Programma
De Masterclass vindt plaats op vrijdag 20 november 2009 van 12.30 tot 16.30 uur
in het Polman’s huis Keistraat 2, in Utrecht
12.30 uur

Inloop inclusief lunch

13.00 uur

Opening

13.15 uur

‘Aard en aantrekkingskracht van het salafisme’,

		

Martijn de Koning, Radboud Universiteit Nijmegen

14.15 uur

‘Knelpunten en conflicten op lokaal niveau’

		

Hans Moors, Onderzoeksinstituut IVA, Universiteit van Tilburg

15.15 uur

Korte pauze

15.30 uur

Discussie o.l.v Frank Bovenkerk

16.30 uur

Nabeschouwing Frank Bovenkerk

Masterclass
Salafisme belicht
Uitingsvormen, knelpunten en uitdagingen

Aanmelden
U kunt zich tot 7 november voor deze masterclass aanmelden via m.roche@forum.nl onder vermelding van
masterclass 20 november. Wilt u uw naam, gemeente, telefoonnummer en postadres vermelden?
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving. Aan de deelname aan de masterclass
zijn geen kosten verbonden. Wij vragen u wel dringend om bij verhindering tijdig af te melden aangezien
het aantal plaatsen voor de masterclass beperkt is.
Voor vragen over deze masterclass kunt terecht bij Ineke Roex i.roex@forum.nl T (030) 2974 255

Expertisecentrum Religie en Samenleving (ReS)
Deze masterclass is een product van het FORUM Expertisecentrum Religie en Samenleving
(ReS) dat middels diverse producten en diensten lokaal bestuur ondersteunt bij
beleidsontwikkeling en –uitvoering (zie ook www.forum.nl/res.)

Vrijdag 20 november 2009
Locatie: Polman’s huis Keistraat 2, Utrecht
Van 12.30 uur tot 16.30 uur

Masterclass Salafisme belicht
Uitingsvormen, knelpunten en uitdagingen

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh op 2 november
2004 wordt er in het publieke debat regelmatig gesproken over het salafisme in Nederland.
Radicale imams, jongeren die op jihad gaan, vrouwen of mannen die weigeren de hand van
het andere geslacht te schudden, niqaab dragende vrouwen, polygame huwelijken, gescheiden
mannen- en vrouwenruimtes, jongeren die op ideologische gronden met een studie stoppen. Zo
maar een greep uit onderwerpen die regelmatig in het nieuws komen of voor discussies zorgen.
Onderwerpen die nauw verweven zijn met een opkomende orthodoxe vorm van islam die onder
een groeiende groep moslimjongeren en bekeerlingen erg in trek is, het salafisme. De AIVD

In de eerste bijdrage geeft antropoloog Martijn de
Koning antwoord op vragen als: Wat weten we over de
manifestatie van het salafisme in Nederland? Wat is
de aantrekkingskracht van het salafisme? Waarom is
het populair onder moslimjongeren?
Waarin onderscheidt het salafisme zich van andere
islamitische geloofsbelevingen? Wat behelst een
salafistische geloofspraktijk?
In de tweede bijdrage zet onderzoeker Hans Moors
uiteen welke conflicten kunnen ontstaan met salafistische geloofuitingen en organisaties op gemeentelijk
niveau. Hoe verhoudt het salafisme zich tot radicalisme, democratische rechtsstaat en maatschappelijke participatie? Knelpunten en conflicten worden
uiteengezet.

concludeerde recentelijk weliswaar dat de groei van het salafisme stagneert, maar de zorg dat
salafisme integratie en participatie belemmert, blijft.
Wetenschappelijk onderzoek naar salafisme in
Nederland komt van de grond, maar de kennis
over deze radicaal-islamitische geloofsinterpretatie
is vooralsnog beperkt. Vaak worden moslimextremisme en salafisme in één adem genoemd. Maar
de verhouding tussen radicalisering/extremisme
enerzijds en het salafisme anderzijds is complexer.
Bestuurders en beleidsmakers zoeken naar een
beleidsmatig antwoord op deze geloofsstroming.
Daarbij zorgt vooral de populariteit van deze strikte
en rechtlijnige geloofsbeleving voor onrust en
onzekerheid alsmede de vermeende relatie met
radicalisering en de belemmerende factor die zij
kan opwerpen in het kader van de maatschappelijke
participatie.

De masterclass
De masterclass salafisme belicht wil lokale bestuurders en beleidsmakers wegwijs maken in de
veelzijdige en soms problematische wereld van het
salafisme in Nederland.
De volgende vragen zullen centraal staan:
- Wat is salafisme?
- Waarom voelen moslimjongeren zich aangetrokken tot deze geloofsinterpretatie?
- Hoe verhoudt het salafisme zich tot maatschappelijke participatie en radicalisering?
De masterclass biedt algemene kennisoverdracht
over het salafisme en wil daarnaast de knelpunten die op lokaal niveau spelen, blootleggen en
bespreekbaar maken.

Na de twee bijdragen richt de discussie zich op de
knelpunten in de praktijk. Vragen naar de omgang met
manifestaties van een salafistische geloofsbeleving
zullen onder leiding van bijzonder hoogleraar radicaliseringsstudies Prof. Frank Bovenkerk opgeworpen
worden. Frank Bovenkerk zal tot slot een afsluitende
nabeschouwing uitspreken.

Sprekers
Dr. Martijn de Koning is antropoloog en verbonden
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2008 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
op het onderzoek Zoeken naar een ’ zuivere’ islam,
over de identiteitsvorming en geloofsbeleving van
Marokkaans-Nederlandse jongeren. Momenteel werkt
hij aan een onderzoek over de salafistische beweging
in Nederland samen met andere onderzoekers in het
project Salafisme als Transnationale beweging.

Drs. Hans Moors is hoofd van de afdeling veiligheid &
criminaliteit, welzijn & zorg bij IVA Beleidsonderzoek
en Advies, een sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij
combineert deze functie met uitvoerend onderzoekswerk op het gebied van extreem en radicaal gedrag
(van jongeren) en de manier waarop professionals en
beleidsmakers hiermee omgaan. Moors publiceerde
de afgelopen jaren diverse boeken over radicalisme
en lokaal deradicaliseringsbeleid, zoals: Extreem?
Moeilijk! (2007), Geloven in veiligheid (2008), Aan de
hand van de imam (2009) en Eigenheid of eigenzinnigheid (2009).
Prof. dr. Frank Bovenkerk (1943) is cultureel antropoloog. Van 1988 tot 2008 was hij als hoogleraar
in de criminologie verbonden aan het Willem Pompe
Instituut. Vanaf 2009 bekleedt hij de FORUM Frank
Buijs leerstoel radicaliseringsstudies aan de Universiteit van Amsterdam.
Bovenkerk publiceerde in de jaren zeventig en tachtig
over migratie, Nederland als multiculturele samenleving en deed onderzoek naar rasdiscriminatie. Tijdens
zijn hoogleraarschap in Utrecht ging zijn belangstelling
uit naar de onderwerpen: georganiseerde misdaad,
drugscriminaliteit, de betrokkenheid van etnische
groepen bij criminaliteit en schreef hij over uiteenlopende onderwerpen in de criminologie. Hij kreeg
bekendheid met zijn biografie van de eerste Nederlandse spijtoptante die in Italië samenwerkte met
politie en justitie, La bella Bettien Martens; de Maffia
van Turkije (samen met Y. Yesilgöz); Misdaadprofielen;
Loverboys (met anderen).

