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Inleiding

Het terrorisme dat in naam van de islam wordt gepleegd, vormt een grote bedrei‐
ging voor onze samenleving. In Nederland wordt dit probleem vooral bestreden
met behulp van door de overheid ontwikkelde maatregelen,1 zoals strafwetgeving,
het tegengaan van radicalisering, het domesticeren van de islam, en het verstoren
van problematisch gedrag.2 Strafvorderlijke interventies vinden steeds vroeger in
de keten plaats,3 waardoor het werk van politie en justitie en dat van de inlichtin‐
gen- en veiligheiddiensten inniger met elkaar verweven raken. Steeds vaker doen
ambtsberichten van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
dienst als startinformatie voor een strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme en
gelden ze in dat onderzoek als bewijs.4 Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd
voor het concept van ‘radicalisering’, aan de hand waarvan zou kunnen worden
voorspeld wie zich eventueel aan geweld schuldig zal gaan maken.5 Onderzoekers
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als Githens-Mazer en Kundnani hebben inmiddels aangetoond dat op de weten‐
schappelijke validiteit van dat radicaliseringconcept het nodige valt af te dingen
en daarom wordt het in deze bijdrage niet gebruikt.6
Het is zeer de vraag of deze door de overheid gestuurde aanpak werkt.7 Diverse
commentatoren hebben er namelijk op gewezen dat deze niet effectief is.8
Daarom ligt het voor de hand om niet exclusief aan deze door de overheid geregis‐
seerde benadering vast te houden, maar om ook naar mogelijke alternatieven te
zoeken.9 Aan dit artikel ligt de veronderstelling ten grondslag dat het goed zou
zijn om aan de islam en de moslimgemeenschap de hoofdrol toe te kennen bij de
bestrijding van het terrorisme.
In paragraaf 2 zal zichtbaar worden gemaakt dat de islam een bijdrage kan leven
aan de oplossing van het terrorismevraagstuk omdat het verweven is met de
oorzaken daarvan. In paragraaf 3 zal worden ingegaan op het theologisch gedach‐
tegoed van de aanhangers van het terrorisme, die in dit artikel in navolging van
Adroui worden aangeduid als ‘militante jihadisten’: de aanhangers van een
gewelddadige, transnationale interpretatie van de jihad die de beweerdelijke vij‐
anden van de islam bevechten en die streven naar een terugkeer naar de begintijd
van de islam.10 In paragraaf 4 worden de mogelijkheden die de islam biedt voor de
proactieve oplossing van het terrorismevraagstuk geschetst, en in paragraaf 5
komen de correctieve opties aan bod. In paragraaf 6 worden bij wijze van aanbe‐
veling de contouren van een pilot geschetst. Paragraaf 7 bevat enkele conclusies.
Zoals in paragraaf 2.2 nader zal worden uitgewerkt, is in deze bijdrage gebruikge‐
maakt van de inzichten die binnen de moslimgemeenschap bestaan over dit
onderwerp. Daarnaast is de wetenschappelijke literatuur geraadpleegd. Daarbij
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ligt de nadruk op het internationale discours, omdat dit onderwerp daarin meer
aandacht krijgt dan in de Nederlandse discussie.
2

Een alternatieve aanpak van terrorisme

2.1 Sociale in plaats van formele instituties: de islam en de moslimgemeenschap als
bondgenoten tegen terrorisme
Bij de bestrijding van terrorisme ligt de nadruk momenteel op door de overheid
geïnitieerde maatregelen, oftewel formele instituties, maar sociale instituties
zouden als alternatief kunnen dienen.11 Sociale instituties zijn gedragspatronen
die door leden van een bepaalde gemeenschap in acht worden genomen en waar‐
aan zij zich gebonden achten, niet omdat die door de overheid worden gesanctio‐
neerd, maar omdat die worden gedicteerd door hun gemeenschappelijke culturele
waarden.12 Sociale instituties normeren het gedrag op essentiële terreinen van
het maatschappelijk leven, zoals familiebetrekkingen, onderwijs, bestuur, econo‐
mie en religie. Daarom is het van belang te bezien in hoeverre de islam kan
worden ingezet bij de voorkoming en bestrijding van terrorisme.
Hoewel terroristen de islam inroepen als rationale voor hun daden, blijft deze
theologische dimensie onderbelicht in de terrorismestudies en het -beleid.13 De
belangrijkste reden daarvoor is dat zowel degenen die ontkennen dat er een ver‐
band bestaat tussen islam en terrorisme als degenen die zo’n verband wel aanne‐
men, geen rol weggelegd zien voor de islam als remedie.
Enerzijds ontkennen sommige commentatoren, zoals Said, Halliday en Esposito,
dat er een oorzakelijke relatie zou zijn tussen de islam en terrorisme, zelfs nu ter‐
roristen dat verband wel leggen.14 Volgens hen bestaat er weliswaar een geweld‐
dadige ideologie, het zogenoemde ‘islamisme’, maar die houdt geen verband met
de islam als religie. Islamisme komt voort uit economische omstandigheden, kolo‐
nialisme en westers imperialisme. De beste manier om dit islamistische
terrorisme te bestrijden is volgens de leden van deze school een andere, meer ver‐
welkomende opstelling van westerse overheden jegens de islamitische wereld.
Voor de islam als geloof is daarbij geen rol weggelegd.
11

12

13

14

B. de Graaf, ‘Terrorisme- en Radicaliseringsstudies’, Justitiële Verkenningen 2017-3, p. 8-29;
J.D. Cohen, ‘The Next Generation of Government CVE Strategies at Home: Expanding Opportu‐
nities for Intervention’, Annals of the American Academy of Political and Social Science 2016-668,
p. 118-128; G. Selim, ‘Approaches for Countering Violent Extremism at Home and Abroad’,
Annals of the American Academy of Political and Social Science 2016-668, p. 95-101; L. Macnair &
R. Frank, ‘Voices against Extremism: A Case Study of a Community-Based Counter-Narrative’,
Journal for Deradicalization 2017, p. 147-174, i.h.b. p. 152.
T. Parsons, ‘Prolegomena to a Theory of Social Institutions’, American Sociological Review 1990-3,
p. 319-333; J.S. Coleman, ‘Commentary: Social Institutions and Social Theory’, American Sociolo‐
gical Review 1990-3, p. 33-339.
Uitzonderingen zijn L.L. Dawson, ‘Debating the Role of Religion in the Motivation of Religious
Terrorism’, Nordic Journal of Religion and Society 2018-2, p. 98-117 en M. Croes, ‘De Relatie tus‐
sen Islam en Terrorisme: Een Empirische Benadering’, Justitiële Verkenningen 2017-3, p. 68-84.
M. Sulaiman, ‘Orientalism and Anti-Orientalism: Epistemogical Approaches to Islam and Vio‐
lence’, in: F. Mansouri & Z. Keskin (red.), Contesting the Theological Foundations of Islamism and
Violent Extremism, Palgrave Macmillan 2019, p. 75-95.

Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2021 (12) 1
doi: 10.5553/TvRRB/187977842021012001003

25

Dit artikel uit Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker

Tom Zwart

Anderzijds zijn er diegenen, onder wie Lewis, Pipes en Karsh, die de islam als een
gewelddadige godsdienst beschouwen, waarvan terrorisme een logisch uitvloeisel
is. Maar ook deze commentatoren kennen geen rol toe aan de islam bij de oplos‐
sing ervan.15 In hun ogen is de beste remedie om de islam van zijn inherente
gewelddadige karakter te ontdoen, deze in te passen in het liberaal-modernisti‐
sche kader. Het radicaliseringconcept – iedere moslim kan vanwege het inherent
gewelddadige karakter van de islam uitgroeien tot een terrorist – is een uitvloeisel
van deze benadering.
Daarnaast spelen nog enkele andere factoren een rol. Zo hebben onderzoekers
vaak een blinde vlek voor religie omdat dat verschijnsel in de seculiere omgeving
waarvan zij deel uitmaken geen rol van betekenis speelt.16 In de woorden van
Graeme Wood: ‘if religious ideology doesn’t matter much in Washington or Ber‐
lin, surely it must be equally irrelevant in Raqqa or Mosul’.17 Secularisme fungeert
in dit verband voor onderzoekers als een epistemologische blokkade.18 Shakman
Hurd heeft aangetoond dat deze seculiere blikvernauwing een belemmering ople‐
vert voor het verrichten van valide wetenschappelijk onderzoek.19 Als gevolg van
deze seculiere perceptie laten onderzoekers de religieuze verklaringen van mili‐
tante jihadisten buiten beschouwing en concentreren zij zich in plaats daarvan op
politieke, sociale en economische factoren.20
Bovendien ontberen terrorisme-experts en beleidsmakers vaak de noodzakelijke
kennis van de islamitische theologie.21 Om de islam goed te begrijpen zijn een
grondige theologische studie en beheersing van het Arabisch noodzakelijk.
Onderzoekers en beleidsmakers die aan die vereisten voldoen, zijn dun gezaaid.
Als gevolg daarvan baseren beleidsmakers en commentatoren zich nogal eens op
een incomplete voorstelling van de islam die wordt beïnvloed door seculiere en
christelijke schema’s.22
Ten slotte valt het betrekken van de islam bij het beleid volgens commentatoren
moeilijk te rijmen met de godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat.23
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Dat maakt het lastig om theologische inzichten bij de beleidsvorming te
betrekken.24
Zoals in paragraaf 3 zal worden beschreven, staat niettemin vast dat militante
jihadisten zich niet alleen beroepen op maar zich vaak ook laten inspireren door
de islam.25 Om het terrorismevraagstuk op te lossen is het daarom van belang om
te bestuderen wat de militante jihadisten te zeggen hebben en hoe zij te werk
gaan.26
Dit betekent zeker niet dat de islam in algemene zin verantwoordelijk moet
worden gehouden voor terrorisme en dat alle moslims op één hoop moeten
worden gegooid.27 Integendeel, het is juist zeer relevant dat het overgrote deel
van de moslims en islamgeleerden het militante jihadisme beschouwt als een
dwaalleer en zelfs als een karikatuur van de islam die gebaseerd is op een onjuiste
en oneigenlijke interpretatie van de bronnen.28 Dit betekent dat de islamgeleer‐
den en de leden van de moslimgemeenschap die op theologische gronden bezwaar
maken tegen het militante jihadisme, cruciale bondgenoten zijn in de strijd tegen
het terrorisme. Door de theologische opvattingen van de militante jihadisten ter
discussie te stellen en te corrigeren kan het terrorisme dan ook worden terugge‐
drongen.
2.2 De keuze voor een gemeenschap-engagerende aanpak
In de antropologie worden twee methoden gebruikt om het gedrag van gemeen‐
schappen te duiden, die zijn geïdentificeerd door Kenneth.29 De onderzoeker kan
een etische benadering volgen, die het doen en laten van de gemeenschap van bui‐
tenaf analyseert met behulp van externe criteria en daarin systeem brengt met
behulp van een generieke matrix. Een nadeel van deze benadering is dat de werke‐
lijkheid vervormd kan worden door de eigen cognitieve frames van de
onderzoeker. Het alternatief is een emische benadering, die de manier van doen
van de gemeenschap in kaart probeert te brengen met behulp van een insiders‐
perspectief: daarbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de cognitieve schema’s
van de leden van de gemeenschap zelf. Zo’n benadering stelt de gemeenschap in
staat om haar eigen script te schrijven in plaats van dat van anderen uit te voe‐
ren.30 Een nadeel is dat emisch onderzoek alleen kan worden verricht door onder‐
zoekers die toegang hebben tot deze insiderskennis.

24

25
26
27
28
29
30

Wel hebben overheden geprobeerd om hiertoe ruimte te vinden; zie voor de pogingen van de
gemeente Amsterdam: F. Vermeulen, ‘Suspect Communities – Targeting Violent Extremism at
the Local Level: Policies of Engagement in Amsterdam, Berlin and London’, Terrorism and Political
Violence 2014-2, p. 286-306, i.h.b. p. 301.
Wood 2015, p. 17; Habeck 2006, p. 3.
Habeck 2006, p. 5, 15.
Habeck 2006, p. 3.
S. Pektras, ‘Prospects of Counter-Theology against Militant Jihadism’, in: S. Pektras & J. Leman
(red.), Militant Jihadism, Today and Tomorrow, Leuven 2019, p. 187-214.
K.L. Pike, Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior (2de druk),
Den Haag 1967, p. 37-39.
E.F. Isin, ‘Theorizing Acts of Citizenship’, in: E.F. Isin & G.M. Nielsen (red.), Acts of Citizenship,
Londen 2008, p. 15-43, 38.

Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2021 (12) 1
doi: 10.5553/TvRRB/187977842021012001003

27

Dit artikel uit Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker

Tom Zwart

Door zogenoemd gemeenschap-engagerend onderzoek te verrichten kan het emi‐
sche perspectief voorop worden gesteld.31 Gemeenschap-engagerend onderzoek
kent de gemeenschap waarop het onderzoek betrekking heeft een sleutelrol toe
bij het opstellen van de onderzoeksagenda en betrekt deze intensief bij het uit‐
stippelen van de koers en bij de uitvoering van het onderzoek. Veel relevante
kennis en expertise wordt aangeleverd door actoren binnen die gemeenschap. Om
succesvol gemeenschap-engagerend onderzoek te kunnen doen moeten de onder‐
zoekers een vertrouwensband hebben met de gemeenschap. Daarbij gaat het niet
om een incidenteel contact om ad hoc een project te kunnen uitvoeren, maar om
langdurige bestendige relaties die soms gepaard gaan met het verrichten van
onderzoek.32
Het onderzoek dat wordt verricht naar terrorisme dat in naam van de islam wordt
gepleegd, is thans vooral etisch van aard. Daarom is ten behoeve van deze bij‐
drage in plaats daarvan een emisch perspectief gekozen.33 Om in kaart te brengen
hoe de Nederlandse moslimgemeenschap omgaat met religieus geïnspireerd
terrorisme en welke oplossingen daartoe binnen de gemeenschap voorhanden
zijn, is een gemeenschap-engagerend onderzoek uitgevoerd. Dat bood de gelegen‐
heid om gebruik te maken van de expertise, inzichten, ervaring en het gezag op
het terrein van de islam die in de moslimgemeenschap aanwezig zijn. Op deze
manier maakt de gemeenschap bovendien zichtbaar dat zij terrorisme zeer serieus
neemt en zich als probleemeigenaar beschouwt. Aangezien terroristen niet kun‐
nen slagen zonder steun vanuit de bevolking, neemt de gemeenschap op deze
wijze ook de benodigde zuurstof weg.34 Door de betrokkenheid van de gemeen‐
schap zal ook de legitimiteit van het antiterrorismebeleid toenemen.35
Dit artikel is naast de relevante literatuur dan ook gebaseerd op de uitkomsten
van focusgroepen waaraan islamgeleerden, moskeebestuurders, imams en mos‐
limjongeren hebben deelgenomen. De uitkomsten van die focusgroepen zijn geva‐
lideerd tijdens bijeenkomsten in moskeeën, bij religieuze verenigingen en tijdens
enkele groepssessies met ongeveer 150 moslimjongeren.
2.3 De noodzaak van zowel een correctieve als een proactieve benadering
Veel antiterrorismemaatregelen zijn gericht op moslimjongeren die zich al op het
extremistische pad hebben begeven of op het punt staan dat te doen. Dergelijke
acties zijn ontegenzeggelijk belangrijk, maar hun insteek is te beperkt. Dat kan
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worden aangetoond met behulp van de metafoor van het trappenhuis die Fathali
Moghaddam gebruikt om het proces dat leidt tot terrorisme te beschrijven.36 Op
de begane grond ervaart een grote groep personen onrechtvaardigheid en achter‐
stand. Sommige leden van die groep gaan op zoek naar oplossingen en komen zo
op de eerste verdieping terecht. Een deel van deze personen begeeft zich naar de
tweede verdieping en zo verder. Uiteindelijk komt een klein deel op de vijfde ver‐
dieping terecht, waar zij betrokken raken in terroristische acties.
Moghaddam geeft terecht aan dat het huidige terrorismebeleid vrijwel uitsluitend
gericht is op degenen die zich op de bovenste verdieping bevinden, maar voor het
bereiken van langetermijnoplossingen is het belangrijk om de aandacht juist ook
te richten op de begane grond. Dat vraagt om een aanpak die voorkomt dat extre‐
mistische aspiraties überhaupt de kop opsteken of – als dat onverhoopt niet zou
lukken – die ervoor zorgt dat ze in elk geval in een zo vroeg mogelijk stadium
worden weggenomen. Het is veel effectiever om personen aan te spreken die nog
een onbeschreven blad zijn dan om personen die het extremisme al hebben
omarmt terug te brengen naar de maatschappij. Daarom wordt in deze bijdrage
niet alleen ingegaan op correctief ingrijpen (paragraaf 5), maar ook op proactief
beleid (paragraaf 4).
3

De theologie van het militante jihadisme

De organisaties die oproepen tot het plegen van aanslagen, zoals Al Qaida en IS,
hangen een gewelddadige leer aan die elementen ontleent aan zowel het salafisme
als het radicale islamistische gedachtegoed van twintigste-eeuwse denkers zoals
Sayyid Qutb en Abu Muhammad al-Maqdisi. Deze leer vindt zijn oorsprong in de
benadering van de beweging Jamaat al-Muslimin, die ook wel wordt aangeduid als
Jamaat al-Takfir w’al-Hijrah.37
Het salafisme is een pluriforme hervormingsbeweging die gericht is op herstellen
van de islam in zijn zuivere vorm.38 De methode die daarvoor wordt gebruikt, is
het volgen van de Koran en de traditie van de Profeet op de manier waarop sala‐
fisten interpreteren dat de eerste drie generaties moslims die begrepen en
praktiseerden.39 Aangezien zij zich bij uitstek richten op de letterlijke tekst van de
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Koran en de overleveringen van de Profeet, de soenna, nemen zij recentere inter‐
pretaties van deze bronnen niet voor zoete koek aan.40
Twintigste-eeuwse islamistische theoretici gebruiken theologische concepten als
standaard voor de beoordeling van de staatkundige situatie. Zij richten hun pijlen
daarbij vooral op de corrupte niet-islamitische regimes in moslimlanden en op
westerse landen, in het bijzonder de Verenigde Staten, die dit soort regimes in het
zadel houden. Zo kwam Sayyid Qutb tot de conclusie dat het toenmalige Egypti‐
sche bewind zich schuldig maakte aan ongeloof omdat het opereerde op basis van
door mensen geschapen wetgeving in plaats van de sharia. Als gevolg daarvan
hadden de gelovigen het recht om het bewind met alle beschikbare middelen in
het kader van de jihad te bestrijden.41 Al-Maqdisi maakte vooral bezwaar tegen de
nauwe banden die landen als Saoedi-Arabië onderhouden met de VS.42 In tegen‐
stelling tot de salafisten zijn deze islamistische denkers niet zo trouw aan de
basisteksten en de traditie en gaan zij daarmee creatief om.
De leden van de op deze mix van opvattingen gebaseerde stroming staan een
indringende beleving van de islam voor.43 Zij zijn doorgaans vol zelfvertrouwen
en zij brengen hun radicale standpunten over de islam met overtuiging onder de
aandacht. Zij beschouwen zichzelf als de voorhoede van de islam.44 De door
Meijers gemaakte vergelijking met het leninisme is dan ook zeer treffend.45
Binnen de islamitische geloofsleer staat de tawhid, die het monotheïsme en de
almacht van God tot uitdrukking brengt, centraal. De interpretatie van de tawhid
die militante jihadisten erop nahouden, wijkt sterk af van die van andere mos‐
lims. Zij vatten deze op als een gebod om het geloof werkelijk in de praktijk te
brengen en in daden om te zetten. Op grond van deze benadering maakt een gelo‐
vige die nalaat haar of zijn geloof in de praktijk te brengen zich schuldig aan
ongeloof.46 Hierdoor wordt het streven van het salafisme om de zuiverheid van
de islam te herstellen en te bewaren, door militante jihadisten aangescherpt tot
een lakmoesproef om ‘goede’ van ‘slechte’ moslims te onderscheiden.
Ook de interpretatie die militante jihadisten erop nahouden van het concept alwala’ wal bara, dat letterlijk ‘loyaliteit en afwijzing’ betekent, verschilt sterk van
de opvatting van andere moslims. Volgens de gangbare interpretatie van dit con‐
cept dienen moslims God, de Profeet en de medegelovigen lief te hebben en
afstand te bewaren tot iedereen die God, de Profeet en de gelovigen afwijst.47
Militante jihadisten vatten al-wala’ wal bara op in samenhang met tawhid: mos‐
lims zijn loyaliteit verschuldigd aan God, de Profeet en andere moslims, althans
40
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voor zover ze ‘goede moslims’ zijn. Contact met ongelovigen, de ‘slechte moslims’
daaronder begrepen, en hun cultuur en gebruiken moet daarentegen resoluut
worden afgewezen. Deelname aan verkiezingen en het democratische besluitvor‐
mingsproces moet worden afgekeurd. Militante jihadisten vatten al-wala’ wal bara
dan ook op als een aansporing om ongelovigen te haten.48
Volgens militante jihadisten vereist het in de praktijk brengen van de islam ook
de deelname aan de jihad in de zin van gewapende strijd. Volgens Abdullah
Azzam, een toonaangevende spirituele leider binnen het militante jihadisme, is
deelname aan de jihad zelfs de enige mogelijkheid om het geloof in de eenheid van
God te tonen. Moslims die nalaten om hun overtuiging op deze manier tot uit‐
drukking te brengen verzaken hun religieuze plichten.49
Volgens de islam is het moslims die in eigen land door een externe vijand worden
aangevallen, toegestaan zich te verdedigen in de vorm van jihad. Wie wil uitreizen
om in een ander land aan de jihad deel te nemen, heeft daarvoor echter toe‐
stemming van een gezagsdrager, zoals een amir, nodig. Abdullah Azzam betwistte
de noodzaak van die toestemming,50 en zijn stelling dat een niet-geautoriseerde
jihad in overeenstemming is met de islam geniet onder militante jihadisten brede
steun. Hierdoor is de deur opengezet naar de ‘decentralisatie’ van de jihad, waar‐
toe het initiatief ook kan worden genomen door niet-statelijke actoren zoals Al
Qaida en zelfs door ‘lone wolves’.
De jihad is volgens de islam een vorm van zelfverdediging, maar militante jihadis‐
tische denkers hebben die notie naar plaats en tijd opgerekt. Zij beschouwen de
regimes in veel moslimlanden als corrupt, onderdrukkend en decadent. Aangezien
leiders die hun burgers onderdrukken en die zich opstellen als tirannen in hun
ogen niet in overeenstemming met de sharia regeren, moeten deze in het kader
van takfir als ongelovigen worden beschouwd die zich buiten de islam plaatsen.51
Om die reden is het gerechtvaardigd om tegen hen in opstand te komen. Degenen
die dit soort heersers steunen, moeten eveneens als ongelovigen worden
beschouwd. Daarom is het ook toegestaan om ambtenaren aan te vallen, zelfs als
zij moslims zijn. Naar de mening van militante jihadisten is het verval van dit
soort regimes in moslimlanden het gevolg van een westerse samenzwering.
Daarom mag in hun visie ook tegen die westerse landen als ‘verre vijand’ een jihad
worden gevoerd. Jihad heeft ook een preventieve dimensie gekregen: zelfs als
geen sprake is van een invasie, is deze toch gerechtvaardigd in geval van perma‐
nente dreiging.
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Volgens het islamitische recht moeten de levens van non-combattanten tijdens de
strijd worden gespaard en beschermd.52 Maar de militante jihadisten gaan ervan
uit dat niet alleen aanvallen op de leiders, zoals politici, maar ook op burgers
gerechtvaardigd zijn. Al Qaida in het bijzonder houdt burgers in het Westen mede
verantwoordelijk voor de vijandige houding van hun regeringen jegens moslim‐
landen: zij hebben nagelaten om hun regeringen via het democratische proces op
andere gedachten te brengen en ze financieren de tegen de islam gerichte daden
door het betalen van belastingen.53 Bij aanvallen die door militante jihadisten
worden uitgevoerd, worden vaak ook moslims gedood of verwond. Die slachtof‐
fers worden als ‘nevenschade’ beschouwd van aanvallen op legitieme doelen.
4

Een proactieve benadering

4.1 Social engineering met behulp van de receptorbenadering
De leiders van organisaties als IS en Al Qaida en de theologen die hen ondersteu‐
nen zijn gepokt en gemazeld in de islamitische geloofsleer. Maar uit onderzoek
blijkt dat de jongeren die door de ronselaars voor de jihad worden gerekruteerd,
vaak slechts een zeer beperkte kennis hebben van de islam.54 Het bestaan van
deze onwetendheidparadox werd al door Wiktorowicz geconstateerd in zijn pio‐
nierende onderzoek. Daaruit bleek dat juist novieten die nauwelijks of geen
kennis hebben van de islam zich aansluiten bij terroristische organisaties.55 Dat
onderzoek is recentelijk gevalideerd.56
Intuïtief komt door deze onwetendheid van de rekruten de grondslag te vervallen
onder de veronderstelling dat islam een rol speelt bij het terrorisme dat in zijn
naam wordt gepleegd. Dit standpunt wordt bijvoorbeeld ingenomen door Mehdi
Hasan.57 In werkelijkheid liggen de zaken echter gecompliceerder. Het is waar dat
de islam deze jongeren niet aanzet tot deelname aan de militante jihad, maar deze
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dient voor hen wel als uitlaatklep, zoals Alain Bertho stelt.58 De religie is in deze
benadering niet de oorzaak van grieven, maar het vehikel met behulp waarvan ze
tot uitdrukking worden gebracht.
Die bevinding biedt mogelijkheden voor interventie, te weten het ontwikkelen
van een alternatieve uitlaatklep die jongeren kunnen gebruiken voor het uiten
van hun woede en idealen. Uit onderzoek blijkt dat er ook andere kanalen zijn die
moslimjongeren gebruiken om hun onvrede en ambities tot uitdrukking te
brengen, zoals de muziek.59 Als zij spontaan voor dit soort minder schadelijke
kanalen kiezen, dan kunnen zij daartoe ook door middel van social engineering
worden gebracht.
Dit kan worden bereikt met behulp van de receptorbenadering die in de biomedi‐
sche wetenschap gangbaar is.60 Daarmee wordt bevorderd dat een stof de ‘par‐
keerplaats’ op de membraan van een cel bezet, zodat een kwaadaardige molecuul
daar niet meer kan aanmeren en geen schade kan aanrichten binnen die cel. Deze
receptorgeneeskunde, waarmee in de praktijk veel medische problemen worden
opgelost, neemt dus niet de oorzaak van het probleem weg, maar wel de schade‐
lijke effecten ervan.
Terwijl het onderzoek naar de oorzaken van terroristisch gedrag voortduurt, kun‐
nen de schadelijke gevolgen ervan nu dus al worden weggenomen door de weg
naar de gewelddadige islam als uitingsvorm af te sluiten. Het terrorisme kan als
uitlaatklep worden vervangen door een positief vehikel, te weten deelname aan de
democratische rechtsstaat. Als jongeren meer vertrouwd raken met de theorie en
praktijk van het democratisch burgerschap, zullen hun grieven en aspiraties hun
weg vinden naar het politieke proces en niet naar het terrorisme, zoals nu soms
wel gebeurt. In dat verband is zeer relevant dat de islam zulke actieve maatschap‐
pelijke en politieke betrokkenheid bevordert.61
Om ervoor te zorgen dat moslimjongeren zich meer eigenaar gaan voelen van de
Nederlandse samenleving en haar geschiedenis is het van belang dat zij zich beter
bewust worden van de islamitische wortels daarvan. In het politieke en maat‐
schappelijke discours wordt vaak de indruk gewekt dat de islam geen rol van bete‐
kenis heeft gespeeld in de Europese en Nederlandse geschiedenis en dat deze pas
bij de komst van de ‘gastarbeiders’ zijn intrede deed. Dit beeld is echter aantoon‐
baar onjuist.62 Islamitische geleerden hebben een vitale rol gespeeld in de
Europese kennisontwikkeling doordat ze de klassieke teksten doorgaven, becom‐
mentarieerden en verder ontwikkelden.63 De aanwezigheid van moslims in Spanje
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gedurende het Al Andalus-tijdperk, die gepaard ging met uitwisseling van kennis
en cultuur, heeft een grote impact gehad op de Europese ontwikkeling.64 De jonge
Nederlandse Republiek wist haar onafhankelijkheid mede te verzekeren door
samenwerking aan te gaan met twee islamitische politieke entiteiten, te weten
het Ottomaanse Rijk en de Sultan van Marrakesh, de voorlopers van Turkije en
Marokko.65 Door de kolonisatie van Indonesië in de periode 1814-1950 was de
islam, die een belangrijke rol speelde in de onafhankelijkheidsoorlog,66 numeriek
zelfs de belangrijkste Nederlandse godsdienst.
De werkloosheid onder moslimjongeren is relatief hoog, en discriminatie op de
arbeidsmarkt speelt daarbij een rol. 67 Om te verzekeren dat zij een stabiel bestaan
in onze samenleving kunnen opbouwen is het belangrijk dat zij over betaald werk
kunnen beschikken. Discriminatie op de arbeidsmarkt moet worden teruggedron‐
gen, onder andere door de weerbaarheid daartegen van jonge moslims te vergro‐
ten. Daarnaast kunnen zij zich bekwamen in het verwerven van draagvlak op de
werkvloer voor de door de islam voorgeschreven geloofspraktijken, zoals kleden,
bidden en vasten.
Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het concept van ‘navigatie en onderhan‐
deling’ dat is ontwikkeld door Selby, Barras en Beaman.68 In organisaties is de
ruimte die men heeft om geloofspraktijken uit te voeren mede afhankelijk van de
acceptatie ervan door de organisatiegenoten. Hier gaat het dus niet alleen om het
inroepen van rechten, maar ook om het uitleggen en het genereren van draagvlak.
Door middel van ‘navigatie en onderhandeling’ kan men ervoor zorgen dat de
ruimte die men krijgt om het geloof te beleven toeneemt zonder de geloofskaart
te hoeven spelen, die in een seculiere omgeving überhaupt weinig indruk maakt.
Het is bovendien belangrijk dat moslimjongeren die slechts een beperkte kennis
hebben van de islam, de gelegenheid krijgen om deze te verdiepen. Op deze wijze
worden zij gevaccineerd tegen de vertekende beelden van de islam waarvan terro‐
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ristische organisaties en hun ronselaars zich bedienen.69 Op openbare scholen
wordt facultatief islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs verzorgd. Ouders
kunnen het schoolbestuur verzoeken om dit onderwijs aan te bieden, maar van
die mogelijkheid wordt nog niet op grote schaal gebruikgemaakt. Gelet op het
belang dat de samenleving erbij heeft dat kinderen uit moslimgezinnen een goede
ondergrond in de islam krijgen, dient dit type onderwijs zeer actief te worden
bevorderd en gefaciliteerd
4.2 Versterking van de concurrentiekracht van islamitische organisaties
Een goede manier om de rekrutering van jongeren door terroristische organisa‐
ties terug te dringen is te zorgen dat deze organisaties meer concurrentie krijgen.
Als bestaande organisaties zich responsiever opstellen ten opzichte van jongeren,
zullen dezen minder snel kiezen voor het militante jihadisme. Bovendien zullen
terroristische organisaties door deze ‘ideologische concurrentie’ worden gecon‐
fronteerd met hogere kosten.70 Op een drukker bezette ideologische markt zullen
zij meer middelen moeten spenderen om rekruten aan te trekken, waardoor er
minder middelen overblijven om gewelddaden te begaan.71
Organisaties als IS en Al Qaida oefenen een grote aantrekkingskracht uit op
jongeren omdat zij hoog entitatief zijn. Dat wil zeggen dat zij staan voor duide‐
lijke grenzen, interne homogeniteit, sociale interactie, een duidelijke interne
structuur, gemeenschappelijke doelstellingen en een gezamenlijke lotsbestem‐
ming.72 Ook andere religieuze organisaties, zoals moskeeën, gelden als hoog enti‐
tatief en kunnen terroristische organisaties daarom proactief concurrentie
bieden. Om dat doel te bereiken zou in de competenties van moskeebestuurders
en imams dienen te worden geïnvesteerd. Op die manier kan de verbinding met
de jongeren worden behouden, versterkt en zo nodig hersteld.
Verreweg de meeste bestuurders van moskeeën en religieuze verenigingen heb‐
ben een migratieachtergrond en profiteren daarom niet van het ‘witte privilege’.73
Zij hebben daardoor minder gelegenheid gehad om ervaring op te doen met de
Nederlandse bestuurs- en verenigingscultuur dan Nederlanders, die deze van
generatie op generatie overgedragen hebben gekregen. Het is daarom belangrijk
dat bestuurders van moskeeën en religieuze verenigingen de gelegenheid krijgen
om beter vertrouwd te raken met de bestuurscultuur binnen de democratie en de
rechtsstaat.
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Met behulp van professionals kan een aantrekkelijke ICT-omgeving worden opge‐
zet voor moskeeën en verenigingen. Op deze manier zullen jongeren de organisa‐
ties voortdurend kunnen bezoeken, ook op momenten waarop deze fysiek geslo‐
ten zijn. Door de religieuze content online op een professionele manier aan te
bieden en links te verschaffen naar andere relevante sites wordt voorkomen dat
jongeren hun informatie elders op het internet gaan opzoeken, inclusief de sites
die worden beheerd door militante jihadisten.74
Uit onderzoek van Boender blijkt dat de voornaamste taken van imams bestaan
uit het voorgaan in gebed en ceremonies, in het doorgeven van basiskennis over
de islam en zijn voorschriften en het geven van religieuze adviezen over het
geloof.75 Tot de taken behoort doorgaans niet het bieden van pastorale zorg, te
weten het verlenen van persoonlijke emotionele, sociale en spirituele ondersteu‐
ning van de gelovigen. Bovendien toont het onderzoek van Boender aan dat
imams ouderen makkelijker bereiken dan jongeren. Jongeren die worstelen met
geloofsvragen zouden veel baat hebben bij individuele begeleiding door de imam.
In de praktijk blijken geloofsvragen vaak nauw verbonden te zijn met emotionele
vraagstukken, die het beste in samenhang kunnen worden opgelost. Daarom is
het belangrijk dat de imams in de gelegenheid worden gesteld om hun pastorale
competenties te versterken.
Om te zorgen dat jongeren voortdurend in contact kunnen treden met hun gees‐
telijke begeleiders, vooral als zij worstelen met belangrijke geloofsvragen, kunnen
door de moskeeën jonge theologen worden aangesteld die de imams assisteren.
Deze assistenten, die over pedagogische competenties beschikken, dienen via de
telefoon en chatkanalen 24/7 beschikbaar te zijn om eerstelijnshulp te bieden en
zo nodig door te verwijzen.
4.3 De noodzaak om geloofwaardige moslims in te schakelen bij het ontwikkelen van
een contranarratief
Om jongeren af te houden van het terrorisme of hen daaruit los te maken is niet
alleen een goede boodschap maar ook een goede boodschapper nodig. Jongeren
die gevormd zijn in het militante jihadisme trekken zich doorgaans weinig aan
van overheden die zich niet houden aan de sharia en de ‘gematigde’ moslims die
met hen samenwerken. Salafisten daarentegen genieten wel gezag.
Uit onderzoek blijkt dat traditionalistische moslims die zich kritisch opstellen
vanwege hun geloofwaardigheid onder jongeren vaak in de beste positie verkeren
om militante standpunten te weerleggen.76 Onderzoek van Spalek en Zahra
McDonald toont aan dat salafistische groepen goed in staat zijn om verbinding te
maken met personen die vatbaar zijn voor of al beschikken over militante
denkbeelden.77 Veel leden van deze salafistische groeperingen beschikken over
74
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het nodige krediet, omdat hun achtergronden en ervaringen vergelijkbaar zijn
met die van de jongeren. Die straatgeloofwaardigheid komt zeer goed van pas bij
het tegengaan van terrorisme.78 Om extremisme voor te zijn en aan te pakken
zijn juist organisaties nodig die aansluiten bij de waarden van de jongeren die
afdwalen.79 Ook Green gaat ervan uit dat salafisten de propaganda die wordt
verspreid door Al Qaida en vergelijkbare groeperingen, effectief kunnen
betwisten.80
Hoewel onderzoekers een zeer genuanceerd en veelkleurig beeld schetsen van
salafisten in Nederland,81 worden zij door overheidsinstanties vanuit radicalise‐
ringperspectief vooral als een veiligheidsrisico beschouwd.82 Hun afwijkende
manier van kleden en hun neiging om zich afzijdig te houden van de samenleving
worden vaak gezien als een opmaat naar een parallelle samenleving, die als een
voorportaal wordt beschouwd voor terrorisme.83 Maar om te bepalen hoe salafis‐
ten zich verhouden tot militante jihadisten zijn deze sociale verschijningsvormen
vanuit emisch perspectief veel minder belangrijk dan hun theologische opvattin‐
gen. De salafisten en de militante jihadisten beroepen zich beiden op dezelfde
bronnen, in het bijzonder het werk van Ibn Taymiyya. Maar salafisten verwijten
militante jihadisten in dat verband vaak dat zij geen rekening houden met de con‐
text waarin Ibn Taymiyya zijn uitspraken deed en dat zij hem daardoor selectief
gebruiken. De methoden en uitkomsten van beide stromingen zijn dan ook zeer
verschillend.84 Deze verschillen manifesteren zich vooral op het terrein van het
gebruik van geweld, de invulling van de jihad en de toepassing van takfir.85
Van groot belang is dat salafisten de oproepen tot en de uitoefening van extreem
geweld door militante jihadisten afwijzen. Volgens de salafisten vormt zulke vij‐
andige propaganda een ondermijning van de islam, omdat de sharia juist uitgaat
van de bescherming van het menselijk leven. Onschuldige personen mogen dan
ook niet het slachtoffer worden van gewelddadige aanvallen.86 De salafisten ver‐
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werpen ook de opvatting van de militante jihadisten over de jihad. Volgens de
salafisten is de jihad erop gericht om de moslimgemeenschap en de samenlevin‐
gen waarvan zij deel uitmaakt op vreedzame wijze tot God te brengen. De salafis‐
ten zijn van mening dat deze jihad niet met het zwaard moet worden gevoerd,
maar door het verwerven van kennis: men moet studeren om te komen tot een
correcte belijdenis van het geloof. Anders dan de militante jihadisten beschouwen
salafisten het acceptabel om goede relaties te onderhouden met niet-moslims.87
Ondanks deze verschillen beschouwen militante jihadisten het salafisme toch als
de meest verwante stroming binnen de islam. Tijdens hun religieuze queeste ver‐
gelijken militante jihadisten hun standpunten vaak met die van de salafisten.
Daarbij komt dan al snel de vraag op wat het salafisme op andere fronten te
bieden heeft. Op die manier vindt soms een overgang van het militante jihadisme
naar het salafisme plaats. Om die reden kan het salafisme juist ook aantrekkings‐
kracht uitoefenen op aanhangers van het militante jihadisme en hen daaruit een
uitweg bieden.
Zo heeft Muhanna-Matar laten zien dat militante jihadisten zich in een proces
van zelf-deradicalisering soms tot het salafisme bekeren en geweld afzweren.88
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de leiders van het militante jihadisme het
salafisme als hun belangrijkste concurrent zien.89 Als jongeren spontaan kunnen
overstappen van het militante jihadisme naar het salafisme, dan kan daarop zelfs
bewust worden gestuurd. Op deze manier kunnen salafistische organisaties als
brandscherm tegen extremisme dienen in plaats van als een lopende band daar‐
naar toe. 90 Daarom verkeren salafisten in de beste positie om een alternatief nar‐
ratief te verspreiden dat bij de militante jihadisten gehoor zal vinden.91
Illustratief in dit verband is de staat van dienst van de salafistische Brixton Mos‐
que in Londen.92 Tussen 1990 en 2010 voerde de moskee een succesvolle perma‐
nente campagne om jongeren af te houden en los te weken van de Londense tak
van Al Qaida. De inzet was gericht op empowerment van deze jongeren. Deze cam‐
pagne verwierf na verloop van tijd de steun van de Muslim Contact Unit van de
Metropolitan Police.93 Het negatieve beeld dat buitenstaanders van de Brixton
87
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Mosque hadden, namelijk dat deze salafistische moskee een gevaar was voor de
democratie en dus één pot nat met Al Qaida, moest hierdoor worden bijgesteld.
Gelet op het vorenstaande zou de overheid juist verbinding moeten zoeken met
groepen die haar kunnen bijstaan bij het bestrijden van terrorisme. Wanneer zij
deze groepen op afstand houdt of van zichzelf vervreemdt, wordt de kip met de
gouden eieren geslacht. Daarom is een pragmatische, op resultaat gerichte bena‐
dering nodig die ook het samenwerken met salafistische organisaties omvat.94 In
salafistische kringen bestaat daartoe ook de bereidheid.95 Salafistische islamge‐
leerden zouden kunnen worden betrokken bij het opstellen van een Nederlands‐
talig contranarratief waarin de stellingen van de aanhangers van het militante
jihadisme met behulp van theologische argumenten worden weerlegd. Op die
manier worden over de leerstellingen van de militante jihadisten theologische
debatten gevoerd, zodat de zwakke plekken daarin kunnen worden aangetoond.
In dat verband is van belang dat de theoretici van het militante salafisme hun
benadering zo veel mogelijk proberen terug te voeren op bronnen en tradities.96
Dat maakt het mogelijk om hun standpunten met behulp van de islamitische theo‐
logie te betwisten.
5

De correctieve benadering: de islam als middel om geweld af te zweren

In Europa wordt met behulp van deradicaliseringsprogramma’s getracht om gede‐
tineerden die zich schuldig hebben gemaakt aan terroristische misdrijven te reso‐
cialiseren. Daarbij ligt de nadruk op het omturnen van plegers van terroristische
daden tot ‘modelburgers’ die liberale waarden omarmen.97 Deze benadering lijkt
geïnspireerd door de opvatting dat de islam een gewelddadig karakter heeft dat
alleen kan worden weggenomen als deze godsdienst wordt ingebed in het liberale
modernisme.
Hoewel de plegers van terroristische delicten zich ter rechtvaardiging daarvan op
de islam beroepen, besteden de Europese deradicaliseringsprogramma’s door‐
gaans geen aandacht aan theologie.98 Zij zetten in op economische en psychologi‐
sche ondersteuning, maar bieden geen islamologische begeleiding. Voor dit
manco worden diverse rechtvaardigingen aangevoerd, zoals de vrijheid van gods‐
dienst, de scheiding van kerk en staat en het ontbreken van relevante expertise.99
Het lijkt erop dat de toenemende secularisatie het onmogelijk maakt om de reli‐
gieuze dimensie in het kader van deradicaliseringsbeleid te adresseren.100
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Daartegenover staan de rehabilitatieprogramma’s die in het Midden-Oosten en
Zuidoost-Azië zijn ontwikkeld, die voorzien in het corrigeren van de onjuiste visie
op de islam van de betrokkenen.101 De programma’s gaan ervan uit dat jongeren
door middel van indoctrinatie tot terrorisme zijn aangezet. Daarbij is hen door
middel van een selectieve interpretatie ten onrechte de gedachte bijgebracht dat
de islam het plegen van geweld in veel gevallen toestaat. De kern van de rehabili‐
tatiebenadering is dat militante jihadisten weer op het rechte pad worden
gebracht door te leren.102 Daarbij zijn alle inspanningen erop gericht dat zij
geweld afzweren, terwijl hun andere opvattingen ongemoeid worden gelaten.103
In het kader van de rehabilitatie worden de gewelddadige opvattingen en ideeën
van de jongeren ter discussie gesteld. Daartoe worden zij tijdens hun detentie
enkele uren per dag individueel begeleid door islamitische geleerden, die ook een
psychologische training hebben gekregen. Zij wijzen de jongeren op de verkeerde
theologische interpretatie die militante jihadisten er van de islam op na houden
en brengen hen weer terug op het juiste pad. Jongeren die goede vooruitgang
tonen, worden onder beperkingen in vrijheid gesteld, waarna de religieuze coa‐
ching wordt voortgezet. Ook de naaste familieleden, in het bijzonder de echtgeno‐
ten, worden bij dergelijke activiteiten betrokken.
Rehabilitatie kent niet alleen een spirituele, maar ook een materiële dimensie.
Omdat de gedetineerden vaak de broodwinner zijn, krijgen hun gezinnen finan‐
ciële ondersteuning. Er wordt vooral voor gezorgd dat de kinderen goed onderwijs
krijgen om te voorkomen dat ze zich op jonge leeftijd aangetrokken voelen tot het
militante jihadisme. De gedetineerden zelf krijgen actieve steun bij hun re-inte‐
gratie in de samenleving, onder andere door het vinden van werk.104
Het door Singapore ontwikkelde rehabilitatieprogramma wordt over het
algemeen als zeer succesvol beschouwd.105 Omdat het bij rehabilitatie gaat om het
ontzenuwen van verkeerde interpretaties van de islam heeft de regering van
101 Zie het Rome Memorandum on Good Practices for Rehabilitation and Reintegration of Violent Extrem‐
ist
Offenders,
www.thegctf.org/documents/10162/19594/Rome+Memorandum+on+Good
+Practices+for+Rehabilitation+and+Reintegration+of+Violent+Extremist+Offenders.
102 R. Gunaratna & M. Bin Ali, ‘Introduction’, in: R. Gunaratna & M. Bin Ali (red.), Terrorist Rehabili‐
tation, A New Frontier in Counter-terrorism, Londen 2015, p. xv-xxiii.
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2010, p. 6.
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Singapore het primaat gelegd bij de moslimgemeenschap.106 Er is in dit kader een
belangrijke rol weggelegd voor islamitische geleerden, omdat die worden geacht
over het begrip, de kennis en het gezag te beschikken om de misvattingen over de
islam, waarvan terroristen uitgaan, te corrigeren. Zij hebben op verzoek van de
overheid programma’s ontwikkeld om jongeren die van het juiste pad zijn afge‐
dwaald weer op de goede koers te brengen.
De praktijk van Singapore werd door het kabinet-Balkende IV als een inspirerend
voorbeeld beschouwd. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Guusje ter Horst bracht in het najaar van 2008 een bezoek aan Singapore om
kennis te maken met het rehabilitatieprogramma dat daar wordt toegepast. Zij
was daarover enthousiast en nodigde vervolgens degenen die verantwoordelijk
waren voor het programma uit om daarover in Nederland voorlichting te komen
geven.107 Op grond van deze positieve indrukken besloot ze te gaan onderzoeken
of een dergelijk programma ook in Nederland zou kunnen worden opgezet. Door
de val van het kabinet in februari 2010 kon aan dit voornemen destijds geen uit‐
voering worden gegeven.
6

Een aanbeveling: de uitvoering van een pilot

Door middel van een pilot kan worden getoetst of een aanpak gebaseerd op de
islam met behulp van de moslimgemeenschap kan bijdragen aan de voorkoming
en bestrijding van terrorisme. Deze pilot zou in het kader van gemeenschap-enga‐
gerend onderzoek samen met de moslimgemeenschap moeten worden uitge‐
voerd.
Als onderdeel van de pilot kan een cursus worden ontwikkeld om jonge moslims
inzicht te verschaffen in de mogelijkheden om hun frustraties en ambities te
articuleren via de democratische rechtsstaat en hen uit te rusten met de beno‐
digde vaardigheden. Die cursus zou erop gericht moeten zijn de deelnemers het
gevoel te geven dat zij deelgenoot zijn van de Europese en Nederlandse geschiede‐
nis, hun democratisch-rechtsstatelijke competenties te ontwikkelen, en hen in
staat te stellen actief weerstand te bieden aan uitsluiting, discriminatie en
racisme.
Met behulp van de deelnemers aan deze cursus kan een ‘Canon van de islamiti‐
sche invloeden op de Europese en Nederlandse beschaving’ worden opgesteld.
Bovendien kan een training worden aangeboden die moslimjongeren effectiever
toeleidt naar de arbeidsmarkt. Daarnaast kan een cursus worden ontwikkeld over
de grondslagen van de islam die wordt aangeboden aan jongeren die slechts een
oppervlakkige kennis hebben van deze godsdienst, en die belangstelling hebben
om die kennis te verdiepen. Tevens kan deelname van kinderen uit moslimgezin‐
nen aan het islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs zeer actief worden
106 M. Ali, ‘The Religious Rehabilitation Group (RRG): A Community-Government Partnership in
Fighting Terrorism’, in: Z.A. Rasheed & N. Saat (red.), Majulah! 50 Years of Malay/Muslim Commu‐
nity in Singapore, Singapore 2016, p. 243-254.
107 Kamerstukken II 2008/09, 29754, nr. 147, p. 13-14; Kamerstukken II 2009/10, 29754, nr. 159,
p. 18.
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bevorderd en gefaciliteerd. De nadruk kan daarbij dan liggen op het meer bewust‐
maken van ouders van deze mogelijkheid, het beter equiperen van scholen voor
het aanbieden van dit onderwijs en het bevorderen van de beschikbaarheid van
voldoende docenten.
Om te zorgen dat terroristische organisaties meer concurrentie zullen krijgen kan
in de pilot een leertraject worden opgenomen om de rechtsstatelijke en democra‐
tische competenties van bestuurders van moskeeën en religieuze verenigingen te
versterken. Bestuurders die vragen hebben op het terrein van regelgeving en
bestuur kunnen dan assistentie vragen aan de medewerkers die aan het project
verbonden zijn. Die assistentie kan in de vorm van coaching worden geboden: een
projectmedewerker kan de bestuurder zelf het probleem laten oplossen, maar
daarbij wel over de schouder meekijken en zo nodig gericht advies geven.
Vervolgens kan de betrokken bestuurder hierna voortaan zelfstandig vergelijk‐
bare vragen oplossen en zijn bestuurlijke collega’s instrueren hoe zij dat eveneens
kunnen doen. Dit zal gepaard gaan met het opzetten van een aantrekkelijke ICTomgeving. Daarnaast kan een cursus worden aangeboden om imams te bewerk‐
tuigen voor het verrichten van pastorale taken. In het kader van de pilot kan
worden geëxperimenteerd met het aanstellen van jonge theologen als assistentimams door de moskeeën om jonge gelovigen adequater te kunnen bedienen.
Salafistische islamgeleerden kunnen worden ingeschakeld om een Nederlandsta‐
lig contranarratief op te stellen waarin de stellingen van de aanhangers van het
militante jihadisme met behulp van theologische argumenten worden weerlegd.
Daarbij kunnen zij gebruikmaken van werken die reeds in het Arabisch zijn ver‐
schenen. De publicatie die hieruit voortkomt, kan in boekvorm en via de traditio‐
nele en sociale media worden verspreid.
Als onderdeel van de pilot kan een op de Nederlandse situatie toegespitst rehabi‐
litatieprogramma worden ontwikkeld naar het model van Singapore. Singapore
leent zich goed voor vergelijking omdat het evenals Nederland een moslimmin‐
derheidland is, waar de scheiding van kerk en staat een belangrijk ankerpunt is.
Bovendien is Singapore ook een democratie, gebaseerd op periodieke vrije
verkiezingen.108 Zo’n rehabilitatieprogramma is niet alleen geschikt voor hen die
verdacht zijn van of veroordeeld zijn voor terroristische misdrijven, maar ook
voor terugkeerders uit jihadistische strijdgebieden die geen geweldsdelicten heb‐
ben begaan. De rehabilitatieaanpak die door de VS is ontwikkeld voor grote aan‐
tallen militante jihadistische krijgsgevangenen in Irak kan hierbij als inspiratie
dienen.109
Bij de inrichting en uitvoering van een dergelijke pilot, die volgens Huq moet
worden aangemerkt als een vorm van ‘door de gemeenschap geleid
antiterrorisme’,110 zou de staat het primaat moeten gunnen aan niet-statelijke
108 Die verkiezingen worden hoe langer hoe competitiever, zie N. Bowie, ‘The Changing Face of
Singapore Democracy’, Asian Times 10 september 2020. Het gaat overigens niet om een liberale
maar een communitaristische democratie, waarin het gemeenschappelijk welzijn hoger wordt
aangeslagen dan consumptie, individuele behoeftebevrediging en een claimcultuur, zie
B.-H. Chua, Communitarian Ideology and Democracy in Singapore, Londen 1995.
109 A. Angell & R. Gunaratna, Terrorist Rehabilitation, The U.S. Experience in Iraq, Boca Raton 2012.
110 Huq 2017.
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actoren, met name personen en organisaties die lid zijn van hetzelfde sociale net‐
werk als de potentiële rekruten voor terrorisme.111 Vanwege de scheiding van
kerk en staat kan de overheid niet rechtstreeks betrokken zijn bij programma’s
die gericht zijn op religieuze correctie.112 Daarnaast moeten overheden de verlei‐
ding weerstaan om ‘door de gemeenschap geleid antiterrorisme’-projecten te
coöpteren, zoals Huq terecht stelt. Een dergelijke bemoeienis zal aan dit soort
particuliere initiatieven de doodsteek geven, omdat deze al snel zullen worden
opgevat als een poging om inlichtingen te vergaren in plaats van een oprechte
partnerschap tussen de staat en moslimgemeenschappen.113 Volgens David
Schanzer en Joe Eyerman was een belangrijke faalfactor van het Countering Vio‐
lent Extremism-beleid van de Obama Administration, waarin de bijdrage van mos‐
limorganisaties centraal stond, dat dit overheidsgestuurd was, waardoor er veel
wantrouwen was vanuit de moslimgemeenschap.114
De begeleidende rol in dit soort door de gemeenschap gesteunde antiterrorisme‐
projecten kan het beste worden vervuld door een facilitator, zoals Caitlin Ambro‐
zik heeft aangetoond.115 Deze kan aan het project bijdragen door kennis, exper‐
tise, menskracht en voorzieningen te leveren. De rol van facilitator zou kunnen
worden vervuld door een projectteam van wetenschappers dat beschikt over pro‐
jectervaring en dat goede banden heeft met zowel de moslimgemeenschap als de
overheid.
7

Conclusie

Hiervoor is toegelicht waarom het terrorisme dat in naam van de islam wordt
gepleegd het beste kan worden voorkomen en bestreden door aan de islam en de
moslimgemeenschap een hoofdrol toe te kennen. Door uit te gaan van wat de
islam in dit verband kan bieden, kan een groot maatschappelijk probleem met
behulp van de theologie worden opgelost. Zo’n beleidswijziging zou in meerdere
opzichten echter wel een paradigmawisseling inhouden.
Zo zullen onderzoekers en beleidsmakers hun neiging om seculiere oplossingen te
bedenken voor problemen met een religieuze dimensie moeten onderdrukken.
Militante jihadisten rechtvaardigen het plegen van geweld met een beroep op de
islam, en dat beeld kan het beste met behulp van diezelfde islam worden weer‐
legd. De overheid zal moeten afzien van pogingen om de islam te domesticeren
door te sturen op de ontwikkeling van een ‘gematigde’ of Europese islam, door
invloed uit te oefenen op de opleiding van imams en door aanhangers van het
militante jihadisme om te vormen tot modelburgers van liberale snit.

111
112
113
114

Huq 2017, p. 1041 en 1043.
Koehler 2017, p. 206-207.
Huq 2017, p. 1046.
D. Schanzer & J. Eyerman, Engaging with Communities to Prevent Violent Extremism, A Review of
the Obama Administration’s CVE Initiative, 2019.
115 C. Ambrozik, ‘Community Stakeholder Responses to Countering Violent Extremism Locally’,
Studies in Conflict & Terrorism 2019-12, p. 1044-1068.
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Daarnaast zal een beroep moeten worden gedaan op salafisten, ondanks het feit
dat zij vaak als een veiligheidsrisico worden gezien, omdat zij een waardevolle bij‐
drage kunnen leveren aan de voorkoming en bestrijding van terrorisme. Niet
alleen betwisten zij met kennis van zaken de gewelddadige interpretaties van de
islam van militante jihadisten, zij genieten bovendien geloofwaardigheid onder de
jongeren die zich tot dat militante jihadisme aangetrokken voelen.
Ten slotte is het van belang dat de overheid niet zelf alle touwtjes in handen
neemt, maar juist ruimte biedt aan de kennis en het inzicht van islamgeleerden
en de moslimgemeenschap. Een door de moslimgemeenschap geleid antiterroris‐
meproject doet recht aan de scheiding van kerk en staat en versterkt het pro‐
bleemeigenaarschap van de gemeenschap en het vertrouwen in het welslagen
ervan.
Zo’n paradigmawisseling zal door sommigen wellicht als radicaal en riskant
worden beschouwd. Maar diegenen dienen te beseffen dat doorgaan op de huidige
weg, vooral waar het gaat om het gebruik van het strafrecht, de samenleving op
den duur zal ontwrichten. Het strafrechtelijke instrumentarium heeft een repres‐
sief karakter, maar het wordt steeds vaker preventief ingezet en dat knelt. Boven‐
dien is door de inzet op intenties, dadertyperingen, afgeschermde getuigen en
infiltranten een ‘vijandstrafrecht’ ontwikkeld dat de rechtsstaat steeds verder
onder druk zet.116 Dit vijandstrafrecht wordt vrijwel uitsluitend op moslims toe‐
gepast, die daardoor de status van ‘verdachte gemeenschap’ krijgen.117 Dit leidt
bij de moslims tot ergernis en vervreemding en bij andere Nederlanders tot wan‐
trouwen jegens de moslims. Op deze wijze dreigt het draaiboek dat terroristische
organisaties als Al Qaida en ISIS hebben ontwikkeld bijna tot de letter te worden
uitgevoerd.118

116 De term ‘Feindstrafrecht’ is afkomstig van de Duitse rechtstheoreticus en strafrechtgeleerde
Günther Jakobs, die dit strafrecht dat gericht is op uitschakeling van de vijand plaatst tegenover
het burgerstrafrecht dat gericht is op herstel van de rechtsorde en resocialisatie van de dader. Zie
G. Jakobs, Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht’, Onlinezeitschrift für Höchstrichterliche Recht‐
sprechung zum Strafrecht 5 (maart) 2004, www.hrr-strafrecht.de/hrr/archiv/04-03/index.php3?
seite=6; Th. Marzahn, Das Feindstrafrecht als Komponente des Präventionsstaats?, Berlijn 2011;
G.L. Morguet, Feindstrafrecht - Eine kritische Analyse, Berlijn 200; H. Noorda, ‘Law Reform as a
Response to Terrorist Threats’, New Criminal Law Review 2020-2, p. 271-299.
117 P. Hillyard, Suspect Community, People’s Experience of the Prevention of Terrorism Acts in Britain,
Londen 1993; Ch. Pantazis & S. Pemberton, ‘From the “Old” to the “New” Suspect Community:
Examining the Impacts of Recent UK Counter-terrorist Legislation’, British Journal of Criminology
2009-5, p. 646-666; M. van Meeteren & L. van Oostendorp, ‘Are Muslims in the Netherlands
Constructed as a “Suspect Community”? An Analysis of Dutch Political Discourse on Terrorism in
2004-2015’, Crime, Law and Social Change 2019-71, p. 525-540.
118 G. Kepel & A. Jardin, Terreur dans l’Hexagone, Genèse du Jihad Français, Parijs 2015, p. 50-57.
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