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Dit overzicht is samengesteld op basis van 
openbare bronnen, waaronder rapportages 
en jaarverslagen van de AIVD, discussies 
en aankondigingen op diverse internetfora, 
registers van de Kamer van Koophandel, 
de archieven van NRC Handelsblad, 
de Volkskrant, Trouw en Algemeen Dagblad, 

boeken over salafisme in Nederland en 
mededelingen op salafistische websites. 
Gezien de snelle ontwikkelingen binnen 
het salafistische netwerk kan dit overzicht 
niet als volledig worden beschouwd, maar 
eerder als een betrouwbare indicatie.
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De aantrekkelijke antwoorden van de zuivere islam

Door Sh e i la Ka m e rma n en
Di m i tri Tok m etzi s
Rotterdam, 16 okt. Zusters met vra-
gen over de islam kunnen haar bellen.
Samira (25) uit Geleen, getrouwd en drie
kinderen, zal altijd proberen te helpen.
Ze draagt zwarte, alles verhullende kle-
ding, en een zwarte hoofddoek. Ze ver-
telt enthousiast over het geluk dat die
religie haar heeft gebracht. Ze zou dat
ook zoveel andere jonge moslims gun-
nen. Meisjes die met „glitters, franje en
sieraden” door het leven gaan. Net als
Samira vroeger, toen ze God nog niet
had gevonden.

Steeds meer moslimjongeren in Ne-
derlands voelen zich aangetrokken tot
de radicale islam, bleek vorige week uit
een rapport van de Algemene Inlichtin-
gen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Voor-
al het politieke salafisme, een ultraor-
thodoxe stroming die terugkeer predikt
naar de zuivere islam, groeit. Deze stro-
ming is meestal niet gewelddadig maar
wel onverdraagzaam en antidemocra-

tisch, stelt de AIVD. Het gevaar bestaat
dat radicale moslims zich steeds meer
van de Nederlandse samenleving zullen
afkeren. Daarnaast zouden de salafisten
hun invloed uitbreiden via allerlei cul-
turele verenigingen. Relaties tussen
moslims en niet-moslims zullen verder
verstoord raken, vreest de AIVD.

De stroming trekt vooral tweede en
derde generatie moslimjongeren,
meestal in Nederland geboren, in elk
geval opgegroeid. Het gaat om gemargi-
naliseerde jongeren die het gevoel heb-
ben in Nederland niet écht geaccepteerd
te worden maar ook weinig binding
voelen met het land van hun ouders.
Maar ook veel hoger opgeleide jongeren
interesseren zich voor het salafisme.
Zo’n 20- tot 30 duizend jongeren zijn
vatbaar voor de salafistische denkbeel-
den, 2.500 van hen zijn activistisch.
Waarom heeft juist de ultraorthodoxe
islam zo’n aantrekkingskracht?

Moslimjongeren voelen zich aange-
vallen op hun moslimzijn, zegt Halim
El Madkouri, programmanager religie
en identiteitsvraagstukken van kennis-
instituut Forum. „Ze hebben in Neder-
land weinig ruimte om hun eigen iden-
titeit te beleven. Als de islam wordt aan-
gevallen, voelen zij het in hun hart.” De
islam van hun ouders beschouwen ze als
een ‘relaxte’ islam, zegt hij, waarmee ze
niet kunnen terugslaan. Met een radica-
le versie van de islam wel.

Samira uit Geleen werd nieuwsgierig
naar de zuivere islam na een lezing van
een jongerenprediker in de moskee in
Geleen. Nu is haar favoriete prediker
Aboe Ismaïl, van de As Soennah-moskee
in Den Haag. Aboe Ismaïl preekt ook af
en toe in Roermond. Hij is een van de
vijftien ervaren en invloedrijke predi-
kers die rondreizen en door het land le-
zingen geven. Zij hebben meestal ban-
den met een van de vier salafistische bol-
werken in Nederland (in Tilburg, Eind-
hoven, Den Haag en Amsterdam).

De predikers zijn mannen van dezelf-
de generatie als de jongeren voor wie ze
preken. Ze preken in het Nederlands, de
meeste moslimjongeren spreken niet of
slecht Arabisch. Ze zijn vaak van Marok-
kaanse afkomst. Aboe Ismaïl is net als
Suhaib Salam uit Tilburg, Abdul Jabbar
van de Ven (een bekeerling verbonden
aan stichting Al Waqf in Eindhoven) en
de Belgische Suleyman Ibn Haroen bij-
zonder populair. Er zijn zo’n twintig
jongerenpredikers reeds actief en nog
zo’n twintig in opleiding. De predikers
zijn, naast de vele lezingen die ze geven,
zeer actief op het internet. Zo zijn de
preken live te volgen via paltalk, een
groepsforum waarop ook een videover-
binding mogelijk is. Op internet circu-
leren ‘programmaboekjes’ met aankon-
digingen van predikers op paltalk.

Deze predikers hebben zo’n grote in-
vloed juist omdat ze zo actief zijn, zegt

El Madkouri. De neoradicalen (term van
de AIVD) zijn militanten, zegt El Mad-
kouri, die steken altijd meer tijd en
energie in ‘de zaak’ dan gematigde groe-
pen. Volgens de AIVD zijn de ‘neo -radi-
calen’ goed georganiseerd en minder
gefragmenteerd dan andere of eerdere
stromingen binnen de islam. „Op inter-
net komen deze mensen wereldwijd da-
gelijks met tientallen nieuwe sites”,
zegt Al Madkouri. „Het tegenaanbod is
bijzonder mager.”

De preken van Aboe Ismaïl op inter-
net worden drie- tot vierduizend keer
beluisterd. Zijn preek ‘De Dood’ over de
dood van een 21-jarige ‘broeder’, werd
50.000 keer gedownload. Het is een
sterk opgebouwd verhaal dat wordt af-
gewisseld met gezongen verzen, mu-
ziek en geluideffecten. Aboe Ismaïl legt
in zijn preek uit wat de dood inhoudt en
beschrijft het proces van overlijden. „Er
is niets afschuwelijker dan de dood-
strijd. (...) Dan pas besef je hoe belang-

rijk het is om volgens Allah’s wil te le-
ven. Dan verlang je niet meer naar die
gezellige disco-avond.”

De groei van het salafisme is volgens
Aboe Ismaïl het gevolg van de Neder-
landse invloeden op de opvoeding van
moslimjongeren. „Je wordt grootge-
bracht met het idee dat je kritisch moet
denken. Als je als jongere met vragen
zit, of kritisch bent over het geloof, vind
je in de meeste moskeeën weinig ge-
hoor. De imam daar zegt ‘zo zit het,
punt uit’. Natuurlijk gaan jongeren dan
op zoek. Wij leggen veel meer uit, ko-
men altijd met bewijzen. Als we een ant-
woord geven, vertellen we ook op welke
onderdelen van de koran en de soennah
(leven van Mohammed, red.) dat geba-
seerd is. En er is altijd ruimte voor dis-
cussie. We zijn wat dat betreft helemaal
niet radicaal zoals de AIVD wil doen ge-
loven. We zijn juist heel gematigd.
Soms word ik zelf ook aan het denken
gezet over mijn geloof doordat een leer-
ling een goede opmerking maakt.”

Volgens een onderzoeker van de
AIVD, die meewerkte aan het rapport
maar zijn identiteit niet mag prijsge-
ven, is het salafisme aantrekkelijk om-
dat het pasklare antwoorden biedt. Op
de websites krijgen jongeren antwoord
op alle vragen. Van ‘mag je je wenkbrau-
wen epileren’ tot ‘wie gaat er naar de
hel’, hoe je als moslim moet gedragen in
het bijzijn van de andere sekse en hoe je

moet omgaan met ongelovigen. Meer
gematigde stromingen zijn genuan-
ceerder, komen met complexere ant-
woorden. De AIVD-onderzoeker: „Het
wereldbeeld van de salafisten is simpe-
ler. Dat doet het goed bij jongeren.”

Dat blijkt uit de populariteit van de
wekelijkse lessen in de salafistische ge-
loofsleer die in jongerencentra en mos-
keeën worden gehouden. Suhayb Salam
uit Tilburg – zoon van imam Ahmed Sa-
lam, die weigerde minister Verdonk een
hand te geven – heeft reeds in vijf steden
(Utrecht, Tilburg, Amsterdam, Ede en
Den Haag) een opleidingsinstituut op-
gezet; het Instituut voor Opvoeding en
Educatie. Rotterdam volgt binnenkort.
In sommige steden is het aantal lessen
uitgebreid vanwege de grote belangstel-
ling van jongeren voor deze lessen. De
cursussen worden overwegend gegeven
door Salam zelf.

„Als je in een land leeft”, zegt Samira
uit Geleen, „moet je je houden aan de
wetten en regels van dat land. Dat is lo-
gisch. Zo is het met de wereld van God
ook. God is barmhartig en vergevings-
gezind maar je moet je wel aan zijn re-
gels houden. Als je dat doet, is er hope-
lijk in het hiernamaals een mooi plek-
je.” Samira volgt de regels zo nauwgezet
mogelijk en voelt zich gelukkiger dan
ooit. „Ik ben absoluut een beter mens
geworden, zegt ze. Rustiger, liever, fij-
ner om mee om te gaan.”

Samira’s echtgenoot (28) spreekt re-
gelmatig – vaak Marokkaanse – rond-
hangende jongeren aan op straat en
vraagt of ze zin hebben om gezamenlijk
het avondgebed. Sommigen doen dat
ook en vaak, zegt Samira, vinden ze het
best interessant.

De AIVD heeft de indruk dat de ach-
terban van de predikers vaak minder
streng is in de leer dan de predikers zelf.
De predikers, stelt de dienst, „zien in
dat veel jongeren de terugkeer naar de
zuivere islam niet onmiddellijk be-
schouwen als oplossing voor de proble-
men waar ze onder gebukt gaan”. El
Madkouri vindt het vooral positief dat
de achterban geweld lijkt af te zweren
en dat de predikers daarin meegaan. Be-
langrijk is, denkt hij, dat jongeren die
ervoor kiezen orthodox te worden, die
ruimte krijgen. „Dat is ongevaarlijk, zo-
lang we ze niet ridiculiseren.”

De Haagse prediker Aboe Ismaïl be-
strijdt dat politieke salafisten – al
noemt hij zichzelf liever een aanhanger
van de zuivere islam – gewelddadig zijn
en streven naar invloed in allerlei vere-
nigingen. „Onze preken gaan over nor-
male zaken die met het geloof te maken
hebben, waar jongeren tegenaan lopen.
Ze gaan ook niet over maatschappelijke
kwesties. Daar houden we ons niet be-
zig. De AIVD maakt ons veel groter dan
we zijn. Ons enige doel is mensen te lei-
den naar het paradijs.”

Ultraorthodoxe islamvariant salafisme wint snel terrein onder zoekende Nederlandse moslimjongeren
Salafistische jongeren voelen
het in hun hart als de islam
wordt aangevallen. „Met de
relaxte islam van hun ouders
kunnen ze niet terugslaan, met
een radicale versie wel.”

Predikers geven veel
lezingen en zijn zeer

actief op internet

Ba k k e r Sc h ut (1941-2007)

Bekend dankzij RAF
Pieter Herman Bakker
Schut begon in de sociale
advocatuur. „Bij de RAF-
verdachten had ik
sympathie voor hun
ideologisch gedachtegoed.”

Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 16 okt. Strafpleiter
Pieter Herman Bakker Schut is za-
terdag op 66-jarige leeftijd overle-
den. Bakker Schut begon zijn car-
rière aan het begin van de jaren ze-
ventig in de sociale advocatuur.
Landelijke bekendheid kreeg hij
met de verdediging van verdach-
ten van de Duitse terreurorganisa-
tie Rote Armee Fraktion (RAF).

Bakker Schut (Haarlem, 1941)
had samen met zijn vrouw, Adèle
van der Plas, een advocatenkan-
toor. Bijna dertig jaar waren ze
een stel en al die jaren hebben ze
ook samengewerkt als strafadvo-
caat. Eerst in een collectief en
sinds 1994 in hun eigen kantoor
aan de Prinsengracht.

Bakker Schut studeerde rechten
in Leiden en was een leerling van
de hoogleraar strafrecht Toon Pe-
ters. Hij promoveerde ook bij
hem. Zijn proefschrift – Po l i t i s ch e
Verteidigung in Strafsachen – gaat
over de processen die in de jaren
zeventig in West-Duitsland ge-
voerd werden tegen leden van de
RAF. Van zijn proefschrift ver-
scheen ook een handelseditie
waarvan zo’n dertigduizend stuks
zijn verkocht. Met de opbrengst is
zijn eigen rechtsbijstand aan de
RAF-leden gefinancierd.

In de loop der jaren gingen Bak-
ker Schut en Van der Plas steeds
meer ‘gewone’, commerciële straf-
zaken doen. „De radicale opposi-
tie, de links gemotiveerde mensen
die zodanig ageren dat ze een ad-
vocaat nodig hebben, zie ik niet
meer”, zei Bakker Schut zeven
jaar geleden in een vraaggesprek
met NRC Handelsblad. „Bij de RAF-

verdachten kon ik sympathie op-
brengen voor hun ideologische
gedachtegoed: de aanvallen op
Amerikaanse oorlogsinstituties
die instrumenteel waren voor de
strijd in Vietnam. Maar bij mijn
huidige cliënten heb ik ook niets
tegen de daden, de drugssmokkel
zelf. Die lokt de staat immers uit
doordat de overheid weigert deze
kwestie op een andere dan straf-
rechtelijke manier te regelen.”

Bakker Schut was advocaat van
drugshandelaar Mink K. en de
Koerd Hüseyin Baybasin. In april
deed Bakker Schut, namens Bay-
basin aangifte tegen een hoge
ambtenaar van het ministerie van
Justitie. De ambtenaar zou be-
trokken zijn geweest bij pedofilie
en deelname aan een criminele or-
ganisatie. Baybasin is tot levens-
lang veroordeeld wegens handel
in heroïne en moord. Hij vindt dat
hij slachtoffer is geworden van een
complot waarbij de Nederlandse
autoriteiten samenwerken met de
Tu r k s e .

Gisteren maakte de orde van ad-
vocaten bekend dat Bakker Schut
postuum de Amsterdamse Deken-
prijs krijgt toegekend, een onder-
scheiding voor de beste advocaat
van Amsterdam.

Bakker Schut (Foto NRC Handels-
blad, Vincent Mentzel)

Lightrail
dendert door
Leids college

In Leiden wil de oppositie
het college naar huis
sturen. Aanleiding is een
ruzie over het tracé van de
RijnGouwelijn: dwars door
de stad of eromheen.

Door Bri a n va n d e r Bol
Leiden, 16 okt. Leiden verkeert
in een bestuurlijke crisis. Vorige
week stapten de twee SP-wethou-
ders op uit onvrede over het stand-
punt van de rest van het college
over het lightrailproject RijnGou-
welijn tussen Gouda en de kust.
Een ‘rompcollege’ van PvdA,
GroenLinks en ChristenUnie bleef
aan. Maar de oppositie is van plan
om vanavond ook het restant van
het college naar huis te sturen.

De basis onder het Leidse colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders is al wankel sinds de gemeen-
teraadsverkiezingen van maart vo-
rig jaar. Twee partijen in het nieu-
we college (PvdA en GroenLinks)
waren een voorstander van een tra-
cé van de lightrailverbinding Rijn-
Gouwelijn (RGL) door de
Breestraat, de twee andere partijen
(SP en ChristenUnie) waren tegen.
Dit probleem werd opgelost door
de bevolking via een referendum
te laten beslissen over dit voor de
stad zo ingrijpende plan.

En Leiden sprak zich uit. Bijna
70 procent van de opgekomen Lei-
denaren stemde op 7 maart tegen
de RGL. Dit ‘nee’ bleek echter wei-
nig waard, want niet de gemeente,
maar de provincie is verantwoor-
delijk voor het openbaar vervoer.
De tijdelijke Zuid-Hollandse gede-
puteerde voor verkeer en vervoer
Govert Veldhuijzen (CDA) – h ij
vervangt de zieke Asje van Dijk
(CDA) – noemt het Leidse referen-
dum daarom een „gigantische ver-
gissing”.

De provincie bleek niet van plan
om de RGL dan maar om het cen-
trum heen te leggen. Deze zomer
liet de provincie bovendien weten
niets te zien in een alternatief plan
van de gemeente. De gemeente
zou vrije busbanen willen aanleg-
gen over de Hooigracht-Lange-
gracht. Die zouden bij genoeg rei-
zigers dan in een later stadium
‘vertramd’ kunnen worden – dat
wil zeggen: opgenomen in het
lightrailtraject. Maar daar ziet de
provincie niets in, zegt Veldhuij-

zen. „We moeten naar een fijnma-
zig systeem toe”, vindt hij. Volgens
de provincie is een lightrailverbin-
ding zonder overstappen tussen
Gouda en de kust de beste manier
om het openbaar vervoer in de re-
gio te verbeteren.

De provincie kijkt volgens gede-
puteerde Veldhuijzen naar het
„bovenregionale belang”. Dat was
ook de boodschap van Ron Hille-
brand, fractievoorzitter van de
PvdA in Zuid-Holland, afgelopen
vrijdag tijdens een debat over de
RGL in het Leidse zorgcentrum
Lorentzhof. Hij somde een lange
lijst met gemeenten op die een di-
rect of zijdelings belang hebben
bij de RGL. Al die belangen moe-
ten tegen elkaar worden afgewo-
gen. Hillebrand: „Voor de provin-
cie maakt het niet uit of de mening
van gemeenten tot stand is geko-
men door een referendum of door
de gemeenteraad.”

Vorige maand liet de provincie
weten ook zonder medewerking
van Leiden de RGL volgens het
„bestaande plan [tracé over de
Breestraat red.] te realiseren”. Het
zou daarvoor zelfs het niet vaak
toegepaste wettelijke instrument
van de ‘d o o r z e t t i n g s m a ch t ’ ge-
bruiken. Daarmee kan de provin-
cie de gemeente dwingen mee te
werken. Met de nieuwe Wet op de
Ruimtelijke Ordening, per 1 juli
volgend jaar, wordt die procedure
voor de provincie eenvoudiger.

De provincie is „niet blind voor
wat er in Leiden gebeurt”, zegt
Veldhuijzen. Daarom bood het
Leiden de kans om vóór het defini-
tieve besluit van de provincie over
de RGL (morgen) met een „accep-
tabel” alternatief tracé te komen.
Dat houdt in: een ononderbroken
lightrailverbinding door het cen-
trum van de stad.

De Leidse verkeerswethouder

John Steegh (GroenLinks) noemt
het „vervelend” dat de gemeente
niet alles heeft te zeggen over wat
er op het eigen grondgebied ge-
beurt. „Maar het staat in de wet, en
ik ben nu eenmaal wethouder”,
zegt hij. Het Leidse college kwam
aan de wens van de provincie tege-
moet en presenteerde een tracé
over de Hooigracht-Langegracht.
Voor de provincie was dit plan „be-
spreekbaar”.

Maar dat zinde de Leidse SP
niet. Die partij legt de referen-
dumuitslag van een half jaar gele-
den uit als een ‘nee’ tegen elke
vorm van lightrail door de stad.
Toen bleek dat de andere coalitie-
partijen wél met de provincie wil-
den praten, stapten de twee SP-
wethouders op. De rest van het col-
lege bleef zitten. Vorige week
woensdag stuurde dit ‘rompcolle-
ge’ een brief aan Gedeputeerde
Staten, waarin werd bevestigd dat
Leiden mee wil werken aan een
doorgaande lightrailverbinding
over de Hooigracht-Langegracht.

De drie grote oppositiepartijen
in Leiden, VVD, CDA en inmiddels
ook de SP, vinden dat het college
deze brief nooit had mogen ver-
sturen. „In dit land nemen min-
derheidsbesturen over het alge-
meen geen controversiële beslui-
ten. Dat heeft het college nu wel
gedaan”, zegt CDA-fractievoorzit-
ter Jan-Jaap de Haan. Hij vindt dat
niet alleen de brief van tafel moet,
maar ook het college. De opposi-
tiepartijen vormen met de uit het
college gestapte SP een meerder-
heid, en kunnen het college dus
ook wegsturen.

De Haan pleit voor een „nieuw
begin”. Hij vindt dat alleen nieu-
we coalitieonderhandelingen tot
een helder Leids standpunt over de
RGL kunnen leiden. Het CDA wil
daarom ook niet de plaats van de
SP in het Leidse college innemen.
„Wij zijn niet het reservewiel dat
deze rode auto thuisbrengt.”

De Haan vreest niet dat de pro-
vincie bij een gebrek aan een Leids
alternatief plan het oorspronkelij-
ke tracé over de Breestraat zal
doorvoeren. „Over een maand zit
er een nieuw college en dan heeft
de provincie weer een gespreks-
partner. Zo lang kunnen ze wel
wa ch t e n . ”

Dat zal waarschijnlijk morgen
duidelijk worden wanneer Provin-
ciale Staten over het definitieve
ontwerp van de RGL beslissen.
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Pe r s o o n s g e g e v e n s
niet zomaar op web
Door een onzer redacteuren
Den Haag, 16 okt. Houders van
websites, scholen of verenigingen
die persoonsgegevens van burgers
op internet publiceren, moeten
daarvoor toestemming hebben
van betrokkenen. Heeft iemand
bezwaar tegen publicatie, dan
moeten de gegevens onmiddellijk
van internet worden verwijderd.
Bovendien moeten de op internet
gepubliceerde persoonlijke gege-
vens goed beveiligd zijn, zodat ze
niet te achterhalen zijn met een
z o e k m a ch i n e .

Deze regels heeft het College Be-
scherming Persoongegevens (CBP)
opgesteld als nadere invulling van
de Wet Bescherming Persoongege-
vens uit 2001. Die wet was nooit
specifiek uitgewerkt voor het
openbaar verkeer op internet. De
vandaag openbaar gemaakte richt-
lijnen van het CBP maken duide-
lijk wat wel en niet mag op het
world wide web.

Gegevens over iemands gods-
dienst, afkomst, politieke gezind-
te, gezondheid, seksuele leven of
strafrechtelijk verleden kunnen
grote schade berokkenen, aldus

het CBP. „Publicatie van persoon-
lijke gegevens op internet kan
mensen jarenlang achtervolgen”,
zegt Madeleine McLaggan van het
College. „Persoonsgegevens moe-
ten daarom zorgvuldig worden ge-
bruikt, juist op internet.”

Burgers die hinder ondervinden
van internetpublicaties moeten de
websitehouder zelf aanspreken op
zijn verantwoordelijkheid. Zij
kunnen niet alleen vragen om de
gegevens van internet te verwijde-
ren, maar verouderde gegevens
ook laten actualiseren. Modelbrie-
ven hiervoor zijn te vinden op de
website www.mijnprivacy.nl.

Alleen bij ernstige privacy-
schendingen komt het CBP zelf in
actie tegen de verantwoordelijken
van de publicatie van de persoons-
gegevens. „We zullen strikter
handhaven bij ernstige overtre-
dingen”, zegt het college. Het CBP
kan zonodig een dwangsom op-
leggen. Het is voor websitehou-
ders „heel eenvoudig” om beveili-
gingsmaatregelen te treffen zodat
er geen onbevoegd gebruik kan
worden gemaakt van verstrekte
persoonsgegevens, aldus het CBP.

Grauwe gans krijgt
toch bescherming

Door een onzer redacteuren
DEN HAAG, 16 okt. De grauwe
gans die ’s zomers in Nederland
vertoeft, mag niet worden afge-
schoten. Minister Gerda Verburg
(Landbouw) hield de Tweede Ka-
mer gisteren voor dat er voldoen-
de alternatieven zijn voor de
j a ch t .

Verburgs voorganger Cees Veer-
man zorgde een jaar geleden voor
commotie met zijn voorstel de
grauwe gans op de vrijstellings-
lijst te zetten, aangezien de dieren
veel schade veroorzaken in de
landbouw. Ganzen die ’s winters

ons land aandoen kunnen terecht
in foerageergebieden. Daarbuiten
mag op de dieren worden ge-
jaagd.

Ook de grauwe ganzen moeten
terechtkunnen in foerageergebie-
den, in totaal 80.000 hectare. De
helft daarvan is al gerealiseerd,
terwijl ook in natuurgebieden al
zo’n 15.000 hectare beschikbaar is,
aldus Verburg. In overleg met
landbouworganisatie LTO wordt
geprobeerd boeren te betrekken
bij de ganzenopvang door ze sub-
sidie te geven als ze ganzen op hun
land toelaten.


