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9 Zoeken naar een ‘zuivere’ islam

Samenvatting, conclusie en slotbeschouwing

9.1 Inleiding

In dit onderzoek heb ik de constructie van identiteit beschreven
aan de hand van diverse dimensies die gebaseerd zijn op de
verschillende relaties die de Marokkaans-Nederlandse moslimjon-
geren uit mijn onderzoek onderhouden. Het ging daarbij om de
relatie met de onderzoeker, met niet-moslims, met ouderen en leef-
tijdsgenoten, tussen jongens en meisjes, met Allah (uitgelegd als
praktijken, voorstellingen en ervaringen) en om virtuele relaties. In
de diverse relaties moeten jongeren onderhandelen over definities
en interpretaties van voorstellingen, praktijken en ervaringen die
een moslimidentiteit vormen. De keuze voor de islam is steeds
meer een bewuste keuze waarop gereflecteerd wordt. Dit stelt jon-
geren in staat om zich op betekenisvolle manier tot hun omgeving
te verhouden.

In dit slothoofdstuk formuleer ik het antwoord op de hoofd-
vraag van deze studie: Hoe construeren Marokkaans-Nederlandse
moslimjongeren tussen 12 en 20 jaar in Gouda hun identiteit als
moslim in relatie tot anderen binnen en buiten de eigen groep? Ik
zal laten zien dat juist door de toegenomen aandacht voor islam, de
opkomst van de salafibewegingen en het belang dat ouders hechten
aan de islam, de islam het repertoire is geworden waarmee jongeren
kunnen reflecteren op wie ze zijn, hun leven in eigen hand kunnen
nemen en hun diverse doelen kunnen verwezenlijken. Dit levert
een beeld op van zeer ambivalente jongeren die aan de ene kant er
naar streven een sterke identiteit op te bouwen en aan de andere
kant voortdurend schipperen tussen allerlei loyaliteiten. Die ambi-
valentie is geen probleem, maar een wezenlijk onderdeel van hun
identiteitsconstructie. De problemen ontstaan voor hen pas wan-
neer deze ambivalentie niet langer wordt geaccepteerd door hen-
zelf of anderen. In paragraaf 2 behandel ik eerst de verschillende
deelvragen, waarna ik in paragraaf 3 zal ingaan op de hoofdvraag
van deze studie. Ook al is dit geen studie over radicalisering, het
onderwerp is wel diverse malen aan de orde gekomen. Gezien het
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grote maatschappelijke belang ervan zal ik in paragraaf 4 hier aan-
dacht aan besteden. De slotparagraaf bevat ten slotte enkele sug-
gesties voor verdere studie.

9.2 De constructie van een moslimidentiteit door Marok-
kaans-Nederlandse jongeren

9.2.1 Relatie tussen onderzoeker en onderzoeksgroep

Een belangrijk kenmerk van dit onderzoek is dat het heeft plaats-
gevonden in een periode waarin islam en moslims in toenemende
mate in de publieke belangstelling zijn komen te staan. Dit heeft
gevolgen voor het antwoord op de eerste deelvraag in dit onder-
zoek:

Welke rol spelen ‘identity politics’ in de relatie tussen onderzoe-
ker en de onderzoeksgroep? In hoofdstuk 3 heb ik laten zien dat de
gepolitiseerde situatie met betrekking tot islam en moslims het be-
lang van reflectie op het onderzoeksproces nadrukkelijker voor
het voetlicht brengt. Het is niet voldoende om alleen te kijken naar
de positie van de onderzoeker, maar de nadruk moet liggen op de
relatie tussen onderzoeker en onderzoeksgroep. Het gaat er im-
mers niet alleen om hoe een onderzoeker zichzelf identificeert,
maar ook hoe hij of zij wordt gecategoriseerd door de onderzoeks-
groep. Een reflectie daarop draagt niet alleen bij aan het vergroten
van de validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek, maar le-
vert ook enkele inzichten op over ontwikkelingen binnen die on-
derzoeksgroep. Een van die ontwikkelingen is de wijze waarop het
islamdebat in Nederland wordt gevoerd en de weerslag ervan op de
identiteitsconstructie van jonge moslims en in het bijzonder hun
relatie met niet-moslims. Tegelijkertijd blijkt de casus waarbij ik
door sommigen in de onderzoeksgroep werd gecategoriseerd als
kafir, nauw verbonden met al langer lopende discussies onder be-
zoekers van de moskee over de positie van niet-moslims in de mos-
kee. Het was daarbij vooral de interne discussie over de imam, in
combinatie met het Nederlandse islamdebat, die mijn positie als
niet-moslim onderzoeker en coördinator van activiteiten in de
spotlights zette. Dit maakt duidelijk dat de verschillende dimensies
van identiteitsconstructie in de praktijk door elkaar heen lopen en
elkaar kunnen versterken.

9.2.2 Relatie tussen moslims en niet-moslims

Veel van de processen die in deze studie zijn besproken, zijn niet
specifiek voor Marokkaans-Nederlandse moslimjongeren. Een
van de zaken die hun positie wel bijzonder maakt is de immense
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aandacht die er in het publieke debat is voor Marokkaans-Neder-
landse moslimjongeren. Dit is een belangrijk aspect van de eerste
deelvraag: Hoe construeren jongeren hun moslimidentiteit op basis
van hun ervaringen met niet-moslims? Deze vraag staat centraal in
hoofdstuk 4. Ik heb daarin duidelijk gemaakt dat de Marokkaans-
Nederlandse jongeren in toenemende mate ervaren dat zij als mos-
lims gecategoriseerd worden en dat zij zelf ook steeds meer de ver-
schillen tussen hen en autochtone Nederlanders verwoorden in
religieuze termen. Dat jongeren dit doen heeft te maken met de
wijze waarop zij hun identiteit als ‘Marokkaan’ en als ‘Nederlan-
der’ zien. Het discours ‘tussen twee culturen’ dat lange tijd gehan-
teerd werd, laat zien dat zij deze identiteiten als tegenstrijdige iden-
titeiten opvatten: zijn ze ‘Marokkaan’ óf zijn ze ‘Nederlander’?
Een dergelijke vraag wijst niet alleen op onzekerheid over wie ze
zelf zijn, maar ook op een onvermogen om betekenis te geven aan
hun omgeving. Doordat ze niet goed weten wie ze zelf zijn, weten
ze ook niet goed wat hun plaats in de wijdere samenleving is. Hun
identiteit als moslim overstijgt in hun beleving die tegenstelling.
Dit betekent wel dat er een islam gezocht moet worden die ont-
daan is van wat jongeren zien als ‘Marokkaanse’ cultuur. Een der-
gelijke islam stelt hen in staat om zich als zelfbewust burger te ver-
houden tot autochtone Nederlanders. De ervaringen echter die zij
hebben met het proces van categorisering door autochtone Neder-
landers bemoeilijken dit. Volgens de jongeren uit mijn onderzoek
is de definitie van islam en moslim-zijn voor veel autochtone niet-
moslims een andere dan die van hen. Autochtone Nederlanders
zouden op diverse manieren een negatieve invulling geven aan de
islam. Vanaf 2001 tot en met 2004 is er sprake van een cumulatief
effect doordat allerlei gebeurtenissen elkaar in snel tempo opvolg-
den, met als belangrijkste gebeurtenissen de El Moumni-affaire,
‘11 september’, de verkiezingscampagne met Fortuyn, uitlatingen
van Hirsi Ali, Submission I en de moord op Theo van Gogh.

De opeenstapeling van die gebeurtenissen en de reacties van au-
tochtone niet-moslims, heeft tot gevolg gehad dat jongeren voort-
durend het gevoel hebben ter verantwoording te worden geroepen
en dat de islam in discussies met autochtonen steevast een rol
speelt. Dit betekent dat ook in de antwoorden die jongeren daarop
geven de islam een rol speelt. Het gevolg daarvan is dat jongeren
bijna automatisch betrokken worden bij de islam, omdat ze het ge-
voel hebben moeilijk onder de druk uit te kunnen om eenduidige
antwoorden te geven op basis van de islam. Dit wil niet zeggen dat
jongeren zich niet proberen te verweren tegen deze negatieve druk
van buitenaf. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het claimen van res-
pect en door hun kritiek op de autochtonen te verwoorden in ter-
men van gelijkwaardigheid en tolerantie. Een andere reactie van
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jongeren op de bejegening door autochtone Nederlanders is dat ze
zich gaan verdiepen in de islam. Zij zoeken daarbij met name ant-
woorden op vragen hoe er in de islamitische tradities gedacht
wordt over niet-moslims en over de onderwerpen die niet-mos-
lims aan de orde stellen. Weer een ander verweer is uitleggen dat
het gedrag van bepaalde moslims niet goedgekeurd wordt volgens
de ‘echte’ islam. Hiermee proberen zij hun constructie van mos-
limidentiteit als ‘geloofwaardig’ en ‘echt’ te laten overkomen. Nog
een reactie is om conflicten uit de weg te gaan. Dat is de dominan-
te houding onder jongeren. Gezien de gebrekkige organisatiegraad
is het aangaan van conflicten overigens ook lastig voor jongeren.
Bij de conflicten die er geweest zijn in Gouda is de rol van organi-
saties (moskee An Nour en scholen) doorslaggevend en de wijze
waarop die organisaties opereren bepaalt mede of een conflict als
religieus gezien wordt door moslims en niet-moslims. Een mos-
limidentiteit leidt derhalve niet per definitie tot een conflict met
autochtone Nederlanders. De relatie tussen conflict en identiteit
wordt bemiddeld via organisaties; het optreden van organisaties
kan ertoe leiden dat religie een rol gaat spelen tijdens conflicten.

De wijze waarop jongeren het islamdebat ervaren (als een strijd
tegen de islam) kan leiden tot het idee dat zij moeten kiezen tussen
óf moslim zijn óf ‘Nederlander’ zijn. Het vermijden van conflicten
is een manier om die keuze niet te hoeven maken. Desondanks
zoeken jongeren wel naar een sterke identiteit. Wanneer men im-
mers het idee heeft dat de ander vijandig is, zijn er sterke groeps-
grenzen nodig om de eigen groep te handhaven. Dat idee ontstaat
op basis van de ervaringen die jongeren hebben met autochtone
niet-moslims. Jongeren zijn dus actief bezig hun identiteit te con-
strueren, maar hebben de indruk dat zij zich moeilijk aan de nega-
tieve invullingen van niet-moslims kunnen onttrekken. Door deze
negatieve ervaringen wordt het uiten van een moslimidentiteit bij-
na automatisch een strategie om afstand te nemen van de autochto-
ne Nederlanders of zelfs een verzetsidentiteit. Doordat de islam in
de discussies nauw verbonden is geraakt met integratie en politieke
discussies, wordt ieder standpunt van moslims al snel gezien als een
politiek statement (vgl. Mandaville 2007: 110-113). Dit betekent
dat de wijze waarop het islamdebat in Nederland gevoerd wordt,
grote gevolgen heeft voor de constructie van een moslimidentiteit.

9.2.3 Relatie met andere moslims

Het islamdebat en het zich verdiepen in de islam is nauw verbon-
den met allerlei ontwikkelingen onder moslims zelf. In deze studie
komt dit aan bod in hoofdstuk 5, waarbij de volgende deelvraag
centraal staat: Hoe construeren jongeren hun moslimidentiteit in
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relatie tot ouderen en leeftijdsgenoten binnen de eigen groep? Van
belang daarbij is in eerste instantie dat jongeren van jongs af aan te
maken krijgen met de overdracht van religieuze tradities. Dit ge-
beurt doordat ouders het gedrag van jongeren inkaderen met be-
hulp van de termen halal en haram. Ook horen jongeren van hun
oudere familieleden veel verhalen over de profeet Mohammed,
waarbij de profeet vooral naar voren wordt gebracht als goed voor-
beeld voor jongeren. Veel jongeren leren het bidden van hun ou-
ders en sommige jongens gaan ook met hun vader mee naar de
moskee om te bidden. Daarnaast krijgen ze Koranles in de moskee.
Rond de puberteit doet zich een paradoxale ontwikkeling voor.
Aan de ene kant krijgen ze meer vrijheid van ouders om zich te
ontplooien en te verdiepen in de islam. Ouders moeten jongeren
die vrijheid ook wel geven omdat hun eigen kennis over de islami-
tische tradities vaak niet is toegesneden op de vragen en uitdagin-
gen die jongeren in deze tijd tegenkomen. Aan de andere kant
wordt geprobeerd om het gedrag van met name meisjes meer te
controleren. Enerzijds wordt de handelingsruimte van jongeren
dus beperkt door de kaders die ouderen hun aangeven. Anderzijds
hebben zij wel degelijk ruimte om hun eigen weg te zoeken. De
wijze waarop jongeren zich verhouden tot de bestaande tradities
wordt daarbij bepaald door de vragen en uitdagingen die zij tegen-
komen in de huidige samenleving. Dit komt vooral op twee mo-
menten tot uiting: aan het begin van de puberteit en rond hun acht-
tiende jaar, wanneer zij naar het vervolgonderwijs gaan of gaan
werken. Op beide momenten komt de vraag naar boven wat ze met
hun leven willen. De islam is daarbij als vanzelfsprekend zin-
gevingskader aangereikt en zij zoeken onder andere hun antwoor-
den daarin. Tegelijkertijd gaan vragen over seksualiteit en relaties
een rol spelen met betrekking tot vragen over de islam. Behalve dat
Marokkaans-Nederlandse jongeren daarbij een zeer sterke onder-
linge sociale controle hanteren, vergelijken zij zich heel nadrukke-
lijk ook met autochtone leeftijdgenoten, bijvoorbeeld op het gebied
van kleding, uitgaan en genderverhoudingen. Door de verarming
van de religieuze kennis bij ouders weten zij vaak niet goed hoe zij
met dergelijke vragen om moeten gaan en moeten jongeren dus wel
zelfstandig gaan zoeken naar meer informatie over de islam.

De conflicten die daarover kunnen ontstaan, worden niet ver-
oorzaakt doordat ouders vast blijven houden aan oude statische
tradities. De oorzaak is vooral dat de veranderingen bij de oudere
generatie wat langzamer gaan en een andere richting ingaan (vgl.
De Koning en Bartels 2005). Bij ouders blijft Marokko belangrij-
ker als referentiekader. Het zoeken van jongeren naar een islam die
antwoorden geeft op de vragen van deze tijd is simpelweg onder-
deel van een proces dat zich bij iedere religieuze groep voordoet
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wanneer de nieuwe generatie probeert om een bestaande religieuze
traditie aan te passen aan de eisen en verwachtingen van de huidige
tijd. Op deze manier vindt een proces plaats waarbij de jongere ge-
neratie zich de islam eigen maakt. Vanwege de onvermijdelijke ver-
anderingen van bekende tradities zullen de oudere generaties daar
vaak met enige scepsis en nostalgie naar kijken. Het conflict over
de imam, zoals beschreven in hoofdstuk 5, is daar de sterkste uiting
van. Dit conflict mondde uit in een strijd over de vraag wie nu de
juiste versie (‘de waarheid’) van de islam aanhoudt. Dat de ouderen
de opvattingen van imam Abdellah in strijd vonden met ‘Marok-
kaanse’ tradities was in de ogen van de jongeren juist een pré voor
de visie van de imam. Dat hij ook weigerde zijn boodschap aan te
passen aan de Nederlandse samenleving was eveneens een plus-
punt in de ogen van de jongeren. De imam zou daarmee de kern
van de islam verkondigen: een eeuwige en universele waarheid die
geschikt is voor alle tijden en plaatsen. Tegelijkertijd ging de strijd
ook om zeggenschap. Het ging niet alleen over wat de waarheid
was, maar ook over de vraag wie mocht bepalen wat de waarheid
was. De imam gaf jongeren in hun ogen een eigen plek waar ze
zichzelf konden zijn zonder toezicht van ouderen.

9.2.4 Relatie tussen jongens en meisjes

Niet alle jongeren waren even enthousiast over de imam. Er was
een verschil tussen meisjes en jongens. Weliswaar had de imam
aanzien bij de meisjes, maar zijn opvattingen over vrouwen wekten
de woede op van veel meisjes en jonge vrouwen. Zij vonden dat de
imam (‘Marokkaanse’) culturele elementen mengde met de islam
en dat de echte islam vrouwen juist in staat stelt zichzelf te ont-
plooien in de maatschappij (bijvoorbeeld door een goede oplei-
ding). Dit vestigt de aandacht op de deelvraag die in hoofdstuk 6
aan bod is gekomen: Hoe construeren jongens en meisjes hun mos-
limidentiteit in relatie tot elkaar en tot ouderen met betrekking tot
gender? De beeldvorming onder jongeren is dat de machtsbalans
tussen meisjes en jongens aan het veranderen is doordat meisjes het
beter zouden doen dan jongens in het onderwijs en doordat meis-
jes geëmancipeerder zouden zijn dan oudere vrouwen. Deze eman-
cipatie wordt niet altijd positief beoordeeld, maar vaak als ‘foute
integratie’ bestempeld door ouderen en jongens (en soms ook door
meisjes). ‘Foute integratie’ betekent dat meisjes zich (deels) buiten
de groep plaatsen door hun ‘te Nederlandse’ gedrag.

Meisjes nemen een centrale plaats in in de ‘identity politics’ van
jonge moslims omdat zij verantwoordelijk worden geacht voor het
reproduceren van de cultuur van de ouders en van de islam. Meis-
jes liggen, veel meer dan jongens, voortdurend onder het vergroot-
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glas van hun moslimomgeving. Het gaat daarbij vooral om het ge-
drag en de kleding van meisjes. Het gedrag en het lichaam van
meisjes vormen daarmee belangrijke symbolische grenzen tussen
wat men ziet als de eigen groep en buitenstaanders. De waarden
betreffende vrouwelijk gedrag en kleding dienen volgens Buitelaar
(2002: 466) om de integriteit van de groep in stand te houden. Meis-
jes ervaren dat ook buitenstaanders proberen om hun normen aan
hen op te leggen, bijvoorbeeld door de vragen die ze krijgen van
niet-moslims over de hoofddoek of de negatieve beeldvorming
over de onderdrukking van de moslimvrouw. Het gaat hier om de
controle over het lichaam van de vrouw dat één van de belangrijk-
ste grensmarkeringen is tussen ‘wij’ en ‘zij’ in het islamdebat. Door
het politiseren van ‘gender’ worden jonge meiden inzet van de
strijd tussen moslims onderling en tussen moslims en autochtone
niet-moslims over de controle over de Marokkaans-Nederlandse
moslims in Nederland. De moslimvrouw is hiermee de belicha-
ming (in alle opzichten van dat woord) van het islamdebat, zoals
Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali goed hebben begrepen.

In hoofdstuk 6 heb ik laten zien dat meisjes door hun construc-
tie van de islam proberen gelijkwaardigheid tussen de seksen te be-
werkstelligen. Dit doen zij niet door te breken met de islam, maar
door erop te wijzen dat eisen met betrekking tot maagdelijkheid
ook voor jongens gelden. Hun argumenten kunnen onder Marok-
kaanse Nederlanders aan kracht winnen doordat zij stellen dat het
idee van jongens dat maagdelijkheid voor hen minder belangrijk is
niet islamitisch is, maar het resultaat van de ‘Marokkaanse’ cultuur.
Jongens op hun beurt gaan weliswaar mee in de veranderde sekse-
verhoudingen, maar proberen hun machtspositie zoveel mogelijk
te behouden door zich te beroepen op mannelijkheid. De reactie
van jongens komt soms tot uiting in machogedrag dat echter ook
gezien kan worden als een vorm van rebellie tegen vooroordelen en
discriminatie. Het behouden van deze machtspositie lukt maar ten
dele, juist omdat meisjes erin slagen succesvol te zijn in het onder-
wijs en zich geëmancipeerd opstellen met behulp van de islam. Dit
doen zij niet alleen naar andere moslims, maar ook naar niet-mos-
lims door stereotypen als de onderdrukte moslimvrouw te bekriti-
seren met behulp van argumenten uit de islamitische tradities en
een verwijzing naar de ‘zuivere’ islam.

De wijze waarop hun ouders en de niet-moslimomgeving pro-
beren bepaalde normen op te leggen, beperkt jongeren deels in de
vrijheid die ze proberen te veroveren. Het maakt het hun echter
ook mogelijk om die vrijheid juist te verwerven. De nadruk die ou-
ders leggen op onderwijs is daar één voorbeeld van. Het geeft ou-
ders de mogelijkheid het gedrag van hun dochters te controleren,
maar biedt tegelijkertijd meisjes de mogelijkheid een eigen positie
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op te bouwen in de maatschappij. Meisjes proberen een eigen posi-
tie te verwerven door afstand te nemen van de praktijken en opvat-
tingen van hun ouders, zonder zich volledig te conformeren aan de
wensen van buitenstaanders. Daarmee willen zij zich niet buiten de
maatschappij en de eigen groep plaatsen, maar er juist middenin en
tegelijkertijd hun idee van het authentieke zelf overeind houden.
Het zoeken in de islam naar argumenten en rolmodellen die hun
zelfstandige positie ondersteunen, speelt daarbij een centrale rol.

9.2.5 Praktijken, voorstellingen en ervaringen

In hoofdstuk 6 is verschillende malen gewezen op de opvatting dat
het uiterlijk (van meisjes) in overeenstemming moet zijn met ge-
drag. Een meisje met een hoofddoek mag niet ‘te’ vrij met jongens
omgaan, want dan is haar intentie niet oprecht en heeft haar hoofd-
doek geen waarde. Verder geven meisjes voortdurend te kennen
dat zij een hoofddoek dragen omdat zij dat zelf willen en niet om-
dat hun omgeving dat van hen zou vragen. Ze zijn van mening dat
Allah van hen vraagt dat ze een hoofddoek moeten dragen, maar
willen dit pas doen als ze er ‘klaar’ voor zijn. Dit samenspel tussen
islam als innerlijke overtuiging, uiterlijke gedragingen en het idee
van de wil van Allah staat centraal in hoofdstuk 7, waar ik inga op
de deelvraag: Hoe construeren jongeren hun moslimidentiteit aan
de hand van praktijken, voorstellingen en ervaringen?

Jongeren stellen weliswaar dat bidden en vasten de belangrijkste
pijlers zijn van hun moslimidentiteit, maar in de praktijk zien we
grote verschillen onder jongeren in de mate waarin ze hieraan deel-
nemen. Het gezamenlijk bidden en vasten creëert in hun ogen een
verbondenheid met andere moslims en een band met Allah. Toch
krijgen andere, meer wereldse, zaken vaak voorrang. In het leven
van alledag ligt dan ook niet zozeer de nadruk op het uitvoeren van
de praktijken. In de discussies die zij onderling voeren, gaat het wel
over die praktijken. De discussies onder jongeren en hun vragen
hebben dan betrekking op het tot in detail goed uitvoeren van die
praktijken. Veel van deze discussies vinden hun aanleiding in het
publieke debat over de islam, gebeurtenissen zoals ‘11 september ’
en de moord op Van Gogh en de activiteiten van de salafibewegin-
gen. In de meeste discussies draait het ook om een verinnerlijking
van de islam. De islam moet ‘uit het hart’ komen en Allah lijkt een
zeer persoonlijke god te worden die vooral om hulp wordt ge-
vraagd bij de eigen beslommeringen. De nadruk die jongeren leg-
gen op uiterlijk en gedrag is daarmee niet in tegenspraak. Het gaat
bij jongeren vooral om de poging het innerlijke te laten weerspie-
gelen in het gedrag en het uiterlijk. Dit moet gebeuren op een
manier die gebaseerd moet zijn op religieuze doctrines en niet op
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‘Marokkaanse’ en ‘Nederlandse’ gewoonten. Er is dus duidelijk
een wisselwerking tussen het innerlijk en het uiterlijk in de con-
structie van moslimidentiteit.

De religieuze ervaringen die jongeren opdoen stimuleren en vor-
men een religieuze gevoeligheid en godsbewustzijn bij jongeren die
van invloed zijn op de vorming en activering van een religieus re-
pertoire. De keuzes die jongeren maken uit dat repertoire hangen
mede af van de wijze waarop zij hun omgeving interpreteren. De
vragen die jongeren hebben komen voort uit de wens om te voldoen
aan religieuze verplichtingen, maar ze zijn vooral ontleend aan het
sociale en politieke leven op lokaal en mondiaal niveau. Jongeren
komen daarbij voortdurend in contact met andere ‘Nederlandse’
culturele repertoires zoals mode, uitgaan, politiek, enzovoorts. Dit
betekent dat hun idee van de ‘juiste’ islam en de wil van Allah mede
ontleend is aan de hedendaagse lokale en mondiale realiteit. Opval-
lend is daarbij dat zij zoeken naar sterke morele ijkpunten. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat zij gedrag voortdurend indelen in
termen van halal en haram. De consequentie hiervan is dat de keu-
ze voor en interpretatie van elementen van het religieuze repertoire
al snel een morele keuze wordt. Een dergelijke indeling geeft hun
een sterke identiteit en houvast in een omgeving die allerlei, soms
tegenstrijdige, eisen aan hen stelt. Tegelijkertijd geeft een dergelijke
indeling hun het idee dat er geen compromis gesloten wordt en dat
ze daadwerkelijk de wil van Allah (de waarheid) volgen.

Om hun repertoires op deze manier te ordenen en te interprete-
ren moeten ze op zoek naar kennis over de islam. Een van de manie-
ren om dit te doen is een oriëntatie op een universele islam. Deze is-
lam is in ieder geval niet ‘Marokkaans’ en veel jongeren laten zien
dat zij Saoedi-Arabië beschouwen als de bakermat van de islam en
het land dat de islam het best praktiseert (iets waar overigens veel
salafi’s tegenin gaan). Arabisch heeft als taal ook een bijzondere sta-
tus. Jongeren die het Arabisch goed beheersen verwerven al snel een
gezaghebbende status onder leeftijdgenoten. Het zoeken naar ge-
zaghebbende bronnen is ook een manier voor jongeren om hun re-
pertoires te ordenen en te interpreteren en ook hier zien we dat de
voorkeur uitgaat naar ogenschijnlijk compromisloze figuren. Reli-
gieuze gezagdragers die hun opvattingen aanpassen aan bijvoor-
beeld de verwachtingen van Nederlandse politici verliezen daaren-
tegen gezag.1 Hun positie als zijnde de belichaming van een
onaantastbare, eeuwige en universele waarheid wordt uitgehold en
daarmee zijn ze niet meer geschikt als ijkpunt voor de opvattingen
van jongeren zelf. Het gaat echter niet alleen om het hebben van de
‘juiste’ kennis, maar ook om het gevoel dat jongeren daarbij krijgen.
Dit wijst op een aspect waar Sunier (1996: 182 en 209) al aandacht
voor vroeg in zijn studie over Turks-Nederlandse organisaties in
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Rotterdam. Volgens hem is het bindende element niet zozeer de
ideologie van een organisatie, maar vooral de sfeer van deze organi-
satie en (zoals hierboven al aangegeven) de profilering van de orga-
nisatie ten opzichte van niet-moslims (Vgl. Peter 2006: 114, n.16).
De keuze voor gezagdragers en voor een bepaald religieus reper-
toire is ook gebaseerd op vragen die jongeren hebben over de pro-
blematische maatschappelijke situatie van Marokkaans-Nederlandse
jongeren (zoals de negatieve beeldvorming, overlast, criminaliteit
en schooluitval). Dat vinden we bijvoorbeeld terug bij jongeren die
een verleden hebben als veroorzakers van overlast. Door dat verle-
den én doordat ze er met behulp van de islam afstand van hebben
genomen, winnen zij aan geloofwaardigheid. Heb ik eerder de
claim op respect uitgelegd als kritiek op de Nederlandse samen-
leving, de sterke indeling in halal en haram kan gezien worden als
kritiek van Marokkaans-Nederlandse jongeren op het gedrag van
andere Marokkaans-Nederlandse jongeren.

Uit hoofdstuk 7 wordt dus duidelijk dat jongeren geen passieve
individuen zijn in het proces van identiteitsvorming, maar daar ac-
tief aan bijdragen. Juist doordat zij actieve individuen zijn, kunnen
zij hun individuele levensverhalen en ervaringen verbinden met het
grotere collectieve verhaal van de islam als wereldwijde religieuze
traditie en met de umma. De opkomst van de salafibewegingen
speelt een rol bij het creëren van het gevoel van verbondenheid met
de umma. Zij reiken de instrumenten aan (zoals de nadruk op de
enigheid van Allah, de eenheid van de moslimgemeenschap en ji-
had) om zich te verhouden tot die wereldwijde moslimgemeen-
schap. De verbondenheid met moslims wereldwijd heeft daarmee
een spiritueel en sociaal karakter, maar ook een politiek aspect
doordat het moslimjongeren de mogelijkheid geeft kritiek uit te
oefenen op de internationale en nationale politiek. Behalve de mo-
gelijkheid kritiek uit te oefenen in politiek-religieuze termen, geeft
het salafirepertoire hun ook de strategie om zelf in actie te komen.

De loyaliteit naar moslims gaat echter niet ten koste van de lo-
yaliteiten naar de Nederlandse samenleving en Marokkaans-Ne-
derlandse ouderen. Een voorbeeld daarvan is dat jongeren voort-
durend vragen stellen en antwoorden willen horen in termen van
halal en haram. Deze termen zijn echter niet zo duidelijk als ze op
het eerste gezicht lijken. Over deze termen vinden ook onderhan-
delingen plaats, bijvoorbeeld wanneer het dragen van een hoofd-
doek op school verboden is. Zowel het belang van scholing als het
dragen van een hoofddoek wordt onderkend en er dient dus een af-
weging plaats te vinden tussen de verschillende belangen en loyali-
teiten. Waar men dus zoekt naar sterke morele ijkpunten is de
praktijk vaak veel grilliger en genuanceerder.
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9.2.6 Virtuele relaties

Een plek waar jongeren geen rekening zouden hoeven te houden
met belangen en loyaliteiten van anderen is internet. Hoewel inter-
net in de oorspronkelijke opzet van het onderzoek niet is meege-
nomen, is na verloop van tijd toch een deelvraag hierover inge-
voegd: Hoe construeren jongeren hun moslimidentiteit op basis van
relaties op internet, chatboxen en online groepen (msn en Yahoo)?
Het belang van internet voor identiteitsvorming is zo groot dat het
noodzakelijk is ontwikkelingen met betrekking tot internet bij het
onderzoek te betrekken. In hoofdstuk 8 wordt deze deelvraag be-
handeld. Hieruit wordt duidelijk dat internet jongeren een enorme
vrijheid geeft om zelf kennis op te doen en te reproduceren, maar
dat het idee dat internet mensen in staat stelt bestaande etnische, re-
ligieuze en nationale grenzen te overstijgen of dat moslims de mo-
gelijkheid wordt geboden een sterke moslimgemeenschap op te
zetten, bijgesteld moet worden. Er is een grote versplintering in re-
ligieuze groepen die elkaar online bestrijden en Marokkaans-Ne-
derlandse jongeren hebben, behalve voor salafisites, vooral een
voorkeur voor ‘Marokkaanse’ websites in plaats van ‘Turkse’ of
‘Somalische’ islamsites. De strijd tussen verschillende sites en tus-
sen salafigroepen laat vooral zien dat er ook op internet vormen
van insluiting en uitsluiting ontstaan.

Naast nieuwe vormen van productie en consumptie van reli-
gieuze kennis (tekstgericht, anoniem, boodschappen die afwijken
van de reguliere moskeeorganisaties en hun imams), ontstaan er
door internet ook nieuwe gezagdragers. Deze nieuwe gezagdra-
gers, vaak jongeren die het Engels en Arabisch goed beheersen,
creëren hun eigen sites. Een belangrijk kenmerk van deze gezag-
hebbende figuren en hun teksten op internet is de fysieke afstand
tot de personen. Waar hun ouders zich vroeger en nu vaak wenden
tot de plaatselijke imam, kunnen jongeren zich wenden tot gezag-
dragers die ver weg zitten, tot in Jemen en Saoedi-Arabië aan toe.
Door de grote fysieke afstand is deze vorm van religieus gezag ook
veel minder dwingend dan bijvoorbeeld dat van een lokale imam.
Ook ontstaan er religieuze gezagdragers die vooral een virtueel le-
ven lijken te leiden. Dit zijn vooral jongeren (met name jonge
vrouwen) die Arabische en Engelse teksten vertalen en publiceren.
De afstand en het virtuele karakter van dergelijke teksten en perso-
nen stellen jongeren in staat om zelfstandig hun eigen positie ten
opzichte van de religieuze gezagdragers (en hun teksten) te bepalen
en deze ook zelfstandig te gebruiken en te reproduceren.

Uit het gepresenteerde materiaal blijkt dat de Marokkaans-
Nederlandse jongeren uit Gouda die op internet actief zijn, ver-
schillende repertoires met elkaar combineren om te bepalen wat de
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juiste islam is die antwoord geeft op de vragen die zij tegenkomen.
Zo kunnen vragen over medische zaken leiden tot antwoorden
waar medische informatie gecombineerd wordt met religieuze uit-
spraken en persoonlijke ervaringen. De verschillende antwoorden
die gegeven worden en de verschillende groepen met ieder hun ei-
gen waarheidsclaims roepen vraagtekens op over de relatie tussen
de identiteiten online en offline. De Marokkaans-Nederlandse
jongeren uit Gouda baseren zich weliswaar vaak op salafiteksten
van internet, maar door hun onderlinge discussies en gesprekken
vindt er offline een vertaalslag plaats. De versplintering in verschil-
lende groepen (met name salafigroepen) versterkt het belang van
offline discussiëren nog eens. De online constructie van identiteit
vervangt daarom niet de offline ‘identity politics’, maar beide beïn-
vloeden elkaar, vullen elkaar aan en veranderen elkaar. Deze
wisselwerking blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat jongeren een
voorkeur hebben voor het chatten met gelijkgestemden. Gelijk-
gestemden kunnen dan mensen zijn uit dezelfde etnische of reli-
gieuze groep. Om dit te kunnen bepalen, verlaten jongeren op in-
ternet zich vaak op tekens die duidelijk moeten maken welke
achtergrond men belangrijk vindt, bijvoorbeeld via nicknames als
‘mocrogirl’ of ‘mujaheed’. Internet draagt tevens bij aan de iden-
tificatie van jonge Marokkaans-Nederlandse moslims met andere
moslims. Door het verspreiden van filmpjes en de overvloed aan
teksten over jihad worden conflicten die ver weg worden uitge-
vochten, dichtbij gehaald. Het visuele karakter van films en foto’s
maakt dat het, ondanks de afstand en het virtuele karakter, gaat om
concrete personen van vlees en bloed. Zeker jongeren die vinden
dat er een strijd tegen de islam aan de gang is, kunnen op deze ma-
nier het idee ontwikkelen dat er niet alleen een spirituele verwant-
schap tussen moslims hier en daar bestaat, maar dat er ook een ver-
wantschap is op basis van het lijden onder de strijd tegen de islam.

Een andere manier waarop internet de identificatie met de islam
bevordert, wordt gevormd door de zogenaamde ‘islamitische’ sa-
gen waarover wordt verteld in teksten (al dan niet met foto’s).
Dergelijke wonderverhalen die de grootheid van Allah zouden la-
ten zien of die een sterke morele lading hebben, kunnen vaak op
grote belangstelling rekenen. De afbeeldingen en filmpjes op inter-
net zijn te zien als een visuele ruimte waarbij de zintuigen worden
geprikkeld en religieuze oriëntaties en repertoires worden ge-
vormd en geactiveerd die ook van invloed zijn op het leven offline.
Tevens is duidelijk dat het zoeken naar informatie of chatten over
de islam met anderen op zich al als een waardevolle bezigheid
wordt gezien. Dit hoeft in de ogen van jongeren niet altijd tot ant-
woorden te leiden, maar het geeft hun het gevoel actief bezig te zijn
om een betere moslim te worden en hun leven in eigen hand te ne-
men.
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9.3 Een zoektocht naar een ‘zuivere’ islam

9.3.1 Jongeren en hun islam

Op basis van het voorgaande kunnen we nu een antwoord formu-
leren op de hoofdvraag van deze studie: Hoe construeren Marok-
kaans-Nederlandse moslimjongeren tussen 12 en 20 jaar in Gouda
hun identiteit als moslim in relatie tot anderen binnen en buiten de
eigen groep? Zoals ik hiervoor al heb laten zien moeten de verschil-
lende dimensies niet te strikt van elkaar gescheiden worden. In het
dagelijks leven van jongeren lopen ze voortdurend door elkaar
heen en beïnvloeden ze elkaar, zoals heel sterk blijkt uit de in
hoofdstuk 8 besproken casus van de uitlatingen van voormalig mi-
nister Hoogervorst over moslims en orgaandonatie. Waar de dis-
cussie daarvoor vooral gevoerd werd tussen moslims onderling en
enkele niet-moslims aan de hand van eigen ervaringen, religieuze
en medische argumenten, veranderde dit na de uitlatingen van
Hoogervorst in een discussie van moslims tegen niet-moslims met
politiek-religieuze argumenten. De ordening tussen de dimensies,
de betekenis en het gewicht van de dimensies kunnen dus verande-
ren al naar gelang de omstandigheden. Dit maakt het lastig om te
generaliseren omdat hierdoor een zeer onregelmatig beeld ontstaat
van het proces van identiteitsconstructie. Dit wordt nog eens ver-
sterkt doordat het zich verdiepen in de islam vaak afhankelijk is
van incidenten (zoals ‘11 september’ en de moord op Van Gogh).
Dit grillige karakter zien we ook terug in de mate van praktiseren
van de islam door de jongeren. Veel jongeren doen mee aan de ra-
madan, bidden tijdens de ramadan en korte tijd erna, maar dan
houdt het weer snel op tot de volgende vastenperiode. Het is dus
zeker niet zo dat jongeren allemaal voortdurend bewust bezig zijn
met het construeren van hun eigen moslimidentiteit; vaak nemen
beslommeringen met betrekking tot school, televisiekijken en
rondhangen met vrienden een veel belangrijkere plaats in. Wel is het
zo dat alle jongeren in mijn onderzoek zeggen hun moslimidenti-
teit op de eerste plaats te zetten, ongeacht hun kennis en praktise-
ren van de islam. Eveneens geldt voor alle jongeren dat zij de erva-
ring hebben door buitenstaanders als moslim gecategoriseerd te
worden; iets waar zij zich nauwelijks aan kunnen onttrekken.

Dankzij de behandeling van de verschillende dimensies en de
bijbehorende deelvragen kunnen we niettemin toch een patroon
ontwaren. De reflectie op de islam door jongeren geschiedt voort-
durend in termen van het scheiden van cultuur en religie en een na-
druk op authenticiteit, hetgeen moet leiden tot een ‘zuivere’ islam.
We zien dus een samensmelting van moslimidentiteit met het idee
van authenticiteit, waarbij bepaalde praktijken een middel zijn om
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te voldoen aan de wil van Allah en om het idee van het eigenlijke
zelf te realiseren. Tegelijkertijd zijn praktijken zoals bidden en het
dragen van de hoofddoek uitingen van hun idee van authenticiteit
en moslimidentiteit. Op basis van de geïnternaliseerde tradities, re-
cente maatschappelijke ontwikkelingen en eigen ervaringen vor-
men jongeren hun eigen idee van hoe de islam zou moeten zijn en
wat de wil van Allah is. Dit resulteert in het zoeken naar zeer ster-
ke morele ijkpunten én in het zoeken naar een manier om de ver-
schillende loyaliteiten (met ouders, leeftijdgenoten, moslims en de
Nederlandse samenleving) te verzoenen met het idee van de ‘zuive-
re’ islam. Het proces van het construeren van een eigen moslim-
identiteit door jongeren kan daarom het beste worden omschreven
als een zoektocht naar een ‘zuivere’ islam. De vraag is nu hoe we dit
patroon kunnen verklaren. Waarom de keuze voor islam, waarom
de nadruk op zuiverheid en waarom heeft het proces het karakter
van een grillige zoektocht?

9.3.2 De keuze voor islam

Net als autochtone jongeren hebben ook Marokkaans-Nederlandse
moslimjongeren geleerd dat ze keuzes moeten maken en deze
moeten verantwoorden. De basis hiervoor ligt in het culturele pro-
ces van reflectie dat jongeren in staat stelt zich te verhouden tot
hun omgeving en waardoor ze keuzes kunnen maken. De islam is
een van de repertoires die hun in dit proces van reflectie ter be-
schikking staan. Door de religieuze overdracht door ouders krij-
gen jongeren de islam al zeer vroeg mee. Religieuze ervaringen die
jongeren opdoen, de categorisering van hen als moslim door bui-
tenstaanders, solidariteitsgevoelens met andere moslims die hun
via moderne media aangereikt worden, vallen in vruchtbare bodem
doordat ze bijdragen aan het idee dat de islam bij het eigenlijke Zelf
hoort en een identiteit als moslim geloofwaardig, echt en vanzelf-
sprekend is. De veranderende machtsbalans tussen jongens en
meisjes leidt ertoe dat zowel jongens als meisjes zich bezinnen op
de verhouding tussen gender en islam. De toenemende nadruk van
jongeren op imaan (geloof) in plaats van praktijken als bidden is
een uiting van de toegenomen reflexiviteit, maar leidt ook tot ver-
dere reflexiviteit door de verschillen in benaderingen en antwoor-
den die religieuze gezagdragers bieden. Hetzelfde geldt voor de ac-
tiviteiten van jongeren op internet en de proliferatie in groepen (in
het bijzonder de salafigroepen) en websites die allemaal de ‘zuive-
re’ islam aanbieden. De categorisering van Marokkaans-Neder-
landse jongeren als moslims door niet-moslims wordt weliswaar
als negatief ervaren, maar geeft jongeren tegelijkertijd een platform
om zich als moslimburger in Nederland te manifesteren en vormt
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een aanleiding om zich te verdiepen in de islam. In vrijwel alle ge-
vallen geldt dat het hier gaat om sociale processen doordat jonge-
ren met elkaar discussiëren, ervaringen uitwisselen en van elkaar
leren.

Het moslim-zijn wordt door de religieuze overdracht, categori-
sering en reflectie onderdeel van de habitus en een sterke, als pri-
mordiaal beleefde, identiteit die als natuurlijk en vanzelfsprekend
ervaren wordt. Op deze manier valt de moslimidentiteit samen met
het idee van authenticiteit. De moslimidentiteit is op deze manier
niet alleen een cognitief en affectief aspect van iemands leven, maar
ook een lichamelijk aspect. Emoties als woede, verdriet, liefde en
schuldgevoel uiten zich in lichamelijke kenmerken. Jongeren kun-
nen het afspelen van de Koran op een cassettebandje als zo over-
weldigend ervaren dat ze er niet meer naar kunnen luisteren of dat
ze ertoe bewogen worden om naar de moskee te gaan. De praktij-
ken, voorstellingen en ervaringen vormen de basis voor een identi-
teit waarbij een persoon als geheel betrokken is. Identiteit wordt
zo een doorleefde identiteit. Jongeren zijn niet alleen passieve ont-
vangers van overdracht en categorisering, maar spelen een actieve
rol in de constructie van moslimidentiteit als natuurlijke en van-
zelfsprekende identiteit. Door bijvoorbeeld filmpjes te bekijken
van de verschrikkingen in Tsjetsjenië, Afghanistan, Iraq of de Pa-
lestijnse gebieden, kan een sterke emotionele binding met andere
moslims opgeroepen worden. Mede door moderne media zoals sa-
telliettelevisie en internet zijn dergelijke conflicten niet meer veraf,
maar dichtbij en onderdeel van het dagelijks leven. Naast verbon-
denheid en authenticiteit speelt ook de relatie met Allah een rol bij
de wijze waarop jongeren zelf hun doorleefde identiteit scheppen.
In deze studie komt dit onder meer naar voren bij ‘islamitische’ sa-
gen, de Koranervaringen en de wonderafbeeldingen op internet.
Door middel van beelden en/of teksten worden ideeën over de
barmhartigheid, liefde en almacht van Allah bemiddeld en gedeeld
met anderen. Het idee van het transcendente manifesteert zich in
concrete verhalen en afbeeldingen en wordt bemiddeld door emo-
ties als ontzag en bovenal verwondering. Waar Allah eigenlijk eeu-
wig, alomtegenwoordig en almachtig is – en daarmee moeilijk te
concretiseren voor gelovigen – zorgen ‘sensational forms’ zoals de
‘islamitische’ sagen, de Koran en de wonderafbeeldingen ervoor
dat het idee van het transcendente toegankelijk en voorstelbaar is.
Daarmee is het transcendente open voor betekenisgeving, zonder
dat men het idee kwijtraakt dat het transcendente het menselijk be-
gripsvermogen te boven gaat (vgl. Meyer 2006: 10-11). Het lezen
van de Koran, het beluisteren van bandjes of mp3’s met de Koran,
het uitwisselen van ervaringen en ideeën met betrekking tot ‘isla-
mitische’ sagen en wonderafbeeldingen, de onderhandelingen met
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zichzelf en anderen over het afstemmen van het innerlijk en uiter-
lijk, zijn uitingen van en dragen bij aan de vorming van religieuze
subjecten.

9.3.3 Nadruk op zuiverheid, echtheid en waarheid

Dit verklaart echter nog niet waarom de jongeren zo duidelijk stre-
ven naar een sterke, eenduidige identiteit waarbij voortdurend ter-
men als zuiver, puur, echt en waarheid gebruikt worden als absolu-
te termen. Het maakt daarbij niet veel uit of dit om jongeren gaat
die bijvoorbeeld regelmatig bidden of niet, of om jongeren die de
salafibewegingen volgen of niet. De term ‘zuiver’ wordt door vrij-
wel iedereen gebruikt als verwijzing naar een authentieke essentie
van de islam die stamt uit de begintijd van de islam en die niet is
‘aangetast’ door cultuur. De term ‘zuivere’ islam is een uiting van
de sterkere machtspositie van jongeren ten opzichte van hun ou-
ders en niet-moslims en hun loyaliteit met andere moslims in de
wereld. Het is immers gebaseerd op hun eigen zoektocht, waarbij
men zich afzet tegen de islam van de ouders en tegen de definities
van islam die niet-moslims erop nahouden. Het is tevens een ma-
nier om die sterke machtspositie en loyaliteit tot stand te brengen.
De verwijzing naar de ‘zuivere’ islam betekent dat jongeren zich in
de onderhandelingen op de ‘echte’ islam baseren, wat hun claims
legitimiteit kan geven. Het zoeken naar een islam die universeel is
in plaats van ‘Marokkaans’ geeft hen de mogelijkheid om zich met
alle moslims wereldwijd te identificeren in plaats van alleen met
Marokkaans-Nederlandse moslims.

De uitdrukking verraadt een zekere preoccupatie met het zich
ontdoen van alles wat vals of onrein is. Het gebruik van een derge-
lijk discours kan deels verklaard worden door het begrip ‘reinheid’
dat ouders op tal van manieren aan jongeren overdragen, bijvoor-
beeld door het benadrukken van de reine staat die nodig is voor het
gebed of door het beklemtonen van de vastenperiode als periode
van lichamelijke en geestelijke reiniging. Een nauwgezette uitvoe-
ring van rituelen kan de reine status bevorderen, terwijl een zondi-
ge daad of een foutje een ritueel volgens de jongeren geheel ongel-
dig kan maken. De discussies van jongeren over de kleinste details
van het bidden en vasten kunnen dan ook gezien worden als een
manier om er zeker van te zijn dat rituelen inderdaad bijdragen aan
een reine status en niet teniet worden gedaan door ‘foutjes’. Derge-
lijke ‘foutjes’ kunnen ontstaan door een gebrek aan kennis over de
uitvoering van rituelen of doordat men bezwijkt voor de verleidin-
gen van de maatschappij, maar ook doordat de uitvoering van ritue-
len is beïnvloed door culturele gebruiken uit het land van herkomst
van de ouders. Daardoor is de islam van de ouders niet meer de-
zelfde als de ‘echte’ islam.
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Zuiverheid en reinheid hebben, zoals gesteld, ook betrekking op
het innerlijk. Daarmee komt het aspect van authenticiteit weer om
de hoek kijken. De ‘zuivere’ islam en authenticiteit zijn nauw met
elkaar verbonden geraakt. Het wordt door jongeren én ouderen
gezien als een teken van oprechtheid wanneer iemand de islam
praktiseert omdat hij of zij dat zelf wil en niet omdat anderen dat
verlangen. Daarnaast spreken jongeren ook voortdurend over is-
lam en moslim-zijn in termen van ‘jezelf zijn’. Daarbij hoort ook
de preoccupatie van jongeren met waarheid. Jongeren hebben het
idee dat zij door het opdoen van kennis op een systematische ma-
nier (met behulp van de juiste gezagdragers) automatisch tot de es-
sentie van de islam komen.2 In het beschreven conflict met de imam
beroepen jongeren zich op ‘de waarheid’ en vinden ze dat ouderen
hen daarin moeten volgen. Dit laat zien dat jongeren zich de islam
eigen moeten maken, maar ook dat ze de islam en het gezag daar-
over zich toe-eigenen. De waarheid is absoluut en eenduidig in de
ogen van deze jongeren. Wat daarvan afwijkt is onecht, onwaar en
niet authentiek. Het idee van jongeren is dat de moslimidentiteit en
authenticiteit niets waard zijn wanneer deze gebaseerd zijn op ‘on-
waarheid’. Daarom zoeken ze naar sterke morele ijkpunten die een
uitdrukking zijn van die absolute en eenduidige waarheid. Daar-
mee creëren ze een sterke identiteit en proberen ze hun idee van au-
thenticiteit te handhaven en tot stand te brengen.

9.3.4 De grillige zoektocht

Deze nadruk op een sterke identiteit, zuiverheid en authenticiteit
lijkt te botsen met een ander kenmerk van de praktijk van alledag
zoals die in deze studie naar voren komt. Jongeren zijn zeer grillig
in hun gedrag en lijken voortdurend te schipperen tussen verschil-
lende loyaliteiten. Dit betekent dat zij hun eigen definitie van islam
en moslimidentiteit niet zomaar kunnen praktiseren, maar altijd
rekening moeten houden met hun omgeving. Op deze manier
vindt er, naast het zich toe-eigenen van de islam, tegelijkertijd ook
een vervreemding van plaats doordat de definities van islam en
moslimidentiteit van anderen ook meetellen. Het schipperen bete-
kent dat jongeren voortdurend zoeken naar een evenwicht tussen
hun eigen idee van de ‘zuivere’ islam en de eigen authenticiteit aan
de ene kant en het tegemoet komen aan de wensen en verwachtin-
gen van anderen. Deze ambivalentie in de constructie van de mos-
limidentiteit is echter niet zo’n tegenstelling als het lijkt, maar stelt
jongeren juist in staat om op meerdere schaakborden tegelijkertijd
te spelen. De meeste jongeren willen de relatie met ouders, leeftijd-
genoten en de Nederlandse maatschappij niet verbreken en dat be-
tekent dat erkenning van hun authenticiteit en moslimidentiteit
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noodzakelijk is. Het zoeken naar authenticiteit vindt weliswaar
plaats door het zoeken naar morele ijkpunten, maar authenticering
van hun praktijken kan alleen plaatsvinden in relatie met anderen.

Het zoeken naar een sterke identiteit, zuiverheid, waarheid en
authenticiteit kan dus alleen slagen wanneer jongeren zich weten te
verhouden tot bestaande tradities en tot de sociale omgeving. Dit
verklaart waarom jongeren zeggen de islam te willen ontdoen van
‘Marokkaanse’ tradities of te zoeken naar religieuze gezagdragers
en andere morele ijkpunten (zoals halal en haram) die hun een re-
ligieus repertoire aanbieden dat niet-Nederlands is. Het zoeken
naar een eigen identiteit overstijgt op die manier de tegenstelling
tussen ‘Nederlands’ en ‘Marokkaans’. Het streven naar authentici-
teit en naar de ‘zuivere’ islam wordt op deze manier vooral een pre-
occupatie met inauthenticiteit, onzuiverheid en onwaarachtigheid
van bestaande tradities en hun omgeving. Jongeren nemen daarbij
inhoudelijk afstand van de Nederlandse samenleving en hun ou-
ders, zonder hun loyaliteiten daarmee geweld aan te doen.

Concluderend kunnen we stellen dat de religieuze overdracht,
de toenemende aandacht voor islam, de opkomst van de salafi-
bewegingen en de eigen ervaringen, maken dat de islam het kader is
waardoor de jongeren kunnen reflecteren op wie ze zijn, over wie
en wat ze willen worden. De vragen die jongeren stellen over de is-
lam, de verschillende wijzen waarop meisjes de hoofddoek dragen,
de religieuze teksten die zij van internetsites (vaak salafisites)
downloaden, zijn nauw verbonden met lokale en internationale re-
ligieuze, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in deze
tijd. Het idee van ‘zuiverheid’ en waarheid speelt daarbij op drie
manieren een rol. Het is ten eerste een uiting van hun moslim-zijn
en een middel om een ‘goede’ moslim te worden. Ten tweede is het
een manier om deel uit te maken van de eigen groep en de Neder-
landse samenleving, zonder daarbij afbreuk te doen aan het idee
van een eigen authenticiteit. En ten derde dient het om hun positie
in onderhandelingen met anderen te versterken: hun idee van de is-
lam is immers gebaseerd op waarheid en zuiverheid (en het idee
van degene die het daarmee oneens is dus niet). Jongeren construe-
ren hun authenticiteit en identiteit echter niet op eigen houtje. De
omgeving bepaalt mede het kader waarbinnen ze dit kunnen doen
en jongeren zijn afhankelijk van de relaties met anderen om erken-
ning voor hun identiteit en authenticiteit te krijgen. Dit betekent
dat jongeren weliswaar zoeken naar sterke morele ijkpunten, maar
tegelijkertijd zoeken naar een manier om al die loyaliteiten te ma-
nagen waardoor ze moeten gaan schipperen. Dit proces resulteert
in een doorleefde constructie van moslimidentiteit. Een doorleefde
identiteit heeft zowel betrekking op het innerlijk als het uiterlijk en
wordt emotioneel, zintuiglijk en lichamelijk beleefd. Deze door-
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leefde identiteit kan weliswaar ervaren worden als een zeer sterke
primordiale loyaliteit, maar is de facto nauw verbonden met de
huidige tijd en plaats waar jongeren leven en dat geldt ook voor de
interpretaties ervan.

Dat jongeren voortdurend moeten schipperen om de verschil-
lende relaties in stand te houden is niet zo’n bijzonder fenomeen
dat alleen zou gelden voor moslimjongeren. Ambivalentie is een
gebruikelijk verschijnsel, aangezien iedereen te maken heeft met
meerdere culturele repertoires en verschillende verwachtingen met
betrekking tot de gewenste rolpatronen (vgl. Zine 2001: 401 en
419). De problemen voor jongeren ontstaan daarbij niet als gevolg
van het schipperen tussen aan de ene kant trouw aan hun idee van
het eigenlijke Zelf en de wil van Allah en aan de andere kant loyali-
teiten naar anderen toe. De idee dat islam in het hart zit en dat is-
lam geleerd moet worden, geeft hun genoeg ruimte om te kunnen
schipperen en toch hun idee van authenticiteit vast te kunnen hou-
den. Dit betekent namelijk dat jongeren niet alles correct hoeven te
doen en er ruimte is om te experimenteren. Ze zijn immers jong en
kunnen niet alles weten van de islam. Het leerproces en de per-
soonlijke groei die jongeren moeten doormaken, is onderdeel van
hun moslimidentiteit. De problemen ontstaan vooral doordat zij
de ervaring hebben voortdurend verantwoording te moeten afleg-
gen en duidelijk te moeten maken waar hun loyaliteiten liggen. Dit
draagt bij aan primordialisering doordat de loyaliteiten absoluut
worden gemaakt. Jongeren worden dan gedwongen te kiezen tus-
sen of ‘Nederlands’ of moslim. Niet alleen de loyaliteiten worden
absoluut, ook de kwaliteiten die eraan toebedeeld worden, worden
absoluut door de connotaties van goed en fout die gepaard gaan
met deze loyaliteiten. Het idee dat ambivalentie in dergelijke ant-
woorden door niet-moslims niet op prijs gesteld wordt, beperkt
het vermogen van de jongeren om op meerdere fronten te acteren
en om op al die fronten erkenning te krijgen voor hun eigen con-
structie van de moslimidentiteit en hun eigen idee van authentici-
teit. Met andere woorden, de problemen voor jongeren ontstaan
niet zozeer door ambivalentie, maar doordat bij henzelf en anderen
het idee ontstaat dat die ambivalentie niet acceptabel is.

9.4 Radicalisering als kritisch perspectief

Het managen van de verschillende culturele repertoires en loyali-
teiten en het idee van authenticiteit worden dus bemoeilijkt wan-
neer deze loyaliteiten niet alleen als verschillend worden ervaren
door buitenstaanders, maar ook als tegenstrijdig of zelfs vijandig.
Deze indruk kan bestendigd worden wanneer jongeren ervaren dat
er een strijd tegen de islam aan de gang is. Het idee dat de islam
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wordt aangevallen kan, door de nadruk op individuele authentici-
teit, leiden tot het idee dat de persoon zelf en iemands levenswijze
worden aangevallen. Het idee dat de hele groep bedreigd wordt
evenals iemands eigen wijze van bestaan, draagt er mede toe bij dat
loyaliteit met andere moslims én trouw aan het eigenlijke Zelf als
heilig worden beschouwd. Alleen door een dergelijke loyaliteit te
handhaven en om te zetten in daden, kan de eigen groep en de ei-
gen levenswijze worden gered. Gibson (2006: 686) laat dit zien in
een onderzoek naar identiteit en tolerantie in Zuid-Afrika. Het
idee dat de eigen levenswijze van de groep bedreigd wordt, houdt
sterk verband met het hebben van intolerante opvattingen ten op-
zichte van buitenstaanders. Het idee dat een dergelijke bedreiging
bestaat heeft vooral te maken met externe factoren zoals criminali-
teit, terreur en oorlog (Gibson 2006: 695).

Dit idee van bedreiging van de eigen levenswijze is wezenlijk om
het verschijnsel van radicalisering te kunnen begrijpen. De op-
komst van de salafibewegingen speelt daarbij een belangrijke rol.
Door hun nadruk op tawheed, en door sommige bewegingen ook
op jihad, worden de strijd in Irak en Afghanistan, de Palestijnse ge-
bieden en de slechte maatschappelijke positie van Marokkaans-
Nederlandse moslims in Nederland in een religieus kader gezet.
De conclusie is dan snel getrokken dat deze problemen worden
veroorzaakt door een gebrek aan imaan waardoor moslims hun
natuurlijke, door Allah gegeven eigenlijke Zelf verloochenen en
bezwijken voor de verleidingen van de duivel. Deze indruk wordt
versterkt door teksten van jihadi-geleerden die in groten getale in
het Engels en het Nederlands verkrijgbaar zijn en ook door de pro-
pagandafilms uit bijvoorbeeld Tsjetsjenië die op internet rond-
zwerven.

Dit betekent dat we op een andere manier naar radicalisering
moeten kijken dan auteurs als Heelas (1996), Castells (1997) en Roy
(2004). Volgens Heelas (1996: 4) en Roy (2004: 22-25) dienen reli-
gieuze jongeren hun reflectie op de eigen identiteit en het Zelf te
verzoenen met de moderniteit en religie. Degenen die dat lukt, zou-
den een moderne liberale versie van de islam aanhangen, terwijl an-
deren zich tot het fundamentalisme zouden richten. De onttraditio-
nalisering en de scheiding tussen cultuur en religie zouden niet
kunnen ontstaan wanneer individuen zich nog steeds onderdeel
voelen van een groter geheel. Dit is een van de redenen waarom,
volgens Roy (2004: 269), deculturalisering vooral fundamentalisten
aantrekt. Een soortgelijke redenering vinden we ook terug bij Cas-
tells (1997: 26), die christelijke en islamistische vormen van funda-
mentalisme vooral ziet als verzetsidentiteiten die voortkomen uit
een gevoel van uitsluiting en het gevoel geen controle meer te heb-
ben over het eigen leven als gevolg van processen van mondialise-
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ring. In het kort gezegd: wanneer reflectie een manier is om religie
te verzoenen met het moderne leven, dan zijn de radicalen degenen
bij wie dat mislukt is en de modernen degenen die daar wel in ge-
slaagd zijn. Onderzoeken naar radicalisering onder Nederlandse
moslimjongeren lijken van eenzelfde vooronderstelling uit te gaan.
Buijs et al. (2006) stellen onder meer dat een modernisering van het
geloof erop neerkomt dat gelovigen de waarheidsclaim van een reli-
gie afwijzen, pluralisme accepteren en flexibel zijn in hun religie.
Deze modernisering kan een stimulans zijn voor de democratische
participatie van moslims, maar dit moderniseringsproces kan vol-
gens Buijs et al. ook een tegenreactie oproepen die tot radicalisering
leidt (vgl. Slootman en Tillie 2006: 49).

In plaats van de ontwikkelingen te persen in dichotomieën als
radicalisering en democratie of modernisering en traditie, kunnen
we het streven naar de tijd van de ‘zuivere’ islam beter zien als een
manier waarop jongeren zich kunnen verhouden tot de huidige
moderne tijd en antwoorden kunnen vinden voor vragen die zich
in het hier en nu voordoen. Ook al is er sprake van afbraak van
oude sociale structuren, individualisering en deculturalisering, er is
eveneens sprake van een opbouw van nieuwe gezagsverhoudingen.
Dit gebeurt door de productie van nieuwe kennis (nieuwe theolo-
gische interpretaties van de bronnen), nieuwe manieren van ver-
spreiding daarvan (internetsites, religieuze centra), nieuwe vormen
van controle daarover bij de consumenten daarvan (lokale imams
en lekenpredikers, of lokale leiders) en aanpassing aan lokale om-
standigheden door moslims (en dus culturalisering). We kunnen
stellen dat het zoeken naar de ‘zuivere’ islam betekent dat jongeren
teruggrijpen op wat zij zien als repertoires uit de tijd van de profeet
Mohammed en dat deze repertoires gemoderniseerd worden door
ze te kiezen, te ordenen en te interpreteren op basis van de sociale,
culturele en politieke omstandigheden van de 21ste eeuw (Dorraj
1999: 235).3 Zo blijkt naar mijn mening uit de interviewfragmenten
uit de studie van Buijs et al. dat veel jongeren niet zozeer per defi-
nitie democratie afwijzen, maar dat zij de islam gebruiken als kri-
tisch perspectief voor wat zij zien als de uitwassen van democratie
(vgl. De Koning 2008). Die jongeren oefenen kritiek uit op corrup-
tie in het Midden-Oosten en bekritiseren het feit dat zij door belas-
ting te betalen mede moeten bijdragen aan de strijd tegen moslims
in Irak en Afghanistan. Ze laten vooral een gebrek aan vertrouwen
in het Nederlandse democratische systeem zien omdat dat volgens
hen moslims benadeelt omdat het moslims zijn. Voor de relatie tus-
sen radicalisering en moderniteit betekent dit dat: ‘Rather than
being a simple return to religious resources and a withdrawal from
modernity, Islamism is an attempt to cross-fertilize the two. […]
Islamic fundamentalism, […], enables Muslims to participate col-
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lectively and critically in worldly affairs’ (Göle 2000: 98).
De zoektocht naar de ‘zuivere’ islam is te zien als een poging tot

rationalisering en legitimering van emoties zoals woede, verwar-
ring, frustratie en vernedering. Door de creatie van een ‘zuivere’ is-
lam worden deze emoties begrijpelijk, tastbaar, hanteerbaar en ge-
rechtvaardigd. De salafibewegingen bieden jongeren een repertoire
aan waarin de complexe en soms tegenstrijdige werkelijkheden van
moderne samenlevingen begrijpelijk worden. Hun versie van de
‘zuivere’ islam geeft hun een krachtige identiteit met een gevoel
van morele superioriteit. Zij horen immers tot de ‘triomfantelijke
groep’ en zijn dus de ‘echte ware’ moslims die later het Paradijs
zullen erven. Daarbij moet gezegd worden dat veel jongeren in dit
onderzoek nauwelijks op de hoogte zijn van de theologische dis-
cussies omtrent bijvoorbeeld jihad en tawheed, maar daaraan wel
idealen ontlenen van strijden tegen onrecht en het streven naar een-
heid en verbondenheid. Dat jongeren zich aangetrokken voelen tot
de salafibewegingen betekent daarmee nog niet dat zij geneigd zijn
tot geweld en antidemocratisch zijn. Een groot deel van de salafi-
jongeren trekt zich terug in eigen kring en probeert aan da’wa
(missie) te doen. Doordat zij zich ophouden in een kring met ge-
lijkgestemden zal het ook gemakkelijker zijn om erkenning te krij-
gen voor hun eigen authenticiteit en moslimidentiteit. Andere sala-
fi-jongeren bemoeien zich bijvoorbeeld op internet wel actief met
de politiek en het democratische systeem. Er is echter ook een
groep jongeren voor wie da’wa, dialoog of democratie te slappe
middelen zijn om de dreiging te keren. Jihadi’s hebben gebruik-
gemaakt van een mechanisme dat we vaker zien bij militante jonge-
rengroepen en in de hiphopcultuur, namelijk een toe-eigening van
negatieve stereotypen. Deze identiteit wordt extra krachtig door-
dat het niet-moslims en andere moslims afschrikt. Het negatieve
imago van de islam die gewelddadig, gevaarlijk en intolerant zou
zijn, hebben zij overgenomen en in sommige gevallen hebben ze de
gewelddadige jihad zelfs tot zesde zuil van de islam gemaakt (De
Ley 2005). De enige mogelijkheid om de bedreiging van hun le-
venswijze te keren is het voeren van een gewapende strijd: de ge-
welddadige jihad. Voor hen is de islam niet alleen een kritisch per-
spectief op die moderniteit, maar het enig mogelijke antwoord op
een moderniteit die erop uit is de islam te vernietigen. In een derge-
lijk perspectief gaat het om een strijd tussen goed en kwaad, waar-
bij de jihad voor deze jongeren een strijd is voor het goede.

9.5 Tot slot

In dit onderzoek hebben we kunnen zien hoe jonge Marokkaans-
Nederlandse moslimjongens en -meiden uit Gouda hun religieuze
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identiteit construeren binnen alle relaties waar ze mee te maken
hebben. Deze jongeren hebben, zoals alle jongeren, verschillende
wensen, behoeften, loyaliteiten, opvattingen en gedragingen. De
zoektocht naar een ‘zuivere’ islam die centraal staat in hun con-
structie van moslimidentiteit biedt hun een paraplu waaronder al-
lerlei, soms tegenstrijdige, ontwikkelingen kunnen samenkomen.
Het materiaal dat verzameld is voor dit onderzoek dateert van de
periode 1999 t/m juli 2005 (tot en met het proces tegen Mohammed
Bouyeri). Na die periode zijn er de nodige gebeurtenissen geweest
die moslims en islam in het middelpunt van de aandacht hebben ge-
houden: de bomaanslagen in Londen, de rellen in de Franse voor-
steden, de rechtszaak tegen de hofstadgroep, de affaire met de
Deense cartoons, de uitspraken van Paus Benedictus xvi over de is-
lam en de uitspraken van imam Fawaz Jneid over Theo van Gogh
en Ayaan Hirsi Ali. In enkele gevallen is in deze studie wel verwe-
zen naar die zaken (onder andere de cartoonaffaire), aangezien in
vrijwel alle zaken de positie van jongeren zeer belangrijk is. Het
zijn jongeren die zich het meest opvallend roeren in de publieke
debatten, zij organiseerden de kleine demonstraties naar aanleiding
van de cartoonaffaire en zij oefenen felle kritiek uit op bestaande
moslimorganisaties. Het toenemende opleidingsniveau, het toene-
mende aantal weblogs van moslims en hun pogingen zich te orga-
niseren doen vermoeden dat met verdergaande integratie hun rol
als moslim in het publieke domein eerder groter zal worden dan
kleiner. Een van de kwesties die open blijven na dit onderzoek is de
vraag hoe jonge moslims hun ideeën van moslim-zijn combineren
met burgerschap. Dit is een vraag die van belang is voor het ver-
schijnsel radicalisering, maar ook voor de positie van religie in het
publieke domein. Zowel de hierboven genoemde gebeurtenissen
als dit onderzoek laten zien hoe ook niet-moslims zich bemoeien
met de islam en hoe ook niet-moslims een beeld kunnen construe-
ren met behulp van de islam. Een dergelijke ‘bemoeienis’ beperkt
niet alleen de wijze waarop moslims zich kunnen presenteren,
maar geeft hun juist ook een platform voor hun publieke uitingen.

Een bijzondere positie in dit onderzoek wordt ingenomen door
de eerste generatie; in het bijzonder de ouders van de betrokken
jongeren en de moskeebestuurders. Maar al te vaak worden ont-
wikkelingen onder jongeren afgezet tegen deze eerste generatie,
zonder de veranderingsprocessen die deze mensen zelf hebben
doorgemaakt (bijvoorbeeld in hun houding ten opzichte van het
onderwijs) in de analyse te verdisconteren. Daarmee is de genera-
tiekloof min of meer ingebakken in het wetenschappelijk onder-
zoek. De geringe belangstelling die er bestaat voor veranderingen
onder de eerste generatie lijkt een houding te weerspiegelen die
erop neerkomt dat de eerste generatie is afgeschreven. Met name in

318

Zoeken naar een zuivere.qxp  20-03-2008  15:26  Pagina 318



de interne ‘identity politics’ van jonge moslims speelt deze eerste
generatie echter nog steeds een grote rol als doorgever van tradities
en als stimulans voor de religionisering, maar ook als een groep die
de band met hun jongeren in stand probeert te houden. Hernieuw-
de aandacht voor deze groep is noodzakelijk om interne processen
onder moslims te kunnen begrijpen.

Ik heb geprobeerd in deze studie te laten zien dat (jonge) mos-
lims vanuit verschillende dimensies benaderd dienen te worden.
Het gaat zowel om hun onderlinge relaties als om de relaties met
niet-moslims. Bij beide dimensies spelen de andere dimensies, reli-
gieuze praktijken en voorstellingen, genderverhoudingen en inter-
net een grote rol. De verschillende dimensies beïnvloeden elkaar en
hangen met elkaar samen. Dit is niet alleen van belang voor weten-
schappelijk onderzoek, maar ook voor beleidsmakers. Dit onder-
zoek laat zien dat de praktijk van alledag onder jonge moslims veel
complexer en soms tegenstrijdiger lijkt dan met stereotype beeld-
vorming en simpele beleidscategorieën gevangen kan worden. De
wijze waarop jonge moslims hun religie kunnen beleven en kun-
nen manifesteren wordt beïnvloed door andere moslims, maar ook
door niet-moslims. Vooral jonge Marokkaans-Nederlandse mos-
lims die hier geboren en getogen zijn, laten zich niet eenvoudig
wegzetten als vreemdelingen en accepteren niet dat de islam nog
steeds als een vreemd element gezien wordt. Zij eisen een volwaar-
dig burgerschap. Dat zij zich op kritische wijze, al dan niet vanuit
hun religie, opstellen ten opzichte van allerlei aspecten van de Ne-
derlandse maatschappij zou dan ook verwelkomd moeten worden.
Een van de grootste risico’s is nu dat dergelijke kritische jongeren
onmiddellijk worden weggezet als jongeren die (nog steeds) niet
geïntegreerd zijn of zelfs radicaal zijn. Dat creëert een situatie
waarin dergelijke jongeren zich, misschien onterecht maar wel be-
grijpelijk, inderdaad geen integraal onderdeel van deze samenle-
ving voelen en zich ervan afkeren.
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