
BISC NR. 4 37

Een schadelijke sektarische bedreiging 
onderzocht: Takfirisme
 Cahiers Inlichtingenstudies

  BISC nr. 4
 p. 37-69
 © Maklu-Uitgevers
 ISBN 978-90-466-0736-7 

Jeroen De Keyser1

In this article we attempt to answer the question ‘How does Takfirism manifest itself as an 
ideology?’ After a thorough literature study, we can conclude that Takfirism is a growing phe-
nomenon. Nevertheless, several researchers examining counterterrorism are little familiar with 
the concept of ‘Takfir’ and the ideology of Takfirism. This article aims at a better understanding 
of ‘Takfir’, ‘Takfirism’ and a ‘takfiri’. An interview with a PhD student in Arabic and islamic 
studies, Attiya Radouane, who has profound knowledge of Takfir and has access to Arabic 
literature, confirmed our description of Takfirism as being a harmful sectarian threat. Takfirism 
is an ideology that contains an unlimited ‘license to kill’ and is a possible threat to societies.

 1. Inleiding

De Belgische wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst van 30 november 1998 heeft 
als één van haar opdrachten dat de dienst ‘Veiligheid van de Staat’ inlichtingen dient 
in te winnen, te analyseren en te verwerken. Deze inlichtingen hebben betrekking op 
elke activiteit die een bedreiging vormt of zou kunnen vormen voor de inwendige vei-
ligheid van de Staat, het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde, 
de uitwendige veiligheid van de Staat, de internationale betrekkingen, het wetenschap-
pelijk of economisch potentieel of elk ander fundamenteel belang van het land (art. 7). 
De schadelijke sektarische organisaties worden in de wet expliciet geformuleerd als 
bedreigende activiteiten of potentiële bedreigingen (art. 8).

In dit artikel staat de schadelijke sektarische bedreiging van het Takfirisme centraal. We 
behandelen een belangrijk beginsel binnen het radicaal islamitisch gedachtegoed. Dit 
beginsel is in het westen nog niet ten volle gekend. Takfir is een ‘hot issue’ daar het een 
hoofdbestanddeel en praktijk vormt van de hedendaagse radicale moslimbewegingen. 
(Gömbeyaz, 2011, p. 263) Een conceptuele studie richt zich op de noties van ‘Takfir’, 
Takfirisme en haar ideologie. Alvorens het Takfirisme in te leiden, is het nuttig vier 
begrippen te definiëren.

Onder de notie van ‘Takfir’ verstaan we: ‘Het bestempelen van een persoon, groep, regime, 
maatschappij of daad als ongelovig, strijdig met het ware geloof’. ‘Takfirisme’ wordt geken-

1 Jeroen De Keyser is master in de Filosofie en master in de Criminologische Wetenschappen.
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merkt door opvattingen over en handelingen van ‘Takfir’. Deze leiden voor de aanhan-
gers van Takfirisme (i.e. takfiri) noodzakelijk tot criminele daden om de personen die 
als ongelovig worden bestempeld te doden of te vermoorden, en dit op basis van een 
zogezegde religieuze grond. De term Takfirisme wordt ontleend aan de Engelse term 
‘Takfirism’, gebruikt door Killcullen als de verzamelnaam voor de ideologie die een 
bedreiging vormt voor de hedendaagse (islamitische) wereld (2009, p. xix).

In het artikel maken we een onderscheid tussen ‘Takfir’ en ‘Takfirisme’. ‘Takfir’ heeft 
enkel betrekking op de handelingen die een persoon bestempelen als ongelovig of als 
geloofsafvallige. ‘Takfirisme’ voegt hieraan toe dat dit een religieuze toelating verleent 
tot het elimineren van de ongelovige persoon, regime, groep, …

Het zal blijken dat de notie van Takfirisme meer omvat dan de notie van een schadelijk 
sektarische organisatie. De titel van het artikel ‘Een schadelijke sektarische bedreiging’ 
verwijst hiernaar en omschrijven we naar analogie van de wettelijke definitie2. Vermits 
Takfir of Takfirisme geen organisatie betreft, maar eerder een ideologie die zich kan ver-
werkelijken in een bedreiging, omschrijven wij een ‘schadelijke sektarische bedreiging’ 
als volgt: ‘Elke bedreiging (i.e. datgene wat een gevaar uitmaakt) vanuit meerdere individuen 
of een individu met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel, of vanuit meerdere individuen 
of een individu die zich als dusdanig voordoen of voordoet, waarbij deze meerdere individuen of 
dit individu zich in hun of zijn handelingen of praktijken, overgeeft aan schadelijke onwettige 
activiteiten, het individu of de samenleving schaadt of de menselijke waardigheid aantast’. 
Het ‘schadelijk’ karakter van een sektarische handeling wordt onderzocht op basis van 
de principes die zijn vastgelegd in de grondwet, de wetten, de decreten, ordonnanties 
en in de internationale verdragen inzake de bescherming van de rechten van de mens 
die door België werden geratificeerd.

Bij een eerste ruwe verkenning van het onderzoeksthema hebben we vastgesteld dat 
de voor ons oorspronkelijk onbekende ideologie van het Takfirisme in verschillende 
welbekende terroristische aanslagen terug te vinden is. Zo bleken de aanslagen van 
9/11 te New York3, 11 maart 2004 te Madrid4 (Gleis, 2005, p. 2), de moord op Theo 

2 Zie website Informatie en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties, (http://www.iacsso.
be/centrum.htm, geraadpleegd op 01/07/2013).

3 Takfir Wal Hijra wordt soms geassocieerd met Al Qaeda. Doch de aard van hun relatie is onduidelijk en 
vormt een discussiepunt tussen experten. Sommige leden van Al Qaeda zijn Takfiri, doch Takfir Wal Hijra is 
geen tak van Al Qaeda en opereert onafhankelijk. Ayman Al-Zawahiri, Al Qaeda’s veronderstelde nummer 
2 en Mohammed Atta, hoofdaanvoerder van de zelfmoordaanslag van 9/11, worden beiden, naast andere 
internationale terroristische masterminds, gekoppeld aan Takfir Wal Hijra (Gleis, 2005, p. 2). 

4 Aanhangers van Takfir Wal Hijra worden geacht steun geleverd te hebben bij deze aanslag (Gleis, 2005, p. 
2). Jamal Hamidan en José Emilio Suarez Trashorras hadden beiden betrokkenheid bij de bomaanslag in 
Madrid. Hamidan leidde de cel die de bomaanslag uitvoerde. Trashorras zorgde voor de explosieven en hielp 
bij het plaatsen van de 13 bomrugzakken. Voor de aanslag werden beide personen gerekruteerd door Takfir 
Wal Hijra tijdens een verblijf in de gevangenis waar ze enthousiast kennis maakten met en groeiden in een 
radicaal fundamentalistisch islamistische geloofsovertuiging (Cuthbertson, 2004, p. 15).
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Van Gogh (2004)5 en de ‘gang de Roubaix’ (1996)6  bij onze noorder- en zuiderburen te 
getuigen van verbondenheid met de schadelijk sektarische ideologie van het Takfirisme. 
We vernamen ook dat Nizar Trabelsi verdacht wordt aanhanger te zijn van Takfir Wal 
Hijra (De Standaard, 2002, 19 januari) in zijn verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis 
van Kleine-Brogel in het Belgische Peer.

Takfirisme betreft een schadelijk sektarisch gedachtegoed dat zich kan concretiseren 
en veruitwendigen in een aantal handelingen die leiden tot gerechtelijk strafbare 
misdrijven die terroristisch van aard zijn of tot terroristische aanslagen die een oor-
logsverklaring inluiden. Het begrip Takfirisme gebruiken we als een overkoepelend 
begrip. Dit overkoepelend begrip omvat twee elementen. Ten eerste omvat het zowel 
de kern van het radicaal islamitisch gedachtegoed van Takfir alsook de mutaties van 
dit gedachtegoed. Ten tweede verstaan we onder Takfirisme de schadelijke concrete 
veruitwendiging van dit gedachtegoed7 in haar mogelijke netwerken, bewegingen, 
groeperingen of individuen.

Van Hulst Sybrand, voormalig hoofd van de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Vei-
ligheidsdienst, stelde in 2005 dat ongeveer 5% (15.000) van de totale Noord-Afrikaanse 
bevolking van Nederland (300.000) zich aangetrokken voelt tot het gedachtegoed van 
Takfir. Ongeveer 1000 mensen hiervan hebben zich het radicaal gedachtegoed eigen 
gemaakt. Het aantal personen dat daadwerkelijk bereid is om geweld te gebruiken op 
basis van dit gedachtegoed wordt door Van Hulst eerder op tientallen geschat dan op 
honderdtallen8, 9. De vraag is of we dit gedachtegoed ook in België terugvinden10.

 2. Probleemstelling en afbakening

Bij een grondige literatuurstudie werd geen enkel Nederlandstalig boek of artikel aan-
getroffen dat zich uitsluitend wijdt aan de vraag wat Takfirisme inhoudt. Wel vonden 
we een aantal Nederlandstalige teksten geschreven door Professor Dr. Johannes Jansen 

5 Theo van Gogh werd in Nederland vermoord op 2 november 2004 door Mohammed Bouyeri. Mohammed 
Bouyeri wordt verdacht van deel uit te maken van de terroristische cel, die door de Algemene Inlichtingen- 
en Veiligheidsdienst Hofstadgroep genoemd werd. De Hofstadgroep hangt de ideologie aan van Takfir Wal 
Hijra, aldus een voormalig hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Van Hulst Sybrand 
(http://www.onlinedocumentaires.nl/documentaire/de-lokroep-van-terreur, geraadpleegd op 19/12/2012).

6 De bende van Roubaix situeert zich in het gelijknamig Franse stadje net over de Belgische grens in het jaar 
1996. Het gaat om een georganiseerde criminele bende die verschillende gewapende overvallen pleegde. Dit 
om voor de financiering te zorgen van toekomstige aanslagen. Leden van deze bende waren voordien actief 
in de oorlog in Bosnië en stonden aan de zijde van de Bosnische moslims (http://www.tagtele.com/videos/
voir/92581, geraadpleegd op 19/12/2012).

7 Mutaties inbegrepen.
8 http://www.onlinedocumentaires.nl/documentaire/de-lokroep-van-terreur, geraadpleegd op 19/12/2012.
9 Bijkomend werd de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) in Nederland aangeschreven voor 

het verkrijgen van meer informatie inzake Takfir. Onze vraag werd van de ene dienst naar de andere door-
gestuurd doch er werd geen antwoord ontvangen.

10 Het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) in België werd met een brief aangeschreven voor 
het verkrijgen van meer informatie inzake Takfir en haar Belgische situatie, doch er werd geen antwoord 
ontvangen.
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11die het onderwerp van Takfir behandelen. Opvallend is ook dat er geen literatuur 
beschikbaar is over hoe Takfirisme zich in België manifesteert.

Vanuit de vaststelling van de beperkte beschikbaarheid van Nederlandstalige literatuur 
over dit onderwerp en vanuit een persoonlijke intellectuele interesse werd de schadelijk 
sektarische ideologie van Takfirisme gekozen als thema. In eerste instantie rees de 
vraag naar verheldering van de precieze betekenis van het concept van Takfir. Hiermee 
samenhangend was het ons ook niet duidelijk waardoor een persoon gekenmerkt wordt 
als aanhanger van Takfirisme. Wat is Takfir? Wat betekent Takfirisme? Is het mogelijk 
een persoon te karakteriseren als aanhanger van Takfirisme? Wordt Takfirisme wel op 
een correcte manier in verband gebracht met welbepaalde terroristische aanslagen? Al 
deze onduidelijkheden samengenomen hebben we de focus van de probleemstelling 
gelegd bij de volgende hoofdvraag: ‘Hoe manifesteert het Takfirisme zich als ideologie?12’

De sterke reacties die uitgaan van de bevolking en media bij een confrontatie met 
terroristische aanslagen wijzen op de maatschappelijke relevantie van onze probleem-
stelling. Een poging tot een terroristische aanslag vormt een dreiging en verspreidt 
de angst dat om het even welke onschuldige burger potentieel slachtoffer kan worden 
van een aanslag. Een inzicht in het Takfirisme kan bijdragen tot de veiligheid van onze 
gemeenschap en misschien zelfs tot een betere beleidsvorming of aanpak van het fe-
nomeen. De criminologische relevantie van voorliggende probleemstelling ligt in het 
aanreiken van een inzicht in een mogelijk oorzaak van terroristisch geweld. Green stelt 
zelfs dat Takfir een oorzaak betreft bij het plegen van terroristische misdrijven (2009, p. 
12). Wij onderzoeken niet de directe of indirecte oorzakelijkheid of invloed van Takfir 
op strafrechtelijke misdrijven of terroristische aanslagen. Evenmin betreft voorliggend 
werkstuk een onderzoek naar drijfveren of oorzaken die leiden tot het verinnerlijken 
van Takfirisme door bepaalde personen of tot het aanwenden van Takfirisme. De hui-
dige omvang of aanwezigheid van het Takfirisme in België en de ernst van de dreiging 
in België worden niet behandeld evenals de factoren ter preventie van de verspreiding 
van het Takfirisme. We beperken ons tot een verkennend, beschrijvend en verklarend 
onderzoek waarin we het wezen van het concept van Takfir belichten dat de kern uit-
maakt van Takfirisme.

 3. Onderzoeksvragen en methodologie

Voorliggend onderzoek formuleert verschillende samenhangende operationele vragen: 
Wat betekent Takfir?’, ‘Wat dienen we te verstaan onder Takfirisme?’, ‘Waar vindt het 
concept van Takfir zijn oorsprong?’, ‘Wat is de evolutie van het Takfirisme doorheen 
de Arabische geschiedenis?’, ‘Kan er een conceptuele definitie13 gegeven worden van 
een aanhanger van Takfirisme of een takfiri?’ Met de antwoorden op deze operationele 

11 Tijdens een aantal schriftelijke contacten met Johannes Jansen, werd zijn boek ‘The neglected Duty: The 
creed of Sadat’s assasins and islamic resurgence in the Middle East’ als beste werk aangeraden om een beter 
inzicht te krijgen in Takfir.

12 Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (14de editie) geeft de betekenis van ‘ideologie’ weer 
als: het geheel van de ideeën dat ten grondslag ligt aan een wijsgerig stelsel, vooral met betrekking tot hun 
maatschappelijke of politieke strekking. (In beperkende betekenis, ongunstig) op eenzijdige (maatschappelijk 
bepaalde) opvattingen berustend gedachte- en leerstelsel. 

13 Onder een conceptuele definitie verstaan we een theoretisch geformuleerde definitie aan de hand van enkele 
kenmerken.
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vragen trachten we een antwoord te vormen op de probleemstelling: ‘Hoe manifesteert 
het Takfirisme zich als ideologie?’

Een grondige secundaire literatuurstudie vormt de basis voor dit artikel. De literatuur-
studie is echter selectief, gezien er geen Arabischtalige literatuur werd geraadpleegd. 
Deze beperking dient vermeld te worden in het belang van voorliggend en mogelijk 
verder onderzoek14 15. 

Naast het historisch beschrijvend weergeven van de notie Takfir, gaan we tegelijkertijd 
analyserend en verklarend te werk. Zodoende krijgen we zicht in het wezen van Takfir, 
met daaraan gekoppeld de sociale en politieke randvoorwaarden waarin Takfir zich 
toont16. Het tijdsperspectief gaat terug tot de oorsprong van Takfir. We staan stil bij 
vier cruciale momenten in de Arabische geschiedenis van Takfir. Wij volgen daarbij 
Johannes Jansen die stelt dat Takfir specifiek op deze momenten in alle bloederigheid 
centraal staat (Jansen, 2005). Aanvullend aan de secundaire literatuurstudie en weten-
schappelijke naslagwerken vond een Franstalig half gestructureerd interview (Baarda, 
de Goede & Teunissen, 2005, p. 235) met open vragen plaats met Attiya Radouane17. 
Attiya Radouane heeft aan de Universiteit van Medina gestudeerd en is doctorandus 
verbonden aan het departement Sciences de l’Antiquité: Langue arabe et études islamiques 
van de Université de Liège. In het interview lieten we Attiya Radouane steeds uitspreken 
en vraagden hierna verder door (Baarda, de Goede & Teunissen, 2005, p. 254). De steek-
proef voor de bepaling van de geïnterviewde onderzoekseenheid is een doelgerichte 
opportunistische reputatiesteekproef18. Het Franstalig interview werd volledig uitge-
schreven en vertaald naar het Nederlands. De geïnterviewde heeft kennis gekregen van 
de Nederlandstalige verwerking in voorliggend onderzoek. Er vond dus een members 
check plaats. Via het interview trachten we toegang te verkrijgen tot primaire kennis. 
Via deze invalshoek maken we ruimte voor een Arabische zienswijze19 en achtergrond 
in de benadering van Takfir. Een aantal specifiek uitgekozen kernideeën aanwezig in 
het interview worden beknopt verwerkt doorheen het artikel. Slechts één persoon werd 

14 In dit artikel wordt geen systematische of steeds identieke transcriptie toegepast. Jansen stelt dat er geen 
goede of zelfs algemeen aanvaarde transcriptie bestaat voor het Arabisch (Jansen, 1998, p. 13). De in dit 
artikel gebruikte getranscribeerde woorden werden steeds overgenomen zoals ze aangetroffen werden in 
de literatuur waarnaar verwezen wordt. Hierbij wordt dan de transcriptie toegepast die in het oorspronkelijk 
verwezen werk toegepast wordt, maar in dit artikel niet meer expliciet vermeld of toegelicht wordt.

15 Doctoranda Jessica Soors, werkzaam rond Takfir en verbonden aan de Faculteit Arabistiek en Islamkunde van 
de K.U.Leuven, heeft ons met betrekking tot dit probleem een aantal toegankelijke naslagwerken aanbevolen 
met een hoogst wetenschappelijke waarde. Deze naslagwerken steunen namelijk rechtstreeks op primair 
Arabisch bronmateriaal. Het gaat hier om vier online databases: the encyclopedia of the Qor’an, the encyclopedia 
of Islam, Index Islamicus en the Oxford Islamic Studies Online. 

16 In voorliggend onderzoek wordt de veronderstelling aangenomen dat de sociale, politieke en economische 
toestand invloed heeft op de wijze waarop het Takfirisme zich veruitwendigd heeft.

17 Attiya Radouane is geboren en opgegroeid in Luik. Hij heeft in de universiteit te Medina een licentie behaald 
in Principologie et droit musulman waar hij ook vijf jaar en half gewoond heeft. Attiya Radouane heeft hierna 
zijn studies verdergezet aan de Université Catholique de Louvain, waar een master behaald werd in Langues 
littératures anciennes. Heden ten dage is Attiya Radouane verbonden aan de Université de Liège aan het depar-
tement Sciences de l’Antiquité: Langue arabe et études islamiques.

18 Omwille van zijn taalkennis, academische opleidingen en vertrouwdheid met islam en arabistiek werd voor 
Attiya Radouane gekozen.

19 Hiermee willen we een openheid creëren voor een niet-westerse zienswijze, benadering en gedachtegang.
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geïnterviewd. Hierdoor wordt in dit artikel slechts één visie vooropgesteld. Mogelijks 
zijn er nog andere visies op Takfir.

Uit onze literatuurstudie blijkt dat Takfirisme een actief, actueel onderwerp is binnen 
het internationale discours van analisten over terrorismeonderzoeken (Cozzens, 2009). 
In de beantwoording van al onze operationele vragen en onze onderzoeksvraag opteren 
we voor een kwalitatief inhoudelijk gevoerd onderzoek.

 4. Status quaestionis

Er bestaat een goed uitgewerkt conceptueel begrip van de notie van Takfir in de 
filosofische doctoraatsthesis van Prof. Dr. Saodah ‘The concept of Takfir (accusing of 
disbelief) among some contemporary Islamic movements with special reference to Egypt’20. 
Onze conceptuele uitwerking van het begrip van Takfir steunt op haar inzichten en op 
die van Green. Takfir wordt namelijk ook behandeld in de masterthesis islamitische 
studies van Green21. Voorliggende conceptuele uiteenzetting van de notie van Takfir 
is daarentegen geen loutere integratie van zowel Green als Saodah in één tekst. Aan 
de hand van een bijkomende literatuurstudie, die steunt op de wetenschappelijke 
naslagwerken die een sterk primair karakter vertonen, wordt het concept Takfir verder 
aangevuld en breder uitgewerkt. Ook vanuit de verwerking van het interview met 
Attiya Radouane leveren we een bijdrage aan een zo accuraat mogelijk conceptueel 
beeld van de notie van Takfir.

Wat in de eerste plaats opvalt bij het verzamelen van literatuur omtrent Takfirisme, 
is dat bijna alle literaire stukken het Takfirisme of de takfiri beschouwen als een 
uiterst gevaarlijke hedendaagse trend22 binnen de globale jihad beweging23. Of de 
takfiri nu beschreven worden als netwerk, beweging of groepering, steeds worden 
ze afgeschilderd als ultrageheimzinnig, hoog opgeleid, gemakkelijk opgaand in de 

20 Professor Dr. Saodah bt. Abd Rahman is heden ten dage verbonden aan de International Islamic University 
of Malaysia en heeft haar doctoraat in de filosofie behaald aan de University of Birmingham in 1994. Tijdens 
ons mailverkeer verwees Prof. Dr. Saodah voornamelijk naar haar eigen werk om een goed inzicht in de 
notie van Takfir te verkrijgen.

21 Craig Green heeft een master behaald in de islamitische studies aan de University of South Africa in 2009 met 
als titel: ‘The Khawaarij and the creed of Takfeer: Declaring a muslim to be an apostate and its effects upon modern 
day islaamic movements’. Het was niet mogelijk om betrokkene te contacteren voor enkele vragen, aangezien 
Green volgens ons via het internet niet te lokaliseren is. In een filmpje op youtube verklaart hij vier jaar 
aan deze thesis gewerkt te hebben in het belang van de moslimgemeenschap en voor zijn gemeenschap in 
Seattle Washington (https://www.youtube.com/watch?v=avim_pghND4, geraadpleegd op 21/12/2012).

22 Bijvoorbeeld: Jeffrey Cozzens, ‘Islamist Groups Develop New Recruiting Strategies,’ Jane’s Intelligence Review 
17(2) (Februari 2005), p. 24; Tamara Makarenko, ‘Takfiri Presence in Europe Grows,’ Jane’s Intelligence Review 
17(2) (Februari 2005), pp. 16-19; Hayder Mili, ‘Jihad Without Rules: The Evolution of al-Takfir wa al-Hijra,’ 
Jamestown Terrorism Monitor 4(13) (29 Juni 2006); Joshua L. Gleis, ‘National Security Implications of Al-Takfir 
Wal-Hijra,’ al Nakhlah, Artikel 3 (Lente 2005); Andrew Campbell, ‘Taqiyyah: How Islamic Extremists Deceived 
the West,’ National Observer, no. 65 (Winter 2005), pp. 11-23; Michael Elliott, ‘Hate Club,’ Time, 12 November 
2001; Keith Johnson en David Crawford, ‘New Breed of Islamic Warrior is Emerging’, The Wall Street Journal, 
29 Maart 2004; en Jean-Louis Brugui´ere, interview met PBS Frontline, 12 Oktober 2004, http://www.pbs.
org/wgbh/pages/frontline/shows/front/map/bruguiere.html (8 Februari 2013) (Uit Cozzens, 2009, p. 504).

23 Cozzens omschrijft de globale jihad beweging als een ideologie en strategie van Al Qaeda en haar gelieerden 
om islamitische regimes te ondermijnen met het doel de sharia in te voeren en een nieuw Kalifaat op te 
richten dat alle landen omvat die beïnvloed zijn geweest door de vroegere islamitische expansie (Cozzens, 
2009, p. 505).
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Westerse samenleving (Gleis, 2005, p. 4) en gespecialiseerd in kwaliteitsvolle operaties 
tegen Westerse doelwitten (Campbell, 2005, p. 16) (Cozzens, 2009, p. 489). Roland 
Jaquard, een Frans terrorisme expert, omschrijft Takfir als diegenen waarop beroep 
gedaan wordt om de echt grote aanslagen te organiseren en uit te voeren (Elliot, 2001). 
Livesey (2005) karakteriseert de takfiri als de meest extreme en gewelddadige tak 
van de salafistisch jihadistische beweging. Makarenko (2005) stelt dat het Takfirisme 
voor het ogenblik misschien het meest urgente beveiligingsprobleem uitmaakt van 
Europa. Dr. Mamoun Fandy24 stelt dat de Takfir ideologie zich als een ongelooflijk 
virus verbreidt binnen de moslimgemeenschappen en dat de ideologie meer houvast 
vindt in moslimgemeenschappen buiten de Arabische wereld dan binnen de Arabi-
sche wereld (Livesey, 2005).

Het beeld van de takfiri dat op dergelijke wijze geschetst wordt wijst als het ware op su-
perterroristen. Cozzens (2009) heeft als enige in de geconsulteerde literatuur een aantal 
bezwaren inzake de beeldvorming. Zo wordt er, volgens Cozzens, weinig empirisch 
bewijsmateriaal geciteerd waarmee bovenstaande beweringen gestaafd kunnen worden. 
De gebruikte argumentatie is voornamelijk conceptueel en theoretisch van aard. Er wordt 
weinig verwezen naar primair bronmateriaal. Hierbij komt dat de meeste verwijzingen 
circulair van aard zijn, waarbij de ene analist zich telkens stoelt op een collega-analist. 
Tot slot wordt er soms gesteund op informatiebronnen uit de rechtshandhaving die 
niet wetenschappelijk geverifieerd werden (Cozzens, 2009, p. 490). Volgens Cozzens 
is er hierdoor gevaar voor een westerse conceptualisering van Takfirisme die eerder 
imaginair van aard is (Cozzens, 2009, p. 504).

Rekening houdend met deze kritiek was het aanvankelijk de bedoeling om op zoek te 
gaan naar elementen van Takfirisme in het Belgisch juridisch dossier van Nizar Tra-
belsi. Gesteld dat we elementen van Takfirisme aantroffen, wensten we deze kritisch 
te bevragen en te toetsen. Doch dit voorgestelde onderzoek werd niet toegestaan door 
de Belgische Federale Overheidsdienst Justitie.

Hierdoor beperken we ons tot de ambitie om een primair exploratief Nederlandstalig 
wetenschappelijk onderzoek over Takfirisme gestalte te geven, dat tevens een aanzet 
kan bieden voor verder onderzoek. Tegelijkertijd is de intentie aanwezig om een ver-
rijkend inzicht te verschaffen in de betekenis en geschiedenis van de notie Takfir met 
aandacht voor de Arabische achtergrond.

Er dient duidelijk vermeld te worden dat de notie van de schadelijk sektarische bedrei-
ging van het Takfirisme zoals deze in voorliggend onderzoek behandeld en voorgesteld 
wordt, een letterlijke interpretatie betreft van het islamitisch gedachtegoed Takfir. Deze 
uitspraak verduidelijken we doorheen het artikel.

24 Dr. Mamoun Fandy is voorzitter van de Fandy Associates, een in Washington DC opgerichte onderzoeksgroep 
en denktank. Fandy was voordien professor in politiek aan de Georgetown University en professor in Arabische 
politiek in het Near-East South Asia Centre for Strategic Studies aan de National Defense University.
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 5. Betekenis en definiëring van Takfir

 5.1. Takfir, wettelijke voorwaarden & wettelijke ‘uitnodiging tot bekering’ (Istitâba)

Takfir wordt bepaald als het beschuldigen van een persoon van ongeloof (kufr)25 of het 
aanzien van een persoon als ongelovig (kafir). Het woord Takfir zelf komt niet voor in 
de Koran26 (Saodah, 1994, p. 5). Er is ook geen specifiek woord voor het concept van 
Takfir in de Koran noch in de Hadith27 (Saodah, 1994, p. 37). De bepaling van Takfir 
gebeurt daarom aan de hand van verwante begrippen, namelijk de notie kufr (ongeloof) 
en irtidad (geloofsafval, apostasie28)29. 

Een moslim van ongeloof (kufr) beschuldigen, impliceert dat die persoon van geloofs-
afval30 meer bepaald afval van islam (ridda, irtidad)31 wordt beschuldigd. In de Koran 
worden er twee types van ongeloof (kufr) onderscheiden (Encyclopedia of the Qur’an, 
Apostasy)32. Enerzijds zijn er diegenen die nooit de goedheid van God gezien hebben en 
dus in de initiële staat van ongeloof verkeren (kafir asli) (Peters & De Vries, 1976-1977, 
p. 16). Anderzijds zijn er diegenen die in God geloofd hebben, maar die zich afgekeerd 

25 De betekenis in de Koran van het concept van ongeloof kufr veronderstelt dat God oneindig barmhartig, 
edelmoedig, mededogend en weldadig is. Wanneer God dan gericht is naar mensen, houden deze kwaliteiten 
in dat de mens van zijn kant God dankbaar moet zijn voor Zijn goedheid. Ongeloof is dan de daad van het 
falen van het erkennen of het verwerpen van Gods goedheid of uiteindelijk de verloochening van God zelf 
(Encyclopaedia of the Qor’an, Apostasy). Fisq betreft een term in de Koran, die verwant is aan afvalligheid van 
de islam. Maar hiermee wordt een stadium beschreven na dat van kufr (of ongeloof), namelijk niet alleen 
het halsstarrig volhouden in het zich afwenden van God, maar ook het opzettelijk ongehoorzaam zijn aan 
Zijn geboden (Encyclopaedia of the Qor’an, Apostasy). 

26 Er zijn wel woorden in de Koran terug te vinden zoals Kafara (stam I) en Kaffara (stam II) die van dezelfde 
wortel K-F-R zijn afgeleid en verbonden met de betekenis van Takfir. De basisbetekenis van het woord Kafara 
betreft ‘bedekken, ontkennen van de gratie of het bestaan van god of niet geloven’. Kafir het actief deelwoord 
van Kafara staat voor een ongelovig iemand. Kaffara betekent ‘vrijspreken, kwijtschelden, verzoenen, … 
(Soadah, 1994, p. 5-6).

27 Sedgwick definieert de Hadith als de verslagen van de woorden en daden van de Profeet (2007, p. 8).
 Hadith staat voor nieuws ten aanzien van de Profeet Mohammed en krijgt de betekenis van de traditie 

omtrent hetgeen de Profeet heeft gezegd, gedaan of bevolen, dan wel stilzwijgend heeft goedgekeurd. De 
verzameling van alle Hadith berichten wordt vaak aangeduid als de Soenna (Jansen, 1998, p. 37). 

28 Apostasie is het verlaten van een godsdienst, in dit geval de islam waarbij men verklaart dat de islam verlaten 
wordt ten gunste van een andere religie ofwel het verlaten van de islam waarbij men clandestien de islam 
verwerpt meestal gepaard gaand met de heimelijke praktijk van een andere religie (Encyclopaedia of Islam, 
Apostasy). Peters en De Vries schrijven dat de islam ook verlaten kan worden onafhankelijk of de persoon 
vervolgens een andere godsdienst aanhangt (Peters & De Vries, 1976-1977, p. 3).

29 Prof. dr. Saodah bepaalt Takfir in haar doctoraatsthesis bijkomend aan de hand van een derde notie nifaq 
(hypocriet). 

30 Geloofsafval wordt verwezenlijkt door uitingen van ongeloof, bijvoorbeeld verbaal ofwel via handelingen of 
zelfs door de intentie van het ongeloof zelf volgens de Shafi’ietische rechtsschool (Peters & De Vries, 1976-
1977, p. 3). Binnen de islam zijn er vier rechtsscholen: de Hanbalietische, Malikietische, Hanafietische en 
Shafi’ietische rechtsschool (Jansen, 1998, p. 96).

31 Ridda en irtidad zijn de Arabische woorden voor afval van islam. Deze woorden zijn afgeleid van de werk-
woorden radda en irtidadda en betekenen onder andere terugkeren naar een eerdere toestand, zich afwenden 
van zijn geloof of een geloofsafvallige worden (Saodah, 1994, p. 29).

32 We vermelden in de marge maar werken de opmerking niet verder uit dat de term kufr in de Koran en de 
Hadith twee verschillende invullingen krijgen. Er is enerzijds de kufr bi-Allah of ongeloof in God (ook nog 
kufr al-Kabir, groot ongeloof genoemd) en anderzijds de kufr bi’mat-Allah of het ongeloof in de genadigheid 
van God (ook nog kufr al-sagir of klein ongeloof genoemd) (Saodah, 2009, p. 9).
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hebben van Zijn Goedheid en uiteindelijk van God zelf (kafir murtadd) (Nishapuri, 2012). 
Het is dit laatste type van ongeloof dat verder behandeld wordt. Enkel iemand die zich 
specifiek van de islam afkeert is een apostaat, murtadd of geloofsafvallige (Encyclopedia 
of the Qur’an, Apostasy). Geloofsafval komt tot uiting door ‘expressies van ongeloof’, 
zoals woorden of daden die ongeloof impliceren33 (Peters & De Vries, 1976-1977, p. 3).

De beschuldiging van ‘ongelovig zijn’ jegens een moslim kent een sinistere bijklank. 
Dit heeft alles te maken met de bestraffing van ‘ongelovig zijn’. Het islamitisch recht 
stelt namelijk de doodstraf op afval van de islam34 (Jansen, 1998, p. 115 & Encyclopedia 
of Islam, Capital Punishment). Naast drie wettelijke voorwaarden voor de doodstraf in 
het geval van een apostaat werden er bijkomend in het islamitisch recht wettelijke 
instellingen (rechterlijke procedures) ontwikkeld35 met het doel de harde straf te om-
zeilen (Encyclopedia of Islam, Apostasy). De Koran zelf vermeldt geen doodstraf voor 
geloofsafval (Encyclopedia of Islam, Capital Punishment).

Er zijn drie wettelijke voorwaarden van toepassing in het geval van de doodstraf bij 
een mannelijke apostaat. Hij dient volwassen te zijn, toerekeningsvatbaar en uit vrije 
wil gehandeld te hebben (Encyclopedia of Islam, murtadd). De uitvoering van de straf 
gebeurt met het zwaard (Peters & De Vries, 1976-1977, p. 5; Encyclopedia of Islam, 
Murtadd). Binnen de islam zijn er vier rechtsscholen: de Hanbalietische, Malikietische, 
Hanafietische en Shafi’ietische rechtsschool (Jansen, 1998, p. 96). De Hanbalietische, 
Malikietische en Shafi’ietische rechtsscholen zetten de doodstraf voor een vrouwelijke 
apostaat niet om in een gevangenisstraf (Encyclopedia of Islam, Capital Punishment). 
De doodstraf voor een vrouwelijke apostaat werd volgens de Hanafietische rechtsschool 
en de Shi’ieten daarentegen omgezet in een gevangenisstraf tot ze zich bekeerde. De 
vrouw werd om de drie dagen geslagen tot ze zich bekeerde36 (Peters & De Vries, 1976-
1977, p. 5).

Naast de drie voorwaarden geldt bijkomend de wettelijke verplichting van de ‘uitnodiging 
tot bekering’ (istitâba). Iedereen die beschuldigd wordt van geloofsafval, dient de kans te 
krijgen om tot de islam terug te keren. Enkel wanneer de uitnodiging tot bekering voor 
een derde keer wordt afgewezen, mag de persoon gedood worden37 (Encyclopedia of 
Islam, Apostasy). De ‘uitnodiging tot bekering’ of istitâba staat niet vermeld in de Koran 

33 De Shafi’ietische rechtsschool gaat nog verder en stelt dat de zuivere intentie van ongeloof eveneens een 
exteriorisering van ongeloof betreft (Peters & De Vries, 1976-1977, p. 3).

34 Hoewel de activiteit van Takfir veroordeeld wordt in de Hadith (zie voetnoot 57) werd Takfir gebruikt als een 
effectief instrument om iemand uit de moslimgemeenschap uit te sluiten (Encyclopaedia of the Qor’an, 
Belief and Unbelief).

35 Er wordt niet exhaustief te werk gegaan. Hiervoor is een grondige kennis van de Arabische taal vereist.
36 Er worden drie reden aangehaald door Peters en De Vries waarom een vrouwelijke apostaat niet gedood 

werd. De eerste reden is dat de Profeet Mohammed het doden van vrouwen afgekeurd heeft, de tweede stelt 
dat de fysieke constitutie van de vrouw geen bedreiging vormde voor de islamitische staat en de derde reden 
verwijst naar het feit dat de vrouw volledig onderworpen is aan de man wat een volledig onafhankelijk oordeel 
van haar kant uitsluit en haar dus niet volledig verantwoordelijk maakt (Peters & De Vries, 1976-1977, p. 5).

37 Tijdens ons interview met Attiya Radouane vernemen wij dat istitâba een juridische vakterm is die staat 
voor ‘terugkeren naar zijn eerste positie’. Wanneer een individu iets verkeerd heeft gedaan geeft de rechter 
bijvoorbeeld drie tot vier dagen de tijd om na te denken, opdat het individu zijn eerste standpunt terug zou 
innemen. Indien het individu dit niet doet, is het aan de rechter om maatregelen te treffen. Attiya Radouane 
voegt hier wel aan toe dat istitâba in het kader van een rechtszaak voor een rechter dient te gebeuren en dat 
het niet aan een individu is om een ‘uitnodiging tot bekering’ voor te stellen. 
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noch in de Hadith en wordt enkel teruggevonden in de verslagen over Mohammeds 
gezellen (Encyclopedia of Islam, Apostasy). Doorheen de Arabische geschiedenis zijn er 
verschillende standpunten ingenomen tegenover istitâba. Voor de meeste rechtsscho-
len, met uitzondering van de Malikietische school, was de ‘uitnodiging tot bekering’ 
in het begin een vereiste. De ‘uitnodiging tot bekering’ hield in dat de doodstraf kon 
vermeden worden. Zelfs indien de bekering enkel met woorden gebeurde en niet met 
het hart (Encyclopedia of Islam, Apostasy). Vanaf de elfde eeuw namen de Hanbalieti-
sche en Shafi’ietische rechtsschool de zelfde positie in als de Malikietische school. Er 
werd onmiddellijk overgegaan tot de uitvoering van de doodstraf en er diende geen 
rekening meer gehouden te worden met de ‘uitnodiging tot bekering’38 (Encyclopedia 
of Islam, Apostasy).

Heden ten dage blijft de vraag of een moslim al dan niet gedwongen uitgesloten kan 
worden uit de moslimgemeenschap en hierbij bestraft kan worden als apostaat, een 
onderwerp van verhitte discussie (Encyclopedia of Islam, Apostasy).

De drie wettelijke voorwaarden en de bijkomende wettelijke verplichting van de ‘uitno-
diging tot bekering’ (istitâba), werden met het oog op het ‘vermijden’ van de effectieve 
uitvoering van de doodstraf verder aangevuld door de uitvoering van de doodstraf toe te 
wijzen aan de staat (Nishapuri, 2012). Naast het strafrechtelijke luik is het, met het oog 
op wat volgt, interessant te vernemen dat er op burgerrechtelijk vlak een aantal regels 
verbonden zijn aan de status van een apostaat. Enkel de Hanafietische school stelt dat 
de apostaat wettelijk eigenaar blijft van zijn eigendom. Zijn rechten om hierover te 
beschikken bevinden zich in een onzekere toestand totdat hij zich bekeert. Alle andere 
scholen beschouwen de apostaat als een vijand (Harbi) die wettelijk gezien geen eigen-
dom kan hebben (Peters & De Vries, 1976-1977, p. 7-8).

Naast het aspect van eigendom, kan een apostaat niet erven. Een moslim huwelijk wordt 
ook onmiddellijk ontbonden wanneer een van de partijen apostaat wordt. Wanneer de 
apostaat zich bekeert dient er een nieuw huwelijk plaats te vinden. De Shafi’ieten en 
Shi’ieten beschouwen het huwelijk onzeker in de periode waarin de vrouw wacht tot 
haar man zich bekeert. Indien de man zich dan toch nog bekeert dient er geen nieuw 
huwelijk plaats te vinden. Enkel de Malikietische en Hanafietische school behandelen 
de casus waar een vrouw apostaat wordt. De Malikietische school stelt dat het huwelijk 
behouden blijft indien de vrouw apostaat werd met het doel om het huwelijk op deze 
manier te ontbinden (Peters & De Vries, 1976-1977, p. 8-9).

 5.2. Takfir en haar theologisch sociaal-politieke dimensie

De straf op geloofsafval heeft in eerste instantie specifiek betrekking op een straf die 
voltrokken wordt na de dood van de persoon, dus in het hiernamaals (Saodah, 1994, p. 

38 De hanbalietische juristen Al-Ghazali (1058-1111) en Ibn Taymiyya (1263-1328) behandelden onder meer het 
thema van ‘de uitnodiging tot bekering’. De vernieuwde aandacht in de jaren 1930 en 1940 voor de wetten 
van de sharia leidde tot een stijgende interesse voor apostasie. Onder invloed van al-Ghazali en Ibn Taymiyya, 
hebben veel moderne schrijvers de positie aangenomen dat ‘de uitnodiging tot bekering’ niet verplicht is en 
dat een moslim uit de gemeenschap kan gesloten worden tegen zijn wil (Encyclopedia of Islam, Apostasy). 
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35)39. Volgens Saodah zijn er echter ook een aantal verzen in de Koran die stellen dat 
geloofsafvalligen in deze wereld gestraft worden40. De juiste interpretatie van deze verzen 
betreft geloofsafvalligen die de openbaring van God41 ontkrachten én hierbij misdaden 
hebben begaan. De ongelovigen werden gestraft omdat ze criminele daden stelden en 
propaganda verkondigden om de islam te vernietigen (Saodah, 1994, p. 35). Een soort-
gelijke gedachte is aanwezig bij modernisten42 die stellen dat een geloofsafvallige niet 
louter en alleen ter dood veroordeeld kan worden op basis van geloofsafval, maar enkel 
moet veroordeeld worden als die persoon bijkomend een gevaar kan vormen voor de 
islamitische staat (Peters & De Vries, 1976-1977, p. 14). Islam is namelijk niet enkel een 
religie, maar vormt ook een sociale en politieke orde. Door de islam te verlaten verzet 
men zich tegen de islamitische staat en maatschappij, althans volgens een bepaalde 
visie. Binnen deze visie is het potentiële gevaar dat de afvallige vormt voor de islamiti-
sche staat de echte reden tot de doodstraf (O’Sullivan, 2003, p. 129). Geloofsafval wordt 
binnen deze visie gelijkgesteld met verraad en rebellie (O’Sullivan, 2003, p. 125-126). 
Strikt genomen betreft geloofsafval een zuiver religieus en theologisch vraagstuk waarbij 
een persoon enkel en alleen zijn religie verlaat. Geloofsafval staat helemaal niet voor 
een fysieke daad van rebellie tegen de overheid of gemeenschap. Geloofsafval in de zin 
van rebellie als het zuiver verlaten van zijn geloof is louter passief in vergelijking met 
de fysieke daad van rebellie tegen de overheid, welke als actief beschouwd kan worden. 
Als antwoord op deze twee vormen van rebellie kan in het geval waarin enkel het geloof 
verlaten wordt de persoon ongedeerd aan zichzelf overgelaten worden. In het geval van 
een actieve fysieke rebellie tegen de gemeenschap is er sprake van verraad tegen de 
islamitische gemeenschap. De persoon dient omwille van deze reden gestraft te worden 
en niet omwille van zijn geloofsafval (O’Sullivan, 2003, p. 129). Naast het theologische 
discours vindt er dus tegelijkertijd een discours plaats van de bescherming van de 
sociaal politieke islamitische staat. De doodstraf dient hierbij niet enkel als protectie 
van de islamitische staat maar geldt ook preventief als middel tot afschrikking (Peters 
& De Vries, 1976-1977, p. 16-17).

Ook Jansen verruimt het theologische discours bij de belichting van geloofsafval. Dit 
door de sociaal politieke realiteit erbij te betrekken. De afval van islam (ridda) gaat volgens 
Jansen namelijk terug tot de begintijd van het optreden van de Profeet Mohammed. In 
de oorlogen tussen de moslims in Medina en de heidenen in Mekka stond afvalligheid 
van islam gelijk aan desertie in oorlogstijd en werd geloofsafvalligheid met de dood 

39 In het interview met Attiya Radouane vernemen wij eveneens dat indien men alle teksten (Koran & Soenna) 
leest in zijn globaliteit, er de tendens is om tot de conclusie te komen dat de straf eerder in het hiernamaals 
is.

40 Saodah verwijst in haar doctoraat niet specifiek naar de verzen waarop deze uitspraak betrekking heeft. Zelf 
hebben we de verzen niet kunnen terugvinden. In de Hadith zijn er echter wel verschillende uitspraken die 
de opdracht geven om geloofsafvalligen te doden. Bijvoorbeeld, op basis van de autoriteit van de gezel Ibn 
Abbas (668), heeft de Profeet gezegd: ‘Hij die zijn religie verandert, dood hem’. Een andere hadith van Ibn 
Abbas en de vrouw van de Profeet A’isha stelt dat de Profeet de executie toeliet van iedereen die de islam 
verliet en zich afscheidde van de gemeenschap (Encyclopedia of the Qur’an, Apostasy). Wij weten echter niet 
met zekerheid of deze voorbeelden aan de volledige betekenis kunnen voldoen die Saodah in haar doctoraat 
toeschrijft aan een aantal verzen in de Koran.

41 In dit artikel wordt het woord God en niet Allah gebruikt. Dit in navolging van Prof. Dr. Saodah, die eveneens 
de term God gebruikt in haar doctoraatsverhandeling (Saodah, 1994) en niet zozeer het woord Allah. Allah 
vertaald naar het Nederlands betekent God.

42 Muhammad Rashid Rida, Uthman Safi (Peters & De Vries, 1976-1977, p. 14).
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bestraft43 (Jansen, 1998, p. 92) 44. Als bijkomend voorbeeld was er ten tijde van de Profeet 
Mohammed in Medina ook een groep van mensen die hypocrieten (Munafiqun) werden 
genoemd. Deze worden in soera 63 van de Koran beschreven als mensen die uiterlijk 
de islam aanhangen doch in hun hart ongelovig waren. In de Koran (4:89-92)45 wordt 
enkel gevraagd de hypocrieten te doden indien zij rebelleren. Geen enkele wereldse 
straf is voor hen voorgeschreven zolang ze niet rebelleren. De bestraffing van de hy-
pocrieten wacht hen op in het hiernamaals46 (Encyclopedia of Islam, Apostasy). Jansen 
stelt nog dat geheel afgezien van het strafrecht, het eigenlijk de facto onmogelijk is in 
moslimlanden om op te houden moslim te zijn. Afval van islam staat namelijk gelijk 
met sociale zelfmoord (Jansen, 1998, p. 93).

De verbondenheid van de theologische en de sociaal politieke dimensie uit zich ook in 
het verbod vanuit de sharia47, met name dat een moslim een andere moslim mag be-
schuldigen van ongeloof (kufr), godslastering of ketterij (Oxford Islamic Studies Online, 
Kufr). Een dergelijke beschuldiging is niet enkel een schending van de rechten van een 
individu maar ook een misdaad tegen de gemeenschap48. Het kan namelijk problemen 
veroorzaken die de hele gemeenschap treffen (O’Sullivan, 2003, p. 113 & Oxford Islamic 
Studies Online, Apostasy). De Hadith streeft naar een islamitische gemeenschap waar 
er een algemene eenheid heerst tussen de gelovigen (O’Sullivan, 2003, p. 116). Bij 
uitspraak van Takfir over iemand wordt de apostaat buiten de gemeenschap geplaatst 
en als het ware verbannen of geëxcommuniceerd. Gezien het belang van eenheid in de 
gemeenschap en ter voorkoming van valse beschuldigingen inzake geloofsafval, werd 
een (ta’zir) bestraffing49 in het leven geroepen om de verantwoordelijke valse beschul-
diger te bestraffen (O’Sullivan, 2003, p. 120).

Dat er een verwevenheid is tussen de theologische en sociaal-politieke dimensie hoeft 
niet te verwonderen. Het woord religie is afkomstig van het Latijnse woord ‘religio’, wat 

43 Ook de joodse Thora (Deuteronomium 18:20) en het christelijke Nieuwe Testament (Handelingen 3:23) 
bestraffen geloofsafval met de dood (Jansen, 1998, p. 92).

44 Attiya Radouane formuleerde in een gesprek na het interview dezelfde gedachte als Jansen.
45 Met betrekking tot de referenties naar de Koran die in voorliggende artikel gebruikt worden, verwijzen wij 

naar de referenties zoals die van toepassing zijn in volgende versie van de Koran: De Heilige Koran met 
Nederlandse vertaling, onder auspiciën van wijlen HAZRAT MIRZA BASHIR-UD-DIN MAHMUD AHAMD, 
verba b.v., Hoevelaken, vijfde editie 1993, 638 p. 

46 Zie Koran, 2:217 en 9:73.
47 De islamitische gedragsleer wordt in het Arabisch Shari’a genoemd. Dit woord hangt samen met het werk-

woord shara’a, dat ‘regels instellen’, ‘wetten uitvaardigen’, betekent … Tegenwoordig wordt het woord Shari’a 
meestal vertaald met ‘islamitisch recht’ maar er zijn ook Arabischtalige contexten waarin die vertaling onjuist 
is: Sharia kan ook ‘geopenbaarde godsdienst’ betekenen, en kan dan zowel op de Islam als op het jodendom 
of christendom slaan. Wie in het Nederlands of Engels over ‘de Shari’a’ spreekt, bedoelt eigenlijk altijd de 
islamitische Shari’a, het islamitisch recht.

 De wetenschap die wil vaststellen hoe de islamitische Shari’a luidt, en welke gedragsregels de Shari’a in 
concreto voorschrijft, wordt in het Arabisch fiqh genoemd. De fiqh omvat ook de studie en de beschrijving 
van het ritueel, aangezien ook de godsdienstige rituele plichten tot het levenspad van een goede moslim 
behoren (Jansen, 1998, p. 17).

48 Vermits deze materie zo gevoelig en complex is, is enkel een rechter (Qadi) of wetsgeleerde (Mufti) bevoegd 
om te bepalen wat dient verstaan te worden onder geloofsafval (O’Sullivan, 2003, p. 113).

49 Het is de vraag in hoeverre de ta’zir bestraffing een daadwerkelijke toepassing kent. Volgens een analist uit 
Saoedi-Arabië blijft het takfiri discours namelijk groeien en de mensen die de takfiri ideologie promoten 
worden niet verantwoordelijk gehouden tenzij ze beginnen een gevaar te vormen voor de regering (Nishapuri, 
2012). 
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op zijn beurt is afgeleid van ‘ligere’ en binden betekent. Religies hebben als functie dat 
ze de samenleving samenhouden, beschermen tegen externe schokken en het natuurlijk 
verloop van de voortplanting garanderen (Scruton, 2003, p. 13).

 5.3. Takfir enkel en alleen door God

Hierboven werd reeds aangehaald dat de straf op geloofsafval (apostasie) in eerste 
instantie specifiek betrekking heeft op een straf die voltrokken wordt na de dood van 
de persoon, dus in het hiernamaals. In de Koran zijn er passages die geloofsafval ver-
binden met ongeloof (kufr). Dit wanneer het gaat over de bestraffing van geloofsafval 
na de dood (Saodah, 1994, p. 29). De bepaling of iemand al dan niet geloofsafvallig is 
gebeurt door God. Op het moment van het overlijden bepaalt de toestand van het geloof 
of iemand gelovig is of niet. Indien de ongelovige nog berouw toont voor zijn dood wordt 
de persoon aanzien als gelovig. Het is God die uiteindelijk het al dan niet gelovig zijn 
bepaalt op de dag des oordeels, want alleen God kan in het hart van de mensen kijken 
(O’Sullivan, 2003, p. 112). De straf van God maakt de ongelovigen in het hiernamaals als 
bewoners van het vuur (Koran, 2:218). De Encyclopedia of the Qor’an voegt hier aan toe 
dat geloofsafvalligen in het hiernamaals een plaats in de hel krijgen toegewezen. Doch 
er wordt geen specifieke fysieke straf vermeld waaraan afvalligen dienen onderworpen 
te worden in deze wereld (Brill Online Reference Works, Apostasy).

Op basis hiervan stelt Saodah dat geen enkel mens recht heeft om tot Takfir over te 
gaan. Enkel God heeft de macht om iemand als ongelovig te bestempelen. Omdat enkel 
God het hart van de mens kent en God het recht en de macht heeft om zijn dienaars te 
vergeven (Saodah, 1994, p. 39). Niet enkel Saodah is deze mening toegedaan. Mawduwdi 
schreef reeds in 193550 dat de daad van Takfir verboden is binnen de islam (O’Sullivan, 
2003, p. 112). Ook O’Sullivan herhaalt dat de beslissing inzake geloofsafval enkel door 
God genomen kan worden. Dit gebeurt wanneer God op de dag des oordeels de gelo-
vige zal aanvaarden en belonen of de ongelovige zal straffen (O’Sullivan, 2003, p. 112).

 5.4. Takfir, islam en vrijheid van godsdienst

Het is belangrijk te vermelden dat de Profeet Mohammed vrijheid gaf aan niet-moslims 
om hun geloof te kiezen en uit te oefenen. ‘Er is geen dwang in de godsdienst’ (Koran, 
2:257). Volgens Saodah was het probleem van Takfir ten tijde van de Profeet Moham-
med niet aan de orde bij moslims. De Profeet Mohammed beschuldigde niemand van 
ongeloof, alvorens God hem dit vertelde. De hierboven aangehaalde Hypocrieten zijn 
hiervan een voorbeeld (zie 5.2) (Saodah, 1994, p. 39). Wanneer de Profeet Mohammed 
en Abu Bakr (de eerste plaatsvervanger van Mohammed) geloofsafvalligen straften, was 
dit omdat zij criminele daden stelden en propaganda maakten ter vernietiging van de 
islam (Saodah, 1994, p. 39). Naast Saodah vermeldt ook O’Sullivan dat islam de vrijheid 
geeft aan mensen om in God te geloven of niet. De keuze is persoonlijk en God beloont 
of straft in het hiernamaals. Afhankelijk van welk leven, er is gekozen in deze wereld 
(O’Sullivan, 2003, p. 129)51.

50 Maulana Sayyid ‘Abdul Ala Mawduwdi, ‘Mischief of Takfir’, in The Light & Islamic Review, Vol.73, no.6 (nov-
dec 1996), 1935 (Zie http://www.muslim.org/light/96-6.htm geraadpleegd op 01/02/2013).

51 O’Sullivan baseert zich hiervoor op de autoriteit van de Grote Imam of Al-Azhar in Cairo, Shaykh Muhammad 
Sayyid Tantawi. Betrokkene was Grote Imam of Al-Azhar van 1996 tot 2010. 
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Hoe dient er nu verstaan te worden dat de islam voorstander is van vrijheid van gods-
dienst, zoals dit eveneens in het 18de artikel52 van de Universele Verklaring van de Rech-
ten van Mens (1948) wordt geformuleerd? Terwijl tegelijkertijd de leer van geloofsafval 
verbiedt dat een moslim van religie verandert. Om de contradictie te elimineren zijn 
er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid stelt dat het aan ongelovigen (niet-
moslims) is toegestaan om hun religie te belijden. Zonder dat er dwang is om hun 
religie aan te passen of op te geven. Maar waarbij er tegelijkertijd wordt uitgesloten dat 
moslims de vrijheid hebben om van religie te veranderen. Een tweede mogelijkheid is 
het besluit dat de doodstraf voor geloofsafval onverenigbaar is met godsdienstvrijheid 
en dat de doodstraf voor geloofsafval dient afgeschaft te worden. Enkel een paar witte 
raven binnen de moslimgemeenschap zijn voorstander van deze laatste mogelijkheid. 
Meestal wordt het probleem ontweken door te stellen dat de reden van de bestraffing 
van een geloofsafvallige niet het verlaten van zijn geloof betreft, maar zijn rebellie tegen 
de islamitische sociale en politieke orde. Een fundamentalistische visie kenmerkt zich 
door de overtuiging dat geloofsafval op zich al een bedreiging (verraad) vormt voor de 
islamitische gemeenschap, zonder rekening te houden of het om een passieve of actieve 
vorm van geloofsafval gaat (Peters & De Vries, 1976-1977, p. 21-22).

 5.5. Het verbod op Takfir

In juli 2005 zijn enkele van de meest invloedrijke religieuze moslimleiders sterk naar 
buiten gekomen als tegenstander van de Takfiri-leer. Toen riep Koning Abdullah II van 
Jordanië in Amman een conferentie bijeen. 200 van ’s werelds meest toonaangevende 
islamitisch religieuze geleerden uit 50 verschillende landen namen hieraan deel. Tijdens 
deze conferentie werd een uitspraak geformuleerd, gekend als The Amman Message, 
waarin de praktijk van Takfir specifiek verboden wordt (U.S. Departement of Homeland 
Security, 2008, p. 6).

Omwille van The Amman Message en de hedendaagse conflicten waarin Takfir naar voor 
komt, roept het U.S. Departement of Homeland Security op tot aandacht voor Takfirisme. 
Daarnaast worden nog twee andere redenen geformuleerd waarom Takfirisme aandacht 
vraagt. Ten eerste heeft Takfir in tegenstelling tot Jihad een historisch overweldigende 
negatieve betekenis. En ten tweede gebruiken experten in het domein van terrorisme 
meer en meer de religieuze terminologie in de benadering van terroristen en hun 
ideologie. Het U.S. Departement of Homeland Security stelt bijkomend dat men zeer 
accuraat en beschrijvend te werk moet gaan bij het identificeren van ernstige bedrei-
gingen zoals Takfirisme. Dit met het oog op het uitbouwen van een veilige toekomst. 
De manier waarop Takfirisme besproken wordt is belangrijk. Men moet er over waken 
geen al te opgesmukte voorstelling van de religieuze interpretatie van de takfiri of te 
betoverende weergave van de ideologische takfiri op te roepen (U.S. Departement of 
Homeland Security, 2008, p. 2 & 6).

52 Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om 
van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in 
het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen 
ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.
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 5.6. Takfir bij niet-moslims?

Het is niet de bedoeling om in dit artikel het complexe thema van Jihad53 toe te lichten 
of zelfs aan te snijden. Doch het is interessant te vermelden dat Jihad enkel gevoerd 
kan worden tegen niet-moslims (Segdwick, 2007, p. 9). Oorlog tegen moslims vindt 
ook plaats. Maar dit betreft een ‘gewone’ oorlog en geen Jihad. Bij een oorlog tegen 
moslims wordt Takfir gebruikt om hen als ongelovigen te bestempelen waardoor Jihad 
gevoerd kan worden en er dus geen ‘gewone’ oorlog plaatsvindt. Voor een Jihad tegen 
niet-moslims of westerlingen is het dus niet noodzakelijk om Takfir toe te passen 
(Segdwick, 2007, p. 14).

In het interview met Attiya Radouane vernemen we eveneens dat de vraag van Takfir 
zich eigenlijk niet dient te stellen ten opzichte van niet-moslims. Attiya Radouane 
wijst aan dat dit een zeer belangrijk gegeven is in de logica van de sektarische takfiri-
bewegingen van vandaag. Takfiri hebben namelijk een regel in hun theoretische wer-
ken die stelt: ‘Als ik geen Takfir uitspreek over een persoon, dan ben ik zelf een kafir54’. 

Men is eigenlijk verplicht in de schadelijke sektarische logica om Takfir uit te spreken 
over een persoon. Wanneer ze dit niet doen zijn ze zelf apostaat. Het is een regel55.

 5.7. Takfir en haar klassiek theologisch juridische dimensie

In het interview wijst Attiya Radouane ons op de klassiek theologisch-juridische dimensie 
van de notie van Takfir. Bij de lectuur van de klassieke teksten (Koran & Soenna) blijkt 
Tafkir een zeer problematisch onderwerp56. In die verhandelingen worden onder meer 

53 De drie meest voorkomende benaderingen van Jihad in islamitische geschriften gaande van een radicale 
tot meer gematigde interpretatie worden hierna volgend weergegeven. Een radicale definitie van Jihad staat 
voor een uitsluitend militair en fysiek conflict tussen moslims en ongelovigen. Een conservatieve definitie 
bepaalt Jihad eerder als een strijd tegen ketterij of ongeloof in het algemeen. Deze strijd hoeft niet noodzake-
lijk militair te zijn. Een moderne definitie ontdoet Jihad van zijn militaire betekenis en verwijst eerder naar 
het streven (jahada) van een moslim om zijn geloof te verbeteren, zichzelf en zijn ziel te ontwikkelen en te 
weerstaan aan de duivelse verleiding (Bar, 2006). Jansen vertaalt het woord Gihad (jihad) door ‘oorlog tegen 
ongelovigen’. Hedendaagse radicale extremisten zijn van mening dat Gihad een van de belangrijkste plichten 
van een goede moslim is (Jansen, 1998, p. 85). Voordat ongelovigen worden aangevallen, dient de leider van 
de moslim legers hen op te roepen zich tot de islam te bekeren, of (in het geval joden en christenen) zich 
(met betaling van een gizya (belasting)) aan de moslims te onderwerpen. Volgens de moderne extremisten 
kan deze oproep achterwege worden gelaten omdat hij slechts aanbevelenswaardig zou zijn. Voor terroristen 
en guerrillastrijders is het gezien de aard van hun acties niet goed mogelijk een aanslag vooraf te laten gaan 
door een publieke oproep tot bekering (Jansen, 1998, p. 86). De notie van jihad wordt eveneens uitgelegd in 
Grignard, 2004, p. 7.

.’Ik moet Takfir uitspreken, anders ben ik zelf kafir (ongelovig)‘ : رفك رفاكلا ريفكت مدع 54
55 In een tweede ontmoeting met Attiya Radouane vernamen we dat zelfs een aarzeling bij het uitspreken van 

Takfir als een daad van ongeloof wordt beschouwd in de theoretische werken. Er mag geen interpretatie 
plaatsvinden, de uitspraak tot Takfir dient onmiddellijke zonder aarzeling te worden geformuleerd, anders 
is men zelf kafir (ongelovig).

56 Attiya Radouane leert ons dat ook vandaag de notie van Takfir een problematisch gegeven is. Dit omdat er 
geen clerus is binnen de islam, zoals er bijvoorbeeld een clerus is bij de katholieke kerk. De katholieke kerk 
heeft een code, een orthodoxie. Ze heeft geloofsartikelen die bepalen wat gevolgd dient te worden en wat 
niet. Als men zich niet houdt aan de geloofsartikelen in de katholieke kerk kan bepaald worden dat men niet 
gelovig is. Dit is niet echt het geval in de islam maar toch is er Takfir, wat dus een paradox inhoudt. Er is wel 
voor het ogenblik een corpus van schriftgeleerden (raad van grote geleerden) die zich organiseert binnen 
Saoedi-Arabië en die geloofsartikelen uitbrengt. Hierin wordt onder meer bepaald wat daden of uitspraken 
van ongeloof zijn, zoals bijvoorbeeld de profeet karikaturiseren … 
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handelingen, daden of uitspraken bepaald die toelaten iemand als kafir (ongelovige) te 
bestempelen. Maar de vraag is wie en vanaf welk ogenblik kan men iemand als kafir 
bestempelen. Gebeurt de bestempeling van Takfir door de geestelijken, de oelema (de 
schriftgeleerden) of door de magistratuur, de rechter (qadi)? Hier situeert zich een 
dilemma. Het klassieke debat tussen de geleerden betreft namelijk de vraag of het nu 
de mufti (schriftgeleerde) is of de qadi (rechter), die geschikt is om Takfir uit te spreken. 
Een mufti of schriftgeleerde spreekt of vaardigt fatwa’s (juridische adviezen) uit. Deze 
juridische adviezen hebben geen bindende of dwingende reële kracht. Het is een advies 
dat zich slechts op het theoretische niveau situeert. Dit in tegenstelling tot het advies, 
de uitspraak van de rechter binnen het rechtssysteem. Het oordeel van de rechter is 
bindend en dwingend van aard en wordt ook opgelegd aan de werkelijkheid. Het voor-
beeld van Nasr Abu Zayd57 werd ons gegeven ter verduidelijking58.

Attiya Radouane leert ons verder dat er praktisch gesproken geen enkele persoon Takfir 
kan uitspreken over iemand anders. Zelfs wanneer de aangewezen persoon een daad 
van ongeloof heeft gesteld. Bij het raadplegen van de klassieke verhandelingen komt 
men namelijk haast onvermijdelijk tot de conclusie dat het vrijwel onmogelijk is om te 
komen tot een uitspraak van of een daad van Takfir. Er is een magistratuur nodig, een 
onderzoekscommissie die niet alleen de daad maar ook de persoon dient te onderzoe-
ken. Er zijn zoveel voorwaarden die dienen voldaan te zijn, dat er eigenlijk finaal nooit 
een daad of oordeel van Takfir komt59. Zolang er geen stellingname is van de magistra-
tuur of een uitspraak van de rechter, is er strikt genomen geen Takfir. Zelfs al zou dat 
individu een daad van ongeloof hebben gesteld. Buiten de magistratuur kan niemand 

57 De zaak Nasr Abu Zayd is gestart met het eenvoudige feit dat Nasr Abu Zayd in 1992 promotie wou maken 
voor een ambt van professor te Egypte. Een van de drie rapporten die zijn prestaties dienden te beoordelen 
was zeer negatief en beschuldigde Nasr Abu Zayd van directe beledigingen aan de islam en verwierp zijn 
aanspraak op promotie. Hij werd zelfs beschuldigd van Takfir. Vermits hij door sommigen beschouwd 
werd als apostaat, spande een islamitische jurist een rechtszaak aan opdat hij zou scheiden van zijn vrouw. 
Omdat ze dit beiden weigerden en door radicale bewegingen met de dood bedreigd werden, vluchtten ze 
naar Nederland (Oxford Islamic Studies Online, Nasir Hamid Abu Zayd). 

58 Het hedendaags voorbeeld van de zaak Nasr Abu Zayd is wereldnieuws geweest. De Egyptische geleerden 
hadden namelijk Nasr Abu Zayd tot kafir (ongelovig) uitgeroepen. Bijkomend hadden de religieuze activisten 
druk gezet op de rechters om Nasr Abu Zayd te veroordelen. De rechtbank heeft uiteindelijk geoordeeld dat 
Nasr Abu Zayd een apostaat was. Er werd Takfir uitgesproken over Nasr Abu Zayd. Vanaf dat ogenblik werd 
het onrustwekkend, want de situatie van een apostaat in Egypte is een ingewikkeld gegeven: ofwel verdient 
hij een gevangenisstraf ofwel wordt hij ter dood veroordeeld en gedood. En omdat hij apostaat was, kon hij 
ook niet langer bij zijn vrouw blijven. Want het huwelijk vervalt automatisch in geval van geloofsafval of 
apostasie. De uitspraak van Takfir door een rechtbank heeft dus ernstige gevolgen en implicaties op sociaal, 
politiek, maar ook op religieus vlak. Om samen te vatten: Takfir door een mufti situeert zich eerder op een 
theoretisch niveau en Takfir door een rechter is zeer reëel. Tijdens het vertaald voorlezen van de Nederlandse 
tekst, maakt Attiya Radouane volgende opmerking: De situatie waarbij Takfir gaat over een dilemma waarbij 
ofwel de qadi ofwel de mufti Takfir uitspreekt, slaat op een klassieke theologische situatie. Attiya Radouane 
voegt toe dat in het verleden enkel de qadi Takfir kon uitspreken. Heden ten dage kan ook de mufti Takfir 
uitspreken, maar dit is wel theoretisch. Attiya Radouane zegt dat de doodstraf op apostasie in geen enkel 
Arabisch land nog wordt toegepast. Men kan wel een gevangenisstraf krijgen als straf voor geloofsafval.

59 In de realiteit is er niemand die gemachtigd is om Takfir uit te spreken. Er is wel een corpus van rechtsge-
leerden dat zich het recht toekent als bewakers van het recht om Takfir uit te spreken. Maar dit is strikt op 
het theoretische niveau. Bijvoorbeeld indien Salman Rushdie moslim was, was hij kafir, Nasr Abu Zayd kafir, 
… Hierdoor ontstaat er wel een ambivalentie, aldus Attiya Radouane. De uitspraak van rechtsgeleerden tot 
Takfir creëert namelijk moeilijkheden in de gemeenschap. Want er zijn dan mensen die zeggen: ‘Als hij kafir 
is dan gaan we hem vermoorden.’
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het oordeel van Takfir vellen en juristen hebben heel veel hindernissen geconstrueerd 
om Takfir te vermijden.

 6. Betekenis en definiëring van Takfirisme

 6.1. Takfirisme, Takfir-gedachte, Takfiri-ideologie, Takfiri-doctrine of Takfir

Er zijn verschillende synoniemen in de literatuur voor Takfirisme zoals Takfir-gedachte 
(Jansen, 1998)60, Takfiri-ideology (Newell, 2010), Takfiri-doctrine (U.S. Departement of 
Homeland Security, 2008) of gewoon Takfir (Oxford Islamic Studies Online, Takfir).

Na een inzicht verkregen te hebben in een zo correct mogelijke weergave van de notie 
van Takfir wordt nu de schadelijke (zie 1) interpretatie van het radicaal islamitisch 
gedachtegoed in kaart gebracht. Als belangrijkste opmerking geldt dat het concept van 
Takfir, dat schadelijk toegepast wordt (Takfirisme) door radicaal islamitische bewegingen 
sinds 650 n.C., geen betrekking heeft op theologische kwesties maar eerder op politieke 
problemen en de legitimiteit van heersers (Saodah, 1994, p. i). Deze idee komt naar voor 
uit een grondige literatuurstudie61 en vormt het uitgangspunt en de achtergrond waar-
tegen een voorstelling van de schadelijke notie van Takfirisme moet verstaan worden62.

Takfirisme betreft een eeuwenoude overtuiging die een heropleving kende vanaf het 
einde van de 19de, begin 20ste eeuw in Saoedi-Arabië. Deze overtuiging ontwikkelde zich 
daarna ideologisch verder en verspreidde zich geografisch over de ganse moslimwereld 
(Nishapuri, 2012). De Takfir-gedachte ontwikkelde zich hierbij tot een waaier van licht 
uiteenlopende opvattingen (Jansen, 1998). Het gemeenschappelijke in deze opvattingen 
is dat het Takfirisme ervan overtuigd is dat de moslimgemeenschap (Ummah) verzwakt 
is door het vervallen van de originele praktijk van de islam. Het Takfirisme verwijt de 
bestaande regimes in de moslimlanden van een onvolkomen toepassing van de sharia 
en een te grote tolerantie tegenover niet-islamitische gewoonten en ongelovige denkwij-
zen. Door het afvallen van de originele praktijk van de islam verkeren deze gebieden in 
een ongelovige toestand (dar al-kufr, dar al-harb). Dit in tegenstelling tot het gebied van 
de gelovigen (dar al-imam, dar al-Islam) (Kruse, 1984, p. 428). Het Takfirisme wil het 
juk van het hedendaagse jahiliyah63 verbreken en de sharia in zijn totaliteit en zonder 
uitstel invoeren (Oxford Islamic Studies Online, Takfir).

60 Newell identificeert de extremistische Takfiri-ideology als het zwaartepunt (centre of gravity) die Al-Qaeda en 
geassocieerde bewegingen samen houdt. Voor een succes op lange termijn is het volgens Newell noodzakelijk 
om deze ideologie te verslaan of te neutraliseren (Newell, 2005). 

61 Zie Saodah, Green en Jansen.
62 Ook deze gedachte vinden we terug in het interview met Attiya Radouane. Attiya Radouane maakt namelijk 

een onderscheid tussen de klassieke vorm van Takfir (zie 5.7) en de moderne vorm van Takfir. In de klassieke 
vorm van Takfir zijn er regels van het geloof die gevolgd dienen te worden. De moderne vorm van Takfir is 
meer politiek geëngageerd. Ze is ontstaan in de gevangenissen van Egypte en heeft in het verleden antece-
denten gekend, zoals bijvoorbeeld ااااااا (de Khawarij - Kharagieten) (zie 7.2).

63 Jahiliyah betreft een toestand van de maatschappij die optreedt wanneer er wordt afgeweken van het islamitisch 
principe ‘hukm wa la siyadah ila lillah’. Dit principe betekent dat het heersen en de soevereiniteit enkel toehoort 
aan God en niet aan de mens (Oxford Islamic Studies Online, Takfir). Jahiliyah wordt ook vaak vertaald als ‘het 
tijdperk van onwetendheid’. Dan staat Jahiliyah voor een heidens tijdperk waarin de heilige wetten van God 
nog niet gekend waren. Sinds de 20ste eeuw wordt de term Jahiliyah door bepaalde bewegingen gebruikt om 
te verwijzen naar een niet-islamitische toestand. Zo bijvoorbeeld stelde Takfir W’al Hijra dat de moslimwereld 
onbewust in een staat van apostasie verkeerde (Oxford Islamic Studies Online, Jahiliyah).
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Volgens militante islamitische groeperingen die het Takfirisme aanhangen verkeren 
de wereldlijke leiders van de moslimgemeenschap in een toestand van ongeloof. Ze 
zijn besmet met westerse ideeën en gebruiken het seculiere staatsapparaat om de 
moslimgemeenschap te de-islamiseren (Oxford Islamic Studies Online, Takfir). Door-
dat de soevereiniteit (hakimiyah) van God verworpen wordt door de wereldlijke leiders 
van de moslimgemeenschap maken ze zich schuldig aan apostasie en verworden ze 
op deze manier tot doelwit van takfiri (Oxford Islamic Studies Online, Takfir). Al de 
afvallige en niet-praktiserende moslims worden door het Takfirisme gekwalificeerd als 
Kafirs (ongelovigen). Waarbij het Takfirisme zijn aanhangers oproept de ongelovige 
moslims te bestrijden (Nishapuri, 2012). Ongelovigen binnen de moslimgemeenschap 
geven volgens de takfiri kracht aan de vijand en vormen een gevaar dat geëlimineerd 
moet worden. Het Takfirisme stelt zich één doel en is duidelijk in haar retoriek. Er 
moet gestreefd worden naar een vereniging van alle moslims onder één regering (het 
kalifaat64) gebaseerd op een radicale interpretatie van de sharia. Hierbij hebben ze 
geen enkel oog voor de verlangens van moslims die door hen beschouwd worden als 
ongelovigen (Nishapuri, 2012). In zijn meest extreme vorm verwerpt het Takfirisme 
elke bescherming van (in hun radicale visie) niet-moslims. De leiders van ongelovige 
moslimgemeenschappen zijn de eersten om geëlimineerd te worden zodat diegenen 
die misleid waren terug naar het juiste geloof kunnen gebracht worden65 (Nishapuri, 
2012). Ook grote delen van de moslimgemeenschap tot de gehele moslimgemeenschap 
zelf worden bestempeld als ‘ongelovig’. Hierbij geeft Takfirisme zichzelf het recht om de 
doodstraf toe te passen en mensen om te brengen. Wanneer Takfirisme in zijn volheid 
verkeert, verwordt het als het ware tot een onbeperkte ‘license to kill’ (Nishapuri, 2012)66.

 6.2. Takfirisme en de letterlijk geïnterpreteerde profetische traditie

In het interview leert Attiya Radouane ons bijkomend dat de oorsprong van de verbinding 
tussen Kufr (ongeloof) en haar doodstraf in een profetische traditie ligt. Deze traditie 

64 Het islamitische Kalifaat, ook het Arabische Rijk genoemd, was een rijk dat door de islamitische profeet 
Mohammed, de grondvester van de islam, tussen 622 en 632 werd gesticht. De kaliefen, de opvolgers van 
Mohammed, breidden het rijk daarna verder uit. Het werd een wereldrijk en strekte zich op zijn hoogtepunt 
uit tot Spanje in het westen en tot India in het oosten. Vanaf de 8e eeuw verdween echter de eenheid van 
het rijk doordat verschillende dynastieën elkaar bestreden en vanaf de 12e eeuw kan er niet meer gesproken 
worden van één Kalifaat. In 1924 werd het kalifaat door Mustafa Kemal Atatürk afgeschaft. 

65 Wat het doelwit van Takfirisme betreft zijn er drie verschillende variaties aanwezig. Er is ten eerste het doelwit 
als ongelovige heerser of ten tweede het doelwit als gehele maatschappij of ten derde het doelwit als staat 
en sociaal systeem zonder specifiek individuen te viseren. Een groepering zoals de militante groep ‘Jihad’ 
uit Egypte viseert enkel ongelovige heersers. De groepering ‘Jihad’ beschouwt de moord op een ongelovige 
heerser en het grijpen van de politieke macht als een primaire religieuze plicht. Een andere groepering 
zoals bijvoorbeeld de Jama’at al-Takfir Wa-al-Hijra past takfir toe op de gehele maatschappij en praktiseert 
een terugtrekking en scheiding van de jahili gemeenschap door migratie waarbij een eventuele jihad wordt 
voorbereid. De laatste groepering zoals bijvoorbeeld al-Jama at al-Islamiyah past takfir toe op de staat en 
sociale systemen maar niet op individuen (Oxford Islamic Studies Online, Takfir).

66 Dezelfde gedachte is aanwezig tijdens het interview met Attiya Radouane. We vernemen dat takfiri actuele 
regeringen in de Arabische moslimlanden die positieve humane wetten hebben, als ver verwijderd zien 
van wat zij als goddelijke wet beschouwen. Zij spreken dus als het ware Takfir uit en ze verklaren al deze 
regeringen apostaat. Dit gaat in crescendo. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer ze regeringen als apostaat 
beschouwen, ze ook de instituties, administraties en zelfs de bevolking als kafir (ongelovigen) beschouwen. 
De moderne vorm van Takfir leidt tot extremen. Want als de anderen kafir (ongelovigen) zijn, mogen ze 
vermoord worden en is er legitimiteit tot aanslagen, zelfmoordaanslagen of burgeroorlogen. De moderne 
vorm van Takfir legitimeert alles.
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zegt, in navolging van de woorden van de Profeet Mohammed: ‘Diegene die verandert van 
godsdienst, dood hem!’(هؤلتقاف هنيد لدب نم). Maar wat dient men eigenlijk te verstaan 
onder ‘veranderen van geloof’, want in de Koran is er geen dwang in de godsdienst 
(Koran, 2:257). Sommige individuen verbonden aan radicale schadelijke bewegingen 
beweren dat de verandering ofwel van individuele aard kan zijn ofwel opgelegd kan 
worden. In de eerste situatie beslist het individu bijvoorbeeld om geen moslim meer te 
zijn. Het individu wordt apostaat en verdient bijgevolg de doodstraf. In de tweede situ-
atie wordt de verandering opgelegd door de radicale beweging die autonoom beslist dat 
het individu geen lid meer is van de eigen gemeenschap en dus de doodstraf verdient. 
De radicale beweging legt dus als het ware de ‘verandering’ op en steunt hierbij op de 
uitspraak uit de Soenna ‘Diegene die verandert van godsdienst, dood hem’. Iedere vorm 
van verandering van geloof kan door het Takfirisme als reden gebruikt worden om een 
individu te veroordelen en te doden.

Naast de letterlijke interpretatie van de profetische traditie, houden aanhangers van het 
Takfirisme er geen rekening mee dat enkel een rechter (qadi) Takfir kan uitspreken. 
Takfir heeft namelijk steeds een rechterlijke uitspraak nodig. De logica van de sociale 
gemeenschap dient gerespecteerd te worden. Indien iedereen van de gemeenschap de 
toelating heeft om Takfir uit te spreken creëert iedereen zijn eigen wetten. Op dat ogen-
blik is er geen samenleving meer mogelijk. Daarom moet het oordeel en de uitspraak 
van Takfir overgelaten worden aan de staat of aan de rechter. Sektarische bewegingen 
hebben geen oog voor dit fundamentele punt en gaan als het ware arbitrair te werk.

 6.3. De concrete verschijningsvorm Al-Takfir W’al Hijra

Een bepaling van Takfirisme krijgt meer inhoud door dit onderwerp niet alleen louter 
conceptueel te benaderen maar ook vanuit de concrete verschijningsvormen van dit 
schadelijk gedachtegoed, zoals bijvoorbeeld Al-Takfir W’al-Hijra. Deze recente67 ver-
schijningsvorm draagt namelijk een grote gemeenschappelijkheid in zich. De essentie 
van deze grote gemeenschappelijkheid vormt de kern en aanzet tot andere schadelijke 
hedendaagse verschijningsvormen. De politiek historische context van ‘Al-Takfir W’al 
Hijra’ lichten we later toe (zie 7.5).

De benaming ‘Al-Takfir W’al Hijra’ wordt volgens het Internationaal Instituut voor 
Counter-Terrorisme in Israël vertaald door ‘excommunicatie en migratie’. Het geeft een 
indicatie van haar radicale ideologie die zich manifesteerde in de jaren ’70 te Egypte. 
Deze takfiri-ideologie wil een volledige terugtrekking uit de moderne maatschappij. 
Deze maatschappij wordt gezien als corrupt en bedreigend en omhelst een bedrieglijk 
anti-islamitische cultuur (International Institute for Counter-Terrorism68). Volgens deze 
takfiri-doctrine verkeert de islamitische staat in een periode van zwakte. Door de zwakke 
toestand van de islamitische staat is het volgens takfiri noodzakelijk om te migreren 
uit de corrupte maatschappij. Zodat in isolatie en afzondering sterkte en eenheid 
opgebouwd kan worden ter voorbereiding van een eventuele terugkeer (International 
Institute for Counter-Terrorism67). Deze zwakte gelijkt op de fase van isolatie bij de Profeet 

67 Al-Takfir W’al Hijra situeert zich in de jaren ’70 te Egypte (International Institute for Counter-Terrorism, geen 
datum vermeld).

68 Er wordt geen datum van publicatie vermeld.

BISC-nr 4  voetnoten De Keyser.indd   55 15/01/15   10:31



Jeroen De Keyser

56 BISC NR. 4

Mohammed tijdens zijn predikingsperiode in Mekka, voor hij naar Medina wegtrok 
om daarna als overwinnaar terug te keren.

Heden ten dage is de ideologie van ‘Al-Takfir W’al-Hijra’, die de volledige afscheiding 
of terugtrekking uit de maatschappij promoot minder populair. Verschillende takfiri 
gebruiken een potentieel gevaarlijker concept. Hierin wordt gepleit voor het negeren 
van de islamitische wetten. Dit om zo perfect mogelijk in te passen en op te gaan in de 
moderne maatschappij, met het doel niet detecteerbaar te zijn voor veiligheidsdiensten 
(International Institute for Counter-Terrorism67). Een methode van integratie en assimilatie 
wordt aangewend om onzichtbaar en onopgemerkt te kunnen blijven in de voorbereiding 
van een mogelijke aanslag69. Deze takfiri houden dus uiterlijk geen rekening met de 
islamitische wet noch met de tradities (International Institute for Counter-Terrorism70). 

Op dit punt gekomen lijkt het belangrijk te vermelden dat in de islam de notie ‘Taqi-
yya’71 aanwezig is. Deze term staat voor het verbergen van een religieuze overtuiging. 
Dit in het geval een openbaarmaking van de religieuze overtuiging tot gevaar of tot de 
dood zou leiden (Encyclopedia of the Qur’an, Dissimulation). Volgens Campbell is Al-
Takfir W’al Hijra ondergedompeld in Taqiyya technieken72 en gebruikt het deze in de 
voorbereiding van zijn terroristische operaties (Campbell, 2005).

Takfir W’al Hijra vormt niet alleen een uitgesproken ideologie, maar betreft ook een 
terroristisch netwerk met wereldwijde verspreiding. Het gaat hierbij niet om één groep. 
Maar eerder om een netwerk van onderscheiden (onafhankelijke) en verschillende 
terroristische organisaties die zich baseren op de takfiri-doctrine, die verschillende 
variaties kent. Hierdoor is Takfir W’al Hijra een soort van verzamelnaam geworden73.

‘Al-Takfir Wal-Hijra’ wordt door de Verfassungsschutz74 van het Duitse Nordrhein-Westfalen 
ook niet gekarakteriseerd als een vast gestructureerde organisatie. Maar als een islamis-

69 Takfiri kunnen hun baard scheren, mogen alcohol drinken en topless bars bezoeken (Livesey, 2005). Takfiri 
bezoeken geen moskeeën en mogen drugs gebruiken (Hayder, 2006). Takfiri mogen eten tijdens de ramadan, 
hebben vrije omgang met vrouwen en mogen liegen tegen niet-moslims. Het gaat hierbij steeds om het 
misleiden van ongelovigen (Campbell, 2005).

70 Er wordt geen datum van publicatie vermeld.
71 Taqiyah is een voorzorgsmaatregel waarbij geloof geveinsd wordt ten tijde van angst voor vervolging. Moslims 

erkennen de persoonlijke plicht om het juiste te bevestigen en het foute te verbieden, maar ze geven ook 
toe dat wanneer ze geconfronteerd worden met een overweldigend onrecht dat het welzijn van het individu 
bedreigd, dat deze verplichting ook enkel in het hart kan vervuld worden en niet zozeer meer in de openbaar-
heid. Het waren de Shi’ieten die deze voorzorgsmaatregel gebruikten om hun leven, eigendom en religie zelf 
te redden ten tijde van hun religieuze vervolging door de soennietische meerderheid (Oxford Islamic Studies 
Online, Taqiyah). Taqiyya is een shi’ietische moslimdoctrine van verberging, schijn en valsheid (Campbell, 
2005).

72 Zie voetnoot 69.
73 Individuen binnen bepaalde terroristische netwerken kunnen beschouwd worden als takfiri, hoewel ze geen 

deel uitmaken van een Takfir W’al Hijra cel. En er zijn terroristen die de takfiri doctrine aanhangen, maar die 
zichzelf niet karakteriseren als een takfiri (International Institute for Counter-Terrorism, geen datum vermeld).

 Al-Takfir W’al Hijra werd als opererende actor teruggevonden in Soedan, Libanon, Marokko, Egypte, 
Afghanistan, Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten (International Institute for Counter-Terrorism, geen 
vermelding van datum). Terrorism Monitor voegt hier Syrië, Jordanië, Kenia, Zwitserland, België, Duitsland, 
Spanje en Algerije aan toe (Hayder, 2006).

74 Verfassungsschutz of grondwettelijke bescherming staat voor een overkoepelend begrip dat zowel de materiële 
normatieve grondwettelijke bescherming omvat als de administratieve inlichtingendiensten.
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tische75 ideologische stroming die zich kenmerkt door haar uiterst agressieve militie. 
Deze Takfiri wijzen alle staatsvormen die zich niet baseren op de sharia – en dan nog in 
een strikte betekenis – af als niet islamitisch en bestrijden deze (Ministerium für Inneres 
und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen76).  Ook Jansen stelt dat het niet echt 
om een beweging of organisatie gaat, maar eerder om een ‘state of mind’ (Jansen, 1998).

Naast het toepassen van Taqiyya zijn er nog een aantal andere kenmerken te onderken-
nen bij Takfir w’al Hijra. Er is openheid voor criminele activiteiten zoals wapenhandel, 
diefstal en verhandelen van drugs om inkomsten te genereren (Hayder, 2006). Diefstal 
wordt ‘religieus’ gerechtvaardigd doordat goederen en eigendommen van ongelovigen 
en apostaten toegeëigend mogen worden (zie 5.1). Criminele activiteiten zoals diefstal 
en drugshandel worden aangemoedigd indien een deel van de opbrengst ten dienste 
staat van de takfiri-ideologie77 (Hayder, 2006). Moderne takfiri onderscheiden zich 
ook door een meer vrije en dynamische interpretatie van de originele takfiri-doctrine 
van Shukri Mustafa78. Deze doctrine was uitgesproken anti-modern. Door de vrije en 
dynamische interpretatie kunnen moderne wapens en hedendaagse technologieën 
tegen ongelovigen aangewend worden. Moderne takfiri staan ook voor samenwerking 
met andere Jihadi, terwijl het oorspronkelijke Takfir W’al Hijra andere Jihadi excom-
municeerde79 (Hayder, 2006).

Door de theologische zwakte van de schadelijke takfiri-doctrine is er een vrijheid ontstaan 
bij om het even welke takfiri-aanhanger om de doctrine te interpreteren zoals hij of 
zij wenst. Hierdoor kunnen de ergst denkbare devianties ontstaan. De takfiri plaatsen 
zich als het ware buiten de grenzen van de islam om de islam ‘te verdedigen’. Niets is 
verboden en er zijn geen grenzen voor takfiri. In zijn essentie is het een Jihad zonder 
regels die alles toelaat (Hayder, 2006).

 6.4. Takfirisme en de visie op zelfmoordaanslagen

De visie van takfiri op zelfmoordaanslagen verschilt sterk van de visie van de orthodoxe 
islam. Volgens Tahrir-ul-Qadri is zelfmoord in de islam verboden (Koran, 2:196)80 (2010, 

75 De term ‘islamistisch’ dient onderscheiden te worden van de term ‘islamitisch’ en is afgeleid van de term isla-
misme wat volgens ‘Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal (14de editie)’ betekent: Een stroming 
van moslims die een grote invloed van de islam op het politieke leven voorstaan, die geen scheiding van kerk 
en staat willen. De term ‘islamitisch’ is afgeleid van islam en betreft volgens ‘Van Dale Groot Woordenboek 
der Nederlandse taal (14de editie)’: een bijvoeglijknaamwoord waarvan de betekenis ‘betreffende de islam’ 
is.

76 Er wordt geen datum van publicatie vermeld. 
77 Zo zijn takfiri zelfs betrokken geweest bij diefstallen in moskeeën (Hayder, 2006).
78 Shukri Mustafa is de oprichter van het Egyptische Takfir W’al Hijra in 1971.
79 Enkele Soedanese takfiri hebben in 1996 gepoogd om de toenmalige leider van Al-Qaeda, Osama Bin Laden, 

te vermoorden omdat hij beschouwd werd als een ongelovige (International Institute for Counter-Terrorism, 
geen vermelding van datum). Wij geven dit slechts weer als voorbeeld (Zie ook http://weekly.ahram.org.
eg/2000/512/re4.htm, geraadpleegd op 10/02/2013). 

80 En besteedt uw bezit voor de zaak van Allah en stort u niet met uw eigen handen in het verderf doch doet 
goed: voorzeker, Allah heeft hen lief, die goed doen (Koran, 2:196). 
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p. 77)81. Takfiri geloven dat iemand die zelfmoord pleegt in een vrijwillige zelfmoordaan-
slag een martelaar (shahid) is en onmiddellijk naar de hemel gaat. Vermits alle zonden 
vergeven worden aan een martelaar is er ook onmiddellijk een vrijkaart gegeven in een 
aanslag voor het ombrengen van onschuldige mensen (Nishapuri, 2012).

 7. Takfir en Takfirisme in de Arabische geschiedenis

 7.1. Inleiding

Voor een goed begrip van Takfirisme82 moeten de historische achtergrond en de politieke 
omstandigheden mee in rekening gebracht worden. Daarom belichten we drie vooraf-
gaandelijke verschijningsvormen van Takfirisme doorheen de Arabische geschiedenis 
in hun politiek historische context. De eerste periode betreft de oorsprong van Takfir 
en wordt gesitueerd bij de sekte van de Kharagieten (± 657 n.C.). Het tweede moment 
situeert zich tijdens het leven van Ibn Taymiyya (1263-1328). De derde periode speelt 
zich af tijdens het leven van Ibn ‘Abd Al-Wahhab (1703-1791). Tevens belichten we een 
hedendaagse versie van Takfir. Deze situeert zich vanaf 1950 en is nog steeds actueel 
(Jansen, 2005). De focus ligt in deze laatste periode specifiek op de gevaarlijk sektarische 
beweging Al-Takfir W’al-Hijra uit de jaren 1970 in Egypte.

Gemeenschappelijk is steeds dat de politieke ontevredenheid voedingsbodem was voor 
de aanzet tot Takfir en Takfirisme. Wij merken hierbij op dat we geen causale verbanden 
leggen doorheen de geschiedenis. We willen aan de hand van een summiere historische 
situering onze kennis met betrekking tot deze schadelijke ideologie verrijken. Het in-
ternetmagazine American Energy Independence geeft het belang aan van een historische 
situering. De American Energy Independence stelt dat er geen goed begrip voor Takfir 
ontwikkeld kan worden wanneer men gelooft dat de hedendaagse Takfiri beweging 
enkel het resultaat is van hedendaagse factoren zoals armoede, politieke strijd tegen 
het westerse beleid, nationalisme, … De historische achtergrond is ook van belang 
(American Energy Independence, 2005).

We merken op dat de gerichte focus op Takfir binnen de Arabische geschiedenis, voor 
een uitvergroting zorgt van dit schadelijke gegeven tegenover het geheel van de Arabi-
sche geschiedenis en cultuur. Hierbij willen we erop wijzen dat Takfir geen dominant 
gegeven is binnen de islamwereld, maar wel degelijk aanwezig is.

81 Het menselijk leven is geen eigendom noch iets dat verworven werd. Het is een gift en vertrouwen van God. 
De zegening van het leven vormt de basis voor alle andere zegeningen. Het is omwille van deze reden dat 
de islam mensen richting geeft om hun leven te verzorgen en hierbij zelfmoord verbiedt. De islam geeft 
aan geen enkele mens de toelating om zich van het leven te benemen. In tegendeel, de islam benadrukt de 
veiligheid en zorg voor het leven en het lichaam (Tahrir-ul-Qadri, 2010, p. 78).

82 Strikt gesproken betreft Takfirisme terrorisme van moslims tegenover andere moslims (Nishapuri, 2012).
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 7.2. De Kharagieten en Takfir

 7.2.1. Politiek historische situering van de Kharagieten (± 657 n.C.)

Na de dood van de Profeet Mohammed (632 n.C.) werd een politieke en staatskundige 
heerser of kalief (Khalifa) aangeduid83 als zijn opvolger (Jansen, 1998, p. 111). Na de 
moord op de derde kalief Uthman b. Affan (656 n.C.) ontstonden er ernstige politieke 
problemen binnen de moslimgemeenschap (Saodah, 1994, p. 47). Ali, in Medina uit-
geroepen tot vierde kalief, werd namelijk niet universeel erkend (Saodah, 1994, p. 47). 
Er ontstonden drie verschillende groepen. De eerste groep is gekend als de Shi’ieten 
of aanhangers van Ali. De tweede groep zijn de Umayyaden, of de aanhangers van 
Mu’awiyah. De derde groep vond dat een kalief niet nodig was en dat het boek van God 
(= Koran) volstond. Maar indien er dan toch iemand gekozen moest worden, vonden ze 
dat dit de meest gekwalificeerde persoon diende te zijn (Saodah, 1994, p. 47).

In 657 n.C. vond er een confrontatie plaats tussen Ali, de leider van de Shi’ieten en 
Mu’awiyah, de leider van de Umayyaden. Mu’awiyah behoorde tot de Ummayyaden-
clan en wou de dood wreken van Uthman de derde kalief, die eveneens behoorde tot 
de Ummayyaden-clan. Mu’awiyah zou van Ali geëist hebben om de moordenaars van 
Uthman uit te leveren. Ali weigerde dit te doen. Hierdoor achtte Mu’awiyah Ali mede-
plichtig aan de moord op de derde kalief Uthman. Een veldslag in Siffin was het gevolg 
(Jansen, 1998, p. 113). Na twee maanden strijd werd er vanuit het kamp van Mu’awiyah 
het voorstel gedaan om de strijd niet verder met wapens te beslechten maar door het 
woord van God in een arbitrage. Ali stemde hiermee in en verloor de arbitrage waar-
door Mu’awiyah kalief werd (Soadah, 1994, p. 48). De politieke vraag wie kalief moest 
worden stond dus centraal in de slag bij Siffin en in de arbitrage (Jansen, 1998, p. 114).

Een aantal volgelingen van Ali achtten de arbitrage echter in strijd met Gods woord 
en verlieten (kharaga = uitgaan84) in groep het kamp van Ali. Hierbij rebelleerden ze 
(kharaga ala) tegen zijn gezag85. Deze groep staat beter bekend als de Kharagieten (Jansen, 
1998, p. 114), de eerste islamitische sekte86.

 7.2.2. Overtuigingen van de kharagieten

De Kharagieten (khawarij) verweten Ali dat hij had ingestemd met een menselijke 
arbitrage. Volgens hen had niemand het recht om het oordeel van God (i.e. de strijd te 
laten beslechten met de wapens) te vervangen door een menselijke beslissing (la hukm 
illa li-llah= het oordeel komt alleen aan God toe) (Encyclopedia of the Qur’an, Kharijis).

83 Uiteraard kon de Profeet Mohammed niet opgevolgd worden in zijn apostolische en profetische taken (Jansen, 
1998, p. 111).

84 Kharaga ala betekent ‘in opstand komen’, ‘rebelleren’.
85 Volgens Shahrastani (1086-1153) verliep het echte verhaal over de arbitrage als volgt: Eerst en vooral dwongen 

de Kharagieten Ali om de arbitrage aan te nemen. Ali wou een verwante van hem aanstellen als zijn verte-
genwoordiger in de arbitrage. De Kharagieten waren hier echter tegen en dwongen hem om iemand anders 
te sturen. De arbitrage draaide verkeerd uit voor Ali en wanneer Ali de arbitrage niet aanvaarde, rebelleerden 
ze tegen Ali en vroegen ze hem waarom hij mensen als rechter had aangesteld, enkel en alleen God oordeelt 
(Shahrastani, vertaald in het Engels door Kazi en Flynn, 1984, p. 99).

86 Althans volgens de meeste geleerden (Green, 2009, p. 17).
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De Kharagieten trokken zich terug uit het kamp van Ali en verbraken hun sociale banden 
met de andere moslims. Ali en de andere moslims werden bestempeld als ongelovig en 
de Kharagieten beweerden dat zij zelf de enige echte gelovigen waren (Saodah, 1994, p. 
49-50). Volgens de Kharagieten moest een echte moslim een Hijra (emigratie) maken 
naar hun kamp zoals ook ten tijde van de Profeet Mohammed een echte moslim de 
Hijra (emigratie) maakte naar Medina (Jansen, 1998, p. 115). Daarnaast benadrukten 
ze dat de moslimgemeenschap geleid diende te worden door de meest gekwalificeerde 
moslimleider87 (Encyclopedia of the Qur’an, Kharijis). De vraag naar de meest geschikte 
leider was ook verbonden met de bepaling van geloof en ongeloof88. Zowel de Khara-
gieten als hun tegenstanders beweerden dat zij de enige waarachtige gelovigen waren. 
Hierdoor ontstond het probleem van Takfir tussen moslims. De Kharagieten worden 
door Green gedefinieerd als diegenen die andere moslims als ongelovig bestempelden 
(Takfir) omwille van hun zonden en die rebelleerden tegen de leider van de moslims. 
De eenheid van de moslims werd daardoor verbroken (Green, 2009, p. 17)89. De Kha-
ragieten stelden dat wie een grote zonde (kabirah) beging afvallige van de islam was. 
De afvalligen genoten niet langer bescherming van de islamitische wetten. Ze mochten 
niet langer deel uitmaken van de moslimgemeenschap (Jansen, 1998, p. 115). Zo werd 
Ali concreet beschuldigd van geloofsafval door een menselijke beslissing te aanvaar-
den in plaats van de beslissing door God te laten geschieden (Oxford Islamic Studies 
Online, Khawarij). De notie ‘Takfir’ werd op deze manier een centraal discussiepunt bij 
de Kharagieten (Saodah, 1994, p. 49).

De Kharagieten werden ook gekenmerkt door het feit dat ze ervan uitgingen dat geloof 
niet kan toe- of afnemen. Dit in tegenstelling tot de islamitische opvatting dat geloof 
toeneemt met goede daden en gehoorzaamheid aan God en afneemt door zonde en 
ongehoorzaamheid. De Kharagieten geloofden namelijk dat een grote zonde of onge-
hoorzaamheid aan God alle voorafgaandelijke goede daden vernietigde en alle sporen 
van geloof wegveegde. Hierdoor werd de zondaar een afvallige. Bijkomend geloofden 
ze dat er geen genade of vergiffenis mogelijk was voor iemand die een grote zonde had 
begaan90 (Green, 2009, p. 25). Dit in tegenstelling tot de islamitische opvatting dat een 
grote zondaar nog steeds gelovig kan zijn, hoewel hij in een toestand van zonde ver-
keert, en dat zijn geloof terug kan toenemen met gehoorzaamheid aan Gods woorden 
(Green, 2009, p. 27).

De Kharagieten waren niet van Mekka of Medina afkomstig maar kwamen voort uit 
woestijnstammen die zich rond 630 tot de islam hadden bekeerd. Volgens Jansen 
raakten deze woestijnstammen ontworteld in de verstedelijkte legerkampen waar de 
moslimlegers ingekwartierd waren. Het algemene gevoel van malaise en onzeker-
heid dat deze ontworteling opriep werd door de Kharagieten opgevangen door een 
intensivering van hun geloof in het charismatische karakter van de godsdienstige 

87 De Kharagieten waren absoluut voorstander van gelijkwaardigheid, waarbij alle moslims gelijk behandeld 
werden, onafhankelijk van hun land van afkomst. Door deze instelling waren de Kharagieten succesrijk in 
het rekruteren van niet-Arabieren (Oxford Islamic Studies Online, Khawarij).

88 Het is echter niet goed mogelijk de politieke en de religieuze elementen in de theorieën van de Kharagieten 
uit elkaar te houden (Jansen, 1998, p. 115).

89 De bron van Green betreft Al-’Aqal, Naasir Ibn ‘Abd al-Kareem, 1998, Al-Khawarij, Daar al-Islaameeya, Riday, 
p. 21.

90 Zie ook Grignard, 2004, p. 9: De sekte van de ‘Kharijites’ geloofde dat een gelovige in een toestand van zonde, 
zichzelf de facto uitsloot van de geloofsgemeenschap. 
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gemeenschap (Ummah) waar zij deel van uitmaakten91 (Jansen, 1998, p. 115). Vol-
gens Jansen ontlenen de verschillende Kharagietische groepen hun historisch belang 
vooral aan hun theologische positie. Het gevoel lid te zijn van een bijzondere, door 
God uitverkoren groep, de grote nadruk op de solidariteit van die groep, het besef 
dat deze groep naar Gods Woord moet leven, … Deze elementen zijn volgens Jansen 
onder Kharagietische invloed deel gaan uitmaken van het algemene gevoelen van alle 
moslims92 (Jansen, 1998, p. 116).

Op het eerste zicht was er weinig verschil tussen een nomadische roversbende en 
een rondzwervend detachement Kharagieten. Het onderscheid is evenwel dat de 
Kharagieten gemotiveerd werden door een krachtig religieus besef: handel en wandel 
van de gemeenschap dienden gebaseerd te zijn op Gods woord (Jansen, 1998, p. 116). 
Niet alleen een krachtig religieus besef maar ook extremisme en buitensporige toe-
wijding in religieuze zaken zijn kenmerken van de Kharagieten (Green, 2009, p. 32). 
De Kharagieten beschouwden het als een religieuze plicht om een onrechtvaardige 
heerser omver te werpen of iemand te doden die het niet eens was met hun ideologie 
(Green, 2009, p. 29). Zolang iemand regeerde volgens hun idee van rechtvaardigheid 
en billijkheid stonden de Kharagieten het gezag van de religieuze leider toe (Green, 
2009, p. 18).

De islamitische overlevering bevat menig gruwelverhaal over het optreden van de 
Kharagieten (Jansen, 1998, p. 116). Ze waren gekend als plunderaars en maakten sla-
ven en concubines van de nog overlevende en overwonnen moslims. In de ogen van 
de Kharagieten waren deze moslims afvallig. Waardoor hun bloed en eigendommen 
rechtsgeldig aan hen toekwamen (Green, 2009, p. 32). De Kharagieten gingen ook met 
zwaarden naar markten en plaatsen waar mensen zich verzamelden en riepen plots: 
‘Er is geen beslissing dan die van God’ (La hukm illa li’llah) waarbij ze mensen doodden tot 
ze uiteindelijk zelf gedood werden’ (Saodah, 1994, p. 53).

91 De bron waarop Jansen zich steunt om deze uitspraak te doen, werd niet vermeld in zijn werk.
92 De bron waarop Jansen zich steunt om deze uitspraak te doen, werd niet vermeld in zijn werk en lijkt ons 

eerder te getuigen van een persoonlijke subjectieve visie dan een onderbouwde wetenschappelijke uitspraak.
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De Kharagieten worden ook geassocieerd met verschillende andere namen zoals de 
Muhakkima93, Azariqa94, Najdat95, Bayhasiyyah96, Ajaridah97, Tha’alibah98 en Ibadiyyah99 
(Saodah, 1994, p. 51-63). Het onderscheid tussen deze sekten had vaak te maken met hun 
visie op zonde, excommunicatie en ongeloof100. Een van de redenen voor het uiteenval-
len van de Kharagieten in verscheidene sektes was dat de leiders vaak onderling ruzie 
hadden over hun standpunten, vervolgens opsplitsten en Takfir over elkaar uitspraken 
(Green, 2009, p. 18)101. De Kharagieten werden en worden niet tot de orthodoxe102 islam 
gerekend. De toenmalige Kharagieten voerden namelijk decennia lang oorlog met het 
islamitische establishment (Jansen, 2004, p. 7).

In zijn werk toont Green aan dat de schadelijke ideologie van de originele Kharagieten 
aanwezig is in het denken van hedendaagse radicaal islamitische groeperingen en 

93 Muhakkima is afgeleid van het Arabische woord ‘hakama’ wat oordelen of heersen betekent (Green, 2009, 
p. 18). De Muhakkima was de eerste groep van Kharagieten. Ze beschouwden de menselijke beslissing om 
de slag in Siffin te beslechten (hukm) als ongeloof omdat er volgens hen geen beslissing was buiten die van 
God (La hukm illa li’llah) (Saodah, 1994, p. 51).

94 De Azariqa waren de volgelingen van Nafi al-Azraq (686 n.C.). Ze interpreteerden de Koran en Hadith nogal 
vrij en worden beschouwd als de extremisten onder de Kharagieten (Saodah, 1994, p. 54). Zo bijvoorbeeld 
praktiseerden de Azariqa isti’rad (het gedetailleerd ondervragen van het geloof van ander moslims) als een 
manier om andere moslims als gelovigen te weigeren. Wanneer ze een moslim ontmoetten, vroegen ze 
hem naar zijn geloof. Wanneer deze antwoordde dat hij moslim was, werd hij terstond gedood omdat ze 
geloofden dat er geen enkele moslim bestond buiten hun groep. Ze verboden wel het doden van personen 
die bekenden dat ze christen, jood of magiër waren (Saodah, 1994, p. 55). De Azariqa hadden ook een test 
(mihna) voor diegenen die tot de groep wilden bijtreden door de vraag om een gevangene te doden. Wanneer 
de gevangene gedood werd, behoorde men tot de groep. Indien men weigerde, was dit teken van ongeloof 
en werd men zelf gedood (Saodah, 1994, p. 56). 

95 De leider van de Najdat was Najda ibn ‘Amir al-Hanafi, door sommigen ‘Asim genoemd (693 n.C). De Najdat 
lieten veinzerij toe in ieder woord en daad, zelfs in moord. Ze werden ook wel de ‘verontschuldigers’ genoemd 
omdat ze in het kader van de wetten van de sharia onwetendheid aanbrachten en aanvaardden als grond 
voor excuus. In het geval van moord bijvoorbeeld werden volgelingen van de Najdat verontschuldigd omdat 
ze als onwetend werden beschouwd. De Najdat verwierpen ook de straf (hadd) op het drinken van wijn. Ze 
stelden dat wie af en toe eens drinkt, zonder er een gewoonte van te maken een moslim is (Saodah, 1994, p. 
57).

96 De Bayhasiyyah waren de volgelingen van Abu Baihas al-Haisam Ibn Jabir. Binnen deze sekte waren ver-
schillende groepen. Een van deze had onder meer de visie dat wanneer de imam afvallig werd, de gehele 
gemeenschap afvallig werd (Saodah, 1994, p. 58).

97 De leider van de Ajaridah was ‘Abd al-Karim Ibn Ajrad. De Ajaridah splitsten in verschillende sekten. Een 
van deze sekten de Maimuniyyah benadrukten dat het een plicht was om tegen de heerser te strijden en hem 
te straffen samen met al de burgers die zijn gezag aanvaardden (Saodah, 1994, p. 59). Andere sekten zoals 
de Hamziyyah en de Khalafiyyah beschouwden kinderen wier ouders afvallig waren als afvallig en excom-
municeerden deze (Saodah, 1994, p. 59).

98 De Tha’aliabh waren de volgelingen van Tha’alaba Ibn ‘Amir. Ook deze sekte splitste op in verschillende 
sekten (Saodah, 1994, p. 60).

99 De leider van de Ibadiyyah was ‘Abdullah b. Ibad. Ook deze sekte splitste op in verschillende andere sekten 
(Saodah, 1994, p. 62).

100 Voor een diepere uitwerking verwijzen we naar Sharhastani, Saodah en Green.
101 De bron van Green betreft ‘Awaajee, Gaalib Bin ’Alee, 2002, Al-Khawarij, Maktaba al-‘Asreeyah al-Thabeeyah, 

Jeddah, p. 23.
102 Onder orthodox verstaan we ‘het stipt vasthouden aan – respectievelijk het in overeenstemming zijn met de 

kerkleer of enige andere als rechtzinnig geldende leer’ (Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse 
taal, 14de editie). Green verstaat onder de notie ‘orthodox geloof’, het geloof dat zijn geloofsbelijdenis ont-
leent aan de Koran en de authentieke overleveringen, daden en gezegden van de profeet Mohammed, en de 
gebruiken en interpretaties van zijn gezellen (Green, 2009, p. 16).
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sekten. Deze ideologie vormt de basis voor veel hedendaagse terroristische organisaties 
(Green, 2009, p. 10).

 7.3. Ibn Taymiyya en Takfir

 7.3.1. Politiek historische situering van Ibn Taymiyya (1263-1328)

Ibn Taymiyya werd in 1263 n.C. geboren te Harran (Turkije) en overleed in Damascus 
(Syrië) in 1328 n.C. (Jansen, 1998, p. 144). Hij was een prominent, invloedrijk103 en 
bij wijlen controversieel denker en politiek figuur (Oxford Islamic Studies Online, Ibn 
Taymiyya, Taqi al-Din Ahmad). Ibn Taymiyya stelde zijn enorme geleerdheid in dienst 
van de oorlog die de Mamlukken104 tegen de Mongolen hebben gevoerd (Jansen, 1998, 
p. 147). In de 13de eeuw waren de Mongolen namelijk naar het Midden-Oosten gekomen 
(Jansen, 2005). Ze hadden Irak en Iran veroverd en openden in 1303 n.C. de aanval op 
Syrië. Syrië behoorde toen toe aan de Mamlukken die ook heersten in Egypte (Jansen, 
2004, p. 5). Doordat de Mongolen zich hadden bekeerd in 1295105 tot de islam (Jansen, 
1998, p. 146) kwamen er als het ware twee middeleeuwse moslimse grootmachten te-
genover elkaar te staan. Tegen deze achtergrond ontwikkelde Ibn Taymiyya, die aan de 
zijde stond van de Mamlukken, zijn anti-Mongoolse oorlogstheologie (Jansen, 2004, p. 
6). In die theologie stond de term Takfir centraal. Ibn Taymiyya stelde dat de Mongoolse 
heerser Ghazan, ondanks zijn bekering tot de islam een ongelovige (kafir) was, omdat 
hij de islamitische wet ‘de sharia’ niet oplegde aan zijn onderdanen en soldaten (Jansen, 
2004, p. 6). De Yasaq, i.e. het Mongools gewoonterecht, daarentegen bleef toegepast 
(Jansen, 1998, p. 135). Door het niet invoeren van de islamitische wetgeving was de 
Mongoolse heerser Ghazan, in de visie van Ibn Taymiyya, niet alleen een ongelovige 
(kafir) maar zelfs een apostaat (murtadd, geloofsafvallig). En een apostaat verdiende 
volgens de regels van de islam de doodstraf (Jansen, 2004, p. 6).

Ibn Taymiyya ervoer in zijn anti-Mongoolse oorlogstheologie echter twee grote proble-
men. Het eerste probleem was dat zijn publiek maar al te goed wist dat de term Takfir 
al eerder gebruikt was door de Kharagieten (Jansen, 2004, p. 6). De Kharagieten hadden 
in hun tijd duizenden moslims om het leven gebracht omdat deze moslims, volgens de 
‘hoge’ normen van de Kharagieten, de halsmisdaad van afval van de ware islam (Ridda) 
hadden gepleegd. De Kharagieten hadden de andere moslims beschouwd als ongelovige 
afvalligen van de islam en vermoord. Ibn Taymiyya distantieerde zich dan ook van de 
Kharagieten (Jansen, 2004, p. 7). Dit deed hij door er herhaaldelijk op te wijzen dat geen 
enkele moslim die tot de kring van de intimi van de Godsgezant Mohammed behoord 
had zich bij een Kharagietische beweging of sekte had aangesloten. Sterker nog alle 
zogenoemde gezellen van de profeet hadden deelgenomen aan militaire acties tegen 
de Kharagieten (Jansen, 2004, p. 7). Ibn Taymiyya stelde dat wie zoals de Mongoolse 
heerser Ghazan, de sharia of islamitische wet niet oplegde aan zijn onderdanen, nog 
erger en gevaarlijker was dan de Kharagieten en dus moest bevochten worden (Jansen, 

103 Deze mening wordt niet door iedereen gedeeld. Wij verwijzen hiervoor naar de visie van El-Rouayeb en Bori 
die weergegeven wordt in 8.3.2.

104 Met de term Mamluk wordt verwezen naar een kaste van land bezittende militairen, die boeren lieten werken 
op de landen die ze verkregen door hun dienst aan hun leider (Jansen, 1998, p. 130).

105 De Mongoolse vorst Ghazan was in 1295 niet alleen moslim geworden maar had de islam zelfs min of meer 
tot staatsgodsdienst van zijn rijk gemaakt (Jansen, 2004, p. 5).
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2004, p. 7). Doordat de Mongoolse heerser in deze visie een groter kwaad voorstelde 
dan de Kharagieten en iedere goede moslim er volgens Ibn Taymiyya van overtuigd 
was geweest dat de Kharagieten bestreden dienden te worden, besloot Ibn Taymiyya dat 
ook de Mongoolse heerser bestreden diende te worden (Jansen, 1987-88, p. 393). Ibn 
Taymiyya sprak op deze manier Takfir uit over de Mongoolse heerser.

Het tweede grote probleem waarmee Ibn Taymiyya te maken kreeg in zijn anti-Mongool-
se oorlogstheologie, was dat zijn Mamlukse meesters in Egypte en Syrië zelf niet altijd 
even precies de sharia toepasten. Dit werd echter volgens Ibn Taymiyya ruimschoots 
goed gemaakt door de vrome ijver waarmee tegen afvallige heersers zoals de Mongool 
Ghazan en zijn legers oorlog werd gevoerd106 (Jansen, 2004, p. 7).

Ondanks deze twee moeilijkheden werd de theologie van het verketterd zijn van de 
heerser, de takfir al-Hakim, en de godsdienstige plicht tot het bevechten van zulke 
afvallige heerser door Ibn Taymiyya tot een respectabele en algemeen bekende theolo-
gie gekneed107 (Jansen, 2004, p. 8). Zijn oorlogstheologie maakt nog steeds indruk op 
moderne islamitische radicalen en werd in bepaalde moslimlanden bij tijden verboden. 
Dit omdat de visie van Ibn Taymiyya op de Mongoolse heerser later werd overgenomen 
en toegepast door hedendaagse radicaal islamitische bewegingen op hedendaagse poli-
tieke leiders108 (Jansen, 1998, p. 147) 109. Het overgrote deel van hedendaagse radicaal 
islamitische bewegingen verwijzen naar Ibn Taymiyya als hun gerespecteerde bron 
(Rapoport & Ahmed, 2010, p. ix).

 7.3.2. Enkele bemerkingen rond Ibn Taymiyya en Takfir

Aan de vooraanstaande Princeton University werd in april 2005 een conferentie gehouden 
over en rond Ibn Taymiyya. Het is moeilijk denkbaar om een zinvol debat te voeren over 
het hedendaags islamitisch politiek denken en activisme zonder te verwijzen naar Ibn 
Taymiyya (Rapoport & Ahmed, 2010, p. xi). Medewerkers van deze conferentie brachten 
naar voor dat Ibn Taymiyya meer geciteerd dan verstaan wordt en hoewel hij voortdu-
rend geciteerd wordt, is hij nog onvoldoende bestudeerd (Rapoport & Ahmed, 2010, p. 
ix). El-Rouayheb110 toonde aan dat de werken van Ibn Taymiyya vanaf zijn dood tot de 
19de eeuw zelden gelezen of bestudeerd werden. Meestal werden de werken van Ibn 
Taymiyya zelfs over het hoofd gezien. Ibn Taymiyya werd eigenlijk, volgens El-Rouayeb, 
als een excentrieke marginale figuur beschouwd, die van weinig belang was voor de 

106 ‘Deze redenering doet enigszins denken aan de opvattingen van bepaalde Al-Qaeda activisten, voor zover 
die tenminste bekend zijn. Levenswandel en baarddracht van deze activisten is weliswaar niet altijd geheel 
in overeenstemming met wat de traditionele regels van de islam voorschrijven, maar dat wordt ruimschoots 
goed gemaakt door hun ijver in de strijd tegen de door hen geïdentificeerde vermeende vijanden van de islam 
en moslims.’ (Jansen, 2004, p. 7).

107 Deze oorlogstheologie werd ook gerechtvaardigd door verwijzingen naar Koranverzen: (2:86) ‘… Gelooft gij 
dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte? ...’ en (5:44) ‘… En wie niet 
rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft neergezonden, zij zijn ongelovigen.’ (Jansen, 2004, p. 8).

108 Onder meer de moordenaars van Sadat in 1981 (Egypte) hebben deze redenering gebruikt om hun moord 
op Sadat te rechtvaardigen (Jansen, 2004, p. 8).

109 Zie verder 7.3.2. Enkele bemerkingen rond Ibn Taymiyya en Takfir.
110 Khaled El-Rouayheb is assistent professor in Islamic Intellectual History en verbonden aan het departement 

van Near Eastern Languages & Civilizations aan de Harvard Universiteit (Rapoport & Ahmed, 2010, p. xiii).
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meerderheid van de soenna geleerden111 (Rapoport & Ahmed, 2010, p. 16). Caterina 
Bori112 vult aan dat deze marginaliteit in feite een directe continuïteit vormt met zijn 
minderheidspositie tijdens zijn eigen leven (Rapoport & Ahmed, 2010, p. 16).

Uit onderzoek blijkt dat vandaag zowel de gematigde moslims als de extremistische 
islamitische bewegingen naar Ibn Taymiyya en zijn werken verwijzen. Dit om hun 
verschillende standpunten te rechtvaardigen en als authentiek te laten doorgaan (Has-
san, 2010, p. 351). Volgens Hassan hebben echter zowel historici als journalisten in 
hun zoektocht naar een verklaring voor de oorsprong van het radicaal extremisme 
Ibn Taymiyya verkeerd begrepen (Hassan, 2010, p. 355). Historici en journalisten 
willen een zinvolle betekenis geven aan de hedendaagse situatie vanuit het verleden. 
Maar ze vertrekken daarbij foutief vanuit de hedendaagse omstandigheden om het 
historische verleden te interpreteren. Dit gebeurt zelfs op zo’n wijze dat de posities die 
Ibn Taymiyya scherp bekritiseerde nu eigenlijk foutief aan hem worden toegewezen. 
Hassan maakt dit standpunt duidelijk vanuit twee kritieken. Ten eerste stelt Hassan113 

dat de hedendaagse radicale bewegingen doelbewust geen rekening houden met de 
verschillende sociaal-historische context waarin Ibn Taymiyya zijn werk heeft geschre-
ven. Ten tweede worden volgens Hassan de wettelijke categorieën van Ibn Taymiyya 
getransformeerd in radicale interpretaties. Om deze laatste kritiek te begrijpen, geven 
we eerst wat meer uitleg. Zoals vermeld in 7.3.1. vielen de Mongolen het Midden-
Oosten binnen en openden ze de oorlog tegen de Mamlukken. Ibn Taymiyya bevond 
zich in het kamp van de Mamlukken. Ibn Taymiyya kwalificeerde de binnenvallende 
Mongolen als een groep die rebelleert tegen de islamitische staat. De islamitische staat 
werd in die tijd vertegenwoordigd door de Mamlukken uit Syrië en Egypte (Hassan, 
2010, p. 356). De historicus Ibn Kathir (1301-1373) stelt dat de moslims in het rijk van 
de Mamlukken verward waren over de wettelijkheid van het bestrijden van de recent 
bekeerde Mongoolse moslims. Ibn Taymiyya bracht hier duidelijkheid en verandering 
in door de Mongolen te vergelijken met de Kharagieten die gerebelleerd hadden tegen 
Ali en Mu’awiya (zie 7.2.1) (Hassan, 2010, p. 356). Ibn Taymiyya wendde zich eigenlijk 
tot het wettelijk kader van rebellie om Takfir uit te spreken over de Mongolen. Bin-
nen dit wettelijk kader van rebellie zijn er twee manieren van omgaan met rebellen. 
Enerzijds is er mildheid voor moslims die rebelleren tegen leiders van de gemeen-
schap vanuit een niet correcte religieuze interpretatie114. Anderzijds moet er harder 
opgetreden worden tegen moslims die niet alleen rebelleren tegen de staat maar tegen 
de islam zelf, zoals bijvoorbeeld de Kharagieten (Hassan, 2010, p. 357). Wanneer Ibn 
Taymiyya de Mongolen plaatst binnen het wettelijke kader van rebellie, plaatst hij 
ze in deze laatste categorie van opstandelingen die niet alleen de heerser uitdagen 
maar bovenal de islam. Omwille van deze reden verdienden de Mongolen geen gratie 

111 Soenna geleerden betreffen de geleerden die zich bezig houden met de levensregels der moslims die niet in 
de Koran zijn voorgeschreven, maar gebaseerd zijn op het leven van de profeet Mohammed en die dienen als 
aanvulling en uitleg van de Koran en tot vorming van het islamitische recht. (Van Dale, Groot Woordenboek 
van de Nederlandse taal, 14de editie).

112 Caterina Bori doceert islamitische studies aan de Gregorian Pontifical University in Rome en aan de University 
of Perugia. Ze is ook geassocieerd onderzoeker in het departement van geschiedenis aan de School of Oriental 
and African Studies, Londen (Rapoport & Ahmed, 2010, p. xiii).

113 Mona Hassan is assistent professor in Islamic Studies and History aan de Duke University (Rapoport & Ahmed, 
2010, p. xiii).

114 Zoals bijvoorbeeld voor de gezellen van de Profeet Mohammed die tegen Ali vochten in de slag van Siffin 
(Hassan, 2010, p. 357).
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en dienden ze bestreden te worden (Hassan, 2010, p. 358). Volgens Hassan komt de 
reden waarom Ibn Taymiyya Takfir uitspreekt over de Mongolen eerder voort vanuit 
het wettelijk kader van de rebellie dan vanuit het niet toepassen van de islamitische 
wet door de Mongolen. Want uit haar onderzoek blijkt dat de passages over het niet 
toepassen van de islamitische wet ondergeschikt zijn aan het overkoepelende wettelijk 
kader van rebellie. Hassan stelt dat de hedendaagse radicale bewegingen daarentegen 
specifiek de passages belichten met betrekking tot de sharia. Dit omdat hedendaagse 
leiders vaak niet volledig volgens de ‘sharia’ heersen. Hierbij hebben de hedendaagse 
radicale bewegingen geen enkel begrip of oog voor het wettelijke kader van de rebellie 
waarop Ibn Taymiyya zich baseerde om Takfir uit te spreken. De huidige afwezigheid 
van de sharia bij de hedendaagse heerser, wordt dus als het ware vanuit het heden 
foutief geprojecteerd op het werk van Ibn Taymiyya. Ibn Taymiyya sprak Takfir uit 
binnen het kader van rebellie en niet zozeer vanuit een afwezigheid van de sharia 
in het heersen. Het is eigenlijk ironisch dat hedendaagse radicale interpretaties een 
beroep doen op Ibn Taymiyya. Terwijl Ibn Taymiyya zelf ondubbelzinnig de misplaatste 
vroomheid van de Kharagieten veroordeelde. Een misplaatste vroomheid die geleid 
heeft tot het bloedvergieten van vele moslims (Hassan, 2010, p. 358).

 7.4. Ibn ‘Abd Al-Wahhab en Takfir

 7.4.1. Politiek historische situering van Ibn ‘Abd Al-wahhab (1703-1791)

Ibn ‘Abd Al-Wahhab Mohammed werd in 1703 n.C. geboren te al’Uyaynah (Saudi-
Arabië) en overleed in 1791 n.C. (Oxford Islamic Studies Online, Ibn ‘Abd al-Wahhab 
Muhammad). Hij is de grondlegger van het Wahhabisme, i.e. een 18de-eeuwse religi-
euze stroming115 (Oxford Islamic Studies Online, Wahhabiyah). Ibn ‘Abd Al-Wahhab 
was ervan overtuigd dat de moraal en de politiek van moslims in Arabië in verval 
geraakt waren. Hij stelde daarom een terugkeer voor tot wat volgens hem de ideale 
islam was. Hierbij legde hij een grote nadruk op het monotheïsme (Oxford Islamic 
Studies Online, Wahhabi) of tawhid (de eenheid van God) en de afschaffing en ver-
nietiging van polytheïstische praktijken (Oxford Islamic Studies Online, Ibn ‘Abd 
al-Wahhab Muhammad). Ibn ‘Abd Al-Wahhab bekritiseerde onder andere de praktijk 
van het bezoeken van graven of het bidden voor de doden. Omdat dit kon leiden tot 
de aanbidding van doden en niet van God. Daarom werden vele graven vernietigd 
en met de grond gelijk gemaakt. Onder meer het graf van de Profeet Mohammed en 
verschillende graven van enkele van zijn gezellen werden verwoest116 (Oxford Islamic 
Studies Online, Wahhabi). Naast het monotheïsme was zuiver islamitisch gedrag zeer 
belangrijk (Dillon, 2009, p. 28). Ibn ‘Abd Al-Wahhab pleitte voor een strikt vertrouwen 
in de Koran en de Hadith als de enige bronnen van islamitisch geloof en praktijk. 
Oorspronkelijk was het gedachtegoed van Ibn ‘Abd Al-Wahhab of het Wahhabisme 
ontstaan als een religieuze beweging om de islamitische maatschappij te zuiveren 
van niet-islamitische praktijken (Oxford Islamic Studies Online, Ibn ‘Abd al-Wahhab 

115 Het Wahhabisme wordt slechts zeer summier behandeld in dit artikel.
116 Green haalt in zijn licentiaatsthesis de volgens hem meest bekende historicus en criticus van Ibn Abd Al-

Wahhab aan, namelijk Ahmad Zainee Dahlaan. Dahlaan kritiseert Ibn Abd Ad-Wahhab door te stellen dat 
zijn argumentatie tegen het bidden voor doden of bezoeken van graven, steunt op verzen van de Koran die 
eigenlijk betrekking hebben op heidense Arabieren ten tijde van de Profeet Mohammed en niet op moslims 
zelf (Green, 2009, p. 75).
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Muhammad). Omwille van zijn overtuigingen werd Ibn ‘Abd Al-Wahhab echter tij-
dens zijn leven verdreven uit verschillende steden (bv. al-Uyaynah, Basrah) (Oxford 
Islamic Studies Online, Ibn ‘Abd al-Wahhab Muhammad). Tot hij in 1744 n.C. een 
pact wist te sluiten met een plaatselijke heerser Muhammad bin Saoed117. Vanaf dat 
ogenblik verkreeg het Wahhabisme een politieke dimensie. Ibn ‘Abd Al-Wahhab ver-
kreeg namelijk als religieuze geleerde een adviserende en legitimerende rol voor de 
politieke autoriteit118  (Oxford Islamic Studies Online, Wahhabiyah). Volgens Jansen 
ondersteunde Ibn ‘Abd Al-Wahhab, Muhammad bin Saoed bij het verwerven van de 
nodige rijkdom zodat Saoed zijn politieke en wereldlijke macht kon uitbreiden117. 
Dit gebeurde enerzijds door het goedkeuren van een jaarlijkse belasting die werd 
opgelegd aan de onderdanen, ofschoon dit in strijd was met het belastingrecht van de 
sharia (Jansen, 2004, p. 10 & Dillon, 2009, p. 18). En anderzijds door het stimuleren 
van Muhammad bin Saoed om buit te halen uit een komende jihad (oorlog tegen 
niet-moslims) bij de uitbreiding van zijn rijk. De bezittingen van (volgens hun visie) 
niet-moslims konden namelijk als wettige buit toegeëigend worden in een jihad-
oorlog119 (Jansen, 2004, p. 11).

Volgens Jansen was de nieuwe stap die de Wahhabieten hadden gezet in Takfir 
niet zozeer dat zij een vorst of heerser wegens zijn on-islamitische wetgeving als 
ongelovige en afvallige bestempelden, zoals Ibn Taymiyya dit deed bij de Mon-
goolse heerser (Takfir al-Hakim). Maar dat zij iedere andere moslim die hun acties 
en inspiraties niet steunde, als ongelovige (kafir) beschouwden. De Wahhabieten 
bestempelden in hun strijd alle andere moslims als afvalligen (Takfir al-gumhur) 
(Jansen, 2004, p. 9). Ongelovigen moesten bestreden worden en de moslimgemeen-
schap kon enkel gebaseerd zijn op het islamitisch recht (Oxford Islamic Studies 
Online, Wahhabi). Voor zover de krachtsverhoudingen dit toestonden, wilden zij 
iedere andere moslim beroven dan wel doden vanwege zijn vermeende uittreding 
uit de islam (Jansen, 2004, p. 9).

De Saoedi’s, gesteund door de Wahhabieten, konden hun rijk uitbreiden tot ze uitein-
delijk in 1818 verslagen werden door het Egyptische leger op vraag van het Ottomaanse 
rijk (Jansen, 2004, p. 11). In 1932 wisten de Saoedi’s zich echter te herstellen en sticht-
ten ze het koninkrijk Saoedi-Arabië. Het magazine American Energy Independence stelt 
dat de Saoedi’s aanvankelijk als het ware het Wahhabisme gebruikt hebben om macht 
en aanzien te verwerven op het Arabische schiereiland. Maar dat de Saoedi’s, eens aan 

117 Muhammad b. Saoed is een voorvader van de huidige Saoedische Koninklijke familie (Jansen, 2004, p. 10). 
118 Deze bewering wordt weerlegd door Delong-bas Natana in haar boek Wahhabi Islam (Delong-Bas, 2004, p. 

35). Zie ook verder in 7.4.2. Enkele bemerkingen rond Ibn ‘Abd Al-Wahhab en Takfir.
119 Na de dood van Ibn Abd Al-Wahhab (1792) hebben de Wahhabieten in 1802 Kerbela, i.e. de heilige stad van 

de Sjiieten in Irak vernietigd. Deze stond vol met sjiietische heiligdommen en tomben van sjiietische voorva-
deren. Ook Mekka werd in 1803 veroverd en ontdaan van tomben en andere afgoderij. Hierna ondergingen 
Medina, Jedda en vele andere steden het zelfde lot (Jansen, 2004, p. 11 & Jansen, 2005). 
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de macht, conflicten hebben gehad met een aantal Wahhabieten120  (American Energy 
Independence, 2005). Er is dus zeker geen sprake van een monolithische identificatie 
van het Wahhabisme en Saoedi-Arabië (Masoud, 2010, p. 107). Tevens wijst Masoud er 
op dat er variaties zijn binnen het Wahhabisme (Masoud, 2010, p. 108).

 7.4.2. Enkele bemerkingen rond Ibn ‘Abd Al-wahhab en Takfir

Vooreerst staan we stil bij het onderscheid dat Ibn Abd al-Wahhab maakte tussen onge-
loof (kufr) en afgoderij (shirk) (Oxford Islamic Studies Online, Wahhabiyah). Afgoderij 
ontstond volgens Ibn Abd al-Wahhab uit onwetendheid. De aangewezen methode 
om met afgoderij om te gaan, was volgens Ibn Abd Al-Wahhab die van opvoeding en 
dialoog. Hierdoor werden misvattingen en verkeerde praktijken tegengegaan. Onge-
loof (Kufr) daarentegen was een vrijwillige daad van iemand die goede instructies had 
gekregen, zijn geloof erin verklaard had, maar later een bewuste beslissing nam om 
de leer te verwerpen. Wanneer iemand zich schuldig maakte aan afgoderij werd deze 
dus terechtgewezen en bleef hij deel uitmaken van de geloofsgemeenschap (ummah). 
Een persoon die zich echter schuldig maakte aan ongeloof werd beschouwd als iemand 
die zich buiten de geloofsgemeenschap stelt, door zijn of haar vrijwillige verwerping 
van de islam. Desondanks leidde de daad van ongeloof niet tot een doodstraf of een 
verklaring tot jihad tegen de ongelovige persoon. Ibn Abd al-Wahhab stond namelijk 
toe dat moslims tussen ongelovigen leefden en handelsrelaties onderhielden met hen, 
mits de moslims vrijheid kregen om hun geloof te belijden (Oxford Islamic Studies 
Online, Wahhabiyah & Delong-Bas, 2004, p. 81-82).

In het begin van de 19de eeuw, na de dood van Ibn Abd al-Wahhab, maakten vele Wah-
habieten dit onderscheid niet meer. De termen ‘afgoderij en ongeloof’ werden door 
elkaar gebruikt en er ontstond een nieuwe vorm van Takfir die een jihad als heilige 
oorlog rechtvaardigde tegen personen die zich zowel schuldig maakten aan zowel 
afgoderij (shrik) als aan ongeloof (kufr) (Oxford Islamic Studies Online, Wahhabiyah).

In een tweede bemerking raken we de opmerking aan van Jansen dat jihad in de ogen 
van Ibn Abd Al-Wahhab bedoeld was als middel om macht en rijkdom te verwerven. 
Hoewel historici verondersteld hebben dat al de militaire activiteiten van jihadische aard 
zijn na de overeenkomst in 1744 tussen Ibn Abd Al-Wahhab en Muhammad bin Saoed, 

120 In 1929 was Abdul ‘Aziz Ibn Sa’ud verplicht om het zwaard op te nemen tegen een aantal van zijn eigen 
mensen, met name een groep van Wahhabieten die de ikhwan werden genoemd. Zij wilden het juiste geloof 
over de Arabische grenzen brengen die waren afgesproken met Groot-Brittannië (Masoud, 2010). Hetzelfde 
verhaal van misbruik van religie tegen de Saoedische leider komt opnieuw voor in 1990. Toen werd er ook 
door enkele Wahhabieten geprotesteerd tegen het gezag van de koninklijke Saoedische familie. Er werd gear-
gumenteerd dat de seculiere en westerse wetten gebruikt werden om de islamitische wetten te omzeilen, dat 
de levensstijl van sommige leden van de koninklijke familie verwerpelijk waren of dat het koninkrijk er niet 
in slaagde om een effectieve defensie op te bouwen, ondanks de uitgaven van miljoenen dollars aan defensie. 
Osama Bin Laden riep uiteindelijk de omverwerping op van de koninklijke familie, nadat zijn voorstellen tot 
hervormingen en advies niet gehoord werden. Zo was Osama tegen het inzetten van Amerikaanse troepen 
op Saoedisch grondgebied (Oxford Islamic Studies Online, Wahhabiyah).
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stelt Delong-Bas121 toch dat dit eigenlijk niet ondersteund wordt noch door de leer, noch 
door de geschriften van Ibn Abd Al-Wahhab (Delong-Bas, 2004, p. 35). Volgens Delong-
Bas hield de aanvankelijke overeenkomst (1744) tussen Ibn Abd Al-Wahhab als imam 
(religieuze leider) en Muhammad Ibn Saoed als amir (politieke en militaire leider) in, 
dat ieder binnen zijn domein bevoegd was en dat er geen inmenging zou plaatsvinden 
tussen het religieuze en politieke domein (Delong-Bas, 2004, p. 35). Naast het feit dat Ibn 
Abd Al-Wahhab zich niet inmengde in de militaire campagne van Saoed, verleende Ibn 
Abd Al-Wahhab ook geen actieve steun, noch deelname, noch religieuze rechtvaardiging 
voor deze campagne. Indien Saoed dit zou verwacht hebben, was hij zeker teleurgesteld, 
aldus Delong-Bas. Het veroveringsbewind van Saoed werd door Ibn Abd Al-Wahhab 
noch goed- noch afgekeurd. Ibn Abd Al-Wahhab aanvaardde de veroveringen en hoopte 
dat Saoed hiervan verzadigd zou raken zodat Saoed zich zou kunnen bezig houden met 
belangrijker zaken zoals religie (Delong-Bas, 2004, p. 35). In 1773, ongeveer 18 jaar 
voor zijn dood, deed Ibn Abd Al-Wahhab afstand van zijn positie als imam en trok hij 
zich terug uit het actieve leven. Dit kwam onder meer omdat de inwoners van het rijk 
en de Saoed familie122 meer en meer aandacht kregen voor weelde, rijkdom en macht 
in plaats van religieuze devotie (Delong-Bas, 2004, p. 38). Delong-Bas leidt hieruit af 
dat de Saoed familie als ultiem doel de expansie van haar macht en rijk voor ogen had, 
met of zonder een religieuze legitimatie (Delong-Bas, 2004, p. 38).

Delong-Bas geeft wel aan dat er een moment is geweest dat Ibn Abd Al-Wahhab heeft 
opgeroepen tot jihad. Maar dit zou enkel geweest zijn om zichzelf en zijn aanhang 
te verdedigen. Een imam kan oproepen tot jihad als heilige oorlog en dit vanuit een 
strikt religieuze basis (Delong-Bas, 2004, p. 34). De oproep tot jihad gebeurde tijdens 
de expansie van het rijk en de macht van Saoed. Als tegenreactie op de expansie werd 
er namelijk binnen het huidige Saoedi-Arabië, een georganiseerde oppositie gevormd 
tegen het Wahhabisme (Delong-Bas, 2004, p. 38). Enkel indien een specifieke mos-
limgemeenschap aangevallen of bedreigd werd door een imminente aanval van een 
gewapende groep, was jihad gerechtvaardigd. Het doel van jihad was volgens Ibn 
Abd Al-Wahhab het beëindigen van het conflict en niet zozeer de vernietiging van de 
vijand123. Het thema van jihad is niet prominente aanwezig in de geschriften van Ibn 
Abd Al-Wahhab124 (Oxford Islamic Studies Online, Wahhabiyah).

121 Dillon omschrijft Delong-bas in de literatuur als een verdedigster van het Wahhabisme (Dillon, 2009, p. 2). 
Delong-Bas verdedigt het Wahhabisme door te stellen dat Wahhabisme eerder een religieuze strekking betreft 
dan het salafisme dat eerder focust op politieke aspecten. Het jihadisme is volgens haar ontsprongen uit 
het salafisme in plaats van uit het Wahhabisme. (Dillon, 2009, p. 3). Ook David Commins, In The Wahhabi 
Mission and Saudi Arabia, ondersteunt het argument van Delong-bas. Commins stelt dat de jihadi cultuur 
meer gebaseerd is op het salafisme dan het Wahhabisme (Dillon, 2009, p. 6).

122 Wanneer Muhammad Ibn Saud stierf in 1967 en opgevolgd werd door zijn zoon Abd al-Aziz, werd de nadruk 
op het materiële verhoogd (Delong-Bas, 2004, p. 38).

123 Ibn Abd AL-Wahhab stelde dat burgers nooit mochten aangevallen worden of gedood, vernietiging van leven 
en eigendommen waren verboden. Ondernomen militaire acties dienden proportioneel te zijn en gericht op 
specifieke strategische objectieven. En bovenal diende jihad als een gemeenschappelijk taak (fard kifayah) 
beschouwd te worden en niet als een persoonlijke taak (fard ayn) (Oxford Islamic Studies Online, Wahhabiyah).

124 Ibn Abd Al-Wahhab heeft slechts één verhandeling gewijd aan jihad, waarin beperkingen en grenzen werden 
belicht en waarin werd gefocust op het beëindigen van het conflict door middel van een verdrag tussen de 
twee partijen (Oxford Islamic Studies Online, Wahhabiyah).
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 7.5. Politiek historische situering van Al-Takfir W’al-Hijra en Takfirisme

Oorspronkelijk is Gama’at al-Takfir wa’l Hijra of Al-Takfir W’al-Hijra een extreme iso-
lationistische vertakking afkomstig uit de Egyptische moslimbroederschap (al-ikhwan 
al-muslimun) (Cozzens, 2009, p. 493). Het is aangewezen eerst de politiek historische 
context van de moslimbroederschap te belichten om het ontstaan van Al-Takfir W’al 
Hijra te kunnen beschrijven.

 7.5.1. Het ontstaan van de Egyptische moslimbroederschap (Vanaf 1928)

De Egyptische moslimbroederschap is wellicht de meest invloedrijke islamitische 
beweging in de 20ste eeuw (Saodah, 1994, p. 99). Ze werd in 1928 opgericht door Has-
san Al-Banna (1906-1949) (Oxford Islamic Studies Online, Muslim Brotherhood). De 
beweging kende verschillende doelstellingen: zorgen voor een betere maatschappelijke 
dienstverlening en algemeen welzijn, stimuleren van de nationale welvaart en streven 
naar vrede en menselijk samenleven gevestigd op islamitische principes. Daarnaast 
was de moslimbroederschap onder meer voorstandster van: de bevrijding van de mos-
limwereld van de koloniale overheersing, het oprichten van een islamitische staat in 
moslimlanden, het verenigen van Egypte en andere islamitische naties op basis van 
islamitische principes, en tot slot het hervormen van de regels en structuren van de 
maatschappij door de aanpassing aan de Koran en de Hadith (Saodah, 1994, p. 104). 
Hoewel de moslimbroederschap dus opriep tot een nationale revolutie, ondersteunde 
ze geen enkele revolutionaire verandering van het bestaande systeem. Ze geloofde eer-
der dat het bestaande systeem moest aangepast worden in een evolutionair vreedzaam 
proces (Saodah, 1994, p. 105). Omdat Egypte van de jaren 1930 tot 1970 in een zeer 
slechte sociaal-economische situatie125 verkeerde, legde de moslimbroederschap zich 
specifiek toe op economische programma’s en sociale ondersteuning en welzijn126 (Sao-
dah, 1994, p. 115-117). De moslimbroederschap was dus in de eerste plaats een sociale 
welzijnsorganisatie en kende geen politieke activiteit voor 1936127. Vanaf 1938 werd de 
moslimbroederschap politiek actief. In 1940 kon de moslimbroederschap aanzien wor-
den als een staat binnen Egypte. Ze had haar eigen legers, fabrieken, wapens, scholen, 
ziekenhuizen, een waaier van welzijnsorganisaties, een jeugdbeweging … In 1948128 
ontbond de regering de moslimbroederschap. De leiders werden gevangen gezet en al 
de bezittingen werden in beslag genomen. Twintig dagen na de ontbinding van deze 
groep, werd de eerste minister vermoord door een lid van de moslimbroederschap129. 
Als reactie op deze daad werd de moslimbroederschap verbannen. 4000 leden werden 
gevangengenomen. De hoofdkwartieren werden vernietigd en alle financiële fondsen 
werden bevroren door de regering (Saodah, 1994, p. 123-125). Saodah geeft als reden130 

125 De periode die we hier voor ogen hebben, slaat op de sociaal-economische en politieke ontwikkeling die 
voorafgaat en verband houdt met het ontstaan van Al-Takfir W’al Hijra.

126 Grignard stelt dat de grote depressie van de jaren 30 en het gecontesteerde Britse protectoraat, bijdroegen 
aan het onmiddellijk succes van deze beweging (Grignard, 2004, p. 4).

127 De reden hiervoor is dat er nog geen democratische garanties waren voor partijen, er nog geen harmonieus 
karakter was van partijpolitiek en er gevaren waren voor de organisatie (Saodah, 1994, p. 120).

128 8 december 1948 (Saodah, 1994, p. 123).
129 Op 28 december 1948 vermoordde Abd al-Majid Ahmad Hasan de eerste minister Muhammad Fahmi al- 

Nuqrashi Pasha (Saodah, 1994, p. 124).
130 Saodah stelt wel dat er verschillende andere redenen zijn, doch deze worden niet opgesomd en er wordt 

maar één reden grondig uitgewerkt (Saodah, 1994, p. 123).
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voor de ontbinding van de moslimbroederschap aan dat het ministerie van binnenlandse 
zaken zich baseerde op een onderzoek uit 1942. Dit onderzoek stelde dat de moslim-
broederschap een staatsgreep aan het voorbereiden was met haar activiteiten en haar 
getrainde militaire troepen131. De Oxford Islamic Studies Online geeft daarentegen als 
reden aan dat er meer en meer acties escaleerden van gewapende eenheden verbonden 
met de moslimbroederschap gericht tegen de Britse koloniale overheerser en tegen de 
joden in Egypte (Oxford Islamic Studies Online, Muslim Brotherhood).

In 1951 stond de Egyptische Raad van State een rechtszaak toe aan de moslimbroeder-
schap. Deze rechtszaak leidde tot een uitspraak waarin bleek dat de moslimbroederschap 
geen gewelddadige organisatie was en geen verantwoordelijkheid had voor de schadelijke 
daden van enkelingen die lid waren. Deze schadelijke daden, waaronder de moord op 
de eerste minister, waren volgens het gerecht verricht vanuit het individu en niet in 
opdracht van de hoofdkwartieren van de moslimbroederschap (Saodah, 1994, p. 126)132.

In 1954 werd Gamal Abdel Nasser premier133. Vervolgens elimineerde hij alle oppositie- 
partijen, ontdeed hij de politie van communisten, verbande hij de moslimbroederschap 
en censureerde hij de pers (Saodah, 1994, p. 129). Na een moordpoging op zijn persoon 
door een lid van de moslimbroederschap, kreeg Abdel Nasser de kans om druk te zetten 
op de organisatie. De regering confisqueerde hun wapens, twee miljoen pond en vernie-
tigde opnieuw de hoofdkwartieren van de moslimbroederschap. Sommige leiders van 
de moslimbroederschap kregen de doodstraf en duizenden werden gevangengenomen. 
De pers en radio werden verhinderd om hiervan kennis te geven en de moslimbroeder-
schap kwam aan zijn eind. Abdel Nasser verklaarde hierbij dat de moslimbroederschap 
samengespannen had met Groot-Brittannië om de regering omver te werpen. De Britse 
regering ontkende deze bewering en stelde dat Abdel Nasser zelf niet geloofde dat de 
moslimbroederschap zou samenwerken met Groot-Brittannië (Saodah, 1994, p. 130). 
Na ongeveer tien jaar (1964) werden de leden van de moslimbroederschap vrijgelaten 
uit de gevangenis en kregen ze de toelating om hun activiteiten terug op te nemen. 
In 1956 en 1966 werden er opnieuw grote groepen van moslimbroeders in hechtenis 
genomen, waarvan sommigen ter dood veroordeeld werden en andere opgesloten in 
de gevangenis134 (Saodah, 1994, p. 131-132).

Na de plotse dood van Abdel Nasser in 1970 werd Anwar El-Sadat president en verleende 
hij gratie aan de leden van de moslimbroederschap die nog in de gevangenis zaten135. El-
Sadat toonde zijn mildheid door toe te staan dat de organisatie zich wettelijk hervormde 
tot een religieuze en sociale organisatie (Saodah, 1994, p. 132). De moslimbroederschap 
werd loyaal aan Sadat en limiteerde zijn oppositie tot legaal politieke middelen. Nadien 

131 Voor een meer gedetailleerde beschrijving van deze politieke situatie van de moslimbroederschap in Egypte, 
verwijzen wij naar de doctoraatsthesis van Saodah, 1994, p. 122-127. 

132 Wat de gevolgen hiervan waren voor de moslimbroederschap wordt niet vermeld in dit artikel.
133 Hoe hij deze functie wist te bekomen, wordt niet vermeld in dit artikel. Zie http://fr.wikipedia.org/wiki/

Gamal_Abdel_Nasser.
134 Een prominente leider van de moslimbroederschap Sayyid Qutb werd in 1966 ter dood veroordeeld en op-

gehangen omdat zijn geschriften als gevaarlijk beschouwd werden. Voor een gedegen uiteenzetting omtrent 
het concept van Takfir in de jaren 1950-1960 met speciale referentie naar Sayyid Qutb, verwijzen wij naar de 
doctoraatsthesis van Soadah, 1994, Hoofdstuk IV p. 160-218. 

135 Ook Ahmad Shukri Mustafa (1942-1978) kreeg van President Anwar El-Sadat amnestie omdat El-Sadat 
aanhang zocht tegen zijn linkse opponenten (Oxford Islamic Studies Online, Mustafa Shukri).

BISC-nr 4  voetnoten De Keyser.indd   71 15/01/15   10:31



Jeroen De Keyser

72 BISC NR. 4

veranderde deze houding totaal. Sadat reisde in 1977 naar Jeruzalem, sloot de Camp 
Davidakkoorden136 af in 1978 en ondertekende de Egyptisch-Israëlitische vredesovereen-
komst in 1979. Dit terwijl de Joodse staat als een kwaadaardige agressor werd aanzien 
in het territorium van de moslims (Saodah, 1994, p. 135-136). Na kritiek op zijn bewind 
werd de verhouding tussen El-Sadat en de moslimbroederschap steeds slechter. In 1981 
werd Sadat uiteindelijk vermoord door een radicale groepering de Jama’ah al-Islamiyyah 
of Tanzim al-Jihad (Saodah, 1994, p. 134-138). We gaan niet in op de verhouding tussen 
deze groepering en de moslimbroederschap, daar de groepering Al-Takfir Wa’l-Hijra 
centraal staat. We vermelden enkel dat de Oxford Islamic Studies Online stelt dat deze 
groepering ofwel ontstaan is uit de moslimbroederschap ofwel hetzelfde algemene doel 
van islamitische hervorming en invoering van de sharia nastreefde (Oxford Islamic 
Studies Online, Muslimbrotherhood in Egypt).

 7.5.2. Het ontstaan van de radicale groepering Al-Takfir Wa’l-Hijra

Oorspronkelijk was de benaming van de groepering Al-Takfir W’al-Hijra ‘Jama’at al-
Muslimin’ (Samenleving van moslims137). De naam Al-Takfir Wa’l-Hijra werd gegeven 
door de Egyptische media en regering. De naam was een weergave van de tactieken 
die de groep gebruikte. Al-Takfir Wa’l-Hijra bestempelde namelijk andere moslims 
als ongelovig (Takfir) en (Wa) geloofde dat een emigratie (l-Hijra) uit de maatschappij 
waarin ze leefden nodig was (Saodah, 1994, p. 243 & Oxford Islamic Studies Online, 
Mustafa Shukri).

Ahmad Shukri Mustafa (1942-1978) was de oprichter van Al-Takfir W’al-Hijra. Hij 
was een radicaal lid van de moslimbroederschap en een leerling van Sayyid Qutb138 

(Saodah, 1994, p. 243). De hoofdoorzaak van het ontstaan van Takfir Wa’l Hijra waren 
de folteringen op grote schaal van leden van de moslimbroederschap in de gevange-
nissen. Dit gebeurde in de jaren ’60 door het regime van Abdel Nasser (Saodah, 1994, 
p. 244). Deze bittere ervaringen hadden een diepgaand effect op jonge leden van de 
moslimbroederschap. Ze konden niet verstaan dat deze folteringen het werk waren 
van een islamitische overheid. De status van het geloof van een dergelijke islamitische 
overheid en gemeenschap werd in vraag gesteld. Via deze weg kwam de idee van Takfir 
naar boven (Saodah, 1994, p. 244). Tijdens het uitdelen van pamfletten van de mos-
limbroederschap op de Universiteitscampus van Asyut werd Ahmad Shukri Mustafa 
gearresteerd en opgesloten in de gevangenis (Oxford Islamic Studies Online, Mustafa 
Shukri). In de gevangenis bekritiseerde Ahmad Shukri Mustafa de houding van oudere 
leden van de moslimbroederschap en hun bereidheid om samen te werken met een 

136 Bij het Camp Davidakkoord erkende Egypte het bestaansrecht van Israël. Als tegenprestatie kreeg Egypte 
de Sinaïwoestijn terug, die Israël sinds 1967 bezet had. Het Camp Davidakkoord voorzag in een vorm van 
zelfbestuur voor de Palestijnen. Sadats daad werd hem door de andere Arabische landen niet in dank afge-
nomen. Egypte werd namelijk uit de Arabische Liga verstoten en Sadat werd in 1981 vermoord.

137 De benaming ‘Jam’at al-Muslimin’ (samenleving van moslims), verwijst ook naar de scheiding tussen moslims 
(gelovigen) en niet-moslims (ongelovigen). 

138 Sayyid Qutb was een prominent leider van de moslimbroederschap en werd in 1966 ter dood veroordeeld 
en opgehangen omdat zijn geschriften als gevaarlijk beschouwd werden. Voor een gedegen uiteenzetting 
omtrent het concept van Takfir in de jaren 1950-1960 met speciale referentie naar Sayyid Qutb, verwijzen 
wij naar de doctoraatsthesis van Soadah, 1994, Hoofdstuk IV p. 160-218. 
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seculair regime139  (Oxford Islamic Studies Online, Mustafa Shukri). Wanneer hij werd 
vrijgelaten in 1971, dankzij de gratie van de nieuwe president El-Sadat, richtte hij zijn 
extreem radicale groepering op (Saodah, 1994, p. 244).

De extremistische groepering Takfir Wa’l-Hijra wou als het ware ontsnappen aan een 
ongelovige wereld en kende twee basisregels. Namelijk: een moslim die de leer van Takfir 
Wa’l-Hijra verwerpt en trouw weigert aan de leider van Takfir Wa’l-Hijra, is ongelovig 
(kafir). En: er diende een terugtrekking te gebeuren uit de maatschappij die bestuurd 
werd door een niet-islamitische wetgeving en door een ongelovige regering. Er diende 
dus een migratie plaats te vinden naar een andere locatie ter voorbereiding van de op-
richting van een islamitische maatschappij en van een komende herovering van hun 
verlaten thuis (Saodah, 1994, p. 250). De termen al-Takfir wal-Hijrat (excommunicatie140  

en terugtrekking) worden als het ware gebruikt als religieuze rechtvaardiging voor 
welke daad dan ook, tegengesteld aan de tekst van de openbaring (Grignard, 2004, p. 9).

Sommige leden van Takfir Wa’l-Hijra isoleerden zichzelf volledig van de samenleving 
door te migreren naar de woestijn, bergen en grotten van Hoog-Egypte. Dit als een 
manier om hun eigen gemeenschap vorm te geven en te leven volgens hun eigen wet-
ten (Saodah, 1994, p. 246). De media gaf hun dan ook de naam ahl al-Khaf (de mensen 
van de grot)141.

Het doel van Takfir Wa’l-Hijra was een islamitische sociale orde en staat te stichten 
gebaseerd op de Koran en de Hadith (Saodah, 1994, p. 245). Hiervoor waren volgens 
Ahmad Shukri Mustafa twee factoren belangrijk: de vernietiging van de ongelovigen 
én de overheersing van de wereld (Saodah, 1994, p. 258). De Oxford Islamic Studies 
Online maakt er ons attent op dat Al-Takfir Wa’l-Hijra verschilt van de hoofdstroom 
van het islamitisch radicalisme dat tegen elke prijs het invoeren wil van de islamitische 
wet in zijn totaliteit. Ahmed Shukri Mustafa verwierp het klassieke systeem van de 
islamitische wetten omdat het volgens hem niet het woord van God was maar slechts 
mensenwerk. Een dergelijk houding impliceert eigenlijk de volledige verwerping van 

139 Ook nadat Shukri in 1971 werd vrijgelaten, wees hij de vreedzame aanpak van de moslimbroedschap af. De 
tweede (Hasan al-Hudaybi) en derde hoogste (Umar al-Tilmisani) leider van de moslimbroederschap voerden 
gesprekken met Shukri om hem te overtuigen doch zonder resultaat (Saodah, 1994, p. 145). Het concept van 
Takfir wordt afgewezen door de moslimbroederschap. Voor de moslimbroederschap stelt ‘Takfir’ een doctrinale 
deviantie voor die leidt tot deviantie in actie. Vele leiders van de moslimbroederschap zoals Hasan al-Hudaybi, 
Yusuf al-Azm en Yusuf al-Qaradawi, verwerpen Takfir van moslims als een notie die inherent gekenmerkt 
wordt door overdrijving, kwezelarij en fanatisme. Voor de moslimbroederschap is de excommunicatie van 
moslims een bedreiging die de gemeenschap kan uit elkaar rukken, waardoor enkel de vijanden van de 
islam hun voordeel halen. De moslimbroederschap gelooft dat de staat en gemeenschap moreel deficiënt 
zijn en hervormd dienen te worden om de islam te verjongen, maar de staat noch gemeenschap verdient 
Takfir (Oxford Islamic Studies Online, Takfir). Ons lijkt het zeer interessant voor verder onderzoek om de 
hedendaagse mening van Yusuf Al-Qaradawi over Takfir te bestuderen. 

140 Grignard stelt dat in de islam de barmhartigheid van God in staat is om alle zonden te vergeven en dat in 
deze zin niemand zich in de plaats van God kan stellen om iemand uit te sluiten of te excommuniceren 
(Grignard, 2004, p. 9).

141 Ahl Al-Khaf ‘De mensen van de grot’ is een verwijzing naar een uitdrukking van de Koran die slaat op de 
zeven slapers van Efese (Koran, 18).
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Fiqh142 (rechtsgeleerdheid) en de hadith. Tijdens zijn ondervragingen voor de rechtbank, 
gaf Ahmad Shukri Mustafa zelfs aan dat hij met betrekking tot de Koran niet zeker was 
van de onfeilbaarheid van haar overlevering (Oxford Islamic Studies Online, Jama’at 
Al-Takfir Wa Al-hijrah).

De moraal van de Takfir wa’l-Hijra was hoog. Ze werden geïnspireerd door geschrif-
ten van Ali Shari’ati, Sayyid Qutb, Jamal al-Din Al-Afghani en Ibn Taymiyya (Saodah, 
1994, p. 248). Ze beschouwden zichzelf als de enige echte gemeenschap van moslims. 
Iedere moslim die weigerde lid te worden of de groep wou verlaten, verklaarde zichzelf 
vijand van God en diende ook zo behandeld te worden (Oxford Islamic Studies Online, 
Jama’at Al-Takfir Wa Al-hijrah). Takfir Wa’l-Hijra was echter niet goed gestructureerd. 
De groep had geen getrainde islamitische commando-eenheden of plannen voor een 
toekomstige strategie. De enige operatie die ze hebben uitgevoerd was de ontvoering 
en de moord in 1977 op de Sheikh Muhammad Husain Dhahabi, i.e. de minister van 
religieuze zaken (Saodah, 1994, p. 248). Deze operatie kwam voort uit de woede op de 
Egyptische veiligheidsdiensten die verschillende van hun leden gevangen hielden zon-
der proces (Saodah, 1994, p. 248). Ze ontvoerden de minister en eisten in ruil voor zijn 
vrijlating dat al hun aangehouden broeders zouden worden vrijgelaten. Tevens eisten 
ze 500 miljoen dollar losgeld en dat via de pers de boodschap zou verspreid worden dat 
Egypte de islamitische wetten zal invoeren (Saodah, 1994, p. 249). De regering ging niet 
in op deze eisen en de radicale groepering vermoordde de minister. Als reactie hierop 
verpletterde de regering de groepering. Naast de inbeslagname van 50.000 Egyptische 
ponden, de vondst van vijf appartementen en opslagplaatsen vol met wapens en explo-
sieven, werden ook 620 leden gearresteerd. 465 leden kregen een proces en 36 leden 
werden gevangengenomen. 5 leiders werden geëxecuteerd waaronder in 1978 Ahmed 
Shukri Mustafa (1978) (Saodah, 1994, p. 249).

De Takfir-doctrine werd echter in leven gehouden door takfiri die emigreerden uit de 
regio (Makarenko, 2005, p. 17). Sympathisanten van Al-Takfir Wa’l-Hijra legden in 
de jaren die volgden contacten met Pakistan, de Golfstaten, Turkije, Syrië, Jordanië, 
Libië, Sudan, Libanon, Marokko, Algerije … De Takfiri-ideologie inspireerde een reeks 
van islamitisch-militante groeperingen zoals de Algerijnse GIA en de Egyptische ‘al-
Gama’a al-Islamiya’ en ‘Jihad Islam’ (Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes 
Nordrhein-Westfalen143). 

 8. Mogelijkheid tot herkenning van een Takfiri?

In de zoektocht naar een conceptuele definitie van een takfiri of aanhanger van het 
Takfirisme reiken we enerzijds kenmerken aan die volgens ons essentiële of noodza-
kelijke voorwaarden betreffen. Anderzijds vermelden we een aantal kenmerken waar 
niet noodzakelijk moet worden aan voldaan. Maar minstens één of meerdere van deze 
niet-noodzakelijke kenmerken vinden we terug bij een takfiri.

142 De wetenschap die wil vaststellen hoe de islamitische Shari’a luidt, en welke gedragsregels de Shari’a in 
concreto voorschrijft, wordt in het Arabisch fiqh genoemd. De fiqh omvat ook de studie en de beschrijving 
van het ritueel, aangezien ook de godsdienstige rituele plichten tot het levenspad van een goede moslim 
behoren (Jansen, 1998, p. 17).

143 Er wordt geen datum van publicatie vermeld.
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 8.1. Noodzakelijke voorwaarden

Vanuit methodologisch oogpunt zouden we een bepaling kunnen formuleren waarbij 
we rekening houden met andere schadelijke sektarische bedreigingen. In onze afba-
kening van de conceptuele notie van ‘een takfiri’ houden we geen rekening met andere 
schadelijke sektarische bedreigingen144. Hiermee stellen we dat de bepaling van ‘een 
takfiri’ wordt gegeven vanuit de kennis die in ons onderzoek werd verworven. Hierdoor 
omvat onze definitie mogelijks kenmerken die herkenbaar zijn in andere schadelijke 
sektarische bedreigingen. Doch deze verwante schadelijke sektarische bedreigingen zul-
len zich dan bijkomend door andere kenmerken weten te onderscheiden van een takfiri.

Als takfiri beschouwen wij een persoon die een takfiri-ideologie aanhangt en die deze 
ideologie concreet gestalte geeft. Een takfiri-ideologie betreft een ideologie die zich 
kenmerkt doordat er vanuit een zichzelf opgelegde145 arbitraire146overtuiging wordt 
opgeroepen en overgegaan tot het onderscheiden van de personen die tot hun groep 
behoren, (i.e. de ‘ware gelovigen’) van de personen buiten hun exclusieve groep (i.e. de 
‘geloofsafvalligen’). In deze ideologie is het lid dat deel uitmaakt van de eigen groep, de 
‘authentiek’ gelovige moslim die dezelfde overtuigingen deelt.

Een bijkomend aspect naast het onderscheiden van de eigen groep van de ongelovi-
gen, is dat er na dit dichotome onderscheid wordt overgeschakeld naar een verkeerde 
interpretatie147 van het islamitisch juridisch religieus rechtssysteem. Hierdoor wordt 
de zogezegde bijkomende ‘religieuze en wettelijke’ toelating verkregen en gegeven tot 
de bestraffing van de afvalligen. Dit komt in de praktijk neer op het vermoorden of 
doden van de ongelovigen. Een takfiri houdt in zijn handelingen slechts rekening met 
de islamitische wet en de tradities, voor zover hem dit uitkomt.

144 Binnen het opzet van dit artikel is dit qua tijdsbestek namelijk niet haalbaar. Dit zou namelijk impliceren dat 
er een analyse en definiëring dient te gebeuren van andere schadelijke sektarische groeperingen. Uiteraard 
wordt in de inleiding wel verwezen naar de algemene formele definitie van een schadelijk sektarische orga-
nisatie. In ons onderzoek zijn we echter op zoek naar een inhoudelijke definitie van een takfiri.

145 ‘Verplicht opgelegd’ daar in het interview met Attiya Radouane vernomen werd dat het verplicht is in de 
schadelijk sektarische logica om takfir uit te spreken over een persoon. Indien de takfiri dit niet doet maakt 
hij zich zelf schuldig aan een daad van ongeloof. رفك رفاكلا ريفكت مدع = ‘Ik moet takfir uitspreken of ik ben 
zelf kufr (ongelovig)’.

146 ‘Arbitrair’ daar vanuit onze literatuurstudie en het interview met Attiya Radouane werd vernomen dat de 
takfiri een onderscheid maken tussen hun groep en de anderen vanuit hun situationele politieke overtuiging 
of een sektarisch theologische overtuiging. هولتقاف هنيد لدب نم = Diegene die verandert van godsdienst, 
dood hem. 

147 De verkeerde interpretatie heeft alles te maken met het feit dat: Er ten eerste geen onderscheid gemaakt 
wordt tussen de theoretische notie van Takfir bij de rechtsgeleerde (mufti) en de uitvoerende notie van Takfir 
bij de rechter (qadi); Er ten tweede geen rekening gehouden wordt met de wettelijk vastgelegde islamitische 
procedures om tot een oordeel van Takfir over te gaan; Er ten derde een individu of groep zich een recht 
toekent, tegen de Koran en de traditie in, om over te gaan tot de uitspraak van Takfir en haar concrete uitvoe-
ring; Er ten vierde geen rekening gehouden wordt met The Amman Message, waarin 200 van werelds meest 
toonaangevende islamitisch religieuze geleerden hebben uitgesproken dat Takfir verboden is; Er tot slot een 
letterlijke interpretatie plaatsvindt van de traditie: ‘Diegene die verandert van geloof, dood hem!’. Daarbij 
wordt geen rekening gehouden met de sociaal-historische context waarin deze gedachte werd geformuleerd.
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 8.2. Niet-exclusieve kenmerken

Het is mogelijk een aantal bijkomende kenmerken toe te kennen aan een takfiri. Deze 
kenmerken behoren niet exclusief toe aan een takfiri en zijn mogelijks ook terug te 
vinden in andere schadelijke sektarische groeperingen of criminele organisaties.

•	 Een eerste kenmerk betreft een openheid voor criminele activiteiten (Hayder, 2006). 
Bij takfiri bestaat deze openheid. In dit geval staan de criminele activiteiten ten dienste 
van de takfiri-ideologie.

•	 Een tweede niet-exclusief kenmerk houdt in dat er ter voorbereiding van een aanslag 
of schadelijke daad, een terugtrekking (hijra) gebeurt uit de maatschappij. Deze 
terugtrekking kan daadwerkelijk zijn. Een schadelijk persoon zal zich dan effectief 
fysiek afzonderen. Of de terugtrekking kan een distantiëring of afwijzing van de maat-
schappij inhouden, wat niet bewust wordt opmerkt. Integratie in de maatschappij en 
assimilatie in de gemeenschap worden toegepast opdat de politie- en veiligheidsdien-
sten niet verontrust zouden worden tijdens de voorbereiding van de schadelijke daad.

•	 Een derde niet-exclusief kenmerk betreft de overtuiging dat de moslimgemeenschap 
verzwakt is en dat er daarom een terugkeer nodig is tot de originele praktijk van de 
Islam. Bijkomend wil men een vereniging van alle moslims onder 1 kalifaat (rege-
ring). Waarbij enkel een radicale interpretatie van de sharia moet worden toegepast.

•	 Een vierde niet-exclusief kenmerk is de intolerantie tegenover andere denkbeelden en 
de wil om het eigen denkbeeld op te leggen. In het geval van de takfiri is er een intole-
rantie tegenover niet-islamitische gewoonten en in hun ogen ‘ongelovige’ denkwijzen.

•	 Een vijfde niet-exclusief kenmerk omschrijft de takfiri als een ideologische stroming, 
die geen gestructureerde organisatie of beweging heeft, maar eerder, om het met de 
woorden van Jansen te zeggen, een state of mind betreft (Jansen, 1998).

•	 Een zesde niet-exclusief kenmerk raakt de achterliggende reden, motivatie en oorzaak 
aan die individuen aanzet tot hun schadelijke daad. Uit ons theoretisch onderzoek 
komt namelijk naar voor dat de uitvoering van de schadelijke daad en de oorspron-
kelijke aanzet tot de daad, gerechtvaardigd worden vanuit het ‘zogezegde’ religieuze 
aspect van Takfirisme. Het gaat hier eerder om een letterlijke interpretatie van de 
traditie: ‘Diegene die verandert van geloof, dood hem’, dan dat dit over religie gaat.

•	 Een zevende niet-exclusief kenmerk betreft het gegeven dat een takfiri een persoon 
is die zichzelf beschouwt als moslim.

We beëindigen onze opsomming met het aanduiden van een laatste niet-exclusief 
kenmerk. In onze definiëring van een takfiri als een persoon die een takfiri-ideologie 
aanhangt en concreet veruitwendigt, dienen we ook stil te staan bij de notie van het ‘ver-
uitwendigingen’ van de takfiri-ideologie. In onze conceptuele definitie vindt er geen reële 
uitwerking plaats van de verschillende reële verschijningsvormen waarin de veruitwen-
diging van een takfiri-ideologie plaatsvindt. Concreet sektarische takfiri-groeperingen 
of concreet schadelijke daden van takfiri worden niet vermeld of toegelicht. Wanneer 
de notie van ‘veruitwendiging’ eveneens conceptueel beschreven wordt, verstaan we 
hieronder dat de takfiri-ideologie zich concretiseert, realiseert en verwerkelijkt in de 
alledaagse wereld aan de hand van handelingen, daden of woorden, met een schadelijk 
of strafbaar karakter.
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 9. De basis van het Takfirisme als ideologie

Wanneer we de kern trachten te ontsluiten van de ideologie148  van het Takfirisme, kun-
nen we drie verschillende basispremissen onderscheiden. De eerste premisse poneert: 
‘Ik moet Takfir uitspreken, anders ben ik zelf kafir (ongelovig)’ (رفك رفاكلا ريفكت مدع). 
De tweede premisse stelt: ‘Bij het uitspreken van Takfir, leg ík ‘ongeloof’ (kufr) op aan de 
ander’. Ík bepaal vanuit mijn eigen autoriteit, autonoom en dus in zekere zin arbitrair, wat 
‘ongeloof’ (kufr) inhoudt’. Strikt genomen hoeft er dus geen geloofsverandering bij de 
ander hebben plaatsgevonden. De derde premisse houdt in: ‘Ik heb het recht om de kafir 
(ongelovige) te doden vanuit mijn letterlijke interpretatie van de traditie: ‘Diegene die verandert 
van geloof, dood hem!’’(هولتقاف هنيد لدب نم). Op basis van deze derde premisse legiti-
meert de takfiri met een quasi religieuze rechtvaardiging het doden van ongelovigen.

Wanneer de drie basispremissen verbonden worden en tegelijkertijd gecombineerd met 
de wil om de islam te verspreiden en de sharia te implementeren, leidt dit onvermijdelijk 
tot de ideologie van een onbeperkte ‘license to kill’.

 10.  Conclusie

In radicaal islamitisch gedachtegoed komt het onderscheid tussen de ‘ware’ gelovigen en 
de ongelovigen vaak naar voor. Ook de hedendaagse radicaal extremistische groepering 
I.S. (Islamic State) maakt dit onderscheid en stelt aansluitend dat ongelovigen gedood 
moeten worden. Wanneer we als westerling stilstaan bij dit thema, komt dit bevreem-
dend over. In onze zoektocht naar de betekenis van Takfir en Takfirisme hebben wij 
vastgesteld dat het om een manier van denken en handelen gaat die niet vanzelfsprekend 
is in het westen149. Takfir wordt door Alshammari beschouwd als een hoofdoorzaak voor 
terroristische aanslagen in de wereld (2013, p. 79).

In dit artikel hebben we het Takfirisme behandeld als een schadelijk sektarische bedrei-
ging. Takfirisme wordt gekenmerkt door een oneigenlijk gebruik van Takfir: de daad 
van het beschuldigen van een persoon van ongeloof of geloofsafval. Deze beschuldiging 
is niet slechts het benoemen van iemand als ‘ongelovig’. Er zijn ernstige theologische, 
sociale en wettelijke gevolgen aan verbonden. Attiya Radouane leerde ons dat Takfir 
enkel mag uitgesproken worden door een wettelijk bevoegde magistratuur. Een radicaal 
individu kan en mag geen Takfir uitspreken, volgens de eigenlijke betekenis en praktijk 
van Takfir. Bijkomend leerden we dat ondanks de afwezigheid van een centraal religieus 
islamitische autoriteit, de theologisch juridische omkadering van Takfir er voor gezorgd 
heeft dat het haast onmogelijk is om Takfir in de praktijk uit te spreken. Takfir en zijn 
thema geloof-ongeloof wekken de indruk van een theologisch discours. Doch dit is het 
niet. Vanuit een theologisch standpunt is enkel God gerechtvaardigd uitspraak te doen 
over Takfir. Het theologisch discours dient eerder als verpakking om de inhoud meer 

148 Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (14de editie) geeft de betekenis van ‘ideologie’ weer 
als: het geheel van de ideeën dat ten grondslag ligt aan een wijsgerig stelsel, vooral met betrekking tot hun 
maatschappelijke of politieke strekking. (In beperkende betekenis, ongunstig) op eenzijdige (maatschappelijk 
bepaalde) opvattingen berustend gedachte- en leerstelsel. 

149 De noties van Takfir en Takfirisme werden enkel onderzocht binnen de Arabische wereld en geschiedenis. 
Een gelijkaardige basis van takfiri gedachten vinden we in de geschiedenis ook terug bij de Joden en de 
Christenen. De Christenen kenden bijvoorbeeld de kruistochten en de inquisitie. (Alshammari, 2013, p. 65)
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aanzien en gewicht te geven. Ons onderzoek van de Arabische geschiedenis en de situ-
atie van vandaag leert dat de voedingsbodem van het Takfirisme eerder voortkomt uit 
een politieke ontevredenheid.

Takfiri misbruiken een profetische traditie: ‘Diegene die verandert van geloof, dood hem!’ 
 Door een letterlijke interpretatie van deze profetische traditie .(هولتقاف هنيد لدب نم)
verlenen ze zichzelf de zogezegde religieuze rechtvaardiging om over te gaan tot het 
doden van ongelovigen. Takfiri houden dus geen rekening met de omstandigheden, 
de geschiedenis en de tijdsgeest van een profetische traditie. Takfir verwordt hierdoor 
tot een handig wapen om zijn tegenstander uit te schakelen, zonder een intellectuele 
dialoog aan te gaan (Gömbayez, 2011, p. 258).

Zoals werd aangetoond houdt het Takfirisme geen rekening met de Koran, de soenna 
en de klassiek islamitisch theologisch juridische- en sociaal-politieke dimensies. Takfir 
wordt hierbij aansluitend specifiek verboden in The Amman Message (2005).

Door het Takfirisme als ideologie te ontsluiten hebben we kennis gemaakt met en inzicht 
gekregen in haar grote bedreiging voor zowel de Westerse als Islamitische maatschappij 
en wereld. Het vormt een bedreiging die we ons inziens niet mogen onderschatten. 
Het Takfirisme wordt ondermeer verspreid door massamedia zoals satellietkanalen en 
het internet (Alshammari, 2013, p. 181). Het Takfirisme veralgemeent en verspreidt 
bijkomend het schadelijk beeld binnen de Islamitische maatschappij dat de Westerse 
maatschappij in zijn totaliteit vijandig staat tegenover de Islam (Alshammari, 2013, 
p. 147). Anderzijds schaadt het Takfirisme het internationale beeld van de Islam en 
brengt het de veiligheid en het imago van Moslims wereldwijd in gevaar. Takfirisme 
helpt namelijk vijanden van de Islam om de Islam aan te vallen en af te schilderen als 
een gewelddadige godsdienst die een gevaar vormt voor de mensheid (Alshammari, 
2013, p. 181).

We hebben ook vastgesteld dat er geen dialoog mogelijk is met een takfiri. Een 
takfiri gelooft enkel zijn eigen waarheid. Hij wil iedereen met een andere visie be-
keren tot zijn waarheid, desnoods met geweld. Een takfiri beschouwt zichzelf met 
een hogere sociale status. Vanuit deze status en in combinatie met de ideologie, 
intimideren ze anderen. Ze gebruiken doctrines die enkel bij takfiri geldig zijn en 
rechtvaardigen voor henzelf en anderen op deze wijze daden die in se kwaadaardig 
en zondig zijn (Alshammari, 2013, p. 79). Alshammari beschouwt intolerantie als 
één van de hoofdoorzaken van Takfirisme. Mensen dienen verdraagzaam te zijn 
en zouden altijd vredevolle, democratische en tolerante gespreken moeten voeren 
met elkaar (2013, p. 180).

Nieuwe vragen dienen zich aan: ‘Hoe kijken Westerse en Islamitische samenlevin-
gen naar Takfirisme?’, ‘Hoe dienen Islamitische en Westerse samenlevingen met 
deze ideologie om te gaan?’, ‘Wat zijn de gevolgen van Takfirisme voor Islamitische 
en Westerse samenlevingen met een multiculturele samenstelling?’, ‘Zijn er per-
sonen in de Belgische samenleving die zich aangetrokken voelen tot dit radicaal 
gedachtegoed of die dit aanhangen?’, ‘Zijn er personen in de Belgische samenle-
ving werkelijk bereid om op basis van dit gedachtegoed geweld te gebruiken?’, ‘In 
welke mate is Takfirisme aanwezig bij Belgische Syriëstrijders en/of bij eventuele 
Belgische I.S.-strijders?’ en ‘Hoe dienen we met hen en hun overtuigingen om te 

BISC-nr 4  voetnoten De Keyser.indd   78 15/01/15   10:31



Een schadelijke sektarische bedreiging onderzocht: 

BISC NR. 4 79

gaan bij een eventuele terugkeer naar België?’ Hiermee raken we meteen de com-
plexiteit van het thema aan.
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