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 België: het activisme van Sharia4Belgium

 Nederland: het activisme van Sharia4Holland, Team Free 
Saddik / Behind Bars, Straat Dawah

 Duitsland: het activisme van Millatu Ibrahim / Tauhid Germany, 
Die Wahre Religion en het Pierre Vogel netwerk

 Het verzet van de activistische daʿwa: confrontatie, 
verdraaiing, accommodatie en ontwijken
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Aanleiding onderzoek

 Observaties binnen salafisme-onderzoek:
 Vertrek van een groep bij As Soennah moskee (en uit beeld 

raken bij onderzoek) 2008

 Opkomst van Sharia4Belgium met militant activisme en publieke 

da`wa 2010

 Opkomst Team Free Saddik met daarin degenen die As Soennah 

‘verlaten’ hadden 2009 / 2010

 Soortgelijke ontwikkelingen in Duitsland 2010 / 2011

 Wat is de aard van dit type activisme, hoe werkt 
het? Type the footer here 3

Theoretische en methodologische 
keuzes

 Nadruk lag op begrijpen van het soort activisme 
en wereldbeeld activisten, niet op veiligheid en 
dreiging

 Activisten, islamitische organisaties, overheid, 
media maken deel uit van dezelfde socio-
politieke context  interactie

 Etnografisch onderzoek aangevuld met 
analyses van videos, audio en teksten (slechts 
beperkt gelukt)
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Daʿwa-activisme & Verzet

 Daʿwa-activisme

 Vorm van politiek en religieus activisme

 Confrontatie en verzet in vorm van islamitische missiewerking en 

politiek spektakel, maar ook kleinere, subtielere vormen 

 Counter-conduct:

 ‘not to be governed like that, by that, in the name of those 

principles, with such and such objective in mind and by means of 

such procedures, not like that, not for that, not by them’ 

(Death/Foucault, p. 17)

 Verzet tegen de ‘regulering’ van moslims en poging om een 

eigen ruimte te scheppen en te beschermen gebaseerd op de 

eigen lezing van islamitische tradities
5

België - het activisme van 
Sharia4Belgium 
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Spektakelactivisme

 al-wala’ wa-l-bara’ 

 oppositionele argumenten

 ‘image events’

 Media aandacht als doel

 Confrontatie, verstoring en beledigen

 Spektakelactivisme maakt Sharia4Belgium groter, maar draagt 
ook bij tot ondergang

 Grotere inbreuk privésfeer

 Onderling wantrouwen

 Najaar 2012: tijd van missie is voorbij
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Nederland: het activisme van Team Free 
Saddik/Behind Bars, Straat Dawah en
Sharia4Holland 
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De opkomst van de netwerken
 Samenspel tussen persoonlijke factoren, het 

antiradicaliserings- en integratiebeleid, media-aandacht en 
ontwikkelingen binnen de moslimgemeenschappen

 Belangrijke ontwikkelingen in de context

 9/11

 ‘matiging’ As Soennah moskee 

 Keniagangers

 War on Terror (gevangenschap en verhalen over 

martelingen)

 Overheidsbeleid van focus op ‘salafisme’ naar ‘jihadisme’

 Sharia4Holland krijgt de meeste aandacht in beleid en media

 Syriëgangers fenomeen verandert de context opnieuwType the footer here 9

Het activisme van de Nederlandse 
netwerken
 Losse verbanden van vrienden, familieleden en 

kennissen die in elkaar ideologische 
geestverwanten zagen, kameraadschap en 
broederschap vonden en elkaar opzochten naar 
aanleiding van concrete issues

 ‘Democratie = Hypocrisie’

 Politieke gevangenen 

 ‘Huismoslims’ 

 Verdediging van de islam
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Identiteit en subjectiviteit

 Wie willen ze zijn, hoe horen ze te zijn (en 
volgens wie) en hoe zijn ze uiteindelijk

 ‘Radicaal’  ‘Standvastig’ en ‘Strijders’

 ‘Gematigd’  ‘Ware’ moslims en ‘Standvastig’

 ‘Gevaarlijk’ / ‘Gek’ /  ‘Rechtvaardig’ en 
‘Actiebereid’

Type the footer here 11

Duitsland: het activisme van Millatu 
Ibrahim/Tauhid Germany, Die Wahre 
Religion en het Pierre Vogel-netwerk
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De Duitse da‘wa-netwerken

2010 – begin 2013:

 De opkomst van een
nieuwe generatie activisten: 
Millatu Ibrahim

 De rellen van Solingen en Bonn in mei 2012

 Teloorgang van het da‘wa-activisme: 
repressieve aanpak vanuit de overheid; vertrek
van activisten
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De Duitse da‘wa-netwerken

Sinds zomer 2013: 
 Opleving van het da‘wa-activisme

 Terugkomst van Pierre Vogel en Sven Lau uit
Egypte

 Forse uitbreiding van de LIES!-campagne van 
Ibrahim Abou Nagie

 Tauhid Germany als opvolger van Millatu Ibrahim

 Nieuwe groepen zoals Ansaar International, Ansarul
Aseer Hulp voor Syrië, solidariteit met 
gevangenen
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De rol van sociale media

Connective action: 

 geen nauwkeurig afgebakende collective
identiteit nodig

 Coproductie en codistributie van inhoud via 
sociale media

 Activisten geven eigen interpretatie aan de 
acties en de ideeën daarachter

 Voorbeeld: de LIES!-campagne

Type the footer here 15

De activistische daʿwa in verzet
 Positionering activisten:

 Verwerpen

 Omkeren

 Accommodatie

 Ontwijken

 Creëren en beschermen ‘eigen ruimte’

 Vroomheid

 Standvastig

 Vrij

 Krachtig

 Diversiteit binnen de netwerken

 Mate van confrontatie

 Connective action 16
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 De politieke boodschap van de activisten

 Zit in inhoud en vorm 

 Raken thema’s en motieven die veel breder leven: islamofobie, militaire 

interventies, vrijheid van meningsuiting, positie van islam, maar 

consequent ingekaderd als ‘oorlog tegen islam’

 Hun activisme en de reactie daarop maken de politieke boodschap 

nagenoeg onzichtbaar

 Het activisme wordt mede mogelijk gemaakt door media en overheid  het 
voedt het activisme, men reageert erop en men wordt er door gevormd

 De activisten zijn niet immuun voor de overheid, maar het is voor de overheid 
lastig om er controle over te krijgen
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Verschillen tussen netwerken
 Leiderschap en gezag

 S4B / S4H: Abu Imran

 Dui: Wel leiders, geen organisaties, behalve virtueel

 Ned: Geen uitgesproken leiders, wel los georganiseerde 

verbanden en (mislukte) pogingen voor sterkere organisaties

 Pionierspositie Sharia4Belgium

 Relatie met Islam4UK (Choudary)

 Overheidsbeleid

 Dui: repressief en op niveau länder

 Ned: Zoeken en combinatie repressief en preventie

 Bel: Sterk repressief
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Conclusie

 Confrontatie met de overheid draagt bij aan sterke collectieve 
identiteit maar beperkt deze ook

 Repressie werkt, maar werkt ook averechts

 Preventie wordt bemoeilijkt door wantrouwen tov overheid die zich 
ook uitstrekt naar islamitische organisaties die meewerken aan 
preventie

 Contact met media werkt ‘empowerment’ in de hand, maar werkt ook 
‘disempowerment’

 Eerste kritiek komt uit de hoek van moslims zelf, is verdeeld en 
draagt bij aan de zelfpositionering van activisten als ‘ware’ moslims

 Kritisch geluid van moslims dringt nauwelijks door naar breder 

publiek of beleid
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