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Hoofdstuk 8 Participatie en autonomie 
 

In dit hoofdstuk onderzoek ik op welke manier participatie in de salafi-beweging 

vorm krijgt, of er sprake is van isolement en wat dat betekent in relatie tot het 

waarborgen van autonomie. In de godsdienstsociologie worden onder meer inclusief 

in plaats van exclusief lidmaatschap, hoge mate van commitment en een 

teruggetrokken en afgezonderd leven genoemd als kenmerken van een sekte 

(Aldridge, 2000; Marty, 1960; Melton, 2004; Wilson, 1970). Op organisatorisch 

niveau zijn er geen kenmerken die de term toepasbaar maken voor de salafi-beweging 

(hoofdstuk 5). Maar is er onder de aanhang van de salafi-beweging homogeniteit en 

afzondering? Niet zelden wordt het voorgesteld alsof de salafi-beweging gebroken 

heeft met de samenleving, zodat haar participanten een teruggetrokken en geïsoleerd 

bestaan leiden (Adraoui, 2009; Roy, 2004; Wiktorowicz, 2006). Dit beeld gaat op 

politiek-bestuurlijk niveau gepaard met de bezorgdheid over het ontstaan van 

zogenaamde moslimenclaves of parallelle samenlevingen met als vertrekpunt het 

discours, waarin segregatie geproblematiseerd wordt en integratie en participatie als 

normen gelden (AIVD, 2007, 2009). Hierdoor ontstaat bovendien het beeld dat er 

maar één vorm van participatie in de salafi-beweging bestaat: zodra iemand 

deelneemt, verandert zijn of haar leven drastisch, omdat de salafi-beweging immers 

sterke discipline van haar aanhangers eist en een strikt geloofssysteem propageert. Is 

dit beeld juist? En is er inderdaad sprake van isolement en het vermijden van 

maatschappelijke participatie? Gedragen de salafistische organisaties zich als 

‘gulzige’ instituties
213

? Verlangen zij met andere woorden van hun achterban dat de 

leden breken met (oude) vrienden en familie en afstand houden tot niet-salafistische 

werk- en studieomgevingen? En zo ja, hoe gaan haar participanten hiermee om in de 

praktijk? Voordat ik deze vragen beantwoord, zal ik eerst ingaan op de relatie tussen 

het centrale begrip autonomie, participatievormen en isolement.  

 

8.1 Inleiding  

 

Autonomie, binding en isolement  

 

Sterke binding met een beweging draagt bij aan duurzame participatie (Klandermans, 

2004; Tilly, 1978). Bij een sterke binding met de salafi-beweging kunnen de kosten 

van uittreding groot zijn. Iemand kan bijvoorbeeld door zijn of haar betrokkenheid 

sociale relaties hebben opgebouwd die verloren gaan wanneer hij of zij uittreedt of 

kritiek uit (gedeeltelijk uittreedt). De mate waarin een organisatie invloed (of dwang) 

kan uitoefenen op een individu hangt af van de mate waarin dit individu zich aan deze 

organisatie verbindt. Meerdere factoren kunnen de verbinding met een beweging 

versterken: vriendschapsrelaties, rituelen, ideologie, leiderschap (Downton & Wehr, 

1998; Mannarini & Fedi, 2011; Snow et al., 1980). Kanter maakt onderscheid tussen 

affectieve, instrumentele en morele processen die binding aan de utopische beweging 

bewerkstelligen. In dit hoofdstuk ga ik in op de sociale dimensie van binding.  

Een utopische beweging verbindt haar participanten met de beweging door relaties 

binnen en buiten de groep te reguleren en relaties buiten de groep te ontmoedigen 

(Kanter, 1972). In hoeverre gebeurt dit binnen de salafi-beweging? Bovendien kan het 
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 Zie Bovenkerk (2010) en Wright (1991). Zij ontlenen dit sociologisch begrip van Coser (1974) om 

sekten, de georganiseerde misdaad,  gangs en terroristische groepen te karakteriseren.  
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opbouwen van een groepsidentiteit door uniforme groepsuitingen (bijvoorbeeld door 

kleding en taal) grenzen opwerpen tussen in- en outsiders en daardoor de kosten van 

uittreding groter maken. Is er een uniforme groepsidentiteit in de salafi-beweging? 

Ten slotte probeert de utopische beweging de binding van participanten te verhogen 

door hen te isoleren van de buitenwereld en zoveel mogelijk binnen eigen kring te 

organiseren, waardoor een sterke mate van zelfstandigheid bereikt wordt. De focus is 

gericht op het gemeenschapsleven en daarmee op relaties binnen de utopische 

gemeenschap die scherpomlijnde grenzen kennen. Deze factoren versterken de 

binding van individuele leden met de utopische gemeenschap en vergroten daarmee 

de kosten van uittreding. Komt er segregatie voor onder salafi’s? 

Isolement is ongunstig voor de autonomie van het individu, omdat het de 

exitmogelijkheden beperkt. Twee belangrijke voorwaarden voor het bestaan van 

exitmogelijkheden komen bij isolement in het gedrang, namelijk (1) kennis en 

respecteren van politieke rechten (civic competence) en (2) (kennis van) alternatieven 

en keuzemogelijkheden. Drempels voor uittreding ontstaan en worden vergroot door 

isolement (Demant et al., 2008). Aanraking met alternatieve denkrichtingen kan 

leiden tot uittreding en als religieuze autoriteiten daarom kennis van alternatieven 

verbieden of oproepen tot afzondering van andersdenkenden, worden condities van 

exitmogelijkheden belemmerd. Isolement kan de kennis van exitmogelijkheden, 

alternatieven en politieke rechten verkleinen, waardoor drempels tot uittreding 

opgeworpen worden. Daarnaast belemmert isolement de mogelijkheid om civic 

competence aan te leren. In hoofdstuk 5 schreef ik dat verenigingen het vermogen 

kunnen hebben om positief sociaal kapitaal te genereren in de vorm van kritische, 

politieke en burgerlijke vaardigheden en waarden (zoals gelijkheid en tolerantie) 

(civic competence), mits zij niet geïsoleerd zijn van de omringende samenleving, 

externe samenwerkingsverbanden aangaan en geen exclusieve ledenwerving hanteert. 

Verenigingen functioneren dan als schools for democracy (Fennema & Tillie 1999, 

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

1999, Warren, 2001). Daarnaast kan een vereniging een individu versterken door de 

toegang tot hulpbronnen, distributie van informatie en het representeren van belangen 

(empowerment en representatie). Dit zijn factoren die gunstig zijn voor de autonomie 

van betrokkenen, omdat het de exitmogelijkheden vergroot. Verenigingen kunnen 

tevens een bron zijn van conformisme en intolerantie door het buitensluiten en 

discrimineren van outsiders, mede afhankelijk van een exclusieve ledenwerving en 

een exclusivistische ideologie. Verenigingen fungeren dan als school for intolerance. 

Ook kunnen hechte groepen een blokkade vormen voor sociale mobiliteit (Engbersen, 

2003; Levi, 1996; Warren, 2001). Een inclusieve ledenwerving kan de diversiteit van 

de leden vergroten en daarmee de toegang tot alternatieve informatiekanalen 

vergroten. Deze redenering op organisatieniveau zal ik toepassen op de nadelige 

effecten van isolement voor individuen. Het al dan niet aangaan van contact met 

andersdenkenden in het dagelijkse leven heeft invloed op de exitmogelijkheden, 

omdat het invloed heeft op de bereikbaarheid van alternatieven en kennis van 

politieke rechten en het aanleren van politieke en burgerlijke waarden.  Daarnaast kan 

isolement bijdragen aan het vergroten van de kosten van uittreding, omdat er sociale, 

psychische of financiële afhankelijkheid kan zijn. Isolement kan zich op drie 

manieren manifesteren: in sociale relaties, maatschappelijke participatie en 

participatievormen in de salafi-beweging.  

 

 



229 

 

Isolement en sociale relaties 

 

Allereerst kan er isolement in sociale relaties met familie en vrienden zijn, wanneer 

het contact zich beperkt tot gelijkgezinde familieleden en vrienden. Er is sprake van 

isolement als mensen alleen nog contact onderhouden en relaties opbouwen met 

gelijkgezinde familieleden en vrienden. Er zijn weliswaar relaties, maar er is 

isolement ten opzichte van andersdenkenden. Er is dan exclusiviteit voor wat betreft 

sociale relaties in plaats van inclusiviteit. Exclusiviteit hangt samen met geslotenheid, 

afzijdigheid, en afzondering van andersdenkende familieleden en vrienden. 

Uniformiteit van een sociaal netwerk staat op gespannen voet met de autonomie van 

het individu in dit netwerk, omdat uittreding aanzienlijk moeilijker is dan bij 

pluriforme sociale netwerken. Er is immers geen contact met alternatieven en kennis 

van en de beschikbaarheid van deze alternatieven wordt beperkt. Die beschikbaarheid 

en kennis van alternatieven is namelijk een belangrijke voorwaarde voor het bestaan 

van exitmogelijkheden, die de autonomie van een participant in een niet-autonome 

cultuur beschermen. Voorts werpt exclusiviteit een drempel op voor uittreding. Als 

iemand uittreedt, verliest hij zijn sociale relaties die exclusief aan gelijkgezinden zijn 

voorbehouden. Er treedt dan een alles of niets situatie op. De kosten van uittreding 

zijn in dat geval groot. In het kader van de bescherming van de autonomie van een 

participant in een beweging die autonomie niet als belangrijke waarde omarmt, is het 

belangrijk dat deze niet alleen sociale relaties onderhoudt met gelijkgezinden maar 

ook met andersdenkende. 

 

Isolement en maatschappelijke participatie 

 

Isolement kan zich naast exclusiviteit van sociale relaties ook manifesteren in 

afzijdigheid en afzondering van maatschappelijke participatie. Er is dan sprake van 

maatschappelijke segregatie. Maatschappelijke participatie leg ik hier uit als het 

hebben van een baan en/of het volgen van onderwijs in omgevingen die niet exclusief 

toegankelijk zijn voor gelijkgezinden. De keuze voor maatschappelijke participatie 

kan uiteraard verlies van autonomie zijn wanneer deze participatie ertoe leidt dat 

iemand niet conform een bepaalde geloofsbeleving kan leven (bijvoorbeeld een niqab 

dragen, weigeren handen te schudden).  

 

Maatschappelijke participatie in de vorm van het hebben van een baan en/of het 

volgen van onderwijs stelt iemand in staat om naast zijn sociale relaties met vrienden 

en familie, relaties aan te gaan met bijvoorbeeld collega’s, studiegenoten, 

buurtgenoten en klanten én kennis op te doen van de maatschappij met haar geldende 

politieke rechten. Hierdoor heeft iemand die maatschappelijk participeert in 

tegenstelling tot iemand die zich afzondert meer toegang tot alternatieven, en toegang 

tot kennis van haar of zijn politieke rechten hetgeen bijdraagt aan civic competence. 

Dit zijn twee belangrijke voorwaarden voor exitmogelijkheden die de autonomie van 

een individu in een niet-autonome omgeving beschermen. Daarnaast werpt segregatie 

een drempel op tot uittreding omdat een persoon sociaal en financieel afhankelijk kan 

worden van gelijkgezinden. Kennis van politieke rechten is echter niet voldoende om 

te spreken van civic competence. Politieke rechten en waarden moeten niet alleen 

gekend worden, zij moeten gerespecteerd worden. Het aangaan en onderhouden van 

contacten buiten de eigen kring van gelijkgezinden is verkeren in een omgeving 

waarin politieke waarden en vaardigheden aangeleerd kunnen worden (Fennema & 
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Tillie 1999, 2005; Maloney & Roßteutscher, 2007; Maloney et al., 2008; Mutz & 

Mondak, 2006; Putnam, 1993; Stolle, 1999, Warren, 2001).  

 

Onderwijs wordt in de literatuur als cruciaal beschouwd in het aanleren van politieke 

deugden en minimale condities voor autonomie, waarbij bijzonder of privaat 

onderwijs en vrijwilligheid van onderwijs geproblematiseerd worden en wordt gepleit 

voor een verplicht onderdeel ‘civic education’ in het curriculum van algemeen 

onderwijs (Barry, 2001: 238-249; Spiecker et al., 2006; Reich, 2002). Reich pleit voor 

‘multicultureel onderwijs’ waarbij leerlingen minimale condities voor autonomie 

aanleren door in de eerste plaats in aanraking te komen met verschillende culturele 

waarden en praktijken en door op de tweede plaats kritische en onafhankelijke 

reflectie te leren. Daarnaast stelt hij dat onderwijs politieke waarden moet aanleren 

(Reich, 2002: 132-137). De achtergrond van het belang van onderwijs dat condities 

aanleert voor autonomie, is de kritiek op het multiculturalisme waarbij ouders de 

vrijheid hebben om hun kinderen naar eigen inzicht op te voeden en te onderwijzen in 

eigen scholen. Deze vrijheid kan ervoor zorgen dat de autonomie van kinderen onder 

druk komt te staan wanneer zij onderwezen worden conform een orthodoxe 

geloofsbeleving, waarbij zij afzijdig worden gehouden van andersdenkenden en 

politieke vaardigheden en waarden. Dit beperkt de exitmogelijkheden voor deze 

kinderen. Kinderen zijn extra kwetsbaar, omdat zij niet vrijwillig kiezen voor 

deelname aan een bepaalde groep of gemeenschap. Zij worden gesocialiseerd in deze 

groep. De exitopties zijn daarom minder groot dan wanneer iemand op latere leeftijd 

vrijwillig kiest voor deelname aan een disciplinerende omgeving (Bader, 2007; Okin, 

2002). Het volgen van algemeen onderwijs heeft positieve invloed op de condities van 

autonomie. 

Onderwijs kan daarnaast door het behalen van diploma’s de mogelijkheden tot werk 

vergroten. Werkomgevingen kunnen op zichzelf gunstig zijn voor de condities van 

autonomie. Ten eerste stelt het hebben van werk iemand in staat om financieel 

onafhankelijk te zijn. Op de werkvloer kan daarnaast, mits er pluriformiteit is onder 

de werknemers, contact plaatsvinden met andersdenkenden en kunnen politieke 

vaardigheden en waarden worden aangeleerd, zoals tolerantie. De werkvloer is meer 

dan andere sociale netwerken (zoals familie, buurt, vereniging) een plek waar 

politieke discussies worden gevoerd (Mutz & Mondak, 2006). De werkomgeving 

draagt zo bij aan het ontwikkelen van civic competence. 

 

Isolement en participatievormen  

 

Isolement kan zich ten slotte niet alleen manifesteren op het gebied van 

maatschappelijke participatie en sociale relaties, maar de salafi-beweging kan op 

zichzelf geïsoleerd zijn door bijvoorbeeld het voeren van een exclusieve ledenwerving 

of voorwaardelijk lidmaatschap. In de vorige hoofdstukken heb ik al beschreven dat 

de salafi-beweging in haar da’wa in principe iedereen wil bereiken en geen exclusieve 

werving voert. Daarnaast heb ik beschreven dat organisatievormen en het leiderschap 

in de salafi-beweging zo veelvormig, fluïde en aan verandering onderhevig zijn, dat 

deze zich niet lenen voor eenduidige participatie en commitment, hoewel de 

exclusivistische ideologie in eerste instantie anders doet vermoeden.  In dit hoofdstuk 

zal ik dieper in gaan op de achtergronden van en de wijze waarop gelovigen zich 

verbinden aan de salafi-beweging. Betekent een verbinding aan de salafi-beweging 

per definitie conformisme aan de geldende regels of worden de geldende regels 

verschillend gepraktiseerd en geïnterpreteerd? In hoofdstuk 6 ben ik al ingegaan op 
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het aspect van agency in relatie tot de gedragsvoorschriften. Niet alleen roept de 

Nederlandse context spanningen op en worden er daardoor compromissen gesloten. 

Ook treedt er individualisering van het geloof op, waarbij er geen simpele oppositie is 

tussen autonomie en conformisme. In dit hoofdstuk ga ik hier verder op in door te 

kijken op welke manier gelovigen zich verbinden en op welke manier die verbintenis 

gevolgen heeft voor hun maatschappelijke participatie en hun sociale relaties.  

Ten slotte is het belangrijk om de vraag te beantwoorden wie zich aan de salafi-

beweging verbinden en waarom. Is de achtergrond van de participanten uniform of 

pluriform? Nemen zij deel om dezelfde redenen of is er een scala aan beweegredenen 

om te participeren? Diversiteit in achtergrond en motivatie geeft meer ruimte aan de 

autonomie van de afzonderlijke participanten, terwijl uniformiteit in achtergrond en 

motivatie ongunstig is voor de autonomie van de afzonderlijke participanten. Wanneer 

participanten in aanraking komen binnen de beweging met andere denkbeelden en 

mogelijkheden vergroot dat mogelijk de autonomie, in tegenstelling tot de participant 

die in deze omgeving geen kennis kan nemen van alternatieven. 

 

Vrijblijvendheid in participatie, diversiteit in achtergrond en motivatie van de 

participanten in een religieuze organisatie of beweging zijn gunstiger condities voor 

het bewaren van autonomie van de participant dan verplichting tot deelname, 

uniformiteit in achtergrond en motivatie van de participanten in een religieuze 

organisatie of beweging. De vraag die dan beantwoord moet worden is of de 

participatie in de salafi-beweging in Nederland vrijblijvend en divers is. De vraag hoe 

de salafi-beweging georganiseerd is, gaat hier uiteraard aan vooraf. Deze vraag heb ik 

al in hoofdstuk 5 beantwoord, waar ik tot de volgende conclusies kwam: 

 

- Er bestaat een grote diversiteit in de wijze waarop de salafi-beweging zich 

manifesteert en organiseert.  

- De organisaties zijn informeel, maar er is een ontwikkeling naar meer formele 

organisatiestructuren. 

- De salafistische beweging is niet eenduidig hiërarchisch georganiseerd, dat wil 

zeggen dat de beweging niet aangestuurd wordt door één elitegroep. 

Desalniettemin worden daar wel pogingen toe ondernomen. De concurrentie 

en polemieken zijn heftig en de strijd om leiderschap heeft tot nu toe geen 

uitgesproken winnaar. De religieuze autoriteit is pluralistisch en competitief. 

- De organisatievormen en status van de predikers zijn constant in beweging, 

ambigu en voorwerp van voortdurende onderhandeling waardoor er geen 

sprake is van eenvormig commitment, sterke mate van exclusiviteit en 

afzondering, hetgeen alles bijeen een analytisch gebruik van de term sekte niet 

rechtvaardigt. 

- Op bestuurlijk niveau zijn de salafistische organisaties geïsoleerd van andere 

islamitische organisaties. Op informeel niveau zijn er 

samenwerkingsverbanden,  maar deze zijn niet structureel van aard.  

 

Deze conclusies over de organisatiestructuren in de salafi-beweging zeggen echter 

nog niets over de manieren waarop participanten deelnemen, hun motivaties en 

achtergronden. Is hierbij sprake van diversiteit of uniformiteit en vrijblijvendheid of 

verplichting? Deze vragen zal ik in paragraaf 8.2 en 8.6 beantwoorden. 

 

In deze paragraaf heb ik de relatie tussen isolement, participatievormen en autonomie 

onderzocht. Samenvattend stel ik dat diversiteit in participatie, inclusiviteit van 
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sociale relaties en maatschappelijke participatie gunstige condities zijn voor 

autonomie. Uniformiteit in participatie, exclusiviteit van sociale relaties,  

maatschappelijke segregatie en het opbouwen van een uniforme groepsidentiteit, zijn 

ongunstige condities voor autonomie. Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

 

Gunstig Ongunstig  

Vrijblijvende participatie Verplichte participatie 

Diversiteit participanten 

Diversiteit participatievorm 

Diversiteit groepsuitingen 

Tijdelijke participatie 

Uniformiteit participanten 

Uniformiteit participatievorm 

Uniformiteit groepsuitingen 

Langdurige participatie 

Inclusiviteit sociale relaties 

Inclusiviteit maatschappelijke participatie 

Exclusiviteit sociale relaties 

Exclusiviteit maatschappelijke participatie 

 

 

Om deze condities in de Nederlandse salafi-beweging te onderzoeken zal ik hierna de 

volgende vragen beantwoorden.  

 

- Hoe verloopt het religieuze engagement en de participatie in de salafi-beweging? Is 

deze uniform (paragraaf 8.2 en 8.3), eenduidig en langdurig (8.6)?  

- Is er isolement als het gaat om sociale relaties (8.4) en maatschappelijke participatie 

(8.5)? 

 

Het is belangrijk deze vragen te beantwoorden, om duidelijk te krijgen of aan de 

voorwaarden van (partiële) exitmogelijkheden wordt voldaan en of er drempels (door 

isolement) voor uittreding zijn. Kortom: heeft de participant in de salafi-beweging 

voldoende ruimte om autonoom te zijn? 

 

8.2 Participatie in de salafi-beweging: vermenging, afscheiding en isolement 

 

In deze paragraaf onderzoek of er sprake is van vrijblijvende participatie,  diversiteit 

van de achtergrond en diversiteit van de participatievormen van de participanten van 

de salafi-beweging. Deze condities komen ten goede aan de exitmogelijkheden die 

autonomie beschermen in een omgeving waarin autonomie niet als persoonlijk ideaal 

wordt beleefd. De salafi-beweging is niet gericht op de verandering van de 

samenleving als geheel,  maar richt zijn focus op de transformatie van de individuele 

levensstijl. Binnen de beweging hecht men meer aan een oprechte en vrijwillige 

betrokkenheid en kwalitatieve betrokkenheid van haar participanten (Adraoui, 2009: 

377). Tegelijkertijd is da’wa op iedereen gericht. Ik zal laten zien dat er hierdoor een  

grote diversiteit waar te nemen is in de manieren waarop betrokkenen van de salafi-

beweging participeren en zich verbinden aan de idealen van de salafi-beweging, 

waardoor er zowel verbindingen worden opgebouwd, als weer worden afgebroken. 

Eerst zal ik ingaan op de diversiteit van de participanten, vervolgens beschrijf ik de 

participatievormen en de motivaties om te participeren.  
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Diversiteit in persoonlijke achtergronden in één organisatie 

 

De bezoekers van salafistische organisaties verschillen in etnische achtergrond, 

nationaliteit, leeftijd en geloofsinterpretaties. Marokkaanse Nederlanders vormen de 

grootste groep bezoekers, gevolgd door autochtone Nederlanders en Somaliërs
214

. 

Daarnaast bestaat het publiek uit uiteenlopende nationaliteiten: Oost-Europeanen, 

Indonesiërs, Turken, Afghanen en Surinamers. Opvallend is dat de meerderheid van 

de betrokkenen jongeren zijn tussen de 16 en 35 jaar. Deze verdeling is ook terug te 

zien onder de salafistische predikers. Die zijn overwegend van Marokkaanse afkomst, 

tussen de 25 en 35 jaar oud en in Nederland opgegroeid.  

 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik beschreven dat de in Nederland aanwezige 

salafistische organisaties van het eerste niveau
215

 een quiëtistisch dan wel een politiek 

profiel hebben en wier voorlieden zich expliciet onderscheiden van jihadi’s. De 

bezoekers van quiëtistische en politieke organisaties hebben evenwel zeer 

verschillende achtergronden. Zo bezoeken soennitische moslims die geen salafistische 

geloofsleer volgen, wel eens een lezing of conferentie van een salafistische 

organisatie of verrichten het gebed in een salafistische moskee. Er is evenmin altijd 

een scheidslijn onder de salafistische stromingen wat betreft moskeegang. Sommige 

quiëtistische salafi’s bezoeken bijvoorbeeld politieke organisaties en vice versa. Ook 

gelovigen met opvattingen die sterk beïnvloed zijn door jihadi’s en takfiri’s bezoeken 

de moskeeën, ondanks de oplettendheid van besturen om deze lieden buiten de deur te 

houden. De scheidslijnen tussen de verschillende salafi-netwerken zijn overbrugbaar 

en onderhandelbaar. Er zijn zelfs enkele sjiieten en koranieten
216

 die een salafistische 

moskee van het eerste niveau bezoeken, hoewel de salafi-beweging diversiteit in 

islamitische interpretaties ontkent en sterk anti-sjiitisch is. Deze niet-salafistische 

moslims zullen hierbij echter niet te koop lopen met hun verschil in religieuze 

achtergrond, tenzij ze expliciet uit zijn op discussie. Het beleven van de eenheid onder 

moslims wordt vaak als uitgangspunt gebruikt om onrust als gevolg van diversiteit in 

de moskee te vermijden. 

 
‘Een sjiitische vrouw kwam een keer naar me toe in de moskee (As-Soennah moskee) en ze feliciteerde 

me omdat ik de islam heb omarmd. Ik heb haar omhelzingen beantwoord (ongemakkelijk, IR). Het is 

moeilijk. Ik weet wel dat zij sjiiet is, maar ze blijft toch mijn zuster hoewel ik hoop dat Allah haar weer 

zal leiden.’ (Diana, bekeerling)  

 

Deze gebeurtenis is exemplarisch voor de manier waarop salafi’s vaak worstelen met 

de omgang met niet-salafistische moslims, waarbij ze schipperen tussen het in stand 

houden van broederschap en eenheid aan de ene kant en da’wa, terechtwijzing en 

zuivering aan de andere kant.  

De diversiteit is echter niet onbegrensd: er zijn niet-salafistische moslims die de 

salafistische organisaties bewust mijden. Sommige groepjes salafi’s komen bewust 

niet in een (salafistische) moskee, omdat ze vinden dat die niet de juiste weg volgt. 

Daarnaast komen de theoretisch afgebakende stromingen in mengvormen en ambigue 

variaties voor (zie ook Hamid, 2009). Er ontstaat bovendien ambiguïteit, doordat het 

voor gelovigen niet altijd duidelijk is welke predikers tot de ‘juiste’ stroming behoren 

en betrouwbaar zijn. Er zijn salafi’s die bedreven zijn in het bekendmaken van namen 
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van geleerden van andere salafi’s die in hun ogen niet de juiste manhaj 

(methode/weg) volgen. Dit wordt in het kader van het voorkomen van fitna en het 

behoud van eenheid lang niet altijd gewaardeerd. Door (openbare) weerleggingen van 

geleerden kunnen diffuse grenzen weer op scherp worden gesteld. Discussies tussen 

verschillende salafi-stromingen spelen zich voornamelijk op het internet af, mede 

omdat het voeren van dit soort discussies binnen de salafistische organisaties niet 

wordt getolereerd. Op het internet is er meer bewegingsvrijheid. Verschillende salafi-

groepen vinden van elkaar dat ze fitna veroorzaken, roddelen, lasteren, hun begeertes 

volgen en niet de ‘juiste kennis’ hebben. In de argumentatie van de weerleggingen 

beroepen concurrerende netwerkjes zich vaak op dezelfde bronnen en geleerden (zie 

ook in Sani & Reicher, 1991). Eenheid is een ideaal, maar niet de realiteit. In de 

salafistische moskeeën worden discussies uit de weg gegaan of in de kiem gesmoord, 

in het kader van het voorkomen van fitna, verdeeldheid in de groep, het benadrukken 

van de eenheid van de umma en hun claim op zuiverheid en authenticiteit. Daardoor 

wordt een idee van eenheid hoog gehouden, terwijl stilzwijgend diversiteit wordt 

geaccepteerd.  

 

De verschillende salafi-netwerken bestaan meestal niet gescheiden van elkaar; er is 

sprake van veranderlijke grenzen en ambiguïteit. Diversiteit is nog meer aan de orde 

in en rondom organisaties van het tweede en derde niveau
217

 waar minder sprake is 

van een duidelijk gedefinieerd salafistisch bestuur. Niet alleen op het niveau van de 

predikers en organisaties bestaan dus diffuse grenzen wat betreft geloofsinterpretaties, 

ook onder de participanten. De scheidslijnen tussen verschillende netwerken zijn 

zeker niet altijd scherpomlijnd, maar worden voortdurend opnieuw gedefinieerd en 

overbrugd. In en rondom de salafistische organisaties van de onderscheiden niveaus 

zijn de religieuze achtergronden van de betrokkenen divers. 

 

Hoewel gelovigen hun geloof zeer verschillend kunnen beleven en verschillend 

denken over politieke aangelegenheden, leven zij in de meeste gevallen niet 

geïsoleerd van elkaar. De verschillende gelovigen ontmoeten elkaar in de salafistische 

organisaties van de verschillende niveaus maar bovendien in de moskee, op school, in 

werksituaties, op straat en in hun vrije tijd (zie ook De Koning, 2009b). In dezelfde 

broeder- en zusterschappen en vriendengroepen kunnen meer geloofsinterpretaties 

voorkomen. Sommige groepjes kunnen zich soms isoleren. Dit komt vooral voor 

onder fanatieke of geradicaliseerde salafi’s. Het Hofstadnetwerk ging zich op den 

duur bijvoorbeeld meer en meer isoleren (De Koning & Meijer, 2011). Zodra een 

groepje zich isoleert, komt de autonomie van deelnemende individuen onder spanning 

te staan omdat het de exitmogelijkheden beïnvloedt. Het is ongunstig voor de 

autonomie van radicalen dat salafistische organisaties radicale salafi’s de toegang 

weigeren. Het werkt immers isolement in de hand. Het is daarentegen gunstig voor de 

autonomie van individuen als salafistische organisaties hun activiteiten voor iedereen 

toegankelijk houden ongeacht geslacht, leeftijd en religieuze gezindte en zo 

verschillende mensen aantrekt.  

Er is veel onenigheid en discussie in de salafi-beweging. Deze discussies zorgen 

enerzijds voor diversiteit en vergroting van autonomie, anderzijds kunnen de 

discussies ervoor zorgen dat scheidslijnen tussen groepen verscherpt worden. 

Hierdoor wordt diversiteit niet geaccepteerd en gaan groepen zich isoleren van 

andersdenkenden waardoor autonomie in het gedrang komt. In het kader van de 
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autonomie van het individu is het van belang dat verschillende salafi-gelovigen en 

andersdenkende moslims met elkaar in contact staan. 

 

Diversiteit in participatievormen en motivatie  

 

Niet alleen de religieuze en etnische achtergrond van de participanten in de salafi-

beweging is divers, ook de vormen van participatie zijn verschillend. Deze diversiteit 

in  participatievormen komt in de eerste plaats door de verscheidenheid in het aanbod 

van de organisaties, maar ook door de verschillende vormen van lezingen, lessen, 

conferenties en vrijdagspreken. De bezoekersaantallen, participatievorm en mate van 

betrokkenheid verschillen naar gelang de aard van de activiteiten. De lessen verzorgd 

door salafistische organisaties worden door een vast, maar beperkt aantal leerlingen 

bezocht, hoofdzakelijk afkomstig uit de directe omgeving. Het gaat om enkele 

tientallen gelovigen per organisatie. Inschrijving hiervoor is verplicht en bij deelname 

wordt een grote mate van betrokkenheid verwacht. Voor andere activiteiten, zoals 

vrijdagspreken, lezingen, jongerenavonden en conferenties is inschrijving en 

continuïteit van deelname niet aan de orde en zijn toegankelijk voor iedereen. De 

vrijdagspreken zijn openbaar en worden afhankelijk van tijdsperiode, 

weersomstandigheden en vrije dagen bezocht door een groter aantal bezoekers, 

bestaande uit een vaste kerngroep en gevarieerde andere bezoekersgroepen. Deze 

bezoekers komen hoofdzakelijk uit de directe omgeving, waaronder mensen die in de 

buurt werken. Er zijn mensen die speciaal voor de desbetreffende moskee komen, 

maar elders wonen. Een vrijdagspreek in de El-Fourkaan en de As-Soennah moskee 

kan tussen de 300 en 1500 bezoekers trekken. De vrijdagspreken trekken in 

tegenstelling tot de andere activiteiten overwegend ouderen, vooral vanwege het 

tijdstip waarop werkenden en studerende jonge mensen meer moeite hebben om dit 

ritueel bij te wonen. 

 

De (meerdaagse) conferenties en lezingen zijn meer dan de lessen gericht op een 

bredere doelgroep en zijn laagdrempelig, waardoor een zeer gevarieerde en brede 

groep bezoekers wordt aangetrokken. Bij deze activiteiten overheerst de aanwezigheid 

van jongeren. Conferenties trekken in tegenstelling tot andere activiteiten meer 

bezoekers uit de rest van het land en België. Sommige conferenties hebben een 

internationaal karakter waarbij internationale sprekers worden uitgenodigd uit 

bijvoorbeeld Engeland, België, Duitsland, Marokko en Saoedi-Arabië. Ze kunnen een 

semiopenbaar karakter hebben. Soms wordt inschrijving op prijs gesteld door de 

organisaties, maar lang niet iedereen schrijft zich daadwerkelijk in. Tijdens de 

activiteiten is het een in- en uitloop van mensen, waardoor er sprake is van een 

informele organisatie en een bepaalde mate van vrijblijvendheid. Mensen raken 

bekend met deze activiteiten via advertenties op het internet en via mond-tot-

mondreclame. Ze zijn daardoor vaak van tevoren niet op de hoogte van de precieze 

tijd en inhoud van de activiteiten. Het feit dat er een lezing of conferentie wordt 

gehouden, is voor veel gelovigen reden genoeg om te gaan. Lezingen kunnen 20 tot 

100 bezoekers trekken, conferenties doorgaans 200 tot 800 gelovigen. De conferenties 

trekken een brede groep moslims die zich lang niet altijd lieert aan de salafi-beweging 

(zie ook De Koning, 2009b: 382). Door de laagdrempeligheid, benadrukt met de 

slogan ‘iedereen is welkom’ op de aankondigingen en de informele organisatie, is de 

diversiteit en het verloop van de bezoekers tijdens deze activiteiten zeer groot.  
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Salafistische organisaties organiseren conferenties en lezingen met als doel gelovigen 

kennis te laten vergaren over de salafistische geloofsleer, zodat zij gelovigen aan hun 

doelstellingen kunnen verbinden. Als een prediker of imam begint met een lezing of 

andere activiteit wordt stilte en discipline van de bezoekers gevraagd. Een deel van de 

bezoekers, met name jongeren die lessen volgen, maakt driftig aantekeningen. Ze zijn 

leergierig en gretig op zoek naar, zoals ze zelf zeggen, ‘betrouwbare kennis’ over de 

islam. De organisatie waarschuwt telkens weer voor de gevaren van het internet. 

Hoewel bezoekers dit medium veelvuldig raadplegen, wordt informatie-inwinning uit 

de eerste hand toch geprefereerd. De discipline die nodig is om een hele conferentie 

(dawra) of een lezing actief te volgen, moet niet onderschat worden. De salafistische 

predikers eisen een studieuze houding tijdens de activiteiten. Predikers wijzen de 

gelovigen regelmatig op onoplettendheid, gebrek aan discipline of op aanwezigheid 

met de verkeerde intentie. De grote activiteiten vinden plaats in de gebedsruimte, 

waar eenieder genoodzaakt is op de grond te zitten. Sommige bezoekers hebben 

moeite de aandacht erbij te houden, omdat het bijvoorbeeld geen interessante spreker 

is, de inhoud niet begrepen wordt, ze de Nederlandse dan wel Arabische taal niet 

machtig zijn, afgeleid worden door kinderen die spelen, of vermoeid raken. Het idee 

dat kennisvergaring een verplichting is en aanbidding van Allah het doel ervan, houdt 

de bezoekers gemotiveerd. Ook door de sociale controle worden gelovigen bij de les 

gehouden. Desondanks is er een bepaalde mate van vrijblijvendheid van deze 

activiteiten en lopen mensen voortdurend in en uit. 

 

De conferenties en lezingen bieden meer dan alleen een mogelijkheid om kennis te 

vergaren. De conferenties duren één tot drie dagen. Bij meerdaagse conferenties 

blijven soms gelovigen in de moskee slapen. Conferenties en lezingen worden 

georganiseerd rond de gebedstijden. Tussen de gebedstijden in zijn er lezingen, 

quizzen waarbij prijzen te winnen vallen (meestal religieuze boeken), vraag- en 

antwoordsessies en films met een religieuze boodschap. De conferenties zijn gratis en 

vaak zijn er gratis of tegen een klein bedrag maaltijden verkrijgbaar (ook een 

motivatie om te komen). Er wordt samen gegeten tijdens de conferenties. Het 

samenzijn met ‘broeders en zusters’ wordt door velen als belangrijk onderdeel 

beschouwd. Tijdens de activiteiten zijn er kraampjes met islamitische kleding, 

boeken, verzorgingsproducten en etenswaren. Veel gelovigen nemen hun kinderen 

mee. Zij spelen in en rondom het terrein van de moskee. Vaak verzorgt de moskee 

ook kinderopvang. Tijdens de gezamenlijke gebeden spelen kinderen tussen de 

biddende mensen in. Sommige jongetjes dragen islamitische kleding
218

 en meisjes 

experimenteren met speciale hoofddoekjes voor kinderen. De vrouwen die niet mogen 

bidden (omdat ze bijvoorbeeld onrein zijn omdat ze menstrueren), zitten tijdens de 

gebeden langs de kant of wachten buiten en houden ondertussen een oogje in het zeil 

opdat de kinderen de biddende mensen niet te veel storen. Soms kan de drukte erg 

oplopen en zijn gelovigen genoodzaakt om buiten de moskeemuren te bidden. Veel 

gelovigen vinden het gezamenlijke gebed het hoogtepunt van dit soort activiteiten.  

Tussen de gebeden en de activiteiten door is het erg druk. Gelovigen praten en lachen 

met elkaar. Verhalen worden verteld, nieuwe kleding wordt gepast, nieuwe 

ontmoetingen vinden plaats, lezingen en religieuze muziek worden per telefoon 

beluisterd en uitgewisseld. Hoewel conferenties en lezingen onder het mom van 

kennisvergaring worden opgezet en aangeprezen, is samenzijn en ontmoeting zeker 
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een belangrijke dimensie van participatie. De ontmoetingen tussen gelijkgezinden zijn 

de belangrijkste drijfveer voor participanten om een conferentie of lezing te bezoeken.  

Mensen komen uit het hele land, waardoor er geregeld onverwachte ontmoetingen 

plaatsvinden tussen vrienden of familieleden die elkaar lang niet meer gezien hebben. 

Jongeren die elkaar van tevoren alleen via internet kenden, komen elkaar in levende 

lijve tegen. De bezoekers vinden ook dat het een manier is om nieuwe broeders en 

zusters te leren kennen. Het gevoel van broeder- en zusterschap wordt zeer sterk 

beleefd tijdens de activiteiten. Tijdens de gebeden ervaren ze het samenzijn, maar ook 

als ze samen luisteren en kijken naar lezingen en filmpjes. Soms worden bepaalde 

filmpjes zeer emotioneel beleefd en huilen ze gezamenlijk. Deze collectieve beleving 

werkt sterk bindend, het schept een gevoel van eenheid en broederschap. Dit 

eenheidsgevoel wordt broeder- en zusterschap genoemd, en wordt het sterkst ervaren 

tijdens de verschillende activiteiten. De aanwezigheid van mensen met diverse 

achtergronden wordt als symbool van broederschap en als ‘schoonheid’ van de islam 

ervaren. De moskee wordt ervaren als een plek waar je moslim zijn een 

vanzelfsprekendheid is en niet verdedigd of verantwoord hoeft te worden. De 

gelovigen ervaren de wereld buiten de moskee als een terrein waar hun identiteit 

voortdurend ter discussie staat en bevochten moet worden. De moskee is één van de 

weinige plekken waar ze zichzelf kunnen zijn. Mensen stellen geen vragen over hun 

moslimidentiteit en ze kunnen er in alle vrijheid hun manier van islam praktiseren. 

Menigeen vindt de moskee een veilige en vrije omgeving.  

Een jongen kondigt een salafistische conferentie als volgt aan op internet:  
 

‘Salam oleikoem broeders en zusters, Het wordt een hele mooie conferentie in sh’Allah. Er zijn een 

aantal bekende lezers die lezingen gaan geven over de dood, het graf en het hiernamaals. Bovendien 

wordt er een lezing geven over hoe je je zomervakantie kan benutten volgens de islam. Dat wordt in 

sh’Allah een hele mooie afsluiting van het (werk)jaar. Bovendien leren wij andere broeders kennen uit 

andere steden. Voor de zusters geldt ook precies hetzelfde. En het nachtgebed samen verrichten! Dat is 

toch prachtig? Kortom: Allah aanbidden, broederschap, kennis, elkaar adviseren, andere sfeer. Is dat 

niet mooi?’
219

 

 

De Koning stelt terecht dat de banden die worden gesloten, aangehaald of versterkt 

tijdens de activiteiten, zoals een conferentie, bijdragen aan ‘een congruentie tussen de 

participatie in de salafi-beweging, het sociale netwerk van de participanten en hun 

levensstijl’ (De Koning, 2009b: 383). Tijdens de activiteiten worden nieuwe sociale 

relaties opgebouwd en bestaande relaties opgehaald. De sociale relaties dragen bij aan 

een duurzame participatie. Daarmee dragen de activiteiten die de salafistische 

organisaties aanbieden bij aan de opbouw van een morele gemeenschap. 

 

Gelovigen bezoeken de activiteiten van de salafistische organisaties om religieuze 

redenen, maar ook andere motieven spelen een rol. De organisaties benadrukken dat 

het bezoeken van de moskee voor het gebed of een lezing een daad van aanbidding is 

en een goede manier om kennis te vergaren (van de correcte islamitische levensstijl). 

Daarmee wordt participatie een doel op zich, omdat het de transformatie die de salafi-

beweging beoogt, concretiseert (De Koning, 2009b: 380). Met deze activiteiten 

proberen de organisaties participanten aan de salafi-beweging te binden. Bezoekers 

van de activiteiten stellen dat de aanbidding van Allah, door het opdoen van kennis en 

deelname aan de gezamenlijke rituele praktijken een belangrijke motivatie van 

deelname is. Bezoek aan de activiteiten is hasanat die beloning kunnen opleveren. 
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‘Gelukkig zijn we gekomen, alleen al voor de weg hiernaartoe hebben we hasanat ontvangen en daar 

gaat het om’. (drie gelovigen beklagen zich over het lawaai tijdens een conferentie in de Annour 

moskee in Den Haag, al wachtend op de tram. Een van de drie benadrukt de verdienste ondanks dit 

ongemak en hun vroegtijdig verlaten van de moskee)  

 

‘Voor elke stap die je naar de moskee zet, krijg je punten.’ (Abida)  

 

Zo zijn sommige gelovigen er voortdurend op gefocust hasanat te verrichten met het 

oog op het hiernamaals. Zij geven aan dat door lezingen en conferenties te bezoeken 

‘hun iman versterkt wordt’ en dat ze ‘standvastiger in het geloof worden’, doordat de 

inhoud van de preken, alsook de participanten elkaar ‘aansporen tot het goede’ (zie 

ook De Koning, 2009b: 382). Het idee heerst onder salafi’s dat dagelijkse bezigheden 

je geloof doen verslappen, omdat je onderhevig bent aan tijdslimieten, drukte, 

verplichtingen en verleidingen. Salafi’s stellen dat het bezoek aan salafistische 

activiteiten je weer bewust maakt van je belangrijkste taak in het leven: aanbidding.  

Ook minder religieuze motivaties trekken mensen massaal naar de moskee tijdens 

lezingen en conferenties. Vaak zijn het pragmatische redenen waarom mensen kiezen 

voor het bezoeken van activiteiten: 

 

- Salafistische organisaties zijn zeer actief, waardoor zij soms de enige 

aanbieder zijn van religieuze activiteiten in de buurt.  

- De meerderheid van de activiteiten wordt in het Nederlands aangeboden. Dat 

trekt moslims die in Nederland zijn opgegroeid, voornamelijk 

moslimmigranten van de tweede en derde generatie en Nederlandse 

bekeerlingen. Het grootste gedeelte van de bezoekers is de Arabische taal niet 

machtig of heeft er beperkte kennis van.  

- Sommige gelovigen voelen zich aangetrokken tot de rechtlijnigheid en 

daarmee duidelijkheid waarmee religieuze kennis wordt gecommuniceerd.  

- De predikers worden als charismatische sprekers ervaren die inspelen op het 

dagelijks leven in Nederland. Ze gebruiken metaforen en voorbeelden in hun 

lezingen waar gelovigen in de Nederlandse context zich in herkennen. De 

metaforen zijn ook vaak gericht op jongeren en hun levenssfeer.  

 

Participanten hoeven het overigens niet altijd eens te zijn met de inhoud van de 

voordrachten. Zo zijn er deelnemers die enkel een lezing bijwonen, omdat ze de 

kennis of de uitspraak van het Arabisch bewonderen van de predikers. De salafi-

beweging probeert zich op te werpen als de representant van de ‘ware’ islam. Dat lukt 

voor zover een brede groep moslims de salafistische predikers beschouwt als 

‘betrouwbare mensen van de kennis’ en een bezoek aan een les of preek hiermee 

wordt gemotiveerd. Veel jonge moslims zijn op zoek naar de ‘echte’ en/of ‘zuivere’ 

islam die losstaat van de tradities van hun ouders en vinden dat bij de salafi-beweging. 

 

De salafi-beweging voorziet kortom in allerlei religieuze en sociale activiteiten. 

Overigens moet worden opgemerkt dat veel activiteiten in meerdere mate via 

internettoepassingen worden aangeboden, zoals via sociale media, chatrooms en 

video- en geluidsopnamen van bijvoorbeeld lezingen, die soms live plaatsvinden en 

waarbij interactiviteit mogelijk is. Hierdoor valt het fysieke aspect van het samenzijn 

weliswaar weg, maar ontstaat er een virtueel samenzijn, dat niet meer gebonden is aan 

plaats (en tijd). Dit heeft in het kader van participatie meerdere consequenties. 

Enerzijds worden de participatievormen hierdoor uitgebreid door bredere 
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toegankelijkheid. Anderzijds is er een grotere mate van anonieme participatie, 

waardoor sociale druk en sociale controle, zoals die soms in de salafistische 

organisaties wordt beleefd, in mindere mate aanwezig zijn.  

 

Hoewel de participatie aan activiteiten een belangrijke functie vervult in de 

geloofsbeleving, is de binding met de salafistische moskee of organisatie lang niet 

altijd langdurig of intensief van aard. Niet alleen de participatievormen verschillen, 

ook de mate waarin gelovigen participeren in de salafi-beweging varieert. Sommigen 

staan slechts incidenteel in contact met de salafi-beweging of bezoeken nooit een 

salafistische activiteit. Sommige gebruikers van salafistische informatie beperken zich 

in hun kennisvergaring tot audiovisuele middelen, internet en interpersoonlijke 

contacten. De mate van betrokkenheid loopt uiteen van zeer intensief tot vermijdend.  

 

In deze paragraaf is naar voren gekomen dat er grote diversiteit bestaat in motivatie, 

participatievorm, mate van binding met de salafistische organisaties en achtergronden 

van de participanten in de salafi-beweging. De participatie in de activiteiten die de 

salafi-beweging aanbiedt is geen gevolg van een eenduidige morele oriëntatie onder 

haar participanten (De Koning, 2009b: 384). Kenmerken van de salafi-beweging 

leiden tot verschillende intensiteit en vormen van participatie, zoals bijvoorbeeld haar 

laagdrempelige karakter, haar claim op authenticiteit en zuiverheid, maar bovendien 

de interne verdeeldheid en de cultuur van het elkaar aanspreken. Deze elementen 

kunnen zowel een barrière opwerpen als een stimulans zijn voor actieve of duurzame 

participatie van gelovigen in de salafi-beweging. Ook is er naargelang de aard van de 

activiteiten een bepaalde mate van vrijblijvendheid en is deelname niet verplicht. De 

diversiteit in participatievormen, motivaties en persoonlijke achtergronden van de 

participanten zijn gunstig voor de autonomie van de betrokkenen. In de eerste plaats 

omdat door deze diversiteit participanten tot een bepaalde hoogte in contact treden 

met andersdenkenden en zo toegang krijgen tot alternatieven en keuzemogelijkheden. 

Maar hierbij moet een kanttekening worden geplaatst. De discussies en onenigheid 

binnen de salafi-beweging zorgen enerzijds voor diversiteit en vergroting van 

autonomie, anderzijds kunnen de discussies ervoor zorgen dat scheidslijnen tussen 

groepen verscherpt worden. Diversiteit kan niet gewaardeerd worden en groepen 

kunnen zich isoleren van andersdenkenden, met als resultaat dat de autonomie weer in 

het gedrang komt.  
 

8.3 Groepsidentiteit: broederschap/zusterschap, kleding en taal  

 

In de vorige paragraaf heb ik duidelijk gemaakt dat er in de participatievormen, 

achtergronden en motivaties van gelovigen in de salafi-beweging grote diversiteit 

bestaat. Niettemin wordt door de salafi-beweging de nadruk gelegd op broederschap 

en eenheid en probeert de salafi-beweging door strikte geloofs- en gedragsregels en 

rituelen gelovigen aan zich te binden. Uniformiteit kan zich dus ook voordoen in het 

creëren van een bepaalde groepsidentiteit. De uitingen van broederschap, kledingstijl 

en taal weerspiegelen het streven naar een uniforme groepsidentiteit van ‘ware’ 

moslims. Het creëren en het uiting geven aan een groepsidentiteit op basis van 

broederschap, uiterlijk en taal is een kenmerk van de utopische beweging en draagt bij 

aan de binding van de participanten aan de beweging (Kanter, 1972). De 

groepsuitingen lijken op het eerste gezicht op gespannen voet te staan met de 

autonomie van betrokkenen, omdat het geen ruimte biedt voor individuele keuzes, 

verschillen en interpretaties en een sterke binding de kosten van uittreding vergroten. 
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Ik wil in deze paragraaf laten zien dat deze uniformiteit echter in de praktijk niet altijd 

even eenduidig is en ook niet altijd bereikt wordt.  

 

Broederschap en zusterschap 

 

Het idee van broederschap is een belangrijk element in de geloofsbeleving van 

salafistische moslims, draagt bij aan de betrokkenheid van gelovigen in de salafi-

beweging en versterkt het idee te behoren tot een gemeenschap van gelovigen (zie ook 

De Koning, 2009b). Gelovigen ervaren een sfeer van broederschap en zusterschap 

tijdens de activiteiten die de salafi-beweging aanbiedt. Het is een belangrijk motief 

om een bezoek te brengen aan salafistische organisaties. Het is bovenal een 

belangrijke dimensie van de geloofsbeleving die hoort bij deelname aan de salafi-

beweging. Salafi’s stellen dat de band die ze onderling hebben op basis van hun 

geloof, dieper gaat dan vriendschappen en familiebanden. Het idee van de eenheid 

van de umma (wereldgemeenschap van gelovigen) wordt ervaren als 

grensoverschrijdend en etnisch neutraal. Broederschap en zusterschap overstijgen 

maatschappelijke verschillen op het gebied van afkomst, leeftijd, beroep, inkomen en 

uiterlijk.  

Salafistische gelovigen spreken elkaar aan met ‘mijn broeder’ (akhi) of ‘mijn zuster’ 

(ukhti), of ukhti fi l-din (mijn zuster in de godsdienst), die beschouwd kunnen worden 

als een uitdrukking van verwantschap. Deze benamingen kunnen boven het gebruik 

van iemands persoonlijke naam worden verkozen. Het is een teken van gelijkheid, 

solidariteit en intimiteit. Salafi’s communiceren onderling veel op een lichamelijke 

manier, zoals met innige omhelzingen, het kussen van elkaar, het hand in hand lopen, 

het tegen elkaar leunen en dergelijke (uiteraard met personen van het eigen geslacht). 

Als salafistische gelovige maak je spoedig deel uit van een (soms virtueel) netwerk 

van broeders en zusters. Hoewel persoonlijke communicatie tussen ‘niet-mahram’ 

broeders en zusters niet is toegestaan, vormt het internet een podium om toch met 

elkaar te praten en te discussiëren. Sommige gelovigen willen de scheiding tussen 

man en vrouw zeer strikt houden en geven in hun persoonlijk profiel aan geen 

personal messages te willen ontvangen van het andere geslacht. Zodra een gelovige 

deel uitmaakt van een mailinglist, krijgt deze zeer regelmatig, soms dagelijks, mailtjes 

met onder andere salafistische teksten, noodoproepen voor het geven van sadaqa of 

andere hulp, aankondigingen van activiteiten, YouTube-filmpjes et cetera. Op het 

internet heerst er een sfeer van broederschap en het geven van advies. Gelovigen 

delen elkaars goederen en diensten op basis van broederschap uit. Soms kennen 

gelovigen elkaar niet of nauwelijks. Ze geven aan de ander blind te vertrouwen, omdat 

ze ervan overtuigd zijn dat iemand die taqwa (godsvrees) bezit, eerlijk is. Daarnaast 

geloven ze dat iemand uiteindelijk berecht zal worden door Allah in het hier en nu, of 

in het hiernamaals. 

Broederschap symboliseert de eenheid van de salafi-beweging, markeert de grenzen 

tussen de groep en de buitenwereld, en verbindt de gelovige met de utopische 

beweging (Kanter, 1972). Deze verwantschapsrelaties bemoeilijken de 

exitmogelijkheden, doordat bij uittreding relaties op het spel kunnen komen te staan 

of verslappen. Uittreding wordt daardoor kostbaar. Gevoelens van loyaliteit kunnen 

een barrière voor uittreding zijn (volgens Hirschman, 1970).  

 

De betrokkenheid bij een gemeenschap van gelovigen en groepsidentiteit komt naast 

de opbouw van netwerken en het sluiten van vriendschappen ook tot uiting in 

levensstijlen: kleding en taal, en uiteraard ook in het rituele gedrag van salafi’s 
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(Kanter, 1972). Ze werpen symbolische grenzen op tussen insiders en outsiders en 

maken zich als deelnemers van de salafi-beweging herkenbaar (zie ook Adraoui, 

2009). Ik zal laten zien dat deze grenzen echter tijdelijk van aard kunnen zijn of steeds 

opnieuw gedefinieerd worden; ze zijn kortom onderhandelbaar. Het draait niet om 

slechts twee keuzes: conformisme of verzet. Er zijn meerdere vormen van omgang 

met religieuze autoriteit die belichaamd wordt door de religieuze regels (volgens 

Mahmood, 2005).  

 

Kleding en uiterlijk  

 

Kleding is een sterk symbool om de vereenzelviging met de salafistische 

geloofsbeleving naar de omgeving te communiceren. De groepsidentiteit onder 

salafistische gelovigen kan tot uiting komen in kledingstijlen conform de salafistische 

kledingcodes. Het heeft een sterk onderscheidend vermogen en symboliseert hun 

toewijding aan het geloof (zie ook AIVD, 2007; Bovenkerk & Roex, 2011; Kanter, 

1972; De Koning, 2009b; Moors, 2009). Mannen onderscheiden zich door een baard 

te laten staan en enkellange broekspijpen met daarbij soms islamitische kleding te 

dragen (meestal Saoedische of Afghaanse kledij).  
 

‘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.’ (Leila) 

 

Kledingrichtlijnen staan vooral voor vrouwen centraal in hun geloofsbeleving. 

Vrouwen kunnen een hoofddoek dragen door middel van abaya’s, jilbabs, ghimars of 

niqabs. Abaya’s en jilbabs zijn lange jurken die over kleding heen gedragen worden 

of onder een meer bedekkende sluier en die soms voorzien zijn van een hoofd 

bedekkend gedeelte. De niqab is een gelaat bedekkende sluier, meestal in het zwart, 

grijs, donkerblauw of -groen. De vrouw kijkt door een spleetje (soms voorzien van 

dun gaas). In de publieke opinie staat de niqab bekend als de burqa. Een burqa is een 

gewaad uit één stuk waarbij ook het gezicht wordt bedekt, en waarbij de vrouw door 

een vierkant gaasje kijkt, meestal in lichte pastelkleuren. De burqa wordt in 

Afghanistan gedragen. In Nederland komen geen burqa’s voor. De ghimar wordt het 

meest gedragen onder salafistische vrouwen. Dit is een heup-, knie- of enkellange 

hoofddoek uit één stuk, dat armen en boezem bedekt, maar het gezicht vrij laat. De 

niqab kan hierover heen gedragen worden. De kleding heeft meestal neutrale, 

onopvallende kleuren zoals zwart, donkerblauw, grijs of donkergroen.  

Deze kleding wordt gekozen op basis van een aantal voorschriften die gelovigen uit 

salafistische boeken, op basis van lezingen/preken of van salafistische internetsites 

halen. Er circuleren verschillende lijsten met voorschriften. Onderstaande lijst is een 

voorbeeld van voorschriften die worden uitgewisseld
220

. De kleding moet 

bijvoorbeeld: 

 

- het hele lichaam bedekken, behalve hetgeen dat uitgezonderd is;  

- zelf niet erg mooi zijn (zodat het de aandacht trekt); 

- niet doorzichtig zijn; 

- wijd zijn; 
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 Regels zijn gebaseerd op 

http://www.alfeth.com/nl/index.php?option=com_content&task=view&id=465&It 

emid=81, gezien 09 november 2008 en ‘De vrouw in de islam’ van uitgeverij Project Deen, vertaald 

door J. Ploeger (p. 31). 
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- ongeparfumeerd zijn; 

- niet op de kleding lijken van het andere geslacht;  

- niet lijken op de kleding van ongelovigen; 

- niet chique zijn (dat wil zeggen niet extravagant of overdreven duur);
221

 

- niet versierd zijn met kruisen of beelden van levende wezens. 

 

Het eerste voorschrift over bedekking komt voort uit het concept awrah: de delen van 

het lichaam die bedekt moeten worden omdat ze lust zouden opwekken. Het idee is 

dat de kledingvoorschriften in de eerste plaats fitna en zina (ontucht/overspel) 

voorkomen en daarnaast gelovigen onderscheiden van ongelovigen. De awrah is voor 

mannen en vrouwen niet hetzelfde. De mate van bedekking gaat over de definitie van 

de awrah, die verschillend wordt uitgelegd: horen bijvoorbeeld de handen en het 

gezicht van de vrouw tot haar awrah? Afhankelijk van welke interpretaties worden 

gevolgd, draagt een vrouw een niqab (met of zonder gaasje voor de ogen, afhankelijk 

van het gebruik van oogmake-up). Daarnaast wordt het dragen van een niqab gezien 

als een gebruik dat overeenkomt met de gewoontes van de sunna. Sommigen stellen 

dat enkele vrouwen rondom de Profeet Mohammed hun gezicht en handen bedekten. 

De regel stelt dat vrouwen de correcte hijaab (conform de bovenstaande regels) 

dragen zodra zij buitenshuis komen en wanneer zij in ruimtes verkeren waar niet-

mahram mannen aanwezig zijn. Als er ‘vermenging’ is van mannen en vrouwen dan 

zouden de vrouwelijke salafi’s deze regels in acht moeten nemen.  

 

De AIVD stelt terecht dat de kledingrichtlijnen een manier van de salafi’s is om zich 

te onderscheiden van anderen. De naleving van de regels is volgens de dienst 

dwingend. Het uiterlijk onderscheiden bemoeilijkt mogelijke uittreding (AIVD, 2007: 

41-42). Je zou inderdaad kunnen beargumenteren dat het om ‘een uniform’ gaat. De 

richtlijnen worden als dwingend gepresenteerd en niet onderhandelbaar. Maar dat 

neemt niet weg dat de praktijk complexer is en er niet slechts twee opties zijn: 

conformeren of verzetten. Salafi’s brengen de kledingvoorschriften verschillend in 

praktijk door verscheidene interpretaties, persoonlijke overwegingen en voorkeuren, 

en door het dagelijkse leven in de Nederlandse context dat soms om compromissen 

vraagt. Hierdoor is er diversiteit in uitvoering van en omgang met de regels. 

 

Er is in de praktijk bijvoorbeeld een meningsverschil over hoe om te gaan met het 

voorschrift om kledingstukken te mijden die op kleding van ongelovigen lijken. Deze 

regel volgt de gedachte dat salafi’s zich moeten onderscheiden van anderen, vanuit het 

idee ‘wie een volk imiteert behoort tot hen’. Dit idee van onderscheiden en afstand 

houden tot ‘het andere’ vindt zijn oorsprong in het concept al-wala wa-l-bara, dat ik 

in hoofdstuk 6 heb beschreven. Het is volgens dit concept bijvoorbeeld niet toegestaan 

voor een moslim om te participeren in niet-islamitische rituelen, feesten en dagelijkse 

gebruiken (bijvoorbeeld kleding, taal, manier van groeten). Moslims moeten zich 

kortom distantiëren van hetgeen niet-islamitisch is. Het concept omvat echter 

verschillende toepassingen en interpretaties in de praktijk. In de Nederlandse context 

zorgt dit uiteraard voor allerlei situaties waarbij compromissen worden gezocht. 

Omdat salafi’s en vooral vrouwen in hun dagelijks leven niet typisch salafistische 

kleding zoals een ghimar dragen, ontstaan er problemen met het kopen van kleding 

                                                           
221

 Dit voorschrift heeft te maken met het idee van gelijkheid en broederschap. Gelovigen mogen zich 

niet boven een ander stellen door rijkdom tentoon te stellen. Daarnaast worden wereldse rijkdommen 

minderwaardiger geacht dan de rijkdommen die salafi’s geloven te verkrijgen in het hiernamaals na een 

leven als ‘goede’ moslim.  
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die niet op kleding van ongelovigen lijkt. Vrouwen vinden alle verkrijgbare kleding 

op kleding van ongelovige vrouwen lijken. De meesten achten het daarom toegestaan 

om kleding te dragen van hedendaagse modewinkels zoals bijvoorbeeld de H&M, de 

Zara en de C&A. Zolang ze maar voldoen aan de andere voorschriften, zoals 

bedekking en het laten verdwijnen van lichamelijke vormen. Een broek wordt 

bijvoorbeeld als toegestaan beschouwd, mits deze wijd is. Er is enige rekkelijkheid bij 

de toepassing van de kledingvoorschriften. 

Daarnaast is het heel belangrijk om te benadrukken dat een groot deel van de salafi’s 

de correcte kleding parttime draagt (zie ook Moors, 2009; De Koning, 2009b: 383). 

De salafistische kleding wordt voornamelijk tijdens salafistische bijeenkomsten 

gedragen, zoals bij het gebed, lezingen, lessen en conferenties. Tijdens het bezoek aan 

deze bijeenkomsten en bij de verrichting van het gebed kleden gelovigen zich 

conform deze regels; in hun dagelijks leven volgen sommigen de laatste mode. 

Vrouwen dragen bijvoorbeeld een meer sociaal geaccepteerde hoofddoek of zelfs 

helemaal geen hoofddoek. De verandering van kleding in het dagelijks leven vloeit 

voort uit een gevoel niet geaccepteerd te worden of heeft praktische redenen, of omdat 

iemand aangeeft er persoonlijk nog niet aan toe te zijn, vanuit het idee dat het geloof 

een persoonlijke aangelegenheid is en een persoonlijk proces (zie hoofdstuk 6). Soms 

accepteren familieleden bepaalde kleding niet en kiezen salafi’s ervoor om in hun 

bijzijn andere kleding te dragen. Een kleine groep vrouwen en mannen kiest ervoor 

om dag in dag uit islamitische kleding te dragen, ook naar school of naar het werk. 

Een nog kleinere groep vrouwen draagt een niqab. Meestal hangt de omgang met de 

kledingvoorschriften samen met de gezinssamenstelling, de bezigheden buitenshuis of 

de uitoefening van een religieuze functie, zoals prediken of het gebed voorgaan. De 

vrouwen die voor de niqab kiezen, zijn meestal niet-werkend en getrouwd
222

. Ze 

geven aan niet alleen over straat te durven, omdat ze bang zijn voor negatieve of 

agressieve reacties. Sommigen kiezen ervoor om niet te werken of hebben moeite een 

baan te vinden waarbij het toegestaan is een niqab te dragen. Anderen werken in de 

thuiszorg (alleen bij vrouwen zodat zij de gezichtssluier kunnen afdoen tijdens hun 

werk) en in callcenters (waar klanten alleen telefonisch te woord worden gestaan). De 

vrouwen die een niqab dragen, genieten een hoge status onder veel salafi’s
223

. Ze 

worden bewonderd en geprezen. 
 
‘Deze vrouwen komen in de hoogste rangen van het paradijs’. (Jamilah)  

 

Het dragen van de niqab wordt beschouwd als vervolmaking van de praktisering van 

een ‘zuivere’ islam, de hoogste fase van persoonlijke religieuze ontwikkeling. Het 

dragen van de niqab wordt soms in één adem genoemd met het doen van hijra. 

Sommige gelovigen kiezen ervoor om te verhuizen binnen Nederland of uit 

Nederland, zodat zij ongestoord kunnen praktiseren zonder commentaar van anderen. 

Er worden echter in de salafi-beweging scherpe discussies gevoerd onder 

participanten over de wenselijkheid van het dragen van een niqab (Bovenkerk & 

Roex, 2011). Soms dragen vrouwen een niqab slechts tijdelijk, hoewel dat niet de 

bedoeling is. Ze zien dat als een keuze voor het leven. Maar veel vrouwen 

ondervinden er grote problemen door en worden agressief benaderd. Vrouwen 

proberen het, maar stoppen ermee omdat ze het gevoel hebben dat ze te veel 
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 Ik heb overigens ook vrouwen leren kennen die gescheiden, ongetrouwd of werkend zijn en die 

(parttime) een niqab dragen. 
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 Sommige salafi’s vinden het dragen van een niqab in Nederland echter onwenselijk of associëren 

het met jihadi’s en met een ‘foute’ manhadj.  
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provoceren en het beeld van de islam negatief beïnvloeden. Ze begrijpen dat mensen 

er moeite mee kunnen hebben en stellen dat het niet past in Nederland.  

 

Tijdens uitstapjes naar andere steden en salafistische activiteiten in andere plaatsen 

dan de eigen woonplaats, wordt geëxperimenteerd met het praktiseren van de 

kledingvoorschriften. Vrouwen testen bijvoorbeeld hoe het voelt om de niqab te 

dragen. De specifieke kleding geldt als markering tussen salafi's en niet-praktiserende, 

‘gewoonte-moslims’. Salafi’s gebruiken de kleding als een vorm van da’wa, het 

goede voorbeeld geven aan de ander.  

 

Kledingkeuze kan voor salafi’s bovenal op zichzelf een uiting zijn van autonomie. 

Omdat de salafistische kleding vaak allerlei reacties oproept, kan de keuze voor deze 

kleding symboliseren dat de drager ondanks sociale druk en commotie toch blijft 

aantrekken wat hij of zij zelf wil. Noties van religieuze standvastigheid gaan dan 

samen met noties van vrije keuze. Ter verdediging van de kledingwijze wordt daarbij 

een beroep gedaan op de geldende vrijheidsrechten. Hiermee is kleding niet alleen een 

uiting van religieuze markering en groepsidentiteit, maar ook een politiek statement. 

Er is hier geen sprake van een simpele oppositie tussen liberalisme en religieus 

conformisme of autonomie en onderdanigheid, maar van een vermenging van 

religieuze en liberale noties (Mahmood, 2001, 2005; Hirschkind & Mahmood, 2002; 

Scott, 2009). De keuze voor het conformeren aan een religieuze regel wordt uitgelegd 

als een vrije keuze. De notie van het zelf wordt geconstrueerd door middel van 

religieuze regels, waarin gestreefd wordt naar religieuze zelfverwezenlijking. Agency 

moet daarom niet alleen gedefinieerd worden als het vermogen van een individu om 

weerstand te bieden aan religieuze autoriteit. Een individu kan zichzelf definiëren op 

basis van een religieuze autoriteit en staat niet altijd in negatieve relatie tot deze 

autoriteit in termen van conformisme of verzet, waarbij het eerste een 

onderschikkende daad en de laatste een autonome daad is (Fadil, 2008; Mahmood, 

2005; Jouili & Amir-Moazami; 2006; Scott, 2009). De diversiteit in uitvoering van en 

omgang met de kledingregels geeft weer dat er geen nadrukkelijke binaire oppositie 

bestaat tussen conformisme of verzet. Er zijn zoals het bovenstaande laat zien, 

uiteenlopende vormen van agency (Mahmood, 2005; Scott, 2009). 

 

Taal 

 

Naast kleding werkt het taalgebruik onder salafi’s onderscheidend, bevordert het de 

ervaren groepseenheid en kenmerkt het de geloofspraktijk in de salafi-beweging die 

salafi’s verbindt aan de utopische beweging (volgens Kanter, 1970). Deze 

grensmarkeringen belemmeren vanzelfsprekend de exitmogelijkheden. Maar ook deze 

praktijk is niet eenvormig, waarbij zowel grenzen worden opgebouwd als weer 

afgebroken. 

Salafi’s gebruiken veelvuldig religieuze uitdrukkingen. De één is daarin meer 

volhardend dan de ander. Sommigen voegen aan bijna elke zin een islamitische 

uitdrukking toe. Veelgebruikte uitdrukkingen zijn: in sha’Allah, subhannallah, 

alhamdulillah, tabarikallah, astakfirulllah, khair in sha’Allah, allahu a'lam en 

bismillah. Het bezigen van enkele uitdrukkingen wordt verplicht bevonden. Als men 

over de toekomst spreekt is het nodig om in sha’Allah te zeggen. Er kan immers niet 

in de toekomst gekeken worden; Allah is de enige die de toekomst bepaalt. Salafi’s 

willen zich niet schuldig maken aan waarzeggingen, in verband met het verbod op 

shirk. De volgende dialoogjes illustreren dit. 
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Sophia: ‘Ik beloof je te bellen, Sanne.’  

Yasmina (boos, IR): ‘Wat zeg jij nou? Je kan helemaal niks beloven. Je weet nooit of je het kan 

waarmaken, dat bepaalt Allah alleen!’  

 

Ik tegen Iman: ‘Ik zal er zeker bij zijn volgende week (verwijzend naar een bijeenkomst, IR).’  

Iman: ‘In sha’Allah (roept, IR). We zullen zien wat Allah voor ons geschreven heeft.’  

 

Lofprijzingen die volgen achter de naam van God (subhana wa-ta'ala), de Profeet 

Mohammed (salla Allahu alayhi wa-sallam) en de metgezellen (radiya Allahu anhu) 

zien de meesten als een verplichting. Het typen van een sms’je wordt daardoor een 

tijdrovende bezigheid. De meesten gebruiken bij geschreven taal afkortingen. Strenge 

salafi’s accepteren deze afkortingen niet.  

Naast het veelvuldig gebruik van islamitische uitdrukkingen in taalgebruik, kunnen de 

benamingen die salafi’s zichzelf geven (zelfdefinities) een groepsidentiteit markeren 

of symboliseren (zie ook paragraaf 4.4). Er is echter een grote diversiteit en 

ambiguïteit in het gebruik van zelfdefinities. Zelfdefinities kunnen gebruikt worden 

door salafi’s om zich te onderscheiden van andere salafistische netwerken of niet-

salafistische moslims. Het gebruik van zelfdefinities kan een identiteit communiceren 

of een claim leggen op authenticiteit, waardoor er symbolische grenzen tussen 

insiders en outsiders worden opgeworpen. Een zelfdefinitie kan uitdrukking geven 

aan de positie ten opzichte van de maatschappij en andere moslims en daarmee 

lidmaatschap van een groep representeren of benadrukken. Zelfdefinitie kan een 

krachtig middel zijn om symbolische grenzen op te werpen en een 

gemeenschapsgevoel te creëren en te bekrachtigen, waardoor de exitmogelijkheden 

onder druk komen te staan. 

Het gebruik van bepaalde zelfdefinities is echter omstreden, veelvormig en 

veranderlijk in de praktijk (zie 4.4). Door deze ambiguïteit zijn de grenzen tussen 

salafi en niet-salafi vloeiend. Er is niet altijd meteen een duidelijke in- en outgroup op 

basis van de zelfdefinitie te ontdekken. Dit zorgt er weer voor dat de groepsvorming 

minder eenduidig is en de afbakening van grenzen voortdurend ter discussie staat, dat 

weer ten gunste komt van de exitmogelijkheden.  

 

Naast de islamitische uitdrukkingen en zelfdefinities communiceren salafi’s hun 

betrokkenheid bij de salafi-beweging in hun naamgebruik. Salafi’s gebruiken vaak 

naast hun eigen islamitische naam net als salafistische predikers, een kunya (een 

islamitische naam gecombineerd met (abu vader van of umm moeder van). Ze zien 

een dergelijke naam als sunna. Gelovigen relateren deze namen aan mensen die ze als 

voorbeeld zien, hun kinderen of toekomstige kinderen (bijvoorbeeld umm Khadija, 

abu Youssef). Deze namen worden onder elkaar gebruikt en ze fungeren op internet 

als nickname of msn-naam. De meeste salafistische predikers gebruiken een kunya als 

ze in het openbaar spreken. Het gebruik van een kunya maakt daarnaast hun rol als 

prediker gemakkelijker te scheiden van hun maatschappelijke rollen (bijvoorbeeld het 

beroep). Een kunya geeft zowel een bepaalde mate van anonimiteit als status. 

 

Broederschap, kleding en taal zijn symbolen die de morele grenzen articuleren en 

markeren tussen in- en outsiders en belichamen een groepsidentiteit. Deze 

groepsuitingen verbinden gelovigen met de utopische beweging, waardoor de 

uittreding bemoeilijk wordt en de autonomie van betrokkenen meer begrensd is 

(Kanter, 1972). Deze praktijken geven vorm aan de opbouw van een morele 

gemeenschap, maar zijn veelvormig, soms tijdelijk en aan verandering onderhevig, 
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waardoor de groepsgrenzen niet scherpomlijnd zijn en de oproep tot segregatie niet 

eenduidig wordt opgevat. De praktijk laat ambiguïteit zien (zie ook De Koning, 

2009b: 385; Schielke, 2009: 32-34). De keuze voor conformisme aan de regels kan 

omkleed worden met noties van vrijheid en autonomie, waarbij een beroep wordt 

gedaan op de geldende vrijheidsrechten. Daarnaast worden door een gebrek aan 

eenduidigheid en uniformiteit de exitmogelijkheden vergroot, omdat er ruimte is voor 

onderhandeling. Dat komt ten goede aan de condities van autonomie. Er is door de 

pluriformiteit immers meer ruimte voor individuele invulling en interpretatie. Ten 

slotte is er geen sprake van een eenvoudige binaire oppositie tussen 

onderdanigheid/conformisme en autonomie/verzet ten aanzien van religieuze 

autoriteit, maar van vermenging en meervoudige omgangsvormen met de religieuze 

dogma’s (Mahmood, 2005; Scott, 2009). Het streven naar autonomie en 

verwezenlijking van het zelf kan geformuleerd worden aan de hand van religieuze 

autoriteit.  

 

In de volgende twee paragrafen ga ik verder in op een paradox binnen de salafi-

beweging; er wordt zuiverheid en groepsidentiteit gepropageerd, maar dit leidt 

vervolgens tot ambiguïteit in sociale relaties (paragraaf 8.4) en maatschappelijke 

participatie (8.5). 

 

8.4  (Her)ontdekking van de islam en sociale relaties  

 

Doordat de salafi-beweging de opbouw van een morele gemeenschap nastreeft door 

de transformatie van individuele levensstijlen en de vorming van een uniforme 

groepsidentiteit, kan de betrokkenheid bij de salafi-beweging uiteraard ingrijpen in de 

sociale relaties van haar participanten. Ik wil in deze paragraaf laten zien dat dit echter 

plaatsvindt op verschillende manieren en in verschillende mate. Allerlei activiteiten 

die de salafi-beweging inzet om dit ideaal te bereiken gaan over de correcte 

islamitische levensstijl en de sociale omgang met anderen. In de activiteiten wordt 

uitgebreid aandacht besteed aan vriendschap, huwelijk, opvoeding, voedsel- en 

kledingpraktijken, en de correcte  invulling van werk en studie. Een utopische 

beweging, bindt haar participanten aan de beweging door relaties binnen en buiten de 

groep te reguleren en relaties buiten de groep te ontmoedigen (Kanter, 1972). In deze 

paragraaf beschrijf ik op welke wijzen de geloofspraktijk van salafi’s sociale relaties 

bepaalt. Verbinden zij consequenties aan hun geloofsbeleving, bijvoorbeeld in hun 

omgang met het andere geslacht, omgang met familie en keuze voor vrienden? In 

welke mate is er betrokkenheid of distantie? Leiden ze een sterk gesegregeerd 

bestaan, waarbij distantie tot andersdenkenden wordt nagestreefd? Zijn er exclusieve 

sociale relaties, die op gespannen voet staan met de exitmogelijkheden?  

Ik zal laten zien dat het streven van de salafi-beweging naar zuiverheid en eenheid 

wat betreft sociale relaties spanningen, tegenstrijdigheden en fragmentatie 

veroorzaakt. De ideologie van enerzijds afzijdigheid en anderzijds da’wa en 

broederschap draagt in zichzelf tegenstrijdigheden waardoor een ambigue praktijk 

ontstaat (volgens Schielke, 2009). 

 
Een breuk met het verleden en nieuwe vriendschappen? 

 

Voordat ik de sociale relaties beschrijf, zal ik eerst laten zien dat de participanten in 

de salafi-beweging allemaal spreken van een religieuze zoektocht. Deze zoektocht kan 

consequenties hebben voor hun sociale relaties. Alle informanten (jong, oud, 
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allochtoon, autochtoon, hoogopgeleid, laagopgeleid, man, vrouw, studerend, werken, 

getrouwd of ongetrouwd) geven aan dat zij, voordat zij op enigerlei wijze betrokken 

raakten in de salafi-beweging, in een religieuze zoektocht verkeerden of nog steeds 

verkeren. Zodra zij in de eerste fasen van hun religieuze ontwikkeling op zoek  gaan 

naar algemene kennis over de islam, komen zij al gauw in aanraking met salafistische 

informatiebronnen. Internet wordt vaak als kennisbron over de islam gebruikt en 

aangezien het salafisme dominant aanwezig is binnen het aanbod van islamitische 

websites, is salafistische kennis aanvankelijk de belangrijkste bron (zie ook Hamid, 

2009: 400-401) 

 
‘Het salafisme is vooral een fase in de ontdekking van het geloof, omdat het de enige informatiebron 

over de islam is.’ (Maarten, een niet-salafistische jongen) 

 

Salafistische organisaties doen hun best zichzelf als de vertegenwoordigers van de 

islam te presenteren en zijn daar voor een deel succesvol in. Salafi’s stellen 

nadrukkelijk dat zij zich met de 'echte' islam verbinden en deze vertegenwoordigen. 

Niet alle gelovigen weten dat de bronnen en kennis die zij verzamelen tijdens hun 

zoektocht, een salafistisch karakter hebben. Gelovigen geven verschillende redenen 

aan waarom zij zich op een gegeven moment (meer dan vroeger) zijn gaan verdiepen 

in het salafisme of waarom zij haar belangrijk achten in de religieuze ontwikkeling. 

De gepercipieerde negatieve beeldvorming en het ‘anders-zijn’ van moslims, en de 

grote media- en politieke aandacht voor de islam waren voor velen aanleiding zelf een 

zoektocht te starten naar wat de islam inhoudt (zie ook Jouili & Amir-Moazami, 

2006). De aanslagen op de Twin Towers in New York waren een vertrekpunt. 

Gelovigen stellen dat ze wilden uitzoeken of die aanslagen iets met de islam te maken 

hadden. Zoals een salafi mij gekscherend vertelt:  

 
‘11/9 was de beste da’wa voor de islam. Er is nog nooit zoveel aandacht voor de islam geweest, 

daardoor zijn er een recordaantal nieuwe bekeerlingen bijgekomen’.  

 

Er is sinds 11/9 uiteraard een wereldwijde explosieve aandacht ontstaan voor de islam 

door opiniemakers, journalisten, politici en wetenschappers. Deze groei is voor velen 

een stimulans geweest om een zoektocht naar hun moslimidentiteit en de islam in te 

zetten.
224

 Daarnaast spelen vragen over zingeving en identiteit een rol in de religieuze 

zoektocht. De salafi-beweging draagt hier allerlei instrumenten voor aan, in de vorm 

van geloofs- en gedragsregels voor moslims. Bovendien kan de salafi-beweging 

antwoord geven op vragen over zingeving, leven, dood en onzekerheden die een 

(jong) leven met zich meedragen. Omarming van een nieuwe (of hernieuwde) 

salafistische moslimidentiteit wordt beschouwd als een bevrijding uit ‘westerse 

oppervlakkigheid, zedeloosheid en materialisme’ en zij stellen betrokkenheid bij de 

salafi-beweging voor als een breuk met een zondig verleden (zie ook Adraoui, 2008; 

Geelhoed, 2011, 2011: 130-134; Schielke, 2009: 33). Salafi’s met islamitische ouders 

geven aan niet bekeerd te zijn tot de islam, maar ‘teruggekeerd’ te zijn tot de islam, 

wanneer zij spreken over de herontdekking van hun geloof en het breken met een 

verleden. Het is gebruikelijk onder gelovigen wanneer zij zich bij de salafi-beweging 

voegen (zowel bekeerlingen als ‘terugkeerlingen’), om een nieuwe naam te nemen die 

een nieuwe identiteit weergeeft, door of een Nederlandse naam te vervangen door een 
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 Dit betekent overigens niet dat het aantal bekeringen tot de islam daardoor toegenomen is of dat 

moslims meer volgens de islam zijn gaan leven. 
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Arabische, dan wel in de vorm van een zogenaamde kunya
225

. De salafistische 

geloofsbeleving is volgens de salafi’s een nieuwe zinnige, betekenisvolle en 

rustgevende invulling van het leven. Salafi’s benadrukken het contrast tussen de 

hernieuwde levensstijl en de voormalige levensstijl. 
 

‘Vroeger had ik veel vriendjes, zoop ik en ging met veel mannen naar bed. Ik volgde de laatste mode. 

Oh, ik moest al die blaadjes bijhouden. Ik zag er altijd tip top uit. Ik moest alles van de laatste trends 

weten. Maar uiteindelijk wist ik dat ik niks had. Ik voelde me leeg. Mannen wilden altijd iets van me 

omdat ze uiteindelijk toch met me naar bed wilden. Ik ben al mijn vriendinnen kwijt geraakt, ik heb 

alleen nog contact met mijn beste vriendin. Ik had wel 400 mensen in mijn telefoonlijst staan. Ik was 

echt populair. Nu blijkt wel dat dat nergens op gebaseerd was. Ik was een stuk vlees, meer niet.’ 

(Peggy) 

 

‘Een grote verandering in mijn leven is dat ik me veel minder druk maak en bij problemen mijn rust 

kan vinden. Ik weet nu als ik goed omga met de beproevingen die op mijn weg komen en daar goed 

mee omga en sabr heb, dan krijg ik daar een beloning voor. Je accepteert dingen beter dan vroeger. 

Sommige dingen zijn ook moeilijker geworden bijvoorbeeld het contact met mijn familie.’ (Karima) 

 

In het eerste citaat komt duidelijk naar voren dat Peggy het contact met vrienden en 

kennissen is verloren sinds haar bekering. Verandering van vriendengroep en het 

verlies van vrienden komt ook voor onder ‘terugkeerlingen’. Nieuwe ‘broeders en 

zusters’ komen in de plaats voor het verlies van oude vrienden. Daarnaast gaan 

salafi’s deel uit maken van een transnationale gemeenschap van ‘broeders en zusters’. 

Uit de citaten komt naar voren dat de nieuwe geloofsbeleving als een bevrijding wordt 

gezien van een vorig leven en van de wereld om hen heen. Salafi’s staan erg kritisch 

ten opzichte van de maatschappij, die in hun ogen zeer materialistisch is en immoreel. 

Gelovigen stellen een leven zonder islam voor als een leven van psychische leegte. 

Het salafisme geeft naar eigen zeggen rust. De eenduidigheid geeft gelovigen een 

duidelijke structuur in denken en in het dagelijks bestaan. Ze vinden dat ze gelukkiger 

zijn geworden sinds ze zijn gaan praktiseren. Ze geloven dat Allah hen, in het 

hiernamaals en in het wereldse, beloont voor hun vroomheid (zie ook Adraoui, 2008, 

2009). Zij zeggen dat ze die beloning daadwerkelijk ervaren. Ze zijn ervan overtuigd 

dat ieder mens gelukkiger zal zijn als deze ‘de islam’ zou praktiseren. Salafi’s zeggen 

beter om te kunnen gaan met moeilijkheden, ziekte en problemen sinds de 

(her)ontdekking van de islam. Ze geloven dat Allahs wil het lot bepaalt en dat de 

mens door hem beproefd wordt. Daarna zal Allah hen belonen en dat geeft rust. 

Gelovigen stellen dat de invulling die de (her)ontdekking van de islam hen heeft 

gegeven maatschappelijke en persoonlijke problemen overstijgt. De salafistische 

identiteit wordt voorgesteld als een afgebakende identiteit met duidelijke richtlijnen. 

Gelovigen geven aan dat de salafistische geloofsbeleving voor zekerheid, stabiliteit en 

voldoening heeft gezorgd (zie ook Geelhoed, 2011, Meijer, 2009). Ze waarderen de 

alomvattendheid en gepercipieerde helderheid van een salafistische geloofsbeleving 

en zien die als de oplossing voor persoonlijke problemen. Daarnaast stellen gelovigen 

dat deze beleving van de islam etnische verbondenheid en maatschappelijke status 

overstijgt. De salafi’s ervaren dat ze deel uitmaken van een transnationale (virtuele) 

gemeenschap van ‘broeders en zusters’. Er ontstaan nieuwe vormen van identificatie 

(De Koning, 2009b; Meijer, 2009: 13; Roy, 2004). De onenigheid, discussies en 

tegenstrijdigheden die binnen de salafi-beweging bestaan, kunnen echter juist 

onduidelijkheid en onrust scheppen en daarmee langdurige participatie in de weg 

staan.  
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 Zie paragraaf 8.3. 
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Er wordt onder salafi’s verschillend gedacht over de vriendschappelijke relaties tussen 

moslims en niet-moslims en het contact met niet-salafistische moslims (zie ook 

Geelhoed, 2011: 55-56). Vriendschappelijk contact met andersdenkenden vinden 

salafi’s tot een bepaalde hoogte weliswaar toegestaan, maar zij denken dat deze 

banden nooit het niveau bereiken van broeder- en zusterschap van moslims onderling. 

Verder stellen ze dat relaties met andersdenkenden de geloofspraktijk kan schaden. 

Enkele salafi’s geven te kennen dat ze gewild en ongewild oude vriendschappen door 

hun nieuwe religieuze beleving zijn kwijtgeraakt. Ze zijn ervan overtuigd dat dit geen 

echte vriendschappen waren en dat broeder- en zusterschap rijker en dieper is. 

Ondanks deze problematisering van vriendschap met andersdenkenden ligt de praktijk 

genuanceerder. Er zijn salafi’s die vriendschapsbanden blijven onderhouden met niet-

moslims of moslims, die niet-salafistisch of zogezegd niet praktiserend zijn. Sociale 

relaties zijn dan sinds interesse en betrokkenheid in de salafi-beweging niet 

veranderd. Ze geven wel aan dat dit contact soms moeilijkheden met zich meebrengt. 
 
‘Je moet de mensen om je heen goed benaderen, maar als ze je dwingen om zondes te begaan dan moet 

je afstand nemen. Je moet het goede beeld van de islam laten zien in het contact met je vrienden. Soms 

is het wel moeilijk met vrienden, je voelt je lastig, je moet bidden en met eten rekening houden en zo. 

Je hebt ook te maken toch met een beïnvloedingsproces en je wilt niet je standvastigheid kwijtraken. 

En het is zo dat je moslimbroeders en -zusters meer recht hebben op jou. Je hebt elkaar nodig.’ 

(Salima)  

 

Veel salafi’s vinden het overdreven om geen enkel vriendschappelijk contact te 

onderhouden met andersdenkenden, zoals Karim aangeeft: 

 
‘Vroeger had ik wel zo’n tunnelvisie. Dan denk je dat je zo min mogelijk te maken moet hebben met 

niet-moslims, om het rechte pad te bewandelen. Dat je je volledig moet isoleren. Maar dat is een 

verkeerd begrip. Sommige salafi’s die die oogkleppen nog op hebben, snappen niet waarom ik 

samenwerk met niet-moslims. (…) Ik ben toch ook onderdeel van die maatschappij? Het lukt hen ook 

niet om mij te weerleggen en ik weet ook zeker dat ik me baseer op de juiste islam, ik volg nog steeds 

de salafi methode.’ (Karim) 

 

Salafi’s hebben overwegend gemengde vriendengroepen en vinden het toegestaan om 

niet-islamitische mensen of niet-praktiserende moslims als vriend te nemen, mits van 

hetzelfde geslacht. Zij stellen persoonlijke grenzen in het contact met deze vrienden. 

Ze begeven zich bijvoorbeeld liever niet op plaatsen waar gerookt en gedronken 

wordt, maar een enkeling zal hierbij wel af en toe een uitzondering maken, als er een 

‘belangrijk doel’ mee gediend wordt. Salafi’s schipperen voortdurend tussen 

verschillende belangen. Lang niet altijd stellen ze in omgang met anderen de salafi-

identiteit voorop. 

Het komt ook voor dat salafi’s zeer geïsoleerd leven of dat in ieder geval nastreven. 

Zij hebben dan alleen contact met enkele broeders of zusters, waarvan zij vinden dat 

zij op de juiste manhaj (weg, methode) zitten. Zij spreken van een wedergeboorte 

sinds hun verbinding met de salafi-beweging, omdat zij op drastische wijze gebroken 

hebben met het verleden. Vanaf het moment dat zij voor een salafistische 

geloofsbeleving hebben gekozen, is de afstand toegenomen tot zaken die in hun ogen 

niet horen in de nieuwe geloofsidentiteit.  

 
Diana verhuisde van Tilburg naar Den Haag toen zij zich bekeerde tot de islam. Zij heeft nauwelijks 

nog contact met haar familie en vrienden die ze achterliet. Ze heeft nieuwe contacten opgedaan met 

andere ‘zusters’. Ze zegt dat ze oude foto’s heeft verbrand en al haar ‘westerse kleding zoals 

hakkenschoenen’ heeft weggegooid. 
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De familiebanden en vriendschappen die zij onderhouden, staan in dienst van da’wa 

(als het een niet-islamitisch persoon of niet-praktiserende moslim betreft) of in dienst 

van hun religiebeleving. 

 
‘Als jij niet geïnteresseerd zou zijn in de islam, of een poging ondernam om in ieder geval het beeld 

erover te nuanceren, zou ik niet met je praten. Waarom zou ik? Ik hoop dat je de zoetheid van de islam 

ooit zal omarmen en beschermd zal worden tegen de verschrikkingen van de hel.’ (Yasmina) 

 

Het handje vol broeders of zusters waarmee ze contact hebben, moet hen 

standvastiger in het geloof maken, door samen het geloof te beleven en elkaar nasiha 

te geven. Ze zeggen van hen te houden omwille van Allah.  
 
‘Je kan beter de ongelovige niet als vriend nemen. Ook moslims die zonden begaan kan je beter op 

afstand houden. Het is wel jouw taak om ze op hun zonden te wijzen en hen te adviseren, maar op een 

gegeven moment houdt het op en dan moet je afstand nemen. Niet in je hart, maar in het dagelijkse 

leven. Je kan ze wel nog bellen en zo maar dat is het dan ook. Je moet zoveel mogelijk met 

praktiserende mensen omgaan. Je moet de mensen goed uitkiezen. Het omgaan met de juiste mensen 

versterkt je iman. Het omgaan met de verkeerde mensen verzwakt je iman. Je hart is zeer veranderlijk, 

daarom moet je de goede mensen uitkiezen.’ (Leila) 

 

Deze minderheid vindt dat vriendschappelijk contact met niet praktiserende moslims 

of niet-salafistische moslims of niet-moslims (van hetzelfde geslacht) alleen kan 

plaatsvinden als het in dienst staat van de da’wa of een zakelijk karakter draagt. Zij 

leven in tegenstelling tot de meerderheid van de salafi’s een sterk gesegregeerd 

bestaan. Maar ook voor deze kleine minderheid is een totale segregatie niet altijd 

mogelijk door contacten met mensen op straat, op het werk, in de bus of trein en in de 

supermarkten. De dagelijkse praktijk ligt in tegenstelling tot de beoogde invulling van 

hun strikte opvattingen over de omgang met niet-moslims genuanceerder. 

Onvermijdelijk worden er compromissen gesloten en is er soms toch 

vriendschappelijk contact met niet-moslims (zie ook Geelhoed, 2011: 56). Ik ben 

situaties tegengekomen waarin salafi’s probeerden contacten met andere niet-

salafistische moslimvrienden en familie op afstand te houden, juist om een idee van 

broeder- en zusterschap met hen te bewaren. Maar vooral ook om niet met diversiteit 

in geloofsbeleving in aanraking te komen en zo conflicten te vermijden. Zij denken 

dat alleen door isolement het idee van zuiverheid en eenduidigheid van de 

salafistische geloofsbeleving in stand gehouden kan worden.  

 

De meerderheid van de betrokkenen in de salafi-beweging heeft dagelijks te maken 

met vrienden, buren, studiegenoten, collega’s én familieleden die niet-moslim zijn of 

de islam op een andere wijze beleven en interpreteren. Participanten van de salafi-

beweging breken lang niet altijd drastisch met een vorig leven. Dit komt doordat de 

reacties van de omgeving verschillen, doordat gelovigen de nieuwe geloofsbeleving in 

verschillende mate van strengheid praktiseren, religieuze beleving vaak gefaseerd 

verloopt en volledige praktisering van het salafistische ideaal welhaast onmogelijk is 

in de Nederlandse context. Een gelovige kan bijvoorbeeld steeds strenger in de leer 

worden, na verloop van tijd juist gematigder worden, periodes van strengheid hebben 

(bijvoorbeeld tijdens de Ramadan of door het contact met vrienden), alleen op 

bepaalde locaties uiting geven aan een salafistische geloofsbeleving of helemaal 

afstand doen van een salafistische geloofsbeleving. Gelovigen kunnen van 

geloofsbeleving- en interpretatie veranderen (zie ook Geelhoed, 2011). Hier zal ik in 

paragraaf 8.6 dieper op ingaan. Ik beschrijf nu eerst achtereenvolgens de ambivalentie 

van de relaties tussen salafi’s en hun familieleden en de relaties tussen de seksen. Is 
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hier sprake van inclusiviteit, homogeniteit en afzijdigheid die de exitmogelijkheden 

beperken? 

 

Salafi’s in conflict met familieleden  

 

De salafi-beweging geeft een tegenstrijdige boodschap af ten aanzien van de relatie 

met familieleden en in het bijzonder ouders. Enerzijds propageren predikers respect 

voor en gehoorzaamheid aan ouders (vooral voor de moeder) en het onderhouden van 

een goede band met hen. Anderzijds is deze gehoorzaamheid voorwaardelijk, omdat 

deze niet geldt als ouders tot zondigheid oproepen of dwingen, als een moeder een 

dochter bijvoorbeeld verbiedt om de hoofddoek te dragen. De salafi-beweging predikt 

afstand tot zaken die de islam verboden heeft. Wat dan te doen met een vader die bier 

drinkt tijdens het avondeten? De relaties tussen salafi’s en ouders die niet altijd een 

salafistische geloofsbeleving hebben, de islam niet praktiseren of niet-moslim zijn (in 

het geval van bekeerlingen), zijn daarom omgeven met ambivalentie. 

Salafi’s onderhouden contacten met familieleden, die niet-moslim zijn of die de islam 

beleven op een andere manier. Deze relaties kunnen wel onder druk staan of 

moeizaam verlopen. Zowel bekeerlingen als terugkeerlingen ervaren door hun 

(her)ontdekking van het geloof en de bijhorende verandering in levensstijl en –visie 

conflictueuze situaties met familieleden.  

 

De religieuze zoektocht van moslims met Marokkaanse achtergrond heeft een 

belangrijke andere dimensie, naast de zoektocht naar zingeving en de vragen die de 

publieke aandacht voor de islam oproepen. De salafi-beweging kan gelovigen 

voorzien van instrumenten om te rebelleren tegen een zogenaamde ‘cultuurislam’ van 

ouders en religieuze gezagsstructuren waarmee zij zich niet verenigen (zie ook 

Adraoui, 2009; Hamid, 2009; Mahmood, 2005). Vaak beschouwen gelovigen de islam 

die ze van huis uit meekrijgen niet als echt islamitisch. Vooral Marokkaanse 

gelovigen stellen dat de islam van hun ouders en familie gebaseerd is op traditie, 

gewoonte en cultuur en niet ‘echt’ islamitisch is. Ze beschouwen de salafistische 

islam als de ‘echte’ islam. De ‘niet-echte’ islam wordt afgedaan met denigrerend 

bedoelde termen als ‘cultuurislam’ en ‘gewoonte-islam’. Hiermee bedoelen ze de 

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

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

gewoonte. De salafi-beweging kan voor hen een voertuig zijn in conflicten met 

ouders, omdat het manieren verschaft om te rebelleren tegen tradities die ze van 

familieleden hebben geleerd. In de salafistische islam zien vrouwen uit islamitische 

gezinnen bijvoorbeeld ruimte voor een meer gelijke verhouding tussen mannen en 

vrouwen. Ze gebruiken de salafi-beweging als een manier om een emancipatie in 

naam van de islam te bewerkstelligen. 
 

‘Toen ik 16 jaar oud was, mochten wij als meisje niks. Nou ja, ik mocht nog wel iets meer dan de 

anderen. Ik mocht naar de film en zo, maar mijn vriendinnen mochten helemaal niks en hun broers 

mochten alles. Mijn ouders waren cultuur-moslims en zaten vast in tradities. Ze konden helemaal niet 

uitleggen waarom we bepaalde dingen niet mochten. Daar waren we (Malika en haar vriendinnen, IR) 

heel boos over toen. We zaten toen in VWO6 en we gingen dingen op zoeken op internet. En we 

ontdekten hele mooie dingen over de islam. We kwamen erachter dat bijvoorbeeld uithuwelijken 

helemaal niet toegestaan is in de islam en de dingen die we niet mochten stonden helemaal niet in de 

islam. Zie je nu wel, dachten we, wat onze ouders zeggen is echt achterlijk. Islam was zo leuk! Onze 

ouders konden ons niks over islam leren, dus we gingen zelf op zoek. Er ontstond een strijd tussen God 

en onze ouders. Van God mocht ik heel veel. Dingen die ik van mijn ouders helemaal niet mocht. Ik 
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voerde een dubbele strijd. Tussen God en ouders en tussen islam en de westerse maatschappij.’ 

(Malika) 

 

In dit citaat geeft Malika aan dat de islam een middel was om haar autonomie ten 

opzichte van haar Marokkaanse ouders die beperkingen oplegden, te bewerkstelligen. 

Dit punt komt ook in het volgende citaat naar voren. 

 
‘Alles wat wij als meisjes vroeger niet mochten en de jongens wel, dat klopt gewoon niet. Ik kan dat 

bewijzen met de Koran. Ik heb meer problemen met de Marokkaanse gemeenschap momenteel dan met 

de Nederlandse. Ik kom met kennis en ze nemen het gewoon niet van me aan, ze verwarren cultuur 

voortdurend met islam. Ze kunnen niet lezen of schrijven en hebben nog nooit een boek gelezen. Ze 

vinden dat ik nog te jong ben en dat ik het dan niet kan weten. Maar zij komen met de grootste onzin 

aan, dat jongens wel mogen stappen en meisjes niet. Terwijl de Koran dezelfde regels, rechten en 

plichten voorschrijft voor mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld make-up, Marokkanen denken dat als je 

naar buiten gaat dat je je ogen zwart moet maken. Terwijl het natuurlijk absoluut niet zo is. Of over 

gemengd huwelijksfeest. Ik ga daar gewoon niet naar toe. Absoluut niet. Ik weet dat het maar om een 

ding gaat: mannen bekijken, wie er leuk uitziet, wie het met wie doet enzovoorts maak mij niks wijs. Ik 

was ook zo dus. Ik praat mensen nooit streng toe, ik doe het alleen maar om te helpen. Sommigen 

weten gewoon niet waarom ze de hoofddoek dragen het gaat om de vormen, sommigen hebben niet 

eens mooi haar. Dan dragen ze zo een hoofddoek maar wel een strak truitje enzovoorts.’ (Yasmina) 

 

Yasmina probeert aan de hand van de Koran en de regels van de islam bepaalde 

gebruiken in haar cultuur te delegitimeren en zich zo ervan los te rukken. Haar 

vernieuwde positie zorgt voor wrevel binnen haar omgeving, die zij als onwetend 

beschouwt. Zij probeert met de nieuwe kennis een hogere status te bemachtigen. 

Vrouwen betwisten met een beroep op religieuze autoriteiten tradities die zij als 

oneerlijk of onderdrukkend beschouwen, zoals gedwongen huwelijken en het 

verbieden van onderwijs voor vrouwen (Jouili & Amir-Moazami, 2006). Hier is weer 

geen duidelijke binaire oppositie tussen enerzijds conformisme/onderdanigheid en 

anderzijds verzet/autonomie (Mahmood, 2005; Scott, 2009). Genderrollen worden 

vanuit een religieuze autoriteit in twijfel getrokken, zonder dat gebruik wordt gemaakt 

van ‘seculiere of westerse’ noties van autonomie. 

 

Een aanzienlijk deel van vrouwen in de salafi-beweging met allochtone achtergrond 

gebruikt de salafi-beweging om zichzelf los te maken van bepaalde islamitische 

tradities, waarin zij volgens hen onterecht een ondergeschikte rol toebedeeld krijgen, 

zoals in de bovenstaande citaten naar voren komt. De islam is volgens deze vrouwen 

daarentegen uiterst goed voor de vrouw. Ze beleven de islam als een levensvisie die 

de vrouw een hogere status toebedeelt dan de vrouw heeft in de Nederlandse 

samenleving en de westerse wereld in het algemeen, waarin de vrouw als seksueel 

object wordt beschouwd (zie ook Geelhoed, 2011: 133). In deze context wordt 

gewezen op overspel, prostitutie en seksueel misbruik en geweld tegenover de vrouw, 

waarop in de islam grote straffen staan.  

 

Niet zelden raken salafistische vrouwen in conflict met andere moslims en zeker 

familieleden. Salafi’s beleven hun geloof vaak op een manier die de ouders of 

andersgezinde moslims niet altijd waarderen. Sommigen bezoeken heimelijk 

salafistische activiteiten waar ze zich kunnen kleden en gedragen zoals zij zelf graag 

willen. De betrokkenheid bij de salafi-beweging wordt zo een middel om autonomie 

te verwerven ten aanzien van onderdrukkende en beperkende familie of traditie. 

Daarnaast wordt het salafisme vaak beleefd als een strijd tussen jong en oud. 
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‘Je ziet grote verschillen met ons nu en onze ouders. We zijn met het echte geloof bezig, onze ouders 

waren veel vlakker. Ze deden maar wat. Dat hebben wij Marokkanen sowieso wel. Toen mijn vader 

hier in 1965 kwam vond hij het hier geweldig. Schoon water uit de kraan, het was net een paradijs. 

Voor ons die hier geboren zijn is dat heel anders. We zijn hier opgevoed, we kennen Nederland en 

weten ook dat Nederland geen paradijs is. Wij zijn gaan zoeken en vonden houvast in het echte 

(duidelijk articulerend, IR) geloof. Heerlijk, vind ik dat. Vroeger bad je en vastten we als we zin 

hadden, het was niet zo serieus. We hebben ons in het geloof verdiept. Dat is een goede zaak, je ziet dat 

veel problemen zijn opgelost.’ (Jamilah) 

 

Gelovigen schilderen zichzelf als bewuste moslims af in contrast met hun onwetende 

ouders. Soms gaan ouders wel mee met de geloofsontwikkeling van hun kinderen en 

(her)ontdekking van de ‘echte’ islam. Moeders gaan bijvoorbeeld een hoofddoek 

dragen en vaders gaan weer regelmatiger bidden. De meeste salafistische jongeren 

staan echter geheel alleen in hun salafistische geloofsbeleving en krijgen soms veel 

kritiek te verduren van hun familie, (voormalige) vriendengroepen, collega’s, klas- of 

studiegenoten. Familieleden kunnen de geloofsbeleving te extreem vinden of zijn 

bezorgd over de toekomst van hun naasten door associaties met radicalisme of 

extremisme. Maar het kan ook zo zijn dat het salafisme andere gelovigen juist een 

hernieuwde en verbeterde positie in de gemeenschap of in de familie geeft. Zij 

worden als kenners van de islam beschouwd of oprechte moslims.  

 

De conflicten in families van terugkeerlingen gaan naast de inhoud van islamitische 

regels ook over de mate van uitvoering van islamitische regels. Bij conflicten in 

families van bekeerlingen gaat het over het niet accepteren van de bekering en/of de 

mate van praktisering. Een bekeerling vertelt over haar conflicten met haar niet-

islamitische familie en vrienden. 
 

‘Toen ik mijn zus vertelde dat ik me wilde bekeren, zei ze me dat ze dan niet meer mijn zus wilde zijn. 

Ik heb sinds mijn bekering heel slecht contact mijn moeder, ik doe veel stiekem. Deze kleding die ik nu 

draag (lange ghimar, IR) draag ik nooit in haar buurt, nu alleen voor deze gelegenheid. Mijn moeder 

heeft slechte ideeën over de islam. Ik ben ook al mijn vriendinnen kwijtgeraakt. Maar nu is gebleken, 

dat waren dus geen vriendinnen.’ (Sophia) 

 

Ouders met een islamitische achtergrond kunnen in eerste instantie tevreden zijn met 

de interesse van de kinderen voor de islam. Zij hebben hierin soms zelfs een 

stimulerende rol gehad. Wanneer de salafi’s steeds strenger in de leer worden en dit in 

praktijk brengen, dan kunnen ouders in opstand komen, omdat ze de inzet overdreven 

vinden en zich zorgen maken over de reacties van de omgeving en gevolgen voor het 

maatschappelijk functioneren. Salafi’s komen regelmatig in conflict met familieleden, 

op school of op het werk als het gaat om geloofspraktijk. De meeste problemen 

betreffen handen schudden, het gebed, kledingstijl en het gemengd samenzijn van 

mannen en vrouwen. In het gezin conflicteren jongeren regelmatig met ouders, broers 

of zussen die een andere geloofsbeleving hebben. Familieleden vinden de 

geloofsbeleving van de salafi’s te streng, radicaal, extreem of niet passen in de 

Nederlandse maatschappij. Familieleden kunnen moeite hebben met het feit dat 

salafi’s zich opwerpen als verkondigers van de ware islam. Ze ondermijnen daarmee 

de autoriteit van oudere gelovigen in de gemeenschap. Jonge gelovigen van 

Marokkaanse afkomst creëren een eigen identiteit die zij los zien van de ‘falende’ en 

‘statusloze’ Marokkaanse identiteit. Ze zien het salafisme als de ‘echte’  islam en als 

bevrijding van ‘domme’ tradities die in hun ogen niet op de ‘ware’ islam gestoeld 

zijn. Het salafisme geeft sommigen een gevoel van status in de gemeenschap. Ze zijn 

er trots op om ‘echte’ en ‘zuivere’ moslims te zijn. Ook kan het een gevoel van 
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superioriteit oproepen ten opzichte van niet-gelovigen en andere moslims. De 

betrokkenheid bij de salafi-beweging van gelovigen met een moslimachtergrond kan, 

zoals ik heb beschreven, een middel zijn om autonomie en status te verwerven ten 

aanzien van onderdrukkende en beperkende familie, door een beroep te doen op 

religieuze autoriteiten.  

 

Deze rol kan een salafistische levensstijl ook hebben ten opzichte van een 

gepercipieerde onderdrukkende maatschappij en kan versterkt worden door 

ervaringen met marginalisering en discriminatie. De salafi-beweging voorziet in een 

gevoel van morele superioriteit die tot uiting komt in het opeisen van rituele 

verplichtingen en deze bovengeschikt te maken aan Nederlandse normen en waarden 

(Adraoui, 2009). De salafi-beweging heeft het vermogen om ervaringen van 

vernedering, onderdrukking en achterstelling, tweederangs burgerschap om te buigen 

in een nieuwe identiteit die superieur is en als middel van verzet kan fungeren, 

waarbij de betrokkenen niet langer worden veroordeeld of onderschikt zijn, maar waar 

zij ‘de veroordelaars veroordelen’ aan de hand van eigen criteria (Adraoui, 2009; 

Geelhoed, 2011; Meijer, 2009). Daarmee kan de salafi-beweging bijdragen aan de 

empowerment van moslims. Een gemarginaliseerd bestaan kan plaatsmaken voor een 

hernieuwde positie in de maatschappij met een gepercipieerde verheven status. Hier 

wordt een streven naar autonomie vanuit een religieus kader geformuleerd en 

beargumenteerd (Mahmood, 2005; Jouili & Amir-Moazami, 2006). Salafi’s gebruiken 

de zoektocht naar de zuivere islam om hun machtspositie ten opzichte van ouders en 

traditionele gezagsdragers te versterken (De Koning, 2008). Deze zoektocht naar een 

zuiver, authentiek geloof wordt weliswaar gezocht middels religieuze bronnen, maar 

breekt expliciet met religieuze en culturele tradities van een vorige generatie 

gelovigen, meestal de ouders en delegitimeert tradities (Bracke, 2008: 59; Jouili & 

Amir-Moazami, 2006; Roeland et al., 2010). Hiermee wordt het idee weerlegd dat 

religieuze beleving per definitie conformistisch is. 

 

Hierboven heb ik beschreven dat er regelmatig conflicten zijn tussen salafi’s en hun 

families, met als gevolg dat contacten op een lager pitje komen te staan. De predikers 

spelen hierbij een tegenstrijdige rol. De salafi-predikers sporen verbreking met familie 

niet in eerste instantie aan. Zij roepen niet op om de banden met familie te verbreken. 

Integendeel, de islam roept volgens hen op gehoorzaam te zijn en goed te zijn voor de 

ouders, en vooral voor de moeder. Maar hierbij moet een belangrijke kanttekening 

geplaatst worden. Salafi-predikers roepen op om ouders niet te gehoorzamen, als 

dezen aanzetten tot het niet gehoorzamen van de islamitische regels. Bijvoorbeeld 

wanneer een moeder haar dochter verbiedt de hoofddoek te dragen of een vader zijn 

zoon verbiedt om te bidden. Talloze vraag- en antwoordsessies tijdens activiteiten en 

op het internet gaan over deze kwesties. Predikers roepen dan op om ouders te 

adviseren en hen op het juiste pad te leiden (da’wa te doen). Uiteraard breekt dit met 

tradities van autoritaire ouderrollen met alle conflicten van dien. Een salafistische 

geloofsbeleving kan generatieconflicten onderstrepen of versterken. Salafistische 

organisaties hebben in deze conflicten een ambigue rol. Zij kunnen enerzijds de 

oorzaak zijn van een conflict, omdat een ouder of ander familielid het niet eens is met 

het feit dat zijn of haar verwant zich op enigerlei wijze lieert aan een salafistische 

organisatie of de salafi-beweging in het algemeen. Of de salafi-beweging kan door de 

inhoud van haar activiteiten gelovigen in conflictueuze situaties brengen. Anderzijds 

werpen salafistische predikers of andere betrokkenen zich op als bemiddelaar of 

adviseur in deze situaties door persoonlijke begeleiding of door er aandacht aan te 
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geven tijdens lezingen, conferenties en vraag-en antwoordsessies. Schielke stelt 

terecht dat hervormingsbewegingen, zoals in dit geval de salafi-beweging, in haar 

streven naar zuiverheid juist ambivalentie en fragmentatie veroorzaakt (Schielke, 

2009). De ideologie van de salafi-beweging draagt in zichzelf tegenstrijdigheden. In 

de praktijk schipperen gelovigen tussen verschillende waarden en belangen. De salafi-

beweging probeert een helder moreel register aan te bieden, maar dit morele kader 

creëert juist conflictueuze en ambivalente situaties in het dagelijkse leven.  

 

Huwelijk en man-vrouwverhoudingen  

 

De salafi-beweging is gericht op het reguleren van sociale relaties, wat kenmerkend is 

voor een utopische beweging. In de eerste plaats propageert zij transformatie van 

levensstijl door deze tegenover ongezonde, onrechtvaardige en zondige relaties te 

stellen (Kanter, 1972;  Price, et al., 2008). Regulering van relaties kan leiden tot 

uniformiteit en afzijdigheid van andersdenkenden, die de condities van 

exitmogelijkheden beperken. De regels betreffende mannen en vrouwen zijn strikt in 

de salafistische geloofsleer, waarbij het huwelijk evenals de kledingvoorschriften een 

belangrijke rol spelen. De strikte regels worden door betrokkenen in de salafi-

beweging echter lang niet altijd nauwkeurig nageleefd. Seksuele relaties tussen man 

en vrouw worden buiten het huwelijk niet toegestaan, maar zijn er wel. 

Vriendschappelijk contact tussen niet-mahram mannen en niet-mahram vrouwen 

wordt door de salafi-beweging niet toegestaan, maar ook deze contacten doen zich 

voor onder haar participanten (zie ook Geelhoed, 2011). Vooral het internet is een 

geschikt medium om de strikte regels omtrent de omgang tussen mannen en vrouwen, 

waaronder de beoogde fysieke scheiding tussen (niet-mahram) mannen en vrouwen, 

te omzeilen. Salafistische predikers zijn zich hier bewust van en wijden allerlei 

lezingen, preken en documenten aan dit thema. De volgende fragmenten van een 

lezing van de prediker Abou Ismail illustreren dit.  

 
‘Buiten een huwelijk kan simpelweg geen sprake zijn van een relatie tussen man en vrouw. Dat bestaat 

niet, zelfs het aanspreken van elkaar gebeurt alleen als daartoe de behoefte bestaat en niet zomaar. En 

als die behoefte aanwezig is, dan nog gebeurt dit binnen de perken van de islamitische wetgeving. (…)  

 

Het sluiten van vriendschappen tussen man en vrouw, en dan heb ik het over een vreemde man en een 

vreemde vrouw, iets wij vandaag de dag heel vaak horen, bestaat binnen de islam simpelweg niet 

(duidelijk articulerend, IR) (…)  

 

De islam, beste broeders en beste zusters, wil ons reinigen van iedere vorm van verdorvenheid. En 

daarom heeft hij de weg afgesneden voor iedere aanleiding daartoe. Hoeveel mannen en vrouwen zijn 

niet bij elkaar gekomen onder het mom van kennisvergaring in de islam maar belanden uiteindelijk in 

bed, beginnen uiteindelijk zina (ontucht, IR) met elkaar. (…)  

 

De islam wil zeker niet het vermoeden wekken dat alle mannen zichzelf niet kunnen beheersen in de 

aanwezigheid van een vrouw, maar omdat er mannen zijn die ziek van hart zijn, ziek van geest zijn en 

er alles aan zullen doen om van zulke situaties te profiteren en deze vrouw op een of andere manier uit 

te buiten  heeft de islam de weg afgesneden voor iedereen. Zelfs de vrome mensen mogen zich niet 

afzonderen met een vreemde vrouw. Niemand! (…)  

 

Ondanks het feit dat de islam hele duidelijke regels stelt over de omgang met het andere geslacht, toch 

zijn er veel moslims die deze regels overtreden, waaronder ook de zogenaamde praktiserende broeders 

en zusters.(…) Dat doet zich vandaag de dag voornamelijk voor op het internet. (…) Dat mannen en 

vrouwen zichzelf toestaan om met elkaar te corresponderen via internettoepassingen is het bewijs dat 

zij ten prooi zijn gevallen aan de shaytan (duivel, IR). (…) Zelfs als de behoefte bestaat om met het 

andere geslacht te communiceren via het internet om bijvoorbeeld te praten over werk, opleiding, 
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gedeelde projecten dan moet men zich zakelijk opstellen. (…). Hij moet te allen tijde de islamitische 

richtlijnen handhaven en ook de anderen daarop aanspreken. (…) Om jezelf en de andere te 

beschermen tegen de listen van de shaytan.’ (prediker Abou Ismail).
226

 

 

Ondanks het verbod op vermenging van en vriendschappen tussen (niet-mahram) 

mannen en vrouwen, dat in de fragmenten duidelijk naar voren komt, rechtvaardigen 

salafi’s contacten met het andere geslacht door te stellen dat ze nog niet toe zijn aan 

volledige praktisering. Ze zeggen dat ze standvastig genoeg zijn om niet in de 

verleiding te vallen of kennen het contact een puur zakelijk karakter toe. Puur zakelijk 

contact is immers volgens de salafi-beweging toegestaan, mits aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan: in het contact worden geen persoonlijke zaken 

besproken, man en vrouw zonderen zich niet af van anderen, de vrouw gebruikt geen 

verleidelijke stem en man en vrouw houden de islamitische kledingvoorschriften in 

acht. Een gesprek met een arts, studie- of werkbegeleider van het andere geslacht 

wordt hierdoor uiterst problematisch en vele gelovigen zijn daarom genoodzaakt 

concessies te doen aan de regels en compromissen te sluiten, omdat de Nederlandse 

samenleving niet naar salafistisch model is ingericht. Er worden allerlei oplossingen 

bedacht om maatschappelijk toch te kunnen blijven functioneren. Men vraagt een 

gesprekspartner van het eigen geslacht in bovenstaande situaties of men neemt iemand 

mee zodat er geen afzondering ontstaat. Het idee is dat waar een man en een vrouw 

samen in één ruimte zijn, er een derde persoon aanwezig is en dat is de duivel. Een 

gelovige kan een familielid, vriend(in) of partner meenemen, als een situatie daarom 

vraagt. Salafi’s proberen daarnaast zoveel mogelijk omgang te hebben met personen 

van het eigen geslacht. (Niet-mahram) mannen en vrouwen zijn niet strikt gescheiden.  

 

Afhankelijk van hoe strikt gelovigen volgens de leer leven, houden zij zich aan de 

regels aangaande man-vrouwverhoudingen. Het is uiteraard in Nederland 

buitengewoon lastig, om niet te zeggen onmogelijk, om volledige scheiding tussen 

mannen en vrouwen na te streven. Elke salafi moet, wil hij of zij in meer of mindere 

mate deelnemen aan de Nederlandse maatschappij, concessies doen aan de strenge 

regels. Het dragen van islamitische kleding stelt salafi’s in staat om contacten op te 

bouwen met personen van het andere geslacht op een in hun ogen islamitische 

correcte manier. Het geeft méér bewegingsvrijheid. Het verbieden van islamitische 

kleding zoals de hoofddoek en de gezichtssluier op bijvoorbeeld scholen, 

werkplekken en openbare gebouwen zorgt ervoor dat de vrouwen die deze kleding als 

verplichting beschouwen minder bewegingsvrijheid hebben en minder contacten 

kunnen onderhouden met andersdenkenden (zie ook Bovenkerk & Roex, 2011). Deze 

verbodsbepalingen stimuleren het isolement van deze vrouwen, waardoor hun 

autonomie onder druk komt te staan. 

 

Bij het reguleren van de omgang tussen man en vrouw, propageert de salafi-beweging 

het huwelijk tussen man en vrouw. Sociale relaties tussen man en vrouw worden in de 

salafi-beweging geproblematiseerd. Tegelijkertijd faciliteert de salafi-beweging 

relaties in de vorm van huwelijken. Huwelijksverbindingen kunnen door 

betrokkenheid in de salafi-beweging zowel versterkt als problematisch worden. Het 

huwelijk speelt een belangrijke rol in de salafistische geloofsbeleving en wordt door 

de salafi-beweging zeer aanbevolen. Het huwelijk wordt voorgesteld als ‘de helft van 

de islam’, de beste bescherming tegen het begaan van zonden en het beste middel om 
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 Lezing Abou Ismail Het internet en het andere geslacht http://al-

yaqeen.com/mediatheek/audio.php?id=547, geplaatst 2 oktober 2011, gezien 10 oktober 2011. 
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standvastig in het geloof te worden. Het huwelijk is daarmee een belangrijk 

instrument voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de salafi-beweging. 

Endogamie versterkt de binding van de gelovigen met de salafi-beweging. Vele 

lezingen, preken, boeken en webdocumenten zijn gewijd aan het huwelijk. 

Ongetrouwde gelovigen trouwen vaak niet lang nadat ze zich verbonden hebben met 

de salafi-beweging, soms op relatief jonge leeftijd, bijvoorbeeld onder de 25 jaar
227

. 

Gelovigen helpen elkaar met het zoeken naar een geschikte huwelijkspartner en 

maken daarbij handig gebruik van de bestaande salafi-netwerken. Gelovigen prijzen 

elkaar aan op basis van de mate van praktisering, oprechtheid en standvastigheid in 

het geloof en kennis van de islam en het Arabisch. Soms zijn salafistische jongeren op 

zeer jonge leeftijd op zoek naar een huwelijkspartner. De meeste trouwen weliswaar 

na hun 18e jaar, maar ik heb tijdens mijn veldwerk ook gehoord over huwelijken 

waarbij kinderen van 14 en 15 jaar met elkaar in het huwelijk treden (in Marokko). 

Het huwelijk stelt mannen en vrouwen in de salafi-beweging in staat om contact met 

elkaar te hebben, zoals niet-salafistische leeftijdsgenoten verkering met elkaar hebben. 

Sommige huwelijken zijn van korte duur. Er bestaan huwelijken die niet rechtsgeldig 

zijn, waardoor de man en de vrouw er geen rechten aan kunnen ontlenen. Salafi’s 

denken toch dat ze voldoende bescherming genieten op basis van de shari’a. 

Maatschappelijke organisaties uitten hun grote zorgen over de informele huwelijken 

die worden gesloten, waardoor vooral vrouwen in de problemen kunnen raken. 

Steunpunt Sabr, dat enige jaren geleden opgericht is in Den Haag door 

moslimvrouwen en vrouwen ondersteunt in allerlei psychosociale en 

maatschappelijke problemen, signaleert problemen als gevolg van deze informele 

huwelijken. Voorgangers van de As-Soennah moskee hebben de Haagse burgemeester 

in 2008 toegezegd geen huwelijken meer te sluiten die niet voor de wet worden 

aangegaan, om illegale huwelijksvormen, waaronder ook polygamie te voorkomen
228

. 

Informele huwelijken kunnen echter nog steeds buiten de As-Soennah moskee en in 

andere moskeeën worden gesloten, zoals ik ook tijdens mijn veldwerk heb kunnen 

constateren.  

Polygame huwelijken komen in de salafi-beweging voor, hoewel in zeer geringe mate. 

Tijdens het veldwerk ben ik drie polygame huwelijken tegengekomen. Precieze 

aantallen zijn niet bekend, omdat gelovigen niet voor de wet polygaam kunnen 

trouwen. Soms staan ze wel in moskeeën geregistreerd, maar het komt voor dat de 

imam die een stel trouwt, niet op de hoogte is van een eerste huwelijk. Soms trouwt 

een man een tweede vrouw zonder de eerste vrouw daarover in te lichten. Volgens de 

leer hoeft een man er geen toestemming voor te vragen aan de eerste vrouw. Veel 

salafistische vrouwen zijn bang dat hun man een tweede en/of derde vrouw wil 

trouwen. Vrouwen vragen zichzelf regelmatig af wat erger is: een man die incidenteel 

vreemdgaat of de rest van je leven een man delen met een andere vrouw. Vanwege de 

angst voor het laatste willen vooral vrouwen dat de gedragsregels tussen mannen en 

vrouwen nageleefd worden, door middel van fysieke scheiding of bedekkende 

kleding. Ze hameren er bij hun echtgenoten op dat zij de islamitische regels in acht 

nemen. Hoewel de angst voor polygamie onder vrouwen overheerst, zijn er vrouwen 
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 De gemiddelde leeftijd in Nederland waarop een man zijn eerste huwelijk sluit, was in 2009 33 jaar, 

onder vrouwen was dat 30,3 jaar (CBS, 2010). 
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 Het bestuur van de As-Soennah moskee bracht in juni 2012 naar buiten dat de voormalige imam, 
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vijftien dossiers waarin sprake zou zijn van illegale huwelijken en echtscheidingen (Groen,  De 

Volkskrant,  6 juli 2012) 
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die zeggen bewust te kiezen voor polygamie. Zij zien het als sunna om in een 

polygaam huwelijk te treden en daarom als ideaal en nastrevenswaardig.  

Enkele salafi’s streven een dermate strenge naleving van de regels na, dat ze daardoor 

in moeilijke situaties terechtkomen. Vrouwen zijn extra kwetsbaar als zij de 

overtuiging hebben dat zij voor alles toestemming moeten vragen aan hun echtgenoot 

of mahram een sterk geïsoleerd leven leiden, al doen ze dit uit eigen keuze en 

overtuiging. In een polygaam (en daarmee informeel) huwelijk wordt dat nog 

problematischer. Hieronder een casus die de zorg om informele huwelijken en de 

positie van de vrouw rechtvaardigt:  

 
Diana is bekeerd en als tweede vrouw op informele wijze getrouwd in een polygaam huwelijk. Ze is 

van mening dat haar man haar moet onderhouden. Zij heeft zelf geen inkomen. Ze vindt dat ze altijd en 

voor alles toestemming aan haar man moet vragen. De man betaalt alles voor haar, zo ook de huur van 

haar flatje. De man onderhoudt ook zijn eerste vrouw en kinderen. Zij weet niets van het bestaan van 

een tweede vrouw. De man wordt op een gegeven moment verdacht van een crimineel feit en hij komt 

in voorarrest. Diana doet dagelijks du’a (smeekbedes) voor hem en hoopt dat Allah haar zal belonen 

voor deze toch wel zware ‘beproeving’. Ze is Allah dankbaar dat hij haar zo beproeft. Ze is overtuigd 

dat ze veel sabr (geduld) moet hebben, ook hoopt ze dat Allah haar hiervoor zal belonen. Ze kan haar 

man niet bellen. Maar af en toe wordt ze wel door zijn broer gebeld. Ze vindt contact met hem eigenlijk 

niet toegestaan, en bidt tot Allah om haar te vergeven. Ze heeft het gevoel dat ze voortdurend in zonde 

vervalt, want ze kan nergens toestemming voor vragen. Ook is haar geld bijna op. Ze probeert 

tegenover Allah te verantwoorden dat ze wel zonder toestemming eten haalt bij de Turkse bakker in 

haar straat. Als ze ernstige kiespijn krijgt, raakt ze in paniek. Haar tandarts woont ver weg en dat 

betekent dat ze zonder mahram en zonder toestemming een lange reis zou moeten maken. Ze besluit 

om haar wali (voogd) te bellen, die haar getrouwd heeft. Deze zegt alleen dat ze sabr moet hebben. Ze 

volgt zijn advies op. 

 

Ze geeft aan veel steun te vinden in haar religie in deze situatie, maar deze 

geloofsbeleving stelt haar tegelijkertijd voor grote problemen. Ze is van mening dat ze 

toestemming van haar echtgenoot nodig heeft, hoewel die niet bereikbaar is. De hulp 

die salafistische predikers geven is slechts religieus van aard, terwijl die in dit geval 

breder wordt geïnterpreteerd en als enig advies gehanteerd wordt. Er ontstaat een zeer 

zorgwekkende situatie. Doordat slechts zeer weinig personen weet hebben van het 

polygame huwelijk, geniet zij ook geen steun van bijvoorbeeld (schoon)familie. De 

band met haar eigen niet-islamitische familieleden is sinds haar bekering ernstig 

verslechterd. Overigens kunnen soortgelijke situaties ook voorkomen in monogame 

huwelijken. Het is in het belang van het waarborgen van de exitmogelijkheden van 

moslimvrouwen dat zij niet in een isolement raken waardoor hun autonomie in het 

gedrang komt. De exitmogelijkheden voor vrouwen in informele huwelijken die 

geïsoleerd zijn, kan onder druk komen te staan. 

 

Uit het veldwerk zijn ook polygame huwelijken bekend waarin de vrouwen andere 

ideeën hebben over hun positie. Eén vrouw studeert aan de universiteit en droomt van 

een eigen bedrijf en maalt niet om verdere huwelijkspartners van de man. Een andere 

vrouw zoekt uitgebreid uit wat haar rechten in een polygaam huwelijk zijn en 

bekritiseert haar man wanneer ze zich benadeeld voelt als tweede vrouw. In dit laatste 

polygame huwelijk is de band tussen de twee vrouwen hecht, weten ze van elkaars 

bestaan en helpen de vrouwen elkaar in de opvoeding van de kinderen. Ze streven 

ernaar om ‘net als de Profeet’ samen in één huis te gaan wonen.  

Ook in niet-polygame huwelijken controleren sommige vrouwen overigens ijverig of 

de man zijn ‘plichten in het huwelijk’ wel nakomt en zorgt dat zijn vrouw haar 
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rechten
229

 kan genieten. Er is niet altijd sprake van een onderdanigheid van de vrouw 

in relatie tot haar man in een huwelijk. Het kan zijn dat er binnen een huwelijk anders 

gedacht wordt over de geloofsinterpretatie of dat één van de partners geen 

salafistische levensstijl nastreeft. Vrouwen in de salafi-beweging klagen regelmatig 

dat hun echtgenoten of zonen nalatig zijn in hun geloof. Vrouwen zijn vaak de 

bewakers van de naleving van de islamitische regels in eigen gezin, hetgeen in 

tegenstelling staat met de vigerende gedachte dat de bepalende rol binnen de salafi-

beweging, vooral als het gaat om relaties tussen man en vrouw en regels betreffende 

zedelijkheid en seksualiteit, met name of alleen door mannen ingenomen wordt. 

Vrouwen kunnen net als mannen hun partner of kinderen beperkingen opleggen door 

te hameren op correcte invulling van de salafistische levensstijl en de geloofs- en 

gedragsregels die daarbij horen.  

 

De (partiële) uittredingsmogelijkheden binnen een gezin en huwelijk zijn minimaal, 

omdat er hoge kosten verbonden zijn aan (partieel) uittreden en er sprake kan zijn van 

loyaliteit en socialisatie. Alleen formele rechten op uittreding zijn niet toereikend voor 

het bestaan van reële exitopties (Okin, 2002). De huwelijken die intern tussen salafi’s 

in de salafi-beweging worden gesloten, kunnen bijdragen aan het bemoeilijken van 

(partiële) uittredingsmogelijkheden waardoor de autonomie van het individu onder 

druk komt te staan. Dit omdat de kosten bij uittreding groot kunnen zijn door 

bijvoorbeeld over te gaan tot een scheiding. Huwelijken tussen gelijkgezinden kunnen 

de mate van isolement ten opzichte van andersdenkenden vergroten waardoor niet aan 

de voorwaarden voor exitmogelijkheden voldaan wordt. Er zijn uiteraard ook 

huwelijken waarin één van de partners betrokken raakt bij de salafi-beweging en de 

partner niet meegaat in deze ontwikkeling.  

 

In deze paragraaf heb ik beschreven hoe gelovigen in hun uitoefening van het ideaal 

van de salafistische levensstijl en in het aangaan van relaties moeten schipperen 

tussen waarden en belangen en te maken krijgen met ambiguïteit en conflicten. De 

consequenties hiervan voor hun sociale relaties met andersdenkenden zijn 

verstrekkend en lopen sterk uiteen. Deze veelzijdigheid gaat voorbij een duidelijke 

tegenstelling tussen conformisme of weerstand ten aan zien van religieuze autoriteit 

(Mahmood, 2005; Scott, 2009). De invloed van betrokkenheid bij de salafi-beweging 

op sociale relaties met onder andere vrienden en familie, en de man-

vrouwverhoudingen, is niet eenduidig. De zuiverheid en eenheid die de salafi-

beweging propageert resulteert in spanningen en tegenstrijdigheden (Schielke, 2009). 

Er kunnen zowel nieuwe banden ontstaan als oude banden gecontinueerd of 

verbroken, als gevolg van conflicten. Er is niet altijd sprake van exclusiviteit van 

sociale relaties en isolement, waardoor er enkel contact is met gelijkgezinden. 

Daardoor is er voor wat betreft de sociale relaties in meerdere en mindere mate 

contact met andersdenkenden, bestaan er alternatieven en keuzemogelijkheden die ten 

goede komen aan de exitmogelijkheden en daarmee de autonomie van hen die zich 

verbinden met de salafi-beweging. 

 

 

 

 

                                                           
229
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8. 5 Maatschappelijke participatie: tussen zuiverheid en compromis 

 

In hoofdstuk 6 heb ik beschreven dat er in de salafi-beweging niet een eenduidige 

praktisering is van de geloof- en gedragsregels en dat er rekening gehouden wordt met 

de Nederlandse context waarin gelovigen leven. Geloof wordt sterk gesubjectiveerd; 

er wordt een onderscheid gemaakt in de machtsrelatie tussen God en het individu en 

tussen gelovigen onderling. Hiermee proberen salafi’s het beeld teniet te doen van een 

salafistische geloofsinterpretatie die zeer rigide en dogmatisch is en die niet past in 

Nederland. Er is geen eenduidige binaire oppositie tussen enerzijds conformisme en 

onderdanigheid en anderzijds verzet en autonomie (Mahmood, 2005; Scott, 2009). De 

verschillende vormen van agency betekenen een verschillende geloofsbeleving van 

individuele gelovigen en omgang met de gedragsregels in het dagelijkse leven waarin 

vele gelovigen worden geconfronteerd met het sluiten van compromissen, omdat de 

Nederlandse samenleving nu eenmaal niet ingericht is naar het salafistische ideaal. In 

deze paragraaf beschrijf ik op welke manier de geloofspraktijk van salafi’s hun 

maatschappelijke participatie vormgeeft. Maatschappelijk isolement beperkt de 

exitmogelijkheden. Verbinden salafi’s maatschappelijke consequenties aan de 

geloofsbeleving, bijvoorbeeld in de keuze voor werk, studie en vrijetijdsbesteding, 

waardoor er ze in maatschappelijk isolement geraken? Deze maatschappelijke 

participatie zegt tegelijkertijd iets over de omgang met andersgelovigen. In welke 

mate is er betrokkenheid of distantie? In de vorige paragraaf heb ik beschreven dat er 

lang niet altijd sprake is van segregatie of isolement als het gaat om de 

vriendschapsrelaties, familiebanden, en de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. 

Er is juist vermenging en pragmatisme en daardoor diversiteit, verzoening en conflict. 

Leiden salafi’s dan wel een sterk gesegregeerd bestaan als het gaat om keuze voor 

werk en studie en dus maatschappelijke deelname?  

 

Voorwaardelijke maatschappelijke participatie 
 

Tot nu toe heb ik geschreven dat salafi’s zichzelf graag definiëren met de metafoor als 

ghuraba, waarmee ze zichzelf een positie toekennen in de wereld als vreemdeling en 

voorbijtrekkende reiziger. Deze positie houdt uiteraard een aparte status in, maar dat 

betekent niet dat er in de salafi-beweging een afgezonderd of passief bestaan wordt 

gepropageerd. Integendeel, het hebben van een goede maatschappelijke positie 

bijvoorbeeld door het hebben van een baan wordt, zeker voor mannen, hoog 

aangeslagen (zie ook De Koning, 2009b).  

 
‘Er gebeurt niets op de aarde of het is de wil van Allah. Wij moeten ons vertrouwen in Allah stellen en 

hij zal ons alles geven. (…) Stel je vertrouwen in Allah. Dat betekent niet dat je niets moet 

ondernemen. Jawel, werk (luid roepend, IR), zwoeg, doe je best en Allah zal je geven wat je nodig hebt 

aan proviand. Het is fout wat sommige mensen zeggen: ik ga niet werken, ik ga gewoon thuis zitten 

wachten’ (prediker Abou Ismail).
230

 

 

Salafi’s sporen elkaar aan om deel te nemen aan de maatschappij door werk en studie, 

zolang de islamitische gedrags- en geloofsregels maar in acht worden genomen. Deze 

deelname kan volgens hen de zwakke positie van de moslims verbeteren en is 

tegelijkertijd een vorm van da’wa. De salafi’s benadrukken daarbij dat een 
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kloosterbestaan verboden is in de islam. Ze zoeken naar een middenweg tussen een 

geassimileerd (lees: ongelovig) bestaan en een compleet gesegregeerd bestaan. Ze 

zetten zich af tegen de zogenaamde ‘assimilatiepolitiek’. Ze benadrukken hierbij hun 

recht op vrijheid van godsdienst, het recht op het ‘anders-zijn’ en eisen een plek op in 

de maatschappij. Hierbij wordt altijd benadrukt dat het praktiseren van de islam en 

daarmee de aanbidding van Allah op de eerste plaats staan. Nooit zullen wereldse 

zaken voor moeten gaan, vinden ze. Als het om dagelijkse verplichtingen zoals werk 

en studie gaat, is de islam altijd belangrijker. Vooral de prediker Suhayb Salam toont 

zich hier tijdens het onderzoek heel duidelijk over. Hij herhaalt regelmatig in zijn 

publieke optredens dat de mens enkel en alleen geschapen is om Allah te aanbidden. 

Hij vindt dat alles in dienst van Allah moet staan, ook werk en studie. 

 
‘Elk mens, niet alleen de moslim, is slechts gekomen om God te dienen. Niet om te werken, niet om te 

studeren. Want werk dat doe je, je krijgt inkomen. Vervolgens ga je sterven. Je krijgt geld. Bij het 

sterven laat je dat allemaal achter. Wat neem je mee? Je godsdienst. Heb je goed gedaan of heb je het 

niet goed gedaan? Heb je de juiste keuzes gemaakt of heb je niet de juiste keuzes gemaakt? Maar dat 

betekent niet dat je werk en studie moet stoppen. Of als een monnik in een klooster moet gaan of alleen 

in een moskee gaan zitten en God moet aanbidden. Dat is niet zo. Kijk, de islam brengt ook 

gematigdheid en balans in het leven van de mens, waarbij werk, studie, eten en drinken middelen zijn 

om een hoofddoel te dienen en dat is de aanbidding van God. Dat is algemeen bekend bij elke moslim. 

Als iemand dan bij hem komt en zegt: wat kies je dan de islam of je baan? Dan heeft die persoon 

eigenlijk zijn positie bij de moslims gewoon verworpen. Want elke moslim weet, hij kan niet kiezen 

voor een baan in plaats van de islam.’ (prediker Suhayb Salam). 

 

Steeds weer wordt benadrukt dat een gelovige na zijn dood alleen datgene overhoudt 

wat hij of zij heeft opgebouwd aan ‘daden van aanbidding’. Materieel bezit zal niet ter 

zake doen op de dag des oordeels, geloven ze. De predikers van de As-Soennah 

moskee stellen weliswaar de islam voorop, maar zien tevens de noodzaak van 

wereldse aangelegenheden. Ze zijn in bepaalde zaken pragmatischer dan andere 

predikers zoals Suhayb Salam. Ze vinden dat wereldse bezigheden (zoals werk en 

studie) kunnen bijdragen aan de da’wa en de versterking van de umma. Ze stellen 

niettemin duidelijk grenzen aan de aard van deze bezigheden. Ze moeten in dienst 

staan van de aanbidding van Allah. In de naleving van de geloofs- en gedragsregels in 

het dagelijkse leven weten salafi’s zich geconfronteerd met dilemma’s, die zij op 

verschillende wijze te lijf gaan al dan niet bekrachtigd met religieuze argumenten. 

Hierdoor is er niet een simpele keuze tussen maatschappelijke participatie of 

afzijdigheid. Dat zal ik verder toelichten door achtereenvolgens in te gaan op de 

invulling van werk, studie en vrije tijd. 

 
Werk en studie: tussen zuiverheid en vermenging, isolement en participatie 

 
Salafi’s achten het met het oog op de morele hervorming van de moslimbevolking erg 

belangrijk om zich de islamitische ‘kennis’ eigen te maken, die zij als superieur 

beschouwen aan andere kennis. Het daarnaast volgen van een opleiding wordt 

gestimuleerd en geadviseerd binnen de salafi-beweging om een betere 

maatschappelijke positie van de moslims te kunnen verwezenlijken (zie paragraaf 

6.2). Een aanzienlijk deel van de jongeren die betrokken zijn in de salafi-beweging, 

volgt een opleiding na de middelbare school op mbo of hoger onderwijs. Maar de 

deelname aan deze studies verloopt niet geheel zonder problemen.  

Ook bij de keuze voor werk staan salafi’s voor moeilijkheden en dilemma’s. Salafi’s 

proberen werk te vinden dat volgens hen toegestaan is conform de salafistische 

geloofs- en gedragsregels. Salafi’s ervaren het maatschappelijk leven in Nederland als 



262 

 

een worsteling, omdat ze vaak in situaties terecht komen waarin ze compromissen 

moeten sluiten. Ze willen graag op een eigen manier de islam beleven, maar beseffen 

dat ze daarbij eisen stellen aan hun omgeving die deze niet altijd accepteert. In studie- 

en werkomgevingen ontstaan er vooral problemen vanwege uiterlijkheden, zoals de 

kleding van vrouwen en het laten staan van de baard van de man. Verder gaan veel 

problemen over de salafistische omgangsregels tussen man en vrouw. De Nederlandse 

samenleving is immers niet ingericht op het scheiden van activiteiten van mannen en 

vrouwen. 

Het komt voor dat salafi’s van werk of studie veranderen om een islam te praktiseren 

die meer conform het salafistisch model is. De meningen zijn sterk verdeeld over wat 

geschikt werk is en over welke mate van samenwerking is toegestaan met niet-

moslims en moslims met een andere islamitische geloofsinvulling. In de concrete 

uitwerking van het ideaal zie ik uiteenlopende interpretaties. Werken bij een bank is 

op de keper beschouwd niet toegestaan, omdat men zich inlaat met riba (rente, dat 

volgens de islam verboden is). Verpleegkunde is in principe niet toegestaan, omdat er 

lichamelijk contact is met het andere geslacht. In een supermarkt worden verboden 

zaken verkocht zoals alcohol. Maar er worden door salafi’s  argumenten gebruikt om 

toch werk in deze sectoren te legitimeren. Wat als je als verpleegkundige werkt met 

dementerende ouderen die lichamelijk en geestelijk zo zwak zijn, dat er geen 

verleidingen zijn die tot ontucht kunnen leiden? En wat als er geen ander werk is. Dan 

is werk bij een bank of supermarkt, om je kinderen te blijven voeden en de huur te 

betalen wellicht noodzakelijk. Overigens kunnen andere argumenten en belangen 

naast die van religieuze aard meetellen in de keuze voor of continuering van werk en 

studie alsmede andere dagelijkse beslissingen, zoals persoonlijke ambitie, voorkeuren, 

talenten en interesses (zie ook De Koning, 2009b; Schielke, 2009). 

 

Hoewel naleving van regels verplicht is, hanteren salafi enig pragmatisme in de 

uitvoering ervan. Zo is er een vrouw die het erg prettig vindt op haar werk, omdat alle 

kamers in het pand voorzien zijn van glazen muren. Volgens haar is er hierdoor 

genoeg sociale controle onder collega’s, zodat er geen verleiding kan ontstaan en 

zondes kunnen worden voorkomen. Ze vindt het weliswaar jammer dat haar manager 

een man is, maar met hem heeft ze zelden te maken. Als ze een bespreking alleen met 

hem zou hebben, dan zien anderen haar door de glazen ruimtes en is zij gerust. Van 

afzondering is in deze situatie volgens haar geen sprake.  

Het kan zijn dat telefonisch contact tussen mannen en vrouwen als toegestaan wordt 

beschouwd, omdat er in dat geval een fysieke scheiding is. Of dat de correct 

islamitische kleding en het zakelijke karakter voldoende zijn om afstand tussen man 

en vrouw te bewaren. Het zogenaamde ‘neerslaan van de ogen’ wordt als strategie 

gebruikt om verleidingen te voorkomen, waarbij bedoeld wordt dat de vrouw zo min 

mogelijk contact maakt via haar ogen met een mannelijke collega en andersom. 

Informeel contact of het opbouwen van vriendschappen tussen mannelijke en 

vrouwelijke collega’s worden weliswaar in theorie afgekeurd, maar komen toch voor. 

 

De kledingeis is voor salafi’s erg belangrijk om te kunnen functioneren in 

Nederlandse werkomgevingen. Maar deze kan voor werkgevers of collega’s 

problematisch zijn, tot grote frustratie van de salafi’s. De kledingeis kan vooral voor 

vrouwen een belangrijke voorwaarde zijn bij de keuze voor een studie of een baan. 

Het gaat dan om het dragen van een hoofddoek, een ghimar of niqab, afhankelijk wat 

de vrouw zelf verkiest te dragen. Uiteraard bemoeilijkt vooral het dragen van een 

niqab het vinden van een werkplek ernstig. Enkele vrouwen werken bijvoorbeeld in 
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een callcenter, omdat er geen fysiek contact is met klanten of vrouwen kiezen voor 

werk waar ze alleen met vrouwen in contact komen.  
 

Naima (een bekeerling) vertelt dat ze in de thuiszorg werkt en uitsluitend alleenstaande vrouwelijke 

cliënten aanneemt, zodat het dragen van de niqab niet nodig is. Zodra ze voor de deur staat doet ze haar 

gezichtssluier af, zodat de meestal oudere vrouwen niet schrikken of aanstoot nemen aan haar 

verschijning. 

 

Uiteraard zijn er slechts beperkte werk- en studieomgevingen waar vrouwen geheel 

naar salafistisch voorschrift kunnen functioneren, zeker als ze een niqab dragen. Het 

dragen van de niqab, maar ook de ghimar, wordt voornamelijk in studie- en 

werkomgevingen niet geaccepteerd en kan zelfs conflicten en agressie uitlokken. Veel 

vrouwen die willen werken of studeren, kiezen er daarom voor om hun manier van het 

dragen van de hoofddoek in werk- en studieomgevingen aan te passen aan een meer 

geaccepteerde vorm (zie ook Geelhoed, 2011).  

Mannen hebben zich ook volgens de salafistische geloofsinterpretatie te houden aan 

bepaalde kledingvoorschriften, maar deze zijn meer geaccepteerd. De typische 

uiterlijkheden die in de salafi-beweging als sunna worden beschouwd zoals de 

enkellange broekspijpen en de baard zijn vaak wel problematisch voor werkgevers. 

Werkgevers kunnen bezwaar maken tegen het dragen van de baard, omdat het als niet 

representatief wordt beschouwd. Sommige mannen kiezen ervoor in de 

werkomgeving een broek te dragen tot over de enkels. Het afscheren van de baard is 

echter problematischer. Bij grote uitzondering kan een man er voor kiezen om wegens 

studie of baan zijn baard toch af te scheren. Salafi’s passen zich in veel gevallen aan, 

maar sommigen proberen zodra ze een baan hebben of een studie volgen te testen 

hoever ze kunnen gaan in het afdwingen van hun levensstijl. Anderen vermijden dit 

juist om het risico op conflict of verkeerde beeldvorming over de islam te voorkomen 

en passen zich aan de dominante cultuur van hun omgeving aan. 

Het is niet zo dat de vrouwen in de salafi-beweging per definitie niet werken of 

studeren dan wel niet mogen werken of studeren. Hoewel een aanzienlijk deel van de 

vrouwen in de salafi-beweging werkt, is de heersende gedachte dat de vrouw hiertoe 

niet verplicht is. Het is haar toegestaan om te werken. Maar vaak kiezen vrouwen 

ervoor zodra ze kinderen krijgen en de financiële noodzaak er niet is, om niet 

(betaald) te werken. Het idee is dat de echtgenoot de vrouw en het gezin financieel 

moet onderhouden. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat de moeder een prominente 

rol speelt in de opvoeding van kinderen. Werk kan dan te veel tijd en energie opeisen 

waardoor de opvoeding in het gedrang komt, stellen deze vrouwen. De rol van de 

vader in de opvoeding (vooral in de beginjaren), vinden ze minder belangrijk. Hij 

draagt voornamelijk verantwoordelijkheid voor het inkomen en activiteiten 

buitenshuis. Werken zien zij niet als noodzakelijk, maar als een vrijwillige keuze. 

Omdat financiële zekerheid door de man zeker niet altijd geboden wordt of omdat de 

vrouw het zelf graag wil, zijn er veel salafi-vrouwen die een betaalde baan hebben. 

Ook wordt er vrijwilligerswerk gedaan, door zogenaamde netwerken van zusters op te 

zetten.  

Hoewel het idee heerst dat het voor de vrouw het beste is om te trouwen en kinderen 

te krijgen (dit geldt overigens ook voor de mannen), zeggen vrouwen - voordat ze in 

het huwelijk treden - een diploma op zak te willen hebben, zodat ze, mocht de man 

het toekomstig gezin om één of andere reden niet kunnen onderhouden (door 

werkeloosheid, ziekte of scheiding), financieel zelfstandig zijn. Omdat studie echter 

problematisch kan worden door hun geloofsinterpretatie, stoppen sommige vrouwen 

toch vroegtijdig. Maar de meerderheid van de (jonge) salafi-vrouwen volgt een 
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opleiding, beargumenteerd vanuit de gedachte dat het salafistische ideaal van onderaf 

opgebouwd moet worden. De empowerment van de islamitische gemeenschap moet 

door de vrouwen worden bewerkstelligd, is de gedachte. De vrouwen zien voor 

zichzelf een belangrijke rol weggelegd in het opvoeden van de kinderen in de religie. 

Ze willen zo de toekomst van de religie garanderen (Jouili & Amir-Moazami, 2006: 

622-623) 

Bij de keuze voor een studie na het middelbare onderwijs ondervinden vrouwen én 

mannen problemen. De regels over man-vrouwverhoudingen zijn soms een argument 

voor studenten om te stoppen met een studie, van studie te veranderen of pragmatisch 

met de regels om te springen.  

 
‘Op school en werk is het je taak om het goede voorbeeld te geven. Je zit nu eenmaal met mannen en 

vrouwen in een klas. Daar kan je niks aan doen. Ik zal niet uit mezelf een jongen benaderen, maar als 

een jongen mij aanspreekt reageer ik gewoon vriendelijk, maar wel afgemeten terug. Maar ik zal hem 

nooit zelf aanspreken.’ (Karima) 

 

Het samen in een collegezaal zitten of samenwerking in een projectgroep wordt door 

salafi’s gelegitimeerd zolang een man en vrouw niet afgezonderd contact hebben, het 

contact voor zakelijke doeleinden is en de islamitische kledingregels in acht kunnen 

worden genomen. 

Salafi’s die helemaal of zoveel mogelijk naar salafistisch model proberen te leven 

beseffen dat volledige naleving van hun ideaal tot maatschappelijke beperkingen leidt, 

maar zien dat als gevolg van hun eigen individuele en bewuste keuze. Ze kunnen 

daarbij veel last hebben van het gevoel maatschappelijk niet geaccepteerd te worden. 

 
‘Ik kies ervoor om een gezichtssluier te dragen. Dat is mijn keuze en ik veroordeel anderen niet als zij 

dat niet doen. Ik weet ook dat ik daarom beperkingen zal hebben. Dat is oké voor mij. Ik stoor me 

eraan dat ik zodra ik afwijk van wat wel geaccepteerd is van de islam, een groot probleem heb (sterk 

verontwaardigd, IR).’ (Samira,) 

 

Vooral salafi’s die volgens een zeer streng salafistisch model willen leven en niet 

bereid zijn om compromissen te sluiten, zijn vaak niet bij machte om een geschikte 

werkplek of studie te vinden. Als zij volharden in hun strengheid kunnen zij zich 

inderdaad isoleren van de omgeving. Een oplossing die echter vaak gebruikt wordt om 

bovenstaande problemen te ondervangen is het opzetten van eigen ondernemingen 

(zie ook Adraoui, 2009) of de keuze (vooral in het geval van vrouwen) voor een 

bestaan binnenshuis. Mannen én vrouwen proberen eigen ondernemingen op te 

starten, die in hun ogen islamitisch verantwoord zijn, zodat ze de geloofsbeleving 

kunnen blijven praktiseren zonder zich te veel te compromitteren in studie- en 

werksituaties. Deze ondernemingen, diensten en andere initiatieven worden door 

salafistische organisaties opgezet of op eigen initiatief van mensen buiten de 

organisaties om. Voorbeelden zijn supermarkten, slagerijen, kledingwinkels, 

boekwinkels, zorginstellingen (voor advies, huishoudelijke en verplegende thuiszorg), 

steunpunten voor vrouwen, kinderopvang, naaiateliers, studielokalen en webwinkels. 

Webwinkels worden geschikt bevonden, omdat hiervoor weinig middelen nodig zijn 

en de salafistische gedragsregels over man- en vrouwverhoudingen gemakkelijker na 

te leven zijn (hoewel dit niet altijd gebeurt). In de webwinkels worden allerlei 

islamitische producten aangeboden, zoals kleding, boeken, audiovisueel materiaal en 

verzorgingsproducten. In de eigen ondernemingen kunnen salafi’s op eigen 

voorwaarden met behoud van een eigen identiteit functioneren, zonder voortdurend in 

conflictsituaties te komen. De contacten die worden opgebouwd door deze 
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ondernemingen hoeven overigens niet alleen met salafi’s te zijn. Vanuit zakelijk 

opzicht worden relaties met andersdenkenden, zoals niet-moslims en niet-salafistische 

moslims gelegitimeerd (zie ook Adraoui, 2009). Het opstarten van eigen 

ondernemingen kan derhalve een ontwikkeling zijn naar meer isolement of juist naar 

het aanhalen van banden met andersdenkenden en zorgen voor financiële 

zelfredzaamheid. Hiermee kunnen exitmogelijkheden zowel gunstig als ongunstig 

beïnvloed worden. 

 

De mate van maatschappelijke participatie onder de salafistische predikers die in het 

veldwerk zijn betrokken, is net als onder de gelovigen zeer divers. Opvallend is dat de 

meesten een ‘gewoon’ leven combineren met een leven als da’i (iemand die aan 

da’wa doet). Dit heeft tot gevolg dat ze een druk en veelzijdig bestaan leiden. Enkele 

predikers hebben van de religieuze taken een dagbesteding gemaakt. Andere werken 

ernaast (bijvoorbeeld in het onderwijs, zorg of handel). Sommigen studeren aan een 

hogeschool of universiteit (rechten, economie, Arabisch, islam, ICT). Andere 

predikers studeren, werken én prediken. De meeste predikers zijn getrouwd, een 

enkele met twee vrouwen. Net als de gelovigen, ondervinden de predikers 

moeilijkheden bij de keuze voor en uitoefening van studie en werk.  

 

Ik heb laten zien dat er grote verschillen zijn binnen de salafi-beweging in de mate 

van maatschappelijke participatie. In het kader van de autonomie is het beter wanneer 

salafi's werken of studeren, omdat zij in contact komen met alternatieven en de 

geldende politieke rechten en waarden. Met het aanleren en eigen maken van deze 

rechten en waarden, voldoen zij immers aan in ieder geval twee voorwaarden van 

exitmogelijkheden. Het hebben van betaald werk of diploma’s draagt bij aan 

financiële zelfstandigheid, die mogelijk gunstig is voor de autonomie van 

betrokkenen. De exitmogelijkheden, en daarmee de condities van autonomie, nemen 

af zodra salafi’s niet werken of studeren. Het opzetten van eigen ondernemingen heeft 

meerdere dimensies, die zowel autonomie stimuleren als tegenwerken. Salafi’s 

kunnen zich terugtrekken door hun eigen ondernemingen, waardoor het contact met 

andersdenkenden minimaal is en een zakelijk karakter draagt. Tegelijkertijd kunnen 

ondernemingen voor empowerment zorgen, waardoor ze deelnemen aan de 

maatschappij, zij het op eigen voorwaarden. 

 

Vrijetijdsbesteding 

 

Maatschappelijke participatie komt naast werk en studie tot uiting in 

vrijetijdsbesteding. Is hier sprake van segregatie? Salafi’s geloven dat de mens is 

gemaakt om Allah te aanbidden. Gelovigen sporen elkaar daarom aan de vrije tijd wat 

dat betreft nuttig te gebruiken. In de stad rondhangen, winkelen, kletsen en tv kijken 

wordt door sommige salafi’s sterk veroordeeld. Het ideaal is om alle dagelijkse 

dingen in dienst te stellen van kennisvergaring en aanbidding. Gelovigen organiseren 

daarom met enige regelmaat broeder- en zusteravonden op informele wijze bij iemand 

thuis. Slechts zelden staat echter de islam centraal in deze bijeenkomsten, hoewel er 

soms uit boeken wordt gelezen en religieuze onderwerpen bediscussieerd worden. Er 

wordt voornamelijk gegeten en gelachen. Lief en leed worden gedeeld. Er wordt 

samen gebeden, waarbij iemand van de groep het gebed voorgaat. De gelovigen 

voelen zich erg veilig bij iemand thuis, omdat regels vanzelfsprekend zijn en niet 

telkens bevochten hoeven te worden. Ze spreken elkaar aan met broeder, zuster of 

zusje. Deze bijeenkomsten versterken de sociale relaties tussen gelijkgezinden. 
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Hoewel het ideaal is het leven in dienst te stellen van aanbidding, besteden salafi's de 

vrije tijd wel degelijk ook op manieren die niet conform de salafistische idealen is. Zo 

is het gebruik van tv en internet alleen vanuit educatief oogpunt toegestaan. Toch 

kijken de meeste salafi’s tv en film voor andere doeleinden, zoals ontspanning en 

amusement en gebruiken zij allerlei internettoepassingen veelvuldig. De mate waarin 

gebruik gemaakt wordt van deze media verschilt, evenals de mate waarin tijdschriften 

en kranten worden geraadpleegd.  

Internet is onder de meerderheid van de salafi’s een belangrijk medium in de 

vrijetijdsbesteding. Sommige salafi’s bezoeken pretparken, bioscopen en restaurants 

(in eettentjes waar familieruimtes aanwezig zijn) ter vermaak, waarbij ze de 

salafistische gedragsregels zo veel mogelijk in acht houden. Omdat er weinig 

islamitische voorzieningen zijn op dit gebied, vinden salafi’s het verantwoord om 

incidenteel compromissen te sluiten. Zij gaan ook op vakantie, het liefst naar 

islamitische landen. Dit voornamelijk om familie te bezoeken, voor ontspanning en 

om te kijken of een land geschikt is voor het doen van de hijra. De pelgrimage naar 

Mekka, of een kleinere bedevaart zien ze echter als het belangrijkste reisdoel. De hijra 

is voor velen een droom, maar komt slechts voor enkelen uit. 

 

Sport wordt naast islamitische activiteiten die in teken staan van aanbidding, zoals het 

lezen van de Koran of het leren van de islam, als een goede manier van 

vrijetijdsbesteding beschouwd. De islam draagt op goed voor het lichaam te zorgen en 

het te trainen. Vanuit salafistische organisaties worden sportactiviteiten opgezet zoals 

voetbalwedstrijden en zomerkampen voor jongeren waarbij mannen en vrouwen 

gescheiden zijn. De salafistische organisaties bieden alternatieve, volgens islamitische 

regels correcte vrijetijdsactiviteiten aan. Enerzijds om jongeren aan de organisaties te 

binden, anderzijds omdat salafi’s, vooral vrouwen, in reguliere sportinstellingen 

problemen ondervinden. Sommigen waren voor de  geloofspraktisering sportief, maar 

vinden geen geschikte omgeving om te kunnen sporten waarin de salafistische regels 

in acht genomen kunnen worden. Enkele vrouwen nemen het initiatief om 

sportomgevingen te creëren waar alleen vrouwen toegang hebben. Sportinitiatieven en 

activiteiten in de salafi-beweging worden door de omgeving (journalisten en 

gemeenteambtenaren) met argusogen bekeken en soms duiken er verdachtmakingen 

van voorbereiding van terrorisme of trainen voor de jihad op.  

Als het gaat om vrijetijdsbesteding is er geen segregatie, hoewel er wel pogingen 

worden ondernomen om dit zoveel mogelijk te bereiken.  

 

Maatschappelijke participatie en ideeën over de toekomst 

 

Omdat salafi’s moeilijkheden ondervinden bij de participatie in de Nederlandse 

maatschappij overwegen velen van hen de hijra te doen en Nederland te verlaten. 

Enkelen hebben Nederland al verlaten. Omdat sommige salafi’s met moeite een 

bestaan opbouwen en constant afwegingen moeten maken tussen islam en 

Nederlandse normen en waarden, wensen ze uiteindelijk te verhuizen naar een 

islamitisch land. Sommigen stellen alles in het werk om dit te bereiken. Het doen van 

hijra kan verder isolement teweegbrengen, omdat de Nederlandse sociale relaties 

onder druk kunnen komen te staan en integreren in het nieuwe land moeilijk is, door 

bijvoorbeeld taalproblemen of beperkte werkmogelijkheden. Soms keert iemand dan 

ook weer terug. 

Bij de overweging om hijra te doen, speelt niet alleen de eigen moeizame participatie 

in Nederland een rol. Salafi’s maken zich vooral zorgen over de toekomst van hun 
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(toekomstige) kinderen, die zij volgens de salafistische richtlijnen willen opvoeden. 

De kinderen moeten borg staan voor de toekomst van de religie. In hun ogen worden 

moslims in Nederland steeds meer in hun bestaansmogelijkheden beperkt en wordt de 

samenleving steeds vijandiger. Omdat jonge kinderen nog geheel in de islam 

opgevoed moeten worden, zijn salafi’s bang voor de ‘slechte invloeden’ op basis- en 

middelbaar onderwijs; in de vorm van andere niet-islamitische normen en waarden en 

het niet in acht nemen van de islamitische regels door onderwijzers en leerlingen. 

Soms neemt dit extreme vormen aan, waardoor kinderen in isolement kunnen raken. 

Kinderen zijn bij uitstek kwetsbaar voor het schenden van hun autonomie. Kinderen 

kiezen niet vrijwillig voor opvoeding, gezin of gemeenschap. De exitmogelijkheden 

van kinderen, ook in niet-salafistische gezinnen, zijn per definitie uiterst beperkt. 

Onderwijs is vanuit deze redenering cruciaal voor de autonomie van kinderen (Bader, 

2007; Green, 1998; Okin, 2002; Spiecker et al., 2006). In het veldwerk leerde ik 

salafi’s kennen die hun jonge kinderen zoveel mogelijk afschermden van de niet-

islamitisch verantwoorde omgevingen. Bij zeer streng gelovigen zijn veel vormen van 

speelgoed
231

, tv-programma’s en websites verboden. Jonge kinderen kunnen zoveel 

mogelijk binnenshuis gehouden worden of ouders laten hen zoveel mogelijk spelen 

met kinderen van salafi-ouders. Zij schatten de kans groot in dat hun kinderen 

‘afdwalen’ en te veel verleiding en afleiding om zich heen hebben zodra ze 

leerplichtig worden en naar het basis- en middelbaar onderwijs gaan. Daarom streven 

ze de hijra na. Lang niet altijd kan dit streven verwezenlijkt worden, zodat ouders 

genoodzaakt zijn om compromissen te sluiten wanneer de kinderen leerplichtig 

worden. Een ouder kan beslissen om een kind naar een islamitische school te sturen. 

Dit is niet altijd mogelijk, omdat er maar een beperkt aantal islamitische scholen is in 

Nederland. Soms wordt een islamitische school zelfs nog schadelijker geacht dan een 

niet-islamitische school, omdat deze islamitische scholen beschouwd worden als niet 

conform de salafi manhaj, waardoor de kinderen mogelijk een ‘onjuist’ beeld van de 

islam krijgen.  

De overgrote meerderheid van de kinderen die opgroeien in gezinnen waarvan één 

van de ouders of beide ouders een salafistische geloofsbeleving nastreven, genieten 

basis- en middelbaar onderwijs in Nederland. Hierdoor komen zij wel in contact met 

niet-salafistische moslims en niet-moslims, en daarmee niet-salafistische 

denkwerelden. Dit komt ten goede van het waarborgen van de autonomie van 

kinderen. 

 

Een minderheid in de salafi-beweging streeft echter naar zo min mogelijk contact met 

de niet-salafistische buitenwereld. Alleen wanneer het noodzakelijk geacht wordt, is 

interactie toegestaan met diensten, goederen en personen die in hun ogen tot de kuffar 

behoren. Ze leiden een zeer geïsoleerd en gesegregeerd bestaan, dat ze geheel in 

dienst stellen van de aanbidding van Allah. De dagelijkse bezigheden bestaan uit het 

nakomen van de religieuze verplichtingen, het doen van extra religieuze handelingen 

(overeenkomstig de sunna) en het lezen en reciteren van de Koran. Alle overige zaken 

die ze ondernemen, moeten in dienst staan van de aanbidding van Allah. Ze 

ontmoeten derhalve voornamelijk salafi’s die even streng in de leer zijn. Ze stoppen 

vaak met studie of werk, omdat deze niet in overeenstemming plaatsvinden met hun 

geloofsbeleving. Ze leven van giften, uitkeringen of zetten eigen ondernemingen op, 

die naar eigen zeggen islamitisch verantwoord zijn. Deze groep salafi’s is geïsoleerd. 

                                                           
231

 Toch worden in het kader van educatie en opvoeding afbeeldingen van mens en dier in de vorm van 

speelgoed oogluikend toegestaan. 
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Het betreft echter een kleine minderheid van de salafi-beweging. Deze strikte manier 

van geloofsbeleving is in de meeste gevallen tijdelijk van aard, omdat zij simpelweg 

niet vol te houden is. In jargon wordt er dan ook gekscherend gesproken over het 

gevaar van een zogenaamde salafi burn-out (zie ook Hamid, 2009: 396; de Koning 

2011c). 

 

In deze paragraaf is naar voren gekomen dat salafi’s in verschillende mate en in 

verschillende vormen participeren in de Nederlandse maatschappij als het gaat om 

werk, studie en vrijetijdsbesteding. Dit ondermijnt het idee dat een salafistische 

levensstijl per definitie afzijdigheid, isolement of een breuk met de samenleving 

inhoudt, zoals bijvoorbeeld Adraoui (2009), Roy (2004), en Wiktorowicz (2006) 

stellen en het concept al wala wal bara zou doen verwachten. Meer nog, er is een 

paradox in de salafi-beweging. Enerzijds dwingt het functioneren in een Nederlandse 

context hen compromissen te sluiten, waardoor het zuivere ideaal slecht in stand te 

houden is. Anderzijds moeten salafi’s participeren en in contact blijven staan met niet-

salafistische personen om hun da’wa te kunnen doen en hun maatschappelijke positie 

te verbeteren. De salafi-beweging draagt tegenstrijdige boodschappen in zich. 

Geelhoed stelt terecht dat er een discrepantie bestaat tussen de idealen en de 

dagelijkse praktijk en dat gelovigen islamitische en westerse levensstijlen combineren 

(Adraoui, 2009; Geelhoed, 2011: 171-174). Ze gaat echter voorbij aan het paradoxale 

karakter van de fundamentalistische idealen zelf. Ze gaat onterecht uit van een 

monolithisch fundamentalistisch geloofssysteem. Hierdoor worden de interne 

ambivalenties van in dit geval de salafi-beweging genegeerd. De ideologie en het 

streven van de salafi-beweging houden zelf verschillende tegenstrijdigheden in en 

brengen in de toepassing en de uitvoering nog meer tegenstrijdigheden teweeg. 

Hoewel gelovigen aangeven rust en zekerheid te vinden in de salafistische 

geloofsbeleving, werkt het streven naar zuiverheid juist ambivalentie en conflict in de 

hand. De waarden concurreren binnen één moreel kader en andere belangen in 

dagelijkse beslissingen tellen ook mee (De Koning, 2009; Schielke, 2009). Een 

paradoxale houding komt overigens terug in de reactie op de salafi-beweging in de 

publieke opinie. Zodra salafi’s zich isoleren wordt er bezwaar gemaakt, maar als zij 

participeren wekt dit angst voor infiltratie en beïnvloeding op. Participatie is echter 

belangrijk als conditie van exitmogelijkheden die de autonomie van de allerzwaksten 

(zoals kinderen) beschermt. 

 

Een minderheid van de gelovigen in de salafi-beweging is weinig bereid 

compromissen te sluiten en probeert zich zoveel mogelijk af te zonderen in eigen 

kring, waardoor er mogelijk isolement of isolationistische tendensen optreden. 

Desondanks zijn er in Nederland geen zogenaamde gesegregeerde moslimenclaves 

waar salafistische moslims de meerderheid vormen, zoals in vele publicaties wordt 

gesteld en waar zorg over wordt geuit (AIVD, 2007; Roy, 2004). De meerderheid van 

de salafi’s tracht een middenweg te vinden in hun geloofsbeleving en het zoeken van 

verbinding met de maatschappij door werk en studie. Participatie in de salafi-

beweging gaat niet altijd samen met maatschappelijk isolement en segregatie. Er is 

geen simpele oppositie tussen enerzijds conformisme en afzijdigheid en verzet en 

participatie anderzijds (Mahmood, 2005; Scott, 2009). Vandaaruit is het in de salafi-

beweging voor wat betreft de maatschappelijke participatie verschillend of de 

omstandigheden voor de autonomie van de participanten gunstig zijn.  
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8.6 Tijdelijke en veranderlijke praktijken  

 

Tot nu toe heb ik beschreven dat de verbindingen die gelovigen aangaan met de 

beweging wat betreft geloofspraktijk, sociale relaties, maatschappelijke participatie en 

groepsidentiteit niet eenduidig zijn, maar veelvormig, waardoor geen sprake is van 

een eenduidige participatievorm en een sterk afgebakende groep. Daarnaast is 

participatie, naast veelvormig, in sommige gevallen zoals ik in deze paragraaf zal 

laten zien, tijdelijk en veranderlijk. Zoals Schielke het verwoordt:  
 

‘Piety does not proceed along a unilinear path’ (Schielke, 2009: 370). 

 

Daarmee uit Schielke terecht kritiek op Mahmood, die in haar studie naar de 

islamitische revival-beweging in Egypte veelal succesverhalen vertelt van vrome 

moslimvrouwen en de religie als een coherent en duidelijk afgebakend geheel 

weergeeft. Daarnaast gaat zij, volgens Schielke, onvoldoende in op de ambivalentie, 

tegenstrijdigheid en ambiguïteit in de praktijk van moslims die conform een moreel 

ideaal willen leven dat zuiverheid en authenticiteit propageert. De constructie van het 

morele zelf (Schielke, 2009: 36-38), zoals wordt voorstaan door de salafi-beweging, is 

zowel in ideologie als in praktijk omgeven door tegenstrijdigheid, veranderlijkheid en 

tijdelijkheid. Deelname aan de salafi-beweging is vergelijkbaar met de deelname aan 

nieuwe religieuze bewegingen die in de jaren zeventig opkwamen. Deelname aan 

deze bewegingen was voor velen slechts van korte duur en hoorde bij een 

experimentele levensfase, waarbij de keuze voor deelname gekenmerkt werd door 

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

fundamentalistische geloofsbeleving geen keuze voor het leven hoeft te zijn:  

 
‘[Nonetheless], in secular societies, the choice of a fundamentalist approach is a reversible one’ 

(Cesari, 2004: 55). 

 

In de literatuur worden er uiteenlopende motieven genoemd waarom mensen breken 

met een religieuze sekte, een criminele organisatie, dan wel extremistische groepen, 

die ik ook terug zie onder participanten van de salafi-beweging (Wright, 1988, 1987; 

Bromley, 1988; Bjørgo & Horgan, 2009; Demant & Slootman, 2008; Bovenkerk, 

2010). Het kan gaan om een ideologisch, strategisch, politiek of tactisch 

meningsverschil als ook interne conflicten betreffen.  

De factoren die hierbij meetellen zijn:  

- relaties aangaan die volgens de regels van de groep niet toegestaan zijn 

- breken met het isolement met de buitenwereld 

- het uitblijven van het succes van de doelstellingen van de groep 

- inconsistenties tussen idealen van de groep en gedrag van de representanten 

- kennismaking met alternatieve geloof- of denksystemen. 

 

Schisma’s en veranderingen in de samenstelling van een beweging, zoals die in de 

salafi-beweging aan de orde van de dag zijn, kunnen er voor zorgen dat participanten 

zich niet langer identificeren met een beweging en duurzame participatie 

problematisch wordt (Klandermans, 2004). Praktische leefomstandigheden of 

veranderingen kunnen meetellen, waardoor iemands persoonlijke prioriteiten 

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

conflicten met familie of vrienden. Deze factoren ben ik ook in het onderzoek 

tegengekomen en zal ik kort in deze laatste paragraaf bespreken. 
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Zoals ik eerder in de vorige paragrafen zijdelings aanhaalde, worden 

geloofspraktijken veelal parttime nageleefd en kunnen salafi’s veranderingen 

doormaken in hun geloofsbeleving en interpretatie, de mate van praktisering en 

strengheid of uiteindelijk helemaal afstand nemen van de salafi-beweging (zie ook 

Geelhoed, 2011). Veranderingen kunnen in gang worden gezet door verandering van 

baan of inkomen, verandering in gezins- of familiesamenstelling, opleiding, 

verandering van vriendschappen enzovoorts. Situationele factoren kunnen bijdragen 

aan uittreding (Downton & Wehr, 1998). Tijdens mijn veldwerkperiode ben ik enkele 

gevallen tegengekomen van een (soms abrupte) verandering in geloofsbeleving, die 

consequenties had voor de maatschappelijke participatie. Ook maatschappelijke 

participatie kan gevolgen hebben voor de geloofsbeleving, zoals de volgende casus 

beschrijft. 
 

Casus Iman: 

 

Iman is een bekeerde Nederlandse moslima. Haar dagelijkse leven is erop  gericht om de sunna zo veel 

mogelijk te praktiseren. Uit dit oogpunt treedt ze in een polygaam huwelijk met een Marokkaanse man. 

Ze doet de hijra naar Marokko en breekt op zo veel mogelijk manieren met haar oude leven. Ze zegt 

haar baan op, bevalt van een kind en kiest ervoor om financieel afhankelijk te worden van haar nieuwe 

echtgenoot. In Marokko voelt ze zich vrij om een niqab te dragen. Op langere termijn lopen de 

financiële problemen van haar man echter dusdanig op dat ze terug naar Nederland moet komen om 

werk te vinden. Ze kan in principe werken volgens haar geloofsbeleving maar ze wil dan wel in 

correcte kleding zonder menging van man en vrouw, kortom het werk moet halal zijn op alle gebieden. 

Voor haar gevoel moet ze drastische aanpassingen doen om ten eerste het leven in Nederland vol te 

kunnen houden en een baan te kunnen vinden. Ze loopt nu rond in een spijkerbroek met korte 

hoofddoek. Het dragen van een ghimar, laat staan een niqab is volgens haar een belemmering in het 

vinden van een baan. Ze werkt nu in aangepaste kleding in een callcenter waar ze mannen te woord 

staat en in het donker alleen naar huis rijdt. Zaken die ze in een eerder stadium nooit zou hebben 

gedaan. Het idee nood wet breekt, houdt haar op de been. Ze beschouwt het als een beproeving van 

Allah en is hem daarvoor dankbaar. Maar ze voelt zich zondig door de compromissen die ze moet 

sluiten. Compromissen die ze in het verleden nooit had gesloten. Financiële omstandigheden dwingen 

haar om te werken en de praktisering van haar geloof te wijzigen. Hoewel zij bij onze eerste 

ontmoetingen pertinent weigerde om haar kind naar school te laten gaan in Nederland en daarom per se 

de hijra wilde doen, gaat haar jongste zoon sinds enige jaren naar een Nederlandse basisschool. 

 

Iman heeft na een periode waarin ze zo strikt mogelijk in de leer wilde leven, haar 

salafistische geloofsbeleving zodanig aangepast dat ze weer volledig kan participeren 

in de Nederlandse maatschappij. De dagelijkse omstandigheden hebben haar hiertoe 

gedwongen, evenals de afweging van andere belangen. Gelovigen kunnen tevens 

breken met een salafistische geloofsovertuiging, omdat het te veel van een persoon 

vergt door de druk op persoonlijke perfectie (Schielke, 2009). Het niet voldoen aan 

het ideaal kan gepaard gaan met gevoelens van schaamte en schuld. Er wordt in dit 

verband ook wel gesproken van een zogenaamde (salafi) burn-out (Hamid, 2009: 396; 

Horgan 2009; De Koning, 2011c).  

Daarnaast zijn er gelovigen die niet door externe druk hun geloofsbeleving en/of 

praktijken wijzigen, maar door nieuwe persoonlijke of theologische inzichten in 

contact met andere niet-salafistische geloofsgenoten. De inhoudelijke geloofsbeleving 

kan veranderen. Een persoon gaat mogelijk andere islamitische kennis lezen of praten 

met andersgelovigen. Ik ben ook gevallen tegengekomen waarbij gelovigen afstand 

nemen van de salafi-beweging, omdat zij prominente salafi’s op hypocrisie of zondig 

gedrag hebben betrapt. Ze raakten daardoor gedesillusioneerd. 

 

Voor gelovigen kan een vorm van salafistische geloofsbeleving slechts een fase in 

hun zoektocht naar een eigen religieuze identiteit. Ze zien de strikte geloofsbeleving 
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dan als een fase die hoort bij religieuze volwassenwording. Ze geven te kennen dat ze 

er vroeger toe behoorden, maar dat ze tot inzicht zijn gekomen en hun ‘oogkleppen’ 

hebben laten vallen. In hun enthousiasme tijdens de vroege fasen van een religieuze 

zoektocht, kunnen gelovigen een radicale rigide geloofsbeleving hebben. Zeker 

bekeerlingen zijn anders dan bijvoorbeeld Marokkaanse moslims niet gewend om in 

een islamitische omgeving te leven en hebben daarom vooral in het begin van hun 

bekering meer moeite de religieuze orthodoxie om te zetten naar het leven in een niet-

islamitisch land. Maar ook zogenaamde terugkerende moslims kunnen door hun 

enthousiasme in het begin extremer zijn, zodat zij eveneens de neiging hebben om 

zich te isoleren om een gepercipieerde zuivere vorm van een salafistische 

geloofsbeleving in stand te houden. Dit zelfgekozen isolement is echter in de meeste 

gevallen tijdelijk van aard. Voor sommigen is de interesse in de salafi-beweging van 

zeer korte duur. Gelovigen die voorheen een sterke betrokkenheid hadden met de 

salafi-beweging kunnen zich in de toekomst helemaal niet meer bezighouden met 

enige vorm van salafisme. Anderen stappen over naar een andere geloofsbeleving. 

Een aantal salafi’s vertelt dat ze in het verleden radicaler waren en sympathiseerden 

met jihadistische opvattingen. Ze geven aan gaandeweg minder radicaal te zijn 

geworden. Ze verklaren dit zelf door een eerder gebrek aan kennis en aan de puberteit. 

Dit gebrek aan kennis is ondervangen door contact met anderen (die volgens hen meer 

kennis bezitten) of door bezoek aan moskeeën en activiteiten (lezingen en lessen). De 

salafistische organisaties fungeren op deze wijze als een buffer voor radicalisme.  

 

De salafi-beweging geniet sympathie onder een bredere groep moslims die zich op 

geen enkele manier verbindt met de praktijken ervan. Van Bruinessen merkte in een 

onderzoek naar de Gülenbeweging een brede niet-praktiserende, evenwel 

sympathiserende aanhang op. Er zijn in deze beweging volgelingen die deelnemen 

aan activiteiten, maar zich niet onderwerpen aan de disciplinering, die de 

Gülenbeweging van zijn volgelingen verwacht. Sommige aanhangers die, om 

verschillende redenen, niet langer deelnemen aan de Gülenbeweging blijven toch 

loyaliteit voelen. Een nog veel bredere groep van aanhangers van de beweging bestaat 

uit sympathisanten die de beweging een warm hart toedragen, maar zich niet 

onderwerpen aan de praktijken en discipline die de beweging propageert (Van 

Bruinessen, 2010). Dit beeld is ook terug te zien onder de participanten en 

betrokkenen van de salafi-beweging. De laatste jaren wordt er gesproken over de 

stagnatie van de groei van de salafi-beweging. Niet alleen de AIVD (2009) 

constateerde dit, ook mijn informanten bevestigen dat.  

 
‘Je ziet het minder in het straatbeeld. Het salafisme lijkt op zijn retour, mensen zijn burn-out en de hype 

is voorbij. Dat komt onder andere omdat het tien jaar is na 9/11. Er is een nieuwe generatie opgestaan. 

Het is voor deze generatie minder nodig om hun moslimidentiteit uit te dragen, de brede identiteit is 

belangrijker zoals het ook zijn van een Turk, Marokkaan of Afghaan. Salafisme was duidelijk een 

tegenreactie op 9/11. Het lezingencircuit is minder actief. Het lijkt alsof de predikers echt moeite 

moeten doen om volgers te hebben. Wel sneu voor ze (cynisch).’ (Maarten, een niet-salafistische 

moslim) 

 

De constatering van de AIVD kan echter moeilijk geïnterpreteerd worden door een 

gebrek aan beschikbaar empirisch onderzoeksmateriaal. Het afstand doen van een 

salafistische geloofsbeleving of vermindering van geloofspraktijk hoeft niet te 

betekenen dat ook de sympathie voor de salafi-beweging of het morele ideaal 

vermindert of verdwijnt. Door omstandigheden in het dagelijks leven kunnen salafi’s 

weliswaar een meer pragmatische houding ten aanzien van de strikte regels in acht 
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nemen, de druk van het morele ideaal kan toch blijven voortbestaan. Ik heb laten zien 

dat de betrokkenheid van gelovigen in de salafi-beweging in fasen verloopt, aan 

verandering onderhevig is en gekenmerkt wordt door grote ambivalentie in de 

geloofspraktijk. Daarbij zijn er verschillende vormen van agency en niet slechts de 

keuze tussen gehoorzaamheid of weerstand. De participatievormen zijn zeer divers 

waardoor de exitmogelijkheden vergroot worden.  
 

8.7 Conclusie  

 

De discussies en onenigheid die de salafi-beweging kenmerken, zorgen aan de ene 

kant voor diversiteit en vergroting van autonomie, omdat door deze diversiteit 

participanten in contact komen met andersdenkenden en zo met alternatieven en 

keuzemogelijkheden. Aan de andere kant kunnen de discussies de scheidslijnen tussen 

groepen verscherpen waardoor diversiteit niet geaccepteerd wordt en groepen zich 

isoleren van andersdenkenden. Hierdoor komt autonomie juist in het gedrang. In het 

kader van de autonomie van het individu is het van belang dat verschillende salafi-

gelovigen en andersdenkende moslims met elkaar in contact staan. De salafistische 

organisaties trekken een divers publiek waarin de mate van betrokkenheid van de 

salafi’s met deze organisaties verschilt, evenals de mate van vrijblijvendheid. 

Participanten verschillen in achtergrond en in hun motivatie voor  deelname aan de 

activiteiten die de salafistische organisaties aanbieden. De diversiteit in 

participatievormen, motivaties en persoonlijke achtergronden van de participanten van 

de salafi-beweging zijn gunstig voor de autonomie van de betrokkenen.  

Tegelijkertijd investeren salafi's in en geven uitdrukking aan een uniforme 

groepsidentiteit door broederschap te benadrukken en door hun kleding, taal en 

religieuze praktijk. De aard van de geloofspraktijken van deze groepssymbolen zijn 

echter veelvormig, soms tijdelijk en aan verandering onderhevig, waardoor de groep 

niet scherpomlijnd is, de oproep tot uniformiteit en segregatie niet eenduidig wordt 

opgevat en deze oproep in zichzelf tegenstrijdigheden bevat.  

 

De strikte salafistische geloofsleer die zuiverheid in geloof voorschrijft, goed gedrag 

in categorieën ordent en alle vragen van gelovigen op een religieuze manier 

beantwoordt, krijgt gestalte in een rigide stelsel van geloofsinterpretaties. Dit 

geloofssysteem draagt echter allerlei tegenstrijdigheden in zich en wordt tevens op 

vele manieren in praktijk gebracht en beleefd, waardoor het meer ambiguïteit 

veroorzaakt. De dagelijkse en religieuze praktijk van salafistische gelovigen is minder 

zwart-wit dan je op het eerste gezicht vermoedt van een beweging die zuiverheid en 

eenduidigheid propageert. Er bestaat geen eenvoudige binaire oppositie tussen 

onderdanigheid/conformisme en autonomie/verzet. Meervoudige omgangsvormen 

vermengen zich met de religieuze dogma’s, waarbij een autonoom zelf kan worden 

geformuleerd door een beroep te doen op verschillende religieuze autoriteiten. Salafi’s 

schipperen in de uitoefening van het ideaal van de salafistische levensstijl tussen 

waarden en belangen, waardoor er ambiguïteit, vermenging en conflict optreden. Er is 

hierdoor een grote verscheidenheid in praktijk van de salafistische idealen. De invloed 

van betrokkenheid bij de salafi-beweging op sociale relaties met vrienden, familie en 

man-vrouwverhoudingen is daardoor ook niet eenduidig. Het leidt niet altijd tot 

exclusiviteit van sociale relaties en isolement, zelfs niet onder hen die afzondering 

nastreven. Het contact met andersdenkenden vindt op uiteenlopende manieren en in 

verschillende intensiteit onvermijdelijk plaats. Interacties met andersdenkenden, 
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alternatieven en keuzemogelijkheden komen ten goede  aan de exitmogelijkheden en 

daarmee aan de autonomie van de participanten in de salafi-beweging. 

 

Salafi’s proberen een middenweg te vinden tussen geloofsbeleving en verbinding met 

de maatschappij door werk en studie. Participatie in de salafi-beweging gaat niet altijd 

samen met maatschappelijk isolement en segregatie. Slechts een minderheid streeft 

afstand na tot de niet-salafistische omgeving. Vandaaruit is er binnen  de salafi-

beweging in verschillende mate sprake van gunstige omstandigheden voor de 

autonomie van de participanten, afhankelijk van de maatschappelijke segregatie. Vaak 

wordt participatie in de salafi-beweging per definitie gelijkgesteld met een streven 

naar segregatie, distantie en isolement (zie bijvoorbeeld Adraoui, 2009; Roy, 2004). 

Er kunnen zeker isolationistische tendensen zijn, waar bijvoorbeeld de AIVD in 

allerlei publicaties (2007, 2009) zorgen over uitte, maar een duidelijk omlijnde 

‘counterculture’ (Adraoui, 2009: 372) en geïslamiseerde ruimtes of enclaves (Roy, 

2004) zijn er in de praktijk lang niet altijd; er vinden vermengingen, onderhandelingen 

en compromissen plaats.  

De mate van betrokkenheid in de salafi-beweging en van praktisering van de 

salafistische levensstijl kan bovendien in de loop der tijd veranderen. Salafi’s kunnen 

wisselen van geloofsinterpretatie en geloofspraktijk of geheel afstand nemen van de 

salafi-beweging. Dat betekent dat ook de condities van de exitmogelijkheden aan 

verandering onderhevig zijn.  

 

Er is er geen sprake van exclusiviteit en isolement die de exitmogelijkheden ongunstig 

beïnvloeden. Dit komt doordat participatievormen veelal vrijblijvend, divers, 

tegenstrijdig en tijdelijk zijn, participanten divers zijn, de grenzen van de 

groepsidentiteit worden afgebroken en er inclusiviteit van sociale relaties en 

maatschappelijke participatie is. Wel is het streven naar het opbouwen van een 

groepsidentiteit en afzijdigheid van andersdenkenden ongunstig voor de 

exitmogelijkheden. Dit streven leidt echter tot een ambigue praktijk. Er is in de salafi-

beweging voldoende ruimte om (partieel) uit te treden en daarmee autonoom te zijn. 

De autonomie van jonge kinderen die opgroeien in salafistische gezinnen en van 

vrouwen in informele huwelijken die sterk geïsoleerd zijn van de omgeving, staat wél 

onder druk.  

 

  


