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Hoofdstuk 7 Politieke opvattingen en autonomie 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijf ik de opvattingen van salafi’s over politiek en democratie in 

Nederland in relatie tot de democratische kernwaarde van autonomie. Vaak wordt 

gesteld dat salafi’s de democratische rechtsorde afwijzen en de shari’a willen 

invoeren (zie bijvoorbeeld AIVD, 2007). Dit hoofdstuk beschrijft de opvattingen van 

de salafistische predikers en salafi-gelovigen die in het veldwerk betrokken waren 

over democratie, politieke deelname, het ideaal van de oprichting van een islamitische 

staat op basis van de shari’a, de omgang met kritische uitlatingen over de islam, en 

het gebruik van geweld door de jihad. Deze politieke onderwerpen vormen 

belangrijke ideologische scheidslijnen tussen de salafistische stromingen die ik in 

hoofdstuk 4 al heb toegelicht. De politieke opvattingen beschrijf ik om te analyseren 

of de drie belangrijke condities voor exitmogelijkheden aanwezig zijn, namelijk a) 

kennis over en het respecteren van de geldende politieke vrijheidsrechten in 

Nederland (civic competence), b) procedurele onafhankelijkheid en c) geen isolement. 

Vanuit een politiek-liberale visie genieten burgers in een democratie politieke rechten 

die het recht op een autonoom leven beschermen. Het gaat om vrijheid van gedachte, 

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

andersdenkenden. Kennis van politieke rechten is naast de aanwezigheid van 

alternatieven en de afwezigheid van dwang en geweld (procedurele 

onafhankelijkheid), essentieel als voorwaarde voor het bestaan van een exitoptie, die 

autonomie beschermt. Isolement bemoeilijkt de toegang tot en kennis van 

keuzemogelijkheden en politieke rechten en kunnen de kosten van uittreding 

vergroten. Welke ambities en attitudes zijn gunstig voor deze voorwaarden? 

Om deze vraag te beantwoorden zal ik kort de relatie tussen de thema’s die in dit 

hoofdstuk aan bod komen en de condities van exitmogelijkheden beschrijven. Het 

respecteren van het democratisch bestel, politieke deelname en het politiek reageren 

op kritische uitlatingen over de islam komen ten gunste van civic competence. 

Onderwerping aan democratisch gezag
158

 betekent legitimering van democratie en het 

respecteren van de politieke rechten. Salafi’s spelen dan niet voor eigen rechter en 

laten eigen wetgeving niet prevaleren. Door het aangaan van (politieke) discussies en 

(politieke) samenwerkingsverbanden worden er voorwaarden geschapen waarin 

politieke en burgerlijke vaardigheden en waarden (civic competence) kunnen worden 

aangeleerd. Daarnaast kan een (politiek) samenwerkingsverband een individu 

versterken door de toegang tot hulpbronnen, distributie van informatie en het 

representeren van belangen (empowerment en representatie) (Fennema & Tillie 1999, 

2005; Maloney & Roßteutscher, 2007; Maloney et al., 2008; Putnam, 1993; Stolle, 

1999, Warren, 2001). In de conditie van politieke afzijdigheid kan er geen civic 

competence worden aangeleerd, hetgeen ongunstig is voor de exitmogelijkheden. 

Daarnaast kan politieke afzijdigheid isolement betekenen. 

Het willen invoeren van de shari’a en de oproep tot de jihad is niet gunstig voor civic 

competence, omdat daarmee de politieke rechten van andersdenkenden niet worden 

                                                           
158

 Let wel, onderwerping aan gezag is in deze context dus wel gunstig. In paragraaf 3.1 heb ik reeds 

aangegeven dat in de context van een democratie autonomie niet absoluut kan gelden is. Wel wordt 

zoveel mogelijk autonomie nagestreefd doordat elk individu invloed kan uitoefenen en doordat er 

grondrechten gelden waardoor minderheden voor een intolerante meerderheid worden beschermd. De 

democratie beschermt de autonomie van het individu, ook al is deze noodzakelijkerwijs begrensd.  

 



192 

 

gerespecteerd, terwijl ze bovendien elementen van dwang en geweld bevatten 

waardoor er tegelijkertijd geen sprake is van procedurele onafhankelijkheid. 

Apolitieke en gewelddadige reacties op kritiek zijn niet gunstig voor civic competence 

omdat de eerste vorm afzijdigheid en de tweede vorm geweld impliceert. Schematisch 

ziet dit er als volgt uit:  

 

 

Gunstig voor autonomie Ongunstig voor autonomie 

Respecteren democratisch gezag (+ cc) Niet respecteren democratisch gezag (- cc) 

Politieke deelname (+ cc, part) 

Géén shari’a als wetgeving (+ po, cc) 

Politieke afzijdigheid (- cc, part) 

Invoeren shari’a als wetgeving (- po, cc) 

Politieke/geweldloze reacties kritiek (+ po, cc, part) 

Géén jihad (+ po, cc) 

Apolitieke/gewelddadige reacties (- po, cc, part) 

Oproep tot jihad (- po, cc) 

 

+  = gunstig voor 

- = ongunstig voor 

po = procedurele onafhankelijkheid 

cc = civic competence 

part = participatie (in tegenstelling tot isolement) 

 

Ik onderzoek deze condities door achtereenvolgens op de volgende thema’s in te 

gaan: gehoorzaamheid aan democratisch gezag en politieke deelname (paragraaf 7.2), 

invoering van de shari’a (7.3), reacties op kritische uitlatingen over de islam (7.4) en 

jihad (7.5). Ik wil de volgende vragen beantwoorden: 

1. Respecteren salafi’s het democratisch gezag en wetgeving? 

2. Nemen salafi’s deel aan de politiek? 

3. Willen salafi’s de shari’a invoeren? 

4. Hoe reageren salafi’s op kritische uitlatingen over de islam? 

5. Roepen salafi’s op tot de gewelddadige jihad? 

 

Het gaat in dit onderzoek om de relatie tussen de salafi-beweging en de democratische 

kernwaarde autonomie. Het zou ook interessant zijn om de relatie tussen de 

Nederlandse democratie en de waarde autonomie te onderzoeken ten aanzien van de 

salafi-beweging. In hoeverre biedt de overheid ruimte om in vrijheid salafi te zijn en 

respecteert zij daarbij de politieke rechten van andersdenkenden (in dit geval salafi’s)? 

En in hoeverre schendt de overheid de autonomie van salafi’s? Ook een overheid kan 

immers autonomie bevorderen dan wel begrenzen,  door de mate van keuzevrijheid en 

keuzemogelijkheden die beschikbaar worden gesteld. Het functioneren van de 

democratie is echter geen object van dit onderzoek.  

 

7.2 Salafistische opvattingen over het leven in een democratisch en niet-

islamitisch land 

 
In deze paragraaf beantwoord ik de vraag wat de opvattingen van salafi’s zijn over 

gehoorzaamheid aan democratisch gezag en b) politieke deelname. De salafi-
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beweging wordt in de publieke opinie en door de overheid voorgesteld als principieel 

antidemocratisch. Zoals in het volgende citaat uit een AIVD-rapportage blijkt:  

 
‘Salafieten verwerpen bij uitstek een rechtsstaat die op democratie is gebaseerd. Democratie is een 

ultieme vorm van afgoderij, omdat het een systeem is waar mensen onderling, los van God, tot een 

besluit komen over de wijze waarop de samenleving geordend dient te worden. In een democratie ligt 

het primaat bij mensen en niet bij God. De beoogde soevereiniteit van God staat op gespannen voet met 

het hedendaagse beginsel van democratische staten van de soevereiniteit van het volk. (…) Het 

deelnemen aan het democratische proces dan wel het samenwerken met of werken voor de ‘regering 

der ongelovigen’ wordt afgekeurd. Regelmatig poneren salafitische predikers de opvatting dat 

islamitische wetten en gebruiken boven de Nederlandse wetten en gebruiken dienen te gaan en hieraan 

ook superieur zijn.’ (AIVD, 2007: 46). 

 

Volgens dit citaat wijzen salafi’s de democratie af. Dit idee berust op de overtuiging 

van de superioriteit van de islam en de salafistische interpretatie van tawhid: alleen 

Allah is wetgever, alles wat van deze wetgeving afwijkt is inferieur. Iemand die deze 

eenheid niet van Allah erkent maakt zich schuldig aan shirk, afgoderij. Afgoderij is 

het toekennen van deelgenoten aan Allah, het aanbidden van zaken naast Allah en is 

volgens de ideologie de meest ernstige zonde die een moslim kan begaan. Wat deze 

theologische principes in de praktijk impliceren wordt alleen niet meteen duidelijk. 

Hoewel salafistische netwerken alle het principe tawhid en het verbod op shirk in hun 

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

uitwerking van het begrip op hedendaagse politieke kwesties en condities, zoals 

wanneer moslims in een democratisch land leven, waar zij geen meerderheid vormen. 

Over de toepassing van de salafistische principes worden eindeloze discussies 

gevoerd (Meijer, 2009; Haykel, 2009; Wagemakers, 2010; Wiktorowicz, 2005b, 

2006). Een discussiethema is bijvoorbeeld de vraag of gehoorzaamheid aan niet-

islamitische wetten of stemmen bij verkiezingen vormen van shirk zijn. 

Hieronder een discussie over stemmen tussen twee tieners (Naima en Yasmina) die 

regelmatig de El-Fourkaan moskee en de Tilburgse moskee van Ahmed Salam 

bezoeken.  
 

Yasmina: ‘De meningen zijn erover verdeeld onder de geleerden. Maar ik zal het wel doen, je moet 

weten dat ze hier jarenlang voor stemrecht hebben gestreden dan moet je er ook gebruik van maken.’  

Naima (bekeerlinge): ‘Iedereen die stemt die plaatst wetten boven de wetten van Allah. Maar als je 

stemt, dan op de minst erge. Een islamitische partij, tja ik weet niet of dat wat is, ik weet dan niet of ze 

echt via de shari’a handelen. Ik doe er niet aan mee.’  

Yasmina: ‘Mijn stem is belangrijk hoe dan ook.’  

Naima: ‘Ik zie trouwens wel iets in een shari’a-rechtbank, dat je als moslim er voor kan kiezen om 

naar die rechtbank te gaan. Als mijn tas wordt gestolen wil ik echt niet naar de politie hier.’  

Yasmina: ‘Hoezo niet, ze zijn er toch voor jou om je te helpen (totaal verbaasd, IR)?’  

Naima: ‘Nee, ik zie dat niet waarin ze mij zouden helpen.’  

Yasmina: ‘En als je dan iets heel ergs overkomt dan ook niet?’  

Naima: ‘Nee, denk het niet (begint te twijfelen, IR).’  

 

Dergelijke discussies over interpretatie en toepassing van de geloofsleer in de 

Nederlandse context komen zeer regelmatig voor onder salafi’s. Het zijn populaire 

gespreksonderwerpen en de gedachtewisselingen geven het ambigue en paradoxale 

karakter van de salafi-beweging weer. Deze ambiguïteit zal ik in deze paragraaf 

beschrijven.  

Salafi’s hebben een zeer complexe en vaak tegenstrijdige houding tegenover de 

democratie. Het is niet zo dat afwijzing per definitie resulteert in de afwijzing van 

politieke rechten of alle vormen van politieke deelname. Enerzijds zijn zij er stellig 

van overtuigd dat de democratie en de politieke stromingen die er volgens hen mee 
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samenhangen (zoals socialisme, communisme, liberalisme, kapitalisme en 

secularisme), minderwaardig, verachtelijk en bedreigend voor de islam zijn. 

Anderzijds prediken de salafistische voorgangers gehoorzaamheid aan de democratie 

en eisen ze hun rechten op met een beroep op democratische vrijheden. De liberaal-

democratische samenleving biedt salafi’s vrijheid van godsdienst omdat het politieke 

systeem niet opgebouwd is op een waarheidsclaim (March, 2007a, 2007b). Dit is de 

paradox van het liberalisme. Het biedt ruimte voor niet-liberale exclusivistische 

ideologieën door de afwezigheid van een morele of religieuze waarheidsclaim.  

 

Wat betekent de principiële afwijzing van de democratie vanuit het principe van 

tawhid nu in de praktijk voor a) de gehoorzaamheid aan democratisch gezag en b) 

politieke deelname?  

Vanuit het oogpunt van de autonomie van betrokkenen is het belangrijk dat salafi’s 

zich onderwerpen aan het democratisch gezag, de heersende politieke rechten 

respecteren evenals politieke betrokkenheid tonen door politieke deelname. Politieke 

deelname geldt niet als voorwaarde van de democratie, maar in de context van 

exitmogelijkheden is politieke deelname te verkiezen boven politieke distantie, omdat 

het laatste isolement bevordert en het eerste civic competence bevordert. Politieke 

deelname, zoals het uitbrengen van een stem tijdens verkiezingen of lidmaatschap van 

een politieke partij, houdt een zekere betrokkenheid in met de omgeving waardoor er 

discussie aangegaan wordt met andersdenkenden en civic competence vergroot kan 

worden. Bij politieke deelname is beschikbaarheid van kennis over alternatieve 

denkrichtingen, exitmogelijkheden en politieke rechten meer voor de hand liggend 

dan wanneer iemand zich geheel afzijdig houdt van politiek-maatschappelijke 

aangelegenheden. Wanneer salafi’s deelnemen aan de politieke structuren is dit 

gunstig voor de condities van autonomie. Wel is het zaak hierbij dat zij zich bij 

deelname aan de democratische regels houden. In de context van een politiek debat 

betekent dit bijvoorbeeld dat zij zich aan drie regels moeten houden. Groepen mogen 

niet uitgesloten worden, er mag niet opgeroepen worden tot geweld en de menselijke 

waardigheid moet in acht genomen worden (Fennema & Maussen, 2000). In 

hoofdstuk 5 gaf ik aan dat samenwerkingsverbanden tussen verenigingen tot het 

ontwikkelen van politieke en burgerlijke waarden zoals gelijkheid en tolerantie kan 

leiden, mits deze verenigingen zich niet isoleren van de omgeving en de democratie 

als legitiem beschouwen (Fennema & Tillie, 2005). Het respecteren van (dat wil 

zeggen het zich onderwerpen aan) de geldende wetten en gezag impliceert het 

legitimeren van de democratie. Politieke deelname is een passieve vorm van 

legitimatie.  

Ik behandel achtereenvolgens de opvattingen van salafi’s over a) gehoorzaamheid aan 

de democratie en b) politieke engagement en politieke deelname, om te bepalen of aan 

bovengenoemde condities wordt voldaan. 

 

A) Voorwaardelijke gehoorzaamheid aan de democratie 

 

Salafi’s wijzen de democratie af, stelt de AIVD (2007). Betekent dit dat salafi’s het 

democratisch gekozen overheidsgezag niet erkennen en oproepen tot 

ongehoorzaamheid of crimineel gedrag? Vinden zij het zichzelf niet toegestaan om in 

een democratisch land te leven? En erkennen ze de politieke rechten van 

andersdenkenden niet? Deze vragen worden niet door alle salafi’s zo maar met ja 

beantwoord. De praktijk is ingewikkeld.  
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De vrijwillige migratie van moslimgroepen naar niet-islamitische landen, evenals de 

opkomst van bekeerlingen in niet-islamitische landen heeft nieuwe islamitisch-

juridische kwesties opgeroepen. Volgens de islam werd de wereld eerder opgedeeld in 

dar-al-Islam (het huis van de islam) en dar al-Harb (het huis van de oorlog). Deze 

dichotomie is niet langer houdbaar wanneer moslims wonen in landen waar de 

meerderheid van de bevolking niet islamitisch is. Ook doet de dichotomie afbreuk aan 

de historische complexiteit. Daarom is er een derde categorie opgenomen: dar al Ahd, 

het huis van het verbond (Abou El Fadl, 1994; Lewis, 1992). Er zijn islamitische 

geleerden, waaronder ook salafistische, die stellen dat een moslim een gesloten 

verbond, in het geval van verblijf in een land waar men door het verkrijgen van een 

paspoort gebonden is aan bepaalde rechten en plichten, niet mag verbreken door 

bijvoorbeeld geweld te gebruiken tegen degene waarmee een verbond is aangegaan. 

Een moslim is volgens deze redenering gebonden aan de regels van het land van 

verblijf (March, 2007a). Jihadi’s stellen dat het verbond verbroken is en achten 

daarom geweld en verzet toegestaan. Quiëtistische en politieke salafi’s zijn van 

mening dat je als moslim een verbond bent aangegaan met het land waar je woont. 

Van daaruit moet een moslim dan ook de wetten en regels van dat land respecteren en 

gehoorzamen zo lang je niet in je geloof belemmerd wordt.  
 

‘Dit zijn wetten die opgesteld zijn ten bate van de mensen en ter handhaving van de openbare orde. Het 

is dus niet toegestaan om hiervan af te wijken en zo een aanzet te zijn tot wanorde.’ (Fawaz Jneid)
159

 
 

Het voorkómen van fitna is voor quiëtistische en politieke salafi’s een belangrijk 

motief om de wetten in een land te volgen. Quiëtistische salafi’s volgen het devies: 

‘beter een slechte leider dan geen leider’. Politieke salafi’s stellen zich wel kritisch op 

ten aanzien van politieke leiders. 

 

In de islamitische jurisprudentie wordt er discussie gevoerd over de vraag of het 

moslims is toegestaan om als minderheid in een niet-islamitisch land te leven en zo ja, 

onder welke voorwaarden. Deze discussies monden uit in verschillende standpunten. 

Een eerste mening vindt verblijf niet toegestaan en hijra (emigratie) verplicht. Een 

tweede opvatting acht verblijf toegestaan mits men in vrijheid de religie kan belijden. 

Een derde stroming staat verblijf toe mits er zoveel mogelijk zelfbestuur 

georganiseerd wordt (March, 2006, 2007a, 2011). Alle drie de posities komen voor in 

salafistische kringen in Nederland.  

Er zijn salafi’s die de hijra verplicht achten. Dit is echter in de praktijk niet altijd 

haalbaar. Over het algemeen wordt verblijf toegestaan geacht mits er aan bepaalde 

voorwaarden wordt voldaan. Allereerst moet de moslim in veiligheid kunnen leven. 

Ten tweede  moet de moslim in vrijheid zijn religie kunnen belijden. Ten derde wordt 

verblijf gelegitimeerd door de mogelijkheid om door da’wa de islam verder te 

verspreiden. Alfeth stelt dat het verblijf in een niet-islamitisch land toegestaan is 

onder de volgende voorwaarden: 

 
‘Het in staat zijn om de islam volledig te praktiseren zonder drempels, waarbij er geen enkele 

belemmering zal zijn vanuit de kant van de ongelovigen die de geloofsprincipes zal beïnvloeden. 

Tijdens het verblijf dient men verkondiger van de islam te zijn, door het vertonen van het goede morele 

gedrag en trots te leven tussen de ongelovigen. Tevens moet men in staat zijn om eigen kinderen 

volgens de islam te kunnen opvoeden. Men is dus verantwoordelijk voor de opvoeding en gedrag van 

de kinderen. Hetzelfde geldt voor de echtgenote. Gevaar oplopen voor het verliezen van eigen bezit. In 

vele landen wordt de moslim als plunderingdoel gezien. Hierbij is men verplicht om het desbetreffende 

land te verlaten.’ 

                                                           
159

 http://www.al-yaqeen.com/nieuw/va/vraag.php?id=534, gezien 2 juni 2008. 
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Dit citaat geeft een overzicht van de voorwaarden voor verblijf in een niet-islamitisch 

land en de naleving van de geldende wetten. Als de naleving van een wet er toe leidt 

dat een gelovige in zonde vervalt dan is deze persoon verplicht de wet te overtreden of 

in ieder geval in actie te komen óf het land te verlaten (hijra doen). De vraag duikt 

onmiddellijk op wanneer een wet tegen de islam indruist. De interpretatie van de 

vrijheid van religie zorgt dan ook voor discussie (March, 2007a). Tot hoever moet die 

vrijheid reiken om verblijf te rechtvaardigen? De meningen over wanneer de situatie 

zo onhoudbaar wordt dat hijra geboden is, lopen in de salafi-netwerken sterk uiteen. 

De meerderheid van de salafi’s wenst weliswaar om hijra te doen, velen hebben 

echter niet de middelen en de mogelijkheid om elders een bestaan op te bouwen. 

Slechts enkelen hebben Nederland al verlaten, hebben concrete plannen of zijn na 

enige tijd weer teruggekeerd naar Nederland nadat bleek dat een bestaanszekerheid 

elders moeilijk was op te bouwen. Daarenboven wordt het doen van da’wa in 

Nederland ook van doorslaggevend belang geacht en is dit een belangrijke legitimatie 

om in Nederland te blijven, ondanks de perceptie dat Nederland steeds vijandiger 

wordt ten aanzien van de islam en de vrijheid van godsdienst volgens salafi’s steeds 

verder beperkt wordt. Een enkeling ziet wel een toekomst in Nederland voor zich, 

heeft geen concrete wensen om een bestaan op te bouwen in het buitenland, maar ziet 

deze toekomst wel met zorg tegemoet. Het gaat dan vaak over het toekomstig ‘niet-

islamitisch’ onderwijs dat kinderen zullen volgen of zogenaamde ‘anti-islam wetten’ 

die mogelijk ingevoerd gaan worden (meer over hijra zie paragraaf 7.4d).  

Salafi’s  laten islamitische richtlijnen en geloofsregels in principe boven de wetgeving 

van een land gaan. Uiteindelijk beschouwen ze de islam als verhevener dan de 

grondwet of de democratische principes. De gelovige is verplicht de Nederlandse wet 

te volgen, tenzij dit ongehoorzaamheid aan Allah inhoudt. De vraag wanneer er dan 

ongehoorzaamheid aan Allah is, wordt verschillend beantwoord. Salafi’s stellen dat 

het niet uitvoeren van het gebed een duidelijk voorbeeld van ongehoorzaamheid is. 

Een verbod op het gebed is dan ook een reden om ongehoorzaam te zijn aan de wet of 

het land te verlaten. In reactie op de consternatie rondom de komst van de 

Marokkaanse prediker Al Maghraoui
160

, legt Fawaz uit
161

:  

 
‘Al Maghraoui heeft het hier over een islamitisch oordeel. In Nederland is het niet toegestaan om te 

trouwen voor je achttiende jaar en de wet wordt op deze manier ook toegepast. Prima, oké. Zijn wij 

hier in de Assoenah aan het oproepen om te trouwen voor je 18e jaar? Wij zeggen ook dat het in 

Nederland niet toegestaan is om met meerdere vrouwen te trouwen. Wil je het dan toch? Wij adviseren 

om dan naar een ander land te vertrekken, want in Nederland word je ervoor gestraft. Wij roepen niet 

op tot overtreding van de wet.’
162

 

 

In deze parafrasering wordt duidelijk dat er allereerst een onderscheid wordt gemaakt 

tussen de islamitische opvattingen en de opvatting dat de wet in Nederland nageleefd 

dient te worden, ook al is deze in strijd met een islamitisch oordeel. Er is een verschil 

tussen de verhevenheid van de islam en de politieke praktijk in Nederland. Hoewel 

                                                           
160

 De Marokkaanse imam Mohammed Al Maghraoui werd door de As-Soennah moskee in december 

2011 uitgenodigd om te spreken op een conferentie. Deze uitnodiging zorgde voor politieke 

consternatie omdat de imam huwelijken met minderjarige meisjes zou goedkeuren. Hij sprak hierover 

in 2008 een fatwa uit. De meerderheid van het parlement vond dat de man geen visum verstrekt mocht 

worden. Khadija Arib (PvdA) stelde Kamervragen. De Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo 

Opstelten, beloofde in een brief aan de Kamer de mogelijkheid van een weigering van een visum te 

onderzoeken (Kamerstuk 5719365/11, 7 december 2011).  
161

 Parafrasering op basis van de vertaling van de aan de As-soennah gelieerde vertaler.  
162

 www.al-yaqeen.com/mediatheek/video.php?id=94, gezien 08 december 2011. 
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salafi’s verontrust zijn over wetten die wellicht in de toekomst worden opgesteld die 

volgens hen tegen hun religie indruisen, zoals een verbod op ritueel slachten of 

gezichtsbedekking, vinden ze Nederland op dit moment een geschikt land om de islam 

te belijden. Soms zelfs geschikter dan islamitische landen, zoals Marokko waar 

volgens hen salafi’s worden opgejaagd en gevangen gezet. Deze status van Nederland 

kan uiteraard veranderen. De aanwezigheid van de PVV in het parlement en de 

pogingen om tot bovenstaande verboden te komen worden daarom door alle 

netwerken met grote bezorgdheid ontvangen. Maar in principe biedt de democratische 

liberale samenleving door de geldende vrijheidsrechten, voldoende ruimte voor 

salafi’s om een verblijf te rechtvaardigen en tegelijkertijd de geldende wetten en 

politieke rechten te respecteren (March, 2007a).  

De huidige Nederlandse democratie biedt op dit moment genoeg ruimte voor de 

praktisering van de islam, vinden salafi’s. De islam wordt weliswaar als verheven 

beschouwd, salafi’s zien ook grote overeenkomsten tussen de wetten van de islam en 

de democratie. 

 
‘Wij zijn van mening dat de islam een volledig stelsel is dat op sommige gebieden gelijkenissen 

vertoont met de westerse democratie, maar op andere gebieden weer niet. Het verschil zit hem in het 

feit dat er binnen het islamitische stelsel niet gesjoemeld en geknoeid kan worden met het naleven van 

de regels. (…) Een staatsvorm waarbij het volk wordt geregeerd door gekozen vertegenwoordigers is 

een zaak die zijn wortels heeft liggen in de islam en meteen na de dood van de Profeet (vrede zij met 

hem) werd toegepast bij het aanstellen van de eerste kalief middels een directe verkiezing. Ook is de 

geschiedenis getuige van het feit dat de wet binnen islamitische landen gold voor zowel onderdaan als 

staatshoofd en diens verwanten.’ (Fawaz Jneid)
163

 

 

De Saoedische sjeik Abdullah Ibn Mohammed al Mutliq roept Nederlandse moslims 

op tot naleving van de wetten in een niet-islamitisch land én deelname aan de 

verkiezingen. 

 
‘Wanneer de moslim zich in een land bevindt, dient hij het staatsbestel ervan te respecteren, deze te 

benutten om zijn vrijheid van godsdienst te bevoordelen en zijn islamitische geloofsleer ter sprake te 

brengen. (…) Hij is met hen en tracht de beschikbare stemmen voor hen binnen te halen. Waarvoor het 

staatsbestel de mogelijkheid biedt. Als zij zich verenigen zullen zij hun rechten kunnen waarborgen. 

(…) Wees een goed voorbeeld in het waarborgen van het staatsbestel en houd rekening met de 

gangbare omgangsnormen. Wees een goed voorbeeld en zorg voor een goede reputatie. Wij willen 

absoluut niet dat een moslim een terrorist is die de mensen de stuipen op het lijf jaagt en dat hij anderen 

schaadt, bekenden noch onbekenden van hem. Bij Allah, dit hoort niet tot de islamitische 

gedragscodes.’
164

 
 

Ook al blijft de democratie minderwaardig ten opzichte van de islam, predikers wijzen 

op de vrijheden die ze aan de democratie te danken hebben. Ze houden de naleving 

van deze vrijheden en democratische principes dan ook scherp in de gaten. Salafi’s 

hebben sterke kritiek op het functioneren van de democratie in Nederland. Zeker 

politieke salafi’s volgen het maatschappelijke debat op de voet door middel van radio, 

televisie en krant. Ze houden zich goed op de hoogte van de actualiteiten in binnen- 

en buitenland. Ze weten zeer goed hoe ze hun recht kunnen halen. Het hangt sterk af 

van het onderwijsniveau in hoeverre salafi’s hun politieke rechten kennen. Salafi’s 

voelen zich sterk verongelijkt wanneer de democratie in hun ogen misbruikt wordt. 

Ook stellen ze dat er regelmatig een dubbele moraal voorkomt. Salafi’s staan 

daarnaast sterk wantrouwend tegenover de bestuurlijke elites in Nederland en de 

moslimelite in het bijzonder. Ze bekritiseren islamitische politici en islamitische 
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media (zoals de Nederlandse Moslim Omroep). Onder sommige salafi’s is het 

wantrouwen zo groot dat ze zich van elke politieke aangelegenheid willen 

distantiëren. De Nederlandse vrijheden gelden niet voor de moslims, wel voor 

anderen, bijvoorbeeld als het gaat om vrijheid van godsdienst en meningsuiting, 

vinden ze. Salafi’s stellen zich kortom op als de waakhonden van de democratie, 

hoewel ze het als een inferieur systeem zien.  

 
‘Wat betreft onze mening aangaande democratie; de moslims zijn blij met de democratie in Nederland 

en vreemd is dat niet, als wij bedenken dat democratie hen vrijheid van religie, uitdrukking en bezit 

heeft geschonken. Het kan inderdaad voorkomen dat moslims zich wel eens storen aan zaken die ten 

onrechte aan de democratie worden toegeschreven en waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen 

mensen. Wij zijn maar al te goed bekend met tal van voorbeelden waarin onder het mom van 

democratie onrecht, agressie en onderdrukking van volkeren wordt gebezigd. Zogenaamde 

vlaggendragers van de democratie die landen binnenvallen, bombarderen en netwerken van geheime 

martelgevangenissen erop nahouden om anderen democratie op te leggen.’ (Fawaz Jneid)
165

 
 

Salafi’s halen de oorlog in Irak, de martelingen in de Abu Graib-gevangenis en 

Guantánamo Bay als voorbeelden aan waarbij de democratie wordt gebruikt voor 

ondemocratische doeleinden. Ze bekritiseren dus het functioneren van de westerse 

democratie, maar beschouwen het wel als een systeem waarin je als moslim in 

principe zonder problemen zou moeten kunnen leven. Niet zelden beroepen zij zich 

op de geldende politieke rechten om hun gelijk in discussies te krijgen en uiten zij hun 

zorg over het in hun ogen overtreden van de democratische spelregels. Fawaz in 

reactie op het voorstel van PvdA-kamerlid Khadija Arib om het visum aan de 

Marokkaanse geestelijke Al Maghraoui te weigeren
166

: 

 
‘Kan je iemand op basis van standpunten de toegang tot Nederland weigeren? Worden wij een 

politiestaat? Men heeft het recht op een eigen mening. Begrijpen ze de democratie eigenlijk wel? Ik wil 

hun graag uitnodigen voor een cursus democratie.’
167

 

 

Salafi’s hebben er belang bij om zich te beroepen op de democratische 

vrijheidsrechten en deze te verdedigen. Deze vrijheidsrechten geven salafi’s de ruimte 

om hun religie in vrijheid te belijden en legitimeert hun verblijf. Hoewel salafi’s de 

democratie inferieur achten aan de islam, respecteren quiëtistische en politieke salafi’s 

de geldende politieke rechten en roepen zij op tot gehoorzaamheid aan de wet, mits 

deze niet de godsdienstvrijheid inperkt. Hiermee legitimeren ze het democratisch 

bestel. 

 

B) Politiek engagement en politieke deelname  

 

Het politiek engagement en de vorm en mate van politieke deelname verschillen per 

salafistisch netwerk en tussen salafi-gelovigen onderling. Vooral quiëtistische salafi’s 

houden zich in sterke mate af van politieke aangelegenheden. Sommige salafi’s geven 

aan door hun religieuze praktisering politiek bewuster te worden, anderen 

ontwikkelen juist een politieke desinteresse. Wereldlijke en politieke 

aangelegenheden vinden deze salafi’s minder belangrijk dan de dagelijkse religieuze 

verplichtingen. Soms treedt er zelfs politieke onverschilligheid op, zoals in dit citaat 

duidelijk wordt:  
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‘Mijn grootste wens is janna, het paradijs, maar eerst de hadj en dan een kindje, de rest zal allemaal 

wel.’ (Esma) 

 

Ook onder predikers is er grote diversiteit in politiek engagement. Abu Ismail staat 

bijvoorbeeld te boek als een prediker die zich vooral bezig houdt met religieuze zaken 

en zich liever niet inlaat met politieke aangelegenheden. Andere predikers hebben wel 

een expliciet politiek-activistisch profiel. Ze zien het als een religieuze taak om de 

samenleving waarin ze leven te verbeteren, in ieder geval het leven van de moslims. 

Deze taak is onderdeel van hun perceptie van de da’wa. Vooral Abdul Jabbar van de 

Ven schuwt politieke stellingnames niet. Hij is veruit de meest politiek geëngageerde 

publieke spreker. Andere predikers hebben ook een politieke boodschap, maar kiezen 

mildere bewoordingen dan Abdul Jabbar van de Ven. Sommige predikers hebben een 

politiek verleden, bijvoorbeeld als actief lid of sympathisant van de Arabisch-

Europese Liga. 

Een pragmatische houding ten aanzien van politieke deelname is op dit moment het 

meest prominent aanwezig in de politiek-salafistische organisaties in Nederland, met 

de actieve politiek-salafistische kerngroep rond de As-Soennah moskee als 

belangrijkste actor. Team Al Yaqeen, de groep jongeren die de website van de As-

Soennah moskee beheert, doet actief mee aan het politieke debat. Dit in tegenstelling 

tot andere Nederlandse politieke en quiëtistische netwerken, die zich veelal afzijdig 

houden van elk publiek debat en soms ook scherpe kritieken formuleren ten aanzien 

van het As-Soennah netwerk. Jihadi’s zijn weliswaar zeer politiek geëngageerd, maar 

verkondigen hun boodschap niet door deelname aan openbare politieke debatten. Zij 

zijn voornamelijk actief op websites. Zij vinden het gebruik van niet-democratische 

middelen toegestaan om hun politiek-religieuze doelen te bereiken. Dit in 

tegenstelling tot de quiëtistische en politieke stroming. Politiek engagement hoeft zich 

dus niet per se te vertalen naar deelname aan het Nederlandse politieke bestel.  

 

De meningen onder salafi’s verschillen sterk over de wenselijkheid van (actieve) 

politieke bemoeienis. Actieve deelname via een politieke partij wordt algemeen als 

niet toegestaan beschouwd (op een enkeling na), maar er zijn ook groepen salafi’s die 

vinden dat stemmen wel geoorloofd is om een tegengeluid te laten horen of als daar 

een noodzaak voor is. Quiëtistische salafi’s zijn altijd tegen stemmen en ook willen ze 

deelname aan het politieke debat vermijden. Politieke salafi’s zoeken het publieke 

podium daarentegen regelmatig op. Er is in de netwerken dus veel discussie over de 

vraag tot op welke hoogte politieke deelname toegestaan is. Vaak worden religieuze 

argumenten én pragmatische argumenten gebruikt om deelname al dan niet te 

rechtvaardigen:  

 
 ‘Ik stem in ieder geval niet, en alle mensen om mij heen doen dat ook niet. Het heeft toch gewoon 

geen zin. Ze dragen niet bij aan de islam in Nederland. Ook de AEL bijvoorbeeld niet, ze zijn niet 

oprecht bezig om de islam verder te helpen. Het is niet islamitisch. Ik geloof ook niet dat er ooit zo’n 

partij zal ontstaan. De islam is als een vreemd geloof begonnen en zal ook zo eindigen. We zijn 

ghuraba
168

’. De kuffar zullen alleen blij zijn als je je bekeert tot hun gedachtegoed, dan zullen ze pas 

tevreden zijn. Dus politiek heeft toch totaal geen zin.’ (Diana) 

 

Quiëtistische salafi’s vinden politieke deelname op geen enkele manier toegestaan. Zij 

houden zich ook afzijdig van politieke debatten en stemmen principieel niet. Politieke 

salafi’s zijn pragmatischer. Een enkeling zou zelfs wel graag een islamitische partij 

willen in Nederland, maar vindt dit om twee redenen onrealistisch:  

                                                           
168

 ‘vreemdelingen’, zie ook paragraaf 6.3. 



200 

 

- ze geloven dat er te veel verdeeldheid is onder de moslims in Nederland; 

- velen betwijfelen of een islamitische partij ooit wordt geaccepteerd door de 

Nederlandse maatschappij. 

De geschiedenis van de Arabisch-Europese Liga (hierna AEL) wordt door sommige 

salafi’s aangehaald om hun zorgen over het functioneren van de democratie te uiten 

en is voor sommigen een motief om politieke deelname niet langer als zinvol te 

achten. De AEL is een emancipatoire beweging die in 2001 in Antwerpen werd 

opgericht en in 2003 een Nederlandse afdeling opstartte
169

. De AEL genoot een korte 

periode enorm veel politieke en publieke aandacht. De voormalige charismatische 

Belgisch-Libanese voorman, Dyab Abou Jahjah, wist een groep sympathiserende 

migrantenjongeren van de tweede generatie in de Antwerpse wijk Borgerhout om zich 

heen te verzamelen, die zich achtergesteld en gediscrimineerd voelden. Hij werd in 

2002 beschuldigd van het aanzetten tot rellen nadat hij als spreekbuis optrad van 

migrantenjongeren tijdens een mars in Borgerhout naar aanleiding van de moord op 

een Marokkaanse buurtgenoot, die als racistische daad werd beschouwd. De mars liep 

uit op een confrontatie met jongeren en politie, waarbij de AEL werd beschuldigd van 

ophitsing. De AEL richtte in 2002 ook zogenaamde burgerpatrouilles op waarbij 

AEL’ers racistisch gedrag van politieagenten registreerden door als potentiële 

getuigen met blocnotes hen te volgen. De AEL werd hierdoor er van verdacht een 

privémilitie op te richten.  

De AEL strijdt tegen racisme en zegt op te komen voor de belangen van Arabische en 

islamitische migranten in Nederland en Arabieren en moslims in het Midden-Oosten. 

De AEL verkondigt een Arabisch-nationalistische ideologie en beroept zich op de 

democratische rechten en de internationale mensenrechten. Hoewel de kerngroep van 

de AEL tegenstander is van een fundamentalistische uitleg van de islam, zoals een 

salafistische, sympathiseerden ook salafi’s toen Mohammed Cheppih na de oprichting 

als leider van de Nederlandse tak optrad. Op dit moment is Karim Hassoun voorzitter 

van de Belgische tak en Abdulmuthalib Bouzerda van de Nederlandse tak. In de 

AIVD rapportage Van dawa tot jihad van 2007 wordt ten onrechte beweerd dat de 

AEL streeft naar de invoering van de shari’a. De AEL-kern beschouwt de islam niet 

meer (en zeker ook niet minder) als inspiratiebron en cultureel erfgoed van ‘de 

Arabische identiteit’. Een groep meer orthodox georiënteerde moslimjongeren, 

waaronder salafi’s, hebben tijdelijk geflirt met de AEL, maar haakte later af onder 

meer door deze ideologische oriëntatie. Zo was de voorman van Sharia4Belgium
170

, 

Fouad Belkasim, beter bekend als Abu Imran, korte tijd betrokken bij activiteiten van 

de AEL. Hij stelde zich verkiesbaar voor de Moslim Democratische Partij (MDP) die 

in 2003 opgericht werd door de AEL en meedeed met de provinciale verkiezingen van 

2003. Eerder ging de AEL een politieke samenwerking aan met de extreem-linkse 

politieke partij PVDA. Ze richtten samen de partij RESIST op en deden mee met de 

parlementsverkiezingen in 2003. In Nederland organiseerde de AEL zich nooit in een 

politieke partij. De AEL in België distantieerde zich later door de teleurstellende 

verkiezingsuitslag van partijpolitiek en profileerde zich alleen nog als politiek-

maatschappelijke beweging. 
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Het tijdelijke succes van de AEL wordt door salafi’s (maar ook door niet-salafistische 

moslims) mede verklaard door het schenden van de politieke rechten van  moslims in 

Nederland. De AEL is bij de oprichting in België en uitbreiding in Nederland op 

politieke en bestuurlijke wijze tegengewerkt. Het CDA riep op de partij te verbieden. 

Activisten liepen bij openlijke uiting van sympathie het risico hun baan te verliezen. 

Salafi’s geven door het falen van de AEL aan dat ze het democratische bestel niet 

meer vertrouwen, teleurgesteld zijn in de democratische mogelijkheden en zich 

zorgen te maken over de anti-islamitische ontwikkelingen. Salafi’s presenteren 

zichzelf hierbij als waakhonden van de democratie. 
 

‘We maken ons zorgen om de rechtse groei in de samenleving en in heel Europa. Er is een klein 

groepje dat de democratie misbruikt (…) Ik ben bang dat we teruggaan naar de jaren dertig. Om de 

islam maak ik me geen zorgen. Maar ik maak me wel zorgen om de mensen, (…) of ze hun rechten 

zullen behouden. (…) Het is zaak dat de achterstelling van de mensen wordt weggenomen. Dat door 

werk en studie het sociaal kapitaal sterker wordt. Ik ben heel bang dat de anti-islam tendensen en alles 

wat daarbij hoort mensen demotiveert om hun best nog te doen, en dat zie ik veel gebeuren. We halen 

onze motivatie gelukkig uit onze religie. Wij proberen optimisme aan de mensen mee te geven. Tijdens 

zo’n conferentie bijvoorbeeld proberen we mensen echt positief te maken. (…) Vrijheden worden nu 

ontnomen in de naam van de democratie. Er wordt oorlog in naam van de democratie gevoerd, in 

landen zoals Irak. Die democratie wil niemand. Er zijn veel overeenkomsten tussen islam en 

democratie, bijvoorbeeld het principe van sjura. Ik geloof in die overeenkomsten, en die verschillen, 

nou ja, die zijn er nu eenmaal. Maar in hoeverre is Nederland democratisch? Als we kijken naar de 

praktische uitwerking ervan. (…) In hoeverre is er ruimte binnen de democratie voor het oprichten van 

een islamitische partij, we weten wat er met AEL gebeurd is.’ (prediker Faisal) 

 

De prediker geeft hier aan dat de AEL mislukt is omdat zij is tegengewerkt in haar 

uitoefening van de politieke rechten. De AEL genoot niet de vrijheid van 

meningsuiting die andere politieke partijen hebben in Nederland, stellen ze. Salafi’s 

die voorheen sympathiseerden met de AEL zien de mislukking ervan als een bewijs 

dat de politieke rechten niet gelden voor moslims in Nederland. Maar er ontstond ook 

om interne zaken kritiek op de AEL. Een ex-AEL’er bekritiseert de beweging als niet 

islamitisch en niet democratisch genoeg. 

 
‘AEL had meerdere problemen. (…) Maar ze waren gewoon niet islamitisch genoeg én niet 

democratisch. Daarom zijn we met een grote groep meteen eruit gestapt. Het had een kans van slagen 

absoluut, het is een gemiste kans. (…) Tijdens de periode dat ik kennis ging vergaren kwam ik erachter 

dat ik iets wilde doen voor de samenleving en moslims omwille van je geloof. Toen ben ik actief 

geworden in de AEL. Maar hoe meer kennis je hebt, hoe kritischer je ook wordt, ook ten aanzien van 

de AEL. Meerdere mensen gingen mee met mij in die stroom.’ 

 

Dit citaat verwijst naar het moment dat de AEL vanuit België in 2003 een 

Nederlandse afdeling probeerde op te richten. Sommigen zijn mede door het falen van 

de AEL teleurgesteld in het functioneren van de democratie en de democratische 

mogelijkheden voor moslims in Nederland. De komst van de AEL naar Nederland 

werd met groot enthousiasme en hoge verwachtingen ontvangen door Marokkaans-

Nederlandse jongeren. Het niet voldoen aan deze hoge verwachtingen mede door druk 

van buitenaf van veiligheidsdiensten en politici alsmede interne problemen, heeft 

onder veel jongeren grote teleurstelling teweeg gebracht. Het falen van de AEL wordt 

onder (voormalige) sympathisanten (waaronder ook leden van het Hofstadnetwerk) 

als het bewijs gezien dat politieke en maatschappelijke idealen niet langs 

democratische weg te verwezenlijken waren (zie ook De Koning & Meijer, 2011). 

Sommigen zien in het ‘falen’ van de AEL het bewijs dat de democratie alleen geldt 

voor niet-moslims en dat moslims slechts beperkte vrijheden hebben.  
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De teleurstelling door de geschiedenis van de AEL is onder salafi’s, naast religieuze 

argumentatie, vormend in de overweging om deel te nemen aan de politieke instituten. 

Hoewel de politieke salafi’s steeds bedrevener worden in het gebruik van politieke 

middelen voor het politieke debat, stellen ze zelf duidelijke grenzen aan andere 

vormen van politieke deelname. Vanuit hun standpunt is deelname aan de Tweede 

Kamer niet toegestaan. Je mag immers als moslim niet in een situatie komen waarin je 

wetten moet maken, wordt gesteld. Vanuit het principe tawhid is Allah de enige die 

wetten uitvaardigt. Ook is zogenaamde partijvorming (hizbiyya) niet toegestaan. Met 

partijvorming wordt hier bedoeld dat de belangen van een partij boven tawhid worden 

gesteld (Meijer, 2009; Wiktorowicz, 2008: 220). De moslimbroederschap wordt vaak 

beschuldigd van partijvorming. Moslims die zich inlaten met partijpolitiek worden 

hizbi’s genoemd, hetgeen in deze context een negatieve betekenis heeft. Deelname 

aan de gemeentepolitiek wordt soms wel als toegestaan beschouwd door politieke 

salafi’s, evenals stemmen; op voorwaarde dat het voordelen kan opleveren voor 

moslims. Er zijn meer voorbeelden bekend waarin salafi’s hun doelen proberen te 

bereiken via democratische instituten (Wiktorowicz, 2005b, 227-228). Recentelijk 

heeft de salafistische politieke partij Nour in Egypte zetels bemachtigd via 

democratische verkiezingen en neemt deel in het parlement. Salafi’s verschillen sterk 

van mening in welke mate, met welk doel, en in welke vorm politieke deelname is 

toegestaan. Zo wordt er discussie gevoerd over de vraag of stemmen al dan niet 

toegestaan en wenselijk is.  

 

Politieke salafi’s kunnen oproepen tot gebruikmaking van het recht om te gaan 

stemmen, terwijl quiëtistische salafi’s zich daartegen verzetten. Het netwerk rondom 

de As-Soennah moskee staat er bekend om voorstander te zijn van stemmen. 
 

‘Een aantal onwetende moslims heeft zich laatst onder andere op het internet uitgelaten over het 

deelnemen aan de verkiezingen in Nederland en verklaarde dat het verboden zou zijn hieraan deel te 

nemen, terwijl vroegere en recente geleerden het hebben toegestaan om de handen in elkaar te slaan 

met niet-moslims als dit voordelen zou bieden voor de moslims. (…) Deze onwetende broeders zijn 

werkelijk niet in staat om onderscheid te maken tussen het opgeven van je overtuiging en het 

samenwerken met niet-moslims om de moslims en de islam van een gunstige positie te voorzien en 

rechtvaardigheid op aarde te vestigen.’ (Fawaz Jneid)
171

 
 

Salafi’s geven aan dat ze liever niet stemmen, alleen als daar grote noodzaak toe is, 

bijvoorbeeld om tegenstemmen te bieden tegen een politicus zoals Geert Wilders. De 

meeste salafi-predikers houden de politiek het liefst buiten de deur van de moskee, 

maar reageren wel als zij dat nodig vinden. 
 
‘Soms is een tegenstem belangrijk. Voor zover ik weet stemmen de meeste mensen hier, ik zou niet 

weten waarom niet. Er is daar een meningsverschil over onder geleerden. (…) De meest correcte 

mening, vind ik dat je moet stemmen als je denkt dat het een bijdrage levert. Ik geloof niet dat een 

politieke islamitische partij realistisch is. Je hebt gezien wat er met de AEL gebeurd is. Ze werden 

verboden
172

 voordat ze in Nederland waren opgezet. Maar het zou een mooie werkelijkheid zijn.’ 

(prediker Faisal) 

 

Toen Fawaz opriep om te gaan stemmen voor de Gemeenteraadsverkiezingen en 

Tweede Kamerverkiezingen van 2010, kreeg hij vanuit andere vooral quiëtistische, 

maar ook jihadistische salafistische netwerken stevige kritiek te verduren. Hij 
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 Is het toegestaan om deel te nemen aan de verkiezingen in Nederland? Fawaz Jneid 22 november 

2006 http://www.al-yaqeen.com/nieuw/va/vraag.php?id=312, gezien 09 juni 2008. 
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beargumenteerde zijn oproep door te wijzen op de volgens hem bittere noodzaak om 

anti-islamitische krachten zoals de PVV een halt te kunnen toe roepen. Zijn 

tegenstanders vonden dat hij opriep tot het plegen van shirk, omdat met stemmen blijk 

wordt gegeven van erkenning van een systeem dat niet gebaseerd is op de wetten van 

Allah.  

 

Salafi’s leggen zoals ik in vorige hoofdstukken heb beschreven, in hun 

geloofsbeleving en maatschappijvisie sterk de nadruk op de religieuze vorming van 

het individu middels da’wa en opvoeding. Of politieke deelname daarbij hoort zijn de 

meningen sterk verdeeld. Soms veranderen salafi’s van mening over die deelname. 

Quiëtistische salafi’s houden zich het meest afzijdig van politieke aangelegenheden en 

keuren elke deelname sterk af. Politieke salafi’s zoeken echter zo veel mogelijk 

manieren om hun doelen te bereiken op een volgens hen islamitisch correcte manier. 

De meningen onder politieke salafi’s zijn verdeeld over tot hoe ver deze deelname 

mag gaan. Individuele vorming door disciplinering op basis van een salafistische 

geloofsbeleving ziet iedere salafi als prioriteit in de vorming van een ideale 

samenleving en toegang tot het paradijs. Hoewel de salafi’s in de onderzochte 

netwerken de islam als superieur beschouwen, respecteren zij in hun doelstellingen de 

politieke rechten in Nederland uit tactische overwegingen die zij tegelijkertijd 

funderen met islamitische argumentatie. De kennis over en het respecteren van de 

geldende politieke rechten is een belangrijke conditie voor exitmogelijkheden die de 

autonomie van de betrokkenen van de salafi-beweging begunstigen. Ook achten zij 

het respecteren van de geldende wetten als verplicht, maar voorwaardelijk, waardoor 

ze het democratisch gezag op dit moment als legitiem beschouwen. Politieke 

deelname is daarbij een betere conditie voor autonomie dan politieke distantie. In 

politiek-salafistische netwerken wordt er eerder civic competence ontwikkeld dan in 

de quiëtistische en jihadistische netwerken.  

 

7.3 Salafistische opvattingen over de invoering van de shari’a  

 

In deze paragraaf beschrijf ik de opvattingen van salafi’s over de invoering van de 

shari’a in Nederland, die op bepaalde punten de autonomie van het individu niet 

respecteert. De shari’a is de verzameling voorschriften voor wat geboden en verboden 

is voor moslims op basis van de religieuze bronnen. De rechtswetenschap in de islam 

die zich buigt over concrete voorschriften en kwesties, en de uitleg van de religieuze 

teksten wordt fiqh genoemd. De shari’a behelst met name regels voor de eredienst en 

behelst ook praktische voorschriften aangaande familie- en erfrecht, strafrecht en de 

omgang met niet-moslims (Peters, 1994). De shari’a omvat uiteenlopende 

interpretaties en wordt op verschillende wijze toegepast als rechtssysteem in sommige 

islamitische landen (Berger, 2006; Otto, 2010). De shari’a moet niet begrepen worden 

als een wetboek dat men zo ter hand kan nemen.  

In het vorige hoofdstuk beschreef ik dat de straffen in de shari’a voor overtredingen 

in het geloof of geloofsafval volgens de salafi’s niet kunnen worden opgelegd of 

uitgevoerd in de Nederlandse samenleving. Deze strafbaarstellingen die in sommige 

islamitische landen wel gelden, erkennen het belangrijke mensenrecht van 

geloofsvrijheid niet en zijn een vorm van dwang (Peters, 2009: 144). Daarmee 

respecteert de shari’a niet de vrijheid om van geloof te veranderen of het geloof te 

verlaten en dus de autonomie van het individu niet. De straffen van de shari’a, die 

geen ruimte bieden aan de autonomie van het individu, gelden volgens salafi’s alleen 

in een islamitisch land waar de shari’a als staatsvorming bestaat met islamitische 
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rechtbanken. Salafi’s vinden dat de shari’a als staatssysteem in Nederland niet geldt. 

Ik zal laten zien dat ze de invoering ervan ook niet nastreven.  

 

Salafi-predikers en ook salafi-gelovigen zijn fel gekant tegen groeperingen die de 

invoering van de shari’a in Nederland nastreven.  

 
‘Het is absurd om dat na te streven in Nederland. Het is alsof je een kind van drie jaar een rijbewijs wilt 

geven. Eerst zouden we kennis moeten verwerven over de islam, het slechte beeld wegnemen en da’wa 

doen.’ (Ahmed) 

 

De vorming van een individuele islamitische persoonlijkheidsontwikkeling is 

prioritair in de Nederlandse salafi-beweging. De morele heropvoeding van de 

individuele moslim vormt volgens de salafi’s de basis voor maatschappelijke 

hervorming. In principe vinden salafi’s de vorming van een islamitische staat op basis 

van de shari’a nastrevenswaardig, maar tegelijk onrealistisch en daarom niet 

wenselijk in Nederland. Er schuilt een paradox in deze stellingname: de shari’a is 

weliswaar een religieus ideaal, maar geen ideaal dat vooralsnog verwezenlijkt kan 

worden. Salafistische predikers werpen zichzelf op als realistische idealisten, waarbij 

de vorming van een islamitische staat irreëel is en daarom geen prioriteit heeft. 
 

‘De islamitische staat waar de shari’a heerst, is een ideaal absoluut, maar die is onmogelijk om te 

realiseren. Het is een ambitie zonder voldoening. Je hebt ook ambitie waar inzet bij nodig is, maar dit 

ideaal is onmogelijk te realiseren.’ (Mohammed) 

 

‘We zijn realistisch: het opbouwen van een islamitische staat hier in Nederland bijvoorbeeld is niet 

haalbaar.’ (Faisal) 

 

Toch heeft de shari’a een belangrijke betekenis voor de salafi’s. Hierbij benadrukken 

ze de complexiteit en de perfectie van de shari’a. Het is alleen niet de bedoeling dat 

het leven van een gelovige in Nederland in dienst moet staan van de shari’a. Ook 

stellen salafi’s dat niet-moslims een verdraaid beeld hebben van de shari’a. 

 
‘Het is niet de bedoeling dat je bij elke handeling die je verricht of elke stap die je zet in je leven 

teruggrijpt naar de shari’a. (…) Iedereen denkt altijd meteen aan de lijfstraffen die in de shari’a 

gelden, maar het is een heel complex en humaan systeem. (…) Men hamert altijd op de lijfstraffen en 

iedereen ziet die schrikbeelden van bijvoorbeeld die vrouw die in een vol stadion doodgeschoten wordt. 

Maar ik heb een heel ander beeld van de shari’a.’ (prediker Mohammed) 

 

De salafi’s zetten zich af tegen de in hun ogen stereotiepe beelden die volgens hen ten 

onrechte worden verspreid. Deze oordelen worden veroorzaakt door de foute, 

onvolledige of opgelegde invoering van de shari’a, stellen ze. Salafi’s stellen het niet 

als doel om de shari’a in te voeren. Ze zien opvoeding en onderwijs als prioriteit: de 

da’wa is de weg naar de ideale samenleving. Het gaat hierbij dus om individuele 

ontwikkeling en niet om het leggen van claims richting het Nederlandse 

overheidsapparaat. Salafi’s geloven niet dat de shari’a aan de mensen kan worden 

opgelegd. Dit stellen zowel voorlieden van de El-Fourkaan moskee als die van de As-

Soennah moskee. 

 
‘Voordat een land toe is aan de shari’a moet het volk op een bepaald niveau zitten, anders gaat het 

helemaal mis. Dat zie je in Afghanistan, het is een puinhoop. Het volk moet er klaar voor zijn, je kan 

het niet met dwang opleggen, zo werkt het averechts. Dat was helemaal niet de bedoeling van de 

shari’a.’ (Prediker Mohammed) 
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‘Een vraag (…) is of de moslims streven naar het invoeren van de shari’a in landen die niets van doen 

hebben met de islam? Dit is een stelling die werkt op de lachspieren van iedere moslim, want het is 

algemeen bekend dat geen enkel stelsel mensen opgedwongen kan worden als zij daarin niet 

geloven.’
173

 
 

In deze citaten komt weer duidelijk het punt naar voren dat ik al in het vorige 

hoofdstuk beschreven heb. Het principe dat het geloof van mensen niet afgedwongen 

of opgelegd worden, maar dat het een individuele verantwoordelijkheid is in het 

contact tussen een individu en God en dat de kennis van het innerlijke geloof alleen 

bij God gekend is. Abu Sayfoullah stelt in ‘De bestraffing van volkeren’ dat de wetten 

van Allah alleen kunnen worden uitgevoerd als de mensen dat zelf willen:  

 
‘God heeft de mensen hierin vrijgelaten, maar niet zonder consequenties. Wie ongehoorzaam is zal de 

gevolgen ondervinden, misschien al in deze wereld en zeker op de dag des oordeels’.  

 

Het geloof moet vanuit de mens zelf komen en kan niet van bovenaf worden 

opgelegd. Er is hier dus sprake van procedurele onafhankelijkheid. Bovendien stellen 

predikers van salafistische organisaties dat geweldpleging in dienst van de oprichting 

van een islamitische staat geen enkel nut heeft.  

 
‘Vertel mij, hoeveel oproeren van Syrië tot Egypte, Algerije en andere islamitische landen zijn er niet 

aangewakkerd door mensen in de naam van de islam en onder het mom van het stichten van een 

islamitische staat? Maar hoeveel staten hebben zij nu werkelijk voor ons opgericht? Geen één tiende 

noch een kwart ervan, helemaal niets zelfs. Zij hebben de jongeren slechts naar de ondergang 

geholpen.’
174

 
 

Het zal menigeen verbazen maar salafistische voorgangers ageren tegen groeperingen 

die pleiten voor de invoering van de shari’a en de oprichting van een kalifaat, zoals 

Hizb ut Tahrir (partij van de vrijheid, hierna afgekort met HT).
175

 Vanuit het idee dat 

een staat niet kan worden opgelegd en de prioriteit van de individuele 

geloofsbenadering, keren salafistische predikers zich tegen de ideeën van HT. Fawaz 

Jneid reageert in een uitzending over de HT van omroep NIO
176

: 

 
‘Ons doel is niet een islamitische staat op te richten maar het ware geloof te volgen. De Profeet riep 13 

jaar op tot de islam in Mekka en niet tot een staat. De staat is later gekomen toen zich er een volk van 

gelovigen gevormd had. Een staat is geen utopie, je moet er eerst in geloven en overtuigd raken van de 

noodzaak. Met alle respect voor hun ideologie, ik vind het niet realistisch. Een staat heeft meer nodig 

dan slogans en algemene kreten. De oprichting van een islamitisch kalifaat is een nobel ideaal voor alle 

moslims. Maar mijn kritiek op deze partij is dat hij zich concentreert op het idee, maar weinig doet om 

het te concretiseren. Ze richten zich meestal op een elite en propageren het ideaal. Onze Profeet en de 

profeten voor hem gaven meer aandacht aan de vorming van de mensen en de omgang met de gewone 

mens. Ze wilden het individu overtuigen. De staat is geen doel op zich. De islamitische staat ontstond 

om moslims te beschermen tegen agressie. Noah, Lot en andere profeten richtten geen staat op. Ze 

riepen op tot het geloof.’ (Fawaz) 
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Fawaz Jneid geeft aan geen heil te zien in een top-down-verspreiding van het geloof. 

Pas als elk individu uit eigen wil – dat wil zeggen zonder dwang (zie ook hoofdstuk 6) 

– kiest voor de islam en zijn geloof praktiseert, kan er sprake zijn van een islamitische 

staat. Maar zelfs dat is geen doel en zeker niet haalbaar in Nederland, waar de 

moslims slechts een minderheid vormen. Vanuit ditzelfde standpunt keerden predikers 

en volgelingen van de netwerken van As-Soennah moskee en ook Ahmed Salam zich 

tegen de opkomst van Sharia4Holland. Sharia4Holland is een groep jongeren die –

naar voorbeeld van de Belgische Sharia4Belgium en de Britse Islam4UK (ontstaan uit 

voormalige Al Muhajiroun) – pleiten voor de invoering van de shari’a in Nederland. 

Al Muhajiroun werd halverwege de jaren negentig in Groot-Brittannië opgericht door 

Omar Bakri Mohammed (voormalig woordvoerder van de HT) en Anjem Choudary 

(Wiktorowicz, 2005a). Kleine andere groepjes, zoals Al Ghuraba en Islam4UK 

ontstonden uit de schoot van Al Muhajiroun die alle op basis van de Britse Terrorism 

Act van 2000 verboden werden. Al Muhajiroun strijdt voor de oprichting van het 

kalifaat op basis van de shari’a maar heeft in tegenstelling tot de HT een salafistische 

geloofsleer en benadrukt het ondersteunen van de muhajidin (jihadi-strijders) over de 

hele wereld (Mandaville, 2005: 310-312; Wiktorowicz, 2005a). Het activisme van 

Sharia4Holland is gelijk aan dat van Al Muhajiroun (en vergelijkbare clubjes); zij zijn 

voornamelijk actief op het internet en tijdens kleine straatacties waarbij zij oproepen 

tot de islam. Sharia4Holland en Sharia4Belgium zoeken soms actief de confrontatie 

op door publieke bijeenkomsten te verstoren door leuzen te roepen en eieren te 

gooien.
177

 

De onderzochte netwerken en organisaties nemen om meerdere redenen in felle 

bewoordingen afstand van deze groeperingen. Allereerst vinden salafi’s dat deze 

groepen voor onrust (fitna) en onbegrip zorgen. Ten tweede vinden salafi’s 

persoonlijke geloofsontwikkeling het meest belangrijk en de oproep tot de shari’a 

ongepast omdat de individuele staat van de moslims in Nederland nog te prematuur en 

ondergeschikt is om überhaupt over de opbouw van een islamitische staat te spreken.  

‘Wat betreft de partij die ernaar streeft om een Islamitische staat te stichten in dit christelijke land: deze 

mensen moeten denken met hun verstand en niet reageren uit emoties. Laat ze de realiteit onder ogen 

zien. Als jullie niet eens in staat zijn om een moslim te begraven op een Islamitische begraafplaats, wat 

dan te denken van het sluiten van winkels die alcohol verkopen en het stichten van een Islamitisch 

land?! (…) Indien deze mensen een Islamitische partij hebben, laat ze dan hun energie steken in het 

oprichten van Islamitische stichtingen, scholen en begraafplaatsen. Laat ze afstand doen van de 

gedachte een Islamitische staat op te richten. Het is werkelijk een onhaalbare zaak en een illusie. We 

zien de zwakke toestand van de moslims in hun landen van herkomst. Wat dan te denken van hun 

positie in een vreemd land?!
178

 

Ten derde zijn ze het niet eens met de manier waarop zij tot de islam oproepen en 

kritiek uiten op de maatschappij, door ordeverstoringen en demonstraties. Ze zien dit 

als een religieuze innovatie en dus niet conform de Soennah van de Profeet 

Mohammed. Ten vierde wijzen ze op de mogelijk averechtse effecten van de oproep 

tot invoering van de shari’a voor de positie van moslims, die volgens salafi’s al sterk 

onder druk staat. 

Alleen het opeisen van Islamitisch land zal al kwaad en leed met zich meebrengen, waar slechts Allah 

weet van heeft. (…) Hoe zal het gesteld zijn met datgene wat de moslims in de afgelopen jaren hebben 

                                                           
177

 In april 2010 verstoorde Sharia4Belgium een lezing in Antwerpen, in december 2011 verstoorde 

Sharia4Holland een lezing in Amsterdam.  
178

 http://al-yaqeen.com/va/vraag.php?id=930&zoek=sharia invoeren, gezien 10 november 2011. 



207 

 

opgebouwd? (…) Maar wij moeten niet degenen zijn die hun de stok geven waarmee zij ons vervolgens 

kunnen slaan.’
179

 

Ten vijfde wordt om deze groeperingen te weerleggen het argument aangehaald dat 

het geloof niet opgelegd kan worden. 

‘Ze (de mensen van de da’wa, IR) moeten hierin zachtmoedigheid betrachten zodat de mensen het 

geloof van Allah zullen omarmen. Wanneer de islam zich in hun hart nestelt dan pas zal een 

islamitische staat tot stand kunnen worden gebracht. Door moslims die de islam vrijwillig en tevreden 

zijn binnengetreden. (...) Islam is gekomen met mensenrechten.
180

 

Ten slotte keren quiëtistische en politieke salafi’s zich tegen de praktijk van het 

verketteren van anderen, het doen van takfir, die veelvuldig wordt gebruikt door deze 

groepen en de prioriteit die zij aan de jihad geven. De ideale samenleving moet van 

onderaf worden opgebouwd, door middel van da’wa, onderwijs en opvoeding van het 

individu en niet door het plegen van gewelddadigheden (zie ook Wiktorowicz, 2005a 

over vergelijking Al Muhajiroun en salafi’s). In de volgende paragraaf zal ik 

beschrijven welke middelen politieke en quiëtistische salafi’s wel toegestaan vinden 

om in actie te komen of hun doelen te bereiken. 

 

De oprichting van een islamitische staat is echter een nauwelijks besproken 

onderwerp tijdens activiteiten van salafistische organisaties. Ook gelovigen die deze 

organisaties bezoeken hebben weliswaar als ideaalbeeld de oprichting van een 

islamitische staat georganiseerd op basis van de shari’a, maar velen vinden het een 

absurde gedachte om deze in Nederland te verwezenlijken. De houding tegenover het 

ideaal van de oprichting van een islamitische staat of de invoering van de shari’a is 

daarom ambigu. Salafi’s zien het wel als een ideaal, maar ze vinden dit ideaal zeer 

irreëel en onrealistisch om na te streven en daarbij onwenselijk in het huidige 

Nederland waar de meerderheid van de bevolking niet-islamitisch is en de meeste 

moslims volgens salafi’s de islam niet praktiseren of niet correct praktiseren. Hoewel 

predikers en bestuursleden van de El-Fourkaan en de As-Soennah zich distantiëren 

van het gedachtegoed van de HT, werden er in de El Islam moskee ten tijde van het 

veldwerk wel publicaties van de HT verspreid. Ook de website van Alfeth plaatste een 

publicatie van de HT.
181

 Het is onbekend of dit onder goedkeuring van Alfeth of het 

bestuur heeft plaatsgevonden. Sommige bezoekers van de salafistische organisaties 

kunnen zich wel vinden in de idealen van de HT. Sharia4Holland probeerde gelovigen 

te benaderen rondom de moskee in Tilburg, maar werd door het bestuur 

tegengehouden. Op ideologisch niveau worden deze groeperingen weliswaar 

bestreden maar dat neemt niet weg dat sommige moslims die zich in en rondom de 

netwerken bewegen het ideaal van de oprichting van een islamitische staat kunnen 

omarmen of sympathiseren met groeperingen zoals Hizb ut Tahrir of Sharia4Holland. 

De salafi’s en de kalifisten vissen in dezelfde vijver van jonge moslimjongeren die ze 

aan zich willen binden. De grenzen tussen de groepen zijn niet altijd zo duidelijk 
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omlijnd zoals de weerleggingen op ideologisch en organisatorisch niveau doen 

vermoeden. De politieke en quiëtistische salafi-predikers verzetten zich, zij het met 

religieuze argumenten, tegen groeperingen die de shari’a willen invoeren in 

Nederland, de politieke rechten niet respecteren en niet-democratische middelen 

gebruiken zoals (verbaal) geweld en dwang. Op dit punt respecteren zij voorwaarden 

van autonomie.  

 

7.4 Reacties op kritische uitlatingen over de islam 

 

Mohammed Bouyeri vermoordde de filmmaker Theo van Gogh vanwege zijn 

uitlatingen over de islam. Het is de meest extreme reactie van een moslim die we in 

Nederland kennen op de kritische uitlatingen over de islam. Salafi’s en moslims in het 

algemeen komen regelmatig in het nieuws en worden door politici en opinieleiders 

voortdurend bekritiseerd. Hoe gaan salafi’s om met deze kritiek en andersdenkenden? 

Wat vinden salafi’s toegestane middelen om te reageren op kritiek en 

andersdenkenden? Verdedigen zij zich met geweld? Respecteren ze het recht op het 

hebben van afwijkende ideeën? Deze belangrijke vragen zal ik in deze paragraaf 

beantwoorden. De vragen  gaan over het respecteren van de geldende politieke 

rechten en procedurele onafhankelijkheid, beide voorwaarden voor de 

exitmogelijkheden die gunstig zijn voor het waarborgen  van de autonomie als 

democratische waarde.  

 

Salafi’s voelen zich gediscrimineerd en ervaren het debat in Nederland over de islam 

als (zeer) negatief. Ze hebben het gevoel dat er vaak met twee maten wordt gemeten. 

Ze maken zich zorgen over het voortbestaan van de rechten van moslims, die zij 

steeds weer in twijfel getrokken zien worden. Zeker salafi’s die hun leven volledig 

naar salafistisch model proberen in te richten, stuiten uiteraard op maatschappelijke 

beperkingen in hun keuze voor werk, school en vrijetijdsbesteding. Ze hebben daarbij 

veel last van het gevoel maatschappelijk niet geaccepteerd te worden. Sommige 

gelovigen gebruiken het salafistische discours en de salafistische uitingen om te 

rebelleren tegenover de maatschappij, hun ouders of school als uiting van hun onvrede 

en gevoel van onrechtvaardigheid. Deze gelovigen vinden het stoer om een 

salafistische identiteit aan te nemen en verbinden die met een underdog-identiteit.  

Negatieve ervaringen worden door salafi’s als beproevingen van Allah beschouwd. 

Hoe gaan salafi’s met deze ‘beproevingen’ om? Tot nu toe heb ik steeds geschreven 

over de gepercipieerde superioriteit van de islam voor salafi’s. In het salafistische 

discours worden echter steeds zowel de ideologische verhevenheid van de islam als de 

feitelijke achtergestelde positie van de islam benadrukt. Deze dubbele positie wordt 

verklaard aan de hand van de bronnen en wordt dus in religieuze termen uitgelegd. De 

islam wordt voorgesteld als de enige ware godsdienst. Deze omvat de enige waarheid 

en staat daarom boven andere levensovertuigingen. De gelovigen wordt daarom 

opgedragen om de islam met trots uit te dragen. Schaamte voor de islam vloeit zeker 

niet voort uit de verhevenheid van de islam. Alleen hypocrieten in het geloof 

verbergen hun geloof, stellen salafi’s. 

Daarnaast geloven salafi’s dat er altijd ‘ongelovige en onwetende mensen’ zullen 

bestaan en dat de islam altijd onder vuur zal liggen, aangevallen en beledigd zal 

worden, de ene periode wat heviger dan de andere. Het huidige maatschappelijke 

debat waarin volgens hen de islam onder vuur ligt, wordt religieus begrepen. Ze 

geloven dat Mohammed ook in zijn tijd veel weerstand en vijandigheid ondervond 

tegen zichzelf en de islam. Ook worden verhalen over de metgezellen aangehaald 
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waarin zij geconfronteerd werden met beledigingen en aanvallen. Het huidige debat 

wordt weliswaar als zeer heftig ervaren, toch zijn de reacties inherent aan de positie 

van de islam, stellen ze. Lezingen over dit onderwerp gaan over de vraag hoe om te 

gaan met deze beledigingen en aanvallen. Salafi’s geloven dat de vijandigheid tot het 

einde der tijden in stand zal blijven. De vijandigheid tegen de islam wordt voorgesteld 

als de strijd tussen goed en kwaad.  

 
‘We plaatsen dat terug in de tijd dat God Adam heeft geschapen. Op het moment dat God Adam heeft 

geschapen was daar al de duivel die de belofte heeft gedaan dat die de mens van alle kanten zou 

proberen te belagen en in de val zal proberen te lokken. We zien heel duidelijk dat er een strijd is 

tussen goed en kwaad. En het kwaad is vertegenwoordigd in de duivel en het goede door de mensen die 

willen leven volgens de regels van God. Laten we daar nou gewoon duidelijk over wezen. En dat doet 

overigens niks af aan het feit dat onder moslims mensen zijn die fouten begaan en dingen doen die ver 

verwijderd zijn van wat de islam uitdraagt. Maar die strijd is een eeuwige strijd geloven we en dat 

gebeurt tot aan de dag des oordeels.’ (prediker Wahid) 

 

De uitzonderlijke positie van de salafi’s in de maatschappij, waarbij vijandigheid 

voorop staat, wordt regelmatig geïllustreerd met het begrip ghuraba (vreemdeling). 

Het idee is dat je als ‘praktiserende moslim’ altijd als een vreemdeling wordt 

benaderd. Ook een maatschappelijk achtergestelde positie hoort daarbij, constateren 

de predikers.  

 

‘Je weet als je praktiseert dat je kansen minder worden en dat je genoegen moet nemen met banen met 

minder aanzien. Dat is nu eenmaal zo. Maar ik zeg altijd kies voor je baard en voor je baan. Leg je er 

niet bij neer dat je je baan niet krijgt vanwege je uiterlijk! Je kan je rechten halen, er zijn wetten. 

Wetten hebben een functie, gebruik deze ook! Helaas zijn we slecht georganiseerd. Maar je moet 

doorzetten en je niet uit het veld laten slaan. Wees een voorbeeld voor anderen, en heb geduld. Ik loop 

er ook zo bij om de negatieve beeldvorming om te keren door in deze kledij goed gedrag te tonen.’ 

(prediker Faisal) 

 

In dit citaat wordt duidelijk dat de prediker oproept om gebruik te maken van de 

geldende politieke rechten. De predikers zijn het sterk oneens met de in hun ogen 

maatschappelijk achtergestelde positie van de ‘praktiserende moslim’. Toch sieren zij 

zichzelf graag met een bescheiden beeld van een voorbijtrekkende reiziger’ in de lijn 

van de ghuraba-retoriek. Ze belichten hiermee tegelijkertijd zowel de 

vergankelijkheid van het wereldse bestaan, de nederigheid van de mens, als de 

opdracht van moslims de islam te verkondigen en Allah te aanbidden. 

 

Casus: de reactie op Wilders’ film Fitna 

 

Deze casus beschrijft de reactie van de salafi-gemeenschap op de film Fitna van Geert 

Wilders. Deze casus geeft inzage op welke manieren salafi’s het wenselijk vinden om 

te gaan met afwijkende meningen en beledigingen. Verder zal duidelijk worden dat 

salafi’s zich inspannen om gewelddadige reacties van moslims te voorkomen.  

In de lente van 2008 bracht PVV-parlementariër Geert Wilders de film Fitna uit. In 

deze film wisselt hij koranverzen af met beelden van gewelddadigheden die moslims 

hebben verricht. Zijn onderliggende boodschap is dat de Koran oproept tot deze 

gewelddadige acties op basis van de getoonde verzen. Met deze verzen legitimeren 

jihadistische groeperingen gewelddadige acties. In de periode voor en na de 

presentatie van de film wordt er in salafistische kringen veel aandacht besteed aan de 

film en de wijze waarop men zal reageren. In de periode ervoor hielden salafistische 

organisaties veel lezingen over hoe om te gaan met beledigingen, met de 
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gepercipieerde hetze tegen de islam en de gepercipieerde slechte positie van de islam, 

zoals: 

 

- ‘De Koran en de valse aantijgingen door de tijd heen’ door Abu Rayaan; 

- ‘Standvastigheid in tijden van beproeving’ door Abu Ayman; 

- ‘De smeekbede: het wapen van de moslim’ door Al Khattab; 

- ‘Hoe om te gaan met beledigingen jegens de Profeet?’ door Abu Sayfoullah. 

 

In lezingen die niet expliciet over de positie van de islam gaan, wordt regelmatig 

gewezen op het belang van het ‘goede gedrag’ in een tijd waarin de islam onder vuur 

ligt. Ook de begintijd van de islam was moeizaam, is de redenering. De salafistische 

organisaties hebben vele inspanningen geleverd om radicale reactie en 

gewelddadigheden van moslimjongeren te voorkomen. De salafistische predikers 

hebben gesprekken gevoerd, preken en lezingen gewijd aan de film Fitna om te 

voorkomen dat Wilders en zijn aanhang zijn ideeën bevestigd zouden zien in agressief 

gedrag als reactie op de film. Vlak voordat de film uitkwam bracht het Comité Ahlu-

Sunnah van Nederland een tekst
182

 uit waarin wordt gewaarschuwd voor de schending 

van de rechten van de moslim. Ook wordt erin opgeroepen langs democratische weg 

te reageren op de film, en geweld en agressie te vermijden. Het Comité, waarin de As-

Soennah moskee, El Tawheed moskee en de organisaties van Ahmed en Suhayb 

Salam vertegenwoordigd zijn, roept dus hiermee op tot het respecteren én opeisen van 

de geldende politieke rechten in Nederland.  

In de vrijdagspreek die Fawaz Jneid verzorgde vlak na het uitkomen van de film Fitna  

bespreekt de voorganger enkele passages uit de film en roept hij op tot kalmte. Hij 

richt zich hierbij vooral op jongeren. Hij reageerde ook op de film tijdens een moslim-

christendebat in Roermond en in een videoboodschap op de site van de As-Soennah 

moskee. Fawaz Jneid is kritisch over Wilders als persoon en over zijn productie. Zijn 

boodschap is tweeledig: hij uit zijn woede en kritiek en roept tegelijk op tot kalmte en 

geduld. In de uitleg van de aangehaalde suras uit de Koran probeert Fawaz duidelijk 

te maken hoe salafi’s bepaalde verzen historisch duiden. Waar Wilders sommige 

suras uitlegt als een haatdragende en tot geweld aanzettende boodschap, ziet Fawaz 

Jneid ze juist als een bewijs van de ‘grootsheid’, ‘goedheid’ en ‘verhevenheid’ van de 

islam. Hij noemt Wilders een onwetende, gevaarlijke man, met een ‘belabberde 

boodschap’. 
 

‘Natuurlijk heb ik in het verleden reeds aangegeven dat deze man cultureel en politiek onwetend is. 

Ook weet hij niks van de geschiedenis en religies. Zijn onwetendheid komt tot uiting aan de hand van 

deze film. Deze film geeft het lelijke en ware beeld van de man weer.’
183

 
 

Fawaz Jneid tracht de afgebeelde suras in de context te plaatsen waarin ze 

geopenbaard zijn. De omstandigheden waarin moslims vandaag de dag leven zijn 

anders dan die van destijds. 
 

‘Deze man komt aanzetten met verzen die hij uit de context haalt en naar zijn valse aandriften vertaalt. 

Hij opent met het vers waarin opdracht wordt gegeven aan de islamitische staat haar krachten te 

verzamelen om elke vijand van buitenaf af te schrikken. Mijn inziens is er geen staat, in het verleden of 

in het heden, die zichzelf waardeert en het vervolgens voor een ieder toestaat, zijn grenzen, inwoners 

en beschaving te schenden. (…) Dit vers en haar gelijken slaan op specifieke situaties ten tijde van de 

militaire confrontatie die door de polytheïstische Arabieren ingezet werd tegen de boodschapper van 

Allah en de moslims nadat zij hen uit Medina hadden verdreven, hun bezittingen wederrechtelijk 
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hadden toegeëigend en lijfelijk aanvielen. Dit vers spreekt over weerstand bieden tegen hen. Vandaar 

dat een soortgelijk vers in Soerat- al Baqarah luidt: “En dood hen waar jullie hen ook aantreffen en 

verdrijf hen van waar zij jullie hebben verdreven.” Het spreekt allereerst over de verdrijving van de 

moslims uit hun huizen door de polytheïsten, waarna de moslims het recht hadden zichzelf te 

verdedigen en met gelijke munt terug te betalen. Ondanks dat zij dit feitelijk niet tot uitvoer hebben 

gebracht. Met ‘dood hen’ wordt verder gedoeld op de vijandig gezinde polytheïsten die eropuit trokken 

om de islam te bestrijden en niet op iedere willekeurige polytheïst die je op straat treft. (…) Aangaande 

deze verzen hadden de moslims niet het zieke begrip zoals dat van Wilders. Daarentegen spreekt het 

over hen die de moslims hebben bevochten en verdreven uit hun land.’
184

 
 

Fawaz Jneid stelt allereerst dat het de taak is van een islamitische staat om zichzelf te 

verdedigen in tijden van oorlog en dat het dus geen taak is van een individu om de 

wapens op te pakken in het kader van de jihad. Daarnaast tracht hij de verzen te 

plaatsen in de tijd waarin ze geopenbaard werden. Hij stelt dat Nederlandse moslims 

op dit moment niet in zulke situaties verkeren en dat de verzen dus niet van toepassing 

zijn op hen. Fawaz Jneid richt zich in zijn boodschap specifiek tot de jongeren, een 

doelgroep die bijzondere aandacht krijgt. Ook in het algemeen richten predikers zich 

tot moslimjongeren (en het tegengaan van gewelddadigheden onder hen) als reactie op 

beledigingen en de gepercipieerde slechte positie van de islam. 
 

‘Rellen, ambassades in brand steken, mensen vermoorden enzovoorts is niet de manier om de Koran te 

beschermen en het is allemaal niet toegestaan. Er zijn andere manieren om de Koran te beschermen 

bijvoorbeeld door de Koran uit het hoofd te leren.’(Abou Sayfoullah)
185

 
 

De reactie van Fawaz Jneid op de film ligt in de lijn van zijn kritiek, en de kritiek van 

andere (a)politieke salafi’s, op jihadistische groeperingen en hun begrip van jihad. In 

de volgende paragraaf zal ik de verschillende interpretaties van de jihad onder 

salafistische groepen beschrijven.  

Ook Abdul Jabbar van de Ven reageerde op de film via een krantenartikel
186

. Hij 

beschuldigt Wilders van onwetendheid over de Koran en stelt dat Wilders onterecht 

zaken aan de Koran toeschrijft. Hij probeert net als Fawaz Jneid de boodschap van de 

film te bekritiseren door sommige suras in hun historische context uit te leggen. 

Verschillende salafi’s die verbonden zijn aan salafistische organisaties als bestuurslid, 

prediker of vrijwilliger, voelen zich gesteund door de houding van sommige 

Nederlandse politici en vooral door minister-president Balkenende. Fawaz Jneid richt 

zijn speciale dank aan de premier in zijn videoboodschap en in zijn preken. Omdat 

sommigen die steun ervoeren, voorspelden ze ook dat er geen heftige reacties op de 

film zouden ontstaan.  

 

Ondanks dat salafi’s hameren op het verbod op geweld en het veroorzaken van 

ongeregeldheden, vinden ze niet dat je helemaal niet moet reageren op de 

‘aantijgingen’ jegens de islam. Ze verwachten dat de gelovigen hier op een 

‘islamitisch correcte’ manier mee omgaan, om vrede te vinden met de situaties en de 

woede te kunnen kanaliseren. Ze reageren door artikelen te schrijven, en presenteren 

ook religieuze middelen, die ze tijdens de lezingen te berde brengen: de smeekbede, 

geduld, standvastigheid, emigratie en afzijdigheid. Deze middelen beschrijven ik 

hierna. Respecteren deze middelen de geldende politieke rechten en procedurele 
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onafhankelijkheid, die als voorwaarden gelden van exitmogelijkheden die de 

autonomie van het individu beschermen? 

 

Middelen om te reageren op kritiek en beledigingen  

 

A. Du’a (smeekbede): het politiek-religieuze wapen 

 

Predikers adviseren gelovigen om smeekbedes te doen om hun wensen te laten 

uitkomen. Smeekbedes zijn een individuele aangelegenheid tussen een gelovige en 

Allah. Er worden echter ook collectieve smeekbedes gehouden. Na afloop van 

lezingen en preken spreekt de voorganger ze uit waarna het publiek deze smeekbedes 

beantwoordt met het woord ‘amen’, terwijl zij soms hun handen naar de hemel gericht 

houden. Regelmatig zijn er na de vrijdagspreek smeekbedes gericht op slachtoffers in 

oorlogsgebieden waarbij moslims betrokken zijn, zoals Palestina, Irak, Afghanistan, 

Soedan, Tsjetsjenië en Somalië. Deze smeekbedes worden vaak op luide en felle toon 

uitgesproken en zeer emotioneel beleefd. Ze vragen Allah om de pijn van slachtoffers 

in deze conflictgebieden te verzachten, hun honger te stillen, en hun afgebrande 

huizen in paleizen te veranderen.  

Smeekbedes over deze landen worden zowel in de As-Soennah, de El-Fourkaan (in 

mindere mate) als de El Islam moskee uitgesproken en wellicht komt deze praktijk 

ook in andere moskeeën voor. Het uitspreken van smeekbedes is een belangrijke 

salafistische geloofsuiting, hoewel ook andere islamitische stromingen zich ervan 

bedienen. Smeekbedes kunnen bovendien gericht zijn op niet-politieke zaken; ook 

persoonlijke gebeurtenissen die de gemeenschap aangaan, komen aan bod. Denk aan 

gelovigen die ziek zijn, een ongeluk hebben gehad of andere zorgen hebben. 

Sommige quiëtistische salafi’s zijn geen voorstander van smeekbedes met een 

politieke boodschap en spreken zich daar in felle bewoordingen over uit. De politiek-

salafistische voorgangers stellen dat een smeekbede, met een politiek karakter, in 

eerste instantie bedoeld is om woede en andere heftige emoties onder de gemeenschap 

te kanaliseren. Er komen weliswaar politieke kwesties in lezingen en vrijdagspreken 

ter sprake, maar altijd als een reactie op wat er gaande is. Ze willen hiermee gehoor 

geven aan de sentimenten die in de gemeenschap leven. Toch kunnen dit soort 

smeekbedes verkeerd vallen en jongeren wellicht ophitsen of aanzetten tot mogelijk 

ongewenst gedrag.  

 

Smeekbedes, die in de media, net als andere publieke optredens van salafi’s, ook wel 

‘haatpreken’ worden genoemd, zijn een relatief nieuw fenomeen in het politieke debat 

in Nederland. Politici stellen zich de vraag hoe met dit fenomeen om te gaan en 

proberen de consequenties ervan in te schatten. Er ontstond politieke onrust toen 

NOVA vrijdagspreken van de As-Soennah moskee uitzond waarin Fawaz Jneid zijn 

smeekbedes tot Allah richtte op Sharon, Bush, Theo van Gogh en Hirsi Ali. Deze 

laatste werden vlak voor de moord op Theo van Gogh uitgesproken. Politici stellen 

dat Fawaz Jneid gelovigen ophitst en aanzet tot geweldpleging. Het Openbaar 

Ministerie heeft onderzocht of Fawaz Jneid strafrechtelijk kon worden aangepakt, 

maar achtte vervolging niet opportuun. Het gaat hierbij vooral over de onderstaande 

smeekbedes: 
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‘Allah, reken af met Sharon en zijn medewerkers. Met Bush en zijn secondanten. Allah, vernietig hen 

op hun zonden. Laat hun daden zich tegen hen keren. Laat geweld dat misdadigers ten deel valt, op hen 

neerdalen.’
187

  

‘Wat deze onvruchtbare
188

 betreft, wat deze criminele schoft
189

 betreft, al zijn ze allebei schoften, het 

neemt niet weg dat –indien de aardse wetten hen beschermen- dat ik mij wend tot de hemelen. En ik 

richt me nu tot de hemelen en klop de deur. Ik vraag u om amen te zeggen. O God, de almachtige der 

hemelen en aarde, breker van ruggen van onderdrukkers en recalcitranten. O God, hier zijn Ayaan Hirsi 

Ali en Van Gogh. U zult ze belasten met uw woede en verachting. O God, bezorg Van Gogh een ziekte 

die door alle bewoners van de aarde niet in staat zullen zijn om te genezen. Hij zou daardoor tevergeefs 

naar de dood verlangen en treft het niet. O God, bezorg Van Gogh een ellende, waarbij hij naar de dood 

verlangt en het niet treft. (…) O God, verblind het zicht van Ayaan Hirsi Ali zoals u haar hart hebt 

verblind. O God, verblind haar zicht. O God bezorg haar hersens een kanker. O God bezorg haar een 

tongkanker.’
190

 

 

In een interview met NOVA legt Fawaz uit waarom hij smeekbedes op deze manier in 

zijn preken gebruikt. 

 
‘Verwensen hoort bij de islamitische cultuur. Het is een vreedzame manier als je je recht niet kan 

krijgen. Als je niemand vindt die je recht kan herstellen, dan richt je je tot Allah om je recht te krijgen. 

Het is een vreedzame manier wanneer je je hand niet wilt gebruiken. (…) Toen Deense kranten 

beledigende cartoons over de Profeet publiceerden maakte zich van de moslimgemeenschap een grote 

woede meester. Wat Van Gogh en Hirsi Ali deden was erger dan die spotprenten. Bij die kokende 

woede heb ik de crisis bezworen. Conform de islam heb ik de moslims een vreedzame manier laten 

volgen. De verwensingen waren een manier om de woede te kanaliseren. Ik heb de moslims een andere 

oplossing voorgehouden. Je kon niets van de rechter verwachten vanwege de vrijheid van 

meningsuiting. Je moest je tot Allah en de hemel richten. Een manier om stoom af te blazen als je op 

aarde je recht niet kon krijgen. Verwensing leidt niet tot geweld, het voorkomt juist het geweld.’
191

 
 

Salafistische predikers zijn zich bewust van de woede en frustraties onder de 

moslimgemeenschap over conflicten in onder andere Palestina. Ze stellen dat 

smeekbedes een manier zijn om er op een islamitisch correcte en geweldloze manier 

op in te gaan. Alfeth organiseerde een lezing over hoe om te gaan met het Israëlisch-

Palestijns conflict
192

. Ook Stichting Moslimjongeren Breda en de As-Soennah moskee 

organiseerden activiteiten rondom Gaza in januari 2009. Abu Ismail adviseerde de 

moslims in Nederland op de site van Moslimjongeren Ede om du’a te doen voor de 

moslims in Palestina. Hij presenteerde het als het beste en een groots wapen tegen 

onrecht. Aan de moslims in de Gazastrook had hij de boodschap om sabr (geduld) te 

hebben
193

. Op deze manier proberen salafistische voorgangers te voorkomen dat 

jongeren hun woede, frustratie of verdriet op gewelddadige wijze zullen uiten. De 

vraag is uiteraard of deze pogingen dit gewenste effect sorteren of niet eerder voor 

opruiing zorgen. Als smeekbedes daarnaast een beledigend karakter dragen kunnen zij 

het politieke recht van andersdenkenden ondermijnen. 
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B. Sabr (geduld) hebben 

 

Daarnaast wordt de gelovigen opgedragen geduldig te zijn, ‘sabr te hebben’ in tijden 

van tegenspoed, onrecht en onvrede. Het is een woord dat zeer regelmatig terugkeert 

in het discours tijdens de vormingsactiviteiten, maar ook in het dagelijks leven van 

gelovigen. Geduld wordt verbonden met de beproevingen die een gelovige moet 

doorstaan. Het gepercipieerde negatieve klimaat jegens de islam in Nederland wordt 

gezien als een beproeving van Allah. Salafi’s geloven dat aan elke beloning van Allah 

een beproeving voorafgaat. Het is zaak om die te doorstaan door geduld te tonen. 

 
‘De gelovige mag alleen haastig zijn als het ‘zaken van aanbidding’, als het zaken van het hiernamaals 

betreft en als het gaat om het voeden van een gast of hulpbehoevenden en het tonen van berouw 

wanneer zonden zijn begaan.’ (Abu Rayaan)
194

 

 

Er wordt gewaarschuwd voor ongeduld. Ongeduldigen kunnen geleid worden door 

emoties en verleid worden om verkeerde uitspraken te doen, stellen ze. Het is beter 

om bedachtzaam en geduldig om te gaan met de beproevingen die op je afkomen, 

zoals bijvoorbeeld de beledigingen van de Profeet Mohammed in de huidige tijd, 

vinden ze. Geduldig zijn wordt gezien als een eigenschap van moslims die de Koran 

en de sunna volgen. Het tonen van geduld is geen vorm van dwang en respecteert 

politieke rechten. Wel kan ‘geduld hebben’ het risico in zich dragen dat gelovigen 

zich passief schikken in hun lot (zie hoofdstuk 8).  

 

C. Standvastigheid in het geloof (istiqama) 

 

Regelmatig worden er in de salafi-beweging lezingen verzorgd met als onderwerp 

‘standvastigheid’. Standvastigheid in het geloof is een derde manier om de islam te 

beschermen, wanneer deze wordt aangevallen. 

 
‘Sterke persoonlijkheden, hun standvastigheid is als een rots. Standvastigheid is nodig in het 

verdedigen en verspreiden van de islam’. (Al Khattab)
195

 
 

Het idee is dat standvastigheid kan groeien door de islam te praktiseren en door 

bijvoorbeeld de Koran te memoriseren. Standvastigheid komt tot uiting in een sterke 

iman (innerlijk geloof). Het uitdragen van de islam wordt ook gezien als de oplossing 

voor de gepercipieerde moeilijke politieke omstandigheden van moslims in 

verschillende delen in de wereld. In een filmpje van de prediker Khalid Yasin, dat 

Alfeth op YouTube plaatste, wordt het volgende gesteld. 
 

‘Want wanneer de moslims in Palestina, wanneer de moslims in Afghanistan, de moslims in Somalië, 

wanneer de moslims in Tsjetsjenië, wanneer de moslims in Egypte, wanneer de moslims in Marokko, 

wanneer de moslims in Algerije, wanneer de moslims waar ze zich ook bevinden. Wanneer ze 

uitkomen en ze beginnen te bidden in de moskeeën als vreemdelingen dan zal Allah Subhanahu wa-

ta'ala de aarde teruggeven aan hen, hun eer teruggeven aan hen, hun kracht teruggeven aan hen. 

Islam is dan terug!’ 

 

Kortom: door omarming van de islam krijgen moslims overal ter wereld hun eer terug 

en worden ze gesteund. Hier geldt praktisering van de islam als de oplossing voor alle 

problemen (zie ook hoofdstuk 6). Het idee is dat beproevingen op de ‘weg van Allah’ 

erbij horen. Uiteindelijk word je beloond als je ze doorstaat. Het geloof wordt als een 
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zaak van het ‘hart’ beschouwd, een band die je als individu hebt met God. De meeste 

salafi’s hebben zich neergelegd bij de discriminatie die zij dagelijks ondervinden in de 

buitenwereld. Ze zijn nauwelijks bezig met uitspraken van politici en opiniemakers in 

de media over de islam. 
 
‘Het geloof zit in mijn hart, net als de Koran. Daar komen ze nooit aan. Ik blijf dit zeggen. De Koran 

zit in onze harten, dus hij kan zeggen, schreeuwen, schoppen, wat hij wil, het heeft geen zin. Ik heb 

geen tijd om me druk te  maken om Wilders. Ik vind mijn kinderen belangrijker en daarbij heb ik 

genoeg tijd nodig om de Koran te leren. Ik luister helemaal niet naar die man (Wilders, IR). Ik zal toch 

nooit mijn geloof opgeven, dus ze kunnen beter ophouden dit te proberen.’ (Afifah) 

 

Salafi’s zien ‘de strijd tegen de islam’ als iets dat altijd zal blijven bestaan en dat al 

bestond in de begintijd van de islam. Standvastigheid in het geloof biedt volgens 

salafi’s de beste weerbaarheid tegen beproevingen. 

 

D. Hijra (emigratie): de laatste oplossing 

 

Omdat veel salafi’s kritiek hebben op de Nederlandse samenleving (die zij veelal 

associëren met ongeloof, moreel verval, materialisme, losbandigheid en discriminatie 

van moslims) en omdat ze het dagelijks leven als een worsteling ervaren, fantaseren 

velen over een bestaan in een islamitisch land. Dit blijft echter vaak bij een droom, 

omdat ze de middelen niet hebben voor de hijra (emigratie). Salafi’s zijn van mening 

dat een gelovige als het leven in een niet-islamitisch niet meer houdbaar is, moet 

emigreren naar een islamitisch land. Hijra verwijst naar de emigratie van Mohammed 

van Mekka naar Medina in het jaar 622 (Wagtendonk, 1994a). Hijra is verplicht voor 

elke moslim die onderdrukt wordt in zijn religie in een niet-islamitisch land of 

verplicht wordt om in zonden te vervallen, bijvoorbeeld als er een verbod wordt 

ingevoerd op het gebed of op een hoofddoek
196

. Twee zaken die in het salafisme als 

essentiële geloofspraktijk worden beschouwd. 

 
‘De nationaliteit van de moslim, is laa iellaha iella Allah moehammadoen rasoeloe Allah. Wanneer de 

moslim aangevallen wordt, of wanneer hij een zuil van de islam niet kan uitoefenen of wanneer hij 

onderdrukking voelt omdat hij moslim is of wanneer hij weet dat het toekomst van zijn kinderen in 

gevaar is betreft hun religie en gedrag. Dan is hij hierbij verplicht om naar een andere plek te verhuizen 

zodat hij zich en zijn kinderen uit duisternis kan helpen.’
197

 

 

De meningen zijn verdeeld over of de hijra een verplichting is voor Nederlandse 

moslims. De meesten zijn ervan overtuigd dat de Nederlandse democratische 

samenleving tot nu toe genoeg vrijheden kent om de islam volledig te praktiseren, ook 

al voelen zij zich steeds beperkter in deze vrijheden. Toch wensen veel predikers en 

gelovigen, zodra zij daartoe in staat zijn, Nederland te verlaten. De laatste tijd ervaren 

sommige predikers het als hun verantwoordelijkheid om da’wa te blijven doen in 

Nederland. Ze stellen dat ze een taak te verrichten hebben. Salafi’s verschillen van 

mening over wat dan wel een geschikt islamitisch land is om te wonen. 

 
‘Waar is het islamitische land waarheen we kunnen verhuizen? Het islamitische land is het land waar 

de wetten van Allah nagestreefd worden, en waar de rechtvaardigheid van de islamitische staat 

toegepast wordt. Met pijn in het hart zeggen we dat de islamitische staat niet bestaat op dit moment! 

Een plek waar het verderf minder is dan andere plekken daar kiezen we voor. Het onrecht en 
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onderdrukking die op de moslims toegepast worden in de Arabische landen, zien we niet in het westen. 

Zelfs geleerden worden aangevallen in "Arabische landen". Velen zijn uit deze landen gevlucht naar 

Europa en andere landen waar zij hun religie in vrijheid kunnen uitoefenen. Emigratie naar een niet-

islamitisch land is soms verplicht, als het gaat om kennis vergaren omtrent zaken die de moslims nodig 

hebben.’
198

 
 

 

Salafi’s zijn ervan overtuigd dat er geen land ter wereld is dat volledig volgens de 

shari’a georganiseerd is. Het is dus een keuze voor het minst kwade. Landen die 

worden genoemd als mogelijke toekomstige verblijfplaats, zijn Saoedi-Arabië, 

Maleisië en de Verenigde Arabische Emiraten. Veel salafi’s stellen dat verblijf in een 

Europees land gunstiger is in vergelijking met sommige Arabische landen (vaak wordt 

Marokko genoemd). Ze genieten in Europa bepaalde vrijheden en zien het als hun 

taak om da’wa te doen in Europa. Vanuit dit oogpunt ligt volgens sommige salafi’s 

hun toekomst toch in Nederland.  

 

E. Afzijdigheid 

 

Naast deze vier middelen wordt er nog een manier aangedragen om op een ‘correcte 

manier’ om te gaan met de vijandigheid jegens de islam: afzijdigheid of isolement. 

Vooral quiëtistische salafi’s proberen zich zoveel mogelijk afzijdig te houden van het 

politiek-maatschappelijke debat over de islam en trekken zich zoveel mogelijk terug 

in eigen kring om zo min mogelijk beïnvloed te worden door de niet-islamitische 

omgeving. In hoofdstuk 6 liet ik al zien dat de salafi-beweging zich niet per definitie 

isoleert. De da’wa is juist gericht op de omringende samenleving. In hoofdstuk 8 zal 

ik uitgebreid ingaan op het spanningsveld tussen participatie en isolement in de salafi-

beweging. 

 

Ik heb kort vijf middelen besproken die salafi’s toegestaan vinden om te reageren op 

onvrede, kritiek, onrecht en onderdrukking van moslims. Al deze middelen 

respecteren procedurele onafhankelijkheid en de politieke rechten die als voorwaarden 

gelden voor exitmogelijkheden. Beledigende smeekbedes zijn echter problematisch 

omdat zij gewelddadigheden of schendingen van de politieke rechten van 

andersdenkenden kunnen uitlokken, hoewel predikers dit stellig ontkennen en zelfs 

bovenstaande zaken met smeekbedes menen te voorkomen. Gewelddadigheden of 

agressie, maar ook vreedzaam protesteren en demonstraties worden door de salafi-

netwerken sterk afgeraden en ook veroordeeld. Ze stellen dat deze zaken niet conform 

de ‘juiste gedragscode’ (akhlaq) zijn en fitna veroorzaken. Fitna moet in deze context 

begrepen worden als chaos, tweespalt en ongewenste vermenging van mannen en 

vrouwen. De werkwijze van reeds besproken groeperingen zoals 

Sharia4Holland/Sharia4Belgium en Islam4UK, waarbij met eieren wordt gegooid en 

de orde wordt verstoord door het roepen van leuzen, wordt sterk veroordeeld door 

politieke en quiëtistische salafi’s.  

In het kader van de bescherming van de autonomie lijkt de hijra een neutrale positie 

in te nemen, wanneer het gaat om vrijwillige emigratie. De autonomie van kinderen 

kan echter in het gedrang komen wanneer zij (onvrijwillig) meegaan naar een land 

waar de politieke rechten van individuen niet gerespecteerd worden. De autonomie 

van betrokkenen kan ook onder druk komen te staan bij isolement of afzijdigheid. De 

exitmogelijkheden zijn bij isolement beperkt omdat er minder makkelijk toegang is tot 

alternatieve mogelijkheden, alternatieve kennis en civic competence. Vanuit  het 
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bevorderen van civic competence is het volgens Hirschmans redenering te verkiezen 

dat salafi’s hun ontevredenheid en kritiek uiten door deel te nemen aan het politieke 

debat en zich niet terug trekken door hijra, maatschappelijke afzijdigheid of puur 

religieuze manieren om hun onvrede te uiten. Wanneer afzijdigheid en emigratie niet 

gerealiseerd kunnen worden, zullen er makkelijker politieke deugden en vaardigheden 

worden aangewend omdat het aangaan van een discussie dan de enige manier is om 

ontevredenheid te ventileren of verandering te bewerkstelligen (Hirschman, 1970). 

Deelname aan het politieke debat is een manier om burgerlijke en politieke 

competenties aan te leren die voorwaarden zijn voor exitmogelijkheden die de 

autonomie van de betrokkenen beschermen. De vijf beschreven omgangsvormen 

respecteren weliswaar procedurele onafhankelijkheid en de politieke rechten, ze 

bevorderen echter niet de politieke en burgerlijke competenties. 

 

Uiteraard is er nog een ander islamitische middel om de islam te verdedigen of te 

beschermen: de jihad, het voeren van een gewelddadige heilige oorlog. De 

gewelddadige jihad breekt uiteraard wel met belangrijke voorwaarden van 

exitmogelijkheden namelijk procedurele onafhankelijkheid en het respecteren van 

politieke rechten. Het gebruik van geweld ondermijnt de autonomie van het individu. 

De jihad is een onderwerp waarover veel gediscussieerd wordt in salafistische 

kringen. De salafistische gemeenschap is er diep verdeeld over. In de volgende 

paragraaf beschrijf ik het jihad-standpunt van de onderzochte netwerken. 

 

7.5 De weerlegging van het jihadi-discours 

In deze paragraaf beschrijf ik waarom quiëtistische en politieke salafi’s het gebruik 

van geweld volgens de jihad-doctrine op dit moment niet toegestaan achten en 

daarmee procedurele onafhankelijkheid en de politieke rechten van andersdenkenden 

beschermen. Jihadi’s zoals de Al Qaida-netwerken vormen een belangrijke tendens 

binnen de transnationale salafi-beweging, die bekend staan om hun 

gewelddadigheden. Interne discussies en afsplitsingen zijn aan de orde van de dag in 

de salafi-beweging en de jihad dé splijtstof bij uitstek. Alle salafi’s zien de jihad, in 

de klassiek islamitische betekenis van militaire strijd, als een islamitische 

verplichting. Ze denken echter anders over hoe, wanneer en door wie jihad gevoerd 

moet worden en of deze onder leiding van een kalief moet plaatsvinden. Zij geven er 

verschillende prioriteit aan. Er bestaan ook discussies tussen jihadi’s onderling 

(Wagemakers, 2010; Wiktorowicz, 2005b: 222). Er is bijvoorbeeld een onderscheid 

tussen jihadi’s die stellen dat de jihad alleen in islamitische conflictgebieden zoals 

Afghanistan, Irak en Tsjetsjenië gevoerd moet worden, en anderen die vinden dat 

jihad ook in westerse landen nodig is. Sommige jihadi’s pleiten zelfs voor een 

gewelddadige strijd tegen de moslimregimes zelf (Wagemakers, 2010). 

 

Vóór de oorlog in Afghanistan tegen Rusland was er weinig discussie over de jihad in 

de islamitische wereld (Wiktorowicz, 2005b: 216). Nadat moslimstrijders vanuit de 

hele wereld in Afghanistan de Russen hadden verslagen, groeide het idee dat ook in 

andere landen jihad nodig was om de onderdrukking van moslimvolkeren in 

bijvoorbeeld Bosnië en Tsjetsjenië tegen te gaan. De jihad kreeg een transnationaal 

karakter (Wiktorowicz, 2005b: 218-219). Er wordt naast deze klassieke jihad, waarin 

het volgens de islamitische wetgeving een individuele verplichting (fard ‘ayn) is om 

de moslimgemeenschap te verdedigen bij bezetting, soms ook jihad gelegitimeerd die 

gericht is tegen eigen moslimleiders of een meer mondiaal karakter draagt, de 
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zogenaamde global jihad. Het jihadi-gedachtegoed is wereldwijd verspreid en heeft 

een bijzondere aantrekkingskracht op allerlei nationale, regionale en mondiale 

groeperingen. Jihadi’s voeren tevens onderling discussies over wanneer en op welke 

manier jihad gerechtvaardigd is (Wagemakers, 2010). Andere niet-jihadistische 

salafi’s (politieke en quiëtistische salafi’s) hebben echter met hun discours tegen de 

jihadi’s eveneens een transnationale impact (Wiktorowicz, 2005b: 230), die onder 

andere in Europa wortel heeft geschoten (Stemmann, 2006: 6). In Nederland zijn vele 

lezingen, preken en lessen gewijd aan de weerlegging van de jihadi’s. 

In de periode na de moord op Theo van Gogh en ten tijde van het proces tegen de 

Hofstadgroep vonden er hevige discussies plaats tussen Nederlandse salafi-

groeperingen onderling. Deze discussies voltrokken zich voornamelijk op het internet 

en gingen vooral over de houding ten opzichte van jihad. Quiëtistische salafi’s staan 

erom bekend dat zij de aanslagen op het WTC op 11 september 2001 nadrukkelijk 

hebben afgekeurd, in lijn met de Saoedische overheid. Maar ook politieke salafi’s 

geven hun misprijzen te kennen. In 2007 publiceert Fawaz Jneid teksten over hoe de 

jihad geïnterpreteerd moet worden, aan welke voorwaarden deze moet voldoen en 

keurt vanuit dit begrip de aanslagen in New York, Madrid en Londen af. De 

netwerken in Nederland hebben zich meer en meer gedistantieerd van het jihadi-

discours van onder andere de Hofstadgroep. Salafistische predikers voelen zich ervoor 

verantwoordelijk de zogezegde onwetendheid onder moslims weg te nemen over het 

onderwerp jihad door erover les te geven. De prediker Abou Ismail vertelt over de 

jihad: 
 

‘Al Djihaad is een daad van aanbidding. En een daad van aanbidding gaat natuurlijk gebukt onder een 

aantal strikte regels die door Allah zijn voorgeschreven. Het is niet aan jou of aan mij om te bepalen 

wanneer het tijd is om te gaan strijden. (…) Nee, dat is reeds bepaald door Allah en daar dienen wij ons 

aan te houden. Waarom zeg ik dit? Omdat vandaag de dag heel veel mensen deze beladen term of deze 

beladen definitie aanhalen en ermee aan de haal gaan, maar ze begrijpen niet eens wat het betekent en 

wat het inhoudt.(…) Een aantal onwaarheden over de djihaad, de gewapende strijd, één van de grootste 

leugens die door diegene die de islam niet gunstig gezind zijn en die door hun verspreid wordt, is de 

onwaarheid dat de moslims de mensen de islam met het zwaard hebben opgelegd. Dat is grote onzin, 

absoluut. Dat geldt misschien wel voor andere ideologieën, dat geldt misschien wel voor anderen 

religies, maar niet voor de islam. Waarom? Heel simpel: omdat Allah ons zoiets verbiedt in de Koran. 

Dat jij mensen dwingt om moslim te worden. Dat kan niet. Het geloof is een zaak tussen de dienaar en 

zijn heer. Met andere woorden: de aanname van het geloof zou niet uit vrije wil zijn gebeurd. En 

dergelijke mensen verwijzen wanneer jij de discussie met hen aangaat naar de status van de djihaad in 

de islam. Wat ze niet schijnen te begrijpen is dat al djihaad niet in het leven is geroepen om de mensen 

onder dwang of door toepassen van geweld tot de islam te bekeren. (…)’
199

  

 

Quiëtistische en politieke salafi’s gebruiken drie argumenten om het jihadi-discours te 

weerleggen. Ze wijzen de jihad niet om principiële redenen af. Zij zien net als de 

jihadi’s de jihad als onderdeel van hun religie. Ze vinden om onderstaande drie 

redenen de jihad op dit moment niet opportuun. Het gaat hierbij dus om pragmatische 

argumenten, niet om principieel inhoudelijke standpunten tegen de jihad. 

 

- Argument 1: Jihad is om fitna te voorkomen, de huidige strijd veroorzaakt 

juist fitna. 
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De salafi’s van de onderzochte netwerken stellen dat de gewelddadigheden van 

jihadistische groepen het ware doel van de jihad voorbij schieten. Het ware doel is 

volgens hen om fitna te voorkomen. Fitna wordt bedoeld als betekenis van het 

dwingen van moslims om in shirk te vervallen of hun geloof te verlaten.  
 

‘Het gaat niet alleen over het bloedvergieten, het gaat niet alleen om het strijden. Het gaat namelijk om 

het doel. En het doel zo staat in de Koran, het doel is eigenlijk om el fitna te voorkomen of el fitna weg 

te nemen. El fitna slaat hier eigenlijk op het dwingen van mensen om shirk te plegen, het dwingen van 

mensen om het geloof van Allah te verlaten. Daarvoor is al djihaad in het leven geroepen. (…)
200

  

 

Fawaz Jneid wijdde een vrijdagspreek
201

 aan het bekritiseren van jihadistische 

groepen en hij richtte zich hierbij vooral tot Osama bin Laden en Al Qaida. Hij beticht 

hen er in felle bewoordingen van de islam te misbruiken en zwakte en fitna te 

veroorzaken onder de moslimgemeenschappen. Fawaz Jneid stelt ook dat 

gewelddadige actie alleen maar zal leiden tot nog meer rampspoed en zoals hij zegt 

fitna. Fitna heeft hier de betekenis van wanorde en verdeeldheid van de 

moslimgemeenschap. Hij stelt dat de jihad alleen gevoerd mag worden als deze 

eenheid en rust brengen in de gemeenschap.  

 
‘Wij voeren alleen strijd wanneer dit leidt tot eenheid van de gemeenschap, opheffing van polytheïsme 

en ongeloof en de godsdienst geheel voor Allah is. Maar wanneer de strijd tot meer verdeeldheid leidt 

onder de moslims, de vijand in staat stelt om nog meer onrecht en agressie te begaan jegens de 

moslimgemeenschap en de seculiere leiders in de kaart speelt om de moslimgemeenschap nog meer te 

verscheuren, dan is deze strijd een fitna te noemen en leidt dit mogelijk tot nog meer misdaad.(…) Zo 

hebben wij tegenwoordig te maken met een van de meest verdorven groeperingen. Een groepering die 

beweert jihadistisch te zijn en de naam Al Qaida draagt. Zij behoort tot de meest verdorven 

groeperingen die de islam veel schade berokkent.’ ‘Toen Allah opdracht gaf om te strijden, was dit met 

het doel om een einde te maken aan wanorde. Het betrof daarentegen niet een strijd die wanorde 

aanwakkert.’
 202

 

 

Fawaz Jneid stelt hiermee dat de gewelddadigheden door zogenaamde jihadi-strijders 

in de VS, Europa, maar ook in islamitische landen geen ware jihad is, omdat het fitna 

veroorzaakt in plaats van voorkomt of wegneemt. Verdeeldheid beschouwen salafi’s 

als één van de oorzaken van de problemen in de moslimgemeenschappen. 

Verdeeldheid verzwakt de gemeenschap, stellen de predikers. 

 
‘Tenslotte, het is belangrijk om de harten te verenigen en om toenadering tot elkaar te zoeken. We 

weten allen dat de vijanden van de Islam, zowel degenen die hen vijandigheid openlijk uitdragen als 

degenen die deze verborgen houden, ons graag verdeeld zien. Het streven naar eenheid is dan ook een 

kenmerk van de geredde groep. En Allah weet het beter. (Sjeik Mohammed ibnoe Saalih al-

Oethaymien Madjmoe Fatawa)
203

 
 

Al Waqf organiseerde een driedaagse conferentie met als thema het Koranvers, 

waarin staat dat de moslimgemeenschap een eenheid moet vormen. 

 
‘En neem toevlucht tot (houd vast aan) het touw van Allah (dat wil zeggen de Koran, Allahs verbond), 

jullie allemaal, en wees niet onderling verdeeld. (Soerat alimraan 3, aya 103) 
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Hoewel salafi’s streven naar meer ‘eenheid in de groepen’, is er juist sterke 

verdeeldheid binnen de salafi-beweging. Er zijn verschillen tussen salafi’s in 

standpunten over politieke inmenging, loyaliteit aan geleerden, de positie van een 

islamitische staat en daarmee het samenhangende onderwerp jihad. Fawaz Jneid wijst 

naast het ‘ware’ doel van jihad in zijn pogingen om de jihadi’s te weerleggen, ook op 

de in zijn ogen alleen maar verslechterde situaties van moslims in het westen sinds de 

aanslagen in New York, Madrid en Londen. In deze stellingname spreekt hij zich in 

zeer felle bewoordingen uit tegen Osama bin Laden en Al Qaida en alle anderen die 

geweld plegen in naam van de islam, en daarmee de islam in een slecht daglicht 

stellen.  

 
‘Wij kunnen bij wijze van spreken morgen een politieagent of soldaat ontvoeren en deze vervolgens 

doden. Is dit een heldhaftige daad volgens jou? (…)Wat zal er daarna gebeuren? Kun je dan nog 

instaan voor de veiligheid van de moslima’s in de treinen, bussen, trams en op scholen? Wat als hun eer 

wordt aangetast? Wie zal er dan voor hen opkomen? Jij, die zich in de bergen van Afghanistan bevindt? 

Is dit wijsheid? (…) Dit is het inzicht van misdadigers. Een inzicht dat niets van doen heeft met jihad. 

Deze mensen hebben gestreden ter bevordering van fitna. Is de toestand van de moslims in Amerika na 

11 september en die van de moslims in Europa na de aanslagen in London en Madrid verbeterd? 

Worden momenteel de wetten jegens de moslims in deze landen aangescherpt of versoepeld? Dit is 

juist fitna, het feit dat jullie aanleiding zijn geweest voor het invoeren van wetten die nadelig zijn voor 

praktiserende moslims. Sterker nog, er zijn zwakke moslims die bij dit soort gebeurtenissen uit angst 

het geloof verlaten. (…) Is dit geen fitna?’
204

 

 

In zijn weerlegging benadrukt hij ook dat de moslims een verbond zijn aangegaan met 

de landen waar zij wonen, waardoor zij bescherming van de staat genieten die zij niet 

mogen misbruiken. 

 
‘De moslims maken tegenwoordig deel uit van de Westerse samenlevingen. Als een moslim deel uit 

maakt van een bepaalde samenleving dan dient hij de veiligheid en vrede daarin te handhaven. (…) 

Bovendien buigt de veiligheidsdienst zich over de handhaving van de veiligheid van eenieder. Stel je 

voor dat iemand van plan is om onze moskeeën, vrouwen of kinderen schade te berokkenen dan is het 

haar plicht om ons te beschermen als ook anderen. Het is onmogelijk dat ik veiligheid voor mezelf 

wens en terreur en angst voor een ander. Het is dus onmogelijk iets voor mezelf te wensen wat ik een 

ander misgun. Dat is onlogisch.
205

  

 

Het uitvoeren van de jihad in de huidige tijd speelt volgens deze argumentatie, de 

‘vijanden van de islam’ alleen maar in de kaart en veroorzaakt nog meer 

onderdrukking van moslims door repressieve maatregelen van de autoriteiten, 

waardoor mogelijk zelfs de da’wa onmogelijk kan worden gemaakt (zie ook 

Wiktorowicz, 2005b: 225). 

 

- Argument 2: Oproep tot jihad is voorbehouden aan bestuurders en rechters 

van islamitische landen 

 

Quiëtistische en politieke salafi’s betichten jihadi’s ervan de jihad als een verplichting 

van elke moslim (fard ‘ayn) te beschouwen, waarbij een bevel van een islamitische 

leider niet nodig is. De offensieve jihad wordt in de islam als fard kifaya beschouwd, 

dat wil zeggen dat de verplichting ervan bij de gemeenschap als geheel berust, zodat 
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de uitvoering slechts bij een groep ligt en de individuele verplichting vervalt. De 

defensieve jihad wordt echter in de islam wel als individuele plicht beschouwd 

(Wagemakers, 2010; Wagtendonk, 1994b). Quiëtistische en politieke salafi’s stellen 

echter dat jihad alleen onder bevel van een islamitische leider kan plaatsvinden onder 

de vlag van een islamitische staat. Bovendien gaat de discussie tussen de 

verschillende salafi’s over de manier waarop gereageerd moet worden wanneer de 

islam of moslims aangevallen worden en wanneer dat het geval is. Het gaat dan over 

de defensieve jihad, die voor elke moslim individueel een verplichting is. 

Quiëtistische en politieke salafi’s vinden dat aan onder meer de voorwaarde moet 

worden voldaan dat een leider van een islamitisch land opdracht heeft gegeven tot de 

jihad. Jihadi’s bestrijden dit argument. Omdat jihadi’s vinden dat alle leiders 

gecorrumpeerd zijn, is toestemming van leiders voor de offensieve jihad niet nodig. 

Salafistische voorlieden die gelieerd zijn aan salafistische organisaties, stellen dat 

jihad een taak is van een moslimleider die aan een islamitische staat verbonden is. 

Een willekeurig individu kan niet op eigen initiatief een heilige strijd aangaan. 
 
 ‘Maar ik heb altijd gezegd dat de moord van Mohammed B. niet mocht. Van Gogh viel de islam aan 

en daarom is hij voor mij een crimineel. Maar wij moslims hebben niet het recht om iemand te 

vermoorden of te molesteren. (…) Niemand mag eigen rechter spelen. Het recht is een taak van de 

overheid. Daarom heb ik zo’n moeite met de Hofstadgroep en met andere groepen die onder de noemer 

‘terroristisch’ vallen. Die staan moord en bomaanslagen toe. Dat mag gewoon niet. De Koranteksten 

over oorlog en vrede zijn bedoeld voor, en gericht aan, bestuurders en niet voor burgers.’
206

 

 

Salafi’s stellen dus dat een gelovige nooit het recht in eigen hand mag nemen, ook 

niet als het gaat om jihad. 
 

‘Al met al is het onmogelijk om in één artikel volledig in te gaan op alle voordelen die de jihad met 

zich meebrengt. Wat de aanslagen daarentegen betreft die door sommige islamitische groeperingen 

worden gepleegd zoals in New York, Londen en Madrid, dit heeft niets van doen met de jihad waar wij 

het over hebben gehad. Jihad is immers een specialisme dat voorbehouden is aan de islamitische 

gezaghebber en de legerbevelhebbers. Deze aanslagen zijn niets anders dan verschrikkelijke wandaden 

die door sommige islamitische groeperingen worden gepleegd uit inspiratie die zij hebben opgedaan bij 

linkse splintergroeperingen die in de vorige eeuw dit soort werkwijzen hebben geïntroduceerd. Het is 

uitdrukkelijk niet de bedoeling deze wandaden te verwarren met de jihad in de islam.’
207

 

 

In dit citaat wordt naast het argument van verantwoordelijkheid van gezaghebbers ook 

het argument genoemd dat de strategie van jihadi’s niet-islamitisch is en een vorm 

van religieuze innovatie (bid’a). 

 

- Argument 3: Positie van moslims is te zwak om jihad te voeren 

 

Een belangrijk argument van salafi’s om jihadi’s te weerleggen is te wijzen op de 

slechte toestand van de moslims van deze tijd. Voordat de jihad toegestaan is, moet 

volgens deze argumentatie de umma eerst andere fases van ontwikkeling doormaken, 

door tarbiyah (opvoeding en educatie) en tasfiya (zuivering van geloof van on-

islamitische praktijken).
208

 Deze manier van verandering gaat over de individuele en 

persoonlijke transformatie. Ze vinden dat de positie van de moslims in de huidige tijd 

vergelijkbaar is met de toestand tijdens de eerste jaren van Mohammed waarin hij de 

                                                           
206

 http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/4721/Sjeik+Fawaz+legt+haatpreek+uit#, gezien 24-

02-09. Uitgezonden 31 oktober 2006. 
207

 ‘Wat je dient te weten over de Djihaad’. Door Fawaz Jneid 22 april 2007 

http://www.al-yaqeen.com/nieuw/nieuws/nieuws.php?id=875, gezien 3 mei 2008. 
208

 Begrippen zijn in hoofdstuk 6 al uitgelegd.  



222 

 

islamitische missie met name middels de (geweldloze) da’wa ten uitvoer bracht. Er 

wordt dan gerefereerd aan de Mekkaanse verzen van de Koran waarin jihad wordt 

aangehaald als het geweldloos streven, middels wijsheid en da’wa (Wagemakers, 

2010: 53; Wiktorowicz, 2005b: 224-225, 229). Jihadi’s zijn daarentegen van mening 

dat de da’wa en de jihad even belangrijk zijn, hoewel ook jihadi’s onderling 

discussiëren over wanneer da’wa dan wel jihad wenselijk is (Wagemakers, 2010). 

Salafistische predikers klagen over jongeren die onwetend zijn over de jihad en met 

hun daden en opvattingen het imago van de islam ‘besmeuren’. Quiëtistische en 

politieke salafistische predikers hebben er moeite mee bepaalde groeperingen te 

typeren als jihadistisch, omdat ze immers in hun ogen een verkeerd begrip hebben van 

jihad.
209

 Hierbij distantiëren zij zich van de ideeën van onder andere de Hofstadgroep 

die sympathiseert met jihadistische groeperingen. Ze klagen over jongeren die de 

mond vol hebben van jihad maar er geen praktiserende levensstijl op na houden. 

Suhayb Salam roept op om politieke zaken geen prioriteit te geven: 

 
‘Allah vraagt aan jou niet om te bepalen of iemand kafir is, hou je niet bezig met zaken waar je geen 

kennis over hebt. Ik hoor jongeren over de politiek praten, over Bush, Irak, Taliban, alsof zij 

wereldleiders zijn. Of iemand die zegt dat de islamitisch leiders zich niet aan de Koran houden. Terwijl 

deze persoon of zijn vrouwen of kinderen slechte dingen doen. Neem afstand van zaken waar je niks 

mee te maken hebt. (…) Kijk eerst naar jezelf.’ (Suhayb Salam
210

) 

 

Predikers geven aan ervan te schrikken met welke vragen jongeren rondlopen. Ook 

hier zien ze weer islamitische educatie als de oplossing voor de onwetendheid over 

jihad. Abdurrahim over zijn lessen over de jihad:  
 
‘De fiqh van jihad is zeer uitgebreid. Dus ik moet hun de fouten uitleggen. Ik zie dus de noodzaak in 

van deze lessen, tegelijkertijd is het een wezenlijk onderdeel van de religie. Jihad is een verplichting. 

Je moet daar kennis over opdoen en dan weet je dat je aan vele voorwaarden en eisen moet voldoen. 

Sommigen denken echt dat als je op jihad gaat dat je dan met een touringcar wordt afgezet en in een 

hotel overnacht. (…) Ik zeg ook altijd: zorg eerst maar eens dat je vijf keer per dag bidt en op tijd! Er 

zijn vele voorwaarden. Als ik die lessen niet geef dan doet iemand anders het wel. En daarbij heb ik 

ook grenzen die anderen niet hebben. Ik heb de aanslagen in New York, Londen en Madrid afgekeurd. 

Ook vind ik dat geweld tegen onschuldige mensen, vrouwen en kinderen verboden is. (…) Eigenlijk 

alle mensen die zich niet inzetten in de strijd, iedereen die zich niet actief inzet in oorlog. Ook mensen 

die werken op het land, arbeiders dus en mensen die met aanbidding bezig zijn, bijvoorbeeld monniken 

in een klooster. Bij je daden van jihad moet je de voor- en nadelen afwegen. Mohammed B. heeft 

alleen maar averechts gewerkt. Ik schrijf liever een boek.’ 
211

 
 

Hoewel salafi’s stellen dat moslims het recht en de verplichting hebben om zich te 

verdedigen wanneer zij aangevallen worden (defensieve jihad), keren zij zich tegen 

gelovigen die op eigen initiatief op jihad gaan in landen zoals Palestina en 

Afghanistan om daar bijvoorbeeld een zelfmoordaanslag te plegen. Ze vinden dat niet 

de taak van moslims in Nederland. Wel roepen zij op de slachtoffers in deze gebieden 

te steunen en smeekbedes voor hen te doen. Het wordt daarbij echter niet altijd 

duidelijk hoe je als moslim kan steunen. Ook salafi’s, die jihadi’s weerleggen, voelen 

zich dus solidair met moslims, die in conflicten betrokken zijn. In smeekbedes in de 

moskee wordt regelmatig steun betuigd aan de moslimslachtoffers van deze 
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conflicten. Salafi’s gebruiken bij de weerlegging van jihadi’s de fatwa van de 

Saoedische geleerde Utaymin om jihad in deze tijd af te keuren.  

 
‘Voorwaar in onze hedendaagse tijd is het onmogelijk geworden om de jihad op de weg van Allah met 

het zwaard en dergelijke uit te voeren, omdat de moslims economisch en ethisch zwak zijn! En omdat 

zij niet de feitelijke oorzaken voor het verkrijgen van overwinning in acht hebben genomen. En tevens 

omdat zij landelijke verdragen en overeenkomsten (met niet-moslimlanden) zijn aangegaan. Hierdoor 

blijft er dus niets anders over behalve de jihad door middel van ‘uitnodigen naar Allah’ gebaseerd op 

kennis!’
212

 
 

In deze uitspraak wordt een pragmatische reden aangehaald om niet deel te nemen aan 

de gewelddadige jihad, daar het volgens de geleerde de moslimgemeenschap geen 

voordeel zal opleveren. Da’wa wordt als enige middel in ‘strijd op de weg van Allah’ 

beschouwd. Salafi’s wijzen jihad dus niet af, maar zien het als een laatste fase van 

ontwikkeling zodra de moslimgemeenschap een eenheid vormt en sterk genoeg is. De 

hedendaagse moslimgemeenschap is echter te zwak en te verdeeld om jihad te voeren. 

Gelovigen zouden eerst in spiritueel opzicht voorbereid moeten zijn (Wiktorowicz, 

2005b: 224-226).  

De weerlegging van jihadi’s wordt veelvuldig door de predikers van de onderzochte 

netwerken gebruikt om radicalisering onder hun aanhang te voorkomen of weg te 

nemen. Onder de salafi-gelovigen en bezoekers van de salafistische organisaties vind 

ik deze argumentatie inderdaad terug.   

 
Argument 1: 

‘De daad van Mohammed B. dat werkt alleen maar averechts! Hoeveel moslims zaten er in de WTC-

torens? En vrouwen en kinderen mogen ook nooit omkomen. Mijn idee is, bevecht de Amerikanen in 

Irak of zo maar niet in de VS. Welke overlevering hebben zij gebruikt om 11 september te 

rechtvaardigen? Ik snap het niet. (Nawal) 

 

Argument 2: 

Maar laten we wel duidelijk zijn. Jihad is een verplichting in de islam. Moslimmannen hier in 

Nederland zouden en masse naar Palestina moeten gaan. Maar de verplichting van jihad is allereerst bij 

de Arabische en islamitische leiders.’ (Nawal)  

 

Argument 3 

‘Ik vind het erg dat jihadisten zoals de Hofstadgroep hun innerlijke agressie gerechtvaardigd zien in de 

islam. Het zijn jongens die stoer willen doen, maar niet eens bidden om maar wat te noemen. Ook die 

jongens die dan naar Kashmir gaan of ik weet niet waar, wat hebben jullie daar te zoeken?’ (Yasmina) 

 

Salafi-gelovigen en bezoekers voelen zich (soms sterk) betrokken in de conflicten 

waarbij moslims betrokken zijn, en interpreteren deze soms als conflicten waarbij een 

islamitisch en ongelovig kamp tegenover elkaar staan. Er wordt veelal een 

onderscheid gemaakt, net als in de weerlegging tussen de defensieve jihad in 

conflictgebieden en de jihad in westerse landen zelf. 
 

‘Ik zie Afghanistan als onderdeel van de propaganda tegen de islam in Nederland. Als je het er niet 

mee eens bent, ga dan vechten tegen de Nederlandse soldaten daar maar niet tegen de Nederlandse 

burgers hier.’ (Sohayl) 

 

Het onderwerp jihad leeft dus ook sterk onder de gelovigen. De weerlegging van het 

jihadi-discours wordt beschouwd als een matiging van de salafi-predikers in 

Nederland. Predikers kregen niet alleen kritiek te verduren van buitenstaanders. Uit de 
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moslimgemeenschappen kwam kritiek op de scherpe preken en op radicale moslims 

die in de netwerken actief waren. Salafistische organisaties hebben na de publieke 

discussies en zeker na de moord op van Gogh tientallen initiatieven genomen om 

radicalisering onder hun achterban tegen te gaan. Critici stellen echter dat deze 

salafistische predikers met gespleten tong spreken als het om de jihad gaat. Ze stellen 

dat ze, na alle negatieve publiciteit, hun toon gematigd hebben in hun publieke 

optredens, maar achter de schermen nog steeds geweld propageren of alleen tijdelijk 

uit pragmatisch oogpunt gematigder zijn geworden. Dit eerste argument is niet 

houdbaar aangezien salafi’s elkaar voortdurend de maat nemen als het gaat om de 

juiste theologische benaderingen. Een prediker kan het zich -wil hij of zij haar status 

behouden als oprechte moslim- niet veroorloven om een dubbele boodschap te 

verkondigen. Wel is het zo dat de salafi’s inderdaad de jihad alleen om pragmatische 

redenen afwijzen. Wanneer zullen ze de jihad wel opportuun achten, is dan de vraag. 

Of zullen ze overgaan op een principiële stellingname tegen de jihad? Door de meer 

gematigde opstelling van de salafi’s hebben leden van de Hofstadgroep afstand 

genomen van bepaalde netwerken waaronder de As-Soennah moskee en Fawaz Jneid, 

omdat zij van koers zouden zijn gewijzigd onder druk van buitenaf.  

Let wel, de jongeren van het Hofstadnetwerk waren voorheen betrokkenen in de 

Nederlandse netwerken van dit onderzoek. Maar zij hebben zich door teleurstelling in 

de salafistische organisaties later gedistantieerd en waren er ook niet meer welkom. 

De Hofstadgroep raakte meer en meer overtuigd dat geweld de enige manier was om 

in actie te komen (De Koning & Meijer, 2011). Gelovigen die jihadistische 

opvattingen hebben, mijden de salafistische organisaties veelal en bekritiseren de 

predikers die eraan verbonden zijn. Meestal wordt deze jongeren de toegang 

geweigerd tot deze moskeeën en organisaties, wanneer zij hun opvattingen openlijk 

uiten. Hoewel quiëtistische en politieke predikers zich keren tegen jihadi’s en 

personen die sympathiseren met jihadistische opvattingen, is in de dagelijkse realiteit 

de scheiding tussen deze groepen niet altijd even eenduidig. 

Er zijn dus ondanks de weerleggingen van de quiëtistische en politieke predikers toch 

salafi’s met jihadistische sympathieën die zich in en rondom de onderzochte salafi-

organisaties bewegen. Deze gelovigen tonen bijvoorbeeld begrip voor de frustratie 

van Mohammed Bouyeri. Ondanks dat vinden velen van hen zijn daad niet verstandig 

en islamitisch niet juist. Vooral jonge gelovigen kunnen de jihad-strijders in de wereld 

sterk romantiseren en idealiseren, maar dat betekent niet dat zij actief bezig zijn met 

de (ondersteuning van de) jihad. Ze omarmen deze opvattingen wel, maar voelen 

zichzelf vaak niet geroepen om deel te nemen aan een strijd. Soms is het gevoel van 

onrechtvaardigheid onder gelovigen zo groot dat geweld als legitiem middel wordt 

beschouwd en gelovigen radicaliseren. Het taalgebruik van gelovigen kan dan 

gekenmerkt worden door veel religieuze terminologie in dichotome tegenstellingen. 

 
‘De baard van mijn man is een herkenningspunt. Hij volgt daarmee het voorbeeld van de Profeet in zijn 

uiterlijk. Maar daarnaast maakt het een onderscheid tussen hem en de kuffar. Wij hebben haat tegen de 

kuffar maar zij hebben net zo goed haat tegen ons. Maar wij treden niet naar buiten met onze haat, dat 

doen zij wel voortdurend op tv en overal.’ (Leila) 

 

‘Irak en Afghanistan daar verkeren mannen en vrouwen in staat van oorlog. Als je daar naar toe wil om 

je zelf op te blazen dan zeg ik ga je gang. Help de mensen die het nodig hebben daar. Dit is mijn 

persoonlijke mening, maar ik heb er geen kennis over. Sterven omwille van Allah is het beste wat je 

kan doen; het neerhalen van ongelovigen. Ze worden daar toch afgeslacht door ongelovigen?’ (Diana) 

 

Onder deze meer radicale salafi’s, is er solidariteit met internationale gevangenen die 

beschuldigd worden van terrorisme en sympathie voor jihadistische opvattingen. Ze 
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voelen zich solidair met personen van de Hofstadgroep en vinden dat Mohammed 

Bouyeri er goed aan heeft gedaan om Theo van Gogh te vermoorden. Ze vinden dat er 

een wereldwijde oorlog tegen de islam gaande is. In Nederland komt dit volgens hen 

bijvoorbeeld tot uiting in het bestaan van de gevangenis in Vught. Ze zien de 

gevangenen daar als politieke gevangenen en vergelijken hun omstandigheden met die 

in Guantánamo Bay. Ze noemen het Guantánamo Vught. Ze voelen zich sterk 

betrokken bij de conflicten in Irak, Palestina, Tsjetsjenië en Somalië en zien het als 

gebieden waar een jihad wordt gevoerd tegen de kuffar. Ze romantiseren de 

islamitische strijders, de mujahidin. Ze stellen dat christenen een kruistocht voeren, 

gesteund door Israël, tegen de islam en geloven sterk in complottheorieën waarin 

joden als vijand worden gezien. Deze salafi’s vinden dat de islam op alle manieren 

verdedigd dient te worden en sommigen van hen vinden ook dat Nederland in staat 

van oorlog is, omdat zij de conflicten steunen. Volgens hen is er dus ook jihad in 

Nederland van toepassing.  

 
‘Ik ben in oorlog met de staat Nederland. Als ik nog recht zou hebben op een studiebeurs dan neem ik 

deze aan als ghanima (oorlogsbuit).’ (Abdurrahim) 

 

Deze salafi’s die door jihadi’s geïnspireerd zijn vinden dat de jihad niet alleen 

toebehoort aan moslimleiders. Individuen kunnen volgens hen op eigen houtje de 

strijd aangaan, zonder autoriteit van bijvoorbeeld een islamitisch land. Conflicten 

plaatsen zij in het kader van een religieuze strijd waarbij ongelovigen gelovigen 

bevechten. Deze gelovigen die sympathiseren met jihadistische opvattingen zullen in 

de salafistische organisaties echter niet te koop lopen met deze opvattingen om 

discussies of weigering van de toegang te voorkomen. Ze hebben weinig binding met 

de organisaties. De salafistische organisaties en predikers doen veel pogingen om 

deze radicalisering -waarbij politieke rechten niet gerespecteerd worden en geweld in 

Nederland wordt toegestaan- tegen te gaan. Bij salafi’s die een sterke binding hebben 

met een salafistische organisatie is niet of nauwelijks sprake van delegitimering van 

het politiek bestel en sterk dichotome denkbeelden. Zij respecteren ondanks de 

gepercipieerde verhevenheid van de islam de politieke rechten in Nederland en wijzen 

geweld af, op voorwaarde dat zij de islam in vrijheid kunnen beleven. De salafistische 

organisaties proberen radicalisering in toom te houden. Dat neemt niet weg dat zich in 

en rondom de salafi-netwerken gelovigen bewegen die wel sympathiseren met deze 

groepen en geweld legitimeren. 

 

7.6 Conclusie 

 

Quiëtistische en politieke salafi’s respecteren de democratische wetgeving en de 

geldende politieke rechten in Nederland en procedurele onafhankelijkheid als het gaat 

om hun (politieke) ambities en opvattingen, maar doen dit om pragmatische redenen 

die zij met religieuze argumenten onderbouwen. Ze onderwerpen zich aan de 

democratische wetgeving, waarmee zij het democratisch bestel legitimeren. Hun 

houding ten aanzien van gehoorzaamheid aan de democratie is echter voorwaardelijk. 

De vraag blijft of dit pragmatisme in de toekomst zal overgaan in een principiële 

stellingname. 

Quiëtistische en politieke salafi’s streven niet naar de invoering van de shari’a in 

Nederland, die op bepaalde punten geen ruimte biedt aan de autonomie van het 

individu. De voorhoede van de salafi-beweging in Nederland bestrijdt groeperingen 

die dit streven wel hebben. Deze groeperingen respecteren geen procedurele 
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onafhankelijkheid in hun werkwijze doordat zij (verbaal) geweld gebruiken. Deze 

niet-democratische middelen worden sterk afgekeurd door deze elite.  

 

Er wordt opgeroepen om de politieke rechten in Nederland te respecteren en op te 

eisen wanneer de rechten van moslims worden geschonden. Ook wordt er opgeroepen 

om op een niet-gewelddadige manier te reageren op aantijgingen, beledigingen en 

gewelddadigheden tegen moslims. Hiervoor worden voornamelijk religieuze 

middelen aangedragen. Deze middelen respecteren de geldende politieke rechten in 

Nederland en procedurele onafhankelijkheid, maar bevorderen tegelijkertijd niet de 

civic competence. Emigratie en afzijdigheid zijn een uiting van politieke distantie en 

isolement. De andere besproken middelen zijn politiek neutraal. Alleen het gebruik 

van zeer felle smeekbedes kan dermate beledigend zijn dat zij de politieke rechten van 

andersdenkenden in gevaar brengen en breken met procedurele onafhankelijkheid, 

doordat ze een vorm van verbaal geweld kunnen zijn en toehoorders ze ter inspiratie 

kunnen gebruiken om andersdenkenden schade te berokkenen.  

 

Politieke deelname is gunstig voor het ontwikkelen van civic competence. De mate en 

vorm van politieke deelname is echter een belangrijk discussiepunt in de salafi-

beweging, waardoor er grote verscheidenheid is in de politieke betrokkenheid van 

salafi’s en dus in de aanwezigheid van deze conditie voor de autonomie. Het is voor 

de autonomie van het individu wel gunstig dat er meningsverschillen bestaan binnen 

netwerken.  

 

De gewelddadige jihad voldoet uiteraard niet aan de voorwaarden voor 

exitmogelijkheden. De jihad als gewelddadig middel om de islam te beschermen, te 

verdedigen en te verspreiden wordt door de quiëtistische en politieke salafi-predikers 

in de context van Nederland sterk afgekeurd en niet toegestaan, vanuit pragmatische 

maar niet principiële redenen. De salafistische organisaties zetten zich op vele 

manieren in om geweldslegitimatie tegen te gaan. Niettemin bevinden zich in en 

rondom de salafi-netwerken gelovigen die wel met jihadistische opvattingen 

sympathiseren, geweld legitimeren en dus autonomie als democratische kernwaarde 

schenden.  

 

Het respecteren van het democratische gezag (zij het voorwaardelijk), het niet willen 

invoeren van de shari’a, het niet-gewelddadig reageren op kritische uitlatingen over 

de islam en het niet oproepen tot de jihad zijn gunstige condities voor 

exitmogelijkheden en daarmee voor autonomie. De politieke afzijdigheid van 

sommige salafi’s, zij het door niet deel te nemen aan het politiek bestel of niet op 

politieke wijze te reageren op onvrede, breekt niet per definitie met de voorwaarden 

van exitmogelijkheden maar bevorderen deze ook niet, omdat civic competence niet 

kan worden aangeleerd en isolement het gevolg kan zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 


