
 

Moslimfanatisme (1) 
Leiden ‘foute’ ideeën vanzelfsprekend tot ‘fout’ gedrag? 

 
Mij intrigeert al een hele tijd het onderzoek dat prof Ruud Koopmans in 2008 
uitvoerde naar religieus fanatisme.1 Fanatisme is een belangrijke voorspeller voor 
‘vijandigheid tegen buitenstaanders’. Om de mate van religieus fanatisme te 
bepalen legde hij in een steekproef van 9000 Christenen en Moslims in zes 
landen drie stellingen voor (ik beperk me hier tot de moslims): 

 “Moslims moeten terugkeren naar de wortel van de Islam” Bijna 60% van 
de ondervraagde Moslims stemt hier mee in. 

 “Er bestaat maar een interpretatie van de Koran, en elke Moslim moet 
zich hier aan houden.” 75% van de ondervraagden is het hier mee eens. 

 “De regels in de Koran zijn belangrijker dan de wet” (wet van het land 
waarin de ondervraagde woont). 65% is het hier mee eens. 

Bijna de helft (44%) van de ondervraagde Moslims stemt in met alle drie de 
stellingen. Verder stelt Koopmans in een interview in het AD dat uit (ander) onderzoek blijkt dat van de 500 miljoen 
moslims wereldwijd “tien tot twintig procent bereid (is) om geweld te accepteren - ook tegen burgers - om de islam 
te verdedigen. Dat zijn minstens 50 miljoen moslims.”2. Zijn conclusie: Het hebben van een fundamentalistische 
houding – dat even vaak onder oudere als jongere Moslims voorkomt - is absoluut geen marginaal fenomeen in 
West-Europese Moslimgemeenschappen.3 
 
De conclusie van Koopmans is pittig en ik bagatelliseer ‘m niet4. Het roept wel twee vragen bij mij op. Één, wat is 
precies de relatie tussen geloven en gedrag? Is wat je doet altijd gelijk aan wat je gelooft? En in de tweede plaats, 
daarmee samenhangend: is in het dagelijks leven het geloof alles bepalend voor wat je doet of zijn er ook andere 
dimensies en zo ja hoe verhouden die verschillende dimensies  zich dan tot elkaar? 
 
Handel je altijd naar wat je gelooft? 

Het gaat hier om de vraag wat de relatie is tussen gedachten, ideeën, al dan niet 
wetenschappelijke inzichten en het handelen daarnaar: ons gedrag. Je kan radicaal 
denken (“minder Marokkanen”) en zelfs geweld legitimeren (“alle kinderlokkers moeten 
dood”) maar betekent dat ook dat  je ook zelf gaat handelen naar die gedachte en – net 
als Breivik of Mohammed B. - extremist wordt? “Het punt dat ik hier wil maken is dat we 
(…) onderscheid moeten maken tussen radicalisme en extremisme en dat we daarvoor 
méér nodig hebben dan de drie kenmerken die Koopmans presenteert. Extremisme 
(geweld op basis van een overtuiging) komt voort uit radicalisme en veronderstelt een 
bredere en diepere overtuiging dan fundamentalisme”. 5 Tillie stelt dat je aan radicalisme 
een aantal kenmerken moet toevoegen om van extremisme te spreken6. De verhouding 
tussen radicalisme (Wilders, Baudet) en extremisme (Breivik, Mohammed B.) is dus 

complex: “iedere extremist is radicaal, maar niet alle radicalen zijn extremist.”7  
 
De Swaan noemt het schrikbeeld van het bestaan van moslimfundamentalisten vooral een theoretisch schrikbeeld 
omdat het rechtsextremisme in de Westerse wereld – op 9/11 na - vele malen groter is.8 Hij noemt de moslims in 

                                                             
1 Ruud Koopmans, 2014 Er bestaat ook een samenvatting in het Nederlands. 
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Nederland onze beste bescherming tegen moslim extremisme omdat de doorsnee moslim van het salafisme (en het 
extremisme dat ‘één stap verder’ is) niets moet hebben. (idem) 
 
Tussen iets (radicaal) geloven en daar (extremistisch) naar handelen zitten stappen9. 
De relatie tussen religiositeit en geweld kan ook niet worden vereenvoudigd tot de 
simpele formule dat fundamentalisme per definitie bereidheid tot geweld 
impliceert. Wat zijn dan wel bemiddelende factoren? 
Dat leidt naar de tweede vraag: zijn er in ons dagelijks leven ook andere dimensies 
dan geloof en zo ja hoe verhouden die verschillende dimensies zich  tot elkaar? 
 
Lees verder: Moslimfanatisme (2) – identiteit met slechts één of met meer 
dimensies? 
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9 Volgens de AIVD is radicalisering het proces dat een activist tot een extremist maakt. (Tillie)   


