi’s, waaronder 

overigens ook politieke salafi’s, te bekritiseren. Ook zij stellen dat er aan allerlei 

voorwaarden voldaan moet worden voordat iemand tot een ongelovige verklaard kan 

worden en dat veroordeling uitsluitend in de context van een islamitische staat kan 

plaatsvinden onder leiding van geleerden en rechters. Zij vinden dat de ideeën van Al 

Qaida niet islamitisch correct zijn: mensen mogen niet als afvallige verklaard worden 

wanneer zij niet-islamitische leiders gehoorzamen. Ten slotte wijzen quiëtistische 

salafi’s op de chaos die zou ontstaan als burgers hun leiders niet meer zouden 

gehoorzamen. ‘Beter een slechte leider, dan geen leider’, is hierbij het devies. Zowel 

quiëtistische als politieke salafi’s en salafistische organisaties waarschuwen voor 

takfiri’s, omdat zij verdeeldheid zouden veroorzaken in de gemeenschap. De 

onafhankelijke prediker Abdurrahim stelt, in tegenstelling tot de predikers die 

verbonden zijn aan salafistische organisaties, dat er wél verdeeldheid mag zijn in een 

groep. Hij vindt juist dat er duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen 

bijvoorbeeld goede en slechte leiders, gelovigen en ongelovigen. 

 
‘Het is niet toegestaan om met kufr leiders mee te werken, als bondgenoot te nemen, om samen te 

strijden voor bijvoorbeeld nationalisme. (…) Het is verplicht voor jou om met hem in verdeeldheid te 

verkeren. (…) Het is belangrijk om te weten wie moslim is en wie kufr is. (…) Sommigen zeggen dat 

het doen van takfir tot fitna leidt. Maar het voorkomt juist fitna, net als de regels van het huwelijk. Je 

mag als moslim niet met een niet-moslim trouwen, dit voorkomt fitna.’ (Abdurrahim) 

 

Abdurrahim verschilt vooral op dit punt van de quiëtistische salafi’s. Zij zijn immers 

van mening dat je je als gelovige ver moet houden van politieke aangelegenheden. De 

politieke salafi’s nemen een middenpositie in. Zij vinden niet dat het aan individuen is 

om moslimleiders tot ongelovigen te verklaren en pleiten voor een pragmatischer 

houding ten aanzien van de politiek. Radicalere predikers zoals Abdurrahim zijn 

stelliger in het expliciet afkeuren van leiders en van de democratie. De meeste 

predikers vinden het een kenmerk van de takfiri en dus van de khawarij om mensen 

op basis van hun zonden te excommuniceren.  

 
‘Zo maakten wij jullie tot een gematigd volk in aanbidding, overtuiging, gedrag. (…) Khawarij zeggen 

dat als je een zonde begaat, dan treed je buiten de oevers van de islam. Een andere extreme vorm zegt: 

ook al bega je zonde je blijft een gelovige. Ahlu al-sunna wa-l-jama’a zegt: zolang je niet vindt dat de 

zonde legitiem is, zolang je zonden niet toestaat. (…) Je vindt iemand die een zonde begaat een 

zondaar. Zijn iman staat weliswaar op een lager pitje, maar hij is niet buiten de islam getreden. We 

plegen geen takfir. Wie zijn wij om dat te doen. We hebben geen recht om dat te doen. Alleen Allah 

mag over mensen oordelen en mensen tot kafir verklaren.’ (Abu Sayfoullah) 

 

Salafi’s vinden het belangrijk dat een gelovige in de eerste plaats berouw toont 

wanneer hij of zij een zonde heeft begaan. Ze benadrukken hierbij dat Allah 

barmhartig is. Ze stellen dat je nooit iemands intentie of oprecht berouw kan aflezen 

en waarschuwen dus voor veroordeling en verkettering van anderen. Salafi’s stellen 

dat de da’wa belangrijk is om te voorkomen dat moslims in zonden vervallen of 

sterker nog afvallig worden. Maar meer dan voorkomen door advies en onderwijs 

kunnen ze niet om de moslim weer terug op het ‘rechte pad’ te krijgen.  

 
‘Het enige dat je in Nederland kan doen is een gesprek met diegene aangaan waarin je je bezorgdheid 

toont. Meer kan je niet, je hebt de ruimte niet. Nasiha kan wel, met zachte stem, opbouwend. Je vertelt 

de nadelen van het verlaten van het geloof. Je sluit iemand niet uit, of excommunicatie bestaat ook niet 
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in de islam. Je gelooft in optimisme, dat het weer goed komt met iemand. Alleen Allah leidt en doet 

dwalen wie hij wilt. Veel kan je niet doen. Kijk, pseudo-moslims
153

 hier in Den Haag noemen vrouwen 

zonder hoofddoek bezems. Een bezem is een hoer. De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet! Die 

jongens zijn totaal niet islamitisch bezig!’ 

(Ahmed). 

 

Het idee is dat moslims door berouw of het opdoen van kennis weer op het rechte pad 

kunnen komen. Moslims die volgens de salafi’s in zonden vervallen noemen zij 

eufemistisch ‘dwalend’. Dit betekent tegelijkertijd dat een moslim altijd weer terug op 

het ‘rechte pad’ kan komen. Juist ‘de dwalenden’ proberen salafi’s weer op het rechte 

pad te leiden. Salafi’s proberen deze personen aan zich te binden. Het is dan ook niet 

zo dat het niet-moslims en niet-salafistische moslims verboden wordt om aan 

salafistische activiteiten deel te nemen.  Integendeel, vanuit de opvatting dat iedereen 

weer tot inzicht kan komen, staan de deuren wijd open voor al degenen die 

‘afgedwaald’ zijn. Van excommunicatie is dan ook geen sprake. Wel moeten moslims 

zich afzijdig houden van de verboden en afkeurenswaardige praktijken van deze 

persoon. Hooguit kunnen sociale banden verslappen wanneer iemand niet langer een 

salafistische geloofsinterpretatie aanhangt of praktiseert. Er kunnen sociale 

consequenties zijn zoals sociale uitsluiting, vanuit het idee dat diepe vriendschappen 

alleen bestaan tussen moslims onderling en omdat er vanuit de ideologie een 

negatieve houding is tegenover andersdenkenden. Andere sancties zijn er niet voor 

zondigheid, ongeloof of afvalligheid in de Nederlandse context, afgezien van de 

bestraffingen in de hel. Met de uitdrukkelijke uitzondering dat in sommige 

islamitische landen de doodstraf staat op afvalligheid (Peters, 2009). Salafi’s in 

Nederland stellen echter dat dit islamitisch strafrecht in Nederland níet geldt. Geweld 

waar de dwang vanuit gaat om te conformeren, wordt niet gelegitimeerd in de 

onderzochte netwerken. Predikers spannen zich in om het gebruik van geweld namens 

de islam te delegitimeren. Salafistische organisaties zijn hierbij vooral gericht op 

moslimjongeren en hun problemen. Ze zeggen zich er bewust van te zijn dat jongeren 

die pas beginnen te praktiseren, soms te fanatiek zijn en nog niet genoeg ‘kennis’ 

hebben om op een verstandige manier met geloofszaken in Nederland om te gaan. 

 
‘Je ziet nog weleens jongeren die pas beginnen en dan heel erg gemotiveerd zijn en dan een bepaalde 

gedrevenheid hebben en dan nog weleens bepaalde uitspraken doen en de verkeerde dingen doen.’ 

(bestuurslid As-Soennah moskee) 

 

De predikers geven via de lezingen, het onderwijs en de websites de jongeren tips bij 

het begin van hun praktisering en wijzen op valkuilen en gevaren.  

 
‘Vroeger had ik veel emoties, maar ik heb nu meer kennis vergaard en meer ervaring. Je ziet dat ook bij 

de Hofstadgroep, dat zijn gewoon pubers. Zij raken geëmotioneerd van het beeldmateriaal op internet, 

ze kunnen het niet plaatsen en ze hebben geen begeleiding, ze volgen geen lessen en hebben daardoor 

geen evenwichtig beeld.’ (prediker Faisal) 

 

De onderwijsactiviteiten van de salafistische organisaties zijn volgens de salafi’s van 

groot belang om radicalisering en extremisme onder gelovigen tegen te kunnen gaan. 

Zo hebben predikers bij de verschijning van de film Fitna van politicus Geert Wilders 

zich op jongeren gericht om hen te weerhouden ‘stomme’ dingen te doen. Hoewel de  

salafi-beweging vooral moslimjongeren aanspreekt, zijn zij tegelijkertijd het grootste 
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zorgenkindje van de salafistische voorgangers. Door de stellingname van predikers 

van salafistische organisaties ten aanzien van takfir, jihad, radicalisering en politiek, 

hebben sommige jongeren zich van deze centra afgekeerd. Ze vinden deze te 

gematigd. Het gaat om een zeer kleine, maar moeilijk zichtbare groep jongeren. Dit 

bevestigen bestuursleden en predikers van de salafistische organisaties. Ze vinden dat 

ze voortdurend voor een dilemma staan. Als ze deze jongeren de toegang weigeren, 

dan hebben ze er geen zicht meer op, terwijl het binnenhouden van de jongeren 

interne beïnvloeding en het risico van een slechte naam betekent. Toch nemen ze 

liever het zekere voor het onzekere en wijzen ze sommigen de deur
154

. Maar de 

bestuursleden geven aan dat ze niet goed zicht hebben op wie er allemaal binnenkomt.  

 
‘We kunnen geen deurbeleid houden’, aldus een bestuurslid van El-Fourkaan.  

 

Sommige salafi’s uiten hun frustratie over dit dilemma. Ze hebben er moeite mee het 

juiste profiel te zoeken.  

 
‘Het is nooit goed, als we onze mond houden dan zonderen we ons af en als ze we onze mond 

opentrekken dan zijn we wolven in schaapskleren. Maar we hebben toch niks te verliezen. Als we een 

dubbele agenda hadden of een wolf in schaapskleren zijn dan zouden we ons uiterlijk toch nooit zo 

onderscheiden.’ (prediker Mohammed)  

 

De inspanningen die predikers leveren om geweld te delegitimeren komt ten goede 

aan de conditie van procedurele onafhankelijkheid die de exitmogelijkheden en 

daarmee de autonomie van het individu beschermt. Deze delegitimering geldt alleen 

binnen de context van Nederland. In islamitische landen staan onder bepaalde 

voorwaarden straffen op zonden en afvalligheid. Hier wordt de vrijheid van religie, 

een belangrijke voorwaarde voor exitmogelijkheden en autonomie niet gerespecteerd. 

 

Verschillende interpretaties van het concept al-wala wa-l-bara 

 

Het concept al-wala wa-l-bara, ‘loyaliteit en het niet erkennen omwille van Allah’ 

wordt door sommige salafistische groepen gebruikt om geweld te legitimeren. Het 

concept speelt een belangrijke rol en roept bovendien veel discussie op in de mondiale 

salafi-beweging, waardoor er verschillende toepassingen en interpretaties zijn 

ontstaan (Meijer, 2009). De meest radicale interpretatie is te vinden in de jihadistische 

groeperingen die geïnspireerd zijn door de ideoloog Al Maqdisi, die het concept naast 

een religieuze ook een politieke connotatie gaf (Wagemakers, 2009). Het concept 

wordt echter door de meeste salafi’s geïnterpreteerd als de plicht van de moslims om 

alleen loyaal te zijn aan datgene dat islamitisch is, waarbij het gaat om religieuze 

zaken en de sociale omgang met niet-moslims. Het is volgens dit concept bijvoorbeeld 

niet toegestaan voor een moslim om te participeren in niet-islamitische rituelen en 

feesten of vriendschappen te sluiten met niet-moslims. Ook de imitatie van niet-

moslims in hun dagelijkse gebruiken zoals wijze van kleding, taal en groeten vertoont 

een loyaliteit die niet toegestaan is. Moslims moeten zich kortom distantiëren van 

datgene dat niet-islamitisch is. In de Nederlandse context is dit maar tot een bepaalde 

hoogte mogelijk (zie verder ook in hoofdstuk 8). Belangrijke denkers zoals Ibn 

Taymiyya en Muhammad Ibn Abdul Wahhab gebruikten het concept om moslims te 
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beschermen tegen religieuze innovatie (bid’a). Verschillende salafi-ideologen en 

geleerden gaven nog meer belang aan het concept door te stellen dat moslims alleen 

loyaliteit aan God mogen tonen omdat zij anders ongelovig zijn (Wagemakers, 2009: 

85-90). Al Maqdisi gaf het een politieke dimensie door te stellen dat het moslims ook 

niet toegestaan is loyaliteit te tonen aan regimes die niet (geheel) volgens de shari’a 

regeren. Moslims dienen deze regimes en hun leiders niet te erkennen en vijandschap 

te tonen. Het voeren van jihad tegen deze regimes is volgens deze uitleg 

gerechtvaardigd. Hiermee kreeg het concept behalve een religieuze betekenis ook een 

expliciet revolutionair karakter. Al Maqdisi stelde dat moslims deze regimes niet 

dienen te erkennen omdat de leiders ongelovig zijn. Hierdoor werd takfir verbonden 

met het principe al-wala wa-l-bara. Niet-jihadistische salafi’s, die ik voor het gemak 

mainstream salafi’s noem, verschillen sterk van mening met Al Maqdisi op dit punt. 

Deze salafi’s stellen dat een leider die niet (geheel) volgens de shari’a regeert niet per 

definitie buiten het geloof treedt maar zondig is en daarmee moslim blijft en niet 

verketterd kan worden zolang de condities van takfir niet aanwezig zijn (bijvoorbeeld 

openlijke ontkenning van de geloofsartikelen van de islam, ontkenning dat iets 

verboden is in de islam). Deze salafi’s stellen daarnaast dat iemand onbewust of tegen 

zijn wil in zonde kan vervallen door onwetendheid, andere intenties en dwang. Het 

gaat hier om het verschil in interpretatie wanneer een daad tot zonde of als daad van 

ongeloof wordt bestempeld en of wat een bewijs is van ongeloof (Wagemakers, 2009: 

97-101).  

 

Ook in Nederland wordt het concept zowel door predikers als aanhangers verschillend 

geïnterpreteerd en in praktijk gebracht, waarbij de onderzochte netwerken veelal het 

bovenstaande mainstream standpunt delen. Ze vinden dat je je zoveel mogelijk 

afkerig moet houden en afschuw moet hebben van ongeloof en zondige zaken, maar 

vinden niet dat die afkeer vertaald moet worden in het haten van ongelovigen of 

andersdenkenden. Wel proberen salafi’s voornamelijk contact te onderhouden met 

gelijkgezinden en zien ze relaties met andersdenkenden als een manier van da’wa. Er 

zijn grote verschillen te zien in de mate waarin afstand wordt gehouden van niet-

islamitische zaken. 

Het concept leidt tot grote ergernis van de predikers die verbonden zijn aan de 

salafistische organisaties, omdat buitenstaanders het vaak verkeerd begrijpen. In het 

boek Salaam! Een jaar onder orthodoxe moslims (Pouw, 2008) haalt de schrijver dit 

concept aan wanneer hij zijn zorgen uit over de salafistische educatie. 

Overheidsinstanties delen deze zorg (AIVD, 2007; NCTb, 2008). De predikers wijzen 

zijn publicatie af en wijzen op de ‘juiste’ interpretatie van het concept. Zowel de 

Tilburgse als Haagse predikers maken een fundamenteel onderscheid tussen het haten 

van ongeloof (volgens hen inherent aan de geloofsleer) en het haten van ongelovigen 

(wijkt af van deze geloofsleer). Ze wijzen het idee van de hand dat salafistische 

predikers haat zouden prediken. Wel stellen zij dat je zonden moet verafschuwen. Ze 

trekken dus een streep tussen een zondaar en zijn zonde. 

 
‘Er zijn een hoop misverstanden bijvoorbeeld hoe het nou zit met het houden van omwille van Allah en 

het haten van omwille van Allah. (…) Als God van iets houdt dan hou ik daar ook van, net als met 

haten. Vervolgens wordt dat uit zijn context gerukt van zie je nu wel ongelovigen die moet je haten, 

maar we trekken juist een duidelijke streep dat ongeloof niet het zelfde is als ongelovigen. (…) Er is 

een vijandigheid tussen de satan en de mens, dat geloven ook de christenen. De satan probeert de mens 

een loer te draaien. En daar moeten we ons voor beschermen, maar dat betekent niet dat we een 

persoon met ongeloof ook vervolgens haten.’ (prediker Wahid) 
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Verschillende predikers halen de regelgeving aan over de omgang met ongelovige 

familie, christenen en joden, als bewijs dat je volgens de islam ongelovigen niet moet 

haten.  

 
‘Om je even duidelijk te maken dat we ongelovigen niet zouden haten. Kijk de christen bijvoorbeeld, 

ondanks dat zij tussen de ahl khitab behoren, we moeten hen met respect behandelen maar we zien hen 

toch als ongelovigen. (…) Je kan niet van mij verwachten dat ik ongeloof ga goedkeuren of dat ik de 

zonde ga goedkeuren maar dat is evenzo. Maar hetzelfde is als een moslim diefstal of verkrachting 

pleegt, mijn liefde voor hem is niet onvoorwaardelijk omdat hij mijn zoon of vader is. Ik hou van hem 

omdat God mij heeft opgedragen mijn familie lief te hebben, ik hou van hem omdat hij mijn 

moslimbroeder is. Maar op het moment dat ik een zonde in hem zie dan haat ik die zonde in hem, dat is 

de nuancering die mensen niet willen begrijpen of over een kam scheren en zeggen: dat is haat 

prediken.’ (prediker Wahid) 

 

Ook de omgang tussen bekeerlingen en hun familie wordt als voorbeeld aangehaald 

om de nuancering van het concept al-wala wa-l-bara aan te geven. De islam staat 

weliswaar steeds op nummer één, ongelovige ouders moet je nog steeds eren, 

respecteren en gehoorzamen zolang je daarmee niet in zonde vervalt, stellen 

predikers. De uitleg van het principe is dus omgeven met ambiguïteit. Veel lezingen 

gaan over het belang en de verplichting van een goede verhouding met de ouders van 

een gelovige. Predikers geven wel aan dat het moeilijke onderwerpen zijn en daarom 

gemakkelijk verkeerd te interpreteren. Juist educatie over deze precaire onderwerpen, 

net als over jihad, is in het belang van de gelovige en de Nederlandse maatschappij. 

De predikers vinden dat ze hier verantwoordelijk voor zijn.  
 

‘Ik vind in de huidige omstandigheden dat je als prediker bepaalde dingen wel heel goed moet 

uitleggen. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van de prediker, om het duidelijk uit te leggen 

zodat mensen het niet verkeerd begrijpen. Zodat bijvoorbeeld journalisten er hun slag uit slaan.’ 

(Sayyid) 

 

Ook als het gaat om homoseksualiteit maken de predikers een verschil tussen de 

afkeur van homoseksualiteit als principe en de omgang met homo’s in de 

maatschappij. Ze zijn er zeer stellig over dat homoseksualiteit een zonde is, maar 

keuren gewelddadige acties tegen homo’s ten zeerste af.  

 
‘Mooi voorbeeld kwam vandaag ter sprake in de vrijdagspreek. Je moet sommige dingen gewoon 

accepteren. Over homoseksualiteit, dat de islam dat verwerpt maar in de praktijk gaat dat heel anders 

natuurlijk. Van hoe benader je iemand persoonlijk, omdat hij moslim, christen, homofiel of wat dan 

ook is, maar gewoon als mens. De goede omgang hoeft geen belemmering te zijn ondanks dat je zijn 

daad afkeurt.’ (Sayyid) 

 

Al Khattab reageert op de vraag van Tv-maker Salahedinne of er islamitisch 

draagvlak is voor het wegpesten van homo’s uit je buurt: 

 
‘Je hebt het recht niet om anderen aan te vallen, je hebt het recht niet om je te bemoeien met anderen op 

die manier. Natuurlijk kan je zeggen: ‘Ja,  maar we moeten toch aandringen, aanzetten tot het goede’. 

Dat kan. Maar met de middelen die je hebt. Iemand die de islam goed begrijpt, (…) weet dat hij dat niet 

kan dat je de andere aanvalt of wegpest of wat dan ook als ze er maar anders uit zien of anders denken 

of iets dergelijks. 1 ding is wat wij samen delen, onze religie keurt deze zonde (homoseksualiteit, IR) 

af.’
155
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Predikers zijn bedreven in hun pogingen ‘misverstanden’ over de islam in de media 

weg te werken, vooral als het gaat om de positie van de vrouwen, homoseksualiteit, 

polygamie en haatpreken. Vooral Al Yaqeen biedt regelmatig weerwoord tegen 

onderwerpen die de media aansnijden. Zo werd Suhayb Salam ervan beticht 

boekverbranding aan te sporen, in dit geval verbranding van de Bijbel. Predikers 

leggen dit zelf heel anders uit. Daar waar Pouw het verbranden van heilige teksten als 

haat interpreteert, leggen salafi’s het uit als een uiting van respect.  

 
‘Ik snap dat christenen daarvan schrikken. Maar wij doen dat ook met onze eigen teksten die we niet 

meer kunnen gebruiken.(…) Met de Bijbel is het zo dat we geloven dat er een deel afkomstig is van 

God. Daarnaast zeggen we ook het grootste deel ervan is vervalst door mensenhanden. (…) Je kan het 

naar het grofvuil sturen maar uit respect begraaf je het, verbrand je het of je lost de inkt op met water. 

Je zou het nooit in de prullenbak gooien zodat het tussen het vuil zou terechtkomen.’ (prediker Wahid) 

 

Uit het veldwerk bleek inderdaad dat heilige teksten verbranden normaal wordt 

gevonden. Papierwerk dat gelovigen onderling uitdelen, bevat soms een vermelding 

dat het na gebruik verbrand moet worden, daar het teksten uit de Koran, en dus het 

woord van God, bevat. 

Vaak wordt gesteld dat salafi’s vanuit het concept al-wala wa-l-bara andere regels 

hanteren in de omgang tussen moslims en niet-moslims en dat salafi’s van daaruit hun 

morele regels niet toepassen op bijvoorbeeld ongelovigen. Het zou bijvoorbeeld wel 

toegestaan zijn om te stelen van ongelovigen en tegen hen te liegen, hoewel stelen en 

liegen in de islam niet toegestaan zijn. Volgens deze opvatting is er 

onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden en worden hun rechten geschonden. 

Deze opvattingen komen een enkele keer onder gelovigen voor. De predikers en de 

overgrote meerderheid van salafi-gelovigen die in het veldwerk betrokken waren, 

keuren deze opvattingen echter sterk af. Ook ongelovigen moeten volgens de 

islamitische gedragsregels behandeld worden, stellen ze. 
 

 ‘Doe nooit onrecht aan (roept, IR). Zelfs geen ongelovige, of iemand die in meerdere goden gelooft, 

mag geen onrecht worden aangedaan. Als deze personen, ook al zijn ze ongelovig, om hulp vragen zal 

Allah hun altijd steunen, omdat hun immers onrecht wordt aangedaan.’ (prediker Al Khattab
156

)  

 

Bovendien stellen salafi’s dat de mensen waarmee in hun ogen een verbond is 

aangegaan (in de niet-islamitische landen waar moslims wonen en rechten genieten, 

zie Lewis, 1992; March 2007a) ook op een islamitische manier moeten worden 

benaderd. Hoewel het citaat van onderstaande lezing ten tijde van het veldwerk al vier 

jaar oud was, wordt deze nog steeds veelvuldig beluisterd en uitgewisseld.  
 

‘Ook nodig ik jullie uit om respect te hebben voor de mensen die respect verdienen, voor degenen 

onder jullie en degenen waarmee een overeenkomst (van bescherming) (niet-moslims) is. Want in het 

land waarin je leeft is het zo dat er een overeenkomst is tussen jullie en hen. Als dit niet het geval was 

geweest dan hadden zij jullie vermoord of verbannen. Dus behoudt deze overeenkomst en wees niet 

ontrouw daaraan, want onbetrouwbaar zijn is een teken van de hypocrieten en het is niet de weg van de 

gelovigen.’
157

 

 

Salafistische predikers vinden dus dat er geen verschil moet zijn tussen de bejegening 

van moslims en van niet-moslims, hoewel een vriendschapsband volgens het 

gedachtegoed tussen een moslim en niet-moslim nooit zo sterk kan zijn als tussen 
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moslims onderling. Er is consensus over dat een moslim beter islamitische vrienden 

kan hebben dan niet-islamitische. Het idee is dat niet-moslimvrienden wel toegestaan 

zijn, maar dat deze vriendschappen nooit zo ver zullen reiken als broederschap en 

zusterschap tussen moslims onderling; zelfs familiebanden zijn ondergeschikt. 

Daarnaast waarschuwen salafi’s voor de risico’s die aan vriendschappen met 

ongelovigen kleven. Relaties met ongelovigen moeten vooral in dienst staan van het 

‘uitnodigen naar de islam’. Uiteindelijk zijn ook niet-islamitische vrienden volgens de 

geloofsbeleving minderwaardig en moeten zij op ‘het rechte pad’ geleid worden.  

 

In deze paragraaf heb ik beschreven hoe de salafi’s in de onderzochte netwerken de 

begrippen takfir en al-wala wa-l-bara uitleggen. Deze begrippen worden door hen 

niet gebruikt ter legitimatie van geweld, zoals dat door sommige salafi’s wel wordt 

gedaan. Zij bekritiseren moslims die geweld legitimeren op basis van deze begrippen 

en spannen zich in om het gebruik van geweld te voorkomen. Ze distantiëren zich 

echter niet van de straffen in islamitische landen die volgens de islamitische 

wetgeving staan op zonden en afvalligheid. 

 

6.8 Conclusie                                                                                                                               

 

In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat er in het streven van de salafi-beweging in 

Nederland naar perfectie en  disciplinering geen dwang door dreiging of geweld wordt 

gerechtvaardigd in de naleving van opvattingen en gedrag. Dwang in geloof wordt 

zelfs niet toegestaan. Wel worden de waarschuwing voor Gods toorn, zijn 

bestraffingen in deze wereld en het hiernamaals gebruikt om elkaar onderling te 

disciplineren. Deze waarschuwing kan pas een dreigend karakter krijgen wanneer er 

sancties aan worden verbonden, het angst genereert en er geloofd wordt in deze 

religieuze interpretatie. Er is dus geen echte dwang, maar wel een sterke sociale 

controle die zich uit in de praktijk van da’wa en nasiha en daarmee de druk vergroot 

om te conformeren. Er kan wel negatief gesproken worden over een persoon die de 

salafi-interpretatie niet omarmt, maar er zijn geen andere sancties dan sociale 

uitsluiting. Daardoor is de beschikbaarheid van keuzemogelijkheden en alternatieven 

in informele zin beperkt. Er is echter geen formele sanctionering en informele 

sanctionering wordt afgekeurd. De straffen van shari’a worden in de Nederlandse 

context niet geldig geacht. Tegelijkertijd worden roddel, veroordeling en verkettering 

van moslims door de salafistische voorhoede sterk afgekeurd. Iemand die zich 

moeilijk, gedeeltelijk of niet met de leefregels kan verenigen, kan met weinig 

problemen de salafistische omgevingen verlaten of vermijden. Dit leidt echter niet tot 

een definitieve breuk. Salafi’s geloven dat het innerlijk geloof alleen voor Allah 

kenbaar is en dat iemand altijd kan terugkeren op het rechte pad. 

Het streven naar perfectie uit zich, behalve als sociale controle, op een sterk 

gesubjectiveerde manier, als een zaak tussen het individu en God. Het 

perfectionistisch ideaal kan spanningen veroorzaken wanneer men niet voldoet aan dit 

ideaal. Het ideaal krijgt betekenis met noties die inherent zijn aan autonomie, zoals 

oprechtheid, authenticiteit en eigen verantwoordelijkheid. 

Daarnaast heb ik laten zien dat de salafi-beweging vanuit het idee van morele en 

religieuze superioriteit en exclusiviteit op ideologisch niveau nauwelijks ruimte biedt 

voor alternatieven en keuzemogelijkheden. In de praktijk hebben salafi's echter wel 

toegang tot alternatieven in de Nederlandse context door de beschikbaarheid van 

kennisbronnen zoals internet en het Nederlands onderwijs. Hierdoor is er toegang tot 

kennis van de geldende vrijheidsrechten in Nederland, die ten goede komt aan civic 
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competence. Ook wordt er pragmatisch omgegaan met de gedragsregels, waardoor er 

in enige mate keuze- en bewegingsvrijheid is voor het individu. Deze is echter 

begrensd. Ook is er bewegingsruimte voor salafi’s door het verbod op veroordeling 

van anderen en door onderschreven individuele verantwoordelijkheid voor eigen 

keuzen. Uiteindelijk is een persoon zelf verantwoordelijk voor zijn eigen keuzen en 

moet hij enkel aan God zijn verantwoording afleggen. Anderen kunnen een persoon 

niet dwingen, enkel waarschuwen. Zo wordt er een cruciaal onderscheid gemaakt 

tussen de relatie tussen God en de gelovige en de relaties tussen gelovigen onderling. 

Daarnaast ontbreekt er ondanks dit geloof in morele exclusiviteit en superioriteit een 

duidelijk omlijnde kennisautoriteit en zijn er geen eenduidige interpretaties. De 

morele exclusiviteit is dus niet zo duidelijk omlijnd in de praktijk en er is enige ruimte 

voor individuele invulling. Ondanks het feit dat gedrag op ideologisch niveau in 

categorieën van goed en slecht wordt geformuleerd, is de praktijk van de regels niet 

zwart-wit en worden er compromissen gesloten en gerechtvaardigd. Keuzes gaan 

daarmee niet simpelweg tussen goed en slecht, maar zijn minder goed of minder 

slecht. Het streven naar een perfectionistisch ideaal blijft onverminderd bestaan, 

hoewel deze op individuele wijze gepraktiseerd en geïnterpreteerd wordt. De 

spanningen die dit perfectionistisch ideaal veroorzaken, zijn inherent aan de utopische 

beweging. Ze vormen zowel de aantrekkingskracht van de salafi-beweging als een 

reden voor gelovigen om zich er niet langer mee te verbinden.  

Op basis van bovenstaande punten kan ik concluderen dat in de religieuze 

disciplinering van de salafi-beweging op ideologisch niveau procedurele 

onafhankelijkheid aanwezig is. Het gebruik van geweld en dwang wordt niet 

toegestaan. Er is daarnaast kennis van alternatieven en keuzemogelijkheden, maar 

deze wordt door het geloof in morele exclusiviteit negatief beoordeeld waardoor er 

druk is om te conformeren. De religieuze praktijk is echter door de context van 

Nederland, door interpretatieverschillen en individualisering van geloof, ambigu en 

pluriform, waardoor alternatieven toch in enige mate beschikbaar zijn. Niettemin blijft 

het ideaal van perfectie bestaan. De politieke rechten, zoals vrijheid van godsdienst, 

worden daarnaast gerespecteerd, zodat er sprake is van civic competence. De 

condities van exitmogelijkheden, die de autonomie van betrokkenen waarborgen, zijn 

daarmee voor wat betreft religieuze disciplinering aanwezig. 

De salafi-beweging toont zich hiermee vergelijkbaar met orthodox-christelijke  

geloofsstromingen in Nederland die uitgaan van morele exclusiviteit en daarmee 

onverdraagzaam zijn op ideologisch niveau. Deze ideologische onverdraagzaamheid 

vertaalt zich echter niet in het legitimeren van onverdraagzaam gedrag. Concreet 

betekent dit dat het niet bidden, het niet dragen van een hoofddoek of 

homoseksualiteit, afgekeurd wordt volgens de ideologie. Deze afkeuringen mogen 

volgens de ideologie echter niet leiden tot (fysiek of verbaal) geweld en dwang. 

Conformisme aan de religieuze leerstellingen wordt als een zaak gezien tussen een 

individu en God. Anders is het in de context van sommige islamitisch landen waar 

conformisme wel afgedwongen wordt met formele dwangmiddelen. De vrijheid van 

godsdienst als democratisch recht en daarmee de autonomie van het individu wordt in 

deze context niet gerespecteerd. Salafi’s distantiëren zich niet van de straffen die in de 

islam staan op zonden en afvalligheid. Maar deze zouden alleen in een islamitisch 

land dat regeert volgens de shari’a voltrokken kunnen worden op basis van 

islamitische rechtsgang. De vraag die zich bij deze stellingname onmiddellijk 

opdringt, luidt: willen salafi’s de shari’a invoeren in Nederland? Wat zijn hun 
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politieke ambities en hoe verhouden deze zich tot de waarde van autonomie? Deze 

vragen beantwoord ik in het volgende hoofdstuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


