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SAMENVATTING
Dit werkstuk gaat over de impact van het islam-terrorisme op de Nederlandse
samenleving. Zowel de reacties van niet-moslims als moslims komen aan bod, die angst
voor en afkeer van de andere bevolkingsgroep gemeen hebben.
Om een zo volledig mogelijk beeld van het onderwerp te geven, gaat het eerste
hoofdstuk over de achtergrond van het (islam-)terrorisme. Hierbij richten we ons op de
ontwikkeling van terrorisme en de ontstaansgeschiedenis van de islam en het
islam-terrorisme. De Amerikaanse terrorisme-expert David Rapoport deelde het
hedendaags terrorisme in vier golven in, ook wel bekend als de golftheorie. De vier
verschillende golven hebben allemaal iets van elkaar weg en oefenen invloed op elkaar
uit. Islam-terrorisme is een fenomeen dat zich weliswaar op de eeuwenoude religie van
de islam beroept, maar feitelijk een relatief modern verschijnsel is. Het is een stroming
binnen de politieke vorm van de islam.
Bij het onderzoek naar het radicaliseringsproces wordt een antwoord gezocht op de
vraag hoe enkele moslims besluiten terrorist te worden. Het radicaliseringsproces
wordt hierbij onderzocht door de verschillende aspecten te onderzoeken die deze
aansluiting kent: profilering van een jihadist, de rol van de ouders en de
geradicaliseerden in Nederland.
In het daaropvolgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op de mate waarin
islam-terrorisme aanwezig is in de Nederlandse maatschappij. Bij de ontwikkeling
hiervan wordt gekeken naar de propaganda van jihadistische organisaties en de rol van
sociale media. Ook worden de verschillende factoren beschreven waardoor de
daadwerkelijke aanwezigheid van islam-terrorisme in Nederland moeilijk in te schatten
is. De toenemende en complexer wordende dreigingen voor een jihadistische aanslag
in Nederland en de maatregelen hiertegen worden vervolgens onderzocht. Hierbij
wordt gekeken naar zowel de maatregelen van de overheid als de visies van
verschillende terrorisme-experts op maatregelen.
De dreiging van terrorisme in Nederland heeft gevolgen voor de Nederlandse
samenleving. Dit wordt beschreven in het laatste hoofdstuk. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt in zowel de gevolgen van islam-terrorisme voor moslims als voor niet-moslims.
Dit is gedaan door gebruik van verschillende onderzoeken, onder andere met een zelf
afgenomen enquête. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de Nederlandse
bevolking negatief over de islam denkt. Beeldvorming van de islam en van moslims
wordt hier beschreven. Verschillende triggerfactoren van moslimdiscriminatie en
islamofobie
worden
uitgelegd.
Deze
moslimhaat
en
de
bijbehorende
moslimdiscriminatie heeft grote negatieve gevolgen voor de Nederlandse samenleving,
namelijk een kloof tussen niet-moslims en moslims. Hierdoor belandt Nederland in een
negatieve spiraal: de angst voor een aanslag groeit bij niet-moslims, waardoor zij zich af
kunnen keren tegen moslims. Dit zorgt ervoor dat ook de angst bij moslims groeit,
omdat zij zich afgewezen en onveiliger voelen en zich uiteindelijk afkeren tegen de
Nederlandse niet-moslim-maatschappij. Omdat dit een erg belangrijk probleem is voor
de Nederlandse samenleving, worden afsluitend de gevolgen van en eventuele
oplossingen dit probleem beschreven. Verschillende personen en instanties dragen in
de oplossing een grote verantwoordelijkheid.
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Hoewel Nederland slechts eenmaal slachtoffer is geweest van een islam-terroristische
aanslag, is het onderwerp in onze maatschappij alom aanwezig. De terroristische
aanslagen in Europa laten ook in Nederland hun sporen achter en de angst voor
eventuele aanslagen is aanwezig onder de bevolking. Ook het deels hierop betrekking
hebbende Nationale Islamdebat heeft haar uitwerking op de Nederlandse
maatschappij. Wat is de positie van de islam en moslims in Nederland en wat is de
Nederlandse houding tegenover moslims? Hoe gaat Nederland om met
geradicaliseerde moslims en worden moslims als een bedreiging gezien?
Onze interesse gaat uit naar geschiedenis, maatschappijleer en levensbeschouwing en
daarom leek het ons interessant om deze drie vakken met elkaar te combineren in ons
profielwerkstuk. We gingen op zoek naar een actueel onderwerp dat betrekking had op
deze vakken en kwamen al snel bij het onderwerp ‘terrorisme’. Omdat we niet enkel de
ontwikkeling van terrorisme wilden onderzoeken, besloten we ons te richten op
specifiek het islam-terrorisme en wat hiervan de impact is op de Nederlandse
maatschappij. We waren nieuwsgierig naar de wereldwijde en Europese ontwikkeling
van deze specifieke vorm van terrorisme (zijn er daadwerkelijk meer aanslagen uit naam
van de islam gepleegd of wordt er meer aandacht aan gegeven?) en wat dit deed met
zowel de aanhangers van dezelfde religie (worden alle moslims over één kam geschoren
door islam-terroristische aanslagen?) als de Nederlandse niet-moslim bevolking (is de
angst voor een eventuele aanslag gegroeid?).
In ons onderzoek wilden we ons zo veel mogelijk richten op de Nederlandse
moslim-maatschappij. Hoe is het om in deze tijd, waarin het islam-terrorisme de laatste
jaren in Europa een opkomst heeft gemaakt, als moslim te leven? Ontstaat er een kloof
binnen de Nederlandse maatschappij tussen moslims en niet-moslims? En zijn er, zo ja,
oplossingen die deze breuk kunnen helen? Dit werkstuk probeert het onderwerp
‘islam-terrorisme’ vanaf een andere kant te belichten. Onze onderzoeksvraag luidt: wat
is de impact van islam-terrorisme op de Nederlandse maatschappij?
De titel van ons werkstuk heeft hier dan ook betrekking op. Zowel bij de
niet-moslim-maatschappij als de moslim-maatschappij spelen angst en afkeer een grote
rol. Deze twee groepen hebben de afkeer van en angst voor het islam-terrorisme
gemeen, maar waar niet-moslims angst en afkeer voor moslims in de Nederlandse
samenleving kunnen hebben, kunnen moslims angst en afkeer voor het leven in de
Nederlandse samenleving als moslim zijnde ervaren.
We zijn ons ervan bewust dat islam-terrorisme een gevoelig onderwerp is. De vele
verschillende meningen en gevoelens van mensen omtrent dit onderwerp maakt het in
zekere mate ook lastig om op een objectieve manier onderzoek te doen en een
conclusie te kunnen trekken. Onze interesse en nieuwsgierigheid echter hebben er
uiteindelijk voor gezorgd dat wij dit onderwerp hebben gekozen en onderzoek doen
naar de impact van islam-terrorisme op de moslim-maatschappij in Nederland.
We hebben besloten om onderzoek te verrichten aan de hand van vier deelvragen,
waarvan de eerste drie vooral gericht zijn op noodzakelijke achtergrondinformatie en de
laatste deelvraag de onderzoeksvraag behandelt. Om een volledig beeld van het
onderwerp te krijgen gaat het eerste hoofdstuk over de ontwikkeling van
(islam-)terrorisme aan de hand van de golftheorie en de ontstaansgeschiedenis van de
islam en het islam-terrorisme. Hierbij gaan we ook in op de recente ontwikkeling van
het islam-terrorisme in Europa met behulp van verschillende data. Vervolgens zoomen
we in op islam-terroristen: wat zijn hun drijfveren en hoe gaat het radicaliseringsproces
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in zijn werk? Daarna verdiepen we ons in de aanwezigheid van islam-terrorisme in
Nederland. Hierbij behandelen we niet alleen de aanwezigheid in de vorm van
aanslagen, maar ook in de vorm van angst en dreiging. Tot slot richten we ons op de
reacties van de Nederlandse samenleving op islam-terrorisme, zowel van de Nederlands
niet-moslim-maatschappij als de Nederlandse moslim-maatschappij, en op de gevolgen
voor de Nederlandse samenleving van islam-terrorisme in de vorm van angst en
discriminatie. Ook geven we hierbij eventuele oplossingen voor maatschappelijke
problemen op dit gebied.
Ons onderzoek ziet er dus als volgt uit:
Wat is de impact van islam-terrorisme op de Nederlandse samenleving?
1. Wat is de ontwikkeling van terrorisme en hoe is de islam en het islam-terrorisme
ontstaan?
2. Wat zijn de drijfveren van islam-terroristen en hoe gaat het radicaliseringsproces
in zijn werk?
3. In hoeverre is islam-terrorisme aanwezig in Nederland?
4. Wat zijn de reacties van en gevolgen voor niet-moslims en moslims op
islam-terrorisme in Nederland?

ONDERZOEKSMETHODE
Het doel van ons onderzoek was een antwoord verkrijgen op de vraag ‘Wat is de impact
van islam-terrorisme op de Nederlandse maatschappij?’. Om dit antwoord te vinden
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hebben we gebruik gemaakt van kwalitatief en kwantitatief onderzoek bij de
verschillende deelvragen. In dit hoofdstuk zullen we beschrijven hoe we ons onderzoek
hebben verricht en waarom we bepaalde methodologische keuzes hebben gemaakt.

Onderzoeksproces
Allereerst hebben we zoveel mogelijk informatie betreffende het onderwerp ‘terrorisme’
verzameld door middel van informatie opzoeken en inlezen. Vervolgens hebben we ons
meer gericht op onze onderzoeksvraag en de gevonden informatie beperkt tot
‘islam-terrorisme’ en ‘de gevolgen van islam-terrorisme op de Nederlandse
maatschappij’. Omdat islam-terrorisme een controversieel onderwerp is hebben we bij
alle gevonden informatie goed naar de bron gekeken en geprobeerd met zoveel
mogelijk mensen direct in gesprek te komen. Zo hebben we verschillende
terrorismedeskundigen benaderd en het interview met terrorisme-expert Peter Knoope
in ons onderzoek verwerkt. Ook hebben we een interview gehouden met een islamitisch
geestelijk werker van de Merkez Moskee te Rotterdam, Abdelhamid, om als
ervaringsdeskundige op het gebied van de gevolgen van islam-terrorisme op de
moslim-maatschappij aan te halen in ons onderzoek. Daarnaast hebben we twee
zelfgemaakte enquêtes afgenomen, één bij niet-moslims en één bij moslims. Deze
onderzoeken zorgden ervoor dat we zowel meerdere moslims als meerdere
niet-moslims direct aan het woord konden laten in ons werkstuk.
Omdat ons onderwerp sterk gebaseerd is op verschillende meningen en visies, wilden
we graag zoveel mogelijk deskundigen voor ons onderzoek gebruiken. Daarom hebben
we naast terrorismedeskundigen en ervaringsdeskundigen ook journaliste Nikki
Sterkenburg benaderd, die met Dennis Abdelkarim Honing een boek heeft geschreven
over de radicalisatie en deradicalisatie van deze Nederlander (Ongeloofwaardig, 2015).
Helaas was zij niet in staat om ons persoonlijk te ontmoeten, maar via e-mail heeft zij
ons bruikbare en betrouwbare bronnen gegeven voor ons onderzoek, die ook zij heeft
gebruikt tijdens het onderzoek voor haar boek. Hierdoor konden wij onze bronnen goed
selecteren en beperken, zodat we doelgericht naar informatie voor ons onderzoek
konden zoeken. Ook hebben we geprobeerd een afspraak te maken met de
Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, in de hoop dat hij ons informatie zou kunnen
geven over de invloed van islam-terrorisme op Rotterdam. Helaas zonder resultaat,
omdat hij geen plekje vrij had in zijn agenda.
Tijdens ons onderzoek kwamen we er al snel achter dat ons onderwerp zeer breed was.
Over elke deelvraag waren veel boeken geschreven en bijna elke deelvraag was een
onderzoek op zich. Omwille van de tijd hebben we ons bij elke deelvraag opnieuw
moeten beperken en we hebben dan ook niet alle informatie die over dit onderwerp te
vinden was in ons onderzoek gebruikt. Wellicht komt dit in een eventueel later en
uitgebreider vervolgonderzoek.

Verantwoording
Voorafgaand aan en tijdens ons onderzoek zochten we naar een manier om ons doel te
bereiken, namelijk: de Nederlandse maatschappij aan het woord laten. Hoewel de
reikwijdte van ons onderzoek niet allesomvattend is, hebben we door middel van de al
eerder genoemde enquêtes geprobeerd zoveel mogelijk Nederlanders aan het woord te
laten. We hebben de enquêtes gedeeld via e-mail en social media, maar het aantal
respondenten viel ons allereerst iets tegen. Het aantal niet-moslim respondenten
bestaat uit bijna tachtig personen en het aantal moslim respondenten uit bijna twintig
personen. Dit is uiteraard niet de gehele Nederlandse maatschappij en het verschil
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tussen de twee aantallen vonden wij ook best groot. Toch hebben we besloten met deze
gegevens verder te werken, omdat we in de beperkte tijd die we aan ons onderzoek
konden besteden niet zo snel veel meer reacties konden verwerven. Daarnaast
verklaren we het verschil tussen de twee groepen van respondenten aan de hand van
het verschil in het aantal niet-moslim en moslim bewoners in Nederland: in Nederland
leven namelijk ook minder moslims dan niet-moslims.
Een ander discussiepunt dat betrekking heeft op de enquêtes zijn de stellingen.
Aangezien wij niet tot de kennis beschikten van de manier waarop wij het beste de
reacties van niet-moslims en moslims op islam-terrorisme konden onderzoeken,
hebben wij deze stellingen zelf bedacht aan de hand van eigen inzichten. Hierdoor bleek
tijdens ons onderzoek dan ook dat niet alle stellingen relevant waren voor ons
onderzoek en hoewel wij deze gegevens dus wel als betrouwbare bron hebben gebruikt,
kunnen er wellicht geen vaststaande conclusies aan de hand van deze zeven stellingen
worden getrokken. Daarom hebben wij de resultaten van de enquêtes vergeleken met
vergelijkbare, al bestaande onderzoeken, maar alsnog kan niet worden gesteld dat de
enquêtes dus waterdicht zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Daarbij deden wij
onderzoek naar moslimdiscriminatie. Dit is een definitie die niet altijd volledig vertaald
kan worden naar meetbare gegevens. Daarom hebben wij de stellingen zodanig
geformuleerd naar gegevens die een indicatie kunnen geven van dit verschijnsel. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld gegevens over de beeldvorming van moslims en gevoelens
tegenover moslims en van moslims.1 Daarnaast hebben we besloten om niet enkel
onderzoek te verrichten naar moslimdiscriminatie op grond van meetbare gegevens,
zoals de enquêtes, maar ook aan de hand van persoonlijke ervaringen van discriminatie,
zoals het interview met geestelijk werker Abdelhamid.
Een belangrijk punt waar wij voor ons onderzoek tegen stuitten was wanneer iemand
een moslim genoemd kan worden en wanneer niet. Dit struikelpunt kwam ook in de
interviews en reacties op de enquêtes naar voren. HIeruit kwam bijvoorbeeld dat het
niet aan mensen is om te beoordelen of iemand moslim is of niet, maar aan Allah2, dat
er niet zoiets bestaat als ‘de moslims’, omdat iedere moslim een individueel persoon is3
en dat het niet aan de buitenkant te zien is of iemand moslim is of niet4. Ook kwam in
verschillende onderzoeken naar voren dat de identiteit van individuele personen niet
gereduceerd kan worden worden tot etniciteit of religie, omdat alle individuen die
moslim of niet-moslim genoemd worden verschillende nationaliteiten, religieuze
belevingen en culturele normen en waarden hebben. Zowel de moslim-maatschappij als
de niet-moslim-maatschappij kan dus moeilijk één groep worden genoemd en het lijkt
vreemd om dit als de enige twee groepen van de samenleving te zien in ons onderzoek.5
Toch hebben we besloten om de Nederlandse samenleving in twee groepen te verdelen
voor ons onderzoek, niet omdat we geen belang hechten aan de reactie van ieder
individu of ieder individu over één kam scheren, maar zodat we op zoek konden gaan
naar een antwoord op de vraag ‘Wat is de impact van islam-terrorisme op de
Nederlandse maatschappij?’.

1

Naar: Butter, 2016
Interview met de heer Abdelhamid, 2017
3
Interview met de heer Peter Knoope, 2017
4
Enquête ‘Reacties niet-moslims op islam-terrorisme’, 2017
5
Naar: Butter, 2016
2
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Daarnaast zijn er bij de enquêtes opmerkingen geplaatst door de respondenten, die
enkele stellingen uit de enquêtes enigszins bekritiseren. Hoewel we deze niet hebben
verwerkt in ons onderzoek, menen wij dat het toch belangrijk is om deze te melden.
22-11-2017 - 16:15 UUR (enquête: Reacties van moslims op islam-terrorisme,
stelling: Ik heb overwogen om af te stappen van mijn geloof door de aanslagen die
in naam van de islam worden gepleegd)
Nee, tuurlijk niet. Want ik weet dat de mensen die deze aanslagen
hebben gepleegd geen moslims zijn.
8-11-2017 - 15:45 UUR (enquête: Reacties van moslims op islam-terrorisme, stelling:
Ik heb overwogen om af te stappen van mijn geloof door de aanslagen die in naam
van de islam worden gepleegd)
Er gebeuren wel aanslagen in naam van de islam maar door wie of welke
machten is een vraagteken?
8-11-2017 - 15:45 UUR (enquête: Reacties van moslims op islam-terrorisme, stelling:
Ik heb overwogen om me aan te sluiten bij een radicale islamitische organisatie)
Islam is een vredig geloof alleen sommigen willen dat veranderen.
8-11-2017 - 12:03 UUR (enquête: Reacties van moslims op islam-terrorisme, stelling:
Ik heb overwogen om me aan te sluiten bij een radicale islamitische organisatie)
Heeft niets met de islam te maken (radicale islamitische organisatie
bestaat mijns inziens dan ook niet).
8-11-2017 - 15:45 UUR (enquête: Reacties van moslims op islam-terrorisme, stelling:
Ik heb begrip voor radicale moslims die geweld plegen/die zich aansluiten bij een
islamitische terreurorganisatie)
Meesten worden aangestuurd door de machten (wapenindustrie) van de
wereld. Wat zullen we doen als onze familieleden onschuldig vermoord
worden.
8-11-2017 - 12:03 UUR (enquête: Reacties van moslims op islam-terrorisme, stelling:
Ik heb begrip voor radicale moslims die geweld plegen/die zich aansluiten bij een
islamitische terreurorganisatie)
Totaal geen begrip daar waar dit niets met de islam te maken heeft.
Zeker als we kijken naar jongeren die hier zijn opgegroeid die het goed
hebben. Hetgeen in Midden-Oosten gebeurt is meer een mix van politieke
en economische omstandigheden die dit hebben veroorzaakt.
2-11-2017 - 19:58 UUR (enquête: Reacties van niet-moslims op islam-terrorisme,
stelling: Ik voel mij minder veilig in de metro als een moslim in de metro zit)
Het zou wel een beetje erg triest zijn als je ineens bang wordt van
moslims. En een beetje racistisch ook. Als je een keer wordt
lastiggevallen in de stad voel je je ook niet gelijk onveilig in de
buurt van alle mannen?
2-11-2017 - 18:32 UUR (enquête: Reacties van niet-moslims op islam-terrorisme,
stelling: Ik voel mij minder veilig in de metro als een moslim in de metro zit)
Hoe zie je van buiten dat iemand moslim is? Dat kun je niet altijd
zien, behalve bij vrouwen met hoofddoek misschien. Dus dat is nog wel
een ding en misschien juist het enge; je kunt niet altijd van buiten
zien of iemand kwaad in de zin heeft.
5-11-2017 - 20:41 UUR (enquête: Reacties van niet-moslims op islam-terrorisme,
stelling: Ik zie de islam als een gewelddadige godsdienst)
Het geloof zelf niet, maar sommige mensen…
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Ook is het belangrijk om te vermelden dat we verschillende onderzoeken hebben
aangehaald in ons onderzoek, maar niet alle gevonden informatie hebben gebruikt.
Zoals eerder gezegd is ons onderwerp zo breed, dat we niet alle beschikbare en
relevante bronnen hebben kunnen gebruiken. Daarnaast speelde de tijd hierbij een
grote rol, die te kort was om ons onderzoek verder uit te breiden.
Tot slot willen we vermelden dat we gebruik hebben gemaakt van interviews tijdens ons
onderzoek, waarbij we enkele personen vragen hebben gesteld en vervolgens de
antwoorden in ons werkstuk hebben verwerkt. Omdat dit slechts enkele personen zijn,
kan het zo zijn dat men het niet eens is met deze opvattingen en met de meningen van
deze personen en/of menen dat dit afwijkt van de werkelijkheid. Toch hebben we
ervoor gekozen deze interviews meerdere keren terug te laten komen in ons werkstuk
en als één van de belangrijkste bronnen te gebruiken, omdat we belang hechten aan
het direct aan het woord laten van deze personen in ons werkstuk.
Ons onderzoek kent dus enkele discussiepunten waar rekening mee gehouden moet
worden tijdens het lezen van dit werkstuk.

DE ACHTERGROND VAN HET ISLAM-TERRORISME
Hoewel er vandaag de dag vaak wordt gedacht dat terrorisme een fenomeen is van
deze tijd, heeft het altijd al een rol gespeeld in de wereld. In dit hoofdstuk onderzoeken
we allereerst hoe terrorisme in het algemeen door de jaren heen is ontwikkeld volgens
de golftheorie van de Amerikaanse terrorisme-expert David Rapoport en het hiernaar
gedane onderzoek van de Nederlandse terrorisme-expert Beatrice de Graaf. Vervolgens
zoomen we in op het islam-terrorisme, het kenmerkendste onderdeel van de
terrorisme-golf waar we ons op dit moment in bevinden.
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De wereldwijde ontwikkeling van terrorisme
De golftheorie
Hoewel ons onderzoek zich enkel richt op de hedendaagse opkomst van het
islam-terrorisme, is terrorisme altijd aanwezig geweest in de wereld en in onze
samenleving. Al 125 jaar heeft Europa ervaring met terrorisme.6 Door de jaren heen is
het karakter van terrorisme sterk veranderd. Na de aanslagen in Amerika op 11
september 2001 schreef de Amerikaanse terrorisme-expert David Rapoport een
verhandeling over het modern internationaal terrorisme, waarin hij het hedendaagse
terrorisme indeelt in vier golven, de golftheorie. Deze theorie laat zien dat terrorisme
diep geworteld is in onze cultuur en dat we vandaag de dag veel kunnen leren van
onderzoek naar de geschiedenis van terrorisme. De vier golven van modern terrorisme
zijn periodes gekarakteriseerd door spanning en uiteenzetting van terrorisme op
internationaal niveau.7
Terrorisme-expert Beatrice de Graaf deed onderzoek naar de golftheorie en stelde dat
we in tijden van angst ons niet moeten laten overrompelen door angst, maar terreur
vanuit historisch perspectief moeten bestuderen om tot actie te komen tegen terreur. In
een college bij De Wereld Draait Door stelt zij dat - naar aanleiding van de definitie die
door de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in 2004 aan
terrorisme werd gegeven - er geconcludeerd kan worden dat terrorisme drie
kenmerken heeft: het dreigen en/of plegen van geweld tegen mensen, het intimideren
van de samenleving en regeringen dwingen iets te doen en/of na te laten. Terroristen
hebben hierbij drie publieken op het oog: burgers, regeringen en de eigen achterban
om meer mensen te rekruteren.8
De golftheorie van David Rapoport laat zien dat de wereld tot nu toe vier mondiale
golven van terreur heeft gekend, die meerdere decennia hebben geduurd. In elk van
deze golven was er één overheersende terreurorganisatie, die het bekendst en
effectiefst was. Elke golf ontstond door verschillende factoren, zoals de opkomst van
nieuwe technologieën waar terroristen handig gebruik van weten te maken. Elke golf
heeft een kenmerkende naam, maar belangrijk om te weten is dat dit niet zozeer het
enige kenmerk van de golf is als wel het dominante kenmerk. Alle golven hebben wel
iets van elkaar weg en oefenen invloed op elkaar uit.9
1. Anarchistisch10 terrorisme (1880 - 1920)
Het anarchistisch terrorisme was de eerste beweging die eind negentiende eeuw zorgde
voor een wereldwijde golf van terreur. De opkomst van het kapitalisme en de
industriële revolutie zorgden voor onrust in Europa en Amerika. De anarchisten waren
van mening dat politieke leiders en machtige rijken bestreden moesten worden. Zij
waren tegen elke vorm van centraal gezag, omdat zij meenden dat gezag leidde tot
onderdrukking. Nieuwe technologieën zoals de telegraaf en de stoomtrein zorgden
ervoor dat ideeën en mensen zich over grote gebieden konden verspreiden. Een kleine
6
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groep van de anarchisten was bereid om tot geweld over te gaan. Deze kleine groep
wilden met agressieve uitingen - ook wel ‘propaganda van de daad’ genoemd - de
opstand aanwakkeren. Het doel van deze kleine agressieve groep was het zaaien van
onrust en het stichten van chaos door aanslagen op politieke leiders te plegen, die de
onmacht van de staat aantoonden. Met deze angst en chaos wilden zij vervolgens een
revolutie ontketenen. Niet alleen machthebbers waren het slachtoffer van deze
terroristische groep, maar ook burgers waren doelwit. Eén van de grootste
anarchistische aanslagen vond plaats op 8 november 1893 in het Liceu Opera Huis in
Barcelona, waar 72 doden vielen.11
De angst tijdens deze golf was zeer groot. De anarchistische terrorist was een
onzichtbare vijand: iedereen kon toeslaan. De eerste war on terror bestond uit
grootschalige klopjachten. Er kwam een einde aan de anarchistische golf door de Eerste
Wereldoorlog, die de terroristische aanslagen overschaduwde.12
Wat we vandaag de dag nog terugzien van deze eerste terroristische golf is de
propaganda van de daad, waar Osama bin Laden naar heeft verwezen, en de tactiek van
de Gideonsbende. Dit houdt in dat de kleine groep die aanslagen pleegt, doet alsof zij
met heel veel mensen zijn. De terroristen dragen kaartjes bij zich met daarop hele hoge
cijfers, zoals bijvoorbeeld 5639. Wanneer deze terrorist wordt gearresteerd lijkt het
daardoor net alsof er meer dan 5600 mensen lid waren van de terroristische groep. Ook
IS maakt gebruik van deze tactiek in de vorm van ‘twitterbommen’: een geplande actie
waarbij veel twitterberichten tegelijkertijd werd verstuurd over een onderwerp, zoals
bijvoorbeeld foto’s van het leger van IS.13
2. Antikoloniaal terrorisme (1920 - 1960)
De tweede terrorisme golf heeft te maken met de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog,
namelijk: de koloniale overheersing. De Amerikaanse president Woodrow Wilson stelde
in 1918 een lijst van veertien punten op, waarmee hij hoopte de Eerste Wereldoorlog te
kunnen beëindigen. Een belangrijk punt uit deze lijst was het zelfbeschikkingsrecht, wat
inhield dat volkoren voortaan zelf mochten bepalen onder welke soevereiniteit zij
wilden vallen. Het veertien-punten-plan van president Wilson stond centraal bij de
onderhandelingen tijdens het Verdrag van Versailles in 1919. Het Verdrag van Versailles
was een verdrag tussen Duitsland en de Geallieerden na afloop van de Eerste
Wereldoorlog en bevatte 15 delen en 440 artikelen. Niet alle punten werden nageleefd,
maar een belangrijke verandering was wel dat de vroegere koloniën het punt van
zelfbeschikkingsrecht zagen als een vrijkaart om zich los te maken van de westerse
overheersers. Zo ontstond er een nieuwe golf: het antikoloniaal terrorisme. Terroristen
uit deze golf zagen zichzelf echter niet als terroristen, maar als vrijheidsstrijders, die als
belangrijkste prioriteit hadden om de westerse grootmachten van hun grondgebied te
laten verdwijnen. Met aanslagen probeerden ze dit doel te bereiken. De terroristen uit
deze golf hadden betere mogelijkheden dan de terroristen uit de eerste golf. Zo hadden
zij betere wapens tot hun beschikking en maakten zij meer gebruik van radio en
televisie om hun boodschap te verkondigen en verspreiden. De antikoloniale golf
voltrok zich dan ook op wereldwijde schaal en gebruikte meer geweld. Een belangrijke
tactiek van de antikolonialen was het plegen van aanslagen op burgers. Hiermee wilden
zij de overheid in het hart raken en zo een reactie van het leger uitlokken, waarbij
duizenden terroristen werden gemarteld. Dezen sloten zich aan bij de
onafhankelijkheidsbeweging waardoor de terroristengroep groeide.14 De terroristen
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maakten vrijheid gelijk aan chaos en terreur.15
Een parallel met het heden is dat de antikolonialen streden voor een eigen staat, net
zoals hedendaagse terroristische organisaties als IS. De terroristen van deze golf gingen
ten onder aan hun eigen succes: de terroristische organisaties kregen wat ze wilden,
namelijk: het zelfbeschikkingsrecht, waardoor het geweld stopt na te hebben
onderhandeld. Volgens Beatrice de Graaf is het mogelijk dat ook IS zal stoppen wanneer
er over grondgebied zal worden onderhandeld, maar ze is voorzichtig met uitspraken
hierover. Het is namelijk onduidelijk of IS daadwerkelijk een grote achterban heeft en of
de rest van de bevolking in het Midden-Oosten ook een islamitische staat willen.16
3. Nieuw links terrorisme (1960 - 1989)
Geïnspireerd door de Vietcong (een communistische verzets- en guerrillagroep in
Zuid-Vietnam ten tijde van de Vietnamoorlog) in de Vietnamoorlog tegen de
Amerikanen, meenden marxistische jongeren dat zij de wereld moesten bevrijden van
het kapitalistische westen.17 De derde golf lijkt erg op de eerste golf, omdat de
terroristen een reactie van de staat uit wilden lokken door het plegen van terroristische
aanslagen. Hiermee wilden zij een revolutie ontketenen, die de wereld vrij maakte van
de onderdrukking van het kapitalisme, fascisme en imperialisme en een vrije en gelijke
samenleving stichtte.
De terroristen hadden vooral theatrale doelwitten, zoals het kapen van vliegtuigen en
het vermoorden van belangrijke politieke figuren, waarmee zij veel internationale
aandacht wilden trekken. Voor de overheid was het erg moeilijk deze terroristische
beweging te bestrijden, omdat vooral jongeren zich erbij aangesloten hadden. Bij deze
jongeren zou het verbieden van geweld juist uitlokken tot geweld, omdat het ‘stoer’ en
‘hip’ was, net zoals de jihad van nu ‘hip’ is onder enkele islamitische jongeren.
Met de val van de Berlijnse muur in 1989 kwam er een einde aan de derde terroristische
golf. De val werd niet op een gewelddadige, maar juist op een vredelievende manier
gerealiseerd, waardoor de agressieve terroristen veel van hun achterban verloren. Hun
revolutie ging failliet.18
4. Religieus terrorisme (1979 - heden)
Met het religieus terrorisme wordt vooral het islamitische terrorisme bedoeld, dat
vandaag de dag de meeste aanslagen pleegt. Deze terroristen noemen zichzelf
jihadisten, naar jihad, wat ‘heilige oorlog’ betekent. De inspiratie voor deze golf bevindt
zich bij de Iraanse revolutie in 1979, aangezet door Ayatollah Khomeini (een geestelijk
leider) die toen in Iran aan de macht kwam. Hij verkondigde dat er een einde moest
komen aan de verdeeldheid in het Midden-Oosten met behulp van de islam en dat alle
islamitische volkeren over de hele wereld bevrijd moesten worden. Met zijn verhaal
werd Ayatollah Khomeini door moslims wereldwijd gezien als de messias. Na de inval
van de sovjets in 1979 in Afghanistan, kwam een overreactie van de moslims, die
werden opgeroepen om in opstand te komen wanneer islamitische gebieden door
ongelovigen werden afgepakt. Er werd zelfs een fatwa uitgevaardigd: een bevel van een
islamitische rechtsgeleerde, waarin moslims werden verplicht om op jihad te gaan. De
religieuze terroristen kregen zo een enorme achterban en na een lange oorlog van tien
jaar werden de sovjets verslagen. De overvloed aan soldaten en wapens werden door
Osama bin Laden ingezet om niet alleen de afgepakte gebieden van de islamitische
volkeren te heroveren, maar om de heilige oorlog wereldwijd te maken. Hij richtte de
15
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terroristische organisatie Al Qaida op en verkondigde zijn boodschap snel en
gemakkelijk door gebruik te maken van de nieuwe media, zoals internet. Verder in dit
hoofdstuk zal er verder worden ingegaan op deze belangrijke ontwikkeling in het
islam-terrorisme (zie: H
 et ontstaan en de ontwikkeling van het islam-terrorisme).
Na de dood van Bin Laden was er de hoop dat het einde van de vierde golf was bereikt.
Maar dit was niet het geval. Al Qaida verbrokkelde in regionale organisaties en de
oorlog in Irak en de burgeroorlog in Syrië leidde tot het ontstaan van een nieuwe
terreurorganisatie: IS. Een belangrijk verschil tussen Al Qaida en IS is, dat IS extremer is.
Zo riep IS een kalifaat uit met aan het hoofd een kalief, die de zeggenschap heeft over
alle moslims wereldwijd, maakt IS meer gebruik van de media en maakt IS gebruik van
kindsoldaten.
De vierde golf kenmerkt zich door enorme verwoestingen en propaganda speelt een
enorme rol. Door het gebruik van nieuwe media zijn de propaganda berichten moeilijk
te controleren en sluiten zich gemakkelijk veel geradicaliseerden aan. De enorme
aantallen slachtoffers onder de burgerbevolking maakt deze golf uniek.19
Het einde van een golf wil niet zeggen dat die specifieke vorm van terrorisme niet meer
voorkomt. Een bepaalde periode wordt echter gekenmerkt door één specifieke golf,
maar kan ook terroristische bewegingen bevatten uit een eerdere golf.20

De ontstaansgeschiedenis van de islam en het islam-terrorisme
Islam-terrorisme is een fenomeen dat zich weliswaar op de eeuwenoude religie van de
islam beroept, maar feitelijk een relatief modern verschijnsel is. Bij een onderwerp als
dit is het belangrijk om de verschillen tussen de islam als religie en de verschillende
stromingen van de politieke islam uit te leggen, waar het islam-terrorisme er één van is.
Vanuit de islamitische godsdienst zal het ontstaan van het islam-terrorisme worden
uitgelegd. Omdat de islam een zeer lange en eeuwenoude geschiedenis kent, zal er niet
te veel worden ingegaan op details. Maar omdat de geschiedenis heel belangrijk is voor
het onderzoek naar het islam-terrorisme, zal er geprobeerd worden de belangrijkste
ontwikkelingen van de islam voor het ontstaan van het islam-terrorisme te vermelden.21
De religie van de islam
De islam is een monotheïstische godsdienst en is op het het christendom na de grootste
godsdienst ter wereld. De islam begint bij Mohammed, die in 570 na Christus in Mekka
werd geboren. De historische overleveringen en de archeologische vondsten uit deze
tijd zijn veelal omstreden en schaars, waardoor er veel verschillende visies op het
gebied van het ontstaan van de islam bestaan.22
Het Arabische begrip Allah staat zowel voor moslims als voor Arabische christenen voor
‘God’. Het centrale islamitische godsbeeld gaat, in tegenstelling tot het christendom, uit
van de eenheid van God, Tawhîd: één enkel, ondeelbaar, abstract idee van God. Vanuit
islamitisch perspectief is de Koran de directe openbaring van de engel Gabriël aan
Mohammed. Op veertigjarige leeftijd zou Gabriël aan hem verschenen zijn om de
achtereenvolgende verzen van de Koran aan hem te dicteren. Voor de meeste moslims
bevat de Koran dus het letterlijke woord van God. Vanuit historisch perspectief werden
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de verzen en de verschillende soera’s (hoofdstukken) van de Koran echter pas na de
dood van Mohammed in de huidige vorm samengebracht en afgerond. Omdat er
verder weinig historische kennis over het ontstaan van de islam beschikbaar is, kan de
ontstaansgeschiedenis van de islam enkel vanuit de traditionele islamitische
geschiedschrijving worden onderzocht. Hieruit is op te maken dat Mohammed in zijn
geboortestad Mekka, na de openbaring, op veel weerstand bij de mensen stuitte. De
pas opgerichte islamitische gemeenschap werd in 622 verjaagd naar de dichtbijgelegen
stad Yathrîb, tegenwoordig bekend onder de naam Medina. In Yathrîb besloot
Mohammed de richting waarop werd gebeden te veranderen van Jeruzalem naar
Mekka, aangezien hij naast profeet ook de taak van rechter vervulde. Via veldslagen
breidde Mohammed de invloed van Yathrîb in het islamitisch-Arabische rijk, dat
ontstond na een verbond tussen verschillende stammen, uit. In 630 wist hij Mekka te
veroveren. De religie die Mohammed stichtte ging uit van een sterk monotheïsme.
Moslims geloofden echter ook in het bestaan van engelen, openbaringen en profeten.
Ook geloven moslims in een leven na de dood en in een Laatste Oordeel, waarna het
Paradijs of de Hel wacht. Mohammed werd gezien als de laatste en belangrijkste
profeet, maar niet als de enige.
De praktisering van de religie van de islam bestaat uit ‘de vijf zuilen van de islam’.
Hierover is niet duidelijk of deze ook zo ten tijde waren van Mohammed bestonden of
dat de hedendaagse praktisering ervan zich verder heeft ontwikkeld. De Vijf Zuilen van
de Islam zijn: de geloofsbelijdenis (Sjahada), het gebed (Salat), het geven van aalmoezen
(Zakat), vasten (Sawm) en de bedevaart naar Mekka (Hadj).23
Scheidingen binnen de islam
Na de dood van Mohammed, in 632, ontstonden er al snel meningsverschillen binnen
de islamitische gemeenschap over de opvolging van de profeet. Een deel van de
moslims wilde een kalief (opvolger) benoemen die de politieke en religieuze leiding over
kon nemen, maar geen goddelijke titel zou bezitten. Een ander deel wees deze
opvatting af, omdat naar hun idee God al een rechtmatige opvolger zou hebben
gekozen. Zo ontstond er een strijd tussen voorstanders van Abu Bakr en voorstanders
van de door God gelegitimeerde opvolger Ali ibn Talib. Hieruit is de splitsing tussen de
soennieten (voorstanders van Abu Bakr) en de sjiieten (voorstanders van Ali ibn Talib)
ontstaan. Uiteindelijk kreeg Abu Bakr het kalifaat, waarna Ali ibn Talib later de vierde
kalief zou worden. Talib raakte in strijd met de Omayyadische stadhouder van Syrië, die
om een nederlaag te voorkomen bladzijden van de Koran op de lansen van zijn soldaten
prikte. Hierop beëindigde Talib de strijd, maar fanatieke aanhangers waren het hier niet
mee eens en stichtten de eerste sekte van de islam waarna ze zich later opsplitsten in
meerdere stromingen. De strijd tussen de aanhangers van Talib en de Omayyaden ging
verder. Toen de zoon van Talib, genaamd Hoessein, door de troepen van de
Omayyaden werd gedood, was de splitsing tussen de sjiieten en soennieten definitief.
Sjiieten erkennen alleen Ali en zijn zoons, Hassan en Hoessein, als legitieme opvolgers
van de profeet Mohammed, die imams worden genoemd. Niet alleen machtspolitieke
verschillen zorgden voor een steeds grotere splitsing tussen deze twee groepen, maar
ook de theologische en juridische verschillen namen met de jaren en gebeurtenissen
toe en zorgden voor vele vertakkingen van de twee hoofdstromingen van de islam.
Naast de stromingen die voor verschillen zorgen, bestaan er vandaag de dag ook nog
veel lokale verschillen in de tradities van de ‘volksislam’. Zowel binnen de sjiitische als
soennitische stroming zijn er ook nog soefi-stromingen, die de deels mystieke vormen
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van de islam beoefenen. Het overgrote deel van de moslims hoort vandaag de dag bij
de soennitische stroming, zowel in de gehele wereld als in Nederland. In Nederland zijn
er dan ook veel grote soennitische organisaties te vinden, zoals moskeeën, islamitische
verenigingen en islamitische centra. Daarnaast zijn er in Nederland ook etnische
moskeeën, ‘onafhankelijke’ salafistische moskeeën en naar islam-terrorisme neigende
moskeeën. Deze zijn niet aangesloten bij een moskeevereniging en horen niet bij de
georganiseerde islam. Het islam-terrorisme staat dan ook ver af van de georganiseerde
islam wat betreft de ideologie. Het islam-terrorisme is namelijk juist ontstaan door
afscheiding van deze georganiseerde ‘mainstream-islam’.24
De politieke islam
Het islam-terrorisme is een politieke vorm van de islam. In het debat over het
islam-terrorisme wordt vaak gezegd dat de islam enkel een politieke religie is en een
gewelddadige godsdienst. Daarom is het goed om stil te staan bij de historische en
maatschappelijke context van het ontstaan van de islam, namelijk: een tijd waarin er
geen scheiding tussen maatschappij, politiek en religie bestond. Religie en politiek
werden met elkaar verweven, wat gewelddadige passages in religieuze boeken als de
Koran verklaart. Daarnaast ontstond de islam in een tijd vol stammensamenlevingen.
De rechtsopvattingen die in de Koran te vinden zijn, weerspiegelen de rechten van deze
stammen en de verwijzing naar een goddelijke macht om hun rechten te legitimeren.
De rechtsvormen zoals we die nu in religieuze geschriften vinden, schrikken ons af,
maar toen waren die voor samenlevingen zonder centraal gezag simpelweg het meest
praktisch. Door zogenaamde islamcritici wordt de Koran vaak gebruikt om het totalitaire
en gewelddadige karakter van de islam te bewijzen, maar hierbij wordt er dus vrijwel
geen rekening gehouden met de historische en maatschappelijke context waarin de
Koran is ontstaan.
Niet alleen critici betrekken de context van de religieuze geschriften niet bij het
interpreteren, ook aanhangers van de religie laten dit na. Een voorbeeld hiervan is dan
ook het islam-terrorisme. Moslimextremisten rechtvaardigen hun daden met
fragmenten uit de Koran die oproepen tot geweld zonder te kijken naar de context
waarin deze teksten zijn ontstaan.25 Hierbij is het dus belangrijk om te beseffen dat
politieke interpretaties van welke religie dan ook altijd omstreden zijn, omdat het maar
een klein element uit een gehele religie beslaat.
Het ontstaan en de ontwikkeling van het islam-terrorisme
Een belangrijk persoon bij het ontstaan van het islam-terrorisme is de rechtsgeleerde
Ibn Taymiya (1263 - 1328), die vandaag de dag bekend staat als theologisch vader van
het salafisme. Hij keerde zich tegen de heiligenvereringen en tegen de leer van Ibn
al-Arabi, die stelde dat God zich in de wereld openbaart en dat het bestaan van God
achter alles in de wereld schuilgaat. Als ooggetuige van de Mongoolse veldtochten in
het Nabije Oosten (ook wel bekend als Zuidwest-Azië) propageerde Ibn Taymiya de jihad
tegen de Mongolen door in veel van zijn juridische geschriften over de jihad te schrijven.
Veel van deze in de dertiende en veertiende eeuw ontstane rechtsopvattingen van Ibn
Taymiya werden vervolgens in de twintigste eeuw in een geheel andere context
opnieuw door jihadistische groepen gebruikt om, zoals al eerder genoemd, hun eigen
opvattingen en daden te rechtvaardigen. Een voorbeeld van een juridisch advies van Ibn
Taymiya dat in een latere tijd opnieuw werd gebruikt, is: ‘Een heerser die weliswaar zegt
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islamiet te zijn, maar vervolgens een andere wet oplegt dan de sharia (de islamitische
wet), moet worden bestreden als een ongelovige.’ Maar de historische context, waarin
Ibn Taymiya deze juridische adviezen gaf, is een tijd vol verwoestingen van hele
landstreken en de Mongoolse overheersing van de kerngebieden van de
Arabisch-islamitische samenleving. Een nieuwe interpretatie van deze geschriften werd
noodzakelijk.26
In de late negentiende en vooral twintigste eeuw kreeg de islamitische wereld te maken
met een crisis. Met de ondergang van het Ottomaanse Rijk, een islamitisch wereldrijk
vanaf de veertiende eeuw, en de toename van de koloniale invloed van Europese,
niet-islamitische machten op de kernlanden van de islam raakte de islamitische wereld
steeds verder achterop ten opzichte van Europa. Deze crisis werd heviger door de
definitieve afschaffing van het kalifaat (een staat geregeerd door een kalief) van de
Turkse Republiek. Veel moslims dachten dat dit te maken had met de afkeer van veel
moslims van de ‘ware islam’, de islam ten tijde van de profeet Mohammed. Een
stroming binnen de islam, het salafisme, hield zich hiermee bezig en gaf als politieke
tegenbeweging antwoord op dit probleem. Zij keerden zich tegen de secularisatie. Het
salafisme is een fundamentalistische stroming binnen de soennitische islam, die zeer
strikt de Koran en de soenna (de levensweg van Mohammed) naleven. Vanaf dat
moment ontstonden er verschillende politieke stromingen binnen de islam. Bij geen van
deze bewegingen is er sprake van traditionele religieuze bewegingen. Het zijn juist
moderne politieke bewegingen die tegen de seculiere moderne tijd gericht zijn. Als
alternatief streven zij naar een terugkeer naar de eenheid van religie en staat, gelijk aan
de tijd waarin de profeet Mohammed leefde. Dit laat dan ook het verschil tussen de
islam als religie en de islam als politieke stroming zien.27
Voor de ontwikkeling van het islam-terrorisme is een zijtak van de Moslimbroederschap,
een wereldwijde soennitische politiek-religieuze beweging die is ontstaan in 1928,
belangrijk. De verschillende splintergroepen die zich uit de Egyptische
Moslimbroederschap ontwikkelden radicaliseerden na de repressie van de
Broederschap na de aanslag van een Moslimbroeder op de Egyptische president Gamal
Abd al-Nasser. Vandaag de dag zorgen leiders van de Moslimbroederschap nog steeds
voor radicalisering tot het islam-terrorisme. Zij zijn van mening dat de wereld zich in een
toestand van jahiliyya, barbaarsheid, bevindt en de islam al voor lange tijd heeft
verworpen. Deze jahiliyya kan alleen in één radicale beweging worden vernietigd,
waarna een islamitische staat moet worden gesticht. Ook de huidige ‘islamitische’
samenlevingen zijn in hun ogen niet werkelijk meer islamitisch. Sayyid Qutb, een
Moslimbroeder die in hoog aanzien stond, riep zijn aanhangers in Egypte op om
radicaal met deze jahiliyya te breken. Dit zorgde voor een revolutionaire breuk met de
niet langer als islamitisch beschouwde samenlevingen. De onderdrukking van de
Moslimbroederschap in Egypte zorgde voor de radicalisering van verschillende
splintergroepen, die later in contact kwamen met andere stromingen binnen de
politieke islam. Zoals al eerder genoemd vonden veel van deze bondgenootschappen
tussen geradicaliseerde islamitische groepen een praktische uitwerking tijdens de
oorlog in Afghanistan.
Het al eerder genoemde conflict in Afghanistan leidde met het ingrijpen van
Sovjettroepen definitief tot een internationale brandhaard. Tijdens de Koude Oorlog, op
het hoogtepunt van de oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, steunden
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de westerse landen steeds meer de gewapende oppositie, die zich in de Arabische
landen tegen de regering hadden gekeerd. De belangrijkste westerse bondgenoot was
Pakistan, die dan ook veel steun ontving bij het verzet tegen de Pakistaanse regering.
Hierdoor ontwikkelde het buurland Afghanistan tot het heetste punt in de brandhaard
van de Koude Oorlog. Westerse machthebbers ondersteunden daarbij veel
verschillende groepen moedjahedien, religieuze strijders in de jihad. Abdullah Azzam,
een latere mentor van Osama bin Laden, stichtte het Afghan Services Bureau, dat door
de Verenigde Staten werd gesteund met militaire adviseurs, geld en wapens.
Pro-westerse islamitische staten maakten van de oorlog gebruik door eigen extremisten
te lozen en actief deel te nemen aan de strijd tegen de Sovjet-Unie. Zo kwamen in
Afghanistan vele stromingen binnen de politieke islam bij elkaar en radicaliseerden in
de militaire strijd. Hier werd de basis gelegd voor het ontstaan van grote wereldwijde
jihadistische groeperingen, zoals Al-Qaida onder leiding van Osama bin Laden. De
verzamelde jihadisten begonnen zich tegen Israël, de Verenigde Staten en het Westen te
keren. Abdullah Azzam had in 1987 opgeroepen om ‘een stevige basis te leggen voor de
verspreiding van de islam’. Osama bin Laden werd door onder andere deze uitspraak
geïnspireerd en stichtte Al-Qaida. Hij besloot om eerst de ‘verre vijand’ (de Verenigde
Staten en Israël) te bestrijden. Dit besluit werd gepraktiseerd in februari 1993 met de
eerste aanslag op het World Trade Center in New York. Met de aanslagen in 2001 op het
World Trade Center en het Pentagon verwierven zij enorme internationale bekendheid.
Het was een keerpunt in de geschiedenis en bracht jihadistische terreur naar een
geheel nieuwe dimensie. Niet alleen zorgde deze aanslag voor een monsterlijke
massamoord, ook was er een doorbraak van een nieuwe communicatiestrategie.
Al-Qaida probeerde door gewelddadige en grootse daden een vorm van
massacommunicatie tot stand te brengen om de hele islamitische wereld tegen het
Westen te mobiliseren. Zij zagen daarentegen niet alleen het Westen als ongelovigen,
maar ook moslims die zich niet conformeerden aan de richtlijnen van Al-Qaida. Zij
gingen daarin echter niet zover als de latere terreurgroep Islamitische Staat (IS).28
Opkomst van Islamitische Staat
De aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon op 11 september 2001, ook
wel bekend als ‘nine-eleven’, zorgde voor een keerpunt in de geschiedenis. Hoe verliep
de verdere ontwikkeling van het islam-terrorisme?
De op dit moment bekendste terroristische organisatie is IS. Na de val van de Iraakse
dictator Saddam Hoessein, door een invasie van de Verenigde Staten en hun
bondgenoten, bracht de uit Jordanië afkomstige jihadist Abu Musab al-Zarqawi losse
jihadistische groepen bijeen. Op 17 oktober 2004 zwoer Zarqawi trouw aan Osama bin
Laden en sloot hij zijn organisatie aan bij Al-Qaida. Zijn organisatie was aanvankelijk
slechts een kleine groep te midden van een groot aantal andere gewapende
organisaties die tegen de Iraakse regering en de bezettingstroepen vochten. Zarqawi
had een grote haat jegens sjiieten en wilde door middel van een burgeroorlog Irak
geheel vernietigen. Hij zag hen als de interne vijand van de islam. Ook had Zarqawi met
zijn haat jegens de sjiieten een strategisch doel: door de angst voor de sjiieten bij de
soennieten, die zich nog niet bij zijn strijd hadden aangesloten, aan te wakkeren, hoopte
hij op vereniging van soennieten bij zijn organisatie. Osama bin Laden daarentegen
streefde naar het mobiliseren van alle moslims, zowel soennieten als sjiieten, tegen het
westen. Bin Laden zag de sjiieten ook als een bedreiging voor de islam, maar was van
28
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mening dat zij op het rechte pad gebracht konden worden en niet allemaal gedood
hoefden te worden. Zarqawi wilden de sjiieten echter wel allemaal dood. De Duitse
islamdeskundige Mariella Ourghi ziet in het streven van de sjiieten een belangrijk motief
om het optreden van jihadisten te rechtvaardigen. Soennieten zien het sjiitisch streven
naar macht als onrechtvaardig, kijkend naar het in de beginjaren ontstane conflict
tussen de soennieten en sjiieten over de rechtmatige machtsuitoefening over de
moslims.
Zarqawi’s opvolger, Abu Ayyub al-Masri, veranderde de naam van de organisatie in
‘Islamitische Staat in Irak’, waarmee hij voor het eerst claimde niet alleen een
organisatie, maar ook een staat te zijn. Gedurende langere tijd slaagden ze erin een
paar Irakese steden te bezetten.29 In januari 2006 sloten verschillende soennitische en
jihadistische groepen zich aaneen in de Shura-raad van de Moedjahedien in Irak, waarin
Zarqawi’s Al-Qaida een centrale rol speelde. Het lukte deze islamitische alliantie om veel
gebieden in hun bezit te krijgen.30
In mei 2010 nam Abu Bakr al-Baghdadi als eerste Iraakse soenniet de leiding van IS in
Irak op zich. IS ontstond uit een jihadistische groep onder leiding van Baghdadi, die zich
ook hadden aangesloten bij de Shura-raad van de Moedjahedien. Baghdadi zat tijdens
de dood van Zarqawi echter gevangen in Camp Bucca. Gevangenissen in Irak golden als
‘islam-terroristische scholen’. De gevangenisdirecties waren niet in staat om de
gevangenen voldoende te controleren, waardoor de gevangengenomen jihadisten de
kans kregen om hun ideeën intact te houden en met elkaar uit te wisselen. Veel van de
bondgenootschappen met latere leiders van IS zaten al met Baghdadi in de gevangenis.
Onder leiding van Baghdadi groeide IS uit tot een organisatie die werd geleid door
personen die al eerder in verschillende andere ondergrondse bewegingen ervaring
hadden opgedaan met de jihadistische strijd.
In april 2013 verklaarde Baghdadi de nieuw gestichte organisatie van een Syrische
afdeling van Al-Qaida onderdeel van zijn eigen organisatie, die voortaan ‘Islamitische
Staat in Irak en Groot-Syrië’ (ISIS) genoemd werd. Anderen van de organisatie van Al
Qaida weigerden dit echter, wat zorgde voor een splitsing tussen Al-Qaida en ISIS. Na
een mislukte bemiddelingspoging tussen de twee leiders van de organisaties zette
Al-Qaida ISIS vervolgens uit de organisatie. Vanaf dat moment bestrijden IS en Al-Qaida
elkaar op Syrisch strijdtoneel.31
Op 29 juni 2014 werd er in Mosul, Irak een kalifaat met de naam Islamitische Staat
uitgeroepen. Abu Bakr al-Baghdadi werd nu kalief Ibrahim, aan wie alle moslims
voortaan trouw moesten zijn. Hier voerde IS het islamitisch strafrecht in en vaardigde
een edict uit dat stelde dat alle christenen zich tot de islam moesten bekeren of de
djizya, de islamitische belasting voor niet-islamieten, moesten betalen. Ook andere
religieuze minderheden liepen gevaar in Mosul en omstreken met de verovering van
Mosul door IS.32
Na zowel veroveringen als tegenslagen van IS, begonnen aanhangers en strijders steeds
meer van IS af te haken. IS beschouwt degenen die terugkeren naar hun geboorteland
als deserteurs en bestraft pogingen van strijders om te vluchten met de dood. Toch
keren meer en meer strijders terug naar Europa. Dit geldt als een grote nederlaag voor
IS. IS is in een crisis geraakt die ook vandaag de dag nog voortduurt. Dit blijkt uit de
openlijke oproepen om niet naar IS te komen, maar in plaats daarvan aanslagen in
29
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Europa te plegen. De aanslagen in 2016 in Parijs en in 2016 in Brussel vormen daarom
aan de ene kant een uitdrukking van de zwakte van IS en aan de andere kant een
voorbode van wat ons komende jaren in Europa te wachten staat. Daarnaast betekenen
de nederlagen van IS niet het einde van het islam-terrorisme.33 Door de nederlagen
krijgen andere terreurgroepen juist meer aanhangers, die uiteindelijk uit kunnen
groeien tot de volgende grote terreurorganisatie. Ook Europese jihadisten worden tot
deze terreurgroepen aangetrokken.34

VAN MOSLIM TOT TERRORIST
Hoewel jihadisten aanslagen plegen uit naam van de islam, is dit niet de daadwerkelijke
en enige drijfveer van hen. Zoals ook in het vorige hoofdstuk genoemd, halen jihadisten
de Koran teksten die oproepen tot geweld uit de context. In dit hoofdstuk proberen we
het radicaliseringsproces te onderzoeken: hoe enkele moslims besluiten terrorist te
worden. Omdat het natuurlijk onmogelijk is om in het hoofd van een jihadist te kijken
en wij niet tot de middelen beschikken om te onderzoeken wat de drijfveren van
jihadisten zijn, zal dit hoofdstuk geen direct antwoord geven op de vraag waarom
iemand besluit een terroristische aanslag te plegen. Daarnaast is er geen eenduidig
antwoord op deze vraag, omdat elke individuele terrorist andere drijfveren heeft om
een aanslag te plegen en er daarom ook veel verschillende drijfveren bestaan. Toch
zullen we proberen de verschillende drijfveren en het radicaliseringsproces van
jihadisten te onderzoeken in dit hoofdstuk, aangezien jihadisten aanslagen plegen
onder de noemer ‘islam’.

Drijfveren van terroristen
Gebrek aan identiteit
Vele mensen doen onderzoek naar de waarom-vraag bij terrorisme en vele meningen
zijn over dit onderwerp gevormd. Na een terroristische aanslag denken veel burgers en
politici precies te weten waarom de daders zo hebben gehandeld. Veel commentatoren
en politici zien terroristen als gedreven of verblind door ideologie. De werkelijkheid is
33
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echter minder eenvoudig.35 Terrorisme is een vorm van politiek geweld, maar de
motivatie van een organisatie verschilt van de motivatie van individuele leden.36 Bijna
niemand wordt van de ene op de andere dag jihadist en meestal keert iemand zich ook
niet na één ingrijpend incident tot het islam-terrorisme. Het zijn namelijk processen die
snel of langzaam verlopen, soms worden onderbroken en omkeerbaar zijn.37 De
redenen voor een radicale overstap lijken eerder in de psyche van de jihadist te liggen.
Vaak is hij/zij niet zozeer in een bepaalde ideologie geïnteresseerd, maar eerder in het
verkrijgen van een zo sterk mogelijke identiteit en lidmaatschap van een bepaalde
gemeenschap die afzetting van of oorlogsverklaring aan de maatschappij voor ogen
heeft. Het aspect van het verkrijgen van een zo sterk mogelijke identiteit bracht ons
terug naar het gesprek met de heer Abdelhamid. Hierin schetste hij als antwoord op de
vraag of een jihadist een bewuste keuze heeft gemaakt of gebrainwashed is een
voorbeeld.
“Stel je voor, een kind dat opgroeit in een groot, arm gezin waar hij of zij niet wordt verzorgd.
Wat zo’n kind het meeste mist is aandacht. Als jihadisten aandacht geven aan deze kwetsbare
personen kunnen zij hen zodanig indoctrineren met hun ideeën dat zij als het ware worden
gebrainwasht om te radicaliseren.”
Kwetsbare personen kunnen dus makkelijker mee gaan in een extremistisch
gedachtegoed, omdat hen als het ware een identiteit wordt aangeboden en aandacht
wordt geschonken. Iets dat zij van huis uit vaak niet hebben ontvangen.38
Terrorisme-onderzoeker Bart Schuurman kwam eerder al tot de conclusie dat ook
kameraadschap een sterke drijfveer is:39 vaak zijn jihadisten, zo vertelde ook
Abdelhamid in het aan ons gegeven interview, volgzame mensen die niet zelf denken en
niet zelf beslissingen durven te nemen. Wanneer jihadisten bijvoorbeeld tegen een
potentiële terrorist zeggen: “Dit is het juiste, dit is het goede en dit moet je gaan doen”,
doet diegene dit sneller omdat hij/zij die mensen wil gehoorzamen en wil volgen, met
alle verschrikkelijke gevolgen van dien.40
Verzet en de religieuze golf
Terrorismedeskundige Peter Knoope had hier echter een andere visie op. Hij meent dat
het hedendaagse islam-terrorisme zich vooral verzet tegen de onderdrukking van de
traditie en het verzet tegen de geschiedenis en tegen het westen. Het verzet zich tegen
westerse dominantie en tegen de seculariteit in vooral in de westerse politiek.41
Een andere, al eerder genoemde visie verklaarde daarentegen de drijfveren van het
terrorisme aan de hand van verschillende golven. De golf waar het hedendaags
terrorisme in kan worden geplaatst is de religieuze golf42 ( zie: De wereldwijde ontwikkeling
van het terrorisme). Moslims radicaliseren, omdat ze de Koran op een bepaalde manier
interpreteren. Maar documenten van de administratie bij IS laten het tegenovergestelde
zien. Deze documenten, waarvan er in 2015 zo’n 3000 in handen van de Syrische
oppositie vielen, geven een opvallend patroon weer: zeventig procent van de nieuwe

35

Van Dongen, 2017, p. 15
idem
37
Honing & Sterkenburg, 2014, p. 146
38
Interview met de heer Abdelhamid, 2017
39
 sman, 2017
E
40
Interview met de heer Abdelhamid, 2017
41
Interview met de heer Peter Knoope, 2017
42
Rapoport, 2017;De Graaf, college bij De Wereld Draait Door, 2016
36

22

IS-strijders weet nauwelijks wat de religie van de islam inhoudt. Zeer waarschijnlijk
wordt ook deze groep dus gedreven door een gebrek aan identiteit.43

Aansluiting bij een jihadistische groep
Het aansluiten bij een jihadistische groepering wordt vaak erg idealistisch voorgesteld.
Er wordt potentiële jihadisten een beeld voorgehouden dat hun leven dan pas echt gaat
beginnen als ‘redder van de wereld’. Voor een heel groot deel bestaat de IS-propaganda
dan ook uit filmpjes en beelden die het doen voorkomen alsof het leven van een
IS-strijder avontuur, status, kameraadschap en identiteit biedt. Eens aangesloten komt
voor velen de schok dat de realiteit niet zo mooi is als deze voorheen werd voorgesteld.
De motivatie van een jihadist kan daarom ook niet alleen worden afgeleid van de
religieuze beweging waar hij/zij bij hoort.44
Profilering van een jihadist
Uit onderzoek blijkt dan ook dat vooral jonge mensen die op zoek zijn naar hun eigen
identiteit gerekruteerd worden door terroristische groeperingen.45 Uit het onderzoek
‘Triggerfactoren in het radicaliseringsproces’ van de Universiteit van Amsterdam bleek
dat er verschillende factoren zijn die een rol kunnen spelen in het radicaliseringsproces.
Voorbeelden hiervan zijn: ervaringen met de dood, problemen in de thuissituatie, het
verlies van werk of problemen op school, ervaringen met discriminatie, negatieve
interacties met autoriteiten en detentie. Een aansluitend element hierbij is de
afwezigheid van een vaderfiguur. Velen zoeken een mannelijk rolmodel als die er thuis
niet is. Triggerfactoren lijken vooral in de eerste fasen van het proces een rol te spelen:
ze kunnen ervoor zorgen dat mensen in een persoonlijke crisis vervallen en na een
zoektocht naar zingeving en identiteit uitkomen bij een radicale ideologie.46
Het gaat vaak om jongeren die onzeker zijn. Zij voelen zich niet in de maatschappij
betrokken en hebben het idee dat zij niet over kansen en mogelijkheden beschikken die
nodig zijn om door te groeien in de samenleving. Daarnaast voelen zij zich niet
geaccepteerd. Volgens terrorisme-expert Peter Knoope is dit ook zichtbaar in
Nederland. Sommige moslims voelen zich achtergesteld en ongezien in de Nederlandse
samenleving.47 Idealen en een hoger goed in het geloof spreken hen aan, omdat ze de
jongeren het gevoel geven dat zij eindelijk iets nuttigs met hun leven kunnen gaan doen
en gezien zullen worden.48 Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat terroristen
intelligente en stabiele mensen zijn en aanvankelijk vaak in staat tot het voelen en tonen
van empathie. Nadat ze zich bij de terroristische groepering hebben aangesloten, leren
ze echter om hun emoties uit te schakelen.49
De rol van ouders
Zoals Abdelhamid ons in het interview vertelde, ligt het de aanleiding van de
radicalisering vaak bij opvoeding en aandacht.50 Hierbij wordt vaak de vraag gesteld of
43
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de ouders van de geradicaliseerde jongere iets verkeerd hebben gedaan in hun
opvoeding. Maar dit is niet altijd het geval. De vader van de geradicaliseerde jongen
Sultan, die op zijn negentiende vertrok naar Syrië en door een zelf uitgevoerde aanslag
om het leven kwam, vertelt in een interview met nieuwsstation 1Limburg dat hij de
radicalisering niet had zien aankomen.
"Als ik het had geweten, had ik met hem gesproken, de politie ingeschakeld, de
kinderbescherming, hem geslagen. Ik zou er alles aan hebben gedaan om hem hier te
houden."
De vader van de geradicaliseerde Sultan zei niets te hebben geweten en dus had hij het
niet kunnen voorkomen. Bij het proces van radicalisering wordt er vaak door de
geradicaliseerde afstand genomen van familie, vrienden en kennissen en vindt dit
radicaliseringsproces in het geheim plaats. Daarom is het bijvoorbeeld voor ouders
lastig om grip op de situatie te krijgen en het proces op tijd te signaleren.51 Daarnaast is
de impact van de radicalisering niet alleen groot op de geradicaliseerde zelf, maar ook
op de gehele familie. De vader van Sultan vertelt dat het voor hem als vader het
moeilijkste was om telkens te moeten wachten op zijn zoon en niks van hem te weten.
Als ouder zijnde stond hij totaal machteloos tijdens het radicaliseringsproces.52
Geradicaliseerden in Nederland
Inlichtingendienst AIVD schatte in 2015 dat Nederland ‘enkele honderden’ jihadisten
telt.53 Naar schatting wonen er zo’n 1 miljoen moslims in Nederland. Het aantal moslims
in Nederland dat sympathie heeft voor jihadistische ideeën is dus redelijk klein in
vergelijking tot het gehele aantal moslims. Over de aanwezigheid van islam-terrorisme
in Nederland zal in het volgende hoofdstuk verder worden ingegaan.
Uit onze zelf afgenomen enquêtes reageerden de islamitische respondenten op de
stelling ‘Ik heb overwogen om me aan te sluiten bij een radicale islamitische organisatie’
allemaal met hetzelfde antwoord: nooit. Een hele kleine groep moslims radicaliseert
dus, maar hoe zit het met de rest van de moslims? Hoe kijken zij naar geradicaliseerde
moslims en hebben zij enigszins begrip of medeleven voor deze mensen die zo’n
extreme uiting van hun geloof naleven? Op de stelling uit dezelfde enquête of moslims
begrip hebben voor jihadisten waren de resultaten wel degelijk verschillend: bijna
negenenzeventig procent meende helemaal geen begrip voor deze mensen te hebben,
bijna zestien procent meende geen begrip te hebben en ongeveer vijf procent meende
een beetje begrip voor jihadisten te hebben. De reacties op deze stelling laten zien dat
moslims verschillend naar geradicaliseerden kijken. De ene moslim meent hierbij meer
begrip voor de situatie van jihadisten te hebben dan de andere moslim.54
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ISLAM-TERRORISME IN NEDERLAND
In dit hoofdstuk gaan wij verder in op de mate waarin islam-terrorisme aanwezig is in de
Nederlandse maatschappij en wat de dreiging voor Nederland inhoudt. We zullen het
hebben over de aanwezigheid van islam-terrorisme in Nederland, zowel actief (de
aanwezigheid van jihadisten en van de dreiging van het islam-terrorisme) als passief
(wat er tegen terrorisme in wordt Nederland gedaan).

De aanwezigheid van islam-terrorisme in Nederland
De ontwikkeling
Na de veroordeling van de Hofstadgroep (de benaming van een groep radicale
islamitische jongeren) en Samir A. in 2006 raakte het islam-terrorisme in Nederland op
een doodlopend spoor. Er waren nog wel enkele mensen die zich als jihadist
identificeerden, maar zij raakten geïsoleerd en vonden nauwelijks contact met
internationale jihadistische groeperingen. Eigen onkunde, maatregelen vanuit de
overheid en weerstand binnen de gemeenschap stonden succes in de weg.
Maar vanaf 2010 krijgen Nederlandse jihadisten meer contact met internationale
terreurorganisaties. Het lukt hen om uit te reizen, waar de overheid niet goed op weet
te reageren. De kennis over uitreizen binnen jihadistische organisaties groeit snel, wat
de reizen professionaliseert. Daarnaast wordt jihadistische propaganda steeds
toegankelijker, mede door het jihadistisch internet en de mogelijkheden om
boodschappen via verborgen webfora te verspreiden. Hierin worden moslims
bijvoorbeeld opgeroepen om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie.
Hierdoor sluiten veel jongeren, aangetrokken tot de jihadistische ideaalbeelden, zich bij
een terreurorganisatie aan.
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De opkomst van sociale media speelt hierbij een grote rol. Diverse kleine netwerken
komen op deze manier gemakkelijk met elkaar in contact. Zo wordt propaganda ook
onderling verspreid, wat meer publiek bereikt. Daarnaast zorgt sociale media voor
snelle mobilisatie van geradicaliseerde personen en is de propaganda van terroristische
organisaties professioneler geworden.
Ook het salafisme, de orthodoxe stroming binnen de islam die is gebaseerd op de islam
ten tijde van de profeet Mohammed, groeit in Nederland. Sommige vormen van het
salafisme staan op gespannen voet met de Nederlandse democratische rechtsorde. Zij
zijn namelijk van mening dat bepaalde democratische rechtsprincipes, zoals vrijheid van
meningsuiting en gelijkheid voor de wet, niet overeenkomen met de sharia. Ook
prediken dergelijke salafisten onverdraagzaamheid tegenover andersdenkenden. Dit
zorgt er ook voor dat het terroristisch gedachtegoed groeit.55
Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft de jihadistische
beweging het karakter van een zwerm: zij kan zich snel mobiliseren en is minder
kwetsbaar voor aanvallen van buitenaf, zoals arrestaties. Ze vormt één geheel met een
decentraal gezag, bestaande uit veel losse delen, die in grote mate zelfstandig opereren.
Het is een gezamenlijke ideologie met gedeelde doelstellingen. Ook is er sprake van een
continue beïnvloeding door zowel vrienden en familie als jihadistische leiders, zowel
online als offline.56
De daadwerkelijke aanwezigheid van islam-terrorisme in Nederland is moeilijk in te
schatten. Dit heeft te maken met verschillende factoren: niet iedereen draagt zijn
gedachtegoed in het openbaar uit, het onderscheid tussen salafisten en jihadisten is
moeilijk te maken en men kan zich op internet anders voordoen. Dit wil zeggen dat één
persoon zich online kan voordoen door meerdere jihadistische identiteiten aan te
nemen. Daarnaast brengt niet iedereen die zich op internet radicaal uit deze radicale
uitingen ook in praktijk. Naar schatting heeft de jihadistische beweging in Nederland
enkele honderden aanhangers en enkele duizenden sympathisanten. In Nederland
radicaliseren veel sympathisanten in korte tijd tot harde strijders die naar Syrië
uitwijken. De personen die zich bij de jihadistische beweging hebben aangesloten
hebben geen eenduidig profiel en variëren in leeftijd, geslacht, etniciteit,
opleidingsniveau en woon- en werksituatie. Wel is er bekend dat jihadisten vooral
tussen de twintig en dertig jaar zijn en, zoals al eerder genoemd, vooral jongeren zijn die
zich onzeker voelen. Ook sluiten vooral mannen zich bij een jihadistische beweging aan,
maar ook vrouwen en minderjarigen zijn er actief. Daarnaast zijn veel Nederlandse
jihadisten van Marokkaanse afkomst, maar ook Nederlandse bekeerlingen
radicaliseren.57
Dreiging in Nederland
Ook in Nederland is terrorisme een belangrijk politiek thema na nine-eleven. Voor de
aanslagen in de Verenigde Staten bestond er in Nederland nog geen wetgeving voor dit
onderwerp. Dit veranderde na nine-eleven met Het Actieplan terrorismebestrijding en
veiligheid, waarin vooral de nadruk werd gelegd op het voorkomen van een
terroristische aanslag. Voor deze periode was er wel enige wetgeving, maar dat was
geen specifiek antiterrorismebeleid, omdat de overheid meende dat zij genoeg
mogelijkheden bezat om terroristische acties als ‘gewone’ misdrijven te behandelen.58
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Tot nu toe heeft Nederland slechts met één terreuractie te maken gehad, namelijk de
moord op Theo van Gogh. Europa daarentegen heeft meerdere aanslagen gekend. Deze
gebeurtenissen zorgden ook voor angst in Nederland. In de periode rond 2005 was dan
ook een groot deel van de bevolking bang voor een mogelijke terroristische aanslag in
Nederland.59
De dreiging voor een jihadistische aanslag wordt steeds complexer, volgens de AIVD. De
achtergronden van de jihadistische dreigingen zijn namelijk heel divers. De AIVD stelt
drie groepen, die een dreiging voor Nederland veroorzaken: uitreizigers, terugkeerders
en thuisblijvers.
Uitreizigers vormen een bedreiging voor Nederland bij hun terugkeer. Voor zover de
AIVD heeft onderkend zijn er ongeveer 285 personen met jihadistische intenties
succesvol naar Syrië en Irak afgereisd. Hiervan zijn ongeveer zestig personen
omgekomen en vijftig personen teruggekeerd. Daarnaast zijn er honderd kinderen van
Nederlandse ouders in Syrië en Irak, van wie ongeveer een derde daar is geboren. Deze
kinderen worden van jongs af aan geïndoctrineerd met het jihadistisch gedachtegoed.
De ongeveer vijftig terugkeerders hebben slechts kort in Syrië verbleven. De AIVD
verwacht dat het aantal terugkeerders aankomende tijd zal toenemen, omdat IS steeds
meer in het nauw wordt gedreven. Deze toekomstige terugkeerders nemen een grotere
en directe dreiging met zich mee, aangezien zij langer in het strijdgebied hebben
verbleven. Een andere dreiging wordt gevormd door jihadisten die geen intenties
hebben om te vertrekken, maar hier een aanslag willen plegen, de thuisblijvers.
Oproepen van bijvoorbeeld IS inspireren hen tot het doen van aanslagen.60
Daarnaast bevindt zich een sluipende dreiging in de radicalisering van moslims in
Nederland61 en in de groep van jihadistische vrouwen. De rol van deze laatstgenoemde
groep moet niet worden onderschat. Afgelopen jaren hebben jihadistische vrouwen een
aantal keer geprobeerd een aanslag te plegen. Daarnaast verschijnen er steeds meer
berichten over vrouwen die uit IS zijn ontsnapt en terug willen keren naar Nederland.
Een belangrijke rol die vrouwen spelen is het indoctrineren van hun kinderen met het
jihadistisch gedachtegoed, zoals hiervoor ook genoemd. In Nederland zijn er op dit
moment een kleine honderd jihadistische vrouwen. Sinds 2012 zijn er minstens tachtig
vrouwen naar Syrië en Irak uitgereisd om zich bij een islam-terroristische organisatie te
voegen. Een groot gedeelte is vertrokken in de periode 2013-2014, nadat jihadistische
strijders vrouwen opriepen zich bij hun uitgereisde mannen te voegen en toen het
kalifaat werd gesticht. Al-Qaida liet vrouwen niet toe een aanslag te plegen en hoewel
dit ook eerst het geval bij IS was, is dit bij deze organisatie nu niet meer zo,
waarschijnlijk wegens het tekort aan strijders binnen IS. Ook vormen vrouwen een
indirecte dreiging voor Nederland. Zij vervullen namelijk ondersteunende rollen, die
zorgen voor uitbreiding van de jihadistische beweging.62
IS maakt misbruik van de migrantenstroom om Europa binnen te komen. In sommige
gevallen hebben jihadisten met valse identificatiepapieren asiel aangevraagd in
Europese landen, waaronder mogelijk ook in Nederland. De dreiging van deze jihadisten
kan worden ingedeeld in drie categorieën: operatives, slapende cellen en migranten die
in Europa radicaliseren.
Operatives zijn de personen die door IS naar Europa zijn gestuurd om een
ondersteunende of uitvoerende rol te vervullen.
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Slapende cellen zijn de personen die bij aankomst in Europa niet direct een verdachte
uitstraling hebben en geen banden lijken te hebben met terroristische organisaties. Een
belangrijk doel voor slapende cellen is het vestigen in Europa zonder al te veel aandacht
te trekken. Op de lange termijn kan een slapende cel overgaan tot operative.
Ook zijn er personen die tijdens hun reis of bij aankomst in Europa sympathiseren met
jihadistische organisaties. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer iemand in contact is
gekomen met jihadisten en zich hiertoe aangetrokken voelt.
Hoewel de AIVD zeer alert is op signalen van misbruik van de migratiestroom door
jihadisten, kan niet worden uitgesloten dat jihadisten erin slagen de Nederlandse
asielprocedure te misbruiken.63
Hoewel Nederland slechts eenmalig is getroffen door een terroristische aanslag, is de
dreiging groot. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
stelt dat we ons op het één na hoogste dreigingsniveau bevinden. Dit betekent dat de
kans op een aanslag ‘reëel’ is. Maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat terroristen
voorbereidingen treffen om in Nederland een aanslag te plegen.64
Contraterrorisme in Nederland
Het treffen van maatregelen tegen jihadistische aanslagen is van groot belang. De NCTV
coördineert de bestrijding van terrorisme in Nederland. Ook heeft de NCTV samen met
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Actieprogramma Integrale
Aanpak islam-terrorisme opgericht, om zo het islam-terrorisme te bestrijden. Het doel
van de NCTV is het verkleinen van het risico op een aanslag en het beperken van de
mogelijke schade na een eventuele aanslag. Belangrijke producten van NCTV die zij
gebruiken zijn het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, dat aangeeft hoe groot de
kans op een terroristische aanslag in Nederland is (hierboven het dreigingsniveau in
Nederland op deze schaal genoemd) en het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding,
dat bestuurders, politie, hulpdiensten en bedrijfssectoren waarschuwt voor een
(dreigende)
terroristische
aanslag.
De
NCTV
heeft
een
Nationale
Contraterrorismestrategie voor de komende jaren opgezet, waarin aan de overheid een
raamwerk wordt aangeboden voor het effectief tegengaan van extremistische en
terroristische groepen.65 Voorbeelden van het uitvoeren van contraterrorisme door de
overheid is het in de gaten houden van mogelijke terroristen door op tijd te signaleren
wanneer iemand radicaliseert en door mensen en gebouwen extra te beveiligen.66
Daarnaast wil het kabinet Rutte III de verbodsbepaling voor radicale organisaties
uitbreiden.67 Ook bestaan er nationale samenwerkingsverbanden tussen verschillende
organisaties, zoals de NCTV, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), de
Nationale Politie en het Openbaar Ministerie (OM). Een voorbeeld van deze
samenwerking op het gebied van contraterrorisme is de Contraterrorisme Infobox (CT
Infobox), die informatie over (de dreiging van) terrorisme bij elkaar brengt.68
De overheid treft veel maatregelen tegen terrorisme in Nederland, maar ook
verschillende terrorisme-experts buigen zich over dit onderwerp.
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Volgens Beatrice de Graaf is het lastig om maatregelen te nemen tegen terrorisme,
omdat het iets ‘ongrijpbaars’ is, met de jaren verandert in doelen en methodes en
zomaar ineens ‘opkomt’. Dat komt allereerst door de aard van terrorisme. Terrorisme
kan worden opgevat als een probleem van staatsveiligheid of als een bedreiging van de
democratische rechtsorde. Daaruit voortvloeiend kan het strafrechtelijk worden
benaderd, maar het kan ook worden beschouwd als een maatschappelijk probleem.69
Drijfveren, doelen en methodes van moderne terroristen wijken zozeer af van hetgeen
we vroeger zagen, dat sommige deskundigen stellen dat elke vergelijking met het
verleden om hier vergelijkingen uit te trekken mank zou gaan. Het zou dan weinig zin
hebben terug te kijken en lessen te trekken uit het verleden. Andere experts
daarentegen menen dat het bestuderen van eerdere terroristische aanslagen en
genomen tegenmaatregelen wel degelijk zin heeft. Het geeft context aan ons huidig
handelen, houdt ons een spiegel voor en geeft inzicht in de lange termijn effecten van
beleid.70 De Graaf is voorstander van deze opvatting en meent dat we vanuit de historie
terrorisme moeten onderzoeken om te kunnen leren van eerder gebeurde
terroristische aanslagen en tegenmaatregelen. De Graaf adviseert daarnaast om niet te
veel aandacht te geven aan terrorisme.
“Het is, hoe gruwelijk ook, meer van hetzelfde. Bij het schenken van veel aandacht aan de
terroristische aanslagen geven we eigenlijk alleen maar de terroristen hun zin. Hoe
bedachtzamer de respons op terrorisme – ‘maatregelen die gericht zijn op deradicalisering,
preventie van rekrutering en op zo min mogelijk maatschappelijke mobilisering’ – hoe minder
aanslagen en doden,” aldus de Graaf.71
Een andere visie op de maatregelen die het effectiefst werken tegen terrorisme is die
van terrorismedeskundige Peter Knoope. Knoope ziet de opgedrongen westerse cultuur
met de bijbehorende modernistische stroming als de overkoepelende oorzaak voor het
hedendaags terrorisme. Zijn maatregelen zijn daarom meer preventieve maatregelen,
maatregelen om eventuele aanslagen te voorkomen. Zo zou er volgens hem vooral
initiatief vanuit de Nederlandse burgers moeten komen: radicalisering zou volgens hem
verminderen als autochtone burgers van een land zich zouden mengen met allochtone
burgers in een land. Wanneer iemand zich niet geaccepteerd en gehoord voelt, als
iemand afgezonderd leeft en de politiek niet vertrouwt is de kans groot dat diegene zich
radicaliseert om zich op deze manier ‘af te zetten’ tegen de westerse wereld waarin
diegene leeft.72 Zoals al eerder gezegd bleek uit zowel het gesprek met islamitisch
geestelijk werker en ervaringsdeskundige Abdelhamid als het interview met
terrorisme-expert Peter Knoope dat de kloof - met daarbij behorend de dreiging voor
groeiend terrorisme - die op deze manier tussen moslims en niet-moslims ontstaat ook
in Nederland merkbaar is. Vooral allochtone jongeren uit bepaalde Rotterdamse wijken
hebben een zekere mate van afkeuring tegen de autochtone bevolking in Rotterdam. Zij
voelen zich niet gelijk noch gehoord in de Nederlandse maatschappij. Dit verschijnsel
kan op zijn beurt weer effect hebben op de autochtone bevolking in Nederland:
argwaan jegens de allochtone bevolking kan ontstaan. Zo ontstaat er dus een negatieve
wisselwerking die voor verdeeldheid zorgt onder de verschillende bevolkingsgroepen in
Nederland. Volgens Knoope speelt de overheid een essentiële rol bij de voorkoming van
dit proces.73
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REACTIES VAN NIET-MOSLIMS EN MOSLIMS OP ISLAMTERRORISME IN NEDERLAND
De dreiging van islam-terrorisme in Nederland heeft gevolgen voor de Nederlandse
samenleving. In dit hoofdstuk bekijken we wat het islam-terrorisme met de Nederlandse
bevolking doet. Hierbij maken we onderscheid in zowel de gevolgen van
islam-terrorisme op niet-moslims als de gevolgen van islam-terrorisme op moslims. In
dit hoofdstuk maken we gebruik van verschillende onderzoeken, waaronder een door
onszelf afgenomen enquête. Bij deze enquête hebben we de resultaten zo verwerkt, dat
enkele procentuele aantallen bij elkaar zijn opgeteld, omdat deze in elkaars verlengde
lagen en zo beter en duidelijker verwerkt konden worden. Daarnaast hebben we
gewerkt met afgeronde procentuele getallen. De reacties die bij elkaar zijn opgeteld,
worden hierbij genoemd. Ook gaan we in op het gevolg van onder andere
islam-terrorisme in de samenleving, namelijk: moslimdiscriminatie, en mogelijke
oplossingen voor dit probleem.

Reacties van niet-moslims op islam-terrorisme
Aanwezigheid van angst
De aanwezigheid van en dreiging voor islam-terrorisme in zowel Nederland als heel
Europa doet iets met de Nederlandse samenleving. Uit een onderzoek van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de ervaringen van terroristische dreiging in
Nederland bleek dat de meerderheid van de volwassenen zich weleens zorgen maakt
over het plaatsvinden van een terroristische aanslag in Nederland. Deze bezorgdheid is
groter dan de angst om zelf slachtoffer te worden. Daarnaast zijn vier van de tien
volwassenen alert in het dagelijks leven op verdachte situaties in verband met een
aanslag, vooral op drukbezochte plekken als treinstations en winkelcentra.74 Dit komt
overeen met resultaten van ons eigen onderzoek, waarbij eenenveertig procent (zeer
sterk, sterk en gemiddeld) zich onveilig voelt op drukke gebieden door de angst voor een
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terroristische aanslag.75 Volgens het CBS worden vooral buitenlands uitziende mensen
in de gaten gehouden.76 Uit ons eigen onderzoek bleek ook dat een moslim door
zevenenvijftig procent (regelmatig en soms) weleens wordt verdacht wanneer hij/zij op
straat wordt gezien en dat een meerderheid (zeer sterk, sterk en gemiddeld) van de
Nederlandse niet-moslims een moslim sneller verdacht vindt dan een niet-moslim in het
dagelijks leven. Deze angst heeft daarentegen geen directe invloed op de communicatie
van niet-moslims jegens moslims: de meerderheid (hetzelfde, niet minder snel, totaal niet
minder snel) maakt even snel een praatje met een moslim als met een niet-moslim.77 Een
deel van de bevolking vertoont mijdgedrag, vooral op het gebied van
vakantiebestemmingen zoals Turkije. Maar ook drukke plekken, zoals festivals, worden
door een kleine groep vermeden. Vooral Amsterdam is een plek die vaak vermeden
wordt. De onderzoekers concluderen hieruit dat men er waarschijnlijk vanuit gaat dat
terroristen vooral in hoofdsteden een aanslag zullen plegen. Zeven procent vermijdt
reizen met het vliegtuig uit angst voor een aanslag en drie procent maakt om dezelfde
reden geen gebruik meer van het openbaar vervoer. Hoewel de angst om zelf
slachtoffer te worden van een terroristische aanslag minder groot is dan de angst voor
een aanslag hier, passen mensen toch hun gedrag aan. Het CBS schrijft dat dit komt
doordat angst niet zozeer altijd rationeel is. Mensen zien wel in dat de kans om zelf
slachtoffer te worden zeer klein is, maar doen er toch alles aan om het risico daarop zo
klein mogelijk te maken.78

Beeldvorming van de islam en van moslims
De ontwikkeling van moslimhaat en islamofobie
De laatste jaren hebben verschillende organisaties en personen de houding jegens
moslims willen onderzoeken. Er zijn verschillende onderzoeken geweest waaruit bleek
dat de Nederlandse bevolking negatief over de islam denkt.79 Zo bleek ook uit ons eigen
onderzoek dat bijna de helft (zeer gewelddadig, gewelddadig, gemiddeld) van de
respondenten de islam als een gewelddadige godsdienst ziet en meer dan de helft (zeer
sterk, sterk en gemiddeld) een negatief veranderde kijk op moslims heeft door de
negatieve nieuwsberichten.80 Wegens deze ontwikkeling zijn er de laatste jaren dan ook
verschillende meldpunten tegen moslimhaat en het zogenaamde islamofobie opgezet,
die meldingen van moslimhaat en moslimdiscriminatie ontvangen. Volgens
onderzoeker Ewoud Butter is het niet eenvoudig om te kunnen bewijzen of er
daadwerkelijk sprake is van een toename van moslimhaat of islamofobie, omdat de
begrippen vaak niet zo gedefinieerd zijn dat ze meetbaar zijn en omdat er een lange
periode te weinig onderzoek is gedaan naar de bejegening van moslims in Nederland
om conclusies te kunnen trekken.81
Omdat de definities van zowel moslimhaat als islamofobie niet vertaald kunnen worden
naar meetbare gegevens, wordt er bij onderzoek gekeken naar gegevens die een
indicatie kunnen geven van een eventuele toe- of afname van moslimhaat en
islamofobie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gegevens die iets vertellen over de
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beeldvorming van moslims, geweldsincidenten gericht tegen moskeeën en meldingen
van moslimdiscriminatie.82 Bij moslimhaat en islamofobie is er daarnaast ook sprake
van stereotypering en homogeniserende interpretatie van de moslims83 en van
praktische consequenties van deze haat, zoals discriminatie.
Uit het onderzoek van TNS NIPO, een Nederlands opinieonderzoeksbureau, bleek dat
de kijk op moslims fluctueert. Bij het onderzoek werd vermeld dat hoger opgeleiden
vaker positief zijn dan lager opgeleiden over moslims in Nederland. Uit het onderzoek
bleek verder dat zowel de positieve als de negatieve kijk op moslims in Nederland in
zekere mate toeneemt. Daarnaast is het opmerkelijk dat Nederlanders steeds vaker
onderscheid maken tussen moslims en de islam. Sinds 2010 denkt men in grote mate
negatiever over de islam.
In het onderzoek Monitor Moslimdiscriminatie stelt onderzoekster Ineke van der Valk
dat er een toename is van het aantal geweldsincidenten gericht tegen moskeeën. Na de
Eerste Golfoorlog in 1991, nine-eleven in 2001 en de moord op Theo van Gogh in 2004
vonden er meer incidenten plaats. Daarnaast was er een piek in 2013-2014 die volgens
Van Der Valk verklaard kan worden aan de hand van de toename van islamitisch
terrorisme en de opkomst van IS. Ook heeft het te maken met de groei van de
moslimhaat in deze periode. Uit het eerste onderzoek van Van Der Valk bleek dat meer
dan een derde in de periode 2004-2014 te maken heeft gehad met één of meerdere
gebeurtenissen van discriminatoire geweld en agressie. Uit haar vervolgonderzoek
bleek ook dat sociale problemen onder jongeren met een migranten herkomst, zoals
radicalisering of problemen van criminaliteit en overlast, het risico op incidenten
vergroot. Daarnaast kan de media als aanjager van moslimhaat het aantal agressieve
incidenten rond moskeeën vergroten.84

Triggerfactoren van moslimdiscriminatie en islamofobie
De invloed van media
De vele verschillende meningen omtrent moslims en de islam worden in overvloed naar
voren gebracht op het wereldwijde web. Deze meningen worden onder andere in grote
mate gevormd door het islam-terrorisme, dat uitingen van islamofobie in de hand
werkt.85 Het beeld van alle moslims wordt beïnvloed door de terroristische moslims in
de media en worden vaak als oorzaak genoemd voor moslimdiscriminatie. Moslims
worden door de media vaak in verband gebracht met terreur, waardoor mensen
negatiever over moslims gaan denken.86 Dit heeft te maken met vooroordelen. De
media zorgt voor een onjuiste generalisatie, waardoor terreur en moslims vaak met
elkaar in verband worden gebracht. Terrorisme wordt door de media vaak geframed als
een product van de islam en omdat moslims dezelfde religie aanhangen, worden zij in
hetzelfde hokje als terroristen geplaatst. Dit heeft als resultaat een negatieve
beeldvorming van moslims.87 Ook volgens geïnterviewde Abdelhamid wordt de islam in
de media gelanceerd als het tegenovergestelde van wat het daadwerkelijk is, namelijk
een vreedzaam geloof. De laatste tijd, vooral na 11 september 2001, is het bergafwaarts
gegaan met de status van de islam, waardoor de haatzaaierij op de islam is
toegenomen. Omdat er meer negatieve berichten over de islam in de media terecht
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komen, is de pessimistische houding jegens de islam gegroeid.88 Volgens
terrorismedeskundige Peter Knoope zijn de tegenstellingen tussen niet-moslims en
moslims dan ook vooral na nine-eleven toegenomen. Dit, in combinatie met heftige
uitspraken van sommige politieke partijen over migrantengroepen, zorgt ervoor dat de
samenleving in een spiraal belandt, waarin de ene groep zich steeds meer bedreigd
voelt en de andere groep steeds meer buitengesloten.89
Communicatie onderzoekers twijfelen nauwelijks aan de rol van de media bij het
ontstaan en verspreiden van stereotypen over sociale groepen. Media levert zowel
indirect als direct een bijdrage aan het verspreiden van negatieve beeldvorming over
allochtonen en spelen zelfs een rol bij discriminatie in de samenleving. Volgens
hoogleraar interculturele communicatie W. Shadid toont recent onderzoek aan dat de
westerse media op veel manieren tekortschieten in hun verslaggeving over moslims,
met als gevolg dat hun negatieve imago wordt versterkt.90
“De belangrijke tekortkomingen betreffen: de simplificatie en afstandelijke presentatie van de
islam, het problematiseren en stigmatiseren van de groepen in kwestie, de deling van de
samenleving in ‘wij’ en ‘zij’ en de verwaarlozing van hun participatie in de media en het
ontbreken van hun visie daarin,” aldus W. Shadid.91
De invloed van islam-terroristische aanslagen
Uit verschillende onderzoeken naar meldingen van moslimdiscriminatie wordt het hoge
aantal van moslimdiscriminatie in verband gebracht met islam-terroristische aanslagen.
Zo bleek uit cijfers dat er een correlatie bestaat tussen moslimdiscriminatie en
islam-terroristische aanslagen. In de maanden dat er een islam-terroristische aanslag
plaats had gevonden die grote impact had op de Nederlandse samenleving, was het
aantal incidenten en meldingen van moslimdiscriminatie ook hoger. Ook bleek uit de
meldingen van moslimdiscriminatie dat er soms een link was met de
islam-terroristische aanslagen: melders van moslimdiscriminatie zeggen bijvoorbeeld
dat ze werden uitgescholden voor ‘terrorist’. Meldingen van moslimdiscriminatie kennen
al langere tijd pieken ten tijde van een islam-terroristische aanslag - zoals in 2004 na de
dood van Theo van Gogh - maar dit werd niet altijd goed bijgehouden. Opmerkelijk is
dat anti-moslimvooroordelen al vaker voorkwamen in Europese landen voor de
aanslagen van 11 september 2001 dan vooroordelen over andere migrantengroepen.92
De invloed van de media en islam-terroristische aanslagen dragen bij aan discriminatie
jegens moslims. Wat doet dit met de Nederlandse moslim-maatschappij?

Reacties van moslims op islam-terrorisme
Moslimdiscriminatie
Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat moslims worden gediscrimineerd.
Het is moeilijk om te ontdekken of er sprake is van een toename in moslimdiscriminatie,
omdat er over een lange periode weinig cijfers beschikbaar zijn over meldingen van
moslimdiscriminatie. Een verklaring hiervoor is dat moslimdiscriminatie niet apart werd
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geregistreerd door politie en de meeste meldpunten, maar werd ingeboekt als
discriminatie op grond van religie of etniciteit of antisemitisme.93
Discriminatie kan niet alleen worden beoordeeld op grond van meldingen, maar om een
totaalbeeld te vormen ook op ervaringen van discriminatie. Zo bleek uit een
grootschalig onderzoek94 dat bijna twee op de drie moslimjongeren ten minste één keer
gediscrimineerd was in 2013. Als hierbij degenen die twijfelden of het wel om
discriminatie ging werden opgeteld, steeg dit aantal naar vijfenzeventig procent. Deze
ervaringen gingen om pesten of uitschelden, ongelijke behandelingen en bedreiging of
mishandeling. De discriminatie vond plaats in openbare gelegenheden waar de
contacten in het algemeen anoniem zijn, zoals op straat, in winkels, in het verkeer, op
school, op het werk, in cafés en uitgaansgelegenheden en bij instellingen zoals de politie
en uitkeringsinstanties.95
Uit ons eigen onderzoek bleek ook dat ongeveer drieënzestig procent (gediscrimineerd
en een beetje) zich gediscrimineerd voelde in Nederland omdat hij/zij moslim is, ofwel in
geringe mate ofwel in hogere mate.96 Volgens Abdelhamid is deze discriminatie, mede
door persoonlijke ervaringen, merkbaar in het dagelijks leven, vooral in de werksector,
waar moslims sneller worden afgewezen dan niet-moslims.97
Uit ons onderzoek bleek verder dat meer dan de helft (zeer sterk, sterk en gemiddeld) van
de respondenten het gevoel had dat mensen achterdochtig waren omdat hij/zij moslim
is en bijna de helft (zeer sterk, sterk en gemiddeld) bang voor hem/haar waren omdat
hij/zij moslim is.98 Door deze pessimistische houding van niet-moslims tegenover
moslims kan er volgens Abdelhamid een cirkel ontstaan: omdat een niet-moslim een
moslim wantrouwend benadert, hebben sommige moslims het gevoel zich passief en
terughoudend in de maatschappij te gedragen, waardoor zij zich niet vermengen met
niet-moslims en zichzelf buitensluiten van de maatschappij. Hierdoor groeit de argwaan
en kunnen moslims in een vicieuze cirkel belanden, wat op haar beurt de verdeeldheid
binnen de samenleving versterkt.99
Registratie van moslimdiscriminatie
Omdat meldingen van moslimdiscriminatie lange tijd door politie en de meeste
meldpunten niet apart werden geregistreerd (zie: Moslimdiscriminatie), heeft het kabinet in
Nederland na overleg met verschillende moslimorganisaties besloten dat hier
verandering in moet worden gebracht en wordt er steeds meer aandacht besteed aan
het apart registreren van moslimdiscriminatie.
Sinds kort registreren de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s, ook wel bekend als
antidiscriminatiebureaus), de politie en het in 2013 door het kabinet opgerichte
Meldpunt Internetdiscriminatie (MIND) moslimdiscriminatie. Bij alle drie de
voorzieningen is er sprake van een toename de afgelopen jaren in het aantal meldingen
van moslimdiscriminatie.
Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) is de enige organisatie in Nederland die
meldingen van moslimdiscriminatie al langer registreert. De cijfers van het MDI laten
pieken zien rond de dood van Theo van Gogh (2004-2005), de rellen van de Deense
Mohammedcartoons (2006) en de opkomst van de PVV (2006). Ook heeft het MDI
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gemeld dat ze in januari en februari 2015 veel meldingen van haat jegens moslims
hadden ontvangen, wat verklaard kon worden aan de hand van de aanslagen in Parijs in
2015 en de oproepen begin januari tot geweld tegen moslims en moskeeën, onder
andere op Facebook. Ook het in 2015 opgerichte burgerinitiatief Meld Islamofobie en de
Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) hebben veel meldingen
ontvangen in 2015 na de aanslagen in Parijs. Meld Islamofobie constateerde daarnaast
dat er een sterke toename was van islamofobe uitlatingen tegen de komst van
vluchtelingen en de bouw van asielzoekerscentra. Ook signaleerde zowel Meld
Islamofobie als SPIOR dat de meerderheid van de slachtoffers van islamofoob geweld
vrouwen zijn die een hoofddoek dragen, waarbij in 29% van de gevallen fysiek geweld
was gebruikt.100
Het is belangrijk om te beseffen dat het aantal meldingen van moslimdiscriminatie
slechts een indicatie is van de daadwerkelijke toename van moslimdiscriminatie, omdat
dit aantal van veel factoren afhankelijk is, zoals de meldingsbereidheid van burgers.
Over het algemeen is bekend dat de meldingsbereidheid van alle vormen van
discriminatie erg laag is, dus ook van moslimdiscriminatie. Veel onderzoeken en
rapportages vermelden dan ook vaak dat het ‘om het topje van de ijsberg’ gaat en dat in
dit geval moslimdiscriminatie veel vaker voorkomt dan tot nu toe blijkt uit officiële
publicaties. Bij het zoeken naar mogelijke oplossingen is het dan ook van enorm belang
dat moslims en moskeeën melding maken van discriminatoire agressie.101

Gevolgen en oplossingen van moslimdiscriminatie
De afgelopen jaren lijkt er dus een toename te zijn van moslimhaat. Deze moslimhaat
en de bijbehorende moslimdiscriminatie heeft grote negatieve gevolgen voor het gevoel
van veiligheid van een grote groep van de Nederlandse samenleving, zowel
niet-moslims als moslims, en hebben daarom alle aandacht nodig.102
Informatie en communicatie
Er bestaan veel verschillende ideeën en suggesties over mogelijke oplossingen voor dit
grote en moeilijke probleem van haat jegens moslims. In de Monitor
Moslimdiscriminatie wees het overgrote deel van de respondenten op de noodzaak van
meer informatie over de religie, soms in combinatie met een suggestie voor een dialoog
tussen verschillende gemeenschappen.103 Zoals al eerder genoemd is er volgens
terrorismedeskundige Peter Knoope dan ook maar één manier om uit de negatieve
spiraal te komen, namelijk: met elkaar in contact komen. De verschillende
bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving moeten volgens Knoope met elkaar
mengen en met elkaar communiceren. Volgens Knoope zijn we in Nederland al aardig
op weg met het systeem van wijkagenten dat na de dood van Theo van Gogh is
ingevoerd. Wijkagenten, die wijken ingaan waar veel migranten wonen en met hen in
gesprek gaan om erachter te komen of de wijkbewoners tevreden zijn of niet.
Daarentegen moeten we niet alleen investeren in de relatie tussen de overheid en de
bevolking, maar ook tussen de burgers onderling, zoals bijvoorbeeld een uitwisseling
tussen jongeren uit islamitische gemeenschappen en jongeren uit niet-islamitische
gemeenschappen om elkaar te leren kennen. Tegenwoordig is er een enorme drempel
om de stap naar de andere bevolkingsgroep te zetten, die alleen maar groeit door de
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bedreiging van de ene groep en de negatieve vooroordelen van de andere groep. Door
met elkaar in contact te komen kan deze drempel worden verlaagd.104 Ook volgens
Abdelhamid kan deze kloof tussen de verschillende culturen worden verkleind door te
praten.105 De respondenten uit het onderzoek van Van Der Valk benadrukten dat het
onderwijs op scholen een belangrijk middel vormt om meer informatie te geven over de
islam.
Verantwoordelijkheid van moslims en moskeeën
Ook kwam een kritische blik op de rol en verantwoordelijkheid van moslims zelf voor bij
een deel van de respondenten van het onderzoek van Van Der Valk.106 Dit benadrukte
ook Abdelhamid in het interview dat hij aan ons heeft gegeven. Volgens hem wordt de
negatieve kijk op moslims deels gevormd door het gedrag van een kleine groep
moslims, die geweld plegen of zich op een andere manier asociaal in de Nederlandse
samenleving gedragen. Het Turkse gezegde ‘Wanneer een diamant in duizend stukjes is
gevallen en vervolgens wordt geprobeerd al deze stukjes aan elkaar te plakken, zal de
diamant nooit dezelfde waarde hebben als eerst’ lijkt hierbij van toepassing. Een kleine
groep van de Nederlandse moslim-maatschappij zorgt ervoor dat de niet-moslimmaatschappij negatiever gaat kijken naar de gehele moslim-maatschappij. De relatie
tussen deze twee bevolkingsgroepen wordt hierdoor kapot gemaakt en kan niet worden
hersteld. Zowel Abdelhamid als veel moskee bestuurders in het onderzoek van Van Der
Valk wijzen hierbij op de taak van moslims zelf om rolmodel te zijn.107 Hoewel dit aan de
ene kant waar is, is het volgens Abdelhamid frustrerend om vaak het idee te hebben dat
je al één-nul achter staat als moslim-zijnde door de vooroordelen die je boven je hoofd
hebt hangen en dus beter je best moet doen om het tegendeel van die vooroordelen te
laten zien, bijvoorbeeld in de werksector, maar ook bij sociale contacten in het dagelijks
leven.108 Een oplossing voor het probleem ligt volgens de respondenten van het
onderzoek van Van Der Valk onder andere bij voorlichtingen van moslims over wat het
geloof voor hen betekent door bijvoorbeeld open-huis dagen te organiseren bij
moskeeën. Dit zou de communicatie, zoals Knoope en Abdelhamid suggereerden, op
gang kunnen helpen. Het vertekende beeld dat sommige mensen van de islam hebben
wordt zo verholpen. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat moslims vaker deel
zouden kunnen nemen aan sociale bewegingen, partijen en vakbonden en kunnen
werken aan de ontwikkeling van hun kennis van de maatschappij waar ze in leven. Ook
werd er bij de mogelijke oplossingen vaak benadrukt de moskeeën open en toegankelijk
moeten zijn voor bezoekers en de buurt.109
Naast het openlijk communiceren van de eigen visie op en beleving van de islam,
hebben moskeeën bij het oplossen van het probleem de taak om deel te nemen naar
het
wereldwijde
debat
over
islam-terrorisme.
Niet
omdat
moslims
medeverantwoordelijk zijn voor dit wereldomvattende probleem, maar omdat het
belangrijk is dat zij samen met anderen verantwoordelijkheid nemen voor de oplossing
ervan.110
Politiek
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Zowel de respondenten van het onderzoek van Van Der Valk als de geïnterviewden
geestelijk werker Abdelhamid en terrorisme-expert Peter Knoope menen dat de politiek
een grote rol speelt in het oplossen van dit probleem. De respondenten benadrukken
dat gezaghebbende organisaties in de samenleving meer verantwoordelijkheid zouden
moeten nemen door stelling in te nemen tegen de populistische en discriminerende
uitspraken van politieke partijen. De politiek moet volgens hen minder praten over de
islam, omdat alle debatten in de politiek over de islam niet altijd worden geapprecieerd.
Ook vond men dat de politiek meer betrokkenheid zou moeten tonen en zich meer in
zou moeten zetten voor het tegengaan van desinformatie.111 Abdelhamid stelde dat er
meer mensen in de politiek zouden moeten zijn die het tegendeel van het geschetste
beeld van de islam laten zien en dit op grote schaal naar buiten brengen.112 Knoope
meende dat de politiek de taak heeft om iedereen in de samenleving het gevoel te
geven dat hij/zij gezien wordt en zich veilig kan voelen.113
Media
De rol van de media is cruciaal bij het zoeken naar een oplossing voor de kloof tussen
niet-moslims en moslims. De beeldvorming over moslims zou objectiever moeten zijn
en de verslaggeving in de media dient niet meer te worden gebaseerd op
niet-onderbouwde vooroordelen, volgens de respondenten van het onderzoek van Van
Der Valk. Daarnaast vindt men dat de verhouding tussen negatieve en positieve
berichten niet gelijkwaardig is: er wordt geen aandacht besteed aan positief nieuws
over moslims en de islam omdat dat niet als vermeldenswaardig wordt beschouwd.
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CONCLUSIE
In dit werkstuk hebben we de impact van het islam-terrorisme op de Nederlandse
samenleving onderzocht. Hierbij hebben we gekeken in hoeverre de angst voor een
terroristische aanslag in de Nederlandse maatschappij aanwezig is en wat hiervan de
gevolgen zijn.
In het eerste hoofdstuk hebben we de ontwikkeling van terrorisme en de
ontstaansgeschiedenis van de islam en het islam-terrorisme onderzocht. Volgens de
Amerikaanse terrorisme-expert David Rapoport is de ontwikkeling van het terrorisme
weer te geven in vier golven, ook wel bekend als de golftheorie. Volgens de Nederlandse
terrorismedeskundige Beatrice de Graaf bestaan er parallellen tussen de hedendaagse
golf, het religieus terrorisme, en de eerdere golven en kunnen we leren van de
geschiedenis. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de islam als religie en
het islam-terrorisme als politieke stroming binnen de islam, omdat het islam-terrorisme
zich wel degelijk beroept op de islam als religie, maar volstrekt niet hetzelfde is. De
ontstaansgeschiedenis van de islam is lang en beroept zich op de traditionele
islamitische geschiedschrijving. Het islam-terrorisme kende een belangrijke
ontwikkeling ten tijde van de oorlog in Afghanistan tussen de islamitische
verzetsstrijders en de sovjets. Na de overwinning op de sovjets waren veel moslims met
veel wapens verenigd. Met deze overvloed aan soldaten en wapens wist Osama bin
Laden raad: de heilige islamitische oorlog wereldwijd maken. De islam-terroristische
organisatie Al Qaida werd opgericht, maar na de dood van Bin Laden verbrokkelde de
organisatie in kleinere terreurgroepen, waar IS er één van is.
Het tweede hoofdstuk richtte zich op de drijfveren van jihadisten en hoe het
radicaliseringsproces in zijn werk gaat. Tijdens het onderzoek naar dit onderwerp
kwamen we erachter dat het erg moeilijk was om een antwoord te formuleren op deze
deelvraag, omdat de drijfveren voor elke individuele jihadist verschillend zijn of, zoals
geestelijk werker Abdelhamid zei, iedere jihadist een eigen levensverhaal heeft.
Daarnaast plegen jihadisten aanslagen uit naam van de islam, maar vaak blijkt dat zij
geen kennis van deze religie hebben. Zij misbruiken enkele gewelddadige teksten uit de
Koran door deze uit de context te halen. Een veelvoorkomende drijfveer is het gebrek
aan identiteit en aandacht. Ook radicaliseren enkele moslims vanuit het verzet tegen de
onderdrukking van tradities en het verzet tegen de westerse wereld, volgens
terrorismedeskundige Peter Knoope. Een andere drijfveer is de hoop op een betere
toekomst. Vooral jonge mensen die zich onzeker en ongezien voelen binnen de
maatschappij radicaliseren. De invloed van ouders bij het radicaliseringsproces wordt
verschillend benaderd: sommigen menen dat deze groot is en anderen denken dat het
radicaliseringsproces vaak in het geheim gebeurt, omdat geradicaliseerden zich vaak
afzonderen van de familie.
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Ten derde onderzochten we de mate waarin islam-terrorisme in Nederland aanwezig is.
Volgens de AIVD is de aanwezigheid van terrorisme moeilijk te meten, omdat niet
iedereen zijn/haar gedachtegoed openbaar uit, men zich op internet anders voor kan
doen en er geen eenduidig profiel van een jihadist is. Door de opkomst van sociale
media, het gebruik van verborgen webfora en van internet werden de propaganda
berichten van islam-terroristische organisaties toegankelijker en professioneler,
waardoor het aantal jihadisten is gegroeid. Volgens de AIVD wordt de dreiging gevormd
door drie groepen: uitreizigers, terugkeerders en thuisblijvers. Ook geradicaliseerde
vrouwen vormen een steeds grotere bedreiging. De dreiging bestaat uit drie
categorieën: operatives, slapende cellen en geradicaliseerde migranten. Na nine-eleven
werd in Nederland vooral de aandacht gelegd op het voorkomen van een eventuele
aanslag en het beperken van de schade van een eventuele aanslag. Dit wordt
gecoördineerd door de NCTV, die stelt dat Nederland zich momenteel op het één na
hoogste dreigingsniveau bevindt. Ook terrorismedeskundigen houden zich bezig met
contraterrorisme. Zo meent Beatrice de Graaf dat terrorisme benaderd moet worden
door lessen uit het verleden te trekken, terwijl Peter Knoope meent dat men zich beter
kan richten op preventieve maatregelen.
Tot slot hebben we ons gericht op de reacties van niet-moslims en moslims op
islam-terrorisme in Nederland. Ook onderzochten we hierbij de gevolgen die het
islam-terrorisme voor de Nederlandse samenleving heeft. Dit hoofdstuk richtte zich
volledig op onze onderzoeksvraag: wat is de impact van islam-terrorisme op de
Nederlandse maatschappij? Er werd duidelijk dat de reacties van niet-moslims bestaan
uit angst en afkeer. De angst voor terrorisme is de laatste jaren toegenomen, waardoor
afkeer jegens moslims en de islam is gegroeid. Dit uitte zich in moslimdiscriminatie, wat
ervoor heeft gezorgd dat zich bedreigd en angstig voelen in de maatschappij en zich
hiervan afkeren. Hierdoor is Nederland terechtgekomen in een negatieve spiraal,
waarbij de kloof tussen moslims en niet-moslims steeds groter wordt en de bevolking
zich steeds onveiliger voelt. DIt kwam ook uit de interviews met geestelijk werker
Abdelhamid en terrorismedeskundige Peter Knoope. Dit is een belangrijk en moeilijk
probleem, waar wel degelijk oplossingen voor zijn. De oplossing die het sterkst in ons
onderzoek naar voren kwam en die wij dan ook aanbevelen is dat de twee
bevolkingsgroepen vaker met elkaar in contact komen en elkaar beter leren kennen.
Wanneer de drempel naar de andere bevolkingsgroep is verlaagd, zullen niet-moslims
de andere bevolkingsgroep minder argwanend bejegenen en zullen moslims zich
minder bedreigd voelen door de andere bevolkingsgroep. Dit is een wisselwerking
tussen beiden en een oplossing waar beiden verantwoordelijkheid voor moeten dragen.
Het stimuleren van deze oplossing ligt bij het onderwijs, de politiek, de media en de
bevolking zelf.
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REFLECTIE
Afgelopen maanden hebben we ons beziggehouden met de vraag: wat zijn de gevolgen
van het islam-terrorisme op de Nederlandse samenleving? Hierbij vroegen we ons af
wat, naast de verschrikkelijke vernietigingen en slachtoffers, de indirecte en
persoonlijke gevolgen van dit wereldwijde probleem voor de Nederlandse samenleving
zijn. Het bleek al snel een complex onderwerp, aangezien we het liefst de hele
Nederlandse maatschappij aan het woord wilden laten en we telkens te maken hadden
met persoonlijke meningen en visies op dit onderwerp. Dit maakte het lastig om
objectief onderzoek te doen en daarom maakten we al snel de keuze om interviews af
te nemen met verschillende mensen en een enquête uit te zetten.
De opstart van ons werkstuk nam veel tijd in beslag. Omdat het onderwerp zo breed is
en we er veel kanten mee op konden, moesten we allereerst vaststellen tot welk
specifieke onderwerp we ons wilde beperken.
Omdat we een zo volledig en breed mogelijk beeld van ons gespecificeerde onderwerp
wilden geven, hebben we veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van terrorisme
en de ontstaansgeschiedenis van de islam en het islam-terrorisme. Hierbij hebben we
goed gelet op het geven van volledige, maar geen overbodige informatie. Vervolgens
belandden we bij het tweede hoofdstuk, waarin we het radicaliseringsproces en de
drijfveren van jihadisten onderzochten. Na dit hoofdstuk zoomden we in op Nederland
en vervolgens op de reacties van de Nederlandse maatschappij en de gevolgen van
islam-terrorisme.
Met de kennis van elk voorgaande hoofdstuk in ons achterhoofd, verdiepten we ons dus
steeds meer in de hoofdvraag, die uiteindelijk volledig beantwoord werd in het laatste
hoofdstuk. Bij sommige hoofdstukken hebben we de deelonderwerpen verdeeld, maar
ook hebben we hele hoofdstukken verdeeld. Na elk afgeronde hoofdstuk hebben we
elkaars stukken nagelezen en eventueel aangepast, zodat we samen volledig
verantwoordelijk zijn voor het eindproduct. Ook de interviews en het bezochte college
aan de Erasmus Universiteit hebben we met elkaar voorbereid, afgenomen en bezocht.
Hoewel we de uitkomst van ons onderzoek, de verdeeldheid binnen de samenleving,
wel enigszins hadden verwacht, waren de persoonlijke reacties van de respondenten en
geïnterviewden erg verrassend, waardevol en ontroerend. We werden namelijk
figuurlijk gesproken met onze neus op de feiten gedrukt: moslimdiscriminatie is een
feit. Tijdens ons onderzoek werden we hier heel bewust van. En juist omdat dit een feit
is, hebben we ook voor dit onderwerp gekozen met als doel dit gevolg van
islam-terrorisme aan het licht te brengen. Daarnaast voelden we ons tijdens het
onderzoek meerdere keren persoonlijk verantwoordelijk voor dit maatschappelijke
probleem. De negatieve spiraal waar Nederland in is beland is ook in ons persoonlijke
leven zichtbaar. Kijk hierbij naar bijvoorbeeld het aantal reacties op de enquête
‘Reacties van moslims op islam-terrorisme’, dat aanzienlijk kleiner was dan het aantal
reacties op de enquête ‘Reacties van niet-moslims op islam-terrorisme’. Een verklaring
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hiervoor is dat wij minder moslims in onze kennissenkring hebben, omdat de drempel
naar de andere bevolkingsgroep erg hoog is en wij die drempel zelf dus nog niet over
zijn gegaan.
Ons werkstuk vonden wij heel erg interessant en we hebben er veel van geleerd. Niet
alleen hebben we veel geleerd over het islam-terrorisme en de Nederlandse
samenleving, maar ook over het doen van wetenschappelijk onderzoek. Hopelijk nemen
we de uitkomsten van het onderzoek in ons verdere leven mee, zodat we altijd oog
blijven houden voor slachtoffers binnen de samenleving. We hopen dat ons
profielwerkstuk niet alleen bij ons dit effect zal hebben, maar ook bij andere lezers,
zodat wellicht de kloof tussen niet-moslims en moslims in de toekomst volledig geheeld
zal zijn. Een doel voor de toekomst, waar wij hopelijk met ons profielwerkstuk een kleine
bijdrage aan kunnen leveren.
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DANKWOORD
Na veel weken schrijven, onderzoeken en bespreken is ons profielwerkstuk afgerond.
Een periode waarin we nieuwe mensen hebben ontmoet, gesprekken hebben gevoerd
en nieuwe informatie hebben gelezen en gezien. Om een onderwerp als deze, waarin
wij beiden vanaf het eerste moment al zeer geïnteresseerd waren, te onderzoeken en
uit te diepen was voor ons heel leuk om te doen. Tijdens het onderzoek hebben we veel
geleerd van verschillende mensen, die we op deze manier graag zouden willen
bedanken.
Allereerst willen we onze hoofdbegeleider meneer C. Kom bedanken, die ons vanaf het
begin heeft geholpen om dichtbij onze hoofdvraag te blijven en ons werkstuk niet nog
breder te maken. De meerdere gesprekken, tips en aanwijzingen, het bijsturen en het
helpen bij onze vragen zijn van veel waarde geweest voor ons werkstuk en zorgden
ervoor dat we het beste uit dit werkstuk hebben geprobeerd te halen.
Ook willen we islamitisch geestelijk werker Abdelhamid bedanken voor de tijd die hij
voor ons vrij heeft gemaakt om een zeer uitgebreid en interessant interview aan ons te
geven. Het gesprek is van enorm veel waarde geweest voor ons werkstuk, maar ook
voor ons persoonlijk. Niet alleen sprak hij uit ervaringen met de gevolgen van
islam-terrorisme met ons, maar ook stimuleerde hij ons met het maken van dit
werkstuk en zag hij onze goede bedoelingen die wij met dit werkstuk voor ogen hebben.
Ook gaf hij ons kritische opmerkingen tijdens en na ons onderzoek, wat ons scherp naar
ons onderzoek deed blijven kijken.
Terrorismedeskundige Peter Knoope willen wij ook enorm bedanken voor de tijd die hij
voor ons werkstuk heeft vrijgemaakt in zijn drukbezette agenda. Zijn kennis over dit
onderwerp en persoonlijke visie waren van groot belang in ons werkstuk, vooral in het
laatste hoofdstuk. De kritische vragen die hij tijdens het interview op zijn beurt aan ons
stelde, zette ons aan het denken en deed ons ook onze persoonlijke visie vormen.
Verder geven wij een woord van dank aan journaliste Nikki Sterkenburg en
terrorismedeskundige Beatrice de Graaf, die helaas geen tijd hadden om persoonlijk
met ons in gesprek te gaan, maar wel tijd vrij hebben gemaakt om in een uitgebreide
e-mail veel tips aan ons te geven. Nikki Sterkenburg gaf bronnen die zij zelf heeft
gebruikt tijdens onderzoek naar het radicaliseringsproces voor het boek
Ongeloofwaardig (2015) en Beatrice de Graaf gaf bronnen die van haar eigen hand
waren of die zij heeft gebruikt tijdens onderzoek naar dit onderwerp. Dit was van veel
waarde, omdat wij zo gerichter betrouwbare informatie konden zoeken, wat ons veel
tijd heeft gescheeld.
Natuurlijk willen we ook de respondenten van de enquêtes bedanken. De enquêtes
hebben we alleen kunnen gebruiken, doordat mensen de tijd hebben genomen om
deze in te vullen. Dit was van veel waarde voor ons onderzoek.
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Heel erg bedankt!
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Bijlage 1: transcriptie van het interview met de heer Abdelhamid
We hebben wat vragen opgeschreven, maar we dachten dat het misschien wel
handig is als we eerst even ons onderwerp uitleggen en dat wat we precies willen
onderzoeken. Dan kunnen we vervolgens gewoon een gesprek hebben, dan
hebben we wat vragen bij de hand, maar die hoeven we niet per se aan te houden,
meer als een leidraad. Het is natuurlijk heel veel in het nieuws, terrorisme, en dat
vonden we heel interessant, omdat we graag een actueel onderwerp wilden.
Tegelijkertijd wilden we ook iets dat onderbelicht is, dus waar mensen in eerste
instantie niet zo snel aan denken. En toen kwamen we eigenlijk bij hoe het
onderwerp hoe het is om als moslim in deze tijd in de Nederlandse samenleving te
leven. Misschien is het handig als we eerst wat algemene vragen stellen. Hoe zou
u de islam kort omschrijven?
Ik zal eerst zo beginnen: de islam is eigenlijk een heel barmhartig en vreedzaam geloof.
Waarin de mensen, zowel moslims als niet-moslim, in de samenleving goed met elkaar
overweg kunnen moeten gaan. Dat beveelt de islam ook. Onze profeet beveelt dat ook.
Maar hoe het nu in de media is gelanceerd, dat is precies het tegenovergestelde. Hoe
wij ons presenteren als moslims. Dat terzijde. De islam is eigenlijk omzien naar en
denken aan je medemens. Denken aan je geloof. En denken dat je een groot geloof
representeert. Dat je iets doet dat van de ene kant een negatieve impact kan hebben als
je het slecht doet en als je het positief doet een positief effect kan hebben. Maar de
laatste tijd, vooral na 11 september 2001, is het eigenlijk bergafwaarts gegaan met de
status van de islam. Zodoende is de haatzaaierij op de islam toegenomen. Maar in het
algemeen, als we naar de kern kijken, is de islam denken aan de medemens en
liefhebben voor elkaar en niet gewelddadig zijn. Hoe het nu gelanceerd wordt, dat is
niet hoe het hoort.
Daarover hebben hebben al wat achtergrondinformatie opgezocht en we kwamen
toen op een heel interessant onderzoek, waarin de Koran en Bijbel naast elkaar
worden gelegd om te vergelijken hoeveel keer er over geweld wordt gesproken.
Daaruit kwam dat, vooral in het Oude Testament, de Bijbel eigenlijk
gewelddadiger is dan de Koran.
Maar het is eigenlijk hoe het gelanceerd wordt in de media en hoe licht je mensen in.
Kijk, de media heeft een heel krachtig materiaal. Ze kunnen heel veel mensen bereiken
door één bericht en dat terzijde. Ik bijvoorbeeld, ik geef een presentatie voor dertig
mensen. Dan kan ik alleen die dertig mensen bereiken. Terwijl de media met één kort
filmpje van vijf, drie minuten veel mensen kan beïnvloeden. Daaruit komen
vooroordelen, discriminatie. Dat heeft eigenlijk meerdere vlakken. We kunnen dat
gewoon zien. Vooral in de werksector, waar de moslims solliciteren en direct worden
afgewezen. Maar met dezelfde sollicitatiebrief met een andere naam, met een
Nederlandse naam… Dat merk je ook bijvoorbeeld… Als we een ander voorbeeld
nemen: Marktplaats. Als je bijvoorbeeld bij een advertentie een islamitische naam zet,
dan wordt er veel minder van je gekocht dan wanneer je een Nederlandse naam
eronder zet. Dat is bewezen, dat heb ik ook gezien. Daar hebben ze hetzelfde product,
maar met andere namen… Dan zie je eigenlijk ook wat voor een beeld er over ons wordt
geschetst. En daar hebben wij helemaal geen invloed op.
En denkt u dan ook dat dat komt door de opkomst van het terrorisme? Heeft dat
daar mee te maken of denkt u dat dat iets is wat eigenlijk altijd al is geweest?
Meerdere vlakken. Terrorisme, in de media worden alleen maar kwade, boze, negatieve
berichten over moslims en over de islam neergezet. Minder positieve berichten. Dus
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optimisme tegenover de islam is verdwenen. Er is meer een pessimistische houding
gekomen. Daarnaast is er ook natuurlijk hoe de moslims zich vertegenwoordigen.
Omdat een Nederlander met argwaan naar een doorsnee moslim kijkt, denkt ook de
moslim zelf zich terughoudend en solidair te moeten houden. Dus hij vermengt zich niet
in de samenleving. Maar sluit zich uit van de samenleving, waardoor er nog meer
afstand komt tussen Nederlanders en moslims… Een cirkel inderdaad. Dus het triggert
elkaar.
We vroegen ons af - voor zover u dat natuurlijk kunt zeggen - wanneer iemand in
uw ogen een moslim is. Is dat wanneer iemand zelf beweert moslim te zijn of
wanneer iemand zoveel keer naar de moskee gaat, zoveel keer uit de Koran leest?
Eigenlijk bestaat dat in mijn ogen niet… Omdat een religie vastzit aan bepaalde normen
en waarden. Je bent pas moslim als je de regels, de normen en waarden van de religie
accepteert. Dus het is niet aan mij of je geaccepteerd wordt als een moslim. Er zijn
bepaalde regels, zoals het Openbaringswoord: dat je in het openbaar zegt dat je moslim
bent. En daarnaast heb je nog andere regels, waaraan je je moet houden, zoals geloven
in de engelen, geloven in de ware en enige God Allah, in de profeten, de heilige boeken,
het hiernamaals, het lot… Daar moet je in geloven, als je een moslim wilt zijn. En daar
buitenom kan ik niet zeggen: in mijn ogen ben je moslim of niet, dat kan ik niet
oordelen, want in de Koran staat ook dat Allah de mensen oordeelt om hun geloof en
hun hart. Dus ik kan daar geen oordeel over geven. Iemand kan bijvoorbeeld ook
zeggen: ik ben geen moslim, terwijl diegene in zijn belevingswereld en in zijn hart dat
wel is. Daar kan alleen maar Allah over oordelen.
Ja, dat snap ik. Dan hadden we nog… Iemand die zegt dat die terrorist is, daarbij
wordt vaak gezegd dat in de Koran staat dat Allah gebiedt om dit te doen… Snapt
u dat? Staan er bepaalde dingen in de Koran, die echt oproepen tot geweld, wat
islam-terroristen beweren?
Kijk, weet je wat het is… De mensen die daarin geloven zijn gewoon zieke individuen,
zieke geesten. Waarom? Omdat zij die tekst uit de Koran helemaal uit de context halen.
Bijvoorbeeld: Gij zult doden. Maar wanneer zult gij doden? Ik geef een heel… Sorry… ik
heb een hele directe vraag voor jullie. Als jullie worden aangevallen door een man. Dan
bevind je je in een bepaalde omgeving waar die man jou kan verkrachten. Wat zou je
dan doen? Dan zou je gewoon alles doen om tegen te stribbelen. Toch? Wanneer je hem
dan geweld aandoet, dan kan ik jou niet als een gewelddadig persoon neerzetten. Dat
gebeurt ook in de Koranteksten. Gij zult doden. Wanneer zult gij doden? Wanneer jij in
een veldslag zit! Je gaat niet stilzitten wanneer jij aangevallen wordt. Dat wordt er dan in
die Korantekst gezegd, want als jij wordt aangevallen op je eigen land en als jij door de
vijanden wordt aangevallen, dan zul jij je verzetten tegen hen. En dat wordt helemaal uit
de context gehaald. Alsof een moslim een terrorist, een beest is… Zo wordt het eigenlijk
gelanceerd en dat is fout. En omdat de situatie waarin onze profeet 1400 jaar terug zich
bevond, dat is heel anders dan de situatie waar we ons nu in bevinden… Wij leven nu in
een vreedzaam land, toch? Nederland? We kunnen gewoon met elkaar opschieten en
omgaan en we hebben geen oorlog, we hebben een democratie, waarin we elkaar
kunnen snappen en kunnen overleggen, dingen kunnen aankaarten en daarover
kunnen sparren. We kunnen het ergens niet mee eens zijn, we kunnen ook
tegenliggende gedachten hebben, maar we gaan geen geweld gebruiken. En dat wordt
wel juist gebruikt door hen. Want het is eigenlijk bij die zieke geesten… Zij kennen de
grenzen niet. De mate van het nationalisme is zo gegroeid, ze zeggen “Dit is mijn eigen
land.” Daar vestigen ze zich, daar zeggen ze: “Dit is mijn eigen land en gij zult
niet-moslims doden.” Nee, onze profeet zegt: “Je buurman of je buurvrouw, ook al zijn zij
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geen moslims, jij zult voor hen waken. Jij zult voor hen zorgen als zij in armoede leven.”
Dus dat is eigenlijk in strijd met wat die mensen nu praktiseren.
Zij zoomen dus alleen maar in op iets, zonder het geheel te bekijken?
Ja, en natuurlijk, er zijn achterliggende gedachten daarover, waarin… Deze mensen
worden ook gefinancierd. Je weet niet of ze moslim zijn of niet. Ze zeggen dat ze het in
de naam van Allah doen, maar zijn ze wel moslim? Het kan ook, dat weet je niet zeker,
maar het kan ook bijvoorbeeld dat als ik een land ben en ik wil dat de islam niet groeit,
dan huur ik een paar mensen in, geef ik ze een miljoen op hun bank - natuurlijk allemaal
illegaal overgeschreven - en dan zeg ik: “Laten we de islam een slechte naam bezorgen.”
Wat doen we dan? Dan laten we iemand, een slecht persoon, naam X, dan laten we hem
ergens bombarderen of terroriseren en geven we hem de naam Abdoulah - of een
andere islamitische naam - waardoor de islam een slechte naam krijgt. Want het is ook
heel opvallend dat bij elke terroristische aanslag de identiteitsgegevens in het voertuig
worden gevonden. Laten we even op een logische wijze denken. Als jij ergens, hopelijk
niet, als jij ergens zou bombarderen en je zou iets doen, zou je dan je identiteit bij je
nemen? Dat is wel heel erg dom. Natuurlijk niet als je juist wil dat de islam verspreid
wordt… Dan wil je duidelijk maken ik deed dit uit naam van de islam omdat dat in de
Koran staat…  Het zou kunnen. Want er worden ook heel veel, bijvoorbeeld de Turkse
militairen nu, vooral in het Midden-Oosten, wordt er heel veel gevochten om dit soort
situaties. Omdat daar de kern eruit springt. ISIS… daar gaan we naartoe denk ik… dat is
eigenlijk geboren in Syrië - dat denken wij natuurlijk - maar misschien is de
achterliggende gedachte bij een Europees land gekomen: laten we een terroristische
organisatie oprichten, waarbij we de islam een slechte naam bezorgen. Waarbij de
mensen die de islam helemaal niet kennen ook een negatieve invloed hebben. Dat kan
ook. Dus je kan alle opties bekijken. En als we nu teruggaan naar de Turkse militairen,
wanneer zij terugkomen, we hebben met die mensen gesproken… Zij zijn in de ban van
de terroristen gehouden. Zij zijn gevangen genomen door die mensen en weer
vrijgelaten en zij zeggen dat ze helemaal geen moslims zijn. Ze bidden niet, ze kennen
geen islamitische woorden. Het zijn eigenlijk andere mensen, die de islamitische naam
dragen en die in naam van een godsdienst handelen, maar niet oprecht de islam
aanhangen.
Stel, het is niet gedaan door een land, maar echt door een moslim jongere of
oudere, denkt u dan dat we kunnen stellen dat diegene echt gebrainwashed is
door van alles of  denkt u dat het wel redelijk een bewuste keuze is van iemand?
Laten we een andere invalshoek nemen. Volgens mij worden jullie goed verzorgd door
jullie ouders. Er wordt voor jullie van alles gedaan om jullie school en college goed af te
maken. Laten we nu iemand nemen die heel arm is, die niet verzorgd wordt door zijn
ouders, zes broertjes of zusjes thuis en die helemaal geen aandacht krijgt. Wat heb je
dan nodig, het meeste? Aandacht. Die mensen die dit soort dingen organiseren zijn zoals ik al zei - zieke individuen, die gewoon de islam een slechte naam willen bezorgen.
Wat doen ze dan daarvoor? Ze gaan naar de mensen die de meeste aandacht nodig
hebben. Het kan ook een moslimjongere zijn. Dus jij hebt aandacht nodig. Dan ga ik
naar jou toe en zeg ik: “Heb je geld nodig?” Je hebt nog nooit zakgeld gekregen van je
ouders. Dus jij: “Ja tuurlijk.” Dan kom je weer terug en zegt diegene: “Laten we samen
eten. Alles is gratis.” Laten we dit doen, laten we dat doen. Op een gegeven moment
proberen die mensen jou te brainwashen. En dat lukt ze ook. Waarom? Omdat die
jongere helemaal geen hoop heeft in het leven, geen toekomstperspectieven, niks.
School, niks van geworden. Armoede, heerst er altijd al. En toekomstperspectieven... ja,
met die naam kan je nergens komen dus zegt die dan tegen zichzelf: “Laat ik iets nuttigs
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doen voor mijn geloof.” Dan beginnen ze te brainwashen en op een gegeven moment
krijg je een negatief denkbeeld, dat zo geïmplementeerd is in de hersenen, dat die
jongen daar een ideologie van heeft gemaakt, die hij nastreeft en naleeft. Als je dat ziet,
dan vind ik dat zo spijtig. Dan denk ik van… Bijvoorbeeld in Nederland leven we met
elkaar met verschillende culturen en stammen en mensen en volkeren. Waarom
kunnen we dan niet vreedzaam met elkaar omgaan? Ik ben ook een mens, jij bent ook
een mens. Jij hebt een ander uiterlijk dan ik, maar wat maakt dat uit? Wij geloven erin
dat Allah iedereen apart geschapen heeft, maar dat betekent niet dat wij niet in een
goede harmonieuze sfeer in dit land kunnen leven. Dus het gaat eigenlijk meer om die
mensen, die slecht opgevoed worden en die niet genoeg aandacht krijgen, die worden
als terrorist opgevoed.
Misschien kunnen we dan ook wel zeggen dat als het ergens begint… misschien
wel bij het niet vermengen van verschillende mensen en ook de factoren
armoede, geen goede toekomstperspectieven…
Ja, daar kan het aan liggen. Kijk, elke terrorist heeft zijn eigen levensverhaal. Sommigen dat zegt hij zelf - bedreigen ze, want de tegenpartij zegt dan van als je dat niet doet, dan
roeien we jouw hele familie uit of verkrachten we jouw vrouw. Ja, dat is gewoon een
bedreigingsmiddel. Waardoor de jongen of de man genoodzaakt is om iets te doen met
tegenwil. Maar ieder logisch nadenkend persoon zal de kans en het recht moeten
hebben om dat af te wijzen, om die mensen die… die terroristen… Kijk, laten we eerlijk
zijn… Wanneer je geboren wordt ga je niet met een ideologie van ik ga iemand
bombarderen of terroriseren. Dat ontstaat later, denk ik. Als je ook allemaal verhalen en
zo hoort. Maar wat ons ten zeerste raakt is dat elke keer weer de islamitische naam
wordt verslechterd. Dat doet ons heel veel pijn.
Ik denk dat dat voor ons ook dit onderwerp heel interessant maakt, omdat het
voor ons misschien heel makkelijk is om te zeggen dat we in gesprek gaan met
een moslim, omdat wij dat niet zo ervaren en omdat we misschien een heel
andere opleiding doen of een heel andere… En omdat wij dat denk ik ook wel juist
die kant van het terrorisme, die wij totaal niet kennen, om die te leren kennen en
om ons daarin te verplaatsen…
Ja, dat is heel goed en ik vind het ook een heel goed initiatief van jullie. Want mensen,
zeg maar autochtone Nederlanders, die het hierover hebben en die eigenlijk het
standpunt van normale moslims steunen, dat zal veel zwaarder meetellen en veel beter
overkomen, dan moslims die zichzelf verdedigen. Dus als moslims deze presentatie
houden dan is het meer over het eigen volk, het eigen geloof beschermen, maar als
jullie dat doen dan zal het wel een andere invalshoek creëren bij anderen.
Ja, dat wilden we ook graag, maar dat vonden wij natuurlijk ook wel… Ja, het is
natuurlijk een heel grillig onderwerp en wij als autochtone Nederlanders… het is
misschien heel apart dat wij dit onderwerp aansnijden. Dus dat vonden we ook
best wel spannend, omdat we niet verkeerd opgevat willen worden, zo van we
gaan nu weer over het islam-terrorisme praten… Want we wilden juist dus die
andere kant belichten.
Nee, dat zie ik ook aan jullie gezichtsuitdrukkingen… Dat jullie dit willen doen.
Juist niet om de islam zwart te maken. Want wat ik me nog wel afvroeg is… Die
mensen die bedreigd worden en arm zijn en besluiten om terrorist te worden, die
daarin rollen zeg maar…
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Of geestelijk ziek zijn. Ze kunnen geen initiatief nemen. Kijk, jullie zijn slimme mensen,
omdat jullie op het Marnix zitten. Je hebt ook mensen die helemaal geen beslissing
kunnen nemen over hun eigen leven. “Laten we schieten.” “Ja, oké.” “Laten we van het
dak afspringen.” “Ja, oké.” Zulke mensen zijn er ook. Juist die mensen zoeken terroristen
uit om te brainwashen. Ze gaan niet mensen zoals jij uitzoeken die het eigen initiatief,
de eigen mening en de eigen opinie naar voren kunnen brengen en die kunnen zeggen:
“Ik ben het hier niet mee eens, ik wil dit niet doen, omdat dit zo’n gekte is.” Dat kan jij
wel zeggen, maar sommige personen die kunnen echt geen eigen beslissingen nemen.
Maar die mensen die die personen uitzoeken en die die mensen bedreigen, zij
hebben het een soort van bedacht, - nou ja niet bedacht, maar bij hun ligt de
kern… Ik vraag me dan af: waarom kiezen zij ervoor om juist de islam te
gebruiken? Want het is juist, zoals u ook net zei, geen gewelddadige godsdienst,
het is juist een heel erg liefdevolle religie.
Dat heeft meerdere oorzaken. Midden-Oosten; belangrijkste plek van de wereld. Het is
ook heel vruchtbaar, de godsdiensten hebben zich daar verenigd: het jodendom,
christendom, de islam… Het is eigenlijk de plek waar het gegroeid is en waar de
profeten, waar alle geloven ook in geloven… dat is daar uitgegroeid. Saudi-Arabië, Israël,
Palestina. En de godsdienst die daar eigenlijk dominant is, is de islam. En als we naar de
geschiedenis kijken, dan zeggen ze als we bijvoorbeeld oorlogen of veldslagen hebben:
“Waarom kunnen wij deze mensen niet verslaan?” Wat gebeurt er dan, dan zeggen ze:
“Deze mensen kunnen wij niet verslaan, omdat zij zo sterk verbonden zijn met hun
religie, omdat ze zo’n sterk gevoel hebben voor het nationalisme.” Dat is eigenlijk
ontaard uit de godsdienst. Wat moeten we dan doen? Laten we dan de godsdienst wat
milder maken bij mensen. Laten we sommige normen en waarden proberen af te
schaffen. Hoe gaat dat dan? Dan krijg je een bepaald domino-effect, waar we het net
over hadden. Ik heb geen bepaalde negatieve gevoelens voor jou, en jij niet voor mij,
maar als die negatieve dingen worden geplaatst in de media en jij komt naast mij zitten
en jij ziet gewoon dezelfde kop als een terrorist… dan denk je ook van ja… hoe moet ik
deze man nou benaderen? Met argwaan. Omdat jij dat gevoel hebt… Ik ben ook een
mens dus dat voel ik dan en dan zeg ik van ja… die Nederlanders. We hebben bepaalde
negatieve meningen over elkaar. Wat gebeurt er dan? We konden eigenlijk heel goed
met elkaar opschieten, als zo’n bericht niet was geplaatst. Als we terugkomen bij de
vraag ‘waarom moslims’, nou… Zoals ik al zei: de ligging. Deze godsdienst is één van de
meest groeiende godsdiensten in de wereld en het ligt allemaal aan achterliggende
plannen denk ik. Dat kunnen we niet allemaal beschrijven, dat weet je niet, maar je ziet
ook dat wij in Turkije… de belevingswereld van de mensen, dat is veel minder geworden.
Zestig, zeventig jaar terug waren mensen veel meer moslim, veel meer islamitisch, dan
nu. Er zijn minder moslims geworden, maar het geloof daarentegen. Bijvoorbeeld als we
Nederland nemen. 1960; hoeveel mensen gingen er toen naar de kerk en nu? Heel
anders. Waarom is het zo afgenomen? Dus het gevoel voor het geloof is minder
geworden. Volgens mij is het dan ook een plan van wie dan ook, ik weet het niet, maar
als ze denken van als wij het sterke gevoel voor het geloof verminderen dan zullen ook
de karakters van de mensen afzwakken. Dat kan ook een factor zijn misschien. Eigenlijk
is daar niet zo 1, 2, 3 een antwoord op te geven. Maar het is wel een goede vraag,
waarom de moslims… Dat weet ik niet. Misschien zijn wij het uitgekozen volk.
Want er is, helemaal in Europa, wel een stijging van het aantal islamitische
terroristische aanslagen. En dat is eigenlijk best apart als je kijkt naar dat er ook
een stijging is van het geloof. Misschien klopt dat juist wel… dat er dan ook meer
extremisten zijn.
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Van de ene kant is het reclame. Ook al is het negatief. Mensen zoals jullie moeten er
meer zijn, maar dan in de politiek, in de wereld, in de Europese Commissie. Zodat ze
zeggen: “Nee, de islam zit niet zo in elkaar.” Kijk, in Amerika was er een terreur gaande.
Een man, een zieke man, van 43 of zo, heeft heel veel mensen, vijftig mensen of zo
gedood, in Amerika, dat was laatst op het nieuws. En die werd niet veroordeeld als een
christelijke terrorist. Hij werd niet eens als een terrorist gezien, hij werd zelfs gewoon
heel goed in de media gelanceerd: het was een vreedzame burger, hij betaalde netjes
zijn belasting, en dat soort dingen. Maar hij heeft wel vijftig mensen gedood. Over hem
wordt heel anders gesproken dan bijvoorbeeld over een Abdoul Jabhar, die daar
gewoon op de weg is en niemand heeft neergeschoten. Zie je? Dus die man, die
Amerikaanse burger, die wordt heel snel vergeten. Maar als hij een ander profiel had,
een andere persoonlijkheid, dan zou er een heel andere mening over geschetst worden.
Vooral zou de PVV z’n profijt daarbij hebben: “We hebben weer gelijk.” Op sommige
vlakken geef ik ze ook gelijk. Sommige moslims gedragen zich niet zoals een normale
moslim. Waarom val je aan? Waarom verdedig je jezelf niet democratisch? Waarom kan
je jezelf niet verzetten? Je beheerst de taal niet goed, je kan je dus niet op een verbale
manier neerzetten. Je kan de tegenpartij niet verslaan, omdat je geen goede en sterke
argumenten hebt. Maar waarom ga je dan geweld gebruiken? Dus omdat wij op dat vlak
tekortschieten… Hoe proberen zij dat dan te compenseren? Met geweld. En wat krijg je
dan? Dan krijg je zulke nieuwsberichten van Pauw en andere kranten of media, waarin
ze zeggen: “Kijk, we hadden juist gelijk, de islam is negatief. Op één ding hebben we ze
aangesproken, dat ze gewoon niet goed bezig zijn, en kijk hoe ze zich gedragen.”
En dat is dan weer een soort springplank voor jongeren, omdat zij dan zo negatief
in het nieuws komen en dan denken van dan ga ik me juist heel erg verzetten en
dat juist die scheiding dan weer voor radicalisering kan zorgen.
Ja, sommigen hebben ook gelijk. Ook al zijn ze moslim net als ik, ik ben wel gewoon
rechtvaardig. Kijk, als ze zeggen: “In Nederland is er geen leven, in Nederland is er geen
toekomst.” Nou, geloof me, er is hier een heel goede toekomst, hoor. Ik verdien m’n
inkomen hier, ik betaal belasting, maar ik heb ook zorgverzekeringen, zorgtoeslagen.
Het is een heel zorgzaam en vreedzaam land. Als we naar Turkije zouden gaan, geloof
me, als je geen inkomen hebt, dan ben je daar echt de pineut, hoor. Dan moet je
gewoon iets gaan doen om geld te verdienen. De staat zorgt hier voor jou. Ja, daar
moeten we eigenlijk ook wel over sparren: is dat goed of niet? Want als je zo’n groot en
ruim sociaal vangnet in een land hebt, dan zeggen de meeste mensen ook “Ik ga niet
werken,” en dan krijg je alsnog inkomen. Maar dat is een ander onderwerp, sorry dat ik
afwijk.
Geen probleem. Even kijken… Heeft u eigenlijk het gevoel dat - door de grote rol
van de media - niet-moslims echt anders kijken naar moslims? U noemde net al
wel wat voorbeelden, zoals met sollicitaties en op Marktplaats, maar ook in het
dagelijks leven? Merkt u dan een verschil door de opkomst van
islam-terroristische aanslagen in het nieuws?
Wie dat ontkent, doet zijn ogen niet open, denk ik. Want klaarblijkelijk is te zien dat als
een moslim zich aanmeldt, solliciteert voor een baan, dan wordt hij sneller afgewezen.
Dat zie je gewoon. Als je mensen erover hoort praten, hebben ze meteen een eerste
indruk. Dat is belangrijk, een profiel. Als je elkaar een hand geeft en jullie, zoals net, mij
gewoon glimlachend aankijken, waardoor ik mij beter en veiliger voel dan wanneer
mensen mij argwanend aankijken. Dus ik voel dat wel, maar we kunnen dat eigenlijk wel
de goede kant op duwen, als moslim zijnde. Als je jezelf eigenlijk ook solidair verzet
tegen een persoon, als je zegt van hij of zij keek me zo aan, dan kijk je diegene ook zo
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aan. Ja, dan ontstaat er alleen maar een conflict. Dat is een conflict aangaan. En als je zo
tegenover elkaar staat, dan zal je nooit vrede met elkaar bereiken. Maar als de moslims
eigenlijk een beetje grappig doen, goede complimenten aan de ander geven, waardoor
de Nederlander tegenover hem zich ook veiliger en beter voelt, dan zal er een beter
gesprek ontstaan.
Dus eigenlijk dat de moslim dan de eerste stap moet zetten om dat conflict te
mijden.
Ik zeg niet moet, maar kan.
Want dat lijkt me wel heel frustrerend, dat je als je moslim bent je het gevoel hebt
dat je net iets harder moet lopen aan het begin, omdat je al een soort vooroordeel
boven je hoofd hebt hangen.
Ja, dat is ook een vooroordeel. Kijk, het kan ook van onze kant, maar het kan ook van
jullie kant. Maar wat ik zie… Nederlanders zijn oprechter. Jullie als volk zijn oprecht. Dus
niet racistisch of discriminerend of zo, maar dat wat jullie voelen en wat jullie denken misschien hoort het ook zo - zeggen jullie ook gelijk. Bij ons in de cultuur en in het volk
is het meer van: kan ik die tegenpartij wel kwetsen met wat ik zeg? Bijvoorbeeld… Een
Nederlander kan heel makkelijk zeggen: “Je bent lelijk, je kan geen meisjes krijgen.”
Maar een moslim zou kunnen zeggen: “Niet proberen bij haar, misschien wilt ze jou
niet.” Terwijl je dat eigenlijk oprecht niet wilt zeggen. En die cultuurbotsing, dat jullie té
oprecht zijn en wij té barmhartig, opeens ga je dan een bepaald conflict aan. Dan zegt
de moslim: waarom is hij zo hard tegen mij?
Maar daarover zou je wel kunnen zeggen dat dat ook al  zo was voor de opkomst
van de islam-terroristische aanslagen.
Na die terroristische aanslagen heb je ook bepaalde argumenten die gelinkt zijn aan die
terroristische organisatie. Bijvoorbeeld: een bankoverval wordt weer gelinkt aan een
Marokkaan. Dan heb je gelijk die profilering. Een Marokkaan… Dan wordt er gezegd: “Ja,
dat is normaal, dat zijn moslims. Zij terroriseren, bedreigen mensen, gebruiken geweld.”
De aanleiding is de terroristische aanslag, maar het gevolg ervan gaat helemaal door in
de samenleving.
Dus het was eigenlijk al wel dat het een beetje kon botsen, maar zeker door die
opkomst is die botsing versterkt?
Ja, ik zal jullie een voorbeeld geven. 1980, toen m’n opa met m’n vader hier kwam
werken. Toen schetsten zij een heel ander beeld van de situatie en de omgeving met de
Nederlanders dan wat wij nu beleven. In 1980 was iedereen gewoon gelijk. We werden
niet gezien als een allochtoon met zwart haar, zwarte wenkbrauwen. Nee, zo werden wij
niet gezien. Wij werden meer als gasten gezien. Gastarbeiders, die weer terug zouden
keren. We werden heel goed behandeld. En wij behandelden hen weer met respect
terug. Maar na 2001, na die terroristische aanslag, is het heel sterk teruggelopen en
achteruit gegaan. En ja, dat merk ik ook wel aan het gedrag. Maar, zoals ik al eerder zei,
geef ik ze aan de ene kant wel gelijk. Aan de ene kant, want je hebt van die moslims die
zich niet gedragen. En dan zeg je: “Waarom doe je dat nou? Waarom probeer je die man
te kwetsen?” Als iemand bijvoorbeeld fietst, bijvoorbeeld in Zaandam, die jongeren, ja,
daar ben ik gewoon pissig op. Waarom doe je dat nou? Als je achteraf gaat zeggen het
spijt me, ja, achteraf, dat heeft geen zin. Een Turks gezegde is, als je een diamant laat
vallen en die breekt in duizend stukjes, ook al plak je die aan elkaar, het heeft niet
dezelfde waarde als eerst. Dus waarom doe je dat nou? Die man fietste gewoon voor
het winkelcentrum. Waarom schop je tegen hem aan?
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En dat is dan natuurlijk extra frustrerend als mede-moslim. Dat je dan denkt: niet
weer.
Ja, waarom moet ik - zoals jij al eerder zei - waarom moet ik meer mijn best doen, terwijl
ik ook gewoon een normaal persoon ben, mijn belasting betaal, me aan de normen van
een burger hou van dit land… Waarom moet ik extra mijn best doen?
En daarom is natuurlijk het islam-terrorisme, dat voor iedereen heel erg moeilijk
is, extra frustrerend als moslim zelf, omdat je dan denkt dit is dus weer een reden
om me meer te moeten verdedigen. Maar ik zie het ook wel heel erg als echt een
tekort van de Nederlandse bevolking. Omdat dus een paar moslims niet goed
nadenken en dan tegelijkertijd de héle moslimgemeenschap over één kam
scheren. Dat is wel een tekortkoming van de Nederlanders. En ook bijna dom,
want je weet dat als je dat doet… dat alleen maar zorgt voor meer jongeren die
zich afzetten tegen de autochtone Nederlandse maatschappij, omdat zij denken
“Oh, zij veroordelen ons, dus…”
En weet je wat er ook gebeurt? Omdat er een cultuurbotsing is, is er geen verzoening
tussen die culturen. Dus we kunnen elkaar nooit beter begrijpen als we afstand tussen
elkaar hebben. Dus als jullie geen profielwerkstuk zouden hebben en geen vragen
hadden over de islam en het terrorisme, dan zouden wij nooit bijeen komen of elkaar
aanspreken van “Hoi…” Ik weet niet wie van jullie Julia is…. “Hoi Julia, hoe gaat het met
je? Wat denk je over de islam?” Dat zouden we nooit zeggen. Waarom niet? Omdat we
gewoon uit elkaar zijn gegroeid. Problemen los je op door te praten. En we praten niet
met elkaar dus die problemen duren voort. Wat krijgen we dan? Een bepaalde ideologie
die al heeft bestaan, die verder gaat en die niet wordt opgelost en steeds maar erger
wordt. Ik vertel jullie nu al een half uurtje of veertig minuten lang dat de islam een
vreedzame religie is… Aan twee personen… Als nu een moslim hier op straat iemand
bedreigt met een mes en dat wordt opgenomen op een video en dat wordt gelanceerd
op YouTube... Geloof me, wat ik dan nu heb verteld heeft helemaal geen zin meer. Ik
kan alleen jullie twee overtuigen. En voor de rest… honderdduizenden Nederlanders die
dat zien zullen zeggen: “Kijk, de islam weer.”
Het lijkt dan ook wel een beetje alsof de mensen alleen maar de negatieve dingen
willen zien. Dat is eigenlijk best interessant… Als je zowel een filmpje over iets
negatiefs van de islam als een filmpje van iets positiefs… Wat zou dan de meeste
aandacht krijgen? Gelanceerd op hetzelfde platform: media.
Vooral na het jaar 2001. Er is toen een knop omgezet bij mensen dat ze juist, als het
gaat over de islam, de negatieve berichtgeving willen zien, want dan zeggen ze: “Ja, kijk,
zie je nou wel?” En dat zie je ook. Je hoeft daar geen onderzoek naar te doen. De PVV:
die kregen tien… vijftien jaar terug helemaal niet veel stemmen. En nu… Nu zijn ze één
van de grootste partijen. De twee na grootste partij. Hoe kan dat? Zoveel mensen
verzetten zich tegen de islam, tegen de moslims en zijn gewoon tegen een ander volk.
En dat het natuurlijk allemaal zulke grote effecten zijn. Want het heeft zowel
effect op de moslim-maatschappij, omdat zij zich dan misschien juist meer
afsluiten van de autochtone Nederlandse samenleving, maar ook op de
populistische partijen die nu veel meer opkomen, die veel meer stemmen krijgen.
Het is dus eigenlijk heel dom dat dat alleen maar zo in het nieuws wordt gebracht,
maar aan de andere kant is het ook wel zo dat als zoiets zou gebeuren… Het is
natuurlijk ook iets wat niet in het dagelijks leven gebeurt en daarom wordt het
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natuurlijk vermeld. Iets negatiefs over de moslims komt natuurlijk in het nieuws
omdat het nooit eerder gebeurt. Terwijl iets goeds…
Ja, dat wordt snel vergeten hoor…
Ja, maar dat vind ik ook wel haast logisch, omdat het iets heel heftigs zou zijn en
dus in het nieuws komt. Maar als je kijkt naar dit gesprek… dat zou je ook als iets
heftigs kunnen zien van: “Hé, de cultuurbotsing kan dus wel opgelost worden door
gewoon met elkaar in gesprek te gaan.” Maar ik weet bijna zeker dat, als we dit
gesprek zouden filmen en op het internet zouden plaatsen, het niet zoveel
aandacht zou krijgen. Maar dat heeft er misschien mee te maken dat in het
nieuws ook bijna alleen maar negatieve dingen komen. En choquerende en grote
dingen. De volgende vraag… Kent u iemand die heeft besloten zich aan te sluiten
bij het islam-terrorisme? Heeft u met zo’n iemand weleens een gesprek gehad of
kent u iemand?
Nee. Wij zijn eigenlijk een moskee die wel gebouwd is voor alle moslims, maar vooral de
moslims met een Turkse achtergrond komen naar deze moskee. De achterban met wie
ik spreek heeft eigenlijk dezelfde idealen als ik. Maar ik heb wel jongeren op straat
gehoord, niet die zich gelijk willen aansluiten, maar op een indirecte manier… hoe zij het
verwoorden dan… dat ze op sommige vlakken wel het eens zijn met sommige acties van
terreurorganisaties. En daarvan ben ik wel van gechoqueerd, want ik weet niet in
hoeverre…. ik hoor het alleen maar. Maar daar ben je echt gechoqueerd van. Hoe kan je
nou zinloos geweld rechtvaardigen? Dus die mensen probeer je dan te onderwijzen. Die
mensen probeer je te leren wat goed is en wat niet.
En dat hoort u dan gewoon op straat… Als jongeren in groepjes staan of…?
Ja, dan van die… sorry dat ik het zeg, maar… van die mongooltjes. Domme mensen die
weten dat als die iets zegt of uitspreekt het namens zijn religie is.
Dus ze hebben niet het idee dat ze iets verkeerds doen?
Die Zaanse jongeren hadden ook geen idee dat ze zoveel publiciteit zouden krijgen.
Nou, nu heb je dat gekregen. Negatieve publiciteit.
En ziet u dan ook dat bijvoorbeeld wat oudere jongens of meiden dat tegen
jongere… omdat zij iets meer macht hebben… dat zij dat dan ook tegen jongeren
zeggen en dat die jongere kinderen dat ook horen op straat? Of waren het meer
leeftijdsgenoten?
Nou, kijk, jongeren op straat die proberen stoer te doen. Door stoer te doen proberen
ze ‘hoger’ te komen. Maar je moet kijken… profilering… in welke situatie leven zij? Of ze
doen basis. Of praktijk. Geen goede toekomstperspectieven, zoals ik al eerder zei: geen
aandacht van ouders. Aandacht alleen maar op straat. En op straat worden er vaak
geen goede dingen bijgeleerd. Ouders laten gewoon hun kinderen op straat los. De
leeftijdsgrens is heel erg naar beneden gezakt. Twaalf, dertien jaar… Als je dan weleens
vraagt, als iemand een heel sterk argument geeft, en je vraagt: “Waarom denk je dat?
Wie heeft dat tegen jou gezegd? Wie heeft jou dat bijgeleerd?” Dan kan die geen
antwoord geven. Dan zegt die gewoon domme dingen. Dus je moet kijken… mensen die
gestudeerd hebben, een HBO of universitaire opleiding doen, die zeggen meestal niet
zulke dingen. Maar jongens die in armoede leven, die geen aandacht krijgen, aandacht
alleen maar van de straat krijgen… Die profileren zich op een heel negatieve manier. Ze
beïnvloeden elkaar. Bijvoorbeeld, heeft er niks mee te maken, een jongen zegt tegen
een andere: “We moeten tegen Nederlanders geweld gebruiken.” Waarom? Wat is het
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nut ervan? Waar ben je mee bezig? Je kraamt iets uit, wat je niet kan onderbouwen.
Waarom? Heel raar hoe ze zich opstellen.
Ziet u dan bijvoorbeeld ook dat er juist meer jongeren in deze tijd, vergeleken met
een aantal tientallen jaren geleden, naar de moskee komen of ziet u juist
hetzelfde of juist een afname?
We leven in een seculier land. Zoals ik al eerder zei, ik heb hier onderzoek naar gedaan.
In 1960 was er maar 11% van de mensen die niet naar de kerk ging. Nu is dat 90%.
Kerken zijn leeg gestroomd. En dat zie je natuurlijk ook in de moskee. Het is een seculier
land. Mensen kunnen alles op internet vinden. Hebben veel meer bezigheden. Kijk,
veertig, vijftig jaar terug had je geen internet, geen mobiele telefoon. Dus je had geen
andere bezigheden op zondag. Je was helemaal vrij. En nu, nu kan je alles doen.
Dat vind ik ook best apart, dat je hoort dat sommige extremistische jongeren zich
er heel erg in gaan verdiepen, vaak naar de moskee gaan, maar in het grote
geheel, zie je dus wel een afname. Terwijl juist de terroristische aanslagen
toenemen.
Het ligt echt allemaal bij opvoeding en aandacht. De jongens die dat aparte denkbeeld
aanhangen, aan hen wordt nooit verteld: “Je doet het slecht. Je doet het fout. Je bent
heel verkeerd bezig.” Daar wordt nooit iets van gezegd. Pas achteraf, nadat die jongen al
helemaal is gebrainwashed en op reis gaat…
Dus niemand had het ook door. Ook al zou die heel vaak naar de moskee gaan.
De tijdlijn van die jongens… Minstens twee, drie jaar zijn ze getraind om een
professionele terrorist te worden. Waar was jij al die tijd als ouder? Als verzorger,
welzijnsmedewerker? Waar waren jullie dan? Als overheid?
Als u dat dan hoort, dat een jongen naar Syrië is gegaan, denkt u dan dat de
ouders daarin wel een stukje ‘schuld’ - niet echte schuld, want ze kunnen er ook
niet echt iets aan doen…- hebben? Of hadden ze er niks aan kunnen doen?
Nee, ze hebben er baat bij. Ik kan jou, als ik 24 uur met jou zou leven en jij ziet mij en ik
voed jou op als jouw verzorger, dan kan ik jouw idealen veranderen. Maar op sommige
vlakken… Bijvoorbeeld: “Mama, ik wil niet thuis wonen. Ik wil uit huis gaan.” Daar kun je
niet over twisten. Dat hangt van jou zelf af. Je hebt wel de vrijheid, maar op een gegeven
moment steekt die vrijheid wel de grens over. Want je kan niet uit vrijheid een terrorist
worden. Dat kan niet. Dat moet jij als ouder/verzorger gaan behoeden, op welke manier
dan ook: aandacht geven, en zeggen dat dat slecht is en dat het niet goed is en op een
mooie manier. Niet zeggen van het is slecht en klaar.
Maar ik begrijp ook wel dat het voor ouders… dat zij misschien denken: “Ik heb
liever dat mijn kind heel vaak uit de Koran gaat lezen en zich dus meer in de islam
gaat verdiepen dan dat hij de straat op gaat.” Als dat dan gebeurt dat zij dan
denken van het is alleen maar goed, maar natuurlijk niet als het in het extreme
heel erg door en door gaat.
Terroristen… daar zijn filmpjes over gemaakt… dat je ziet dat ze heel mooi de Koran
citeren, maar ze weten eigenlijk niks. Ze zijn vaak onwetend. Ze hebben gewoon een
paar teksten uit de Koran gememoriseerd en dat lezen ze dan voor en doen alsof ze
heel gelovig zijn. Dat zijn ze niet. Want als je iemand - in ons geloof is dat zo - als je
iemand vermoordt zonder enige… als je zeg maar niet in een veldslag zit, dan is het
alsof je iedereen vermoord. Zo erg is dat bij de islam. Zo’n erge daad heb je dan verricht.
Dan ga jij met de ideologie op reis om te zeggen ik ga ongelovigen vermoorden.
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Waarom? Wat is je onderbouwing? Waarom doe je dat? “Omdat de wereld schoon
gemaakt moet worden.” Dat is gewoon zo’n dom argument. Ik zie dat, zonder
argument… Alsof jij door niet-moslims dood te maken… Daar ligt het niet aan. Wat wil je
nou schoonmaken? Wat is er nou zo slecht aan de wereld?
Maar dan zullen terroristen natuurlijk zeggen van “Ik wil die ongelovigen dood
maken om de wereld schoon te maken, omdat zij niet de islam aanhangen.”
Maar weet je wat? Ik ben volgens hen ook een ongelovige. Je hebt ook extreme mensen
die zeggen jij bent ongelovig. IS vecht nu tegen Turkije. Turkije is een islamitisch land.
Waarom vechten ze dan? Volgens hun opinie leven wij niet net zoals onze profeet en
zijn daarom geen moslims.
Dat was ook de reden dat Al-Qaida en IS zich van elkaar scheidden. IS wilde
namelijk ook mede-moslims doden en Al-Qaeda niet. In het kort gezegd.
Als je niet bid, ben je geen moslim. Zeggen zij. Maar volgens ons is dat niet zo. De islam
zegt: je bent een moslim als je in die zes dingen gelooft, maar als je de daden niet doet,
dan ben je een grote zondaar, maar dan ben je niet ongelovig.
Heeft u weleens vaker gesprekken met jongeren die tegen u zeggen dat ze het
moeilijk vinden dat ze als jongere als terrorist worden gezien of zich
buitengesloten voelen?
Die heb ik allemaal op het matje geroepen. Ik zeg: “Waarom denk je zo?” Soms moet je
ze echt tegenspreken. Je moet niet altijd zeggen: “Ja, ja je hebt gelijk…” Nee, gewoon:
“Waarom denk je dat?” -“Ja, ze keek mij argwanend aan.” -“Waarom? Beschrijf eens even
hoe jij eruit zag.” -“Ik had zo’n muts, die leek op een bivakmuts en ik had zo’n zwarte jas,
die m’n hoofd en gezicht bedekte.” Dan zeg ik: “Ja, je ziet eruit als een boef, als een dief.
Wat denk je dan, hoe…” En de volgende keer zei ik: “Je gaat je anders kleden. Net zoals
anderen.” Toen is die in een pak naar de metro gegaan. En toen was het weg. Dus
uiterlijk… dat heeft er ook mee te maken. Niks met je status als moslim. Zo zijn er heel
veel voorbeelden.
Dus ook niet te snel meepraten en medelijden hebben met zo’n jongere…
Er zijn aan de ene kant wel vooroordelen. Ik zeg niet dat dat niet zo is. Maar je hoeft niet
te overdrijven. Iedereen kan een baan krijgen als je daarvoor bikkelt. Maar als je zittend
geld wilt krijgen, ja, dat krijgt niemand. Je moet er zelf iets voor doen. En dat beveelt ons
geloof ook. Je moet gewoon iets voor je geld doen.
Maar zijn er dus wel jongeren die het daar lastig mee hebben?
Ja, omdat zij weer niet goed opgevoed worden, niet genoeg aandacht krijgen.
En is dat met de opvoeding iets van vooral deze tijd, met de opkomst van de islam,
of is dat eigenlijk altijd al zo’n belangrijke factor geweest?
Vroeger was het praktiserend opvoeden. Dus de ouders deden het voor en de jongeren
deden het zonder enige kennis na. En omdat de ouders het goed deden, deden zij het
ook goed. Nu wordt er niks geleerd. Er wordt ook niks gepraktiseerd. Jongeren worden
aan hun eigen lot overgelaten. En wat gebeurt er dan? Dan gaat hij zelf zoeken. Dus de
jongeren van nu glippen door de maatschappij heen en proberen ergens in de
samenleving aan te haken, dat wordt dan vooral de samenleving op straat. Zoals ik al
eerder zei, dat is dan het negatieve beeld over hoe de samenleving er juist niet uit moet
zien. Ik zeg het eerlijk… Het is niet zo’n vreedzame buurt hier. Ik ben er wel tevreden
over, maar op sommige vlakken… Ik heb de vorige keer gezien dat een Nederlandse
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vrouw aan het fietsen was. En die reed gewoon langs. En die werd zomaar ineens
uitgescholden. Waarom? Waarom doe je dat? Toen heb ik die jongen aangesproken, een
15-jarige moslim, en gevraagd: “Waarom doe je dat nou?” Hij zei: “Ik mag haar niet. Ze
keek me zo aan.” Kijk… Sorry voor het taalgebruik… Je hebt haar uitgescholden voor een
hoer terwijl ze niks heeft gedaan en gewoon langsrijdt. Waarom doe je dat dan? Jij
bezorgt mij een slechte naam.
U denkt dat hij dat dan deed omdat ze een autochtone Nederlander was?
Ja, en omdat hij stoer wilt doen naast wat andere jongens. Maar als je ze hard aanpakt,
op een verbale manier, en zegt: “Waarom doe je dat nou?” Dat weten ze dan niet en ze
schrikken er ook van.
Dus eigenlijk lossen ze er zelf ook niks mee op, want ze schelden iemand uit om
wat er gebeurt maar juist omdat ze iemand uitschelden, wordt dat alleen maar
versterkt.
Zoals ik al zei: de afstand tussen autochtonen en allochtenen wordt steeds groter. En als
je zulke uitspraken doet wordt het nog groter. Dan zul je elkaar niet vinden in de
samenleving.
Ziet u dat in de toekomst wel goedkomen?
Als er meer mensen zoals jullie komen, dan zal het goedkomen. Meer optimistische
mensen, meer die denken dat de islam een andere kant heeft, een positieve kant. Dan
zal er een oplossing komen. Maar als er meer racisten komen, meer moslims die de
islam niet goed vertegenwoordigen, dan zal het nooit goed komen.
Nou, volgens mij hebben we alles wel gevraagd. En het was een heel interessant
gesprek.
Hebben jullie buiten dit kader om nog andere vragen over de islam? Zal ik jullie anders
iets vragen. Hoe is het op het Marnix? Zijn er veel moslims? Nee, hè? Minder? Ik heb
over de successie van het Marnix gehoord. Volgens mij zijn jullie één van de beste
gymnasium van Nederland? Wij hebben daar ook leerlingen gehad, we hebben ook een
jongerenvereniging hier. Uit de eerste klas zit er een jongen hier, een Turkse jongen.
Vandaar dat ik over jullie heb gehoord. En ik vind het heel mooi dat we zo’n gymnasium
in Nederland hebben, die zich goed kan vertegenwoordigen. Als ik daarnaar kijk…
Waarom hebben we daar niet meer allochtonen?
Ik denk wel dat het aantal moslims op school is gegroeid. Bijvoorbeeld bij mijn
zus, die studeert nu al een tijdje, was het denk ik wel wat minder. Maar nog
steeds als we kijken naar het grote geheel… Natuurlijk wel minder. Maar ik denk
wel dat er een groei in zit. Het Marnix is natuurlijk wel een
protestants-christelijke school.
Dat maakt niet uit. Ik ga mijn zoon naar zo’n school sturen. Waarom? Omdat ik denk dat
er bij religieuze instellingen meer discipline is en minder tolerantie. En op een openbare
school… Daar zeggen ze van dat is openbaar dat is voor iedereen toegankelijk en wordt
niet gesproken over godsdiensten. Wat doen jullie in de naam van jullie religie? Doen
jullie iets anders? Lezen jullie uit de Bijbel?
Ja, af en toe. En bijvoorbeeld met Pasen en Kerst hebben we vieringen met een
kerkdienst. Nee, het is niet verplicht.
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Nee, dus het is geen verplichting, maar ik denk dat als ik naar de vorm van de instelling
kijk, protestant-christelijk, ik vind de discipline daar heerlijk. Want daar worden
leerlingen ook echt als studenten opgeleid. Als jullie bijvoorbeeld straks naar de
universiteit gaan, volgens mij worden jullie dan met zo’n diploma anders behandeld dan
met een diploma van een openbare school. Ja, dat denk ik, want ik heb van wat mensen
om me heen gehoord, Afghanen en zo, die zeggen van met een Marnix-diploma,
daarmee nemen ze je makkelijker aan dan met een ander diploma. Bijvoorbeeld een
paar jaar terug… een school op zuid waar fraude was gepleegd. Eén van onze leerlingen
zat daarop, heeft niks met de fraude te maken gehad, en zijn diploma daar gehaald,
maar heeft gelijk die stempel gekregen.
Maar denkt u dat het protestants-christelijke echt een voordeel heeft? Want
bijvoorbeeld het Erasmiaans is ook een gymnasium, maar dan openbaar. Ik denk
zelf dat dat niet heel veel uitmaakt, een diploma van het Erasmiaans of van het
Marnix.
Nee, de wijze van opvoeding. Het is een mening. Als ik naar het Marnix kijk, zie ik daar
een bepaalde discipline. Ik vind wel dat ze te veel huiswerk opgeven. Ik zie mijn
brugklasser met een grotere tas dan zichzelf hierheen komen. Hij ziet er echt uit als een
bergbeklimmer. Daarin worden jullie wel mishandeld, maar het is meer van de manier
waarop. Jullie worden echt op een disciplinaire wijze getraind en aan de tand gevoeld
voor de vervolgopleiding. Universiteit is dan misschien veel gemakkelijker voor jullie.
Dat heb ik ook van een kennis gehoord, die op het Marnix heeft gezeten. Hij vond het
heel makkelijk. Op het voortgezet onderwijs kreeg hij naar eigen zeggen veel huiswerk,
verslagen en projecten die allemaal af moesten zijn. En nu was het veel makkelijker voor
hem.
Bij ons op school zitten er wel meer mensen die een gelovige achtergrond hebben.
Daarom ben ik ook naar het Marnix gegaan, omdat ik christelijk ben opgevoed.
En bij jouw opvoeding en opleiding… daarbij heb je veel steun gekregen toch van je
ouders? Bijvoorbeeld bij huiswerk. Ik weet niet wat je ouders doen… Ook hoogopgeleid?
Ja, ze beheersen de taal dus goed. Als je naar een allochtoon kijkt, staat hij er helemaal
alleen voor. Ik stond er helemaal alleen voor. Ik spreek veel beter nederlands dan mijn
vader dus hoe zij hij mij kunnen helpen met mijn huiswerk? Hij snapt er niks van. Vaak is
het ook zo dat het er bij ons om draait hoeveel je verdient en niet wat je passie is. En
daarom heb je denk ik op zulke scholen minder allochtonen. Terwijl ze wel de capaciteit
hebben. Maar ze worden niet gestimuleerd. Sorry dat ik het zo uitgebreid vertel...
Nee, dat is juist fijn. Heel erg bedankt voor het fijne gesprek.
Ik hoop echt dat er meer leerlingen zijn zoals jullie die het initiatief nemen met dit
onderwerp, omdat het effectiever is wanneer jullie het doen dan wanneer wij het doen.
Als jullie het doen geven jullie een presentatie. Als wij het doen is het een verdediging,
omdat het ons eigen volk is.
Dat is ook de reden waarom we dit doen. We wilden dit onderwerp vanaf een
andere kant belichten en dit in de schijnwerpers zetten.
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Bijlage 2: transcriptie van het interview met de heer Peter
Knoope
We hadden op internet gevonden dat u directeur bent geweest van het Internationaal
Centrum voor Contraterrorisme. Bent u daar vandaag de dag nog steeds werkzaam?
Nou, ik ben eraan verbonden. Ik ben officieel nog steeds iets van associate fellow.
En bent u altijd al geïnteresseerd geweest in terrorisme of hoe is dat begonnen?
Nee hoor. Helemaal niet. Misschien ook wel. Ik ben betrokken geraakt bij terrorisme en
terrorismebestrijding in de tijd vlak na de moord van Theo van Gogh. Dat was de tijd dat
Nederland werd geconfronteerd met terrorisme en terrorismevraagstukken van hoe doe je
dat en hoe los je dat op. In 2004-2005, in die tijd was het. Dus we praten over 12 jaar terug.
10, 12, 13 jaar geleden. Ik werkte in die tijd bij Buitenlandse Zaken. Ik ben
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‘buitenlandse-zaken-man’, zeg maar. Ik kom van Buitenlandse Zaken. Op dat moment werd
een Internationaal Centrum voor Contraterrorisme in het leven geroepen. En toen vond men
het nuttig om ook de link te leggen naar ons buitenlands en internationaal beleid. Wat is de
relatie tussen wat er in Marokko, Syrië, Pakistan gebeurt en wat er in Nederland moet
gebeuren. Dus de internationale aspecten van het nationaal beleid. Op de een of andere
manier vond men dat ik daar uitermate geschikt voor was en ik ben nooit meer uit terrorisme
weggegaan. Dus ik heb de rest van mijn werkzame leven aan terrorismebestrijding besteed.
Politiek geweld interesseert me en heeft me altijd geïnteresseerd. De redenen waarom
mensen zich in die richting begeven, wat zijn de overwegingen van mensen, wat is de
boosheid, wat zijn de drijfveren om zich politiek gewelddadig te uiten. Dat vind ik interessant.
Het hele operationele en hoe mensen in actie komen is interessanter en wat er moet
gebeuren. Maar is niet mijn focus. Mijn focus ligt op wat zijn de drijfveren en de redenen
waarom mensen zich aangetrokken voelen tot politiek geweld. En daar heb ik de afgelopen
15 jaar in gewerkt.
In het interview van Vrij Nederland geeft u een kijkje in de wereld van de
anti-westerling, van de terrorist. Wij doen eigenlijk hetzelfde met ons PWS op een wat
kleinere schaal: een kijkje in de wereld van moslims in Nederland, dus inzoomen op
het onderbelichte. Hoe kijkt u hier tegenaan? Wat vindt u van de moslim-maatschappij
in Nederland en hun reactie op islam-terrorisme?
Wauw. Kan het nog breder? Kun je het vernauwen tot wat vind ik daarvan, want dat is een
hele brede vraag.
Ziet u dat de moslim-maatschappij in Nederland een reactie hebben op
islam-terrorisme? Ziet u bijvoorbeeld dat veel moslims hetzelfde zeggen of menen?
Nee, want er is een enorme diversiteit in de wereld van de islam. Er bestaat niet zoiets als
‘de moslims’. Zoals er ook niet zoiets bestaat als ‘blanke mannen’, wat vinden blanke
mannen van hooligans? Ja, elke blanke man zal een andere mening hebben over hooligans.
Dus er bestaat geen beweging van moslims die iets vinden van moslim-terrorisme. Dat zou
ook vreemd zijn. Op het moment dat er iemand in Las Vegas met wapens naar een
hotelkamer gaat en daar de bezoekers van een festival doodschiet, een paar maanden
geleden gebeurd. Moet ik daar dan een mening over hebben, omdat hij een blanke man is?
Nee, dus ook heel veel moslims vinden dat ze daar geen mening over hoeven te hebben,
omdat het hen niet aangaat.
Maar je ziet natuurlijk wel vaak in de samenleving dat moslims over één kam worden
geschoren. Wat niet juist is. Dus ik snap wel dat je als moslim daar een reactie op
hebt.
Nee, dat is onterecht, dat zeg ik. Er is een enorme diversiteit. Ja, maar ik denk dat dat per
persoon wisselt. Er is geen beweging, geen movement. Ik denk wel dat veel mensen
herkennen wat ik zeg, schrijf in mijn boek over de beweegredenen van mensen. Het gevoel
van buitengesloten zijn, historisch, maatschappelijk. Ik denk wel dat heel veel mensen de
maatschappelijke uitsluiting dat voelen en begrijpen. Maar de stap naar geweld is een hele
andere gedachte. De stap naar politieke beweging die zegt wij moeten ons gewelddadig
uiten, dat is een hele andere stap. En die stap is heel persoonlijk en individueel en hangt af
van hoe je in elkaar zit en welke positie je inneemt. Maar het is heel belangrijk om te
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erkennen dat ‘de islam’ niet bestaat, dat er een enorme diversiteit is aan interpretaties van
dat geloof, dat dat ook heel persoonlijk is voor moslims.
Dus eigenlijk hoort de vraag ‘Wanneer hoort iemand tot de moslim-maatschappij’ aan
deze vraag vooraf te gaan?
Op het moment dat iemand zichzelf identificeert als een moslim hoort die daarbij. Maar er
bestaat niet zoiets als een uniforme mening. Net zoals ‘alle meisjes zijn hetzelfde’. Nee
toch? Er zijn genoeg verschillen tussen meisjes. En alle moslims zijn ook anders. Voor een
moslim is het geloof een persoonlijke relatie tussen hem en God, Allah. Daar zit een heel
persoonlijk element in. Dat gaat tussen hem en Allah. Tussen haar en Allah. En daar heeft
de buitenwacht veel minder mee te maken dan wij soms denken. Het is niet een publiek
soort relatie, maar een hele persoonlijke belevenis. Die dus ook heel individueel kan
verschillen. Ik weet niet of dat een antwoord is op de vraag.
Dat vonden wij ook wel lastig met ons onderzoek, wanneer kun je iemand een moslim
noemen? Inderdaad als diegene zichzelf een moslim noemt, maar om dan de reacties
van moslims te beperken. Want er zijn zoveel verschillende reacties.
Verschillende meningen, verschillende reacties, verschillende opposities.
We vonden het wel opvallend - heel kort gezegd - dat de ene moslim zegt: ik sluit me
aan bij een terroristische organisatie en de andere moslim zich er juist heel erg tegen
keert, terwijl ze beide hetzelfde geloof aanhangen. Dat is wat wij onderzoeken, maar
dat maakt het wel lastig.
Ja, je kan het lastig noemen of je kan zeggen dat is iets wat we vinden, dat is onze uitslag
van ons onderzoek. Dat er niet zoiets bestaat als ‘de moslim’. Het is iets wat wij construeren.
Het bestaat alleen maar in die constructie, maar de werkelijkheid is veel complexer.
De terrorismegolf waar we ons nu in bevinden wordt door David Rapoport ‘religieus
terrorisme’ genoemd. Bent u het met deze term eens of zou deze golf anders
benoemen?
Ik ben het er absoluut niet mee eens. Waarom dachten jullie dat al, dat vind ik wel
interessant. Heb ik dat ooit ergens gezegd?
Nee, maar toen wij op internet had gekeken en andere interviews had gezien, hoorde
ik van u dat het vooral de modernistische beweging was, de onderdrukking, en dat
religie daar een wat kleinere rol in speelt. En het overkoepelende is het modernisme,
de westerse cultuur.
Ja. Om te beginnen is het zo dat Rapoport een onderscheid maakt tussen de golf van
anarchistische stroming en dan gaat hij over naar de anti-koloniale beweging, de
bevrijdingsbeweging, waarbij ik al denk dat als je de bevrijdingsbewegingen tegen de
koloniale onderdrukking terrorisme noemt, dat kan, maar dan was mijn vader die zich
verzette tegen de Duitse bezetter ook een terrorist. Dat vind ik al een ingewikkelde manier
van terrorisme definiëren. Vervolgens gaat hij naar links-terrorisme. De ultra-linkse
beweging, de Rote Armee Fraktione en dat soort dingen. Dan komt hij uiteindelijk bij het
religieus terrorisme als de vierde golf. De huidige golf heeft elementen in zich van zowel de
bevrijdingsideologie van de post-koloniale bevrijdingsbewegingen. Als je kijkt naar de
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boosheid van mensen in bijvoorbeeld De Filippijnen, in Tanzania, Kenia, Noord-Nigeria ook
trouwens, dat heeft heel veel te maken met de mate waarin men zich niet erkend vindt in de
koloniale geschiedenis, waarin de koloniale machthebbers de moslims voor een heel groot
deel hebben uitgesloten. Dat is in Nigeria, Kenia, Tanzania gebeurd, De Filippijnen en zo
zijn er nog wel een paar andere voorbeelden van waar de moslims buitengesloten werden
door de koloniale machthebbers en de moslims voelen dat heden vandaag nog steeds. Zij
vinden nog steeds dat er redenen zijn om zich te verzetten tegen de kolonialen. Boko Haram
betekent ‘onderwijs is slecht, onderwijs is duivels’. Dat gaat over het onderwijs van de
missionarissen. Misionarissen die vanaf de kust uit het noorden naar Nigeria zijn getrokken
en daar het westerse onderwijsmodel oplegden aan mensen die vonden dat ze een eigen
onderwijsmodel hadden. Zij zeiden: die missionarissen, die westerse koloniale
machthebbers met hun missionaire activiteiten, die zijn in strijd met onze principes en onze
geschiedenis. Daar verzetten ze zich tegen. Daar verzetten ze zich tegen met dubbel t,
maar… Oh in tegenwoordige tijd is natuurlijk ook dubbel t… maar daar verzetten ze zich nog
steeds tegen in de huidige tijd. Dat is dezelfde strijd. De strijd die ze voerden tegen de
koloniale machthebbers is ook de strijd die ze voeren vandaag. Exact dezelfde agenda. Dus
wat Rapoport zegt: er was een strijd tegen de onderdrukking en nu hebben we een
religieuze strijd. Ja, excuse me, dat is gewoon onjuist. Er zitten dus elementen van die
strijd… En de andere, de ultra-linkse golf, er zitten ook elementen van de sociale
rechtvaardigheidsideologie van het marxisme, er zitten ook elementen van in de
jihadistische beweging. Ook daar zie je elementen van terug. Mensen die zeggen: de
koloniale machthebbers, westerse model, is onrechtvaardig en zitten onrechtvaardige
elementen in die onjuist zijn en daar verzetten we ons tegen. Dus ook daarvan vind je
elementen terug in de huidige golf. Daar komt nog bij dat als je een analyse maakt van
waarom mensen zich verzetten tegen de huidige staatspolitiek in - noem eens wat Pakistan, Afghanistan, Kazachstan, dan zie je dat daar altijd politieke elementen aan ten
grondslag liggen. Dus je kunt dat wel religieus terrorisme noemen, maar er zitten politieke
elementen onder. Wat is dan de rol van religie. Religie is een mobiliserende factor die zegt:
jongens, als je boos bent, als er iets is waar je ontevreden over bent, dan heeft religie een
antwoord. Religie heeft een antwoord op jullie politieke grieven. Rechtvaardigheidsideologie,
een gelijkwaardigheidsfilosofie, het is goed, waarden en normen. Er zitten allerlei elementen
in die een alternatief bieden voor de onderdrukten. Voor de in ieder geval in perceptie
onderdrukte werkelijkheid waar mensen zich in bevinden. En daar zit dus een politiek
element in, waarvan de religie de expressie, de vorm is waarin het zich uit. Maar dat wil niet
zeggen dat het religieus terrorisme is. Het is politiek terrorisme, politiek geweld. Met een
religieuze expressie. Het gaat via een religieuze expressie. Zo wordt er een politieke
oppositie gevormd.
Is het dan ook zo dat een organisatie als IS met religie inspeelt op politieke
problemen? De islam biedt een oplossing. Dus de religieuze expressie is nog heftiger
omdat zij het zien als de westerlingen, de modernistische golf die onze religie weg wilt
nemen?
Dat is wat ik zeg. En de islam biedt je een mogelijkheid om te mobiliseren. Ja, omdat de
waarden en normen van de religie worden aangetast, door de westerse moderniteit. Want
het gaat over westers individualisme, westerse moderniteit, wat niet past bij veel collectieve
traditionele gemeenschappen. Het individualisme past er niet bij. De concurrentie als leidend
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principe past niet bij het collectivisme. En het modernisme deinst tegen religie en traditie.
Dan heb je alle ingrediënten en dat is precies wat ze willen. Moderniteit gaat in tegen alles
wat hen lief is. En dan heb je precies die twee groepen tegenover elkaar.
U had het op een gegeven moment over kortsluiting in bepaalde gebieden tussen
westerlingen (modernisme) en niet-westerlingen (historie en cultuur). Dat leidt
volgens u tot een zoektocht van jongeren naar een alternatief, zoals de IS, maar hoe
denkt u dat het dan bijvoorbeeld zit met Nederlandse jongeren die hier een prima
leven leiden en toch besluiten zich aan te sluiten bij IS?
De vraag is natuurlijk of alle jongeren in Nederland een prima leven leiden. Dat is nog maar
de vraag. Hoe is het leven van jongeren in buitenwijken van Amsterdam. Als je praat met
jongerenwerkers in sommige wijken in Amsterdam, en je praat met jongeren daar over
toekomstperspectieven en de maatschappelijke positie die zij voelen, dan is dat wat minder
rooskleurig dan in bijvoorbeeld Kralingen in Rotterdam. Nu weet ik niet of jullie in Kralingen
wonen, maar je hebt ook wijken in Rotterdam… In Rotterdam-Zuid als je daar weleens gaat
kijken, daar gebeurt iets heel anders. Als je daar geboren wordt en je weet dat je de
discotheek niet in mag omdat je er Marokkaans uitziet. Je weet dat je met je Turkse accent
in de tram drie keer per dag wordt gecontroleerd of je je kaartje wel bij je hebt. Dan leef je
een ander leven. Veel van deze mensen of sommige van deze mensen voelen zich in
Nederland tekort gedaan. Loop hier straks maar eens een rondje over het plein. Dit is het
centrum van de markt van Nederland. Hier zit de Tweede Kamer, de minister-president,
hierachter zitten alle ministeries. Als je hier op een vrijdagmiddag blijft zitten straks dan zul je
zien dat hier allerlei ministers en ambtenaren langskomen. Hier gebeurt het in Nederland, op
dit plein. Hier komt echt geen Marokkaanse jongere, die voelen zich hier niet thuis en die
voelen zich zelfs niet gewild. Dus het leven ziet er voor deze mensen anders uit dan voor
ons.
Maar denkt u dan dat het feit dat zij zich niet gewild voelen of niet willen komen te
maken heeft met de opkomst van islam-terrorisme?
Die twee hebben natuurlijk met elkaar te maken. Wat Al Qaida heeft gedaan op nine-eleven
en daarna: uit naam van de religie gaan we jullie doodmaken. Daar worden mensen
onaangenaam van, dat is een vervelende boodschap, niet prettig. En mensen verzetten zich
dus tegen die islam. Maar dat heeft ook een uitstraling op mensen als je hier in Den Haag
met een hoofddoek om in de tram gaat zitten, dan heb je het niet makkelijk. Mensen
vertellen mij dat ze echt beschimpt worden, bespuugd worden door mensen in een vrij land,
omdat ze een hoofddoek om hebben. Sinds nine-eleven zagen we die tegenstellingen. En
dan hebben we sommige politieke partijen die daar nadrukkelijke uitspraken over doen. En
dan zie je dus dat je met z’n allen die spiraal in gaat, steeds verder omhoog, steeds akeliger
voor de ene groep die zich buitengesloten voelt en de andere groep die zich bedreigd voelt.
Allebei hebben ze gelijk. Maar het is wel een onaangename spiraal waar je dan in zit. En
dan heb je dus iemand nodig, wat wijze politici, wat wijze mensen, die zeggen: Jongens,
laten we proberen om daar weer met z’n allen uit te komen en die spiraal naar beneden te
laten gaan.
Hoe zou je weer naar beneden kunnen in die spiraal?

64

Er is maar één manier: met elkaar in contact komen. Gewoon letterlijk. Gewoon mengen,
praten, communiceren. In Nederland hebben we een systeem van wijkagenten
geïntroduceerd sinds de dood van Theo van Gogh, waarbij de wijkagenten de wijken ingaan,
met mensen praten, vragen wat er aan de hand is, wat er gebeurt, zijn jullie ergens boos
over, kunnen we jullie ergens bij helpen, aan een baan helpen, kunnen we helpen dingen op
te lossen. Het systeem van de overheid in de vorm van wijkagenten, de vertegenwoordigers
van de overheid in de wijk in contact te brengen met de mensen, zorgen dat ze de taal
spreken van de mensen, Arabisch, Turks, dichterbij brengen, laten zien dat die overheid
best bereid is de hand uit te steken en zegt: Jongens, laten we samen proberen dingen op te
lossen. En dat helpt. Mensen krijgen dan het gevoel: Die overheid is er ook voor ons. We
worden niet in de steek gelaten, zoals in Parijs. Wat er in Parijs natuurlijk gebeurt is dat de
overheid niet meer aanwezig is in de wijken waar de Algerijnen wonen en dan krijg je een
totale vervreemding tussen de overheid enerzijds en de moslimbevolking anderzijds en dan
gaat het totaal mis. We praten in Frankrijk over 15.000 mensen die door de
veiligheidsdiensten in de gaten worden gehouden omdat ze verdacht worden van
terroristische sympathieën. 15.000 mensen! In Nederland praten we over honderd,
misschien tweehonderd. Maar dat soort getallen. En dat komt doordat we investeren in de
relatie tussen de bevolking en de overheid. Dat is de enige manier om dat te doen.
En toch ook wel de bevolkingsgroepen onderling? Niet alleen bevolking-overheid?
Hoeveel contact hebben jullie met jullie Marokkaanse leeftijdsgenoten? Precies, weinig.
En dat zou absoluut wel bijdragen. Eigenlijk zouden burgers onderling ook veel meer contact
moeten hebben, niet alleen de overheid met burgers. Eigenlijk zou er geïnvesteerd moeten
worden in uitwisselingen tussen jongeren van jullie leeftijd en jongeren uit andere
gemeenschappen, uit islamitische - Marokkaanse, Turkse - gemeenschappen. Je moet
iemand kennen om te weten wat hem bezighoudt, wat z’n zorgen zijn, waar hij blij van wordt.
Gewoon elkaar leren kennen. Dat helpt enorm. Sorry, ik bedoel het niet persoonlijk. Het
klinkt bijna alsof ik vind dat jullie iets zouden moeten doen. Het zou op maatschappelijk
niveau moeten gebeuren.
Ik denk ook wel dat dat voor ons een van de redenen was om dit onderwerp te kiezen
omdat het voor ons normaal redelijk ver weg staat en voor ons best makkelijk is om
over dit onderwerp te praten, omdat wij er zelf ver weg van zitten. We wilden juist het
onderbelichte in het licht zetten. Terrorisme is super actueel, iedereen is ermee bezig,
maar de slachtoffers - vind ik dan - om wie het echt gaat, zijn eigenlijk wel de mensen
die hier in Nederland buitengesloten worden, gediscrimineerd worden, omdat ze
gezien worden als terrorist, terwijl ze dat totaal niet voor ogen hebben en het juist
verafschuwen.
Maar je moet voor de aardigheid eens gaan kijken in Rotterdam-Zuid. Wat daar gebeurt. Het
is echt een andere wereld, waar we eigenlijk heel veel vanaf weten en waar we eigenlijk
nooit mee mengen. Waar wij ver weg van staan. We bewegen ons in deze wereld van Het
Plein in Den Haag, maar wij hebben geen idee wat er in de andere wereld van deze mensen
gebeurt.
Ik vind dat ook best wel confronterend.
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Ja, er zit een enorme drempel. Ik weet precies wat je bedoelt. Want je gaat niet zomaar
even van: Nou, laten we maar eens gaan kijken daar. Het is best een drempel. Want is het
eng, bedreigend? En deze mensen weten dat jullie denken dat het bedreigend is. Precies,
daarom gaan zij zich ook verzetten. Dat is precies wat er gebeurt. Zij denken: Al die
Nederlanders willen niks met ons te maken hebben. En jullie denken: Het is best een beetje
eng. Dus dan sta je met de rug naar elkaar toe en gebeurt er uiteindelijk niks. De enige
oplossing is toch om elkaar te leren kennen.
Maar gelooft u dan dat echt een oplossing voor dit probleem bij de jongeren ligt voor
een groot deel?
De overheid speelt daar een rol in, vind ik. En eigenlijk zou je… Ik vind niet speciaal de
jongeren, ook ouderen. De burgers allemaal. Eigenlijk is het gewoon breed: de samenleving
als geheel zou veel meer naar buiten moeten treden en elkaar moeten willen leren kennen.
Veel meer dan nu gebeurt. Zijn dat speciaal jongeren? Nou eigenlijk niet. Alleen jongeren
hebben langer te leven dus in economische termen is dat slimmer. Je investeert in een
langere periode. Ik heb niet zo lang meer te leven dus als je in mij investeert, heb je er nog
maar tien jaar profijt van. Bij jullie nog vijftig jaar.
Misschien is de drempel wel iets minder hoog als je jonger bent? Als je al ouder bent
en je leeft altijd al in die verspreiding en beschermde eigen omgeving wordt die
drempel ook steeds hoger.
Zou zomaar kunnen.
De modernisering zorgt volgens u voor een kortsluiting in de wereld tussen
westerlingen en niet-westerlingen. En u meent dat wij als westerlingen deze
moderniteit niet op moeten dringen aan mensen die daar geen behoefte aan hebben.
Maar hoe zit dat dan met bijvoorbeeld de gelijke mensenrechten, democratie. En die
kunnen wij dan niet geven aan die mensen. Vind u dan dat zij moeten blijven leven
met ongelijke mensenrechten?
Ik ga een beetje een flauw antwoord geven. Maar ik kan het niet laten. Ik kom in een dorp in
het oerwoud van Centraal Afrika. Die mensen wonen daar al 2000 jaar. En die mensen
kiezen uit hun midden een chef en daar zijn de blij mee. Die chef zorgt dat er harmonie in
dat dorp blijft tussen mensen die elkaar onaardig bejegenen, die roept hij dan zich en zegt:
Daar moeten jullie mee ophouden. En als er dan ruzie is, dan roept hij die mensen bij zich
en zegt: Probeer dit met elkaar op te lossen. En dan verzamelt hij de elder, ouderen, wijzen
uit het dorp en zegt: Laten we het er eens over hebben. Wat vinden jullie: wat moeten we
doen? En dan komt er een oplossing en is de harmonie herstelt. Zo’n soort maatschappij. En
daar komen wij dan en zeggen: Jullie moeten democratiseren. Ehm, oké. Begrijp je?
Ik begrijp wel wat u bedoelt. Maar dat is natuurlijk een uiterste, wat u nu noemt. Maar
er zijn ook gebieden waarvan we weten dat mensen worden gediscrimineerd, waar
vrouwen worden achtergesteld. Daar lijden veel mensen onder.
Maar in het algemeen komt dat omdat de traditionele structuren door de koloniale historie
stuk zijn gemaakt. Dus we hebben daar door onze koloniale geschiedenis de traditionele
structuren vernietigd, omdat we er bang van werden. Want de traditionele leiders, daar
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hadden wij last van toen we daar kwamen om slaven te halen en om onze producten te
halen.
Hadden de mensen daar ook geen last van? Als de leider zegt van vrouwen mogen dit
niet…
Waarom denk je dat vrouwen iets niet mogen doen? Dat is het punt. Wij kijken daar met heel
veel vooroordelen tegenaan. Wij denken dat die tradities in het nadeel is van vrouwen en de
mensenrechten. Maar dat is onze - als ik het heel onaardig zeg - hautaine arrogante manier
van naar anderen kijken. Wij zeggen: Jullie mensenrechten zijn niet in orde. Dat zeggen we
tegen mensen die we eerst tot slaven hebben gemaakt, die we uitgebuit hebben, vernederd
en gekleineerd hebben, vervolgens beroofd van al hun rijkdommen en dan zeggen we: Jullie
doen dat niet goed met de mensenrechten. Oh, dus wij deugen niet? Het is van een
cynisme… Als je op de stoel gaat zitten van deze mensen die geconfronteerd zijn
slavenhandelaren, mensen die hun mensen kwamen halen en die hun leiders niet meer
leiders lieten zijn. Sterker nog: jullie moeten christelijk worden. Jullie moeten onze normen
en waarden. Ik was nog geen twee weken geleden in een kerk in Abuja. Een Afrikaanse
vrouw vroeg daar aan mij: Vind je het misschien leuk om morgenvroeg in mijn kerk te komen
kijken? Ik zei: Ga je dan zingen? Ja, zei ze. Ik zei: Nou, dan kom ik. Ik hou van zangeressen,
zingen is altijd leuk. Dus ik ga naar de kerk en je zult het niet geloven. Dit is in het midden
van Afrika, ik was de enige blanke, de enige westerling, de enige Europeaan, voor de rest
zaten er alleen maar zwarte mensen. Die mannen - zijn jullie katholiek toevallig?
Protestants, oké. Deze mannen - ik ben wel katholiek - de mannen voor op het altaar
hadden een kazuivel aan, een gewaad dat priesters ook dragen, die zongen en spraken in
het Latijn op exact dezelfde ceremonie die ik in mijn jeugd meemaakt in de katholieke kerk
hier in Nederland. Met alleen maar zwarte mensen in die zaal. Vervolgens aan het eind van
die dienst had iemand ontdekt dat er een blanke was en toen werd ik naar voren gehaald.
Want ze waren trots dat er een blanke in hun kerk was gekomen om samen met hen de
heilige mis te vieren. Een totale imitatie van ons Latijn - Latijn, hè! In Afrika. Wordt er in het
Latijn gezongen en gepraat. Wordt er door mensen nagedaan wat wij hebben verzonnen. Ze
zitten met z’n allen - ik heb het over duizenden mensen - in die zaal onze God te aanbidden
en onze heilige communie, dat soort rituelen worden er exact nagedaan van wat wij daar
hebben geïntroduceerd. En dan is er een blanke en zeggen ze: Jij moet naar voren komen,
want wij zijn trots dat er een blanke is gekomen. Het is totale waanzin. Het is net alsof wij op
zondagochtend met z’n allen een zwart-Afrikaanse ceremonie met trommels en boze
geesten zitten te houden. En dan komt er een zwarte meneer binnen en zeggen we: Nu
moet je naar voren komen, want we zijn trots dat jij hier bij ons bent gekomen om te kijken
naar hoe wij jullie nadoen.
Dat is een scheef wereldbeeld dat zo is vastgeroest. Dat blanke mensen superieur
zijn.
Ja. Zij doen ook ons gewoon na. Ze spreken Latijn, ik zit midden in Afrika! Middenin de
Sahel, spreken ze Latijn. En ze hebben kazuivels aan, dat zijn gewoon de kledingstukken
van de priesters en de paters hier in Europa. Ze doen gewoon ons totaal na, zoals wij hier
op zondagochtend een Afrikaans ritueel met trommels en geesten na gaan doen. Dat kun je
je toch niet voorstellen dat we dat zouden doen? En als er een zwarte meneer binnenkomt
dat we zeggen: Nou moet je naar voren komen, want wij zijn trots dat er een zwarte meneer
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naar ons is gekomen om te kijken naar onze imitatie zwarte kerk. Deze mensen zijn zo
gebrainwasht door het koloniale verleden, zo totaal gedomineerd door ons gedachtegoed,
ze zijn wijsgemaakt dat ze zelf minder waard zijn. Laat een aantal mensen dan eens
zeggen: Godverdomme, wat zullen we nou krijgen?! Onze tradities, onze godsdienst, onze
manier van onderwijs moeten we die overboord gooien? Waarom eigenlijk? Dus die gaan
zich verzetten en dat noemen wij terrorisme. Snap je? En dan zeggen we: Maar nou ben je
een terrorist.
Maar denkt u dat dat ooit kan verdwijnen in de wereld? Ook dat scheve beeld van
discriminatie, die minderwaardigheid van bepaalde bevolkingsgroepen, kan dat ooit
nog...
Ja, hè? Kunnen we hier ooit nog vanaf? Ja, kan dat ooit nog goedkomen? Dat denk ik soms
ook.
We kunnen nu natuurlijk zeggen de kolonisatie of slavenhandel is nu niet meer
aanwezig.
Dat is precies wat ik met mijn kritiek op Rapoport bedoel, die zegt: De anti-koloniale
bevrijdingsbeweging is voorbij. Die is helemaal niet voorbij, dat is gewoon onzin. Dat is
helemaal actueel, van deze tijd en heel erg van nu. Mensen die nu zeggen: Maar wacht
even. Tot hier en niet verder. Nou is het een keer genoeg geweest. We gaan ons verzetten
tegen de koloniale dominantie en de westerse overheersing en de westerse onderdrukking
en dat gedoe met Zwarte Piet moet ook maar eens afgelopen zijn. Now it’s time for us to
stand up against those who dominate us. En dan zeggen we: Ja, maar ze moeten eigenlijk
die democratie krijgen van ons. Nee, maar nu begrijp je het een beetje, de achtergrond. En
dan denk je: De vraag is een beetje raar. Ze hadden al democratie totdat wij het kapot
gingen maken. Het was democratisch. Ze kozen hun eigen leiders. Ze waren het met elkaar
eens over wie hen zou moeten leiden. Er was super-democratie. En toen hebben wij
gezegd: Wacht even, dat is niet goed. Nee, wacht even, het niet dat zij niet goed genoeg
democratie hadden. Niet goed als in wij waren bang als de lokale leiders als regionale
machthebbers, omdat die leiders de taal niet spraken dus ze begrepen niet wat ze met
elkaar bespraken. Ze kozen hun eigen leiders, maar wij zeiden: Wij zijn de baas. Niet jullie
maar wij. Wij vertellen wel wie de baas is. Dus we hebben die traditionele structuren kapot
gemaakt ten behoeve van onze eigen machtsstructuur. We hebben onze eigen macht
opgelegd aan de traditionele structuren. Die traditionele structuren zijn gewoon voor een
groot deel kapot gemaakt en daar hebben we onze structuren voor in de plaats gezet en nu
zeggen we: Ja, maar je moet eigenlijk democratisch zijn. Ja, als je mensen gek wilt maken,
moet je het zo doen. Die mensen worden helemaal gek. Wat is nou precies de bedoeling?
En dan gaan ook nog zeggen, wanneer we eerst hebben gezegd dat ze in die kerken onze
Latijnse taal moeten spreken, onze rituelen en onze kazuivels en onze manieren in die kerk,
zeggen we: Ja, religie is eigenlijk niet goed. Excuse me?! Weet je, het is totale gekte. We
zijn seculier, weet je wel. We zijn modern. We doen niet meer aan religie. Oh?! Die mevrouw
die mij uitgenodigd had voor de kerk zei: Je zult wel trots zijn. En ik zei: Ik schaam me te
pletter. Ik wist niet hoe ik m’n rooie konen moest verbergen, want ik schaamde me te pletter.
Ik dacht: Waar ben ik terecht gekomen? Ik kon moeilijk zeggen: Ja, maar wij zijn modern, wij
doen niet meer aan religie. Dat durf je toch niet?
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Is het ook zo dat islam-terrorisme is ontstaan vanuit het post-kolonialisme?
Het verzet zich tegen de onderdrukking van de traditie, het verzet zich tegen de
geschiedenis, het verzet zich tegen onze dominantie, het verzet zich tegen die seculariteit.
Ze zeggen: Religie en traditie en onze traditionele waarden hebben wel degelijk belang. Het
verzet zich daartegen. Even voor alle helderheid en dat moet ik er wel bij zeggen: die
gewelddadige elementen zijn natuurlijk op geen enkele manier goed te praten. Het feit dat je
je verzet tegen de geschiedenis, tegen de onderdrukking van de traditie, tegen het
kolonialisme, slavernij geeft jou geen recht om andere mensen te vermoorden of op te
blazen. Het geeft je op geen enkele manier het recht om terrorisme te gebruiken, geweld te
gebruiken. Maar het maakt het, als je erover nadenkt op die manier, wel begrijpelijk hoe die
beweging tot stand komt. Waardoor het tot stand komt. Nu ben ik alleen even je vraag
kwijt…
Over specifiek het islam-terrorisme. Het oprichten van IS - heeft dat dan ook te maken
met dat zij in opstand komen tegen onderdrukking in gebieden in het Midden-Oosten
bijvoorbeeld? Nu nog, omdat zij recent zijn opgericht.
Ja, IS verzet zich natuurlijk tegen de situatie in Irak direct na de Amerikaanse inval. Kijk,
deze mensen, de soennieten, waren aan de macht in Irak. Door de Amerikaanse inval is
daar verandering in gekomen. Daardoor zijn de sjiieten aan de macht gekomen, de vrienden
van de Iranezen, van Iran, en die hebben al die soennieten eruit gegooid. En die soennieten
zijn in opstand gekomen tegen het feit dat ze eruit gegooid zijn door de sjiieten. Dus IS is
een soennitische organisatie die geënt is op de boosheid van soennieten na de
Amerikaanse inval. Dus het is een bijproduct van de Amerikaanse inval in Irak.
Ook weer dat verschil westerling en niet-westerling speelt ook daar een rol?
Nou, dan moet je eigenlijk, mag ik hierop schrijven? Dan moet je eigenlijk… Er zit zoals altijd
in elke organisatie hier (punt van piramide) aan de top mensen die een ander motief hebben
dan de mensen die hier (bodem van piramide) van beneden instromen. En de mensen die
zich verzetten tegen de sjiietische overheersing na de Amerikaanse inval zitten aan de top
van de organisatie. Deze groep mensen, de militanten. De mensen die zich aangetrokken
voelen tot deze beweging (bodem) hebben een ander motief om zich daartoe aan te sluiten.
Dus daar waar ik het heb over anti-westerse sentimenten, het verzetten tegen de
geschiedenis, tegen onze manier van aankijken tegen religie en traditie, zit veel meer bij de
mensen die zich aangetrokken voelen tot deze organisatie. De top van deze organisatie is
politiek gemotiveerd door de inval van de Amerikanen en die anti-soennitische houding die
vervolgens de Syrische regeringen hebben aangenomen. Dus hier zit een ander motief dan
hier. Ja, de top zijn de extreemste mensen. De mensen die overgaan tot moordpartijen.
En u gelooft dat we terrorisme aan kunnen pakken door juist de onderkant van de
piramide te benaderen?
Op een bepaald moment valt deze om (twee zijkanten piramide aanpakken). Als je die basis
kleiner maakt, valt de top weg. Die hebben dit nodig. Die proberen de piramide te verbreden.
Dus wat je moet doen is smaller maken.
Hoe denkt u dat we dit zouden kunnen doen?
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Door te zorgen dat deze mensen geen reden meer hebben om zich aan te sluiten. En dat is
het werk van de wijkagenten. Dat is wat er in de wijk gebeurt. Dan hebben de mensen hier
(bodem) geen reden meer om zich aan te sluiten en naar Syrië af te reizen en aan te sluiten
bij IS. Dus je moet bij de mensen aan de onderkant op de een of andere manier duidelijk
maken dat er andere manieren zijn om je boosheid, je woede, je uitsluiting, je gevoelens van
ontevredenheid te uiten.
Dus vooraf? Wanneer je dat pas doet als iemand een aanslag heeft gepleegd ben je al
te laat.
Ja. Sorry, nu heb ik jullie vragenlijst zitten bekladden. Ik krijg om half drie een andere
bezoeker, sorry. Als we snel praten, dan halen we het.
Gelooft u dat het terrorisme uiteindelijk echt uit de wereld verwijderd zal kunnen zijn,
in Nederland?
In Nederland hebben we geen terrorisme. Eén slachtoffer in de afgelopen vijftien jaar. In
Nederland hebben we geen terrorisme. In Nederland is er niks aan de hand. Dus in
Nederland bestaat het feitelijk niet. Is het uit Nederland weg te halen? Ja, sterker nog: dat
hebben we gedaan. Daar zijn we effectief mee bezig geweest. Dus het antwoord op je vraag
is: Ja. Kunnen we de wereldwijde beweging die zich verzet tegen de anti-westerse
dominantie nog onderdrukken? Ik denk het niet. Er is geen weg meer terug. Het is voorbij
met de westerse dominantie. De beweging die zich daartegen verzet en zegt: Jongens, jullie
hebben het leuk gehad tijdens de periode van kolonisatie, jullie dachten in de zestiger jaren
van we geven die mensen vrijheid en dan is het opgelost. Die beweging is niet meer weg te
krijgen. Nee, dat krijg je niet meer goed. De mensen die onderdrukt zijn in die periode
komen in opstand. En die opstand krijg je niet meer weg. Daar ben ik echt van overtuigd. De
protesten tegen Zwarte Piet worden elk jaar groter.
Wat vindt u bijvoorbeeld van maatregelen zoals Beatrice de Graaf zegt:
tegen-propaganda of onderhandelen of…
Onderhandelen kan werken, maar dan moet je wel mensen een politiek antwoord geven op
hun grieven. Een tegenboodschap is gewoon onzin, want dan zeg je: Je hebt ongelijk.
Iemand zegt: Luister eens. Wij zijn eeuwenlang onderdrukt en jullie hebben me vernederd
en mijn traditionele waarden kapot gemaakt en daar ben ik boos over. En dan zeg je: Je
hebt ongelijk.
Maar misschien tegen-propaganda tegen de organisaties?
Ik geloof niet in tegen-propaganda. Omdat de grieven die aan de beweging ten grondslag
ligt oprecht zijn, authentiek en ze menen het. Mensen menen en vinden de wijze waarop de
westerse wereld haar dominantie heeft verspreid, mensen menen echt dat het tijd wordt dat
we dat onder ogen zien en dat we daarmee ophouden. Dus ons verhaal van we moeten nog
even de democratie verspreiden in de wereld. Ze zeggen: Jongens, hou eens op. Het is
genoeg geweest. Jullie hebben je tijd gehad. Het is voorbij. En dat krijg je niet meer weg,
met geen tegen-propaganda, met niks. Heel groot, heel krachtig en heel explosief en die
krijg je niet meer weg. Dus je kunt hier en daar met onderhandelingsbewegingen wel plek
gunnen, insluiten een politiek alternatief bieden, maar in het grote verhaal van westerse
dominantie en de westerse grote rol is uitgespeeld, die krijg je niet meer weg.
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Maar er zijn natuurlijk ook verhalen van jongeren die zich aansluiten bij IS, omdat ze
zich echt aangetrokken voelen tot de IS en niet omdat zij woede voelen van de
geschiedenis, maar omdat ze echt geloven in de ‘goede daad’ van IS.
Natuurlijk zijn er mensen die daarin geloven. IS zegt: we bieden een heilstaat, het paradijs.
Ik geloof niet dat na alles wat er in Syrië en Irak is gebeurd, dat er nog iemand met droge
ogen kan beweren dat ze dat voor elkaar zullen boksen. Dat is gewoon onjuist. En je moet
wel stekeblind zijn als je dat niet ziet. Maar er zijn ook mensen die er niet meer uit kunnen,
omdat ze geen alternatief hebben, ze zijn daarin gerold en gestapt en ze weten dat als ze
eruit stappen dat ze gevangen genomen worden en in de gevangenis terecht komen. Die
mensen hebben geen toekomst meer. Die mensen kunnen geen kant meer op. Ze
verspreiden zich over het Midden-Oosten, Somalië, Syrië en die zullen daar weer opkomen
en die zullen de nieuwe jeugd aanspreken en een nieuwe golf tot gevolg hebben. Want de
potentie aan rekruteringen en het potentieel aan mensen die bereid zijn zich daarvoor in te
zetten is enorm groot. Dus dat gaat weer groeien. Het is alleen nu even weg uit Syrië en
Irak. Ze hebben aangetoond dat ze het niet voor elkaar krijgen, maar ze zullen zich weren
met de mensen die opnieuw worden gerekruteerd en dat gaat terugkomen. Daar ben ik
absoluut van overtuigd. Sorry. Als je nog wat vragen op de mail wilt zetten, zal ik proberen
ze te beantwoorden.
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Bijlage 3: resultaten van de enquête ‘Reactie niet-moslims op
islam-terrorisme’
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Bijlage 4: resultaten van de enquête ‘Reacties van moslims op
islam-terrorisme’
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AXM LOGBOEK
Datum

Omschrijving

Naam

Gespendee
rde tijd

04-03-2018 | 15:00

Afwerking hele PWS

Julia

3 uur

04-03-2018 | 14:00

Laatste punten

Elodie

4 uur

04-03-2018 | 12:30

afwerking

Julia

3 uur en 30
min

04-03-2018 | 08:30

Bronnenlijst

Elodie

2 uur

03-03-2018 | 16:00

afwerking, interpunctie

Julia

1 uur

03-03-2018 | 00:00

interpunctie

Julia

30 min

02-03-2018 | 22:00

werken aan dankwoord en interpunctie

Julia

1 uur en 30
min

02-03-2018 | 19:00

Conclusie, reflectie en dankwoord

Elodie

2 uur en 30
min

02-03-2018 | 19:00

werken aan de samenvatting

Julia

2 uur en 30
min

Reflectie:

de samenvatting is ongeveer af, kan misschien hier
en daar nog bijgeschaafd worden

01-03-2018 | 19:30

Onderzoeksmethode en conclusie en heel PWS
doorgelezen en aangepast

Elodie

4 uur

01-03-2018 | 15:00

laatste deelvragen bijwerken en beginnen aan
samenvatting

Julia

3 uur

28-02-2018 | 20:00

Onderzoeksmethode en inleiding aangepast en titel
gewijzigd (zie inleiding voor verantwoording)

Elodie

1 uur en 30
min

28-02-2018 | 18:00

Onderzoeksmethode

Elodie

30 min

28-02-2018 | 12:30

Inleiding

Elodie

1 uur

28-02-2018 | 10:30

PWS doorgelezen
Conclusie beginnetje
Gesprek met hoofdbegeleider

Elodie

2 uur

Reflectie:

Laatste dingen veranderen: voetnoten, conclusie,
enquêtes, methode, samenvatting

27-02-2018 | 20:00

Onderzoeksmethode bijgewerkt

Elodie

30 min
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22-02-2018 | 11:00

Methode uitgewerkt

Elodie

1 uur

21-02-2018 | 10:30

afronden deelvragen. Beginnen conclusie en
samenvatting

Julia

1 uur en 30
min

19-02-2018 | 16:00

Vierde deelvraag afgemaakt

Elodie

2 uur

19-02-2018 | 11:30

Vierde deelvraag

Elodie

1 uur

Reflectie:

Bijna klaar

19-02-2018 | 11:00

afmaken eigen deel en lezen Elodie's deel.

Julia

1 uur

18-02-2018 | 21:30

Afronden deelvragen. Enquetes en intervieuws
meer in deelvragen verwerke

Julia

2 uur

18-02-2018 | 17:00

Afronden deelvragen. Enquetes en intervieuws
meer in deelvragen verwerken.

Julia

1 uur

18-02-2018 | 15:00

Vierde deelvraag bijna afgerond

Elodie

1 uur en 30
min

15-02-2018 | 20:30

Verder gewerkt

Elodie

1 uur

Reflectie:

Goede bronnen gevonden

12-02-2018 | 11:30

Planning gemaakt tot aan voorjaarsvakantie

Elodie

1 uur

Reflectie:

Alle deelvragen zijn nu genoemd in het werkstuk,
alleen nog afmaken

12-02-2018 | 11:00

afronden deelvragen en mailtjes sturen naar
organisaties

Julia

1 uur

07-02-2018 | 10:00

doornemen deelvragen, verbeteren waar nodig

Julia

2 uur en 30
min

24-01-2018 | 10:30

Verder gewerkt aan derde deelvraag

Elodie

1 uur

Reflectie:

Bronnen goed selecteren
Niet te veel dingen erbij halen

24-01-2018 | 10:00

werken aan deelvragen.
Verschillende discriminatie- organisaties contacten
voor onze laatste deelvraag.

Julia

1 uur en 30
min

18-01-2018 | 11:30

Info opgezocht over 'reacties (niet-)moslims'

Elodie

30 min

Reflectie:

Goede selectie gemaakt van onderzoeken en
informatie
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17-01-2018 | 11:30

PWS globaal doorgelezen, foutjes verbeterd,
doorgewerkt aan tweede deelvraag (veel info
gevonden over moslims in Nederland en perceptie
islam NL)

Elodie

30 min

Reflectie:

Veel informatie gevonden over onderzoeken en
studies naar het onderwerp 'perceptie islam' en
'moslims in Europa'
Goed verder kunnen werken

02-01-2018 | 14:30

werken aan laatste deelvraag

Julia

1 uur en 30
min

21-12-2017 | 00:00

PWS gewerkt

Elodie

1 uur

Reflectie:

Helaas niet afgekregen

21-12-2017 | 00:00

afwerken 2e en 3e deelvraag en afwerken
interpunctie

Julia

1 uur

20-12-2017 | 14:30

PWS gewerkt

Elodie

9 uur

Reflectie:

Helaas niet afgekregen

20-12-2017 | 14:30

afwerken van 2e en 3e deelvraag

Julia

9 uur

20-12-2017 | 10:30

werken aan de tweede deelvraag

Julia

2 uur

Reflectie:

bespreken met Elodie of ik niet te erg uitwijk met
deze deelvraag

19-12-2017 | 16:30

Volgorde eerste deelvraag

Elodie

1 uur

19-12-2017 | 09:30

Eerste deelvraag afgemaakt, uitgebreide
geschiedenis

Elodie

3 uur

Reflectie:

Te uitgebreid?

18-12-2017 | 20:00

Eerste deelvraag verder uitgewerkt aan de hand van
het boek Jihadisme (Thomas Schmidinger)

Elodie

1 uur en 30
min

Reflectie:

Aan de hand van het boek veel relevante informatie
gevonden en verwerkt
Laatste deel afmaken

18-12-2017 | 11:30

werken aan de tweede deelvraag

Julia

1 uur

Reflectie:

meer structuur aanbrengen in alle informatie die je
nu in de tweede deelvraag hebt getypt

13-12-2017 | 10:30

Derde PWS-gesprek met hoofdbegeleider

Elodie

1 uur
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Reflectie:

Aandachtspunten voor het werkstuk:
- bij elke bewering bron vermelden
(haakjes/voetnoten)
- bronnen selecteren en daarmee verder werken

13-12-2017 | 10:30

3e gesprek PWS begleider

Reflectie:

Aandachtspunten voor het werkstuk:
- bij elke bewering bron vermelden
(haakjes/voetnoten)
- bronnen selecteren en daarmee verder werken

08-12-2017 | 21:30

Julia

1 uur

tweede deelvraag steeds iets meer uitwerken

Julia

1 uur en 30
min

08-12-2017 | 10:30

werken aan de tweede deelvraag

Julia

1 uur

07-12-2017 | 21:00

werken aan tweede deelvraag

Julia

1 uur

07-12-2017 | 16:00

plan van aanpak maken voor de rest van het
werkstuk

Julia

1 uur en 30
min

Reflectie:

duidelijke planning gemaakt. Er blijft een probleem
bij de enquêtes voor de moslims: door te weinig
moslims ingevuld.

07-12-2017 | 14:30

Plan uitgewerkt
Eerste deelvraag

Elodie

2 uur

Reflectie:

Duidelijkheid voor verloop werkstuk
Te weinig reacties op enquête van moslims

04-12-2017 | 15:30

Lezing Today's Middle East:
over de conflicten in het Midden-Oosten,
waaronder terrorisme door Carolien Roelants

Elodie

1 uur en 30
min

Reflectie:

Zinnige lezing over het onderwerp Midden-Oosten
en deels over het onderwerp terrorisme

04-12-2017 | 15:30

lezing terrorisme in het midden oosten

Julia

2 uur

Reflectie:

interessante lezing, veel nieuwe informatie
opgeschreven die we in de volgende deelvragen
kunnen toepassen

04-12-2017 | 11:30

Methode bijgewerkt
Eerste deelvraag

Elodie

1 uur

03-12-2017 | 22:00

werken aan derde deelvraag

Julia

1 uur
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Reflectie:

1e deelvraag is ongeveer af. Vanaf nu is het
misschien handiger gehele deelvragen te verdelen
om zo efficiënter te kunnen werken. Vandaar het
werken aan de derde deelvraag. Hierin wordt
redelijk veel herhaald van wat we al in de eerste
deelvraag hebben getypt.

03-12-2017 | 17:00

eerste deelvraag

Elodie

1 uur

01-12-2017 | 11:30

Informatie opgezocht
Eerste deelvraag bijgewerkt

Elodie

1 uur

29-11-2017 | 19:30

Eerste deelvraag afgemaakt

Elodie

1 uur en 30
min

Reflectie:

De volgorde is waarschijnlijk nog niet helemaal juist
in de eerste deelvraag
Geen lopend verhaal

29-11-2017 | 16:30

Eerste deelvraag
Theorie D.Rapoport bestudeerd

Elodie

1 uur en 30
min

29-11-2017 | 11:30

Werken aan derde deel vraag (beginnetje maken)

Julia

1 uur

29-11-2017 | 11:30

Werken aan derde deel vraag (beginnetje maken)

Julia

1 uur

29-11-2017 | 11:30

Nieuwe boeken geleend voor de volgende
deelvragen

Elodie

30 min

29-11-2017 | 10:30

boeken die we niet meer nodig hebben weer
terugbrengen

Julia

1 uur

28-11-2017 | 21:30

deelvraag 1

Julia

1 uur en 30
min

28-11-2017 | 21:00

Bronnen geselecteerd en een lijst van gemaakt
Bruikbare boeken opgezocht

Elodie

30 min

Reflectie:

+ Handiger om info te selecteren
- Alsnog heel veel bronnen

28-11-2017 | 18:30

bekijken documentaire 'Interview met de vader van
jihadist Sultan Berzel'

Julia

30 min

Reflectie:

goede informatie voor de derde deelvraag

28-11-2017 | 17:00

Aflevering Adieu God met Dennis Honing bekeken

Elodie

30 min

Reflectie:

Handige aantekeningen gemaakt
Bruikbaar voor derde deelvraag

28-11-2017 | 16:30

deelvraag 1 met interview Peter knooppe erin
verwerken

Julia

1 uur en 30
min
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28-11-2017 | 15:00

Enquêtes onder moslimgemeenschap in Nederland
verspreiden.

Julia

2 uur

Reflectie:

Omdat we aanzienlijk minder reacties op onze
enquêtes hebben van moslims dan van
niet-moslims heb ik de enquêtes niet alleen naar
moskeeën maar ook naar islamitische centra
gestuurd.

28-11-2017 | 13:30

Mailtjes beantwoord
Mailwisselingenlijst bijgewerkt
Verder gewerkt aan eerste deelvraag

Elodie

1 uur

Reflectie:

Helaas geen nieuwe afspraken (misschien andere
journalisten/politici benaderen?)

28-11-2017 | 11:30

Interview met Peter Knoope verwerkt bij methode
Eerste deelvraag verder gewerkt

Elodie

1 uur

27-11-2017 | 17:30

mail verstuurd naar Burgemeester Rotterdam
toespraak Burgemeester Aboutaleb bekeken en
aantekeningen gemaakt
Documentaires opgezocht m.b.t. ons onderwerp:
Jihad - the story of others, Mijn jihad

Elodie

30 min

Reflectie:

Veel mensen gevraagd om met ons in gesprek te
gaan
Niet al te veel nieuwe info blijven zoeken

27-11-2017 | 13:30

informatie opgezocht over bronnen
mailtjes verstuurd voor interviews: Nikki
Sterkenburg &amp; Dennis Honing, Abdelkader
Benali
interview met Peter Knoope uitgewerkt

Elodie

4 uur

Reflectie:

veel nieuwe info gevonden
niet te veel uitbreiden

26-11-2017 | 17:30

logboek bijgewerkt
mailwisselingen document bijgewerkt

Elodie

1 uur

Reflectie:

we hebben geen reacties op de mailtjes naar de
moskeeën in Nederland dus we moeten iets
bedenken waardoor we meer reacties van moslims
op de enquête zullen krijgen

26-11-2017 | 16:00

Interview uitwerken

Elodie

1 uur en 30
min

Reflectie:

Ondanks de achtergrondgeluiden is het gesprek
goed te horen
Veel interessante info

25-11-2017 | 14:00

Online enquêtes doornemen en doorsturen naar

Julia

2 uur en 30
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vooral meer moslims

min

Reflectie:

Nog niet zo veel moslims hebben de enquete
ingevuld dus hebben we gevraagd of meneer
abdelhamid deze enquêtes door wilde sturen naar
moslims uit zijn kring.

24-11-2017 | 11:30

Afspraak Peter Knoope

Julia

4 uur en 30
min

24-11-2017 | 11:30

Afspraak met de heer Peter Knoope

Elodie

4 uur en 30
min

Reflectie:

Er waren veel achtergrondgeluiden
Het gesprek kwam goed op gang
Soms het idee dat Peter Knoope de vragen niet al te
goed vond
Niet altijd precies de antwoorden op de vragen
Veel directe informatie gekregen

24-11-2017 | 10:30

Voorbereiden interview Peter Knoope

Julia

2 uur en 30
min

24-11-2017 | 08:30

Interview vragen bijgewerkt

Elodie

1 uur

Reflectie:

Bij de vragen de info die we hadden gevonden over
de visie van Peter Knoope toegevoegd
Misschien iets te lange, onduidelijke vragen?

23-11-2017 | 21:00

Interview vragen maken

Julia

1 uur

23-11-2017 | 16:30

College Beatrice de Graaf
Eerste deelvraag

Elodie

2 uur en 30
min

Reflectie:

samenvatting gemaakt van de visie van Peter
Knoope
samenvatting gemaakt van college Beatrice de
Graaf waarin veel werd gezegd over de golftheorie
vergeleken

Elodie

2 uur

Elodie

3 uur

Julia

3 uur

colleges zijn goede bronnen voor ons onderwerp
23-11-2017 | 11:30

info opgezocht eerste hoofdvraag

Reflectie:

terrorisme-experts opgezocht
college Beatrice de Graaf--&gt;kijken!

22-11-2017 | 10:30

informatie opgezocht over Peter Knoope
eerste deelvraag bijgewerkt

Reflectie:

terrorisme jaren zeventig nog toevoegen

22-11-2017 | 10:30

deelvraag 1 en interviewvragen Peter Knoope
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21-11-2017 | 11:30

Verder gewerkt aan eerste hoofdvraag

Reflectie:

Tekst aangepast en eerste twee deelvragen
afgemaakt
Opmerkingen voor aanpassingen toegevoegd en
vragen

08-11-2017 | 10:30

enquête verstuurd naar verschillende moskeeën
door het hele land
mailwisseling met terrorisme-expert Beatrice de
Graaf

Reflectie:

om veel moslims aan het woord te laten een
enquête gemaakt en naar moskeeën gestuurd
veel verschillende plaatsen in Nederland opgezocht

Elodie

1 uur

Elodie

1 uur

Elodie

1 uur

Elodie

30 min

n.a.v. het antwoord van mw. Beatrice de Graaf op
onze vraag voor een interview kregen we veel tips
die we in ons werkstuk gaan verwerken zodat we
indirect ook Beatrice de Graaf aan het woord laten
03-11-2017 | 11:30

terrorismedeskundigen opgezocht
verder gewerkt aan werkstuk

Reflectie:

de meningen van experts noemen in werkstuk;
interessante vergelijkingen

02-11-2017 | 13:00

info opgezocht over 'media' eerste deelvraag

Reflectie:

er is veel over te vinden
beperken tot rol media bij islam-terrorisme
ook algemene info media noemen (geschiedenis
van media)

01-11-2017 | 10:30

afmaken eerste deelvraag

Julia

1 uur en 30
min

01-11-2017 | 10:30

werkstuk verder uitgewerkt qua opmaak en info

Elodie

3 uur

Reflectie:

de volgorde van de info die we in de eerste
deelvraag willen vermelden moeten we goed
bepalen: wat is logisch en fijn voor de lezer? welke
info eerst? logisch verhaal?

29-10-2017 | 21:30

contacten zoeken voor interviews moslims

Julia

30 min

27-10-2017 | 12:30

Deelvraag 1

Elodie

1 uur

Reflectie:

ons onderwerp is heel breed en moet dus
afgebakend worden bij het vinden van info
veel bronnen te vinden

27-10-2017 | 10:30

afmaken inleiding, methode typen en eerste
deelvraag afmaken

Julia

2 uur
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25-10-2017 | 11:30

2e gesprek met meneer Kom

Julia

1 uur

25-10-2017 | 10:30

Tweede PWS gesprek met de hoofdbegeleider

Elodie

1 uur

Reflectie:

Aandachtspunten voor de volgende keer:
- Plan van Aanpak --&gt; methode: hoe zijn we aan
de informatie gekomen en waarom bepaalde
mensen geselecteerd? (Methode = na inleiding)
- In inleiding de politiek-maatschappelijke kritiek
aanhalen en benoemen (veel meningen, veel in het
nieuws, onze nieuwsgierigheid)
- Voorzichtig in woordkeuze en alle kanten belichten
en dit ook noemen
- Keuze maken in betrouwbare informatiebronnen,
ongeveer 2/3 bronnen per deelvraag
- Interview met expert: Beatrijs de Graaf (nieuw
boek)/Edwin Bakker (opnieuw mailen)
- Transparant zijn over de selectie van personen die
wij hebben geïnterviewd
- De Nederlandse moslim toelichten
- Meer moslims spreken

19-10-2017 | 13:00

interview uitgetypt en gefinetuned

Elodie

3 uur en 30
min

Reflectie:

ik ben heel erg blij met het interview en denkt dat
heel heel bruikbaar zal zijn voor ons onderwerp
omdat het niet mogelijk is om met (bijna) de hele
moslim-maatschappij in Nederland een interview te
hebben, moeten we een andere methode bedenken
om veel moslims aan het woord te laten
voor de variatie van ons onderzoek is het leuk dat
dit interview gehouden kon worden

16-10-2017 | 16:00

Interview uitgetypt

Elodie

1 uur en 30
min

Reflectie:

hoewel het uittypen van het interview best lang
duurt, is het fijn om het gesprek opnieuw te horen
en te kunnen verwerken in ons werkstuk

12-10-2017 | 15:00

Interview uitgetypt

Elodie

2 uur

Reflectie:

het interview hebben we opgenomen via een
mobiele telefoon dus het uittypen duurt best lang
misschien voor de volgende keer een andere
methode...

12-10-2017 | 13:30

Interview met dhr. Abdelhamid

Elodie

1 uur
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Reflectie:

we vonden het best spannend omdat dit het eerste
interview van ons onderzoek was
het gesprek kwam heel makkelijk op gang en dhr.
Abdelhamid nam echt de tijd voor ons
het was een goed en open gesprek
de samenwerking tussen ons bij het stellen van de
vragen en het leiden van het gesprek verliep goed
goed om te onthouden voor de volgende keer: we
hoeven niet zo zenuwachtig te zijn

06-10-2017 | 09:30

gewerkt aan eerste deelvraag en interviewvragen

Reflectie:

bij de interviewvragen vonden we het lastig om te
bepalen welke vragen wel/niet geschikt waren
goed dat we het samen deden, veel ideeën en
goede vragen bedacht

06-10-2017 | 09:30

Elodie

4 uur en 30
min

afmaken 1e deelvraag, inleiding typen en interview
vragen maken.

Julia

4 uur en 30
min

05-10-2017 | 09:30

gewerkt aan eerste deelvraag en afspraak gemaakt

Elodie

5 uur

Reflectie:

ik vond het lastig om mijn onderwerp van de eerste
deelvraag af te bakenen bij het zoeken en vinden
van informatie
ik moet er goed op blijven letten dat ik niet te veel
extra info ga vermelden en alle bronnen als waar
aanneem
goed dat we de eerste deelvraag hebben
verdeeld/opgesplitst zodat we beiden veel konden
doen en dus ver zijn gekomen
het was heel leuk dat dhr. Abdelhamid zo positief
reageerde op het maken van een afspraak voor een
interview met ons over dit onderwerp

05-10-2017 | 09:30

werken aan eerste twee deelvragen

Julia

4 uur en 30
min

04-10-2017 | 13:00

mensen contacten. inhoudsopgave maken. eerste
deelvraag maken.

Julia

1 uur

04-10-2017 | 12:00

begonnen aan het werkstuk en info opgezocht

Elodie

2 uur en 30
min

Reflectie:

het was meteen duidelijk dat er over ons
onderwerp veel informatie te vinden is
lastig om duidelijk af te bakenen waar ons werkstuk
en onderzoek over gaat, hier moeten we dan ook
goed op blijven letten
fijn dat er zoveel bronnen beschikbaar zijn, wel
belangrijk om deze goed te onderscheiden tussen
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bruikbaar en onbruikbaar - betrouwbaar en
onbetrouwbaar
04-10-2017 | 10:00

mensen contacten. inhoudsopgave maken. eerste
deelvraag begonnen

Julia

1 uur en 30
min

22-09-2017 | 11:30

Plan van aanpak gemaakt

Elodie

30 min

Reflectie:

Het was fijn en goed om samen een planning te
maken en te overleggen welke deadlines voor ons
beiden het handigst uit kwamen

22-09-2017 | 11:30

maken plan van aanpak planning tot de concept
versie

Julia

1 uur

21-09-2017 | 11:30

Begonnen met informatie zoeken over te willen
houden interviews

Julia

1 uur

21-09-2017 | 11:30

Begonnen aan het plan van aanpak
Mail gestuurd naar Edwin Bakker,
terrorismedeskundige, om een afspraak te maken

Elodie

1 uur

Reflectie:

Grove schets gemaakt voor plan van aanpak voor
aankomende weken
Rekening gehouden met drukke weken en minder
drukke weken

20-09-2017 | 10:30

Eerste gesprek met de PWS-hoofdbegeleider.

Elodie

30 min

Reflectie:

Afgesproken:
- kritisch kijken naar wie we bedoelen met 'de
moslim-maatschappij'.
- in hoeverre is het islam-terrorisme in Nederland
actief (in de vorm van steun, organisaties)?
- informatie zoeken over onderzoek dat al over dit
onderwerp gedaan is (Google Scholar, CBS).
- tijdsperiode bepalen (misschien vanaf 9/11/2001).
- welke methodes gaan we gebruiken, hoe gaan we
antwoorden verkrijgen (literatuur, interviews,
documentaires)?
- voor de volgende afspraak: PLAN VAN AANPAK
maken.

23-08-2017 | 16:30

Bronnen gezocht en vermeld volgens Harvard
Systeem

Elodie

1 uur

Reflectie:

Er waren veel boeken te vinden die we konden
gebruiken
We wisten goed welke boeken we wel konden
gebruiken voor ons onderzoek en welke boeken
niet
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23-08-2017 | 12:30

Oriëntatie onderwerp
Kennismaking PWS-tool (AXM) door meneer Kom

Reflectie:

Mindmaps gemaakt over verschillende
onderwerpen:
1. mindmap over 'Sociaal-maatschappelijk (met
geschiedenis)' onderwerp
hier kwam uit dat we psychologie interessant
vinden en iets over geschiedenis én actualiteit
willen en religie en ethiek vinden we leuk. Deze drie
willen we combineren
2. mindmap over 'Feminisme'
hier kwam uit dat we dit een te breed onderwerp
vonden en niet precies wisten welke richting we op
willen

Elodie

4 uur

Elodie

4 uur

Julia

1 uur en 30
min

De oriëntatiefase duurde best lang, omdat we veel
dingen interessant vonden
Uiteindelijk kwamen we op het onderwerp:
opkomst terrorisme i.c.m. media
We hadden meteen veel ideeën en plannen, zoals
interviews met terrorismedeskundigen en een
psycholoog
22-08-2017 | 11:00

Algemene uitleg PWS klas 6
Eerste werkmiddag en start oriëntatiefase

Reflectie:

We vonden het lastig om een uiteindelijk onderwerp
te bedenken
Veel onderwerpen vonden we interessant, maar
vaak te breed
Mindmaps maken hielp erg bij het selecteren van
onderwerpen en liet duidelijk zien of een
onderwerp geschikt was of niet en op welke
onderwerpen het betrekking had

17-12-2004 | 16:00

Lezing terrorisme
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PLAN VAN AANPAK
PROFIELWERKSTUK VAN:

Julia van der Post
Elodie Harreman

Vakken

●
●
●

Maatschappijleer
Geschiedenis
Levensbeschouwing

Hoofdvraag van je
onderzoek

●

Wat is de impact van islam-terrorisme op de
Nederlandse samenleving?

Deelvragen die
daarop aansluiten

Hypothesen /
verwachtingen

1. Wat is de ontwikkeling van terrorisme en hoe is de islam
en het islam-terrorisme ontstaan?
2. Wat zijn de drijfveren van islam-terroristen en hoe gaat het
radicaliseringsproces in zijn werk?
3. In hoeverre is islam-terrorisme aanwezig in Nederland?
4. Wat zijn de reacties van en gevolgen voor niet-moslims en
moslims op islam-terrorisme in Nederland?

●
●
●

Grote impact
Vooral in deze tijd groot
Verdeeldheid tussen moslims en niet-moslims in
Nederland
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Werkwijze / Methode:

●

Hoe wil je het
aanpakken?
Waar haal je je info
vandaan?

●

Wat ga je doen?
Welke plannen heb je
voor je aanpak?

Informatiebronnen
Hulpmiddelen

Allereerst gaan we ons verdiepen in de geschiedenis
van het islam-terrorisme en de islam, zodat we over
een brede kennis beschikken. Daarna zullen we
inzoomen op de Nederlandse samenleving en het
onderwerp vanuit verschillende kanten belichten.
De interviews willen we snel plannen, zodat we daar
de tijd voor hebben en in heel ons werkstuk kunnen
gebruiken.

●
●
●

Interviews, enquêtes en persoonlijke ervaringen
Literatuur (boeken en internet)
Colleges en lezingen over het onderwerp

●
●

Interviews samen
Julia richt zich meer op de psychologische kant en
Elodie op de geschiedenis, samen onderzoeken we
de maatschappelijke kant en vormen we de conclusie

Wat? Waar? Bij wie?

Taakverdeling
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