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Bijlage II: Topiclijst  
 

Onderstaande topics zijn gebruikt als aandachtspunten tijdens interviews, 

informele gesprekken, mail- en MSN-contact, observatie en documentanalyse. 

 

A. predikers/bestuur 

 

Geloofsleer 

 Geloofsopvattingen 

 Welke onderwerpen komen (niet) ter sprake en worden benadrukt? 

 Kennisvergaring/ideologen 

 Zelfdefinitie 

 

Geloofspraktijk 

 Vertaling geloofsleer naar geloofspraktijk in dagelijkse leven 

 Toepassing geloofsleer/-praktijk in Nederlandse context (minderheidspositie) 

 Man/vrouw verhouding 

 Werk en studie 

 Da’wa-activiteiten (omgang andere (niet-salafistische) moslims, strengheid 

naleving,  strategie, doelstellingen, omgang niet-/andersgelovigen) 

 

Maatschappij en politiek 

 Opvattingen over democratische rechtstaat 

 Opvattingen over politieke participatie (verkiezingen, demonstraties, partijen) 

 Visies positie en toekomst islam in Nederland 

 Opvattingen over andersgelovigen 

 Opvattingen over andere islamitische stromingen 

 Omgang niet-salafistische moslims (da’wa in eigen kring) 

 Solidariteit met umma 

 Identificatie met Midden-Oosten 

 Matiging 

 Radicalisme en extremisme 

 Jihadisme, takfir-leer 

 Beoordeling debat over islam 

 Inmenging politiek debat, maatschappelijke discussies 

 Samenwerking gemeente en andere (moslim)organisaties 

 

Organisatiestructuur 

 Organisatie (aard activiteiten, doelstellingen, strategie, samenstelling) 

 (Wervings)activiteiten 

 Netwerken predikers 

 Achtergrondkenmerken predikers 

 Bezoekers 

 Samenwerking gemeente en andere (moslim)organisaties 

 Profiel andere moslimorganisaties 

 

B. Aanhang 

 

Religieuze ontwikkeling en aantrekkingskracht 

 Religieuze geschiedenis 
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 Achtergrondkenmerken (leeftijd, sekse, afkomst, opleiding, werk) 

 Aantrekkingskracht orthodoxe islam 

 Hoe kennisgemaakt met salafisme/islam? 

 

Geloofsleer in praktijk 

 Opvattingen over islam/interpretaties salafisme 

 Zelfdefinitie (onderscheiden van andere islam) 

 Gebruiken en rituelen 

 Moskeebezoek en religieuze activiteiten. Welke en waarom? 

 Kennisvergaring, hoe, welke en waarom? Welke ideologen? 

 Alleen volgen kennis en activiteiten van salafistische aard of ook anderen? 

 Omgang regels, praktisering 

 Invulling da’wa-activiteiten 

 Kleding 

 Taal 

 

Dagelijkse leven 

 Deelname arbeidsmarkt 

 Studie, schoolkeuze 

 Gezinsleven, huwelijk 

 Man-vrouwverhouding 

 Vriendschap 

 Vrijetijdsbesteding 

 Contact omgeving, andere organisaties (enclavevorming en isolationisme) 

 Politieke participatie: inmenging debat, demonstraties, stemmen. 

 Toekomstbeelden 

 Omgangsvormen onderling en met niet-gelovigen 

 Omgang andersgelovigen en niet-gelovigen 

 Omgang niet-salafistische moslims (da’wa) 

 

Status moskee/predikers 

 Wie komt naar salafistische centra en activiteiten en waarom? 

 Interpretatie en beoordeling preken, lessen en lezingen 

 Welke predikers hebben aanzien en welke niet en waarom? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


