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'Religie kan inspireren tot grote schoonheid en ontroerende 
goedheid. Het kan echter ook bijdragen aan gruwelijke 
conflicten en pijnlijke tegenstellingen. Door onderzoek 

proberen we de complexe rol van religie beter te begrijpen, 
zodat het een motor kan zijn van positieve sociale verandering.’ 

(Polinder 2023)



Gewelddadig
extremisme en de rol
van religieuze leiders

in Nigeria en Kenia
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Onderzoeksvraag

Hoe verklaren en adresseren religieuze leiders in Kenia en Nigeria gewelddadig extremisme 

(1) Hoe duiden religieuze leiders gewelddadig extremisme in tijd en ruimte?

(2) Welke bredere maatschappelijke narratieven over gewelddadig extremisme beschouwen 
religieuze leiders als impactvol?

(3) Welke (alternatieve) narratieven gebruiken religieuze leiders om (de impact van) gewelddadig 
extremisme aan te pakken, tegen te gaan of te versterken?



Doel van het onderzoek

(1) verhalen en handelen van religieuze leiders ten aanzien van gewelddadig extremisme in kaart te 
brengen; 

(2) analyseren hoe deze verhalen en handelwijze gewelddadig extremisme beinvloedt;

(3) identificeren welke strategieën religieuze leiders gebruiken om de gevolgen van gewelddadig 
extremisme en uitsluiting in hun gemeenschappen het hoofd te bieden;

(4) zodat CSO’s/NGO’s hun werk beter geïnformeerd kunnen vormgeven.



Achtergrond
• Subsidiekader Power of Voices Minbuza

• Joint Initiative of Strategic Religious Action 

(JISRA)

a. 9 landen

b. 50 ngo’s

c. Intra/inter/extra-religieus

d. Mensen met een Missie (penvoerder) +  

Search for Common Ground + Tearfund + 

Faith to Action Network

• Onderzoek RuG (godsdienstvrijheid) & UU 

(gewelddadig extremisme) in drie landen: Nigeria, 

Kenya en Indonesie.



Organisatie

- Beatrice de Graaf, PI

- Simon Polinder, leiding project

- Eva Krah, onderzoeker vanuit Mensen met een Missie

- Maureen Mwendiah, onderzoeker Kenia

- Ismail Musbahu, onderzoeker Nigeria

- Academische en maatschappelijke raad uit Afrika voor
feedback en disseminatie

Opbrengsten

- Rapport + 2 wetenschappelijke artikelen + 1   

beleidsartikel (samen met RuG) → Knowledge & 
Learning Agenda JISRA

- Webinars en workshops (o.a. Brussel & Minbuza)



Kenia Nigeria

Sinds 1975 Circa 2000

Organisaties Al-Shabaab Boko Haram, Fulani 
extremisten, Islamic State's 
West Africa Province 
(ISWAP)

Global Terrorism Index 
2023 (NL nr. 67, US nr. 30)

Nr. 20 Nr. 8

Aantal incidenten 1062 5632

Doelwitten Burgers, overheid, politie, 
leger, bedrijven, religieuze
personen/instituties

Burgers, overheid, politie, 
leger, bedrijven, religieuze
personen/instituties

Feiten en cijfers



Kenia  Nigeria





Focus op Africa



Methodologie en methode

•  Grounded Theory

1. Sensitizing concepts

2. Interactie theorie en empirie

• Mixed method onderzoek

1. Historisch

2. Etnografisch (interviews en observaties)

3. (Sociale)media analyse →maatschappelijke narratieven



Conceptueel raamwerk

1. Aanname: religieus verlangen naar verlossing bij terroristen → religieuze inhoud serieus nemen

2. Narratieve benadering

- binnenperspectief: belevingswereld centraal →inzicht betekenisgeving ten aanzien van ervaringen

- reële complexiteit wordt in kaart gebracht

- brengt impliciete kennis naar boven

- geeft aan waar mensen staan en waar verandering mogelijk is → contra-narratieven

- biedt inzicht in relatie tussen handelingen en overtuigingen



https://www.youtube.com/watch?v=Dl4xv-JwQs8

Religious leaders in Kenya have criticized politicians for holding

political gatherings, politicizing funerals, and other religious

gatherings. Solutions do not lie in prayers alone. The relationship

between politics and religion has been strained. During political

gatherings, meetings and activities, religious leaders from various

denominations are normally summoned and asked to lead in

prayers. Concerns have been raised over time about who controls

the agenda in such situations and if religious leaders have their

own standing when it comes to political matters as the church

should not be sidelined nor should it be misused.

https://www.youtube.com/watch?v=WxVyZZE6Ul4

Contra-narratieven

https://www.youtube.com/watch?v=WxVyZZE6Ul4
https://www.youtube.com/watch?v=WxVyZZE6Ul4


Uitdagingen

1. Aanname: religieus verlangen naar verlossing bij terroristen. Is gebaseerd op veroordeelde terroristen. 

2. Focus op religie: religie is op tal van manier verweven met andere factoren? Hoe neem je dat mee?

3. Christelijk-islamitisch frame: is dit frame terecht en zo nee, hoe doorbreek je dat?



18 maart 2023

dr. Simon Polinder

Postdoctoraal onderzoeker

s. polinder@uu.nl

Bedankt voor jullie aandacht!
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