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1  Inleiding 

 

 

1.1 Aanleiding 

Het integratiebeleid van de Nederlandse overheid richt zich op het creëren van een 

samenleving waarin de rechten en plichten van alle burgers zijn gewaarborgd en waar 

iedereen zichzelf kan redden. Een belangrijk instrument van dat beleid is het 

inburgeringsstelsel. Van iedereen die in Nederland woont, verwacht de overheid dat zij 

Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven en dat ze kennis hebben van de 

samenleving. De inburgering beperkt zich zo tot de zelfredzaamheid van het individu, 

met één uitzondering: de geestelijke bedienaren. Dat zijn mensen die naar Nederland 

komen of zijn gekomen om hier een geestelijk ambt te vervullen, bijvoorbeeld als imam 

of als dominee. Door hun geestelijke leiderschap dicht de overheid hen invloed en gezag 

toe op de manier waarop anderen in de samenleving functioneren: 

Geestelijke bedienaren vervullen een sociaal-maatschappelijke en pastorale rol in de 

samenleving. Hun rol en werkzaamheden zijn medebepalend voor de integratie van grote 

groepen anderen in onze samenleving. Met het oog op deze bijzondere maatschappelijke 

positie worden aanvullende eisen gesteld aan de inburgering van geestelijke bedienaren.
1 

 

Ook op andere beleidsterreinen geeft de overheid blijk van specifieke ideeën en 

verwachtingen over de rol die geestelijke bedienaren en religieuze organisaties kunnen 

spelen bij de integratie van minderheden. Als het gaat om de islamitische minderheden 

in Nederland, hebben de landelijke en gemeentelijke overheden aan de ene kant, en 

imams, moskeebesturen en moskeegemeenschappen aan de andere kant met elkaar te 

maken, ieder met eigen belangen en doelen. Onder de vlag van de inburgering, 

integratie, de strijd tegen discriminatie en radicalisering en het bevorderen van de 

sociale samenhang in de samenleving treedt de overheid op met verschillende petten: als 

verspieder, handhaver, partner en stimulator. Drijvende kracht bij het vormgeven van 

deze veelzijdige relatie is het beeld dat bestaat over de rol van de imam en zijn moskee in 

de Nederlandse samenleving en de verwachtingen die daar uit voortvloeien: 

verwachtingen die de overheid heeft van de imam en vice versa. Als het beeld en de 

verwachtingen die de overheid heeft op die rol niet stroken met die van de imam en 

                                                           
1
 KIEM 2006. 
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moskeebestuurders zelf, heeft dit gevolgen voor de effectiviteit van het beleid, en de 

relatie waarin overheid, imam en moskee zich tot elkaar verhouden. Shadid en Van 

Koningsveld zetten in 1999 kanttekeningen bij de beeldvorming van de overheid over 

imams:  

Primair zijn en blijven imams: bedienaren van een geestelijk ambt en dus geen 

integratieambtenaren, milieuvoorlichters, sociale werkers, straathoekwerkers 'in blue 

jeans' of specialisten op het terrein van de criminaliteitspreventie.
2 

 

Het is de vraag wat voor beeld de overheid heeft van de rol van de imam in zijn 

gemeenschap en bij de integratie, en of de verwachtingen die ze heeft niet verkeerd of te 

hoog gegrepen zijn. Ook is het de vraag of de imam zich voldoende bewust is van zijn rol 

in de Nederlandse samenleving in vergelijking met zijn rol in het land van herkomst, en 

daarmee samenhangend zijn rol bij de integratie van de moskeegemeenschap. Tenslotte 

is het de vraag of de overheid zich voldoende neutraal opstelt als het gaat om religieuze 

en levensbeschouwelijke gemeenschappen en ambten en of zij zich terughoudend 

genoeg opstelt naar imams en moskeegemeenschappen toe. Het onderzoek richt zich 

daarom op de wederzijdse beeldvorming bij de overheid in het algemeen en bij 

ambtenaren en imams uit Amsterdam in het bijzonder, en op de verwachtingen die ze 

van elkaar hebben op het gebied van integratie en inburgering. Doel is om kansen en 

knelpunten te benoemen voor de integratieve rol van de imam, de beleidsvorming en de 

relatie tussen overheden, imams en moskeeën. 

 

1.2 Vraagstelling 

Centrale vraagstelling 

Wat zijn de opvattingen van Amsterdamse imams en van de Amsterdamse en 

landelijke overheden over de rol die imams en moskeeën spelen bij de integratie 

van minderheden in de samenleving? Welke kansen en knelpunten leveren die 

opvattingen op voor de integratie van minderheden en voor de beleidsvorming? 

 

Deelvragen 

1. Wat is de rol van religie en islam in het landelijke en Amsterdamse 

integratiebeleid in heden en verleden? 

2. Wat zijn de opvattingen en verwachtingen van Amsterdamse imams over hun 

eigen rol en die van hun moskee in de Nederlandse samenleving, zowel in het 

licht van de traditionele rol van de imam en de moskee in het land van herkomst 

als in het licht van de integratie van minderheden? 

                                                           
2
 Shadid en Van Koningsveld, Beeldvorming over de imam in Nederland, 1999, 

www.interculturelecommunicatie.com/download/imam.html, geraadpleegd op 8 juli 2008. 

http://www.interculturelecommunicatie.com/download/imam.html
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3. Wat zijn de opvattingen en verwachtingen van de overheid over de rol van imam 

en moskeeën in het algemeen en in het licht van de integratie van minderheden? 

4. In hoeverre en op welke wijze spelen overwegingen over grondwettelijke rechten 

en plichten bij de landelijke en Amsterdamse overheid een rol in de 

beleidsvorming rond integratie en islam? 

5. Welke kansen, knelpunten en dilemma‟s leveren de opvattingen op voor de 

integratie van minderheden, de beleidsvorming en de relatie tussen overheden, 

imams en moskeeën? 

 

1.3 Voorgaande onderzoeken 

Studies over religie, minderheden en integratie zijn vaak verbonden met een overheid 

als opdrachtgever of zijn in beleidsrapporten te vinden. De overheid speelt daardoor een 

belangrijke rol bij het agenderen van bepaalde onderwerpen. Zo is het maatschappelijke 

debat over een Nederlandse imamopleiding gepaard gegaan met een stroom aan studies 

op dit onderwerp. Momenteel richt veel onderzoek zich op radicalisering en 

radicaliseringsprocessen.3 Ondanks de hoeveelheid aan onderzoek zijn er me maar een 

klein aantal studies bekend waarin imams ook zelf aan het woord komen. Drie van deze 

studies liggen dicht bij de vraagstelling van dit onderzoek. De eerste en belangrijkste is 

Imam in Nederland. Opvattingen over zijn religieuze rol in de samenleving van 

Welmoet Boender (2007) over de opvattingen over de rol van de imam vanuit het 

perspectief van het Nederlandse publieke debat en vanuit het perspectief van de imams 

en hun geloofsgemeenschap. De tweede is van Aletta Bodisco Massink die in 2006 

onderzoek deed naar de inburgering van geestelijke bedienaren en acht geestelijke 

bedienaren interviewde, waarvan vier imams. Dit onderzoek richt zich vooral op de 

meeste effectieve invulling en organisatie van de inburgering van geestelijke 

bedienaren.4 De derde is van Tine Castelijns die in 2007 onderzoek deed naar de 

verwachtingen onder beleidsambtenaren en enkele imams over de maatschappelijke rol 

van imams.5 Mijn onderzoek bouwt voort op deze studies: het gaat in dit onderzoek om 

de rolopvattingen van en over imams in het licht van de integratie van minderheden, 

waarbij de focus ligt op de beleidsmatige kant, de inburgering, de ideeën en rol van de 

overheid en de relatie tussen de overheid, imams en moskeeën. 

  Vanuit de beleidsmatige hoek heeft vooral de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) de afgelopen jaren belangrijke en vaak volumineuze studies 

gepubliceerd over integratie, religie en minderheden. Het gaat dan om publicaties als: 

Geloven in het publieke domein (Van de Donk ea. 2006), Waarden, normen en de last 

                                                           
3
 Zie Boender 2007, pp. 18-22 voor een overzicht van het onderzoek naar imams tot 2007. 

4
 De inburgering van geestelijke bedienaren. Met wetenschap naar beleid, van beleid naar wetenschap, 

doctoraalscriptie Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen, januari 2007. 
5
 De maatschappelijke rol van imams in Nederland, masterscriptie Islam in de moderne wereld, Universiteit 

Utrecht, december 2007. 
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van het gedrag (2003), Perspectief op integratie (Dagevos 2001) en Nederland als 

immigratiesamenleving (2001). Naast deze studies die van overheidswege worden 

uitgevoerd, leveren ook de publicaties en activiteiten van non-gouvernementele 

organisaties zoals het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling FORUM, Islam en 

Burgerschap en het ISIM een bijdrage aan het wetenschappelijke kader waarin de 

integratie, religie en minderheden moeten worden geplaatst. Op het gebied van de 

multiculturele samenleving en beeldvorming hebben W.A.R Shadid en P.S. van 

Koningsveld veel geschreven. Vooral de studie Beeldvorming over de imam in 

Nederland (1999) en Shadids artikel over de beleidsmatige en wetenschappelijke 

aandacht voor de islam in Nederland6 brengen vanuit een pluralistische visie in beeld 

hoe de overheid met minderheden en de islam is omgegaan. 

 Het geheel aan onderzoeken, verkenningen en beleidsrapporten in de afgelopen 

vijftien jaar heeft geleid tot een uitgekristalliseerd beeld van de samenstelling, instituties 

en problemen van de minderheden in Nederland en de verschillende aspecten van de 

integratie. Uiteraard blijft actualisering nodig om het beeld reëel te houden. Vorig jaar 

heeft Marcel Maussen met zijn boek Ruimte voor de islam? Stedelijk beleid, 

voorzieningen, organisaties een goede stand van zaken gegeven van zowel de theorie als 

de praktijk op het gebied van (stedelijk) beleid en de islam. 

 

1.4 Onderzoek 

1.4.1 Methode 

Om de centrale vraagstelling te beantwoorden richt het onderzoek zich op vier pijlers: 

(1) de wetenschappelijke literatuur over het integratiebeleid, islam en imams in 

Nederland, (2) het landelijke en Amsterdamse overheidsbeleid ten aanzien van 

integratie, islam en imams in de periode na de Tweede Wereldoorlog, (3) de opvattingen 

van beleidsmakers van de landelijke en Amsterdamse overheid en (4) de opvattingen 

van moskee-imams die in Amsterdam werkzaam zijn of zijn geweest. De eerste pijler 

vormt een fundament dat in alle hoofdstukken is terug te vinden. De tweede en derde 

pijlers komen aan bod in het tweede en derde hoofdstuk over integratiebeleid en de rol 

van de islam en religie daarbij. De beschrijving van het nationale integratiebeleid 

omspant de periode vanaf de Tweede Wereldoorlog, waarbij de beschrijving zich naar 

het heden toe verdicht en in hoofdstuk drie richt op de situatie in Amsterdam en de 

opvattingen van beleidsambtenaren. De groep beleidsambtenaren bestaat uit twee 

ambtenaren van de gemeente Amsterdam en een ambtenaar werkzaam bij het ministerie 

van VROM, die allen werkzaam zijn op de beleidsterreinen van inburgering en 

integratie. De groep imams bestaat uit zeven imams die werkzaam zijn of zijn geweest in 

                                                           
6
 Shadid, Beleidsmatige…, 2005. 



 

 

   EEN STUDIE NAAR BEELDVORMING, BELEID EN INTEGRATIE  13 

Amsterdamse moskeeën.7 De dataverzameling gebeurde met behulp van kwalitatieve 

interviews met halfgestructureerde vragenlijsten (zie de bijlage voor de vragenlijst die bij 

de interviews met imams is gebruikt). Door de kleine groep geïnterviewde ambtenaren 

en imams is er geen sprake van representatieve streekproeven. Het onderzoek is 

beschrijvend-exploratief te noemen en probeert door het literatuuronderzoek en de 

diversiteit van de geïnterviewde respondenten recht te doen aan de complexiteit van het 

integratievraagstuk. 

 Bij de beantwoording van de vragen wordt vanuit verschillende perspectieven naar de 

rol van imams gekeken. Allereerst is dat het externe beleidsmatige perspectief, 

aangevuld met de ervaringen en opvattingen van de drie ambtenaren. Vervolgens is er 

het perspectief van de imams zelf op hun rol in Nederland en bij de integratie van 

minderheden. Het onderzoek zal zich toespitsen op de gemeente Amsterdam, een 

gemeente waarvan met recht gesteld kan worden dat de landelijke 

integratieproblematiek zich hier in het klein afspeelt. De imams zijn doelgericht 

geselecteerd, om recht te doen aan de diversiteit aan islamitische stromingen binnen 

Amsterdam. 

1.4.2 Onderzoeksperspectief 

De onderzoeksvraag is geboren uit een stage die ik in 2007 heb gelopen bij de gemeente 

Amsterdam. Van februari tot juli hield ik me op de afdeling Educatie en Inburgering van 

de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling bezig met de organisatie van de inburgering 

van geestelijke bedienaren in de stad. Ik was betrokken bij gemeentelijke 

inburgeringscursussen voor imams en geestelijke bedienaren, de nieuwe gemeentelijke 

inburgeringsorganisatie voor geestelijke bedienaren onder de Wet Inburgering (WI) en 

het werven van geestelijke bedienaren voor inburgeringsvoorzieningen. Met het 

onderzoek wil ik vanuit verschillende perspectieven een beeld geven van de rol die 

imams en moskeeën spelen of kunnen spelen binnen het complexe integratievraagstuk. 

Als gevolg van de aard van mijn werkzaamheden bij de gemeente Amsterdam heb ik 

gekozen voor een focus op de inburgering. Andere beleidsterreinen die samenhangen 

met het integratievraagstuk, zoals bijvoorbeeld radicalisering, de rol van de media en het 

publieke debat, komen minder aan bod. Ook blijven de opvattingen van moskeebesturen 

en gelovigen in de moskeegemeenschap zo goed als onderbelicht. Door het onderzoek af 

te bakenen met de gemeente Amsterdam en de imams die daar werken, hoop ik kansen 

en knelpunten te formuleren die hun onderlinge relatie beïnvloeden en op dit specifieke 

terrein met concrete aanbevelingen te komen voor zowel de overheid als de imams. Ik 

ben me er van bewust dat ik bij de gemeente Amsterdam opereerde vanuit de rol van 

beleidsambtenaar en dat ik met dit onderzoek een stap terug moest zetten. Het 

onderzoek is geen beleidsstuk dat de gemeentelijke integratievisie ondersteunt of wil 

ondersteunen en is niet gericht op de ontplooiing van praktische beleidsinitiatieven 

                                                           
7
 Met uitzondering van Zuhtu Burcu van de SICN in Utrecht. 
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binnen de gemeente. In de volgende paragraaf zal ik uiteenzetten wat ik wel beoog met 

het onderzoek. 

1.4.3 Relevantie van het onderzoek 

De voormalige minister van Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk heeft het 

onderwerp van imams en integratie tijdens haar ministerschap (2003-2006) hoog op de 

agenda gezet. De weigering van de Tilburgse imam Salam om haar een hand te geven8, is 

een karikatuur geworden van haar beleid en dat van de rijksoverheid: de weg van 

dialoog en terughoudendheid wordt steeds meer ingewisseld voor een overheid die actief 

burgers wijst op hun verantwoordelijkheid om de taal te leren en zich te conformeren 

aan Nederlandse basiswaarden en –normen. Dit zien we terug in de Wet inburgering die 

1 januari 2007 van kracht werd. De inburgeraar is verplicht om het 

inburgeringsexamen9 te halen en is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen inburgering. De 

groep van de geestelijke bedienaren krijgt speciale aandacht met een eigen aanbod en 

hogere inburgeringseisen. Het speciale landelijke programma voor geestelijke 

bedienaren dat sinds 2002 wordt georganiseerd is uitgebreid en verbeterd. In 

Amsterdam krijgt de inburgering voor deze doelgroep speciale aandacht. Onder politici 

en beleidsmakers leeft algemeen de gedachte dat een goede integratie veel mogelijke 

problemen bij nieuwkomers en minderheden in een vroeg stadium kan voorkomen, en 

dat oudkomers10 die niet zelfredzaam genoeg zijn, alsnog op het spoor kunnen worden 

gezet richting onderwijs, werk en voldoende maatschappelijke participatie. De overheid 

treedt daarbij steeds dwingender op: integreren wordt steeds meer gezien als een morele 

plicht voor iedereen. Bij de sturing die de overheid geeft aan de integratie spelen haar 

eigen opvattingen en verwachtingen van de leden van minderheidsgroepen en imams 

een rol. De effectiviteit van de integratie wordt mede bepaald door de mate waarin de 

overheid kan, wil en mag inspelen op de wensen, behoeften, kansen en mogelijkheden 

van de leden van minderheidsgroepen en imams, om zo binnen de wettelijke en 

bestuurlijke kaders de integratie te bevorderen. In het onderzoek wil ik daarom 

onderzoeken welke kansen, knelpunten en dilemma‟s de verschillende opvattingen over 

de rol en functie van de imam opleveren voor de integratie van minderheden en de 

beleidsvorming. Het is daarom niet alleen van belang om uit te gaan van bestaande 

onderzoeken en beleid, maar ook om de koppeling te leggen met de opvattingen van 

imams en beleidsmakers zelf. De bijdrage die dit onderzoek kan leveren aan het 

maatschappelijke debat over imams en integratie ligt er vooral in dat er niet alleen over 

de imams wordt geschreven, maar dat ze ook zelf aan het woord komen. Hun stem in het 

                                                           
8
 In november 2004. 

9
 Het inburgeringsexamen is een serie toetsen, praktijkopdrachten en assessments die een inburgeraar 

succesvol moet afleggen om aan zijn wettelijke inburgeringsverplichting te voldoen. 
10

 Het onderscheid tussen nieuwkomers en oudkomers is afkomstig uit de inburgeringswetgeving: nieuwkomers 
zijn mensen die als zodanig worden aangewezen door de Wet inburgering, artikel 1. Over het algemeen gaat het 
om migranten van buiten de Europese Unie die zich na 1 januari 2007 in Nederland hebben gevestigd. Onder de 
oude Wet Inburgering Nieuwkomers was er vanaf 1998 ook al sprake van nieuwkomers. 
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hedendaagse publieke en politieke debat over integratie blijft te vaak ongehoord. 

Daarnaast hoop ik dat het onderzoek beleidsmakers helpt om een beeld te krijgen van 

hun eigen rol en opvattingen ten opzichte van imams, gespiegeld aan de opvattingen van 

de imams zelf. Zo kan het onderzoek een kleine bijdrage leveren aan een integratie die 

tegemoet komt aan hen die er het meeste belang bij hebben: de minderheden die de 

imams dienen en de imams zelf. 

 

1.5 Begripsbepaling 

In deze paragraaf worden relevante begrippen gedefinieerd en hun rol in het onderzoek 

toegelicht. Het gaat om beeldvorming, rolopvattingen, integratie, visiemodel op 

culturele diversiteit en integratie, geestelijke bedienaar, imam, moskee en tenslotte 

scheiding van kerk en staat. 

1.5.1 Beeldvorming 

Beeldvorming is het geheel van opvattingen en oordelen die mensen hebben. Dat 

kunnen opvattingen zijn over een individu zelf en de eigen groep, maar ook over andere 

groepen en hun cultuur.11 De beeldvorming over de islam wordt in Nederland in 

belangrijke mate bepaald door negatieve vooroordelen en stereotyperingen. Hoewel 

stereotypen niet per definitie negatief hoeven zijn, wil ik ze in navolging van Shadid 

gelijkstellen met vooroordelen, omdat daarmee de nadruk komt te liggen op de meest 

essentiële aspecten. Shadid doelt daarmee op de negatieve vooringenomen oordelen, de 

generalisatie ervan over alle leden van een groep en de maatschappelijke gevolgen 

daarvan. Vooroordelen kunnen consequenties hebben voor groepen en individuen: 

“beeldvorming beïnvloedt niet alleen de manier waarop men zich tot de ander richt, 

maar ook de wijze waarop het gedrag van de ander wordt geïnterpreteerd”.12 

Vooroordelen spelen een grote rol binnen intergroepsrelaties, doordat ze invloed hebben 

op hoe mensen omgaan met informatie: mensen onthouden eerder positieve informatie 

over de eigen groep en negatieve informatie over de andere. Daarnaast leiden 

vooroordelen tot bepaalde verwachtingen. Die verwachtingen bepalen weer de 

waarneming van het gedrag van de ander. Negatieve informatie kan worden gezien als 

een bevestiging van de eigen oordelen, terwijl het tegendeel wordt 'wegverklaard' of 

wordt gezien als uitzonderlijk. Vooroordelen zijn in principe abstracte opvattingen.13 

Tegen de achtergrond van het beleidsmaken kunnen deze opvattingen zich positief uiten 

in bijzondere aandacht voor de maatschappelijke positie van moslims, minderheden en 

imams, en zich negatief uiten in uitsluitende of beperkende maatregelen. Ongeacht de 

positieve of negatieve houding van overheid, constateerde de commissie Blok dat de 

rijksoverheid een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de beeldvorming over 
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 Dit is een definitie die wordt gehanteerd door Shadid, Beleidsmatige…, 2005, p. 6. 
12

 Shadid 1998, p. 207. 
13

 Ibid., pp. 207-208. 
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migranten. In de jaren zeventig en tachtig werd de spanning tussen een nationale 

verzorgingsstaat en een internationale migratie te lang onderschat waardoor 

onvoldoende beleid werd gevoerd gericht op arbeidsparticipatie. Dit leidde tot 

inactiviteit onder migranten waardoor de kansen van minderheidsgroepen werden 

beperkt.14 Beleid en beeldvorming zijn beide niet statisch, maar een cyclisch proces 

waarin maatschappelijke ontwikkelingen en heersende normen en waarden elkaar 

beïnvloeden en vormen. De media spelen daarin een belangrijke rol.15 De rol van de 

media is in andere onderzoeken al aan bod gekomen, en zal in dit onderzoek slechts 

zijdelings worden besproken.16 Het onderzoek richt zich op de beeldvorming in de 

politiek en het beleid, en bij ambtenaren en imams. 

1.5.2 Rolopvattingen 

Een rolopvatting geeft weer op welke wijze een bepaalde functie of rol in een bepaalde 

omgeving beschouwd of beoordeeld wordt. Anders gezegd is een rolopvatting het geheel 

van normen en verwachtingen die aan een bepaalde categorie personen in een bepaalde 

sociale situatie worden gesteld.17 Binnen de reikwijdte van het onderzoek vallen 

verschillende situaties, functies en relaties waarbinnen rolopvattingen spelen. In de 

eerste plaats is er de imam en de rol die hij voor zichzelf definieert, uitgesplitst in de 

traditionele functie in het land van herkomst, zijn functie in de Nederlandse 

diasporagemeenschap en de verwachtingen over zijn positie in relatie tot de 

Nederlandse overheid. Ten tweede is er de overheid die zichzelf positioneert ten opzichte 

van imams en moskeeën in Nederland en Amsterdam en die op verschillende niveaus 

haar opvattingen en verwachtingen over imams een weerslag laat hebben in beleid dat 

vervolgens wordt geëffectueerd. Rolopvattingen kunnen duidelijk en strak zijn, of als 

dusdanig beleefd worden, maar kunnen een rolbekleder ook juist veel bewegings- en 

interpretatieruimte geven om de eigen rol in te vullen. Rolopvattingen zijn onderhevig 

aan verandering als gevolg van maatschappelijke en sociale verschuivingen. Nieuwe 

posities kunnen zorgen voor onduidelijkheid over hoe een rol moet vervuld worden. Een 

belangrijk doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de rolopvattingen die 

overheden enerzijds en imams anderzijds over elkaar hebben. Waar beeldvorming, 

rolopvattingen en verwachtingen het integratiebeleid mede vormen, is het van het 

grootste belang die opvattingen helder te krijgen, te toetsen aan andere opvattingen en 

die te relateren aan de praktijk. Voor de imams en hun moskeeën is kennis over de 

rolopvattingen over de imam bij verschillende overheden een kans om zich beter te 

positioneren ten opzichte van die overheden. 
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 Blok, p. 253. 
15

 Rector, p. 35. 
16

 Voor een artikel over de invloed van westerse media op de beeldvorming van moslims en de islam, zie 
Shadid, Berichtgeving…, 2005. 
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 Afgeleid van Boender 1998, p. 36. 
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1.5.3 Integratie 

De term integratie komt in de jaren zestig van de vorige eeuw op als centraal concept in 

de immigratiepolitiek. De opvattingen over de betekenis van het begrip integratie lopen 

uiteen tussen een assimilerende en een pluralistische visie. Een voorbeeld van een 

pluralistische visie blijkt uit de definitie die Vermeulen en Penninx citeren:  

(Integration) describes a condition in which different ethnic groups are able to maintain 

group boundaries and uniqueness, while participating equally in the essential processes 

of production, distribution and government.
18 

 

Vanuit de assimilerende opvatting op integratie gaat het niet om het behouden van de 

grenzen van een etnische groep, maar juist om het verdwijnen ervan. Zo is vanuit een 

assimilerend oogpunt het aantal interetnische huwelijken een indicator voor succesvolle 

integratie. Bij verschillende invullingen die aan het begrip worden gegeven komen 

steeds een aantal centrale kenmerken terug: gelijkwaardigheid, inpassing en 

wederkerigheid. Welke invulling ook wordt gegeven, er wordt vaak de suggestie gewerkt 

dat integratie sterk samenhangt met de wens voor eenheid, harmonie en normatieve 

consensus.19 Hier volgt de invulling die de commissie Blok geeft aan een aantal centrale 

kenmerken:20 

 Gelijkwaardigheid: een gelijke juridische positie en een gelijkwaardige deelname 

op sociaaleconomisch terrein (volwaardig burgerschap). 

 Inpassing: kennis van de Nederlandse taal en respect voor gangbare waarden, 

normen en gedragspatronen (inburgering). 

 Wederkerigheid: van nieuwkomers wordt de bereidheid verwacht te integreren, 

maar de Nederlandse samenleving moet die integratie mogelijk maken. 

 

Vanuit de sociologie is er een klassieke indeling van de integratie in sociaalculturele, 

sociaaleconomische en politiek-juridische dimensies. Het onderzoek in Nederland naar 

de multiculturele samenleving is vooral gericht op de eerste twee, ook wel de structurele 

dimensies genoemd. De politiek-juridische dimensie krijgt minder aandacht.21 De drie 

dimensies hangen nauw met elkaar samen. Bij sociaalculturele integratie gaat het om de 

contacten die leden en organisaties van minderheden onderhouden met de wijdere 

samenleving en de culturele aanpassing aan die samenleving. Bij sociaaleconomische 

integratie gaat het om de volwaardige deelname van minderheden aan maatschappelijke 

instituties. Bij politiek-juridische integratie tenslotte, gaat het om het bereiken van een 

gelijke rechtspositie van minderheden, het bestrijden van discriminatie en 
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 Cashmore, p. 148, geciteerd bij Vermeulen en Penninx, p. 3. 
19

 Vermeulen en Penninx, p. 3. 
20

 Blok, pp. 105-106. 
21

 Dagevos, p. 19. Zo maken Duyvendak en Dagevos een tweeledige onderverdeling terwijl Dagevos, en 
Rijkschroeff ea. een drieledige onderverdeling hanteren. Engbersen en Gabriëls maken een indeling in 
functionele, morele en expressieve dimensies wat enigszins te vergelijken is met de onderverdeling in 
respectievelijk de sociaaleconomische, de politiek-juridische en de sociaalculturele dimensies. 
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stigmatisering en het bevorderen van politieke participatie.22 In dit onderzoek spelen al 

deze dimensies een rol. Vanuit het oogpunt van de imam spelen vooral de 

sociaalculturele en in mindere mate de sociaaleconomische integratie een rol. Vanuit het 

oogpunt van de overheid spelen vooral de sociaaleconomische integratie en in mindere 

mate de politiek-juridische een rol.  

1.5.4 Visiemodel op culturele diversiteit en integratie 

In de literatuur zijn verschillende modellen voor het integratiebeleid te vinden. Zo 

noemen Vermeulen en Penninx een onderscheid in drie verschillende 

integratiemodellen: (1) het assimilerende model, (2) gedeeltelijke uitsluiting en (3) het 

multiculturele model om integratiebeleid op nationaal niveau te typeren.23 Een 

nauwkeuriger onderscheid wordt gegeven door Maussen, waarbij hij twee cruciale 

keuzes bij de beleidsvorming rond integratie vorm laat geven aan verschillende modellen 

op integratie: de vraag over het al dan niet toestaan van culturele uitingen van 

minderheden in de publieke sfeer en het al dan niet verwachten van culturele aanpassing 

van minderheden. Het levert vier visies op: (1) de assimilerende visie, (2) de 

marginaliserende visie, (3) de pluralistische visie en (4) de dialogische visie (zie tabel 1). 

Dit model zal in het verdere onderzoek als kader dienen om de verschillende visies op 

integratie in het beleid, bij de politiek en bij de geïnterviewde imams en ambtenaren te 

duiden. De visies sluiten elkaar niet uit: politici, ambtenaren en imams kunnen over 

verschillende onderwerpen en problemen ideeën hebben die van verschillende visies 

getuigen. In het onderzoek gaat het er steeds om welke visie het meest leeft op een 

bepaald moment of bij een bepaalde persoon en welke verschuivingen er optreden. De 

volgende beschrijving van de verschillende visies is ontleend aan Maussen, met 

voorbeelden die zich relateren op moslims en de islam.24 

 

Tabel 1. Beleidsvisies op culturele diversiteit en de islam.
25

 

  ‘Is het goed om etnische, religieuze en 
culturele verschillen waarmee nieuwe 

minderheden en gevestigde groepen zich 
onderscheiden, zichtbaar te laten zijn in de 

publieke sfeer?’ 
  

nee ja 

‘Moeten migranten verplicht worden 
om hun culturele gebruiken 

diepgaand te veranderen om 
opgenomen te worden  

als lid van de samenleving?’ 

nee 
marginaliserende  

visie 
pluralistische 

visie 

ja 
assimilerende 

visie 
dialogische 

visie 
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 Dagevos, pp. 18-19. 
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 Vermeulen en Penninx, p. 2. 
24

 Maussen, pp. 55-65. 
25

 Maussen, p. 54. 
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De assimilerende visie 

Deze visie beoogt de opname van immigranten in de samenleving via een eenzijdig 

proces van aanpassing. Van immigranten wordt verwacht dat zij hun taal en culturele 

identiteit opgeven en opgaan in de ontvangende samenleving. Culturen worden als 

homogeen en onveranderlijk gezien, bovendien verschillend op bepaalde wezenlijke 

punten. In assimilerend beleid wordt benadrukt dat integratie voornamelijk een proces 

is waarbij individuele immigranten worden opgenomen in een samenleving en de 

heersende normen en waarden overnemen. Collectief optreden en zelforganisatie 

worden ontmoedigd. De enige manier waarop moslims volwaardig deel kunnen 

uitmaken van de Nederlandse samenleving is door diepgaande culturele assimilatie. Op 

grond van deze ideeën wordt opgeroepen om het Franse model van secularisme over te 

nemen, waarin etnische en religieuze identiteiten uit de publieke sfeer worden geweerd. 

 

De marginaliserende visie 

Vanuit de marginaliserende visie kunnen immigranten een onderdeel worden van de 

samenleving terwijl zij vasthouden aan „hun cultuur‟, tenminste, zolang zij deze niet te 

uitbundig uitdragen en geen uitgebreide gemeenschapsinfrastructuur opzetten, 

waardoor zij een bedreiging zouden kunnen gaan vormen voor de cultuur van de 

meerderheid. Vanwege die mogelijke bedreiging wordt zelforganisatie ontmoedigd. De 

culturele kloof tussen de ontvangende samenleving en immigranten is ook bij deze visie 

aanwezig. Beleid gebaseerd op marginalisatie kan het beste worden vergeleken met 

ideeën of vormen van regulering die worden gebruikt bij andere „afwijkende‟ 

minderheden, zoals homoseksuelen, woonwagenbewoners en prostituees: het gedrag 

van zulke groepen wordt gereguleerd en gecontroleerd en de zichtbaarheid van 

afwijkende uitingsvormen ontmoedigd. 

 

De pluralistische visie 

Deze visie beoogt de opname in de samenleving van immigranten als leden van etnische 

gemeenschappen die op grond van kenmerken als taal, cultuur, religie en 

organisatievormen gedurende meerdere generaties onderscheidbaar zullen blijven van 

de meerderheid van de bevolking. Immigranten hebben behoefte aan een sociale 

infrastructuur waarin zij zich thuis kunnen voelen en die het voor nieuwkomers 

makkelijker maakt om te participeren in onder meer arbeid, onderwijs en politiek. 

‟Behoud van eigen identiteit‟ is een recht van immigranten. Zelforganisatie wordt 

aangemoedigd vanuit de gedachte dat de samenleving baat heeft bij groepsgewijze 

emancipatie: het pluralisme staat niet afwijzend tegenover de vorming van een 

„islamitische zuil‟. Pluralistisch beleid is gebaseerd op de verwachting dat op de langere 

termijn een multiculturele samenleving kan ontstaan waarin allerlei overlappende 

lidmaatschappen bestaan en burgers meerdere loyaliteiten ontwikkelen.  
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De dialogische visie 

De dialogische visie tenslotte, beoogt dat immigranten worden opgenomen in de 

samenleving wanneer „nieuwkomers‟ en „gevestigden‟ verwikkeld raken in een 

wederzijds proces van culturele ontwikkeling en dialoog waarin zij voortdurend opnieuw 

bepalen wat hun onderlinge overeenkomsten en verschillen zijn. In een cultureel diverse 

samenleving zijn burgers gedwongen om voortdurend opnieuw gedeelde normen, 

overlappende identiteiten en gezamenlijke projecten te ontwikkelen, omdat zij een 

„lotsverbondenheid in een staatsverband‟ delen. Cultuur is niet onveranderlijk, maar een 

proces. Er wordt gewaarschuwd voor het cultuurdeterminisme van de andere visies. 

Vanuit deze visie klinkt een oproep tot dialoog, openheid en relativisme en enige 

distantie naar eigen levensbeschouwelijke ideeën toe. Er wordt gepleit voor een beleid 

ten aanzien van de islam dat discussies over religie en religieuze identiteit inbedt in de 

bredere discussie over culturele diversiteit.  

1.5.5 Geestelijke bedienaar 

De term „geestelijke bedienaar‟ is een categorisering in het kader van de 

inburgeringswetgeving. Een geestelijke bedienaar doet werk dat met een godsdienst of 

een levensbeschouwing te maken heeft, bijvoorbeeld als imam, prediker, priester, 

geestelijk verzorger, godsdienstleraar of zendeling. Volgens de wet zijn geestelijke 

bedienaren personen die (1) een geestelijk, godsdienstig of levensbeschouwelijk ambt 

bekleden; (2) arbeid verrichten als geestelijk voorganger, godsdienstleraar of zendeling 

of (3) voor een kerkgenootschap of een ander genootschap op geestelijke of 

levensbeschouwelijke grondslag werkzaamheden van overwegend godsdienstige, 

geestelijke of levensbeschouwelijke aard verrichten.26 Een koepelorganisatie waarin 

meerdere religieuze en levensbeschouwelijke genootschappen samenwerken valt ook 

onder de definitie van zo‟n genootschap. Met werkzaamheden van overwegend 

godsdienstige, geestelijke of levensbeschouwelijke aard worden in ieder geval bedoeld: 

(1) het verrichten van werkzaamheden als voorganger, godsdienstleraar, zendeling, 

leraar levensbeschouwelijk onderwijs, vertrouwenspersoon of pastoraal werker binnen 

een godsdienstige of levensbeschouwelijke gemeenschap of (2) het verrichten van 

werkzaamheden op het terrein van het uitdragen en verklaren van een bepaalde 

geloofsleer of levensbeschouwelijke opvattingen. Het gaat de overheid er dus niet alleen 

om of iemand een imam, kloosterling of zendeling is, maar ook om welke 

werkzaamheden en activiteiten er worden uitgevoerd. Het is door die rol en 

werkzaamheden dat de overheid vindt dat geestelijke bedienaren medebepalend zijn 

voor de integratie van grote groepen in onze samenleving. Met het oog op deze 

bijzondere maatschappelijke positie zijn ze binnen de Wet Inburgering als aparte groep 

opgenomen: ze zijn inburgeringsplichting, er is een speciaal landelijk programma voor 

hen  ontwikkeld en  er  gelden  aanvullende  eisen,   zoals  een  hoger  taalniveau   (zowel  
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 Regeling inburgering, toelichting op artikel 1.2. 



 

 

   EEN STUDIE NAAR BEELDVORMING, BELEID EN INTEGRATIE  21 

 

Aanvullende inburgeringseisen voor geestelijk bedienaren 

Ter illustratie van de aanvullende eisen die aan de inburgering van geestelijke 

bedienaren (GB) worden gesteld, zijn hier enkele van de cruciale praktijksituaties 

(CP) en cruciale handelingen (CH) opgenomen waarin een geestelijke bedienaar 

adequaat moet kunnen functioneren en adviseren.
27

 De indicatoren die aangeven 

wanneer iemand een handeling als succesvol kan beschouwen, zijn in cursief 

aangegeven. 

 

Kennis Nederlandse Samenleving: Thema 3 Wonen 

Cruciale handelingen  

3.6 gaat om met de leefomgeving en sociaal-maatschappelijke problemen in 

achterstandswijken en draagt bij aan oplossingen  

3.6.1 kent de sociaal-maatschappelijke problemen die in achterstandswijken spelen  

heeft contact met wijkinstanties over de problemen in de wijk,  

is betrokken bij overlegorganen binnen de achterstandswijken,  

praat met bewoners van de achterstandswijken over hun positie en problemen in de wijk,  

verwijst door en adviseert bij het oplossen van de problemen,  

ondersteunt en stimuleert positieve initiatieven in de wijk  

3.6.2 kent de problemen op het gebied van criminaliteit, sociaal isolement en 

achterstand die zich voordoen bij jongeren in achterstandswijken  

treedt in contact met probleemjongeren bijv door op huisbezoek te gaan,  

heeft contact met jongerenwerkers, scholen en politie over deze problemen,  

is betrokken bij overleg van hulporganisaties over deze problemen,  

praat met probleemjongeren over hun positie,  

adviseert over en participeert in oplossen van problemen van individu of groep,  

mobiliseert de eigen gemeenschap bij het oplossen van deze problemen,  

behartigt belangen van de eigen „achterban‟,  

ondersteunt en stimuleert positieve initiatieven van jongeren in de wijk 

 

CP 1 Pastoraal werk: CH 3 Bijdragen aan integratiebevordering  

Doelen 

1. De GB kan zich oriënteren op het taallesaanbod om leden van zijn 

geloofsgemeenschap te kunnen stimuleren tot het volgen van taalles;  

2. De GB kan zich oriënteren op de Nederlandse jeugdcultuur. Zodoende kan hij 

jongeren binnen zijn geloofsgemeenschap helpen „tussen twee culturen‟ hun 

identiteit te bepalen;  

3. De GB kan uitleg geven over opvattingen in Nederland die afwijken van de eigen 

cultuur, normen en waarden;  

4. De GB kan vieringen samen met andere geloofsgemeenschappen organiseren;  

5. De GB kan oproepen tot wederzijds respect en tolerantie.  
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mondeling als schriftelijk niveau A2) en speciale aanvullende praktijkopdrachten 

ingebed in een speciaal inburgeringsprogramma voor deze doelgroep (zie het kader 

Aanvullende inburgeringseisen voor geestelijke bedienaren op pagina 21).28 Als een 

geestelijke bedienaar niet voldoet aan zijn inburgeringsverplichting kan dit geen 

gevolgen hebben voor zijn of haar verblijfsstatus. 

1.5.6 Moskee 

Een gebouw wordt een moskee genoemd als er de rituele vijfdaagse gebeden kunnen 

worden verricht onder leiding van een imam. Het woord moskee is afgeleid van het 

Arabische woord masjid29, wat duidt op de plaats van het rituele gebed. Ook wordt de 

benaming jāmic gebruikt, wat slaat op de moskee waar de gemeenschap op vrijdag voor 

het middaggebed samenkomt. Deze woorden zijn in Nederland in uiteenlopende 

Latijnse translitteraties terug te vinden.30 Vanaf de begintijd van de islam heeft de 

moskee de functie als plaats voor rituele activiteiten en als ontmoetingsplaats voor de 

gelovigen.31 In de loop van de geschiedenis is uit de functie van ontmoetingsplaats de rol 

gegroeid bij het religieuze onderwijs. Dit onderwijs kan op informele wijze gebeuren 

door geleerde mannen, op kleine schaal door de aan de moskee verbonden imam, en kan 

worden verzorgd door een school die verbonden is aan de moskee, de madrasa. Grote 

moskeeën in het Midden-Oosten bieden veelal plaats aan scholen van de vier 

hoofdstromen binnen de soennitische islam.32 Andere functies van de moskee zijn die 

als centrum voor de inzameling en distributie van aalmoezen (de zakāt), als plaats van 

vertrek en terugkomst voor de islamitische pelgrimages (waarvan de hadj de 

belangrijkste is) en als onderdak en tehuis voor armen en daklozen.33 

 Binnen de moskeeorganisatie zijn de belangrijkste functies die van de imam die het 

rituele gebed leidt, de khatīb die de prediking verzorgt en de muezzin die de 

gebedsoproep doet vanuit de minaret.34 In de huidige tijd is de functie van de prediking 

onderdeel gaan uitmaken van het takenpakket van de imam. Een moskee bestaat 

traditioneel uit een gebedsruimte, een ommuurde binnenplaats, tenminste één minaret 

en wasplaatsen voor de rituele reiniging. In de gebedsruimte zelf zijn een gebedsalkoof 

(de mihrāb) te vinden die de gebedsrichting naar Mekka aangeeft en een verhoogde 

preekstoel (de minbar).35 Hoewel de moskee in eerste plaats voor mannen is 

gereserveerd, is er vaak ook ruimte gemaakt voor vrouwen om te bidden. Zij hebben dan 
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 Wet inburgering, artikelen 3.1; 19.2 en 25.3 en Bijlage 10 bij artikel 3.7.3 van de Regeling inburgering. 
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 Bij de translitteratie van Arabische namen en begrippen worden de lange klinkers weergegeven door een 
horizontaal streepje te plaatsen boven een enkele klinker (ā, ī, ū). De hamza wordt weergegeven door een 
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 Enkele voorbeelden zijn: masged, mashid, mescid, jamia, camii. 
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een eigen ingang en bidden apart, of in een afgeschermd deel van de gebedsruimte. 

Moskeeën in Nederland zijn meestal georganiseerd in een stichting of vereniging, onder 

leiding van een bestuur. Het bestuur behartigt de financiële belangen van de 

moskeeorganisatie en zorgt voor het onderhoud van het moskeegebouw. In de regel 

stellen zij de imam aan en bepalen de inhoud van zijn werkzaamheden. Uitzondering 

vormen de moskeeën die zijn aangesloten bij de Diyanet36, het Turkse Directoraat van 

Godsdienstzaken: de imams worden rechtstreeks door de Turkse overheid aangesteld. 

Waar de taken van de imam vooral intern zijn gericht, zijn die van het moskeebestuur 

zowel van interne als externe aard. Het zijn vooral de besturen die de contacten met de 

omringende niet-islamitische samenleving moeten leggen en onderhouden, bijvoorbeeld 

met de gemeente.37 

 Als wordt gekeken naar de functie van de moskee, dan wordt er in de literatuur een 

onderscheid gemaakt tussen de religieuze en maatschappelijke functie.38 Shadid en Van 

Koningsveld onderscheiden er nog een: die van de identiteitsvorming. Zij onderscheiden 

de volgende functies: (1) de zuiver godsdienstige functie, (2) de maatschappelijk-

opvoedkundige functie, (3) de sociaalculturele functie en (4) de functie als 

identiteitssymbool.39 Het precieze onderscheid is niet altijd makkelijk te maken, omdat 

activiteiten in de moskee vaak multifunctioneel zijn. Een imam die vanuit zijn religieuze 

kennis advies geeft aan gelovigen over problemen waar ze in Nederland tegenaan lopen, 

combineert tenminste de maatschappelijke en de religieuze functie. Hetzelfde geldt voor 

Turkse les aan gelovigen: zo vervult de moskee de functie als identiteitssymbool, maar is 

er ook een sociaalculturele en maatschappelijk-opvoedkundige impact. In het geheel van 

activiteiten is hooguit te benoemen welke functie(s) het meest tot uiting komen in een 

bepaalde activiteit. In het kader van het onderzoek geeft een imam met het vijfdaagse 

gebed, de prediking op vrijdag en het geven van advies, invulling aan de primair 

religieuze functie binnen de moskee. Met activiteiten als lesgeven, een theehuis in de 

moskee en het organiseren van interreligieuze bijeenkomsten wordt uiting gegeven van 

de maatschappelijke functie van de moskee. 

1.5.7 Imam 

De Arabische titel van imām betekent leider, regering of heerschappij. De betekenis van 

het woord hangt af van de context waarin het gebruikt wordt. Voor sjiieten is de imam 

de titel geworden van de leider van de islamitische gemeenschap, voor soennieten is de 

titel gegeven aan de leider van de gemeenschappelijke, vijfdaagse gebeden. Ik wil hier 

niet een uitputtende lijst van betekenissen geven, maar me richten op de imamopvatting 

die in dit onderzoek centraal staat: dat is de persoon die tenminste de rol en functie van 

de gebedsleider in de moskee op zich neemt en verbonden is aan een moskeeorganisatie. 
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Het gebed in moskeeën wordt geleid door een vooraanstaand lid van de gemeenschap of 

door een speciaal voor dit ambt geworven en aangestelde imam. Volgens de orthodoxe 

opvatting moet de persoon met de meeste kennis van de koran of anders de oudste man 

voorgaan in het gebed.40  

 De titel van imam is niet beschermd maar wordt verkregen door het respect en de 

autoriteit die een iemand geniet in de gemeenschap. Respect en autoriteit verkrijgt een 

imam door zijn onbesproken gedrag en zijn religieuze kennis.41 In Nederland worden 

imams doorgaans betaald uit de middelen van de moskee zelf, door een nationale of 

internationale islamitische organisatie of door een buitenlandse overheid (zoals het 

geval is met imams van de Diyanet). Een imam kan op verschillende manieren aan een 

moskee verbonden zijn. Allereerst is er de informele of hulpimam: het gaat dan om een 

lid van de gemeenschap die de rol van gebedsvoorganger vervult, vaak op vrijwillige 

basis. Binnen de Turkse religieuze organisaties krijgen deze mensen de titel van imam-

hodja, of hodja.42 De geïnterviewde imam Burcu is verbonden als hodja aan de Stichting 

Islamitisch Centrum in Utrecht. Verder is er de professionele imam, die meestal door 

een moskeebestuur wordt aangetrokken en betaald. Zijn takenpakket kan naast het 

voorgaan in de rituele gebeden ook inhouden dat hij de vrijdagpreek houdt, het religieus 

onderwijs verzorgt, adviezen geeft aan de gelovigen en het vervullen van een rol bij 

passagerituelen. Professionele imams kunnen in verschillende dienstverbanden 

werkzaam zijn. Zo is er de imam die voor een bepaalde periode wordt aangesteld door de 

overheid van een land van herkomst, zoals het geval is met de Turkse Diyanet-imams, 

maar ook met bijvoorbeeld Marokkaanse imams die tijdens de ramadan 

moskeegemeenschappen in Nederland komen ondersteunen.43 Ook zijn er imams die in 

deeltijd werken, bijvoorbeeld in meerdere moskeeën. Zo heeft de geïnterviewde imam El 

Baghdadi tien jaar lang in drie verschillende Amsterdamse moskeeën gewerkt voordat 

hij hoofdimam werd van een Haagse moskee. Een andere respondent (Mellouk) werkt 

als hoofdimam in Almere en treedt op als invalkracht in een Amsterdamse moskee. De 

arbeidsvoorwaarden variëren sterk maar zijn vaak ondermaats: vaak moet een imam 

genoegen nemen met weinig loon en een zwakke rechtspositie.44 In het onderzoek 

spreek ik steeds over de rol en opvattingen van de imam die verbonden is aan een 

moskeeorganisatie, hetzij als vrijwilliger of als betaalde kracht, tenzij anders wordt 

vermeld. 

 Zoals bij de beschrijving van het begrip moskee al is genoemd, is de imam steeds 

meer functies gaan vervullen. Zijn functie is tegenwoordig nauw verbonden met de 

functie van de moskee. De imam geeft uitvoering aan de religieuze taken van gebed, 

prediking, onderwijs en advies. Daarnaast speelt hij een maatschappelijke rol. Die rol 

komt voor een belangrijk deel tot uiting in de primair religieuze taken: bijvoorbeeld door 

                                                           
40

 Volgens een overlevering van de profeet Mohammed. Zie Pedersen, p. 674. 
41

 Kranenborg, pp. 80-81. 
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de prediking over maatschappelijke onderwerpen of het geven van advies over profane 

aangelegenheden. Daarnaast is hij betrokken bij een deel van de maatschappelijke 

activiteiten van de moskee. Waar de imam de regisseur is van de religieuze activiteiten, 

is het moskeebestuur de regisseur van de maatschappelijke activiteiten van de moskee.45 

Daarnaast vervult de imam een functie bij de identiteitsvorming van de gemeenschap. 

Doordat het nog steeds regel is dat een imam uit het land van herkomst wordt 

aangetrokken, is de imam niet alleen vertegenwoordiger van een vorm van normatieve 

islam, maar ook van een religieuze traditie die etnisch-cultureel is bepaald. Uit het 

onderzoek van Boender kwam deze rol duidelijk naar voren: de imam is 

vertegenwoordiger van een vorm van islam die door afkomst, cultuur en geschiedenis is 

gevormd. Zo vervult hij de rol als identity marker voor de etnisch-culturele traditie van 

het herkomstland.46 In hoofdstuk vier zal uitgebreid worden stilgestaan bij aspecten als 

de rol, taken en positie van de imam binnen de moskee, maar dan vanuit het perspectief 

van de geïnterviewde imams. 

1.5.8 Scheiding van kerk en staat 

 

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 

 

Artikel 1 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 

geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

 

Artikel 6.1 

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in 

gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid 

volgens de wet. 

 

 

 

Ondanks het grote belang van het beginselprincipe van de scheiding van kerk en staat 

voor de organisatie van de maatschappij, is het niet letterlijk in de Grondwet opgenomen 

of elders wettelijk vastgelegd. Wel zijn de fundamenten van het beginsel grondwettelijk 

verankerd: in het gelijkheidsbeginsel (artikel 1) en de vrijheid van godsdienst (artikel 6). 

Waar de scheiding van kerk en staat in principe op neerkomt is dat de kerkelijke macht 

en de staatkundige macht niet in dezelfde handen mogen zijn. De kerk bemoeit zich niet 

met zaken van de staat en de staat mengt zich niet in kerkelijke zaken: er mag geen 
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sprake zijn van institutionele of rechtstreekse inhoudelijke zeggenschap over en weer.47 

Het zijn de beginselen van gelijkheid, godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en 

staat die het tegenwoordige beleid ten aanzien van religie bepalen.48 Waar de eerste twee 

constitutionele rechten zijn, is de scheiding van kerk en staat een theoretisch beginsel, 

waarvan de toepassing altijd is gebaseerd op interpretatie.49 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 

verschillende invullingen die Europese landen aan het beginsel geven. In Denemarken, 

Engeland en Griekenland is er het model van de staatskerk. Het model dat vanuit een 

sterk secularisme een strikte scheiding van kerk en staat nastreeft, vinden we in 

Portugal, Ierland en Frankrijk. Nederland is te scharen onder de landen die een model 

hebben waarin de samenwerking met geloofsgemeenschappen wordt gezocht, 

waaronder ook België, Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Italië. Hoe en in welke mate de 

samenwerking wordt gezocht verschilt per land. In Duitsland bepaalt de grondwet dat er 

geen sprake is van een staatskerk en wordt de institutionele autonomie van 

geloofsgemeenschappen gegarandeerd.50 In België subsidieert de overheid de oprichting 

en het onderhoud van bidhuizen en de lonen van geestelijken. In Nederland ligt de 

nadruk op pluriformiteit51 en de gelijke behandeling van de godsdiensten, wat zich 

bijvoorbeeld uit in het bijzonder onderwijs (artikel 23 van de Grondwet). Praktisch 

betekent het principe van de scheiding van kerk en staat dat de Nederlandse overheid 

(zoveel mogelijk) neutraliteit in acht dient te nemen als het gaat om religieuze en 

levensbeschouwelijke kwesties in de samenleving. Tegelijk dient de overheid ruimte en 

voorwaarden te scheppen voor de verschillende levensbeschouwelijke en godsdienstige 

richtingen in Nederland om in vrijheid naast elkaar te bestaan en hun godsdienst of 

levensbeschouwing uit te kunnen oefenen. Het recht van religieuze gemeenschappen om 

autonoom hun eigen voorgangers te mogen benoemen, wordt door de Adviescommissie 

voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in 2005 als een belangrijk onderdeel van de 

godsdienstvrijheid gezien.52 Maar tegelijk wordt daaraan toegevoegd dat dit niet 

betekent dat de overheid geen voorwaarden mag stellen aan de toelating en het verblijf 

van voorgangers die in het buitenland worden geworven, zolang die voorwaarden geen 

belemmering vormen voor de adequate godsdienstbeleving. De status van de imam is 

met een arrest van de Hoge Raad in mei 1986 wettelijk gelijk getrokken met die van 

predikanten, priesters en rabbijnen.53 Daardoor mag de overheid zich principieel niet 

bezighouden met de inhoudelijke rol van imam. 
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 Als wordt gekeken naar de opvattingen over hoe de scheiding van kerk en staat 

vormgegeven kan worden, zijn er twee uitersten: aan de ene kant is er de wens om tot 

een radicale scheiding van kerk en staat te komen, geschoeid op het Franse laïcisme. 

Religie mag geen enkele maatschappelijke rol vervullen en moet teruggedrongen worden 

naar de privésfeer. Dit standpunt wordt onder meer uitgedragen door filosoof Paul 

Cliteur die religies onderling als bron van conflict ziet. Hij is pessimistisch over de 

verenigbaarheid van de islam met een democratische rechtsorde, kenmerkend voor een 

assimilerende visie op culturele diversiteit.54 Aan de andere kant zijn er de aanhangers 

van het idee dat religie als fundament van normen, waarden en daardoor een 

gemeenschappelijke identiteit kan worden gezien. De Amsterdamse burgemeester Job 

Cohen ziet religie als een belangrijke bron van sociale cohesie die als sociaal vangnet en 

ankerpunt gemobiliseerd kan worden. Mensen die in economisch opzicht niet veel te 

verwachten hebben zouden zo niet marginaliseren. Dit standpunt ziet religie als een 

belangrijke maatschappelijke factor die de overheid kan gebruiken om tot een tolerante, 

multiculturele samenleving te komen, kenmerkend voor een pluralistische visie op 

culturele diversiteit.55 Een standpunt dat ertussenin geplaatst kan worden is dat van de 

rechtsfilosoof Bart Labuschagne. Hij pleit voor een „civiele religie‟: een gedeelde beleving 

van waarden in de samenleving als geheel, zoals die bijvoorbeeld tot uiting komt bij 

herdenkingen en vieringen, zoals de uitvaartdienst van André Hazes in een volle 

Amsterdam ArenA in september 2004. Voorbeelden van diep gedeelde waarden zijn: 

„nooit meer Auschwitz‟ en „geen discriminatie‟. Rituelen zouden door bestuurders zonder 

schroom gebruikt moeten worden om de gemeenschapszin te bevorderen.56 Centraal in 

het debat over de aard van de scheiding van kerk en staat is de vraag wat de rol en de 

plaats moet zijn van religie, en van alle gedragingen en opvattingen die als religieus 

kunnen worden gezien en wat de rol van de overheid daarbij moet zijn. De inburgering 

van imams is één van de vele onderwerpen waar de opvattingen en het debat over de 

scheiding van kerk en staat een uitwerking op hebben.  

 

1.6 Opbouw van het onderzoeksverslag 

Hoofdstuk 2 richt zich het landelijke overheidsbeleid op het gebied van integratie en de 

rol van religie in het algemeen en moslimminderheden en hun imams in het bijzonder. 

In het licht van het model van Maussen staan de strategische beleidskeuzen van de 

afgelopen 35 jaar centraal. Belangrijke ontwikkelingen in het maatschappelijke debat 

over integratie en islam worden daarbij betrokken. Hoofdstuk 3 richt zich op de 

Amsterdamse situatie: naast een beschouwing van het gemeentelijke integratiebeleid 

vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw, is er aandacht voor concrete casussen die als 
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voorbeeld dienen van gemeentelijk optreden ten aanzien van moslims, imams en 

moskeeën. Het hoofdstuk eindigt met de opvattingen van twee gemeenteambtenaren en 

een rijksambtenaar over de onderzoeksvraag. In hoofdstuk 4 ligt het perspectief van het 

verslag bij de imams en de religieuze kaart van Amsterdam. Na een beschouwing over 

zelforganisaties en een beschrijving van de belangrijkste Marokkaanse en Turkse 

(religieuze) organisaties in Amsterdam, komen de zeven geïnterviewde imams aan het 

woord. In dit hoofdstuk is alle ruimte gegeven aan hun opvattingen over de rol van de 

imam en de moskee in Nederland en bij de integratie van minderheden. Bij alle 

interviews, ook bij die met de ambtenaren, is speciale aandacht gegeven aan de relatie 

tussen overheden, imams en moskeeën. In hoofdstuk 5 tenslotte, wordt de verzamelde 

data met elkaar vergeleken. Het gaat dan zowel om de verzamelde opvattingen van de 

ambtenaren en imams als om de beschouwing van het beleid en de rol van het 

maatschappelijke debat over integratie en islam daarbij. Het hoofdstuk dient zo als 

beantwoording van de centrale vraagstelling en de verschillende deelvragen en eindigt 

met een lijst van kansen en knelpunten die er zijn voor de relatie tussen de overheid, 

imams en moskeeën en voor de integratie van imams. 
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2  Nederlands integratiebeleid en islam 

 

 

2.1 Opkomst van een pluriforme samenleving 

Na de Tweede Wereldoorlog is de demografische kaart van Nederland drastisch 

veranderd. De samenleving heeft in verschillende migratiegolven grote groepen mensen 

opgenomen. Het ging om Molukkers, gerepatrieerde Nederlanders (in de jaren vijftig), 

gastarbeiders uit Zuid-Europa, Marokko en Turkije (sinds de jaren zestig), rijksgenoten 

uit Suriname en de Antillen (in de jaren zeventig en tachtig) en groepen vluchtelingen en 

asielzoekers (in de jaren tachtig en negentig).57 Met de immigratie naar Nederland is ook 

de diversiteit in levensbeschouwingen toegenomen. Onder de migranten zijn moslims 

sterk vertegenwoordigd. Door hun verschillende herkomst, vormen Nederlandse 

moslims een sterk heterogene groep met wisselende oriëntatie en identificatie met de 

Nederlandse samenleving en de daarbij horende normen, waarden en gedragingen.58 

Het gaat bovendien om groepen waarvan inmiddels de tweede of zelfs de derde generatie 

in Nederland opgroeit. De eerste islamitische minderheid in Nederland bestond uit 

Molukkers die in hun woonoord in het Friese Balk in 1956 een moskee kregen, gebouwd 

en onderhouden door de Nederlandse staat.59 Samen met de opening van een moskee in 

Den Haag in het jaar ervoor, vormde dit de prille aanzet van de institutionalisering van 

de islam in Nederland. De WRR schat het aantal moslims in Nederland in 2004 op 

944.000, wat overeenkomt met 5,8 procent van de bevolking.60 Het aantal moskeeën 

aan het einde van 2003 is 453, waarvan 245 Turks, 150 Marokkaans, 33 Surinaams en 

25 ongeclassificeerd.61 Het aantal professionele imams dat de Nederlandse moskeeën 

bediend wordt in 2005 op ruim 400 geschat, waaronder 238 Turkse, 143 Marokkaanse, 

18 Surinaamse en 19 overige imams.62 Pas in de laatste vijftien jaar is er met het 

maatschappelijke debat over een Nederlandse imamopleiding en de aandacht voor 

                                                           
57

 Piet Kaashoek, Over macht, minderheden, media en moedertaal, www.pietkaashoek.com/4_m.htm, 
geraadpleegd op 9 juli 2008. 
58

 WRR 2001, p. 233. 
59

 Landman 1992, p. 35. 
60

 WRR 2006, p. 113-114. 
61

 Ibid., p. 118-119. Onder de ongeclassificeerde moskeeën vallen tenminste 2 Indonesische, 4 Pakistaanse, 1 
Somalische en 1 Bosnische moskeeën. 
62

 Boender 2007, p. 17. Deze aantallen worden in maart 2005 gemeld door de Nederlandse Moslim Omroep. 

http://www.pietkaashoek.com/4_m.htm


  

  30          IMAM IN AMSTERDAM  

radicaliseringsprocessen, ook meer aandacht gekomen voor de diversiteit onder moslims 

zelf. De diversiteit aan levensbeschouwingen onder nieuwkomers brengt met zich mee 

dat religie en integratie twee beleidsterreinen zijn die in de praktijk nauw met elkaar zijn 

verbonden. Waar de overheid de religieuze uitingen van minderheden verordineert, 

reguleert, intervenieert en subsidieert komen steeds weer – bewust of onbewust – 

grondwettelijke principes en interpretaties van die principes, om de hoek kijken. Zoals al 

in paragraaf 1.5.8 werd genoemd, zijn er drie principes die een belangrijke rol spelen in 

de relatie van beleid en religie: (1) het gelijkheidsbeginsel, (2) de godsdienstvrijheid en 

(3) de scheiding van kerk en staat die uit de eerste twee voortvloeit. Bij de 

beleidsvorming op het gebied van integratie spelen de landelijke en gemeentelijke 

overheden ieder hun eigen rol. De rol van de rijksoverheid ligt vooral op het gebied van 

regelgeving, financiering en aansturing, de rol van de gemeente ligt vooral bij de 

uitvoering, aanbesteding en de lokale inpassing van de inburgering. Integratie is een 

thema dat zich naast de inburgering vertaalt op verschillende beleidsterreinen, zoals 

onderwijs, sociale cohesie en de bestrijding van discriminatie en radicalisering. 

Daardoor hebben gemeenten zelf de nodige speelruimte om vanuit een eigen visie beleid 

te maken op de terreinen die met de integratie, minderheden en religie te maken 

hebben. 

 

Dit hoofdstuk schetst de ontwikkeling van het Nederlandse naoorlogse integratiebeleid 

en de rol van religie in het algemeen en moslims en hun imams in het bijzonder. 

Centraal staan de strategische beleidskeuzen van de afgelopen 35 jaar als reactie op het 

ontstaan van een pluriforme samenleving, en daarmee samenhangend het publieke en 

politieke debat over integratie, inburgering en de multiculturele samenleving. Bij de 

beschrijving zal bijzondere aandacht worden gegeven aan de plaats van de islam en van 

geestelijke bedienaren in beleid en debatten. In de literatuur over het Nederlandse 

integratiebeleid is steeds dezelfde grove driedeling terug te vinden die ik hier ook zal 

volgen: (1) de jaren zestig en zeventig, (2) de jaren tachtig en (3) de jaren negentig tot 

heden. Beleidsmatig zijn deze perioden te typeren met (1) categoraal, (2) minderheden- 

en (3) integratiebeleid.63 In het licht van de aandacht en rol die de islam heeft gespeeld, 

typeert Shadid deze perioden met (1) veronachtzaming, (2) bewustwording en etnisering 

en (3) de stigmatisering en uitsluiting van de islam.64 Het model van Maussen (zie 

paragraaf 1.5.4) met de assimilerende, marginaliserende visie, pluralistische en 

dialogische visies op culture diversiteit zal als kader dienen om de ontwikkelingen te 

duiden.  
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2.2 Periode tot en met de jaren zeventig: categoraal beleid 

Voor de komst van een pluriforme samenleving was er sprake van een uniforme 

samenleving waar een proces van natievorming sinds het midden van de negentiende 

eeuw zijn sporen had nagelaten. Eenheid in taal en cultuur waren vanzelfsprekend 

belangrijk pijlers voor de nationale identiteit. Beleid ten opzichte van migranten ontstaat 

pas in de jaren zestig, daarvoor was er geen sprake van een uitgesproken visie op 

culturele diversiteit. Hooguit is te stellen dat het denken vanuit een enkele nationale 

identiteit typerend is voor een assimilerende visie op culturele diversiteit. Met de komst 

van migranten is sinds de laat jaren zestig de pluralistische visie op culturele diversiteit 

in opkomst. Vanaf 1971 komt de term „multiculturalisme‟ in zwang. Nederland adopteert 

begin jaren zeventig een multiculturele benadering die assimilatie verwerpt en tolerantie 

en respect voor culturele diversiteit uitdraagt.65 In de jaren vijftig en zestig kan 

Nederland nog worden getypeerd als emigratieland waar geen beleid wordt gevoerd voor 

de instroom van immigranten. Hoewel er al vanaf 1948 gastarbeiders worden geworven 

uit Spanje, Italië en later ook uit Turkije en Marokko, stelt de Nota Buitenlandse 

Werknemers in 1970 nog nadrukkelijk dat Nederland geen immigratieland is.66 Toch 

vinden naast gastarbeiders ook rijksgenoten uit de voormalige koloniën hun weg naar 

Nederland: vooral mensen van de Molukken (al in de jaren vijftig), de Antillen en uit 

Suriname. Tussen 1975 en 1980 maken veel Surinamers gebruik van de mogelijkheid om 

zich in Nederland te vestigen. De sterke toename van de migratie was door de overheid 

niet voorzien, wat leidde tot problemen bij de opvang en begeleiding. In de jaren 

zeventig wordt er verspreid over verschillende departementen beleid geschreven voor 

verschillende doelgroepen: Surinamers, Antillianen, Molukkers, woonwagenbewoners 

en zigeuners vallen onder het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 

Werk, vluchtelingen vallen onder de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken 

en gastarbeiders vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. Vanwege het accent op de verschillende doelgroepen wordt het 

beleid getypeerd als categoraal (welzijns)beleid.67 Waar het beleid voor gastarbeiders 

zich richtte op de inpassing en sociale participatie van de groep, ging het bij de 

Antillianen en Surinamers om het verkleinen van hun sociaaleconomische achterstand. 

Omdat werd aangenomen dat het verblijf van gastarbeiders tijdelijk zou zijn, werd 

ingezet op het bevorderen van de remigratie onder het motto „integratie met behoud van 

eigen identiteit‟. Uitvloeisel van deze gedachte was het onderwijs in de eigen taal en 

cultuur68, het bevorderen van de tijdelijkheid van gastarbeid en de beheersing van 

arbeidsmigratie. Ook is ingezet op het zo optimaal mogelijk laten deelnemen van 

migranten aan de Nederlandse samenleving door hun integratie, emancipatie en 

maatschappelijk functioneren te bevorderen. De insteek op tijdelijk verblijf en behoud 
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van eigen taal en cultuur is kenmerkend voor de marginaliserende visie op culturele 

diversiteit: er was sprake van een zekere segregatie (bijvoorbeeld de aanvankelijke 

opvang van Mollukkers in „woonoorden‟) waarbij zelforganisatie door de overheid niet 

nodig werd geacht. 

 In 1979 constateert Penninx dat de term integratie in de beleidsstukken vaak wordt 

gebruikt, maar inhoudelijk niet wordt omschreven.69 Afgaande op het gebruik werd 

volgens hem vooral de „inpassing‟ van migranten in maatschappelijke verbanden 

genoemd. Shadid stelt op zijn beurt vast dat er in de wetenschappelijke publicaties van 

die tijd wel werd gesproken van gastarbeiders, buitenlandse werknemers en etnische 

minderheden maar dat er vrijwel geen sprak was van de islam als religie.70 Waar de 

periode tot het einde van de jaren zeventig wordt gekenmerkt door een categorisering en 

versnippering van het beleid, kenmerkt Shadid deze periode in het licht van de beperkte 

aandacht voor de religieuze achtergrond van migranten als de periode van de 

veronachtzaming van de islam.71 De religieuze infrastructuur onder moslims in 

Nederland is tot het einde van de jaren zeventig grotendeels niet bestaand en 

onontwikkeld. Gebeden worden verricht in huiskamers of in fabrieksruimtes. De 

voorganger van het gebed is hij die over genoeg religieuze kennis beschikt en voor de 

gelegenheid als imam optreedt. Wel worden er voor de religieuze feesten en de 

vastenmaand Ramadan imams uitgezonden vanuit Turkije en Marokko voor religieuze 

lessen en preken. Eind jaren zeventig waren er nog maar een handjevol imams die 

fulltime in die hoedanigheid werkzaam waren.72 

 

2.3 De jaren tachtig: minderhedenbeleid 

Het WRR-rapport Etnische minderheden uit 1979 was een belangrijk ijkpunt voor de 

discussie die leidde tot een hernieuwde focus van het overheidsbeleid, van categoraal 

beleid naar minderhedenbeleid. Met het rapport wordt gebroken met het idee dat het 

verblijf van gastarbeiders van tijdelijke aard is. Daarom wordt er opgeroepen tot een 

„beleidsintensivering‟ gericht op problemen op sociaaleconomisch gebied en een 

integratieproces waarin zowel minderheden als de meerderheidsgroep een rol hebben en 

verantwoordelijkheid dragen.73 Als reactie op het rapport kondigt het kabinet een nota 

Minderhedenbeleid aan, die via een conceptnota in 1981 leidt tot een definitieve nota in 

1983. Uitgangspunten voor het toekomstige beleid zijn: “het permanente verblijf van 

etnische minderheden, wederzijdse aanpassing in een multiculturele samenleving met 

gelijke kansen voor autochtonen en allochtonen zonder gedwongen assimilatie en 
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segregatie, en een gelijkwaardige sociale en economische positie”74. Het motto 

„integratie met behoud van de identiteit‟ krijgt in die tijd een andere betekenis: het 

behoud van eigen identiteit stimuleert de emancipatie in eigen kring, en dat zou weer 

van invloed zijn op de integratie in de Nederlandse samenleving. Partijen als het CDA, 

de PSP en de CPN mobiliseren het motto om een belangrijke rol toe te kennen aan 

(religieuze) zelforganisaties in het emancipatieproces van minderheden. De PvdA op 

haar beurt neemt geheel afstand van het credo. Uit onderzoek van Fermin blijkt dat de 

term „emancipatie‟ tussen 1980 en 1994 in het politieke debat geleidelijk aan wordt 

vervangen door „integratie‟.75 Fermin erkent dat beide begrippen omstreden zijn, omdat 

de betekenis bepaald wordt door het ingenomen standpunt, of om in termen van dit 

onderzoek te spreken, door visies op culturele diversiteit. 

In zeker opzicht is integratie een ruimer begrip dan emancipatie en kan het toegepast 

worden op alle vormen van inpassing, variërend van assimilatie tot pluralisme. Bovendien 

heeft het betrekking op algemene processen van de integratie van de samenleving en een 

samenlevingsideaal. (…) Emancipatie is een specifieker begrip, dat bovenal georiënteerd 

is op de belangen en ontplooiingskansen van minderheidsgroepen. Het begrip verwijst 

vaak naar processen van bewustwording, groepsgewijze emancipatiestrijd, 

mentaliteitsverandering en fundamentele maatschappijveranderingen. Emancipatie heeft 

een sterkere maatschappijkritische connotatie dan integratie.
76

 

 

Het adopteren van de term integratie betekent niet zozeer een verschuiving in de 

heersende opvattingen op culturele diversiteit, maar een verbreding van het 

beleidsterrein dat zich bezighoudt met de positie van minderheden in de samenleving. 

De negatieve houding tegenover zelforganisatie onder de eerste generatie van migranten 

in vooral de jaren tachtig is kenmerkend voor de marginaliserende visie op culturele 

diversiteit. Migranten konden in beperkte vorm vasthouden aan hun levenswijze, zoals 

bidden in gebedsruimten en dromen van een terugkeer naar het land van herkomst. 

Achter die gedachte ging de verwachting schuil dat de tweede en derde generaties bereid 

zouden zijn om gaandeweg afstand te doen van de „archaïsche‟ en traditionele 

opvattingen van hun ouders.77 

 Het was pas aan het begin van de jaren tachtig dat religie een marker werd bij het 

integratiebeleid. De ontwikkeling die religie een steeds centralere rol geeft in het 

politieke debat over integratie en minderheden wordt gevoed door binnenlandse en 

buitenlandse ontwikkelingen waarbij de islam en overwegend islamitische landen in het 

nieuws komen. Belangrijke gebeurtenissen in de jaren tachtig zijn de Iraanse revolutie 

van 1979 en de Rushdie-affaire van 1989, in het huidige debat zijn dat de aanslagen in 

New York en Washington op 11 september 2001, de moord op Theo van Gogh in 2004 en 

meer algemeen de anti-islamitische retoriek van Pim Fortuyn (gest. 2002) en Geert 
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Wilders. In de loop van de jaren tachtig maakt de toename van het aantal migranten 

(onder meer door gezinshereniging) en de oprichting van honderden moskeeën de islam 

zichtbaar in het straatbeeld. Het zorgt voor een bewustwording onder de bevolking en 

politiek van de islamitische achtergrond van enkele minderheden. Vooral voor de 

Marokkaanse en Turkse groepen wordt het etnische label steeds meer ingewisseld voor 

een religieus label.78  

 Onwetendheid, een achterblijvende sociaal-maatschappelijke positie van vooral de 

Marokkaanse minderheid en de negatieve berichtgeving over de islam hebben niet 

gezorgd voor een positieve beeldvorming over de islam. Vanaf het einde van de jaren 

tachtig is er een debat waarin gezocht werd naar de grenzen van de multiculturele 

samenleving, gekoppeld aan twijfels over de verenigbaarheid van de islam met de 

westerse cultuur. Het laatste woord in deze discussie is nog steeds niet gezegd, de 

onderwerpen spelen nog steeds een rol in het integratiedebat. Shadid brengt twee 

bezwaren in tegen de godsdienstige etikettering vanaf de jaren tachtig.79 Ten eerste heeft 

volgens hem de identificering met de islam een meer sociaalculturele basis dan een 

religieuze, omdat maar weinig mensen die zeggen moslim te zijn ook daadwerkelijk 

regelmatig een moskee bezoeken. Ten tweede vindt hij de verwijzing naar religie niet 

afdoende om gedrag, percepties en verlangens te verklaren van als moslim gelabelde 

groepen, maar moeten ook sociaaleconomische en culturele factoren worden 

meegenomen. 

 

Met de toename van het aantal moskeeën in de jaren zeventig neemt ook de behoefte 

aan geestelijke voorgangers of imams toe. In de Vreemdelingencirculaire van 1982 

werden in het bredere kader van de positie van buitenlandse werknemers regels gesteld 

aan de toelating van geestelijke bedienaren. Daarna is het beleid verschillende malen 

gewijzigd, maar de grote lijn is hetzelfde gebleven: de uitnodigende organisatie moet 

zorgen voor huisvesting en levensonderhoud van de imam. Tegen de komst van een 

imam mogen geen bezwaren bestaan op grond van de openbare orde of nationale 

veiligheid en hem moet voor zijn komst naar Nederland een machtiging tot voorlopig 

verblijf zijn verleend, zodat het ministerie altijd nog de toelating van een imam kan 

tegenhouden.80 Het verblijf wordt toegestaan voor de duur van de werkzaamheden, 

daarna dient de betrokkene Nederland te verlaten.81 Een andere discussie die in de jaren 

tachtig opkomt is die naar de wenselijkheid van imamopleidingen in Nederland naast de 

enkele particuliere opleidingen die al bestonden. De praktijk was en is nog steeds dat 

moskeeën hun imams voornamelijk uit het buitenland aantrekken. Vooral buiten de 

islamitische gemeenschappen leefde het idee dat in Nederland opgeleide imams meer 

bekend zouden zijn met de Nederlandse samenleving. Ze zouden een brugfunctie 
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kunnen vervullen tussen de moslimgemeenschappen en de rest van de samenleving en 

zo een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de integratie van minderheden. De 

werkgroep Waardenburg pleitte al in 1983 voor een door de overheid erkende en 

gesubsidieerde imamopleiding. Ondanks initiatieven om een opleiding van de grond te 

krijgen, was de tijd toen nog niet rijp voor een imamopleiding.82 Het debat over het 

toekennen van rechten en faciliteiten aan minderheden, zoals in het geval van een 

imamopleiding of islamitische basisscholen, laat zien dat de vrijheid van godsdienst en 

het streven naar integratie zowel als een positief als een negatief argument worden 

gebruikt voor staatssteun. Tegenstanders zien juist negatieve gevolgen voor de integratie 

omdat het in het geval van islamitische scholen zou leiden tot segregatie, iets wat 

kenmerkend is voor de marginaliserende visie op integratie. Voorstanders hopen door 

het subsidiëren van scholen en moskeeën juist bij te dragen aan een Nederlandse vorm 

van islam, onafhankelijk van buitenlandse financiers, iets wat kenmerkend is voor de 

pluralistische visie op integratie. In de discussie over een Nederlandse imamopleiding 

speelde vooral dit laatste argument een belangrijke rol.83 In de jaren tachtig groeit onder 

wetenschappers en beleidsmakers het besef dat toegepast beleidsonderzoek onder met 

name moslims nodig is voor een adequate aanpak van de problematiek van 

minderheden op sociaaleconomisch gebied en bij het onderwijs en de 

gezondheidszorg.84 

 

2.4 De jaren negentig: integratiebeleid 

Belangrijke verandering in de jaren negentig is de verschuiving van minderhedenbeleid 

naar integratiebeleid en van de minderhedentypering naar de typering in allochtonen en 

autochtonen. Om meer vooruitgang te boeken op de terreinen van “wonen, weten en 

werken” richt de focus zich meer op het individu dan op hele groepen en krijgt het beleid 

een meer decentrale uitwerking.85 Ondanks het islamdebat waarin kritische noten 

worden gezet bij de aanwezigheid en integratie van grote groepen moslims, is de 

pluralistische visie op integratie dominant en wordt zelforganisatie onder minderheden 

als iets positiefs gezien. De nieuwe herijking van het integratiebeleid vindt plaats met het 

WRR-rapport Allochtonenbeleid uit 1989. Het rapport concludeert niet alleen dat de 

aanwezigheid van immigranten een blijvend verschijnsel is, maar ook de immigratie zelf. 

Vanwege de hoge werkloosheid onder minderheden van 40 procent richt het 

integratiebeleid zich op het vergroten van de arbeidsparticipatie en het daarvoor 

benodigde onderwijs. De focus op het individu uit zich in de nadruk die de regering legt 

op het begrip „burgerschap‟: het gaat voortaan om de eigen verantwoordelijkheid en de 

rechten en plichten van iedere burger. In het rapport is slechts sporadisch aandacht voor 
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de islam, bijvoorbeeld als het gaat over de regulering van islamitische slagers en de rol 

van koranonderwijs.86 Dit in tegenstelling tot de rol die de islam speelt in het 

integratiedebat. De discussies over de vermeende negatieve effecten van cultuur en 

religie steken in 1991 weer de kop op. Hoewel een pluralistische visie op culturele 

diversiteit het landelijke integratiebeleid kenmerkt, worden vooral de marginaliserende 

en in mindere mate de assimilerende visie uitgedragen in het debat. Belangrijke aanzet 

wordt gegeven door VVD‟er Frits Bolkestein die vindt dat het bevorderen van 

zelforganisaties juist een negatief effect heeft op de integratie. Buiten de politieke arena 

stelt hij de vraag aan de orde in hoeverre de islam en de westerse cultuur met elkaar 

verenigbaar zijn.87 Twee jaar later wordt hij in zijn pleidooi bijgestaan door het boek 

Clash of civilizations van Samuel Huntington uit 1993, waarin de oorzaak van conflicten 

wordt gevonden in de historische, culturele en religieuze verschillen tussen de 

„wereldbeschavingen‟. In 1997 doet Pim Fortuyn een belangrijke bijdrage aan het debat 

met zijn pamflet Tegen de islamisering van onze cultuur, waarin hij vooral de 

vermeende intolerantie van moslims ten opzichte van vrouwen en homoseksuelen 

bekritiseert. De islamkritiek heeft er toe geleid dat onder een deel van de politici, 

wetenschappers en opiniemakers het idee is gaan leven dat de islam als onverenigbaar 

moet worden gezien met de basiswaarden van de westerse cultuur en zodanig als 

bedreiging van de democratische en seculiere rechtsorde.88 Dat een belangrijk deel van 

het electoraat zich in deze kritiek kan vinden, wordt geïllustreerd door de politieke 

opkomst van Pim Fortuyn in 2001 en 2002 en meer recentelijk in het electorale succes 

van de Partij van de Vrijheid van Geert Wilders in 2006. 

 In de politiek komen in 1993 de imamopleidingen opnieuw ter discussie te staan. Het 

leidt tot een advies van de Onderwijsraad in 1994 waarin wordt geconstateerd dat de 

overheid in beperkte zin een voorwaardenscheppende rol kan vervullen bij het tot stand 

komen van een vooropleiding in het voortgezet onderwijs. In 1996 voert Landman 

onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

naar de mogelijkheden op dit gebied. Hij concludeert dat het in de praktijk lastig is om 

uren in het voortgezet onderwijs vrij te maken voor een imamopleiding en dat er 

onvoldoende draagvlak bestaat voor een imamopleiding op bestaande scholen. Hij ziet 

wel mogelijkheden voor islamonderwijs op scholen met veel moslimleerlingen, maar legt 

het initiatief daarvoor bij de scholen neer. Op grond van het principe van de scheiding 

van kerk en staat, past de overheid een reagerende rol bij de voorbereiding van een 

imamopleiding, en geen initiërende rol.89 Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid 

en Cultuur publiceert in 1994 de minderhedennota Investeren in Integreren en de 

Contourennota Integratiebeleid Etnische Minderheden. De eerste nota vormt de 

springplank voor het latere nieuwkomersbeleid (vanaf 1996) en legt een grote nadruk op 
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het bevorderen van de sociale cohesie en de decentrale aanpak van de integratie. Het 

zwaartepunt van de invulling en uitvoering van de integratie komt bij de lokale overheid 

te liggen. Met de Contourennota verandert minderhedenbeleid definitief in 

integratiebeleid. Grote problemen in 1994 zijn het aanhoudende immigratieoverschot 

dat leidde tot geconcentreerde huisvesting, de stijgende werkloosheid onder allochtonen 

en de dreiging van een verminderd publiek draagvlak voor integratie.90 In het debat over 

de Contourennota pleit de VVD voor een actief beleid om met name de islamitische 

groeperingen de Nederlandse normen en waarden bij te brengen.91 

 In de Vreemdelingencirculaire van 1994 wordt ook de groep van godsdienstleraren 

nader gedefinieerd en opgenomen binnen de categorie geestelijke bedienaren. Rode lijn 

in de jaren negentig is een beleid waarin de geestelijke bedienaren een aantal 

beperkingen van hun mogelijkheden ondervinden: de groep is werkvergunningplichtig 

en mag alleen voor de duur van de werkzaamheden in Nederland verblijven. Hoewel de 

regels voor gezinshereniging en gezinsvorming van toepassing waren op de geestelijke 

bedienaren, worden de gezinsleden niet toegelaten tot de arbeidsmarkt. Met de 

Vreemdelingenwet en –besluit uit 2000 moet een geestelijke bedienaar bovendien een 

zgn. „bewustverklaring‟ tekenen waarin de beperkingen wat betreft zijn werkzaamheden 

en verblijf zijn vastgelegd. In de praktijk blijkt de overheid tot 2000 erg soepel in het 

toelaten van geestelijke bedienaren. Wel wordt in 1990 bepaald dat de overheid geen 

verschillende beleidslijnen kan hanteren ten aanzien van verschillende godsdienstige 

organisaties. Leidend principe bij de toelating is nog steeds dat er tegen de komst en het 

verblijf geen bezwaren mogen zijn uit het oogpunt van de openbare rust, de openbare 

orde of de nationale veiligheid. 

 Samenhangend met de keuze voor een decentrale aanpak van de integratie worden in 

1998 het grotensteden- en integratiebeleid samengebracht onder een enkele minister in 

het kabinet Kok II. De nota Kansen krijgen, kansen pakken uit 1998 schetst de 

hoofdlijnen van het nieuwe beleid. De primaire doelstelling is de realisering van actief 

burgerschap: iedereen wordt zelf verantwoordelijk geacht voor zijn of haar plaats in de 

samenleving. Het integratiebeleid moet zich daarom richten op het vervullen van de 

condities voor de ontplooiing en uitoefening van ieders burgerschap. Om dit mogelijk te 

maken treedt in september 1998 de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) in werking. 

Zoals de naam al aangeeft, wordt ook het nieuwkomersbeleid verder uitgewerkt. Met de 

invoering van de WIN gaf het kabinet de Regionale Opleidingen Centra (ROC‟s) de 

opdracht om educatie en beroepsonderwijs voor allochtone burgers en hun kinderen 

samen te voegen.92 Het inburgeringsbeleid is erop gericht nieuwkomers de eerste stap 

aan te bieden die leidt tot zelfstandig deelnemen aan de maatschappij: door inburgering 

worden nieuwkomers in staat gesteld aansluiting te vinden bij educatie en arbeidsmarkt. 

Ook moet het integratieproces maatschappelijke achterstand zoveel mogelijk 
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voorkomen. Het streven is er dan ook op gericht dat de nieuwkomer spoedig 

zelfredzaamheid bereikt.93 Nieuwkomers zijn verplicht om aan een 

inburgeringsprogramma deel te nemen.94 Hoewel nieuwkomers die tijdelijk in 

Nederland verblijven niet onder die plicht vallen, zijn geestelijke bedienaren dat 

vanwege de aan hen toegekende maatschappelijke rol wel. Naast dat ze zich alleen 

moeten kunnen redden in Nederland, moeten ze ook kunnen voldoen aan de 

verwachtingen van hun geloofsgemeenschap in de Nederlandse context. 

 In 1998 is de regering nog gematigd positief over de rol die levensbeschouwing en 

religie kunnen spelen bij de integratie van nieuwkomers. Organisatorische verbanden, 

zoals zelforganisaties, zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de integratie 

van hun leden in Nederlandse samenleving.95 Maar tegen het einde van de jaren 

negentig worden er steeds meer vraagtekens gezet bij de effectiviteit van het 

integratiebeleid. In Kansen krijgen, kansen pakken en in een rapport van de Algemene 

Rekenkamer over het integratiebeleid uit 1999 komt men terug op de vermeende 

kwetsbaarheid van de etnische minderheden in Nederland. Kritiek is er op de 

onvoldoende geformuleerde doelen en resultaten van de meeste genomen 

integratiemaatregelen en de ontbrekende onderlinge aansluiting en coördinatie. De 

uitvoering door de ROC‟s schiet tekort, en op de WIN werd vrij snel na de invoering veel 

kritiek geleverd, zowel op de wet zelf als op de uitvoering door de gemeenten. Bij de 

gemeenten worden de vrijblijvendheid en het niet functionerende sanctiebeleid als 

knelpunten gezien voor een goede integratie.96 

 Om tot verbetering van het inburgeringsproces te komen, wordt in 1999 de Taskforce 

Inburgering opgericht onder leiding van de Ella Vogelaar, de huidige minister voor 

Wonen, Wijken en Integratie. De Taskforce gaat zich richten op de decentrale aanpak: 

via een regionale aanpak worden de grootste gemeenten direct ondersteund bij het 

doorvoeren van verbeteringen. Er worden ontwikkeltrajecten gekozen die vooral gericht 

zijn op de praktische uitvoering en de organisatie door de gemeenten. Ook komt er een 

platform voor de verzameling en verspreiding van ervaringen en kennis. Nieuw in de 

aanpak zijn de duale trajecten: dit zijn inburgeringstrajecten waarbij taallessen 

gecombineerd worden aangeboden met oriëntatie op maatschappij, werk of opleiding 

om zo tot een betere en effectievere inburgering te komen.97  Tijdens de werkzaamheden 

van de Taskforce verschijnt een onderzoek door de werkgroep IBO met een aantal 

verbeteringsvoorstellen die ondertussen deel uitmaken van de inburgeringspraktijk: de 

introductie van de inburgeringstoets; de mogelijkheid van financiële en/of juridische 
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consequenties voor de inburgeraar aan het wel of niet halen van de inburgeringstoets en 

het loslaten van de gedwongen winkelnering.98 De Taskforce Inburgering beëindigt in 

2002 zijn werkzaamheden om vervangen te worden door het Frontoffice Inburgering. 

Ook dit project dient als tijdelijke ondersteuningsorganisatie van gemeenten en gaat een 

belangrijke rol spelen bij de in- en uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel onder 

de Wet inburgering vanaf 2007. 

 

2.5 De jaren 2000-2008 

In januari 2001 wordt de herziene Vreemdelingenwet 2000 ingevoerd. Het belangrijkste 

verschil met de Vreemdelingenwet van 1994 is het vereenvoudigen van het systeem van 

verblijfsvergunningen: het aantal verblijfstatussen wordt teruggebracht, de procedures 

worden vereenvoudigd en het doorprocederen voor een hogere status is niet meer 

mogelijk.99 De verscherping van de voorwaarden voor gezinshereniging en -vorming 

hangt samen met de oproep tot aanscherping van het inburgeringsbeleid die in de loop 

van 2000 en 2001 steeds vaker wordt gedaan. Paul Scheffer geeft het integratiedebat een 

impuls door in zijn artikel Het multiculturele drama te wijzen op de achterstandspositie 

van minderheden en de hopeloos tekortschietende integratie.100 Hij komt tot de 

conclusie dat “werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit [zich ophopen] bij 

de etnische minderheden” en dat er sprake is van een „pacificatie-democratie‟ en een 

„kosmopolitische illusie‟ die zullen leiden tot een multicultureel drama. Hij pleit voor een 

duidelijke formulering van de Nederlandse meerderheidsidentiteit tegenover het oude 

„integratie met behoud van eigen identiteit‟-denken waarin zowel allochtonen als 

autochtonen kunnen delen. Het artikel krijgt veel aandacht en zorgt voor veel reacties. 

Er wordt een debat in de Tweede Kamer gewijd aan het artikel wat leidt tot het instellen 

van een parlementair onderzoek door de commissie Blok. De nota Integratie in het 

perspectief van immigratie uit 2001 is mede gevormd door het brede debat. De nota 

wijst op de wederkerigheid van integratie van minderheden en legt een nadruk op het 

oplossen van achterstanden. Een breed gedeelde mening in de politiek is dat “een zekere 

„culturele‟ aanpassing van migranten mag worden verwacht”.101 Toch was het alleen het 

CDA dat een oorzakelijk verband legde tussen de sociaaleconomische problemen van 

minderheden en de “culturele vereenzelvigheid van sommige allochtonen”.102 Het zijn de 

eerste tekenen van een verschuiving van de pluralistische naar de dialogische visie op 

culturele diversiteit. Verschillende gemeenten hadden aan het einde van de jaren 

negentig al gekozen voor een standpunt die getuigt van een dialogische visie103: het idee 

dat cultuur niet vaststaat en dat migranten steeds weer opnieuw hun positie moeten 
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bepalen ten opzichte van de zich ontwikkelende dominerende culturele normen en 

waarden. Het label „diversiteitsbeleid‟ maakt zijn opgang, als uiting van het idee dat 

iedereen verschillend is, en dat er met openheid en dialoog wederzijds begrip kan 

worden gekweekt en mogelijke spanningen kunnen worden voorkomen. 

 Naast de twijfels bij het slagen van de multiculturele samenleving blijft de vraag over 

de verenigbaarheid van de islam met de basiswaarden van de westerse cultuur spelen in 

de integratiediscussie. De aanslagen op 11 september 2001 en de opkomst van Pim 

Fortuyn in hetzelfde jaar dragen bij aan een breed gedragen negatieve houding 

tegenover de islam en moslims. Met Fortuyns constatering dat de islam een achterlijke 

cultuur is104, doorbreekt hij in de ogen van de aanhangers van de „linkse kerk‟-gedachte 

een taboe dat tot dan toe in het politieke debat had bestaan.105 Hoewel Fortuyn later zijn 

retoriek afzwakt om de deur open te houden voor regeringsdeelname met het CDA, 

maakt hij van integratie een centraal thema voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2002. 

Het publieke debat in Nederland over de islam wordt in deze periode sterk gedomineerd 

door niet-moslims en een aantal ex-moslims, zoals Ayaan Hirsi Ali. Zij dragen het beeld 

uit van een islam dat moet worden begrepen als een allesbepalende drijfveer voor het 

handelen van gelovigen. De islam zou de moderniteit nog niet, of nog niet voldoende, 

hebben ondergaan en daarom moderne waarden als gelijkheid en individuele vrijheid 

onvoldoende hebben geabsorbeerd. Daarmee wordt – vaak impliciet – door islamcritici 

gesteld dat moslims gemankeerde burgers in de moderne Nederlandse samenleving 

zijn.106 In het beleid is integratie steeds minder vrijblijvend. In het regeerakkoord van 

het kabinet Balkenende I in 2002 wordt voor het eerst een inburgeringsplicht 

opgenomen voor uitkeringsafhankelijke oudkomers. De coördinatie van het 

integratiebeleid verplaatst van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar het 

ministerie van Justitie en er komt een minister voor Vreemdelingenzaken en 

Integratie.107 In 2004 verschijnt het eindrapport van de tijdelijke commissie 

integratiebeleid onder leiding van Stef Blok over het integratiebeleid. De commissie 

concludeert dat de integratie deels tot geheel als een succesvol kan worden gezien, maar 

dat het gevoerde integratiebeleid daar maar in beperkte mate aan heeft bijgedragen. De 

commissie pleit voor een doortastender en beter gecoördineerd integratiebeleid waarbij 

de vrijblijvendheid zou moeten verdwijnen. Onder het ministerschap van Rita Verdonk 

(2003-2006) worden deze aanbevelingen uitgewerkt. In haar beleidsbrief 

Integratiebeleid Nieuwe Stijl formuleert zij de doelstelling van integratie als gedeeld 

burgerschap voor allochtonen en autochtonen. Gedeeld burgerschap houdt in dat er 

Nederlands wordt gesproken en dat men zich houdt aan de basale Nederlandse normen. 

Basale normen zijn normen die het mogelijk maken in vrijheid en naar eigen inzicht deel 

te kunnen nemen aan de samenleving: van het voorzien in je eigen levensonderhoud tot 
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het eerbiedigen van wetten en regels.108 Vooruitlopend op een nieuwe wet op de 

inburgering verschijnt in april 2004 de contourennota Herziening van het 

inburgeringstelsel waarin het integratiebeleid opnieuw wordt geijkt: 

Centraal voor dit kabinet staat de noodzaak om met inburgering betere resultaten te 

bereiken. Om deze betere resultaten te bereiken acht het kabinet een wezenlijke omslag in 

de visie op inburgering een voorwaarde. Daarvoor is een nieuw inburgeringsstelsel nodig, 

waarin de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige voorop staat.
109 

 

Nadat de eerste consultaties over het wetsontwerp in februari 2005 begonnen, wordt de 

Wet inburgering op 29 november 2006 goedgekeurd door de Eerste Kamer. In maart 

2006 werd de Wet inburgering in het buitenland ingevoerd, als voorloper van de 

inburgeringsplicht die in de Wet inburgering zou worden vastgelegd: de wet is een 

wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en bepaalt dat inwoners van sommige landen 

wel, en van andere landen niet een verplicht examen moeten afleggen bij de aanvraag 

voor een verblijf in Nederland. In het examen wordt kennis van de Nederlandse taal, 

cultuur en geschiedenis getoetst.110 

  Omdat “de geestelijke bedienaar de achterban steun [kan] geven bij het bepalen van 

de houding ten aanzien van de ontvangende samenleving”111, zijn geestelijke bedienaren 

vanaf 1 januari 2002 verplicht tot het volgen van een aanvullend oriëntatieprogramma 

naast het reguliere programma. Het aanvullende programma bestaat uit een specifiek 

taalonderdeel Nederlands als tweede taal, en uit een oriëntatie op de maatschappij en op 

de maatschappelijke aspecten van de functie-uitoefening in Nederland. Omdat 

geestelijke bedienaren relatief maar een klein deel van het aantal inburgeraars 

uitmaken, wordt dit programma landelijk georganiseerd door het consortium van 

CINOP en Kontakt der Kontinenten. De lessen over maatschappelijke thema‟s worden 

centraal in Soesterberg gegeven. Gemeenten worden aangespoord om ook de oudkomers 

onder de geestelijke bedienaren een traject aan te bieden, gefinancierd uit de 

oudkomersmiddelen.112 In 2004 wordt een evaluatie uitgevoerd naar dit programma 

door het Regioplan Beleidsonderzoek voor het ministerie van Justitie. De nadruk in de 

eerste jaren van de cursus lag erop om geestelijke bedienaren zo vroeg mogelijk te laten 

kennismaken met de Nederlandse samenleving. Het onderzoek concludeert dat dit 

voornamelijk goed te halen is als mensen een programma in de eigen taal wordt 

aangeboden. Maar daarmee wordt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om een andere 

doelstelling van het programma te halen, namelijk het kennismaken met geestelijke 

bedienaren van andere etnische/religieuze achtergrond. Het ministerie van Justitie 
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verwacht dat er met het nieuwe inburgeringsstelsel onder de Wet inburgering 2007 

voldaan zal worden aan beide doelstellingen door te beginnen met een intensieve en 

persoonlijke taaltraining.113 Uitgangspunt in het beleid blijft nog steeds dat het verblijf 

van een geestelijke bedienaar in Nederland van tijdelijke aard is. Na het einde van de 

werkzaamheden moet een geestelijke bedienaar het land verlaten. Dit vindt zijn weerslag 

in de nieuwe Wet inburgering: verblijfsvergunningen worden voor de duur van één jaar 

verstrekt en moeten jaarlijks worden verlengd. Naturalisatie is niet mogelijk en de 

gezinsleden mogen niet werken. 

 In de persoon van de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk 

geeft de regering eind 2005 aan dat er een einde moet komen aan een al te vrijblijvende 

visie op de rol van de islam en islamitische organisaties in Nederland. Verdonk meldt in 

een Kamerdebat over terreurbestrijding in oktober 2005 op dat “het tijdperk van het 

gezellig theedrinken” voorbij is en dat allochtonen en autochtonen daadwerkelijk met 

elkaar in gesprek moeten gaan en dat ze elkaar daarbij ook kritisch mogen bejegenen.114 

 

2.6 De stand van zaken: inburgeringspraktijk en integratiedebat 

Tot de komst van Wet inburgering in 2007 waren de belangrijkste regelingen die 

betrekking hadden op de inburgering de WIN en de zogenaamde oudkomersregelingen. 

Zoals gezegd had de WI als doel nieuwkomers op weg te helpen om aansluiting te krijgen 

bij de maatschappij en om zelfredzaam te worden. Kern van de wet is de 

inburgeringsplicht. Die geldt in beginsel voor alle personen van 16 tot 65 jaar die 

duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven en die niet gedurende minstens acht 

jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben verbleven. De inburgeringsplicht 

geldt voor zowel nieuw- als oudkomers die tot deze doelgroep behoren.115 Er is voldaan 

aan de inburgeringsplicht als het inburgeringsexamen wordt gehaald. Oudkomers die 

niet gedurende ten minste acht jaar van de leerplichte leeftijd in Nederland hebben 

gewoond, moeten bewijzen aan de gestelde criteria te voldoen. Anders moeten ze alsnog 

het inburgeringsexamen halen. Het inburgeringsexamen bestaat uit twee delen: een 

praktijkdeel en een centraal deel. Het praktijkdeel bestaat uit het portfolio en/of 

assessment, ook wel praktijktoetsen genoemd. Het centrale deel bestaat uit drie 

examenonderdelen: (1) het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS), (2) 

het elektronische praktijkexamen (digitale praktijktoets) en (3) een examen spreek- en 

luistervaardigheid, de Toets Gesproken Nederland.116 De inburgeraar is zelf 

                                                           
113

 De informatie uit dit onderzoek is afkomstig van een ambtenaar bij Justitie. Het rapport zelf geldt als intern 
stuk (Regioplan Beleidsonderzoek, Apart inburgeren? Evaluatie oriëntatieprogramma voor geestelijke 
bedienaren, september 2004). 
114

 Maussen, p. 49 en De Volkskrant, ‘Verdonk onderzoekt verbod op Burka’, 10 oktober 2005. Volgens 
Maussen verwijst de beeldspraak ‘gezellig theedrinken’ onder meer naar de wijze waarop lokale overheden 
omgaan met islamitische organisaties. 
115

 Raad van State, p. 3. 
116

 Frontoffice Inburgering, p. 12. 



 

 

   EEN STUDIE NAAR BEELDVORMING, BELEID EN INTEGRATIE  43 

verantwoordelijk voor zijn of haar eigen inburgering en moet zelf een leertraject 

inkopen. De gemeente speelt een belangrijke rol bij het informeren, faciliteren en 

handhaven van de inburgeraars. Binnen de wet zijn verschillende prioritaire 

doelgroepen aangewezen die een aanbod krijgen van de gemeente voor een 

inburgeringsvoorziening. Het gaat om (1) uitkeringsgerechtigden, (2) oudkomers zonder 

inkomsten uit werk of uitkering, (3) asielgerechtigden en (4) geestelijke bedienaren. 

Voor de eerste twee groepen mag de gemeente een inburgeringsvoorziening aanbieden 

en voor de laatste twee is de gemeente daartoe verplicht.117 

 Het is vooral de inburgeringsplicht die tijdens het wettraject van de WI in 2004-2005 

tot breed maatschappelijk verzet leidt. Het verzet verenigt zich in het platform Stop de 

inburgeringsplicht en richt haar pijlen vooral op het verplichte examen, de eigen 

bijdrage, en de boetes en verblijfrechtelijke sancties als het examen niet gehaald 

wordt.118 Er is ook verzet tegen de wens van de minister om tot een inburgeringsplicht te 

komen voor enkele specifieke groepen genaturaliseerde Nederlanders. Deze wens wordt 

door de Raad van State en de Tweede Kamer afgewezen omdat het in strijd wordt geacht 

met het gelijkheidsbeginsel.119 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet 

vooral praktisch problemen bij de snelle invoering van de wet op 1 januari 2007. Er 

moest nog veel gebeuren op het gebied van inkoop en aanbesteding, de infrastructuur 

voor voorlichting, dienstverlening en handhaving, de administratieve organisatie en de 

inrichting van digitale systemen. Om gemeenten de mogelijkheid te geven de goede 

voorbereidingen te treffen voor het nieuwe inburgeringsstelsel, wordt de Tweede Kamer 

op 16 november 2006 gevraagd om de invoering van de wet uit te stellen tot 1 april 

2007. De wet wordt op 30 november 2006 vastgesteld. Dit uitstel werd niet verleend, 

waardoor veel gemeenten in tijdsnood kwamen en pas later dan 1 januari overgingen tot 

aanmelding van inburgeraars onder de nieuwe wet. De gemeente Amsterdam ging per 1 

april 2007 over op het nieuwe inburgeringsstelsel met een overgangsregeling voor 

aanmeldingen tussen 1 januari en 31 maart. Met het aantreden van het vierde kabinet 

Balkende in februari 2007 geeft de nieuwe minister voor Wonen, Wijken en Integratie 

Ella Vogelaar aan niet te willen tornen aan de nieuwe inburgeringsaanpak die haar 

voorganger met de WI op de rails heeft gezet. De koers is kwaliteitsverbetering. Het 

kabinet komt met een „deltaplan‟ inburgering om de wachtlijsten voor inburgerings- en 

taalcursussen terug te dringen en te zorgen voor betere resultaten, zodat mensen aan het 

werk kunnen.120 Dit blijkt een goede insteek, want in september 2007 worden er aantal 

knelpunten duidelijk in de praktische uitvoering van de wet. De werving in veel 

gemeenten, waaronder in Amsterdam, komt maar mondjesmaat op gang waardoor de 

klassen van taalaanbieders leeg blijven. De groep van potentiële inburgeraars blijkt 

lastig te bereiken en stelt zich afwachtend op. Daarnaast leveren de gemeentelijke 
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doelgroepbepaling en een complex georganiseerd gemeentelijke uitvoeringsproces in de 

praktijk problemen op.121 Het ministerie van VROM acht de kans groot dat veel 

gemeenten, waaronder de vier grootste, de achterstanden ook in 2009 niet weg weten te 

werken. Door de problemen krijgt de WI typeringen als zijnde een “draak”122, te 

bureaucratisch en een “wangedrocht”123. In oktober 2007 stemt de Tweede Kamer in 

met een versnelde vereenvoudiging van de wet met terugwerkende kracht. Gemeenten 

kunnen per 1 november van dat jaar een inburgeringsaanbod aan alle 

inburgeringsplichtigen doen en er komt vanaf 1 januari 2008 de mogelijkheid om 

inburgeringsplichtigen en –behoeftigen een door de overheid bekostigd traject aan te 

bieden dat rechtstreeks opleidt voor het staatsexamen. Deze vereenvoudiging neemt 

voor de gemeente een aantal belemmeringen weg bij de uitvoering. De aard van de 

onvrede over de uitvoering is duidelijk anders dan die van het begin van de jaren 

negentig. Toen leidde onvrede over de ineffectiviteit van de integratie en de 

vrijblijvendheid van inburgering tot het einde van de dominantie van de pluralistische 

visie op integratie.  

 De huidige onvrede over de inburgeringspraktijk vindt plaats in een veranderd 

politiek klimaat waarin zowel de dialogische als de pluralistische visies belangrijk zijn. In 

dit klimaat is de noodzaak tot inburgering voor bijna alle politieke partijen een must 

geworden, voor zowel oud- als nieuwkomers.124 Het is daarbij noodzakelijk geworden 

om te bepalen wat de mensen in Nederland bindt en hoe die Nederlandse identiteit moet 

worden ingevuld. Een product van deze discussie is de formulering van de Canon van 

Nederland door de commissie van Oostrom in oktober 2006. Deze canon geeft een 

samenvatting van de Nederlandse geschiedenis aan de hand van vijftig thema‟s, om te 

laten zien hoe Nederland zich heeft ontwikkeld tot de hedendaagse samenleving.125 In 

juli 2007 besluit minister Plasterk van Onderwijs dat de canon verplichte lesstof wordt 

op basis- en middelbare scholen.126 Belangrijke toonzetters in het integratiedebat zijn de 

Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders en de beweging Trots op Nederland van Rita 

Verdonk die krachtige assimilerende geluiden laten horen. Deze partijen richten zich op 

het beschermen en bevorderen van de Nederlandse identiteit ten koste van afwijkende 

religieuze denkbeelden en culturele gebruiken die vooral onder minderheden en 

moslims zijn te vinden. Ondanks dat ze niet een meerderheid van het electoraat en de 

politiek vertegenwoordigen, dragen ze er aan bij dat het integratievraagsstuk zich lijkt te 
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ontwikkelen naar een identiteitsvraagstuk waarbij loyaliteit en kiezen voor Nederland 

een steeds belangrijkere rol spelen. Tekenend voor de huidige stand van zaken is de 

publicatie van het WRR-rapport Identificatie met Nederland in september 2007. Daarin 

vraagt de WRR zich af of het beeld van de nationale identiteit als statisch geheel met 

duidelijke lijnen naar het verleden wel stand kan houden. Het rapport geeft een pleidooi 

om af te stappen van het perspectief op één centrale nationale identiteit naar een 

perspectief waarin onderkent wordt dat het bij vragen van identiteit gaat om 

meervoudige processen, waarin processen van functionele, normatieve en emotionele 

identificatie meespelen. Toen prinses Máxima bij de presentatie van dit rapport127 de 

persoonlijke observatie maakte dat zij dé Nederlandse identiteit nog niet had gevonden, 

kwam haar dat op ongewoon felle kritiek te staan vanuit rechtse hoek. Die kritiek is 

tekenend voor het politieke klimaat dat vanuit de erfenis van het normen en 

waardenappèl van het CDA op zoek is naar de normen en waarden die de identiteit van 

de mensen in Nederland bepalen, als oplossing voor allerlei spanningen en problemen 

die de realiteit van de multiculturele en multireligieuze samenleving opleveren. 

Integratie wordt in steeds bredere politieke en maatschappelijke kring voorgesteld als 

een „zero-sum game‟ waarbij de keuze voor een volwaardig bestaan in Nederland ten 

koste zou gaan van de eigen identiteit: migranten, hun kinderen en kleinkinderen 

zouden ondubbelzinnig moeten kiezen voor Nederland en daarmee afstand moeten doen 

van het land van herkomst of andere loyaliteiten.128 

 

2.7 Samenvatting 

Na de Tweede Wereldoorlog is de uniforme Nederlandse samenleving steeds pluriformer 

geworden door de vestiging van verschillende groepen van migranten. Vanaf de laat 

jaren zestig is de pluralistische visie in opkomst. De overheid adopteert begin jaren 

zeventig een multiculturele benadering die assimilatie verwerpt en tolerantie en respect 

voor culturele diversiteit uitdraagt. Het eerste beleid dat zich richt op migranten 

kenmerkt zich door marginaliserende ideeën waarbij wordt uitgegaan van remigratie 

onder het motto „integratie met behoud van eigen identiteit‟. De beleidsmatige notie van 

de islam en de religieuze identiteit van de migranten ontbreekt nog. In de jaren tachtig 

wordt gebroken met de gedachte dat migranten slechts tijdelijk in Nederland verblijven. 

Er komt structurele aandacht voor sociaaleconomische problemen onder migranten en 

voor vraagstukken omtrent cultuur en identiteit. In het politieke debat over de plaats 

van migranten gaat de term „emancipatie‟ geleidelijk plaatsmaken voor „integratie‟: een 

teken van de verbreding van het beleidsterrein van de integratie. Migranten konden in 

beperkte vorm vasthouden aan hun levenswijze, met de stilzwijgende verwachting dat de 

tweede en derde generaties bereid zouden zijn om gaandeweg afstand te doen van de 

„traditionele‟ opvattingen van hun ouders. De toename van het aantal migranten en de 
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oprichting van honderden moskeeën maken de islam zichtbaar in het straatbeeld. Het 

zorgt voor een bewustwording onder de bevolking en politiek van de islamitische 

achtergrond van enkele minderheden. Het besef dat migranten opgenomen moeten 

worden in de samenleving versterkt het besef dat zelforganisatie onder minderheden 

nodig is. Het betekent een verschuiving van de marginaliserende naar de pluralistische 

visie. Voor de Marokkaanse en Turkse groepen wordt het etnische label steeds meer 

ingewisseld voor een religieus label. Belangrijke verandering in de jaren negentig is de 

verschuiving van minderhedenbeleid naar integratiebeleid en van de 

minderhedentypering naar de typering in allochtonen en autochtonen. Vanwege de hoge 

werkloosheid onder minderheden richt het integratiebeleid zich op het vergroten van de 

arbeidsparticipatie en het daarvoor benodigde onderwijs. De focus richt zich met een 

nadruk op het begrip „burgerschap‟ op het individu: het gaat voortaan om de eigen 

verantwoordelijkheid en de rechten en plichten van iedere burger. Hoewel een 

pluralistische visie op culturele diversiteit het landelijke integratiebeleid kenmerkt, 

worden vooral de marginaliserende en in mindere mate de assimilerende visie 

uitgedragen in het politieke debat. Het zwaartepunt van de invulling en uitvoering van 

de integratie komt eind jaren negentig bij de lokale overheid te liggen. Onder invloed 

van kritiek op de uitvoering van de inburgering, worden er steeds meer vraagtekens 

gezet bij de effectiviteit van het integratiebeleid, wat leidt tot een aanscherping van het 

inburgeringsbeleid. Een breed gedeelde politieke opvatting in het begin van de nieuwe 

eeuw is dat er een zekere culturele aanpassing van migranten moet worden verwacht. Er 

vindt een verschuiving plaats van integratiebeleid naar diversiteitsbeleid waarbij de 

dialogische ideeën opgang maken om naast pluralistische ideeën de beleidskoers te 

bepalen. Onder de kabinetten Balkenende (vanaf 2002) richt het beleid zich op gedeeld 

burgerschap: er moet Nederlands worden gesproken en men dient zich te houden aan de 

basale Nederlandse normen. De beperkte inburgeringsplicht die er met de Wet 

inburgering nieuwkomers (1998) kwam wordt fors uitgebreid met de Wet Inburgering 

(2007). De verantwoordelijkheid voor de inburgering wordt bij de inburgeraar zelf 

gelegd. De problemen bij de invoering en uitvoering van deze wet leiden tot nieuwe 

discussies over de effectiviteit van de inburgering. Daarbij speelt de discussie over de 

Nederlandse identiteit een belangrijke rol: de vraag in hoeverre migranten zich moeten 

committeren aan een algemene culturele en taalkundige identiteit en wat die identiteit 

dan behelst. Hoewel de pluralistische en dialogische visies nog steeds het beleid bepalen, 

klinken er krachtige assimilerende geluiden vanuit rechts-liberale en rechts-

nationalistische hoek. Hoewel pluralistische ideeën nog breed worden gedragen, worden 

ze in het maatschappelijke debat steeds vaker als soft en ontoereikend „multicultureel 

geneuzel‟. De norm wordt momenteel gezet door de zoektocht naar en discussie over een 

gedeelde identiteit die wordt bepaald door een set van „Nederlandse‟ en universele 

normen en waarden. Het integratievraagstuk verwordt zo tot een identiteitsvraagstuk.  
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De overheid is de afgelopen twintig jaar vooral zoekende geweest naar haar plaats ten 

opzichte van moslims in de samenleving en naar de mogelijkheden om 

beleidsinstrumenten in te zetten om haar integratiedoelstellingen te realiseren. De imam 

krijgt daarbij van de overheid een centrale rol toebedacht als overbrenger van 

islamitische normen en waarden en als katalysator van integratie. In de jaren tachtig en 

negentig is er gediscussieerd over de mogelijkheid van een Nederlandse imamopleiding 

en de rol van de overheid daarbij. De uitkomst is dat de overheid alleen een reagerende 

rol past en hooguit beperkt voorwaardenscheppend zou mogen opereren. Andere 

beleidsinstrumenten om de integratie van minderheden via hun imams te sturen zijn de 

toelating en inburgering van geestelijke bedienaren. Met de regels voor toelating kunnen 

ongewenste geestelijke bedienaren buiten het land worden gehouden of „radicale‟ imams 

worden uitgezet. Middels specifieke inburgeringseisen en –aanbod komen geestelijke 

bedienaren in aanraking met thematiek die de overheid voor hen belangrijk vindt. 

Hoewel ze tijdelijk in Nederland verblijven, zijn ze door de aan hen toebedachte 

maatschappelijke rol wel inburgeringsplichtig. Op het gebied van onderwijs en de 

rechtspositie van religieuze voorgangers genieten islamitische basisscholen en imams 

dezelfde rechten als scholen en voorgangers van andere religieuze signatuur. Het 

overheidsbeleid heeft hoge verwachtingen van de rol van de imam bij de integratie van 

minderheden, maar door de interpretatie die zich heeft ontwikkeld van het principe van 

de scheiding van kerk en staat is het erg lastig voor de overheid om direct sturend op te 

treden, bijvoorbeeld door de subsidiëring van moskeeën en opleidingen. 
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3  Amsterdams integratiebeleid en islam 

 

 

3.1  Gemeentelijke overheden en de islam 

In 2005 blijkt uit onderzoek onder beleidsambtenaren van het Kennisnet Integratie en 

Etnische Minderheden dat maar weinig Nederlandse gemeenten beleid hebben 

vastgesteld ten aanzien van religie, omdat zij dit in strijd achten met het principe van de 

scheiding van kerk en staat. Toch blijken integratie, islam en beleid op gemeentelijk 

niveau nauw met elkaar verweven. Hoewel het de bedoeling is om bij dit onderzoek een 

beeld te vormen over beleid ten aanzien van religie in het algemeen, geven 

beleidsambtenaren vaak een antwoord dat refereert aan gemeentelijke activiteiten in het 

kader van integratie- of diversiteitsbeleid. De enige directe relatie met religie is meestal 

de islamitische achtergrond van de doelgroep. Hoewel er weinig specifiek beleid is 

ontwikkeld en ingevoerd op religieus gerelateerd gebied, houden gemeenten zich wel 

degelijk bezig met allerlei initiatieven waarbij religie in het algemeen en islam in het 

bijzonder een rol spelen.129 Dat komt doordat gemeenten in concrete situaties voor de 

taak staan mede vorm te geven aan de mogelijkheden en beperkingen voor de 

islamitische geloofsbeleving op lokaal niveau. Vooral als het gaat om de 

institutionalisering van de islam in Nederland is de gemeentelijke overheid zo “de spil 

waar alles om draait”.130  

 Als het gaat om de gebieden waarop de gemeentelijke overheid zich bezighoudt met 

de islam, onderscheidt Maussen vier domeinen: (1) religieuze voorzieningen, (2) 

integratie (3), islamitische organisaties en (4) radicalisering.131 Ondanks dat de 

gemeente op velerlei terreinen betrokken is bij de islam en de moslimbevolking, is er 

geen beleid voor de islam ontwikkeld, hooguit voor bepaalde minderheidsgroepen. Sinds 

de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten en de moord op Theo van 

Gogh in november 2004, ontstaat er bij veel gemeentelijke bestuurders en 

beleidsmakers in Nederland een sense of urgency. Dit vertaalt zich in een grotere 

behoefte om bewuster en systematischer beleid voor de islam en de moslimbevolking te 

formuleren. Er komt aandacht voor de leefsituatie van moslims en de processen die 
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leiden tot radicalisering. Wederzijds respect in het licht van onderlinge 

meningsverschillen en culturele diversiteit worden als noodzakelijk gezien om de kloof 

tussen bevolkingsgroepen te overbruggen en om de sociale cohesie te versterken. 

Daarnaast zijn ook moslimorganisaties volop bezig om hun plaats in de samenleving te 

definiëren en te veroveren.132 

 De Nederlandse overheid heeft om verschillende redenen belang bij relaties met 

islamitische organisaties. In de eerste plaats vormen ze een (gespreks)partner bij het 

vormen en uitvoeren van beleid dat betrekking heeft op minderheden. Ten tweede 

krijgen islamitische organisaties door de overheid een belangrijke rol toebedeeld bij de 

integratie van minderheden en bij de bestrijding van radicalisering. Het is niet 

ongewoon dat overheden daarbij sturend optreden en een beroep doen op de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van een organisatie.133 Bij het mobiliseren van 

religieuze organisaties voor het realiseren van overheidsbeleid, begeeft de overheid zich 

in een spanningsveld waar het principe van de scheiding van kerk en staat en het 

gelijkheidsbeginsel onder druk kunnen staan, ongeacht de belangen die religieuze 

organisaties vaak ook zelf bij de samenwerking hebben. Als het gaat om het bestrijden en 

voorkomen van radicalisering spelen naast de nationale overheid de gemeenten op 

lokaal niveau een belangrijke rol bij het ontwikkelen van beleid. Twee centrale thema‟s 

in het gemeentelijke integratiebeleid zijn enerzijds de vraag of het islamitische geloof 

een obstakel vormt voor de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving 

en anderzijds of en hoe islamitische organisaties een bijdrage kunnen leveren aan de 

emancipatie van etnische minderheden in Nederland.134 Het antwoord op de eerste 

vraag is ambigue: enerzijds worden er grote mogelijkheden gezien, anderzijds worden er 

grote vraagtekens gezet bij bepaalde islamitische stromingen en uitingen. Het antwoord 

op de tweede vraag is een continue zoektocht naar partners waar vertrouwen mee kan 

worden opgebouwd en met wie binnen de grenzen van ieders verantwoordelijkheid 

initiatieven kunnen worden ontplooid die elkaars belangen dienen. 

 

3.2  Amsterdams integratiebeleid vanaf de jaren tachtig 

3.2.1 Integratiebeleid 

Begin 2007 is Amsterdam met 743.100 inwoners de grootste gemeente van 

Nederland.135 De stad kent met 175 nationaliteiten een ongekende culturele diversiteit. 

De grote minderheden in de stad worden door moslims gevormd: zo‟n 66 duizend 

inwoners hebben een Marokkaanse afkomst en zo‟n 38 duizend inwoners hebben een 

Turkse afkomst. Kleinere moslimgemeenschappen vinden we onder de 69 duizend 
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etnische Surinamers, de vijfduizend Egyptenaren en vijfduizend Pakistani in de stad.136 

De gemeente schat dat 15 procent van de inwoners onvoldoende Nederlands spreekt: 

ruim 100 duizend Amsterdammers hebben een taal- en inburgeringsachterstand.137 

Door de diversiteit en omvang van de minderheden in Amsterdam en de bestuurlijke 

complexiteit en eigenzinnigheid van de gemeente, was en is het integratiebeleid een 

belangrijk thema binnen de stad en het stedelijke beleid, als afspiegeling van de 

landelijke ontwikkelingen.  

 In de jaren tachtig en de vroeg jaren negentig van de vorige eeuw is het Amsterdamse 

minderhedenbeleid vooral gebaseerd op pluralistische ideeën over culturele diversiteit. 

De nadruk ligt op de bestrijding van achterstand, discriminatie en uitsluiting van 

etnische minderheden. In het minderhedenbeleid is een belangrijke plaats ingeruimd 

voor etnische zelforganisaties die een brugfunctie moeten vervullen tussen migranten en 

de lokale overheid.138 In 1999 concludeert de gemeente dat minderheidsgroepen 

weliswaar zichtbaarder en herkenbaarder waren geworden, maar dat de 

achterstandsproblematiek nog steeds niet was opgelost. De nota De kracht van de 

diverse stad uit 1999 legt de basis voor beleid dat gericht is op de aanpak van specifieke 

problemen zoals schooluitval, taalachterstand en werkloosheid. Het doelgroepenbeleid 

wordt verlaten omdat het tot stigmatisering van allochtonen zou hebben geleid. Tegelijk 

wordt de focus op problemen oplossen ingeruild voor een focus op het benutten van 

kansen. In het integratiebeleid komt de nadruk te liggen op respect voor elkaar, het 

tegengaan van uitsluiting en het investeren in de jeugd. In de nota worden minderheden 

opgeroepen niet te veel te zoeken naar hun „roots‟ maar dat ze moeten leren om 

zelfbewust in het leven te staan. De nieuwe slogan is: „Allemaal verschillend. Allemaal 

Amsterdammers.‟ Gemeentelijke subsidies worden aangewend voor projecten die 

bijdragen aan integratie en het beleid wordt gedecentraliseerd naar de stadsdelen.139  

 De keuze voor diversiteitsbeleid betekent een verschuiving van de pluralistische naar 

de dialogische beleidsvisie. Het accent komt te liggen op de opvatting dat religie en 

levensbeschouwing gelden als persoonlijke overtuiging van mensen. Daardoor verliest 

het idee van een samenleving met duidelijk afgebakende etnische of religieuze groepen 

aan kracht ten opzichte van de zoektocht naar gedeelde waarden en eenheid in 

verscheidenheid. De collectieve dimensies van religie, zoals zelforganisaties, 

voorzieningen en rituelen, worden in de ogen van bestuurders minder van belang. Een 

gevolg van de keuze voor een dialogische beleidsvisie is dat bepaalde gevoelige 

onderwerpen zoals het recht op „behoud van eigen identiteit‟ worden weg gedefinieerd 

uit het beleid en plaats maken voor de notie dat alle Amsterdammers verschillend zijn. 

De opkomst van deze dialogische ideeën betekent niet dat de pluralistische visie op 

culturele diversiteit is verdwenen, in tegendeel zelfs: 
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Op lagere bestuurlijke niveaus (deelraden, wijken) blijkt dat gemeentelijke diensten, 

sociaal werkers of bestuurders nog vaak proberen om bepaalde bevolkingsgroepen te 

bereiken door gebruik te maken van de etnische gemeenschapsinfrastructuur, 

bijvoorbeeld door voorlichting aan oudere migranten of moeders te organiseren in 

samenwerking met migrantenzelforganisaties of door voorlichting te bieden in de 

moskeeën.
140  

 

Een belangrijke pluralist in dit opzicht is burgemeester Job Cohen. Hij benadrukt dat 

religie een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de samenleving en daarin een belangrijke 

rol speelt. Hij erkent het nut van religieuze zelforganisaties en laat ruimte voor dialoog 

tussen burgers onderling en tussen de overheid en religieuze organisaties, binnen de 

kaders van de scheiding van kerk en staat en het principe van gelijke behandeling.141 

Met de nota Erbij horen en Meedoen en de vervolgnotitie Integratie in Amsterdam: 

werk in uitvoering wordt de in 2003 gekozen koers beleidsmatig vastgelegd. De titel van 

de eerste nota is de definitie die burgemeester Job Cohen geeft aan integratie: Erbij 

horen en meedoen. De overheid moet zich richten op de inpassing van nieuwkomers 

(inburgering), het bevorderen van samenhang (integratie) en op het bieden van 

dienstverlening die is toegesneden op de diverse bevolking (diversiteitsbeleid). De 

gemeente neemt een aantal maatregelen die de kwaliteit van de inburgering moeten 

vergroten: meer maatwerk en een groter cursusaanbod, een betere toeleiding naar 

arbeid of aanvullende scholing en het terugdringen van uitval. De gemeente hanteert bij 

de integratie het beeld van de snelweg: nieuwkomers moeten invoegen en zich samen 

met de verschillende weggebruikers aan de regels houden om grote ongelukken te 

voorkomen. Met de keuze voor dit beeld wil de gemeente ook nadrukkelijk de 

autochtonen betrekken bij de integratie van nieuwkomers en van integratie een issue 

voor iedereen maken: het gaat om alle Amsterdammers.142 

 Als reactie op de moord op Theo van Gogh in november 2004 door een 

geradicaliseerde moslimjongere, werkt de gemeente deze brede visie op integratie uit in 

het actieplan Wij Amsterdammers. Doelen van het plan zijn het bestrijden van terreur, 

het tegengaan van radicalisering, het voorkomen van polarisatie en het mobiliseren van 

positieve krachten. De Amsterdamse samenleving moet weerbaar worden gemaakt tegen 

polarisatie zodat nieuwe terreur wordt voorkomen.143 Onder dezelfde naam wordt in 

januari 2005 vervolg gegeven aan Wij Amsterdammers. In het programma Wij 

Amsterdammers II is er een accentverschuiving waardoor terreurbestrijding niet langer 

onderdeel uitmaakt van het programma: 

Het gaat om het versterken van positief emotioneel contact tussen individuen en groepen 

om negatieve beeldvorming te ontkrachten en bindend overbruggend sociaal kapitaal op 

te bouwen. Het gaat daarnaast om het grenzen stellen aan allerlei vormen van intolerant 
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en extremistisch gedrag en het eisen van burgers dat zij algemene fatsoensnormen 

respecteren, ongeacht culturele of religieuze achtergrond of afkomst.
144

 

 

De uitvoering bestaat net als bij het eerste actieprogramma uit de organisatie van een 

groot aantal maatschappelijke activiteiten. Met het nieuwe programma probeert de 

gemeente door een sterkere bestuurlijke regie tot een betere uitvoering te komen. Enkele 

voorbeelden van de activiteiten zijn: de „Dag van de dialoog‟, de campagne „Wat doe jij 

voor je stad‟, een gemeentelijk meldpunt radicalisering en een stadssoap op AT5. 

 Kenmerkend voor het Amsterdamse integratiebeleid is het promoten van een „wij-

gevoel‟: de identificatie van de inwoners van Amsterdam met hun stad.145 Achtergrond 

van deze keuze is het bevorderen van een stedelijke identiteit die iedereen deelt, in 

tegenstelling tot de Nederlandse identiteit. Het is makkelijker voor mensen zich te 

vereenzelvigen met een concrete lokale identiteit dan met een meer statische nationale 

identiteit. Zo wordt de noodzaak om de „besmette‟ typologie van allochtoon en 

autochtoon te gebruiken omzeild. De nadruk past binnen de dialogische beleidsvisie, 

waarin verandering van identiteit voorop staat en de lokale identiteit wordt voorgesteld 

als een resultaat van interacties tussen nieuwkomers en gevestigden. Ook wordt de wij-

groep door de gemeente opgevat als een gemeenschap die is gebaseerd op gedeelde 

democratische waarden en burgerschap.146 

 Belangrijke negatieve ontwikkeling in de sociale cohesie in de stad is de negatieve 

berichtgeving vanaf 2001 rond bepaalde moskeeën, bijvoorbeeld bij de als salafitisch 

bekend staande moskee El Tawheed. Aanleiding zijn preken die in de publiciteit komen, 

als „radicaal‟ te boek worden gesteld en de argwaan wekken en voeden bij veel mensen. 

Er ontstaat onrust in de wijken waar de moskeeën staan. Tegenkracht wordt gegeven 

door de moskeeën zelf doordat ze in dialoog treden met buurtbewoners en de gemeente. 

Belangrijk daarbij is het ontstaan van een vertrouwensband, zodat partijen elkaar 

onderling kunnen aanspreken bij incidenten. De gemeente ondersteunt initiatieven van 

moslims die kunnen bijdragen aan meningsvorming en debat over de islam en de 

Nederlandse samenleving. 

 Het Amsterdamse integratiebeleid is ingebed in een brede aanpak die zich naast de 

inburgering en sociale cohesie, ook richt op de strijd tegen discriminatie en uitsluiting 

en de strijd tegen radicalisering. De strijd tegen uitsluiting en discriminatie kunnen 

belangrijke positieve factoren zijn om het vertrouwen onder de leden van 

minderheidsgroepen in de Nederlandse staat en samenleving te vergroten, waardoor ze 

beter aansluiting vinden bij die maatschappij. In het Amsterdamse radicaliseringsbeleid 

wordt veel nadruk gelegd op de ontwikkeling van een gevoel van verbondenheid met 

buurt, wijk en stad. Gemeentebestuurders en beleidsmakers proberen te benadrukken 
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dat het project Wij Amsterdammers zich richt op de vorming van een gemeenschap van 

allen die zich aan de democratische spelregels houden. Religie, etniciteit of afkomst zijn 

geen obstakels om een volwaardig lid te zijn van deze gemeenschap van Amsterdamse 

burgers.147 In het diversiteitsbeleid van de gemeente zijn integratie en participatie niet 

alleen een zaak van de etnische minderheden zelf, maar ook van Amsterdammers uit de 

meerderheidsgroep die activiteiten op het gebied van integratie en participatie die zich 

tot etnische minderheden richten. 

3.2.2 Naar een nieuw inburgeringsstelsel 

Met de landelijke herziening van het inburgeringsstelsel in het vooruitzicht, neemt de 

gemeente in 2004 de uitvoering van het inburgeringsbeleid onder de loep. Resultaat is 

het Amsterdams Manifest Inburgering (eind 2004) waarin de rol van de gemeente in 

het nieuwe inburgeringsstelsel wordt geformuleerd, samen met verbeterplannen binnen 

een lange termijnvisie. De gemeente pleit voor investering in de grootstedelijke 

dynamiek, in menselijk kapitaal en in een leefbare omgeving. Daarbij wil de gemeente 

zoveel mogelijk de regiorol houden om sturend en vraaggericht te kunnen optreden, en 

zo de sociale cohesie in de stad maximaal te kunnen bevorderen.148 Het uiteindelijke 

vijfjarenplan wordt verwoord in de nota Niemand aan de kant uit 2006 waarin de 

gemeente vooruitloopt op de komst van de WI in 2007. De gemeente stelt ambitieuze 

doelstellingen ten aanzien van de inburgering van een grote groep Amsterdammers: de 

inburgeringsachterstand van tienduizenden mensen moet worden ingelopen. De 

beleidsvisie die daaraan ten grondslag ligt is ambitieuzer dan de landelijke visie: 

inburgering wordt niet alleen gezien als een belang en verantwoordelijkheid van de 

inburgeraar zelf, maar ook van de samenleving waarvan hij/zij deel uitmaakt. Dit krijgt 

vorm in het voornemen van de gemeente om een aanbod te ontwikkelen dat zowel de 

vrijwillige als de verplichte inburgeraar ervan zal overtuigen dat inburgering voor hen 

een buitenkans is om in Amsterdam mee te kunnen doen en vooruit te komen. De 

gemeente schat de groep van mensen die niet op eigen kracht kunnen inburgeren op 

ongeveer zeventig- à tachtigduizend. Het is de bedoeling dat zij een inburgeringsaanbod 

van de gemeente krijgen. Dit aanbod gaat niet alleen uit van de wettelijke eis van het 

halen van het verplichte inburgeringsexamen, maar ook van de wensen, competenties en 

mogelijkheden van de individuele inburgeraar: een inburgeringsprogramma op maat op 

basis van het zgn. doelperspectief.149 In november 2006 is het Transformatieplan 

Herinrichting Inburgering Amsterdam opgesteld. Het plan voorziet in de organisatie 

van de inburgering op stedelijk niveau in de Service-unit Taal en Inburgering en op 

stadsdeelniveau in inburgeringsbureau‟s, de zgn. Taalwijzers. De Service-unit 

ondersteunt de uitvoering en dienstverlening in de stadsdelen en andere uitvoerende 
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instanties en organiseert de verantwoording naar het gemeentebestuur en rijk. Centrale 

taken als aanbesteding, financiering, kwaliteitsbewaking, het ontwikkelen van nieuwe 

trajecten en ICT komen hier te liggen.150 De Taalwijzer is het inburgeringsbureau in een 

stadsdeel waar de intake, de doelperspectief- en niveaubepaling en de 

klantmanagementtaken plaatsvinden. Waar mogelijk is een eenvoudig scholingsaanbod 

beschikbaar om eventuele wachttijden te overbruggen.151 De doelen uit Niemand aan de 

kant voor een optimale dienstverlening zijn het beperken van de wachttijden, een goede 

informatievoorziening naar de klant en duidelijkheid over waar hij/zij terecht kan.  

 

 

Fasen en faseovergangen in de Amsterdamse inburgeringsketen152 

Inburgering is een proces dat bestaat uit verschillende fasen en faseovergangen, 

hieronder schematisch weergegeven. Het klantcontact vindt plaats op het 

inburgeringsbureau Taalwijzer: de intake, de aanmelding en afsluiting van een 

inburgeringstraject vinden plaats op de Taalwijzer. De screening, plaatsing en de 

beslissing over doorgeleiding van inburgeraars is centraal belegd bij de Service-unit. 

Externe aanbieders verzorgen het assessment (inburgeringsonderzoek) en de 

opleiding (traject met één of meerdere cursussen). 

 

 

 

 

 
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is genoemd, zorgde de snelle invoering van de WI 

voor problemen op lokaal niveau om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe inburgering, zo 

ook in Amsterdam. Pas op 1 april 2007 was de Service-unit operationeel. Tussen januari 

en april zijn veel nieuwe inburgeraars „in de wacht gezet‟ of op een overgangstraject 

gezet, en vanaf 1 april begint mondjesmaat de instroom naar het nieuw aanbesteedde 

gemeentelijke inburgeringsaanbod, maar volstrekt onvoldoende om de klassen bij de 

taalaanbieders te vullen. In 2008 wordt duidelijk dat de taalaanbieders een 

exploitatieverlies hebben geleden van 20 miljoen euro. Op 13 mei 2008 noemt minister 

Vogelaar in een overleg met de Tweede Kamer Amsterdam als voorbeeld van een 
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gemeente waar “een redelijk onbeheersbare uitvoeringsorganisatie” op poten is gezet 

waardoor inburgeraars maanden op hun cursus moeten wachten. De problemen in 

Amsterdam zijn relatief niet groter dan in andere gemeenten, maar door de omvang van 

de stad, en een ambitieniveau dat hoger ligt dan andere steden, springt de problematiek 

in Amsterdam eruit.153 De verwachting is dat het nog tot 2009 zal duren eer de 

achterstanden zijn weggewerkt. 

3.2.3 Geestelijke bedienaren en moskeeën 

Voor geestelijke bedienaren betekent de nieuwe wet dat ze een prioritaire groep worden 

die inburgeringsplichtig is. De gemeente moet de inburgeringsplichten onder hen 

daarom een aanbod doen.154 Het Besluit inburgering stelt bovendien dat dit aanbod 

moet voorbereiden op het hele inburgeringsexamen.155 Om dit te bereiken heeft het 

ministerie besloten het landelijke programma voor geestelijke bedienaren uit te breiden 

met taalverwerving en het zelf te gaan aanbesteden. Amsterdam verzette zich hier 

tevergeefs tegen omdat ze zo geen invloed kon uitoefenen op doel, inhoud, organisatie 

en lokale inbedding van het programma. In aansluiting op lopende en afgeronde 

inburgeringscurssussen voor imams in Amsterdam is een aanvullend inburgeringstraject 

ontwikkeld voor geestelijke bedienaren die aansluit op de Amsterdamse 

inburgeringsvisie en samenleving. Bij de werving van geestelijke bedienaren voor de 

verplichte en vrijwillige inburgeringstrajecten, is er het probleem dat de gemeente maar 

een beperkt deel van de geestelijke bedienaren in beeld heeft. Het aantal van 27 

islamitische geestelijke bedienaren dat de gemeente Amsterdam in juli 2007 in beeld 

had in het kader9 van de inburgering (zie het kader Het bestand met geestelijke 

bedienaren in Amsterdam op pagina 56) is maar een klein aantal vergeleken met het 

aantal dat het er in werkelijkheid moeten zijn, gezien het aantal moskeeën en andere 

religieuze organisaties. De gebaande weg voor mensen die naar Nederland komen om als 

geestelijke bedienaar te gaan werken is dat ze een verblijfsvergunning krijgen op basis 

van artikel 14 van de Vreemdelingenwet. Maar het kan ook zijn dat mensen met een 

andere verblijfstitel zich in Nederland vestigen (bijvoorbeeld als gezins- of asielmigrant, 

of als houder van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd) en wel werkzaam zijn als 

geestelijke bedienaar. Bij de aanmelding bij het inburgeringsbureau moet de 

medewerker die de intake doet dus niet alleen alert zijn op deze specifieke 

verblijfsvergunning, maar ook op de werkzaamheden die iemand doet. Mensen die 

langer dan vijf jaar in Nederland wonen en werk doen als geestelijke bedienaar zijn vaak 

niet of niet meer in zicht bij de gemeente. Als ze al ooit aan inburgering hebben 

meegedaan was dat vaak beperkt en vaak niet specifiek gericht op hun rol als geestelijke 

bedienaar. In maart 2004 bevinden zich onder de 700 locaties van religieuze 
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instellingen bijna 50 moskeeën.156 Dit betekent dat er een groot aantal mensen als 

geestelijke bedienaar werkzaam zijn binnen de moskeeën en binnen andere organisaties. 

De werving voor de inburgering en voor andere activiteiten die de sociale cohesie 

bevorderen, is daardoor voor een groot deel afhankelijk van de goede contacten en 

relaties met besturen van moskeeën en zelforganisaties vanuit de stadsdelen en de 

centrale diensten. 

 

 

Het bestand met geestelijke bedienaren in Amsterdam157 

Om een beeld te geven van de afkomst en het aantal geestelijke bedienaren dat de 

gemeente Amsterdam in beeld heeft in het kader van de inburgering, volgt hier een 

overzicht van het bestand in juli 2007. Het bestand bevatte 63 namen, waarbij moet 

worden opgemerkt dat een aantal van deze mensen toen al niet meer in het bestand 

hoorden, bijvoorbeeld doordat ze niet meer in de gemeente woonden of niet meer als 

geestelijke bedienaar werkzaam waren. 

 

Etniciteit Aantal Werk 

Marokkaans 15 Imam of geestelijk verzorger 

Turks 11 Imam of geestelijk verzorger 

Ghanees 6 Dominee 

Egyptisch 2 
1 
1 

Koptisch priester 
Christelijk vrijwilliger 
Christelijk zendeling 

Indiaas 2 
2 

Sikh 
Christelijk zendeling 

Joods 4 Joods leraar 

Amerikaans 2 Christelijk leraar of voorganger 

Braziliaans 2 Christelijk zendeling 

Nigeriaans 1 
1 

Christelijk voorganger 
Christelijk zendeling 

Bosnisch 1 Imam 

Columbiaans 1 Pastor 

Koreaans 1 Pastor 

Myanmarees 1 Onbekend 

Onbekend 9  
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Het beleid van de gemeente ten aanzien van moskeeën wordt mede gebaseerd op het 

manifest Moskeeën en integratie uit 1997. Daarin worden een viertal aanbevelingen 

gedaan over hoe overheid en moslimgemeenschappen met elkaar om moeten gaan, 

gericht op het bewerkstelligen van een “evenredige en gelijkwaardige participatie van de 

moslimgemeenschap in Amsterdam”.158 Er moet continue dialoog plaatsvinden met alle 

betrokkenen op alle niveau‟s op basis van gelijkwaardigheid. Het subsidiebeleid van de 

gemeente wordt uitgevoerd door de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. In 2004 

worden alleen nog afzonderlijke, aan de moskee gelieerde rechtspersonen voor 

maatschappelijke activiteiten gesubsidieerd, omdat dit praktischer is gebleken voor 

beide partijen. De achterliggende zingeving vanuit de islam van deze 

vrijwilligersorganisaties wordt erkend door de dienst. Moskeeën worden beschouwd als 

allochtone zelforganisaties, die in aanmerking kunnen komen voor subsidie voor 

activiteiten die de participatie en integratie van de achterban bevorderen.159 

 

3.3  Voorbeelden van integratie en islam op gemeentelijk niveau 

Er zijn vele initiatieven op gemeentelijk niveau waarbij de gemeente en moslims 

samenwerken en waar integratie, of doelstellingen van het integratiebeleid een rol 

spelen. Er worden hier vier initiatieven beschreven ter illustratie van de wijze waarop de 

gemeente opereert. 

3.3.1 Actieplan Slotervaart: het tegengaan van radicalisering 

In april 2006 treedt er een nieuw stadsdeelbestuur aan in Slotervaart160 dat zich vanaf 

het begin een belangrijke rol toebedeelt als het gaat om het signaleren en beteugelen van 

radicaliseringsprocessen. Dit naar aanleiding van een onderzoek161 waaruit bleek dat er 

binnen het stadsdeel relatief veel mensen wonen die zowel orthodoxie aanhangen als de 

islam als politiek strijdpunt gebruiken, een combinatie die als belangrijk indicator geldt 

voor de aanwezigheid van radicale ideeën. Vooral de moslimjongeren behoren tot de 

risicogroep: ze worstelen met hun identiteit en vinden in hun zoektocht houvast in het 

geloof, wat voor velen positief uitwerkt, maar voor een klein deel leidt tot de 

ontwikkeling van radicaal gedachtegoed. Het stadsdeel achtte zichzelf als decentrale 

overheid het beste in staat om in gesprek te gaan met de lokale gemeenschap én op basis 

van informatie via bijvoorbeeld de politie, sociale zaken, buurt- en clubhuizen en 

onderwijsinstellingen een accuraat beeld te krijgen van wat er speelt. Het stadsdeel 

ontwikkelt een integraal op preventie gericht beleid tegen radicalisering, wat leidt tot de 

start van het pilotproject Actieplan Slotervaart: het tegengaan van radicalisering in 
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april 2007. De hoofddoelen van het actieplan zijn (1) het stimuleren van een proces van 

bewustwording onder voornamelijk (moslim)jongeren van wat radicalisering is en wat 

de gevolgen daarvan kunnen zijn en (2) het weerbaar maken van (moslim)jongeren 

tegen alle religieuze vormen van radicalisering. Daarnaast hoopt het stadsdeel de sociale 

cohesie te versterken en door de opgedane kennis, ervaring en inzicht nieuwe 

instrumenten te kunnen vinden die bruikbaar en inzetbaar zijn tegen radicalisering.162 

Wat interessant is dat de rol van de overheid bij het ontwikkelen van activiteiten 

duidelijk wordt geformuleerd. Het stadsdeel benadrukt zijn verantwoordelijkheid als het 

gaat om het neutraliteitsbeginsel en verbindt daar duidelijke consequenties aan: 

In de aanpak bij het tegengaan van radicalisering ziet het stadsdeel de moskee wel als 

partner maar heeft zij geen bemoeienis met de inhoud van preken of andere activiteiten 

die er plaatsvinden. De overheid heeft wel de taak om grondrechten, zoals de 

democratische rechtstaat en vrijheid van meningsuiting, te waarborgen en beschermen. 

Vanuit deze verantwoordelijkheid zal het stadsdeel faciliterend en ondersteunend zijn als 

het gaat om initiatieven die door de religieuze instellingen worden genomen. Samen met 

die instellingen wordt gekeken welke bijdrage zij kunnen leveren in relatie tot het 

tegengaan van radicalisering en het bevorderen van sociale cohesie en integratie van 

moslims.
163

 

 

Tegelijk is het stadsdeel van mening dat moskeeën de verantwoordelijkheid hebben om 

mee te werken aan de vermindering van polarisatie enerzijds en het versterken van de 

sociale cohesie anderzijds.164 Het actieplan richt zich op verschillende doelgroepen: 

naast de (moslim)jongeren en hun ouders zijn er de scholen, moskeeën, imams, 

professionals in jeugdwelzijnswerk en het maatschappelijke middenveld. Als het gaat om 

moskeeën en imams wil het stadsdeel hen ondersteunen in het omgaan met 

radicaliserende jongeren en in het tegengaan van radicalisering. Imam Yassine Elforkani 

die is geïnterviewd in het kader van het onderzoek, treedt op als imam in moskee El 

Kabir in het stadsdeel. Vanuit zijn rol als hulpimam en als gemeenteambtenaar slaat hij 

een brug tussen de moskeegemeenschap en het stadsdeel (zie het kader Hulpimam 

Yassine Elforkani en moskee El Ouma op pagina 85). Het stadsdeel ziet zijn 

samenwerking met moskeeën enkel in het verlengde van de overheidstaak om de 

grondrechten in de samenleving te beschermen, en dus niet vanuit het motief zich te 

bemoeien met de religieuze beleving van Amsterdamse burgers. De relatie is op basis 

van wederzijds informeren en afspraken maken, waarbij de overheid de benodigde acties 

van de partners in het stadsdeel stimuleert en faciliteert. In het plan wordt de ambitie 

geformuleerd om moskeeën en imams te betrekken bij de volgende acties: (1) het 

organiseren van een imamconferentie rondom het thema radicalisering, (2) het trainen 
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van imams in het integreren en inpassen van maatschappelijke thema‟s in hun preken 

en (3) het ondersteunen van imams in het organiseren van gesprekken met en 

activiteiten voor jongeren bij wie vermoedens zijn dat ze aan het radicaliseren zijn.165 Uit 

de voortgangsrapportage uit februari 2008 blijkt dat het de nodige tijd heeft gekost de 

belangrijke partners te overtuigen van het actieplan dat de stadsdeelraad formuleerde. 

De nodige investeringen waren nodig om vertrouwen op te bouwen bij scholen en 

moskeeën. De relatie met de moskee en de daaraan gerelateerde koepel UMMAO (Unie 

van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam en Omstreken) is gebaseerd op vertrouwen, 

transparantie en onafhankelijkheid en voor het stadsdeel staat voorop dat alleen wordt 

samengewerkt met actoren die de waarden van de democratische rechtstaat 

onderschrijven en radicalisering willen tegengaan.166 Vrucht van het actieplan is dat 

scholen en moskeeën de bereidheid hebben om te fungeren als informatiekanaal voor 

het stadsdeel. Dit bewees zijn nut toen er in september 2007 maatschappelijke onrust 

ontstond in de wijk.167 Zo kon de juiste informatie gecommuniceerd worden naar de 

moskeebezoekers en zijn verzonnen verhalen ontzenuwd. Ook de oproep van de moskee 

tot kalmte en beheersing van de emoties heeft toen een bijdrage geleverd aan het 

bewaren van de rust in Slotervaart. Maar ook in andere opzichten bleek de meerwaarde 

van deze samenwerking. Zo heeft de moskee zicht op religieuze groepen die in 

Slotervaart actief zijn en heeft de moskee zich actief ingezet bij het organiseren van 

interreligieuze ontmoetingen om het wederzijds begrip en de tolerantiegrens tussen de 

verschillende bevolkingsgroepen te verhogen. Een aantal imams werden bereid 

gevonden om mee te doen aan de training voor het herkennen en omgaan met 

radicalisering.168 Het plan is om de positieve ontwikkelingen in 2008 te consolideren en 

uit te bouwen.  

3.3.2 Contract met de samenleving 

Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh in november 2004 en de 

brandstichting van moskeeën, islamitische scholen en kerkgebouwen daarna, heeft het 

stadsdeel De Baarsjes169 met de besturen de Marokkaanse Nour-moskee, de Pakistaanse 

Ghousia Mashid-moskee en de Turkse Ayasofya-moskee in 2005 een „Contract met de 
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samenleving‟ getekend.170 In het contract staan drie afspraken. Ten eerste committeren 

de partijen zich tot het verdedigen van vrijheid van meningsuiting en tot het bestrijden 

en melden van uitingen die aanzetten tot strafbare handelingen. Ten tweede zullen 

neigingen tot extreem gedrag nauwgezet worden gevolgd, houden de partners elkaar 

daarvan op de hoogte en zal waar nodig hulp worden ingeschakeld. Ten derde zullen de 

partijen partners zoeken binnen en buiten het stadsdeel die zich willen aansluiten bij het 

contract. Aansluitend op dit contract ontwikkelt het bestuur van de Ayasofya-moskee 

een handleiding voor de imams en moskeebestuurders om radicalisering onder jongeren 

tegen te gaan. De imams en bestuursleden beschrijven wat te doen als ze merken dat 

jongeren extremistische neigingen krijgen. Ze zullen dan in gesprek gaan met deze 

jongeren, ze wijzen op de gevolgen van hun gedrag op de islamitische gemeenschap en 

ze zullen vrienden en familie inschakelen. Werkt deze aanpak niet, dan schakelt de 

moskee de politie in.171 Ondanks aandringen van de stadsdeelraad, kozen de andere 

moskeeën ervoor het protocol niet te onderteken. Wel spraken ze hun steun uit voor het 

initiatief.172 

 Naast het protocol richten de besturen van de Ghousia Mashid-moskee en de 

Ayasofya-moskee een meldpunt voor moslimdiscriminatie op onder de naam „Meldpunt 

Moslim Discriminatie‟. Zij worden hierbij geholpen door de lokale joodse synagoge en 

het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël die ervaring hebben met een 

meldpunt voor antisemitisme. Het meldpunt moet klachten opvangen en expertise 

ontwikkelen over de aard van de klachten en over de wijze waarop klagers kunnen 

reageren, bijvoorbeeld met weerwoord of civiele procedures. De initiatiefnemers 

verwachtten ook veel klachten over discriminatie op het werk en in het uitgaansleven.173 

Na bijna twee jaar te hebben gefunctioneerd blijkt het meldpunt een groeiende stroom 

klachten te ontvangen. Het stadsdeel besluit op basis van de vraag van bewoners, 

melders en de stadsdeelraad de reikwijdte van het meldpunt te verbreden door de naam 

te wijzigen. Per 1 oktober 2007 heet het meldpunt „Meldpunt Discriminatie De Baarsjes‟, 

nu ook in naam voor alle groepen die discriminatie willen melden.174 
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Fragment uit het ‘Protocol voorkomen extremisme’175 

 

Verantwoordelijkheid imams: 

8. De imam neemt zijn verantwoordelijkheid om de religieuze teksten uit de Koran of 

uit het geheel van de religieuze schriftelijke overleveringen –welke tijdens de preek 

vooral door de jonge moskeebezoekers i.v.m. gebrekkige beheersing van het 

klassieke Arabisch of de moedertaal van de ouders verkeerd geïnterpreteerd 

kunnen worden– eenvoudig en concreet uit te leggen. Het tekstuitleg kan zonodig 

ook in het Nederlands zijn.  

9. Het moskeebestuur hecht belang aan het feit dat een imam ook Nederlands kan 

spreken waardoor tweetalige tekstuitleg mogelijk is.  

10. De imam speelt ook een rol in de maatschappelijke bewustwording van de 

gelovigen. Daarom worden regelmatig actuele en mogelijk controversiële thema‟s 

behandeld en geduid vanuit de visie en verantwoordelijkheid van de moskee. 

 

Verantwoordelijkheid moskeebezoekers: 

11. De leden van de vereniging stimuleren elkaar in actief burgerschap en 

onderschrijven en garanderen de Nederlandse rechtsorde door welke zij ook 

beschermd worden. 

 

3.3.3 Nieuwbouw Westermoskee 

De afgelopen jaren zijn er in Amsterdam verschillende nieuwbouwmoskeeën gebouwd. 

De Dienst Ruimtelijke Ordening schreef in 2002 en 2004 twee notities waarin een 

beleidsvisie wordt neergelegd op de ruimtelijke aspecten van gebedsruimten in de 

stad.176 Daarin erkent de dienst dat religieuze instellingen vaak als bindmiddel fungeren 

voor nieuwkomers. Ze kunnen worden gezien als welzijnsvoorzieningen die ook een 

bindende rol kunnen spelen op buurtniveau.177 Deze overwegingen spelen een rol in de 

positiebepaling van de overheid tegenover nieuwbouwplannen in de stad. De verlangde 

inpassing van een gebouw binnen de stedelijke omgeving en de verlangde openheid van 

een moskeebestuur naar de buurt en de Amsterdamse samenleving spelen een rol in de 

onderhandelingen die aan nieuwbouw voorafgaan. Het beste voorbeeld daarvan zijn de 

bouwplannen voor een nieuw moskeecomplex, die in de volksmond de naam 

Westermoskee heeft gekregen, door moskeevereniging Ayasofya (zie de omslag van het 

onderzoek). Deze vereniging is aangesloten bij de Turkse federatie Milli Görüş Noord 

Nederland en haar bestuur stond als „liberaal‟ bekend bij buitenstaanders. De vereniging 

is vanaf 1994 aan het strijden voor een islamitisch centrum op een door hen aangekocht 
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terrein in stadsdeel De Baarsjes. Tussen het moskeebestuur en het stadsdeel bestonden 

verschillende belangstellingen en meningsverschillen: over de bestemming van het 

terrein, over de grootte van de moskee en over de wijze waarop de Turkse wijkbewoners 

zouden kunnen emanciperen en integreren in de lokale samenleving.178 Na jaren van 

overleg wordt er in 1999 een realisatieovereenkomst gesloten tussen de 

beleggingsmaatschappij van de vereniging, de vereniging zelf, het stadsdeel en 

woningbouwvereniging het Oosten. Er zou niet alleen een moskee worden gebouwd, 

maar ook woningen, bedrijfsruimte en een parkeergarage. Het moskeeproject zou een 

bijdrage moeten leveren aan een tolerante en respectvolle samenleving. Door 

gemeenschappelijke afspraken over hoe om moet worden gegaan met de vrijheid van 

meningsuiting en extremisme, zou het project het toonbeeld moeten zijn van integratie. 

De partijen spreken af: 

…de eerder ingezette liberale koers voort te zullen zetten. Onder de liberale koers wordt 

verstaan het respecteren van de grondslagen van de Nederlandse Grondwet, het blijven 

verdedigen van de vrije meningsuiting, het blijven bevorderen van de emancipatorische 

verhoudingen onder de leden, zorgdragen voor de voorbeeldwerking in Amsterdam en 

zelfs buiten Amsterdam, het tegengaan van radicalisering onder de leden, de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van de moskeeën blijven onderschrijven en het 

stimuleren van het preken in het Nederlands.
179

 

 

Op 28 februari 2006 wordt de start van de bouw feestelijk gevierd, in aanwezigheid van 

de toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner. Maar een bestuurwissel binnen de 

moskeevereniging door het Europese bestuur van Milli Görüş in Keulen, en het in 

opspraak komen van moskee Aya Sofya en Milli Görüş met frauduleuze praktijken 

hebben het project vervolgens stilgelegd: 

In mei [2006] werden de 'liberale' bestuurders van Milli Görüs Noord Nederland 

vervangen. Keulen benoemde de nieuwe voorman. Niks aan de hand, beloofde het nieuwe 

bestuur, alles zou gewoon bij het oude blijven. Maar Het Oosten en stadsdeel De Baarsjes 

vertrouwden het niet. Ze stelden een convenant op om nogmaals vast te leggen dat de 

liberale koers in Amsterdam gehandhaafd zou blijven. Ook werd afgesproken dat er een 

raad van toezicht zou komen die dat moest controleren. Alles om conservatieve invloeden 

buiten de deur te houden.
180 

 

Het zijn vooral het wantrouwen in en de onvrede over het nieuw aangetreden 

conservatieve moskeebestuur bij het stadsdeel en de woningbouwvereniging die tot een 

impasse hebben geleid. In oktober 2006 verklaart directeur Bijdendijk van de 

woningbouwvereniging dat “alleen als Aya Sofya heel duidelijk met integratie doorgaat 

                                                           
178

 Ibid., pp. 83-84. 
179

 Convenant Werken aan de toekomst tussen onder meer de beleggingsmaatschappij Manderen, vereniging 
Westermoskee Milli Görüş, stadsdeel De Baarsjes en woningbouwvereniging Het Oosten, juni 2006, p. 3. Zie 
www.baarsjes.amsterdam.nl/veiligheid_zorg_en/contract_met, geraadpleegd op 11 juli 2008.  
180

 NRC Handeldsblad, ‘De eerste steen zal de laatste zijn’, 2 juni 2006. 

http://www.baarsjes.amsterdam.nl/veiligheid_zorg_en/contract_met


 

 

   EEN STUDIE NAAR BEELDVORMING, BELEID EN INTEGRATIE  63 

en dus het convenant respecteert, en er iemand naar voren komt die bij ons en bij Aya 

Sofya groot vertrouwen geniet, we eventueel verder [zouden] kunnen gaan”.181 

 Inmiddels is de Westermoskee nog steeds niet gerealiseerd en is het de vraag of dat 

ooit nog zal gebeuren. Ook is duidelijk geworden dat de gemeente de moskeevereniging 

toentertijd financieel tegemoet is getreden toen er een gat in de begroting van het project 

bleek te zitten. De toenmalig wethouder van Ruimtelijke Ordening Duco Stadig gaf de 

moskeevereniging in 2005 een verkapte lening door de grond voor het toekomstige 

moskeecomplex voor 2 miljoen euro te veel van hen te kopen. De gemeente zou dat geld 

uiteindelijk via de betaling van erfpacht terugkrijgen. Zo werd het tekort voor de bouw 

van de Westermoskee aangevuld. De overeenkomst kwam het college van burgemeester 

en wethouders op forse kritiek te staan. Kritiekpunten vanuit de gemeenteraad waren de 

vraag waarom juist voor deze moskee een speciale regeling werd getroffen en voor 

anderen niet, en of het hier niet ging om een verkapte subsidie of een ongeoorloofde 

staatssteun aan een religieuze organisatie. Op 10 april 2008 biedt de huidige wethouder 

van Ruimtelijke Ordening Maarten van Poelgeest zijn excuses aan voor de gesloten 

koopovereenkomst aan de gemeenteraad.182 

3.3.4 Inburgeringscursussen voor imams en geestelijke bedienaren 

Hoewel de groep van geestelijke bedienaren relatief klein is, wordt hen ook door de 

Amsterdamse overheid een belangrijke maatschappelijke rol toegekend bij de integratie 

van minderheden in de samenleving (zie het kader Overheidsvisies op de rol van de 

geestelijke bedienaar en imam op pagina 65).183 De gemeente heeft daarom in de 

afgelopen vijftien jaar verschillende initiatieven gesteund waarbij imams een speciale 

inburgeringscursus volgden. Een eerste initiatief vond al plaats in 1993 toen er een 

cursus werd georganiseerd voor Marokkaanse imams, in samenwerking met de 

UMMON (Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland) en de Stedelijke 

Marokkaanse Raad. Hier wordt aandacht gegeven aan de twee laatste georganiseerde 

inburgeringscursussen voor imams en een nieuwe cursus voor geestelijke bedienaren die 

in september 2008 start. 

 In 2002 zet de Turkse federatie van Milli Görüş Noord Nederland in samenwerking 

met de gemeente Amsterdam een speciaal traject op voor hun imams, verzorgd door de 

Hogeschool InHolland. De groep bestaat uit dertien imams uit Amsterdam en omgeving 

die al langere tijd in Nederland waren, onder wie de voor het onderzoek geïnterviewde 

imam Ahmet Kaya. De cursus wordt in september 2003 onder grote belangstelling van 

politici en pers afgesloten met een uitreiking van de inburgeringscertificaten door de 

burgemeester van Amsterdam. Belangrijke aanleiding om tot de cursus te komen was 

volgens voormalig Milli Görüş-voorzitter Haci Karacaer de slechte aansluiting van de 

bestaande inburgeringscurssusen bij de situatie, het niveau en de wensen van de imams, 
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zowel bij de Amsterdamse inburgering als bij het speciale landelijke programma voor 

geestelijke bedienaren: 

De standaardcursus was veertien weken. Wij hebben daar in overleg met DMO [mf: 

dienst Maatschappelijke Ontwikkeling] nog een blok van zeven weken aan vastgeplakt 

omdat we niet alleen de mensen Nederlands wilden leren, maar ook ze kennis laten 

maken van hoe de maatschappij functioneert. Dat hield in dat ze iedere week naar een 

locatie gingen. Bijvoorbeeld het Blijf van mijn Lijf-huis en de Commissie gelijke 

behandeling, de jeugdgevangenis en de Jellenik kliniek enzo. En je merkt het effect van 

dat soort bezoeken op die imams. Ze werden soms letterlijk met de neus op de feiten 

gedrukt van er is veel meer aan de hand dan alleen maar samenleven. Maar ook dat ze 

kennis maakten met hoe er met conflicten wordt omgegaan.
184

 

 

Het is een intensieve cursus van vier ochtenden in de week gedurende eenentwintig 

weken. Zoals Karacaer beschreef, leerden de deelnemers niet alleen de Nederlandse taal, 

maar maakten ze ook kennis met de Amsterdamse samenleving door sociale instellingen 

te bezoeken. Er zijn gastdocenten en is veel mogelijkheid voor discussie.185 De cursus 

leidt ertoe dat de imams beter leren communiceren met de tweede en derde generatie 

gelovigen en met bekeerlingen en moslims van andere etnische origine. De kennis van 

maatschappelijke en sociale organisaties in Amsterdam leidde ertoe dat de imams 

mensen beter kunnen helpen en eventueel doorverwijzen. Breder heeft de cursus ertoe 

geleid dat de zichtbaarheid van imams in de samenleving werd vergroot: de instellingen 

die werden bezocht informeerden de imams en raakten ook zelf bekend met de rol van 

de imam. Het leverde Milli Görüş zelf de nodige positieve media-aandacht op.186 

 In 2006 en 2007 wordt er weer een inburgeringscursus ontwikkeld voor imams, deze 

keer op initiatief van een lid van de Marokkaanse Vereniging Imams Nederland. Er is bij 

de aangesloten imams behoefte om hun kennis van de Amsterdamse samenleving te 

vergroten. Ze wilden een betere aansluiting vinden met de samenleving om zo beter 

contact te kunnen hebben met de jongeren in hun achterban. De groep deelnemers 

bestaat uit zes imams en twee geestelijke verzorgers, waaronder de voor het onderzoek 

geïnterviewde imam Abdallah Ilah el Amrani. Over een periode van driekwart jaar 

krijgen ze een ochtend lessen maatschappelijke oriëntatie en een avond taallessen. De 

cursus was helemaal toegesneden op de wensen en mogelijkheden van de deelnemers 

zelf, het programma werd op basis van hun eigen wensen bepaald. Bezoeken aan 

toenmalig wethouder Ahmed Aboutaleb en aan maatschappelijke en sociale instellingen 

maken deel uit van het programma. De resultaten zijn over het geheel genomen positief. 

De imams nemen deel aan de cursus vanuit de wens om beter Nederlands te leren en om 

te leren over de Amsterdamse en Nederlandse samenleving, cultuur en geschiedenis en 

daar is uitgebreid aandacht voor. De deelnemers geven in een tussentijdse evaluatie aan 

meer contact te hebben met autochtonen dan voor de cursus. Wel drukken de 
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niveauverschillen binnen de deelnemersgroep en de beperkte tijd per week voor 

taallessen het rendement van de taalverwerving, iets waar El Amrani zeer ontevreden 

over was.  

 Op basis van dit pilot-project wil de gemeente een nieuwe vrijwillige 

inburgeringscursus ontwikkelen voor de hele doelgroep van de geestelijke bedienaren. 

De reden voor een bredere cursus is dat de Amsterdamse samenleving veel meer 

geestelijke bedienaren telt dan de imams die verbonden zijn aan de verschillende grote 

koepels. Het idee is dat een grote groep deelnemers de mogelijkheid schept om 

verschillende niveaugroepen te formeren waarin geestelijke bedienaren met 

verschillende religieuze en etnische achtergronden bij elkaar zitten. De cursus begint in 

september 2008 en zal een jaar gaan duren. De studiebelasting is 2 dagdelen per week 

en kan gecombineerd worden met de verplichte landelijke cursus voor geestelijke 

bedienaren die ook twee dagdelen studiebelasting heeft. Veel deelnemers zijn via de 

UMMON geworven, waaronder ook moskeebestuurders. 

 

 

Overheidsvisies op de rol van de geestelijke bedienaar en imam 

 De imam heeft een voorbeeldfunctie en treedt op als adviseur voor zijn 

achterban.
187  

 Als het gaat om de geestelijke bedienaar, dan is zijn rol en werkzaamheden 

medebepalend voor de integratie van grote groepen in de samenleving.
188  

 Vanwege de bijzondere maatschappelijke positie van geestelijke bedienaren, 

moeten imams: “het Nederlands actief in woord en geschrift op A2-niveau 

beheersen op een aan hun functie aangepaste wijze en beschikken over een 

behoorlijke kennis over andere in Nederland bestaande godsdienstige en 

levensbeschouwelijke stromingen en opvattingen, over de in Nederland 

beschikbare instellingen, diensten en organisaties, en over de methoden en 

technieken van pastorale dienstverlening.”
189 

 De speciale landelijke inburgeringscursus voor geestelijke bedienaren heeft het 

doel om: “de cursisten inzicht te geven in wat er van de geestelijke bedienaren 

verwacht wordt in de geseculariseerde samenleving”.
190  

 Van een imam wordt verwacht dat hij passende adviezen kan geven. Om deze 

rol/functie van de imam in de context van de Nederlandse/Amsterdamse 

samenleving goed te kunnen vervullen, is behoefte aan meer informatie over de 

Nederlandse samenleving en over Amsterdam in het bijzonder.
191 
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3.4 Ambtenaren aan het woord over imams en integratie 

3.4.1  Opvattingen van drie beleidsambtenaren 

De beschouwing van het landelijke en gemeentelijke overheidsbeleid op het gebied van 

integratie, islam en imams, wordt afgesloten met de opvattingen van beleidsambtenaren 

die bezig zijn op het werkterrein van integratie, minderheden en diversiteit. In het kader 

van het onderzoek zijn drie ambtenaren geïnterviewd over hun opvattingen over 

integratie, imams en moskeeën. In de eerste plaats gaat het om Maria Bronkhorst, 

senior beleidsmedewerker op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieu (VROM), op de afdeling Beleidsuitvoering van de directie Inburgering & 

Integratie van het directoraat Wonen, Wijken en Integratie. Zij houdt zich al bijna tien 

jaar bezig met de inburgering, sinds drie jaar ook met de speciale groep van de 

geestelijke bedienaren waar imams onder vallen. Ze is onder meer betrokken bij de 

landelijke cursus voor geestelijke bedienaren die door Kontakt der Kontinenten in 

Soesterberg wordt gegeven.192 In het kader van deze cursus heeft ze functionele 

contacten met imams en moskeebestuurders. Ten tweede is Norbert Bussink 

geïnterviewd, beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam bij de afdeling Educatie en 

Inburgering van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Hij maakt deel uit van de 

Service-unit Taal en Inburgering dat als een overkoepelend coördinerend orgaan de 

inburgering in de stadsdelen ondersteund. Ook is hij zijdelings betrokken bij de 

organisatie van de gemeentelijke inburgeringscursus voor geestelijke bedienaren die in 

september 2008 gaat starten. Voor zijn huidige betrekking was hij werkzaam als 

trajectbegeleider. In deze hoedanigheid heeft hij drie geestelijke bedienaren begeleid. Bij 

de gemeente is hij sinds 2004 jaar bezig met het dossier van de geestelijke bedienaren. 

In het kader van zijn huidige functie heeft hij geen direct contact met imams. Wel zijn er 

functionele contacten geweest in het kader het onderzoek van Aletta Bodisco Massink 

naar de effectiviteit van het landelijke inburgeringsprogramma193 en bij de start van de 

gemeentelijke cursus voor Marokkaanse imams.194 Ten derde is Ahmed Abaida 

geïnterviewd, tevens beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam op dezelfde afdeling 

als Bussink, bij het team Diversiteit. Zijn werkterrein ligt vooral bij het 

minderhedenbeleid en de subsidieverstrekking aan zelforganisaties. Vanuit persoonlijke 

betrokkenheid was hij in 1993 betrokken bij de eerste Amsterdamse cursus voor 

Marokkaanse imams, toen georganiseerd door de UMMON en de Stedelijke 

Marokkaanse Raad waarvan hij toen secretaris was. Net als Bussink is hij betrokken bij 

de organisatie van de inburgeringscursus voor geestelijke bedienaren. 
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3.4.2  Beeldvorming over imams, moskee en moskeebestuur 

De respondenten erkennen allen de pluriformiteit van de islam in Nederland en de grote 

verschillen tussen imams en moskeeën. Het doen van algemene uitspraken over imams 

en moskeeën in Nederland kan alleen in het perspectief van deze pluriformiteit. Voor 

Bussink heeft de imam in Nederland de rol als focuspunt van de cultuur van het land van 

herkomst voor de gemeenschap. Daarmee hangt samen dat hij, wellicht tegen wil en 

dank, de rol heeft om zijn gemeenschap bij te staan bij hun oriëntatie op het leven in een 

diaspora. De moskee vervult de functie van een enclave van het verre thuis 

(identiteitsfunctie), in tegenstelling tot moskeeën in de islamitische wereld die daar een 

integraal onderdeel uitmaken van hun omgeving. Een belangrijk verschil dat Abaida ziet 

tussen imams en moskeeën in Nederland in vergelijking met die in de islamitische 

wereld is dat er hier sprake is van een moskeebestuur. De positie van de imam is vaak in 

afhankelijkheid van dit bestuur, dat hem aanstelt en betaalt, zijn taken bepaalt en 

invloed uitoefent op zijn boodschap. De imam heeft daardoor minder sociale contacten 

en werkt in Nederland meer geïsoleerd dan elders, iets wat volgens Bussink vooral geldt 

voor de Marokkaanse imams. Tijdens de landelijke cursus viel het Bronkhorst op hoe de 

Marokkaanse imams vaker traditioneel gekleed waren of een trui droegen, terwijl Turkse 

imams – vooral die van de Diyanet – strak in het pak kwamen. Abaida maakt een 

onderscheid tussen passieve en actieve imams, de eerste die zich vooral richten op de 

schriftuurlijke islam, de tweede die betrokken zijn bij de samenleving. Hij ziet een 

nieuwe generatie van imams die meer de link met de wetenschap leggen en die meer „uit 

hun schulp kruipen‟. Vanuit zijn kennis van de situatie in Marokko en Marokkaanse 

imams in Nederland is de vrijheid die imams hier hebben in vergelijking met Marokko 

een belangrijk verschil.  

 

Aan de drie ambtenaren is gevraagd om aan te geven wat zij de belangrijkste taken van 

imams vinden, een vraag die ook aan de imams zelf is voorgelegd. De beantwoording 

van de vraag ging aan de hand van negen papiertjes met daarop één functie. Het was de 

bedoeling die op volgorde van belangrijkheid te leggen. De taken zijn gekozen op basis 

van wat er in de literatuur naar voren komt als taken die een imam in de Nederlandse 

context vervult, of die hij zou moeten of kunnen vervullen (in alfabetische volgorde): (a) 

advies geven aan gelovigen, (b) geven van religieus onderwijs, (c) helpen bij persoonlijke 

problemen en bij familieproblemen, (d) leiden van het gebed, (e) organisatie van 

maatschappelijke activiteiten, (f) overdragen van tradities en cultuur van het land van 

herkomst, (g) preken tijdens het vrijdagmiddaggebed, (h) voorbeeldfunctie als goed 

moslim, (i) voorkomen dat gelovigen op het „slechte‟ pad raken. De respondenten waren 

vrij om een functie weg te laten of toe te voegen, of functies aan elkaar gelijk te stellen. 

Bij de volgorde die Bussink gaf moet worden opgemerkt dat dit de taken van de imam 

zijn die hij in het kader van de inburgering belangrijk vindt, en niet in het algemeen. Uit 

de resultaten (zie tabel 2) blijkt dat er bij de ambtenaren uiteenlopende ideeën leven 

over welke taken het meest belangrijk zijn. Taken die hoog scoren zijn de 
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voorbeeldfunctie naar de gelovigen en zijn rol als adviseur voor de gelovigen. In het 

kader van de inburgering wordt belang gehecht aan het preken en het religieuze 

onderwijs.  

 

Tabel 2. Visies op de taken van een imam in Nederland van de meest belangrijke taak 

(boven) naar de minst belangrijke taak (beneden). 

Maria Bronkhorst
a
 Norbert Bussink

b
 Ahmed Abaida

c
 

Voorbeeldfunctie als goed moslim Advies geven aan gelovigen Voorbeeldfunctie als goed moslim 

Leiden van het gebed 
Preken tijdens het 

vrijdagmiddaggebed 
Voorkomen dat gelovigen 
op het ‘slechte pad’ raken 

Preken tijdens het 
vrijdagmiddaggebed 

Geven van religieus onderwijs Advies geven aan gelovigen 

Advies geven aan gelovigen 
Organisatie van 

maatschappelijke activiteiten 
Leiden van het gebed 

Helpen bij persoonlijke problemen 
en bij familieproblemen 

Helpen bij persoonlijke problemen 
en bij familieproblemen 

Preken tijdens het 
vrijdagmiddaggebed 

Overdragen van de tradities en 
cultuur van het land van herkomst 

Voorkomen dat gelovigen 
op het ‘slechte pad’ raken 

Helpen bij persoonlijke problemen 
en bij familieproblemen 

Organisatie van 
maatschappelijke activiteiten 

Overdragen van de tradities en 
cultuur van het land van herkomst 

Organisatie van 
maatschappelijke activiteiten 

Geven van religieus onderwijs Leiden van het gebed 
Overdragen van de tradities en 

cultuur van het land van herkomst 

 Voorbeeldfunctie als goed moslim 
 
 

a Bronkhorst vond dat taak f niet als hoofdtaak van een imam kan worden gezien. 
b Bij Bussink gaat het om taken die hij in het kader van de inburgering belangrijk vindt. 
c Abaida vond dat er niet zo iets is als religieus onderwijs, wel koranonderwijs. 

3.4.3  Integratie 

Bij de vraag wanneer iemand geïntegreerd is en welke factoren bijdragen aan een goede 

en succesvolle integratie van minderheden in Nederland worden antwoorden met 

verschillende insteken gegeven. Wat gelijk is, is het belang dat door de ambtenaren 

wordt gegeven aan het kennen en respecteren van de wettelijke kaders. Voor Abaida 

draait een goede integratie om het respect dat kan worden opgebracht voor anderen, in 

het bijzonder andersdenkenden. De eigenschap om de eigen (religieuze) waarheid niet 

als dé waarheid te zien is daarvan een illustratie. Ook noemt hij het belang dat imams op 

de hoogte zijn van het spanningsveld tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid 

van godsdienst. Het draait het om de zelfredzaamheid die mensen in staat stelt naar 

vermogen hun persoonlijke doelen te verwezenlijken, waarbij men zich thuis voelt in de 

Nederlandse samenleving.195 Een succesvolle integratie is iets dat pas achteraf duidelijk 

kan worden. De openheid naar de Nederlandse samenleving van een minderheid is een 

belangrijke indicator, wat bijvoorbeeld blijkt uit het aantal interetnische huwelijken. Zo 
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is het gegeven dat veel Molukkers binnen de eigen etnische groep huwen een aanwijzing 

dat de integratie van deze groep nog beter kan, een standpunt dat kenmerkend is voor de 

assimilerende visie op integratie.196 Als factoren van een succesvolle integratie noemt 

Bussink: communicatieve vaardigheden om in de samenleving te functioneren, indien 

mogelijk het kunnen werken op eigen niveau en het opvoeden van kinderen voor het 

leven in de Nederlandse samenleving. 

3.4.4 Kansen en knelpunten voor imams bij integratie 

De ambtenaren zien allen naast de imam een rol voor het moskeebestuur weggelegd bij 

de integratie van hun gemeenschap. Bussink stelt die rol gelijk aan die van de imam zelf. 

Dit komt doordat het bestuur verantwoordelijk is voor de religieuze infrastructuur, voor 

de financiering en aanstelling van de imam en de organisatie van activiteiten. Door het 

brede takenpakket wordt het sociale netwerk van een moskeeorganisatie vooral 

gedragen door het moskeebestuur, bijvoorbeeld als het gaat om contacten met de 

overheid. Voor Bronkhorst zijn de rol en functie van moskeebesturen niet eenduidig: ze 

worden bepaald door de mensen die er in zitten. Moskeebesturen zouden meer naar 

buiten kunnen treden, door het organiseren van activiteiten en door op meer 

gelijkwaardig niveau praten te met de imam. De afgelopen jaren en in de toekomst staat 

een nieuwe generatie van moskeebestuurders op die in Nederland is opgegroeid en beter 

contact heeft met de samenleving en die veel nieuwe ideeën heeft. In combinatie met een 

eerlijke en gelijkwaardige dialoog tussen het bestuur en de imam zal de rol van het 

bestuur kunnen toenemen. Ook Abaida ziet een rol voor het moskeebestuur naast de 

imam: 

Als de overheid imams een spilfunctie wil geven dan verwacht ze teveel: er is meer. We 

[mf: de overheid] moeten niet de illusie hebben dat de imams een te grote bijdrage gaan 

leveren aan de integratie van minderheden. Ze kunnen wel naast het moskeebestuur een 

mogelijke rol spelen bij de integratie, bijvoorbeeld in hun communicatie naar de jongeren 

toe. 

 

De islam in Nederland biedt nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe 

vormen van islam. Waar imams van de eerste generatie nog vooral bezig waren met het 

pionierswerk waarbij minderheden hun plaats als religieuze organisatie moesten 

veroveren, is een nieuwe generatie imams in opkomst die hier zijn opgegroeid en zich 

minder laten leiden door de eigen groep. Zij staan meer open voor ontwikkelingen 

binnen de islamitische gemeenschap wereldwijd. Onder meer door hun taalvaardigheid 

en zelfreflectie kunnen zij nieuwe wegen bewandelen waardoor de islam zich meer zal 

kunnen verankeren in de Nederlandse samenleving als een vorm van Nederlandse islam 

tegenover de traditionele en op het land van herkomst gerichte islam.197 
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 Imams vormen een belemmering voor de integratie als ze het isolement kiezen in 

combinatie met het aanhangen van een fundamentalistische vorm van islam.198 Abaida 

heeft het in dezelfde trant over „slechte imams‟ die geen oog hebben voor de Nederlandse 

samenleving en die samenleving niet betrekken bij hun leven en werk. Ook als een imam 

zijn werk niet goed doet of er niet is voor zijn gemeenschap, belemmert dat het zich thuis 

voelen en de basis van de geloofsgemeenschap. 

3.4.5 Rol van de overheid 

Bussink vindt dat de overheid eisen mag stellen aan de inburgering van geestelijke 

bedienaren als het gaat om de kennis die nodig is om binnen de Nederlandse context 

adequaat te kunnen functioneren. Daarnaast vindt hij dat de overheid van geestelijke 

bedienaren mag verwachten dat ze vaardigheden aanleren waardoor ze weten wat de 

Nederlandse samenleving van ze verwacht en hoe ze binnen de kaders van de rechtsstaat 

kunnen functioneren. Het is voor hem niet bezwaarlijk als die vaardigheden het 

taakinhoudelijke vlak van het werk van de geestelijke bedienaar raken. De overheid heeft 

de wens dat ze hun functie gebruiken om de integratie van hun gemeenschap te 

bevorderen. Het is zaak voor politici erop alert te zijn dat het principe van de scheiding 

van kerk en staat ten allen tijde gerespecteerd worden en dat een veeleisende overheid 

een contraproductief effect op de integratie kan hebben. 

 Abaida vindt dat de overheid met de eisen die aan de inburgering van geestelijke 

bedienaren worden gesteld niet binnen de inhoudelijke werkzaamheden mag treden. 

Wel mag ze eisend zijn over de mate van betrokkenheid in de Nederlandse samenleving 

die imams moeten hebben. De overheid moet daarbij voorwaardenscheppend werken. 

Zo mag de overheid bijvoorbeeld niet verwachten van een imam dat hij homoseksualiteit 

afkeurt. Als de overheid aan imams een spilfunctie wil geven bij de integratie van 

minderheden, dan verwacht ze teveel. Mogelijk hoge verwachtingen van de overheid van 

de rol van geestelijke bedienaren relativeert Bussink door op te merken dat de overheid 

altijd te hoog gespannen verwachtingen heeft van de resultaten van haar eigen beleid, 

terwijl die resultaten afhankelijk zijn van veel factoren die de overheid niet kan 

beïnvloeden. Vanuit het perspectief van haar werk bij het ministerie ziet Bronkhorst een 

onderscheid tussen kleine en grote gemeenten. Kleine gemeenten kenmerken zich door 

hun relatieve onbekendheid op het terrein van integratie en religie. Grotere gemeenten 

zijn over het algemeen veel alerter op bijvoorbeeld de ruimtebehoeften die er bestaan bij 

islamitische minderheden. Maar weinig gemeenten hebben een religieuze kaart van hun 

gemeente. Bij een complex onderwerp als de implementatie van de nieuwe 

inburgeringswetgeving, die in 2007 plaatshad, hebben kleinere gemeenten vaak de hulp 

nodig en willen grotere gemeenten de inburgering graag zelf op poten zetten, zonder 

assistentie vanuit de centrale overheid.  
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 Abaida en Bussink willen bij nieuwe initiatieven om tot een gemeentelijke 

inburgeringscursus voor geestelijke bedienaren te komen nadrukkelijk ook de 

moskeebestuursleden erbij betrekken. Bronkhorst wijst in dit kader op een reeds 

lopende inburgeringscursus speciaal voor moskeebestuurders op landelijk niveau. Het 

ministerie heeft als ambitie om van ieder Nederlands moskeebestuur twee leden de 

cursus te laten volgen. Vanaf 1 januari 2008 zal de cursus bestaan uit een voorlichting 

over de WI en een mini-introductiecursus over ondermeer het onderwijs, de 

gezondheidszorg en het staatsrecht in Nederland. Bronkhorst geeft zelf een introductie 

over de WI. Ze hoopt wat van de ruis weg te kunnen nemen die er zit tussen de imams en 

de bestuurders. Ook hoopt ze vooroordelen van de cursisten weg te nemen die er leven, 

zoals dat de Wet buitenland uitsluitend bedoeld zou zijn om moslims buiten de deur te 

houden en dat de landelijke cursus voor geestelijke bedienaren alleen met het oog op de 

imams zou zijn georganiseerd. 

 Op vraag of de gemeente haar samenwerking met religieuze en 

minderhedenorganisaties afhankelijk mag maken van de opvattingen van een 

organisatie stelt Bussink dat de algemene lijn van Amsterdam op het gebied van 

integratie en sociale cohesie is dat activiteiten worden ondersteund die passen binnen 

het gemeentelijk beleid, waarbij in principe niet naar de opvattingen van een organisatie 

wordt gekeken. Belangrijke voorwaarde aan de gemeentelijke steun aan 

maatschappelijke activiteiten, is dat er beleid aan ten grondslag ligt dat politiek is 

vastgelegd met transparantie van de subsidies en een juridische check dat gelijke 

gevallen ook echt gelijk worden behandeld. Dit heeft tot gevolg dat bij het bevorderen 

van de sociale cohesie in de stad, er eerder de samenwerking wordt gezocht met 

hervormingsgezinde en „liberale‟ imams en moskeeën. Bronkhorst vermoedt dat 

gemeenten zich soms niet altijd even bewust zijn van de grenzen aan de grondwettelijke 

richtlijnen, rechten en plichten. Er worden bij de subsidiëring van religieuze organisaties 

geen subsidies verstrekt aan moskeeën. Wel worden culturele organisaties gesubsidieerd 

die zijn gelieerd aan moskeeën die sociaalculturele activiteiten met bijvoorbeeld 

jongeren in de moskeeën organiseren.199 De schets van praktijk van subsidieverstrekking 

komt daarmee overeen met het gemeentelijke beleid op dit terrein dat in paragraaf 3.2.3 

is geschetst. 

3.4.6 Andere gemeenteambtenaren over de maatschappelijke rol van imams 

Tenslotte wordt er in deze paragraaf nog aandacht gegeven aan het onderzoek dat Tine 

Castelijns in 2007 uitvoerde naar de maatschappelijke rol van imams in Nederland. Zij 

sprak in het kader van haar onderzoek met negen ambtenaren van verschillende 

gemeenten met grote Marokkaanse gemeenschappen.200 Uit haar gesprekken komen een 

drietal maatschappelijke taken van de imam naar voren die als het meest belangrijk 

                                                           
199

 Interview met Abaida. 
200

 Het gaat om Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere, Eindhoven, Tilburg, Leiden, Breda en Haarlem. Ze 
heeft in het kader van haar onderzoek ook gesproken met drie imams. 



  

  72          IMAM IN AMSTERDAM  

worden aangemerkt: (1) de imam als vertrouwenspersoon voor jongeren in zijn 

gemeenschap, (2) de imam als gesprekspartner in een interreligieuze dialoog en (3) de 

imam die het maatschappelijk bewustzijn van zijn achterban stimuleert door te preken 

over bepaalde thema‟s, zoals het belang van het stemrecht en het doen van 

vrijwilligerswerk. Andere taken, zoals de imam als mediavoorlichter, als gesprekspartner 

van de gemeente, als speler in het tegengaan van radicalisme, of als mediator worden 

slechts in twee à drie gemeenten als belangrijk gezien.201 Vanwege het principe van de 

scheiding van kerk en staat zijn de ambtenaren in beginsel niet bereid om imams actief 

te ondersteunen bij het uitvoeren van deze en andere taken. De overheid dient zich 

afzijdig houden als het gaat om de inhoud van zijn takenpakket. Vanuit de wens van de 

lokale overheid om gebruik te maken van alle mogelijkheden die er zijn om het 

integratieproces onder minderheden te stimuleren, proberen vooral de gemeenten 

Amsterdam en Rotterdam om via andere wegen als partner voor moskeeën en imams op 

te treden. Zij bewijzen dat de overheid wel degelijk ingezet kan worden om processen 

van integratie en sociale cohesie te versterken.202 

 

3.5 Samenvatting 

De achting van gemeenten voor het principe van scheiding van kerk en staat heeft ertoe 

geleid dat er nog weinig beleid is ontwikkeld gericht op religie en islam. Toch houden 

gemeenten zich met allerlei initiatieven bezig waar moslims, imams en moskeeën een rol 

bij spelen. Het gaat dan om initiatieven op het gebied van religieuze voorzieningen, 

integratie en inburgering, religieuze organisaties en radicalisering. Gemeenten begeven 

zich vanuit de pluralistische wens om gebruik te maken van de aanwezige religieuze 

infrastructuur vaak bewust in een grijs gebied waar ze bijzonder alert moet zijn op hun 

eigen grondwettelijke verantwoordelijkheden. Dit geldt zeker voor Amsterdam, een stad 

met een enorme culturele diversiteit. Integratie, inburgering en sociale cohesie zijn 

onderwerpen met hoge politieke en bestuurlijke prioriteit. Het beleid van de stad is in de 

jaren tachtig en de vroeg jaren negentig van de vorige eeuw gebaseerd op de 

pluralistische beleidsvisie, gericht op minderheden. Eind jaren negentig wordt er een 

nieuwe beleidskoers ingezet, gericht op de diversiteit in de stad. Het betekent een 

verschuiving naar de dialogische beleidsvisie waarbij religie en levensbeschouwing als 

iets persoonlijks worden opgevat. De collectieve uitingen van religie worden in het beleid 

van minder belang. Toch blijven er binnen de brede gemeentelijke organisatie 

pluralistische visies een rol spelen, vooral als het gaat om de praktische 

beleidsuitvoering, met burgemeester Cohen als belangrijkste pluralist. Kenmerkend voor 

het Amsterdamse integratiebeleid wordt het promoten en cultiveren van een „wij-gevoel‟ 

vanuit de gedachte dat mensen zich beter kunnen identificeren met een stedelijke 

identiteit die iedereen deelt, dan met een abstracte nationale identiteit. Na de moord op 
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Theo van Gogh in 2004 gaat integratie deel uitmaken van een breed programma van 

maatregelen onder de naam Wij Amsterdammers. Het programma richt zich op het 

tegengaan van radicalisering, discriminatie, polarisatie en het mobiliseren van positieve 

krachten in de stad. Integratie van minderheden en sociale cohesie worden als 

belangrijke factoren gezien voor in het creëren van een „weerbare‟ samenleving.  

 De gemeente schat in 2006 dat ruim 100 duizend mensen een taal- en 

inburgeringsachterstand hebben. Hierop worden er ambitieuze inburgerings-

doelstellingen geformuleerd om deze achterstanden aan te pakken. De Amsterdamse 

visie op inburgering verschilt van de visie van de landelijke overheid: (1) inburgering is 

een verantwoordelijkheid van de hele samenleving en (2) niet alleen het 

inburgeringsexamen, maar ook de wensen, competenties en mogelijkheden van de 

inburgeraar bepalen zijn inburgeringstraject. De uitvoering van de nieuwe wet binnen 

een nieuwe inburgeringsorganisatie levert grote problemen op. De toeleiding naar de 

cursussen duurt door de complexe organisatie te lang, waardoor klassen leeg blijven en 

grote achterstanden ontstaan.  Omdat het verplichte landelijke inburgeringsprogramma 

voor geestelijke bedienaren alleen voorbereidt op het inburgeringsexamen, gaat de 

gemeente een aanvullende gemeentelijke cursus ontwikkelen die aansluit op de 

Amsterdamse ambities. Praktisch probleem bij het werven van geestelijke bedienaren 

voor de inburgering is dat de gemeente maar een deel van de in de stad aanwezige 

geestelijke bedienaren in beeld heeft. Daarom zijn de relaties met moskeeën en andere 

religieuze organisaties van groot belang om mensen te werven. 

 Er werden vier voorbeelden gegeven van de wijze waarop de centrale en decentrale 

gemeentelijke overheden omgaan met integratie en islam in de stad en hoe de moskeeën 

en imams daarbij worden betrokken: (1) het Actieplan Slotervaart: het tegengaan van 

radicalisering in stadsdeel Slotervaart, (2) het „Contract met de samenleving‟ in 

stadsdeel De Baarsjes, (3) de nieuwbouw van een moskeecomplex in stadsdeel De 

Baarsjes door een samenwerkingsverband van de moskeevereniging Ayasofya, de 

gemeente, een woningbouwvereniging en een beleggingsmaatschappij en (4) de 

organisatie inburgeringscursussen voor imams en geestelijke bedienaren. 

 

De behandeling van overheidsbeleid op landelijk en gemeentelijk niveau werd afgesloten 

met de opvattingen van drie beleidsambtenaren. Wat hier volgt zijn hun opvattingen. De 

rol van de imam en de moskee in Nederland zijn wezenlijk anders dan in het land van 

herkomst. Dat komt door de migratiesetting in een samenleving waar een uitgebreide 

islamitische infrastructuur ontbreekt. De moskee fungeert als enclave van het land van 

herkomst en de imam fungeert als ambassadeur van de cultuur en gebruiken van dat 

land. De imam leeft hier meer geïsoleerd en in afhankelijkheid van het moskeebestuur, 

hoewel een nieuwe generatie van imams meer open staat voor wetenschap en 

samenleving. De hoop wordt uitgesproken dat een nieuwe generatie imams die hier is 

opgegroeid de islam zal kunnen verankeren in de Nederlandse samenleving en daarmee 

minder gericht maakt op de tradities en islam in het land van herkomst. Er leven 
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verschillende ideeën over welke taken van de imam het meest belangrijk zijn. Wel scoren 

zijn voorbeeldfunctie naar de gelovigen en zijn rol als adviseur hoog. In het kader van de 

inburgering zijn verder zijn preken en religieus onderwijs belangrijke taken. De 

gemeenteambtenaren uit het onderzoek van Castelijns vinden drie taken van de imam 

het meest belangrijk: de imam als vertrouwenspersoon, als gesprekspartner in 

interreligieuze dialoog en als aanjager van het maatschappelijke bewustzijn van de 

geloofsgemeenschap die hij dient. 

 Integratie houdt tenminste in dat mensen de wetten van Nederland kennen en 

respecteren. Wat verder nodig is voor integratie is respect voor andersdenkenden, de 

zelfredzaamheid van mensen en de openheid naar de Nederlandse samenleving. Naast 

de imam is er ook voor het moskeebestuur een belangrijke rol weggelegd bij de 

integratie van minderheden. Beide hebben binnen de moskee verschillende cruciale 

rollen, die van het bestuur gericht op de financiën, organisatie en externe contacten. Het 

bestuur draagt het sociale netwerk dat nodig is goede relaties met de overheid en andere 

organisaties en instituten te onderhouden en om maatschappelijke activiteiten te 

organiseren. Als het bestuur als gelijkwaardige partner met de imam samenwerkt, 

kunnen ze samen een belangrijke rol spelen bij de integratie van de 

geloofsgemeenschap. Een imam werkt belemmerend voor de integratie als hij kiest voor 

het isolement in combinatie met het aanhangen van een vorm islam die oproept tot 

vervreemding van de Nederlandse samenleving. 

 De overheid mag eisen stellen aan de inburgering van geestelijke bedienaren. In ieder 

geval mogen er eisen gesteld worden aan de kennis die nodig is om in Nederland te 

kunnen functioneren, en mag er een zekere mate van betrokkenheid in de Nederlandse 

samenleving worden verwacht. Maar de inburgering moet daarbij 

voorwaardenscheppend zijn en gericht zijn op vaardigheden. De meningen verschillen 

over of de overheid ook aan het inhoudelijke takenpakket van de geestelijke bedienaar 

eisen mag stellen. Als de overheid aan imams een spilfunctie wil geven bij de integratie 

van minderheden, dan verwacht ze teveel. Die rol moet niet overschat worden en samen 

worden gezien met het moskeebestuur. Bij nieuwe initiatieven om tot een 

inburgeringscursus voor geestelijke bedienaren te komen, moeten daarom de 

moskeebestuursleden ook worden betrokken. Op landelijk niveau is er het initiatief van 

een cursus speciaal voor moskeebestuursleden. Een doel van de cursus is het wegnemen 

van vooroordelen die leven bij de cursisten over een verborgen anti-islamitische agenda 

van de overheid. Gemeentesubsidies worden alleen gegeven voor activiteiten die passen 

binnen de visie en het beleid van de overheid. Het geld gaat niet naar moskeeën, maar 

naar activiteiten die worden georganiseerd door organisaties en rechtspersonen die 

kunnen zijn gelieerd aan moskeeën. Er moet altijd een juridische check plaatsvinden of 

gelijke gevallen ook gelijk worden behandeld. 
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4  Amsterdamse imams en integratie 

 

 

4.1  Islamitische organisaties in Amsterdam  

Imams staan niet op zichzelf, maar zijn verbonden aan één of meer moskeeën. Moskeeën 

op hun beurt zijn meestal gelieerd aan één of meer overkoepelende organisaties of 

samenwerkingsverbanden. Deze koepelorganisaties hangen als paraplu‟s boven de 

religieuze infrastructuur van Amsterdam. Om de plaats van imams te kunnen begrijpen, 

is het nodig om een beeld te schetsen van de relevante organisatieverbanden in de stad. 

Voordat de imams aan het woord komen, wordt er eerst stilgestaan bij de functie van de 

zelforganisatie onder minderheden en de belangrijkste Marokkaanse en Turkse 

(koepel)organisaties binnen de Amsterdamse context. 

4.1.1 Functie van zelforganisaties onder minderheden 

Onder de zelforganisaties in de stad, vormen de religieuze organisaties de meest 

voorkomende categorie.203 De islamitische organisaties bestaan uit plaatselijke 

moskeeverenigingen of –stichtingen die op hun beurt bij landelijke of stedelijke 

koepelorganisaties zijn aangesloten. Aanvankelijk hadden veel van deze verenigingen 

geen ander doel dan het verkrijgen en/of beheren van een gebedsruimte. Later kregen 

deze organisaties ook een sociaalculturele doelstelling. Daardoor zijn er in Amsterdam 

inmiddels grote verschillen tussen moslimorganisaties. Sommige moskeeorganisaties 

zijn gericht op de buurt en worden bestuurd door migranten van de eerste generatie. 

Andere organisaties zijn professioneler opgezet en willen bijvoorbeeld ook een bijdrage 

leveren aan de opinievorming over de islam in Nederland en richten zich meer op een rol 

in de stedelijke en landelijke overlegstructuren en contacten met de overheid.204 Binnen 

de bestaande islamitische organisaties zijn duidelijke scheidingslijnen naar etniciteit en 

religieuze denominaties.205 Shadid en Van Koningsveld beschrijven vier functies van een 

etnische zelforganisatie:  

(a) de toevluchtsfunctie, waarbij de nadruk ligt op de psychologische betekenis van de 

organisatie in de zin van geborgenheid, solidariteit en vertrouwdheid van de leden; (b) de 
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hulpverleningsfunctie, waardoor de leden allerlei vormen van hulp zoals advies, 

begeleiding, voorlichting en dergelijke kunnen krijgen; (c) beïnvloeding van normen, 

waarden en gedrag van de eigen groep; (d) beïnvloeding van normen, waarden en 

gedrag van de Nederlandse samenleving.
206

 

 

Zelforganisaties bedienen een deel van een enkele religieuze of etnische groep. Uit 

onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau207 bleek hoe groot de religieuze 

betrokkenheid van moslims in Nederland was in de periode tussen 1998 en 2002. Het 

moskeebezoek liet in die periode een daling zien bij zowel Turken (met 9 procent) als bij 

Marokkanen (met 11 procent). In 2002 ging 35 procent van de Turken en 32 procent van 

de Marokkanen iedere week naar de moskee.208 Het gaat hier om het gemiddelde van 

zowel mannen als vrouwen. Verder is het lidmaatschap van een religieuze organisatie 

laag: onder Turken is dat 7 procent, en onder Marokkanen maar 1 procent.209 Het 

onderzoek concludeerde dat vooral onder hoogopgeleide jongeren het moskeebezoek 

daalt. Dit betekent dat de meeste moslims dus nooit of bijna nooit een moskee bezoeken 

en maar een fractie van de Turkse en Marokkaanse minderheden ook actief betrokken is 

bij een religieuze organisatie. Om een beeld te krijgen van de reikwijdte van de 

moskeeën waarin de geïnterviewde imams werkzaam zijn, is hen gevraagd naar het 

aantal mensen dat op vrijdag naar het middaggebed komt. Dit aantal verschilde sterk, 

van zo‟n honderdvijftig gelovigen in de moskee van het SICN (Stichting Islamitisch 

Centrum Nederland), twee- à driehonderd in moskee El Kabir tot duizend in moskee 

Omar el Farouq en twee- tot drieduizend in moskee El Mohsinin.210 De werkelijke 

achterban van de moskeeën is groter dan dit bezoekersaantal, omdat niet iedere moslim 

iedere week naar de moskee gaat en omdat niet ieder gezinslid de moskee bezoekt. Zo 

gaan er in de vastenmaand Ramadan dagelijks meer mensen naar de moskee. Imam 

Elforkani gaf aan dat de moskee een uitstraling naar de hele gemeenschap heeft, 

bijvoorbeeld doordat de onderwerpen van de preken het gesprek van de dag kunnen 

bepalen binnen de gemeenschap (beïnvloedingsfunctie) en doordat de moskee een basis 

is om op terug te vallen (hulpverleningsfunctie).211 

4.1.2  Marokkaanse imams, moskeeën en koepels 

De Marokkaanse moskeeën in Amsterdam verschillen sterk maar zijn meestal vrij 

traditioneel, wat voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt doordat Marokkaanse 

imams doorgaans hun opleiding hebben genoten in het traditionele onderwijsstelsel in 

Marokko.212 In Marokko heeft het godsdienstonderwijs een belangrijke plaats in het 

                                                           
206

 Ibid., p. 68. 
207

 Van Heelsum ea., juni 2004, p. 5 en tabellen op pp. 17 en 18. 
208

 Deze aantallen zijn vastgesteld op basis van interviews met leden van de etnische groepen. 
209

 Van Heelsum ea., juni 2004, p. 5 en tabellen op pp. 17 en 18. 
210

 Zie paragraaf 4.2, tabel 3 voor meer informatie. 
211

 Interview met Elforkani. 
212

 Landman 1996, p. 19. 



 

 

   EEN STUDIE NAAR BEELDVORMING, BELEID EN INTEGRATIE  77 

lager, middelbaar en hoger onderwijs, zowel binnen het moderne als het traditionele 

onderwijs.213 Tussen de imams is sprake van een uiteenlopend opleidingsniveau, iets wat 

Landman ook signaleerde op specifiek religieus niveau en op het gebied van de bredere 

culturele vorming.214 Hoewel de invloed van de Marokkaanse overheid door het 

Directoraat voor Islamitische Zaken in Marokko zelf groot is in het regulieren van het 

religieuze leven (waaronder het aanstellen en betalen van en toezicht houden op imams) 

is de rol in Nederland klein, en zeker niet te vergelijken met die van de Turkse 

overheid.215 De belangrijkste vertegenwoordiger van de mainstream Marokkaanse islam 

is de Unie van Marokkaanse Moslim Organisaties (UMMON) die in 1977 is opgericht. De 

meeste Marokkaanse moskeeën zijn bij deze koepel aangesloten. De UMMON is formeel 

niet religieus of politiek gebonden aan enige instantie, maar is in de praktijk wel loyaal 

aan de Marokkaanse koning en overheid.216 Ze wordt dikwijls aangeduid als de 

belangrijkste vertegenwoordiger van de „officiële Marokkaanse islam‟. De organisatie 

richt zich op de samenwerking en coördinatie tussen en de ondersteuning van 

Marokkaanse moskeeorganisaties in Nederland. Daarnaast wil de UMMON optreden als 

woordvoerder naar de Nederlandse en naar buitenlandse overheden toe.217 In 2001 

waren er in Amsterdam ongeveer dertig religieuze organisaties waaronder dertien 

moskeeën die aangesloten waren bij de UMMON. In Amsterdam opereren verder de 

Unie van Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam (UMMAO) en de Raad van Moskeeën 

Amsterdam. Bij de UMMAO zijn zestien organisaties aangesloten. De organisatie heeft 

zich als doel gesteld om zich actief in te zetten voor de emancipatie en de participatie van 

haar achterban en het stimuleren van actief burgerschap. Ook wil ze de 

maatschappelijke erkenning van de rol en de functie van moskee bevorderen als het gaat 

het bevorderen van dat burgerschap.218 De meeste moskeeën maken deel uit van de 

overlegstructuren, drie vallen daarbuiten. Van de geïnterviewde Marokkaanse imams 

zijn de imams El Bagdadi, Mellouk en Elforkani werkzaam (geweest) in moskeeën die 

zijn aangesloten bij de UMMON. Imam El Amrani is lid van de Marokkaanse Vereniging 

Imams Nederland (VIN) en is momenteel werkzaam in de Utrechtse moskee Omar el 

Farouq, een moskee die valt onder de plaatselijke afdeling van stichting Al Dawa al 

Islamia International, een Libische organisatie.219 Naast de moskeeën van de UMMON 

zijn er Marokkaanse moskeeën die als „vrije moskee‟ worden aangeduid. Dit zijn 

moskeeën die ernaar streven zich onafhankelijk van en kritisch tegenover de 

Marokkaanse overheid op te stellen. Een voorbeeld van een „vrije moskee‟-organisatie is 

de in 1990 opgerichte Stichting Nederlandse Federatie van Maghrebijnse Islamitische 

Organisaties. De organisatie legde zich toe op het losweken van Marokkaanse moskeeën 
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van de UMMON en ze vervolgens aan zich te binden en het bevorderen van de 

gelijkschakering van de islam met het christendom en jodendom.220 Sinds er onder de 

nieuwe Marokkaanse koning een gematigder koers wordt gevaren ten aanzien van 

oppositionele bewegingen is de tegenstelling tussen koningsgezinde en vrije moskeeën 

minder relevant geworden.221 De invloed van de Marokkaanse overheid op haar 

onderdanen en hun moskeeën in Nederland is beperkt. Voor de koepels geldt dat ze 

slechts een adviserende en begeleidende rol spelen bij de benoeming van imams bij de 

aangesloten moskeeën.222 Tenslotte wil ik nog de beweging van de Jamācat al-Tablīgh 

wa‟l-Dacwa noemen. Dit is een apolitieke missionaire beweging met internationaal 

karakter die vooral op Marokkanen is gericht. Het hoofdkwartier is gevestigd in de 

Amsterdamse moskee Ar Rahman.223 Eind 2003 waren er in totaal tenminste zeventien 

Marokkaanse moskeeën in Amsterdam.224  

4.1.3 Turkse imams, moskeeën en koepels 

De meeste Turkse imams in Nederland zijn aangesloten bij drie koepelverbanden: 

Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN), Diyanet en Milli Görüş. Voor het 

onderzoek heb ik gesproken met imams van ieder van deze organisaties: hodja-imam 

Burcu van SICN, imam Biltünkü van Diyanet en imam Kaya van Milli Görüş Noord 

Nederland.  

 De koepel van het SICN staat ook wel bekend als de Süleymanlı‟s, een groep die als 

pionier geldt van de islamitische organisatievorming in Europa. De voorloper van het 

SICN wordt al in 1972 in Utrecht opgericht. Het interview met hodja Burcu vond plaats 

in het Utrechtse centrum aan de Van Lieflandlaan, een centrum met een lokale en 

nationale functie. Vanuit Utrecht raakt de beweging betrokken bij oprichting van 

stichtingen en gebedshuizen in de rest van het land.225 De Süleymanlı wijkt niet veel af 

van de orthodoxe mainstream-islam in Turkije. De organisatie vertegenwoordigt een 

belangrijke religieuze beweging in Turkije, die van de leerlingen van Süleyman Hilmi 

Tunahan (gest. 1959).226 In de geloofspraktijk laat de beweging kenmerken zien van een 

mystieke orde, zoals het praktiseren van de zogenaamde dhikr, een meditatievorm die in 

veel mystieke orden wordt toegepast. De beweging schuwt politiek activisme en richt 

zich vooral op religieus onderwijs. Door hun tegenstand tegen de controle van de Turkse 

staat over religieuze zaken en door negatieve propaganda vanuit de Turkse overheid, 

noemt Sunier de Süleymanlı een verklaard tegenstander van de Diyanet.227 Dit beeld van 

het SICN als oppositionele organisatie werd tijdens het interview met hodja Burcu 
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tegengesproken. De SICN organiseert zich in culturele centra waarin de sociaalculturele 

functie minstens zo belangrijk is als de religieuze functie. 

 Zoals in hoofdstuk één al werd genoemd, zijn imams van de Diyanet verbonden aan 

het Turkse Directoraat voor Godsdienstzaken, een overheidsorgaan dat in Turkije de 

exclusieve bevoegdheid heeft over het bestuur en beheer van moskeeën en de aanstelling 

van religieus personeel, zoals imams, muezzins (gebedsoproepers) en koranleraren. 

Vanaf het einde van de jaren zeventig breidde de Diyanet haar activiteiten uit naar West-

Europa, waar ze vanuit dependances die verbonden zijn met Turkse ambassades en 

consulaten ondermeer de aanstelling van imams regelt. Het ontstaan van deze 

activiteiten moet volgens Landman als reactie worden gezien op de opkomst van 

oppositionele islamitische bewegingen onder Turkse migranten.228 In 1979 werd aan de 

Diyanet gelieerde stichting Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) opgericht. Niet 

alleen wilde men de islamitische cultuur verspreiden, moskeeverenigingen 

ondersteunen en contacten bevorderen met de Diyanet, men wilde vooral ook 

tegenwicht bieden aan de toenemende invloed van de Süleymanlı in Nederland. De TICF 

profileerde zich als het gematigde en liberale gezicht van de Turkse islam. Vanaf 1980 

stuurt de Diyanet imams naar Nederland die bij TICF-moskeeën worden gedetacheerd. 

De aanstelling is voor vier jaar en het salaris wordt door de Turkse overheid betaald. In 

feite gaat het hier om Turkse ambtenaren.229 De imams worden al in Turkije voorbereid 

op een verblijf in een specifiek land: in Ankara volgen ze een intensieve cursus van drie 

maanden ter voorbereiding. Taal en cultuur maken een belangrijk onderdeel uit van dit 

programma.230 Dit geldt ook voor de geïnterviewde imam Biltünkü van de TICF-moskee 

Eyüp Sultan Camii in Amsterdam Oost. Hij heeft voor zijn vertrek in Turkije een cursus 

van drie maanden gevolgd. Hij leerde toen een beetje Nederlands en de cultuur en 

geschiedenis van Nederland kwam aan bod. Hij verwacht in augustus 2008 terug te 

keren naar Turkije als hij zijn periode van vier jaar heeft vol gemaakt. Het beheer van de 

moskeeën en de organisatie van de pelgrimage naar Mekka is in de jaren tachtig in 

handen gekomen van de Islamitische Stichting Nederland (Hollanda Diyanet Vakfı, 

1982). Deze stichting beheert vijf moskeeën in Amsterdam.231 

 De derde koepel wordt gevormd door moskeeën en imams van de stichting Milli 

Görüş232 verbonden aan Turkse islamistische politieke partijen. Vanaf het midden van 

de jaren tachtig ontstaat een organisatieverband waarin plaatselijke verenigingen zijn 

samengebracht, waaronder moskee-, vrouwen- en jongerenverenigingen. Lokale 

verenigingen kennen veel autonomie, maar het Europese hoofdkwartier in Keulen heeft 

de nodige inbreng in het aanstellen van bestuursleden en het bepalen van de 

conservatieve, orthodoxe en anti-westerse koers van de organisatie. Milli Görüş staat 

voor een orthodoxe versie van de islam die minder met Turks nationalisme en culturele 
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elementen wordt verbonden. De organisatie wil zich nadrukkelijk onderscheiden van 

nationalistische groeperingen en denkbeelden.233 In Amsterdam zijn vier moskeeën 

aangesloten bij deze koepel.234 Voor het onderzoek is gesproken met de imam Kaya van 

moskee El Selimiye in Amsterdam Oud-Zuid. Deze moskee is aangesloten bij de koepel 

Milli Görüş Noord Nederland. 

 Naast deze drie koepels die de meeste lokale Turkse moskeeverenigingen 

vertegenwoordigen zijn er een aantal kleine verbanden actief onder Turkse moslims. Zo 

is er de Kaplan- of Tebliğ-beweging die in 1983 van Milli Görüş afsplitste en een 

militantere en kritischere toon tegenover de Turkse staat aanneemt.235 Verder is er de 

Nurcu-beweging van volgelingen van Said Nursi (gest. 1960). In Nederland kent de 

beweging twee takken, waarvan vooral de Fethullah Gülen-tak actief is in het bij elkaar 

brengen van verschillende groeperingen en het bevorderen van onderlinge 

samenwerking onder moslims.236 Alevitische Turken richtten in 1991 de Federatie van 

Alevitische en Bektashitische Sociaal-Culturele Verenigingen in Nederland op, een 

koepel voor zo‟n twintig lokale verenigingen die ook in Amsterdam is te vinden is.237 In 

Amsterdam zijn er tenslotte twee moskeeën die gelieerd zijn aan de Turkse Federatie 

Nederland.238 Deze federatie staat voor een nationalistische stroming onder Turken die 

ook wel bekend staat als „grijze wolven‟.239 

 

4.2  Achtergrond van de respondenten 

Voor dit onderzoek zijn zeven imams geïnterviewd, vier met een Marokkaanse en drie 

met een Turkse afkomst. De vragenlijst die gebruikt is bij de interviews is in de bijlage te 

vinden. De respondenten vormen een diverse groep als het gaat om de invulling van hun 

functie, de verblijfsduur in Nederland en hun leeftijd. Met uitzondering van 

jongerenimam Elforkani die in Nederland is geboren, zijn ze allemaal afkomstig uit 

Marokko of Turkije en verblijven ze vaak al meer dan tien jaar in Nederland (zie tabel 3). 

De interviews vonden meestal plaats in de moskee of het islamitisch cultureel centrum 

waar de respondent werkzaam is. Mellouk is de enige respondent die afkomstig is uit het 

buitenland en het interview in het Nederlands kon afleggen. Voor de andere uit het 

buitenland afkomstige respondenten gold dat hun taalniveau (nog) te laag was. Voor de 

interviews is daarom gebruik gemaakt van tolken. Dit waren mensen van het 

moskeebestuur of de koepelorganisatie, maar ook toevallige moskeebezoekers. Als het 

gaat om de functie die de respondenten binnen de moskee vervullen zijn er twee 

samenhangende en bepalende factoren: in de eerste plaats is dat de betrekking binnen 
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de moskee zelf, ten tweede is dat het takenpakket. Hoewel verschillende respondenten 

het bestaan van een onderscheid in status tussen verschillende imams in een moskee 

ontkenden, heb ik dat voor dat voor de duiding van hun rollen voor dit onderzoek wel 

gedaan. Het takenpakket van de respondenten die ik als hoofdimams aanduid, richt zich 

meer op de primaire taken van gebed, prediking en advies, terwijl bij de andere 

respondenten de secundaire maatschappelijke taken van groter belang zijn. Het 

onderzoek richt zich op het integratiebeleid en de integratiepraktijk in Amsterdam en op 

imams die in die stad werkzaam zijn of waren. Dit gaat op voor zes van de zeven 

respondenten. De uitzondering is Burcu van het SICN. Hoewel er via verschillende 

kanalen contacten zijn geweest met Amsterdamse centra van de SICN, hebben die niet 

tot een interview in die stad geleid. Uiteindelijk is het gelukt om een afspraak te maken 

met hodja Burcu van het SICN in Utrecht. Ondanks de focus op Amsterdam heb ik 

ervoor gekozen dit interview te betrekken bij het onderzoek. In het licht van de centrale 

onderzoeksvraag neemt imam Elforkani een bijzondere plaats in. Hij treedt op als imam 

in moskee El Ouma in Slotervaart en is tegelijk werkzaam als handhavingsspecialist bij 

de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam: hij is dus imam en 

ambtenaar. 

 

Tabel 3. Achtergrond van de respondenten. 

Respondent 
Etni-
citeit 

Leeftijd
a
 

Vestiging 
Nederland 

Functie Huidige moskee
b
 

Ahmed el Bagdadi Mar. 45 1980 hoofdimam 
El-Mohsinin,  
Den Haag 

Youssef Mellouk Mar. 36 1990 
vervangende 

imam 
El Kabir,  

Amsterdam 

Ahmet Kaya Turks ± 40 1993 tweede imam 
El Selimiye,  
Amsterdam 

Mustafa Biltünkü Turks ± 45 2004 hoofdimam 
Eyüp Sultan Camii, 

Amsterdam 

Yassine Elforkani Mar. 25 
niet van 

toepassing 
‘freelance’  
hulpimam 

El Ouma,  
Amsterdam 

Abdallah Ilah  
el Amrani 

Mar. 33 2001 hoofdimam 
Omar el Faroeq, 

Utrechtc 

Zuhtu Burcu Turks 45 1987 hodja 
SICN, 
Utrecht 

a Leeftijd ten tijde van het interview, de leeftijden van Kaya en Biltünkü zijn geschat. 
b Voor El Bagdadi en El Amrani geldt dat zij voor hun huidige aanstelling werkzaam waren in een 
Amsterdamse moskee. Burcu is als enige respondent zover bekend niet werkzaam (geweest) in Amsterdam. 
c Hoewel deze moskee in dit onderzoek als Marokkaans wordt aangeduid, is dat niet helemaal correct. 
Marokkanen maken het grootste deel uitmaken van de bezoekers, maar de moskee valt onder de plaatselijke 
afdeling van de Libische stichting Al Dawa al Islamia International. 

 

Naast de aandacht die wordt gegeven aan de opvattingen van de religieuze voorgangers 

die in het kader van dit onderzoek zijn geïnterviewd, wil ik in dit hoofdstuk ook enkele 

opvattingen betrekken van andere imams die in Amsterdamse moskeeën werken. Deze 
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imams zijn in het kader van de onderzoeken van Castelijns240, Aletta Bodisco Massink241 

en Welmoet Boender242 geïnterviewd. Het gaat respectievelijk om de hoofdimam 

Marzouk Aulad Abdellah van moskee El Kabir, imam Küçükkilinç van moskee Haci 

Bayram en de vaste imam Osman Paköz van de Ayasofya-moskee. 

 

4.3  Opvattingen over imams 

4.3.1 Het gebruik van de titel imam 

Volgens de orthodoxe opvatting is de imam de persoon die voorgaat in het gebed. Deze 

rol wordt vervuld door de persoon met de meeste kennis van de koran of anders door de 

oudste man. Anders dan bij de religieuze voorgangers van bijvoorbeeld katholieken en 

traditioneel protestanten is de titel van imam daarmee dus niet beschermd. De titel 

hangt samen met het respect en de autoriteit die iemand geniet in een 

geloofsgemeenschap. Dit gezag ontleent een imam aan zijn religieuze kennis en aan het 

feit dat hij verbonden is aan een moskeegemeenschap. Maar los daarvan kan in principe 

iedereen die voorgaat in het gebed zich imam noemen. Een voorbeeld daarvan is 

Abdullah Haselhoef die zich in 2001 uitgaf als imam en veel optrad in de media als 

woordvoerder van moslims. Haselhoef hanteerde zelf de minimale definitie om zichzelf 

imam te noemen: als geestelijk verzorger was hij gebedsvoorganger voor psychiatrische 

patiënten.243 Maar voor de landelijke media en organisaties als Islam en Burgerschap en 

Contactorgaan Moslims en Overheid waren zijn gebrek aan religieuze kennis en het 

ontbreken van een verbintenis met een moskeegemeenschap reden om zijn gezag ter 

discussie te stellen.244 De respondenten van dit onderzoek erkennen dat de titel van 

imam breed uitgelegd kan worden en daardoor de kwalificaties van imams uiteen 

kunnen lopen. Mellouk is een voorbeeld van iemand die in tegenstelling tot Haselhoef 

hoge eisen stelt aan het imamschap. Ten tijde van het interview was hij sinds twee en 

een half jaar werkzaam in een moskee in Lelystad en trad hij sinds een jaar op als 

vervanger van de hoofdimam van moskee El Kabir in Amsterdam. Hoewel hij naar eigen 

zeggen de meeste werkzaamheden doet die hij in verband brengt met de 

werkzaamheden van de imam, wil hij zich niet zo noemen. Een imam moet op zijn minst 

de koran uit het hoofd hebben geleerd. Hij is zover nog niet, maar hij hoopt wel zover te 

komen. De imam vervult voor hem de rol als leider die de islamitische gemeenschap, de 

oemma, voorgaat. Dit voorgaan vat hij heel letterlijk op: 

De imam moet een voorbeeld zijn van hoe een moslim in de maatschappij moet leven. 

Daarom moet hij gewapend zijn met kennis, beginnend met de koran, daar is niet aan te 

ontkomen. Hij is er dus niet alleen voor het gebed, maar is de leider voor het hele leven 
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die vertrouwen moet genieten van de gemeenschap. Hij geeft een leidraad voor het leven 

als het gaat om de voorschriften van Allah.
245 

 

El Bagdadi legt het verschil tussen imams uit met dat er „hoge‟ en „lage‟ imams zijn: lage 

imams hebben alleen de koran uit het hoofd hebben geleerd, hoge imams hebben meer 

religieuze training ondergaan en zijn meer in staat om over hun werk na te denken. Zelf 

is hij afgestudeerd aan de prestigieuze Al-Azhar-universiteit in Cairo, Egypte en geldt 

dus zeker als een „hoge‟ imam. Om het probleem van de kwaliteitverschillen tussen 

imams aan te pakken pleit Elforkani in april 2008 voor een soort keurmerk voor 

Marokkaanse imams. Als interim-voorzitter van de nieuw opgerichte beroepsvereniging 

Marokkaanse Imam Bond wil hij dat er cursussen worden gegeven om imams beter toe 

te rusten op hun werk in Nederland: “We focussen op betere kwalificaties. De laatste 

jaren hebben mensen die zich imam noemen onbevoegd allerlei uitspraken gedaan.”246 

El Amrani vindt dat mensen de titel van imam misbruiken. Zowel de pers als politici 

hebben verkeerde ideeën over wat het werk van de imam écht inhoudt. Hij hekelt het 

voorval waarin een man die in maart 2008 werd gearresteerd op verdenking van fraude 

bij een islamitische thuiszorgorganisatie in Rotterdam, in de media als imam werd 

neergezet terwijl hij die titel volgens hem niet mocht dragen.247 Een „echte‟ imam is 

iemand die is ingeschreven bij de VIN, die werkzaam is bij een moskee, en die de nodige 

diploma‟s op zak heeft. Het is zaak voor de overheid om te kijken wie een echte imam is 

en wie niet. Maar welke overheid dat wanneer zou moeten doen blijft onduidelijk. Wel is 

de tendens zichtbaar dat de titel van de imam niet vrijblijvend gebruikt zou mogen 

worden. Wat opvalt is dat alleen de Marokkaanse imams hun zorgen uitten over het 

gebruik van de titel van imam en hun kwalificaties. Tijdens het onderzoek kwam niet 

naar voren dat de Turkse imams hier ook een probleem mee hebben. Dit hangt mogelijk 

samen met het grote aantal imams dat door de Turkse overheid worden aangesteld en 

omdat de negatieve aandacht voor de islam in Nederland zich vooral richt op de 

Marokkaanse gemeenschap en enkele als radicaal bestempelde Arabische imams. 

4.3.2 De gezichten van de imam 

Niet alleen de opvattingen over wie zich imam mag noemen verschillen, ook de manier 

waarop de functie wordt ingevuld en de werkzaamheden worden verdeeld. Een imam 

kan immers op verschillende manieren aan de moskee verbonden zijn. Zoals in de 

begripsbepaling werd gesteld, is er de informele imam die als lid van de plaatselijke 

gemeenschap op vrijwillige basis voorgaat in het rituele gebed, doorgaans naast zijn 

dagelijkse werk. Daarnaast is er de professionele imam die door de gemeenschap, 

meestal uit hoofde van het moskeebestuur, wordt aangesteld. Een bijzondere rol wordt 

vervuld door Elforkani, die zichzelf zowel „jongeren‟imam als „freelance‟-imam noemt. 
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Ondanks het feit dat er inmiddels verschillende beroepsopleidingen zijn in Nederland248, 

worden imams nog steeds vooral in het land van herkomst geworven. De taken van de 

professionele imam bevatten naast het gebed ook het preken op vrijdag, het geven van 

adviezen en het verzorgen van religieus onderwijs. Samenhangend met de werving 

vanuit het buitenland, hebben de meeste in Nederland werkzame imams hun opleiding 

in het land van herkomst ontvangen. De enige uitzondering binnen de 

respondentengroep is Mellouk: hij heeft geen lange periode in het buitenland 

doorgebracht op een imamopleiding en studeert en doceert aan de Islamitische 

Universiteit Europa in Schiedam. Hij hoopt af te studeren op de opleiding Islamitische 

Wetenschappen. Binnen de Stichting Islamitisch Centrum Nederland gaan er mensen 

voor in het gebed die intern niet als imam worden bestempeld, maar als hodja. Hun rol 

ligt primair op het gebied van onderwijs en het voorlichten en adviseren van de 

gelovigen. Een rol die binnen het centrum door verschillende hodja‟s op vrijwillige en 

roulerende basis tegen een vergoeding wordt vervuld. Naast het voordeel dat de imam 

daardoor ontlast wordt in zijn taken, beschrijft Boender dat de hodja-rol, in tegenstelling 

tot de rol van de imam, ook door vrouwen vervuld kan worden binnen Milli Görüş Noord 

Nederland. 249 Uit de beschrijving van de taken van de imam door hodja Burcu blijkt dat 

de primaire imamtaken van gebed, prediking en advies slechts een onderdeel zijn van 

het geheel aan religieuze herderschap dat binnen het centrum plaatsheeft en ook als 

onderdeel moet worden gezien van de missie van de organisatie als geheel om de 

geloofsgemeenschap te laten participeren en emanciperen in de samenleving.250 In 

moskee El Ouma waar imam Elforkani op vrijwillige basis optreedt wordt het religieuze 

onderwijs niet door de hoofdimam zelf verzorgd, maar door een aantal andere 

mensen.251 Net als bij de Turkse hodja betekent dit dat de imam ontlast wordt en dat het 

institutionele takenpakket van de moskee verdeeld wordt over meerdere schouders. 

Voor Elforkani, maar ook voor Mellouk, Kaya en Burcu geldt dat zij binnen de moskee 

naast de hoofdimam optreden. Daarnaast kunnen er bij afwezigheid van de daarvoor 

aangestelde imam en zijn vervangers ook gerespecteerde leden van de 

geloofsgemeenschap optreden als gebedsvoorganger.252 Een gevolg van de opvattingen 

over wie zich imam noemt en mag noemen en de verdeling van werkzaamheden binnen 

de moskee is dat het religieuze herderschap binnen een moskeegemeenschap veel 

gezichten kan hebben dan een enkele, in tegenstelling tot de positie van religieuze 

voorgangers in Rooms-katholieke en traditioneel protestante kerkgenootschappen. Dit 

heeft gevolgen voor de uitvoerbaarheid van de beleidswens van de gemeente Amsterdam  
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Hulpimam Yassine Elforkani en moskee El Ouma253 

“In de El Ouma moskee waait sinds kort een frisse wind. 'Waarom zit u in de moskee 

terwijl uw zoon een autokraak pleegt?' De imam [mf: Mohammed Ben] en de 

hulpimam [mf: Yassine Elforkani] wijzen een nieuwe weg. De El Ouma moskee aan 

het August Allebéplein in Slotervaart heeft een nieuwe imam. Rechtstreeks uit 

Marokko, maar met moderne boodschappen. Een dertiger, met frisse ideeën. 

'Waarom zit u hier in de moskee, terwijl uw zoon op de hoek van de straat een 

autokraak pleegt? U kunt beter dáár zijn.' Dat soort preken. 

(…) 

Tegelijk met de nieuwe imam kwam er ook een hulpimam. Een twintiger, geboren in 

Nederland, maar hij spreekt ook vloeiend Arabisch. In die taal begint hij ook zijn 

preken - voor de ouderen - maar na tien minuten gaat hij over op Nederlands. Over 

alledaagse onderwerpen. Zo bereik je de jongeren, gewoon in hun eigen taal. De 

imam en de hulpimam. Samen proberen ze in Slotervaart de islam te verbinden met 

de Nederlandse samenleving. En uit heel Amsterdam, zelfs van buiten de stad, 

komen gelovigen sindsdien naar Slotervaart om zich door deze jongemannen de weg 

te laten wijzen.  

(…) 

Hij noemt zich islamoloog. Maar hij is ook handhavingsspecialist, bij de Dienst Werk 

en Inkomen van de gemeente Amsterdam. Hij doet huisbezoeken, op zoek naar 

uitkeringsfraude. Daarnaast studeert hij Arabische letterkunde in Leiden. Alleen nog 

een scriptie, dan is hij klaar. Kijk, zegt hij, ik maak wat van mijn leven. Een huis, een 

vrouw, een baan. Dat wil de islam ook, legt hij uit. 'Niet alleen maar bidden, maar je 

eigen leven vorm geven.' En met die boodschap trekt hij Slotervaart in. Hij geeft 

lezingen, houdt discussies, preekt in de moskee. Dan zegt hij het telkens opnieuw. 

Moslim zijn kan, ook hier in Nederland. Een echte. Maar maak er zelf wat van, neem 

deel.  

 

In het stadsdeel Slotervaart zijn ze dolblij met deze twee geestelijken. Medestanders, 

zij kunnen onhandelbare, ontspoorde jongens wel bereiken, maar ook hun ouders. 

Toen minister Guusje ter Horst een paar maanden geleden achterstandswijk 

Slotervaart bezocht, waren zij er ook bij, de imam en de hulpimam, op uitnodiging 

van het stadsdeel. De bijeenkomst ging over radicalisering. Aan de minister legden ze 

uit dat radicalisering vooral onwetendheid is. Want dat is Elforkani's standpunt. Geef 

ze kennis en het komt goed. Waarover? Over hun eigen godsdienst, maar ook over de 

Nederlandse samenleving. Want als je de 'regels' kent, kun je meedoen.” 
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om geestelijke bedienaren in het algemeen en imams specifiek in te zetten bij de 

integratie van minderheden. Want wie is imam en wie niet? En hoe komen ze in beeld 

als het gaat om de voor hun verplichte of vrijwillige inburgeringsmogelijkheden en 

andere activiteiten op het gebied van integratie? 

4.3.3 Taken van de imam 

De respondenten geven verschillende metaforen om het werk van de imam te 

beschrijven: ze zijn “de erfgenamen van de profeet”254 en “ondertekenaars van Allah”255. 

Ook wordt metafoor genoemd van de imam als geneesheer of arts die de harten van de 

moslims kan helen door als voorbeeld en leidsman op te treden. Er zijn twee belangrijke 

factoren die het werk van de imam in Nederland beïnvloeden: enerzijds de positie van de 

islamitische minderheden in een migratiesetting en anderzijds de rol van de moskee in 

de Nederlandse samenleving. Op de vraag of de rol van de imam in Nederland anders is 

dan in het land van herkomst worden er twee soorten antwoorden gegeven. Als het gaat 

om de primaire religieuze taken is er geen verschil, maar als het gaat om de 

omstandigheden dan zijn er grote verschillen: 

De basis [mf: van de werkzaamheden] is hetzelfde: het geven van advies, het leiden van 

het gebed. Maar de maatschappelijke functie is hier veel belangrijker dan in Turkije, daar 

is er geen noodzaak voor sociale en maatschappelijke activiteiten. Hier is de sociaal-

maatschappelijke functie zwaarder. Het publiek is anders, de jongeren zijn hier 

opgegroeid en hebben een ander waardepatroon. De functie van de imam is niet beperkt 

tot de moskee maar ook daarbuiten.
256

 

 

De functie van de imam in Nederland is in beginsel niet anders dan de functie in 

Marokko. Het grote verschil zit in de omstandigheden: in Nederland leeft een moslim in 

een niet-islamitische samenleving.
257 

 

Een imam zijn in Turkije is eenvoudig: je hoeft alleen te bidden. In Nederland is de imam 

alles: werken met jongeren, ouderen, lesgeven.
258

 

 

Als belangrijkste taken worden vooral de religieuze taken genoemd: “het voorgaan in 

gebed, de vrijdagmiddagpreek, religieus onderwijs op woensdag, zondag en na de 

vrijdagmiddagpreek en advies geven aan gelovigen”.259 Het beeld dat de 

respondentengroep geeft over hun takenpakket komt overeen met de antwoorden die 

Bodisco Massink van Amsterdamse imams kreeg in haar onderzoek: het werk wordt in 
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eerste instantie als religieus opgevat.260 Ook noemde zij dat de imams een rol spelen in 

het doorgeven van etnisch-culturele bagage: het doorgeven van de tradities en cultuur 

van het land van herkomst. Bij de imams die ik gesproken heb zag ik deze rol alleen 

terug bij de Turkse imams Kaya en Biltünkü. De laatste noemde het onderwijs in de 

Turkse en islamitische cultuur als één van de belangrijkste taken van de imam. De 

Marokkaanse imams leggen meer de nadruk op universele islamitische waarden die 

etnische en culturele waarden overstijgen. Het gaat het om het overdragen van de „ware‟ 

islam en niet om het doorgeven van bepaalde tradities of een bepaalde cultuur.261 Voor 

de moskeeën van de imams El Bagdadi en El Amrani hangt dit hoogstwaarschijnlijk 

samen met het feit dat er in de moskeeën waar ze werken ook veel niet-Marokkanen 

komen. 

 Net als bij de geïnterviewde ambtenaren is aan de imams gevraagd om aan te geven 

wat zij de belangrijkste taken vinden van de imam, aan de hand van negen papiertjes. 

Deze papiertjes mochten ze op volgorde van belangrijkheid neer leggen. De taken zijn (in 

alfabetische volgorde): (a) advies geven aan gelovigen, (b) geven religieus onderwijs, (c) 

helpen bij persoonlijke problemen en bij familieproblemen, (d) leiden van het gebed, (e) 

organisatie maatschappelijke activiteiten, (f) overdragen van tradities en cultuur van het 

land van herkomst, (g) preken tijdens het vrijdagmiddaggebed, (h) voorbeeldfunctie als 

goed moslim, (i) voorkomen dat gelovigen op het „slechte‟ pad raken. De imams waren 

vrij om een functie weg te laten of toe te voegen, of functies aan elkaar gelijk te stellen. 

Het resultaat is te zien in tabel 4. Biltünkü en El Amrani kozen ervoor om geen rangorde 

aan te brengen. Ze vonden dat alle taken bij het geloof en het takenpakket van de imam 

horen, want: 

De imam draagt de ware betekenis van de islam over. De imam is er voor de gelovigen die 

iets willen weten over de islam om een beter mens te zijn, voor henzelf, voor hun gezin en 

voor de maatschappij. De imam is de schakelaar tussen moslims en de oplossing voor hun 

ziekten. (…) De imam probeert hen op de juiste weg te brengen.
262 

 

Als wordt gekeken naar hoe vaak en hoe hoog een functie wordt neergelegd door de 

respondenten, dan wordt het meeste belang gehecht aan het leiden het gebed en de 

prediking op vrijdag. Daarna volgen het religieuze onderwijs, de voorbeeldfunctie van de 

imam en het adviseren van gelovigen. Al deze functies zijn bij uitstek de religieuze en 

institutionele taken van de imam. De als primair maatschappelijk te bestempelen 

functies volgen pas na de religieuze functies. Het gaat dan om het voorkomen dat 

gelovigen op het slechte pad raken en het helpen bij problemen. Het minste belang 

wordt gegeven aan het overdragen van tradities en cultuur van het land van herkomst en 

de organisatie van maatschappelijke activiteiten. Het kleine belang dat aan de 
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organisatie van maatschappelijke activiteiten wordt gegeven, hangt samen met het feit 

dat de rol van de imam bij de organisatie vaak alleen adviserend is. 

 

Tabel 4. Visies van de imams op hun taken in Nederland van de meest belangrijke taak 

(boven) naar de minst belangrijke taak (beneden). 

El Bagdadi Mellouk Kaya Elforkani
a
 Burcu

b
 

Leiden van het gebed 

Anders:  
Het vuur (hel en lijden) 
van zich afhouden, een 
zuiver contact met Allah 

Anders:  
Betrokken zijn in de 

maatschappij 

Voorbeeldfunctie 
als goed moslim 

Leiden van het gebed 

Preken tijdens het 
vrijdagmiddaggebed 

Voorbeeldfunctie als 
goed moslim 

Geven van 
religieus onderwijs 

Leiden van het gebed 
Geven van 

religieus onderwijs 

Advies geven 
aan gelovigen 

en 
Voorkomen dat 
gelovigen op het 

‘slechte pad’ raken 

Leiden van het gebed 
Preken tijdens het 

vrijdagmiddaggebed 
Preken tijdens het 

vrijdagmiddaggebed 

Voorkomen dat 
gelovigen op het 

‘slechte pad’ raken 

Preken tijdens het 
vrijdagmiddaggebed 

Leiden van het gebed 
Advies geven 
aan gelovigen 

Preken tijdens het 
vrijdagmiddaggebed 

Geven van 
religieus onderwijs 

en 
Organisatie van 

maatschappelijke 
activiteiten 

Geven van 
religieus onderwijs 

Voorbeeldfunctie 
als goed moslim 

Helpen bij persoonlijke 
problemen en bij 
familieproblemen 

Helpen bij persoonlijke 
problemen en bij 
familieproblemen 

Advies geven 
aan gelovigen 

Advies geven 
aan gelovigen 

Voorkomen dat 
gelovigen op het 

‘slechte pad’ raken 

Advies geven 
aan gelovigen 

Helpen bij persoonlijke 
problemen en bij 
familieproblemen 

Voorkomen dat 
gelovigen op het 

‘slechte pad’ raken 

Helpen bij persoonlijke 
problemen en bij 
familieproblemen 

Organisatie van 
maatschappelijke 

activiteiten 

Organisatie van 
maatschappelijke 

activiteiten 

Voorbeeldfunctie 
als goed moslim 

Helpen bij persoonlijke 
problemen en bij 
familieproblemen 

Overdragen van de 
tradities en cultuur van 
het land van herkomst 

  

Overdragen van de 
tradities en cultuur van 
het land van herkomst 

Organisatie van 
maatschappelijke 

activiteiten 
   

 
Overdragen van de 

tradities en cultuur van 
het land van herkomst 

   

a Elforkani vindt het overdragen van tradities en cultuur geen functie van de imam. 
b Burcu merkt op dat het belang van de taken afhangt van het moment. 

 

4.4  Opvattingen over moskee en moskeebestuur 

4.4.1 De moskee in Nederland 

De functie van de moskeeën van de respondenten is zowel religieus als maatschappelijk, 

waarbij de laatste functie is op te delen in een maatschappelijk-opvoedkundige functie 

een sociaalculturele functie en de functie als identiteitsymbool. Veel meer dan in het 

land van herkomst heeft de moskee in Nederland de maatschappelijke functie gekregen:  

De moskee is hier een ontmoetingsplaats, een sociaalcultureel centrum. In Turkije is de 

moskee alleen voor het rituele gebed.
263  
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De functie van de moskee is in Nederland zwaarder dan in Turkije. In Turkije is de 

moskee vooral de plaats van het gebed en het geven van cursussen. Sinds een jaar of tien 

komen er steeds meer voorzieningen bij de moskee, zoals internetcomputers en 

sportzalen. In Turkije vind je niet vaak een winkel in de moskee.
264 

 

De respondenten zien de functie van de moskee veel breder dan alleen religieus, maar 

ook maatschappelijk, sociaal en cultureel. Mellouk vindt de term jāmic het meest passen, 

omdat die de betekenis van samenkomst van de gemeenschap op al de genoemde 

gebieden het beste verwoordt: het samenbrengen in alle aspecten van het leven. De 

sterkere maatschappelijke functie van de moskee is een gevolg van het belangrijke 

gegeven dat moslims in Nederland leven als minderheid in een migratiesetting. De islam 

is betrekkelijk nieuw in Nederland en is nog steeds bezig om hier zijn plek te vinden en 

te bestendigen. In de meeste islamitische landen bestaat er een omvangrijke en 

fijnmazige religieuze infrastructuur van moskeeën, religieuze scholen, tombes, mystieke 

ordes, universiteiten en religieuze verenigingen en stichtingen. De afgelopen vijfendertig 

jaar hebben de verschillende groepen moslims, vooral over etnische lijnen verdeeld, hun 

eigen instituties en organisaties vanaf de grond moeten opbouwen om tenminste aan de 

eerste religieuze behoeften tegemoet te komen. Waar moskeeën in de islamitische 

wereld door de reeds aanwezige religieuze infrastructuur zich kunnen richten op de 

zuiver religieuze functie, hebben moskeeën in Nederland steeds meer functies gekregen, 

gericht op de noden van de moslims. Van de islamitische centra die zijn bezocht tijdens 

het onderzoek waren vooral de Turkse moskeeën ingebed in een breder sociaalcultureel 

centrum. De bezochte Marokkaanse moskeeën waren minder beperkt tot een enkele 

etniciteit maar weten mensen van verschillende etniciteiten aan te spreken en te 

bedienen. Moskee El Mohsinin was daarvan het beste voorbeeld: voor het 

vrijdagmiddaggebed komen er zo‟n twee- à drieduizend moslims uit heel Den Haag naar 

de onopvallende maar enorme moskee nabij station Holland Spoor. De nieuwe rol van 

de moskee binnen de migratiesetting in een westerse context verklaart waarom de 

respondenten de rol van de imam in Nederland als veelzijdiger en/of zwaarder 

benoemen. Maar ondanks dat de imam zijn takenpakket groter heeft zien worden is zijn 

rol vooral gebonden aan de institutie van de moskee. De imam moet goed op de hoogte 

zijn van de samenleving en de problemen van de gelovigen in die samenleving om zijn 

pastorale taken goed te kunnen uitvoeren, maar doet dat op passieve wijze in de moskee. 

De gelovigen komen meer naar hem toe, dan dat hij ze proactief opzoekt. Imams 

functioneren binnen de moskee als “intern-gerichte leiders binnen de gemeenschap”.265 

Externe zaken en contacten zijn een taak die bij het bestuur ligt. 
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Het takenpakket van imam El Amrani266 

Abdallah Ilah el Amrani is de imam in de Omar el Faroeq-moskee in Utrecht 

Overvecht. Dit betekent dat hij daar voorgaat in het gebed, dat hij preekt tijdens het 

vrijdagmiddaggebed en dat hij in het weekend lessen geeft in het reciteren van de 

koran en in het klassiek Arabisch. Verder is hij betrokken bij bruiloften, 

begrafenissen en besnijdenissen, bezoekt hij mensen in ziekenhuizen en 

gevangenissen en beantwoordt hij vragen die mensen hem telefonisch of per e-mail 

stellen. Tijdens de vastenmaand Ramadan reciteert hij de hele koran in de moskee, 

verspreid over de vastendagen.  

 

In de moskee behandelt hij iedere zes weken een maatschappelijk thema. Zo heeft hij 

het thema „op vakantie gaan‟ behandeld. Veel mensen die zomers naar Marokko 

afreizen doen dat op vrijdagavond na het avondgebed te hebben bijgewoond. De 

imam adviseerde hen om het land waar ze doorheen reizen te respecteren, hun afval 

op te ruimen en netjes te rijden. De afgelopen weken was het thema „natuur en 

milieu‟ en de komende weken gaat het over drugs.  

 

De imam bemiddelt ook bij problemen die de politie moet oplossen. Hij begeleidt 

bijvoorbeeld een gezin waarin sprake was van huiselijk geweld: een zoon sloeg zijn 

moeder. De moeder deed daarvan aangifte, maar de politie verwees de vrouw door 

naar de imam. Imam El Amrani is een druk man, hij zegt 90 tot 95 procent van zijn 

tijd bezig te zijn met de mensen, en maar 5 procent met zichzelf. 

 

 

4.4.2 Het moskeebestuur en de verhouding met de imam 

Over het algemeen gaat het moskeebestuur over de aanstelling van de imam en overige 

medewerkers en bepaalt zij de inhoudelijke werkzaamheden. De medewerkers van de 

moskee, vrijwillig of betaald, zijn het bestuur verantwoording verschuldigd: “de imam is 

één van de werkterreinen van het bestuur”. 267 De verhouding tussen het bestuur en de 

imam is die van een werkgever en zijn werknemer. In moskee El-Mohsinin is de 

taakverdeling tussen imam en het bestuur duidelijk: de imam leidt de godsdienstige 

activiteiten, het bestuur houdt zich vooral bezig met de financiën, de organisatie en het 

innen van de zakāt, de voor moslims verplichte giften. De imam vervult een adviserende 

rol naar het bestuur toe.268 In moskee El Selimiye is imam Kaya er voor de educatieve 

islamitische taken. Hij neemt zelf zitting in het bestuur als adviseur.269 Ook in het 

islamitische centrum van Burcu wordt er naar zijn mening gevraagd door het bestuur. 

Hij gebruikt het voorbeeld van de gemeentelijke overheid waar de burgemeester 

afhankelijk is van de gemeenteraad en waar sprake is van democratische besluitvorming. 
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Het sleutelwoord voor de verhouding is overleg. In moskee El Ouma spelen 

generatieverschillen een rol in de verhouding tussen het bestuur en de imam: 

Veel moskeebesturen worden nog gedomineerd door een oude generatie van bestuurders. 

Maar in de koepelorganisaties zitten al veel jonge bestuurders en in de moskeebesturen 

zelf vindt een verjonging plaats. De zwart-witvisies van imams en besturen maken plaats 

voor genuanceerde opvattingen. Als het gaat om de rol die besturen en imams spelen bij 

de integratie dan is die van imam duidelijk belangrijker en leidend. Hij is het die een 

voorbeeldrol vervult voor de gemeenschap.
270

 

 

Dit is van belang omdat moskeeën die bestuurd worden door de eerste generatie worden 

geassocieerd met de „culturele islam‟ waartegen vooral jongeren zich in toenemende 

mate afzetten.271  

 

Een punt dat niet centraal stond bij mijn onderzoek maar toch naar voren kwam bij 

enkele respondenten is de arbeidsvoorwaarden waaronder imams werken. De 

respondenten hebben drukke en veeleisende banen. Zowel het bestuur als de 

gemeenschap hebben hoge verwachtingen van hen. Desondanks ligt het 

topmaandinkomen voor een academisch geschoolde Marokkaanse imam rond de 1.100 

euro, maar meestal lager.272 Daar komt bij dat veel imams voor onbepaalde tijd zijn 

aangesteld, wat betekent dat het bestuur op ieder moment de arbeidsovereenkomst kan 

beëindigen. De Turkse Diyanet-imams hebben in dat opzicht meer zekerheid omdat ze 

de status van Turkse ambtenaar hebben. Maar voor hen geldt dat een aanstelling in 

Nederland voor niet langer dan maximaal vier jaar is. Hierbij speelt een rol dat 

vreemdelingen die langer dan vijf jaar legaal in Nederland verblijven een vergunning tot 

permanente vestiging kunnen aanvragen. Daarmee zou de Turkse overheid haar 

controle over imams kunnen verliezen.273 Burcu vertelde dat hij als vrijwilliger aan het 

SICN is verbonden en dat hij alleen een vergoeding krijgt, volgens hem wel genoeg om 

van rond te komen. Ook imam Elforkani is als vrijwilliger verbonden aan moskee El 

Ouma, het is me niet bekend of hij daar een vergoeding voor ontvangt. Castelijns 

signaleert in haar onderzoek dat de financiële compensatie van imams door hen als een 

belangrijk probleem wordt gezien. Hoofdimam Marzouk van moskee El Kabir in 

Amsterdam noemde de vergoeding van imams als een probleem waar imams tegen aan 

lopen. De moskeebesturen betalen volgens hem de imam vaak te weinig salaris zodat er 

ook weinig eisen aan de kwaliteiten van de imam kunnen worden gesteld.274 De zwakke 

arbeidspositie heeft gevolgen voor bewegingsmogelijkheden van de imam, bijvoorbeeld 
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als het gaat om het volgen van inburgeringscursussen. Want naast de verwachtingen 

vanuit het bestuur en de gemeenschap heeft de overheid ook hoge verwachtingen. De 

rituele gebeden leggen door de spreiding over de dag een groot beslag op zijn tijd, dus zit 

de imam veel binnen. El Amrani vindt het prima als de overheid aparte eisen stelt aan 

hun inburgering en een speciale cursus voor hen organiseert, maar dan moeten ze de 

zwakke positie van de imam erkennen en daar iets aan doen. Nu verdienen ze weinig, 

vallen ze niet onder een CAO en staan ze zwak tegenover het bestuur. Omdat ze geen 

sociale premies afdragen kunnen ze bovendien geen beroep doen op kinderbijslag, WW, 

WIA en een uitkering op grond van de Ziektewet.275 

 

4.5  Opvattingen over integratie en inburgering 

4.5.1 Integratie 

Een belangrijke vraag aan de respondenten is wat ze zelf onder integratie verstaan. De 

antwoorden richten zich op de gewenste houding van moslims in de Nederlandse 

samenleving, soms gemotiveerd vanuit de islamitische bronnen. 

Overal waar je heengaat moet je de taal en cultuur kennen. Wie de taal van de omgeving 

niet kent, heeft niets te zeggen en is machteloos. Als je de taal niet goed kent, kom je 

bedrogen uit. Je moet je aanpassen aan de cultuur, maar wel binnen de grenzen van het 

geloof. Allah zegt: Wij hebben jullie geschapen als man en vrouw, jullie zijn verdeeld in 

verschillende volkeren, gemeenschappen, om kennis met elkaar te maken en de 

verschillen te onderzoeken en elkaar lief te hebben.
276

 

 

Om de status van moslims met een Turkse achtergrond aan te geven, noemt Burcu het 

principe van de „watan asl‟ ( ) vanuit het islamitische recht (de fiqh): het land 

waar je voor lange tijd werkt en leeft verwordt tot je eerste moeder- of vaderland. Je bent 

geïntegreerd als je blij of trots kan zijn als het land zowel materiële als immateriële 

vooruitgang boekt. Allah gebiedt dat iedereen de mensen in zijn levensovertuiging moet 

respecteren.277 Een goede islamitische burger kenmerkt zich doordat hij of zij onderwijs 

heeft gevolgd en contact houdt met de moskee. Als beide, of één van beide, ontbreekt, is 

er een grote kans dat iemand op het slechte pad raakt.278 Naast het pleidooi van Kaya 

voor het kennen van de cultuur, noemen verschillende imams ook het belang van 

wetsbetrachting: “Integratie is: de normen waarden van het land kennen, niet tegen de 

regels van het land ingaan, zonder de eigen identiteit te verliezen”.279 Integratie betekent 

dat iemand zich volledig aan de regels en wetten van het land houdt en zich de taal en 

cultuur eigen maakt. Mensen moeten geen last en problemen geven voor de 
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ontvangende samenleving en er moet sprake zijn van liefde voor de ontvangende 

samenleving. Dit is integratie waar Burcu achter kan staan. 

Meerdere respondenten voelen goed aan dat er in de samenleving verschillende 

opvattingen en betekenissen zijn van integratie. Als integratie inhoudt dat mensen 

moeten assimileren in de samenleving, dan is het niet goed. De wederkerigheid van het 

integratieproces wordt door verschillende respondenten benadrukt:  

De mensen die in Nederland wonen moeten de verkeersregels kennen. Je moet een goed 

voorbeeld zijn met respect voor de medemens.
280

  

 

We zijn allemaal in een schip. We moeten ervoor zorgen dat het schip veilig vaart en veilig 

aankomt. Als er één gek aan boord is die een gat in de boot maakt, zal het hele schip 

zinken.
281

 

 

De imams geven blijk van een pluralistische visie op integratie, met een nadruk op het 

behoud van de eigen identiteit. Mellouk geeft aan dat die identiteit uit verschillende 

loyaliteiten is opgebouwd, hij noemt zichzelf “in de eerste plaats moslim, dan 

Marokkaan, dan Berber”.282 Integratie wordt ingekaderd door het geloof en de 

Nederlandse wet. Integratie begint bij het eerbiedigen van wetten en eindigt waar het 

moslim-zijn belemmerd wordt en waar de eigen tradities en cultuur onder druk staan.283  

4.5.2 Gevolgde inburgering en invloed op het functioneren als imam 

Vijf van de zes respondenten die zich in Nederland hebben gevestigd hebben 

deelgenomen aan inburgeringscursussen. Hoewel dit een hoog percentage is, heeft 

alleen Biltünkü intensief deelgenomen aan meerdere cursussen, zowel in Turkije als in 

Nederland. Zoals genoemd in paragraaf 4.1.3, heeft hij als Diyanet-imam in Turkije een 

driemaandelijkse cursus gevolgd. In Nederland volgde hij in 2005-2006 het speciale 

inburgeringsprogramma voor geestelijke bedienaren in Soesterberg en in 2006 heeft hij 

taallessen gevolgd aan het ROC. Tijdens de inburgering heeft Biltünkü geleerd over het 

Nederlandse eten, de cultuur en religies en over hoe er in Nederland afspraken worden 

gemaakt. Hij leerde over respect en tolerantie, over de dialoog met de gemeente en met 

niet-islamitische voorgangers. De inburgeringscursussen hebben hem zeker geholpen 

zijn werk beter te doen: hij heeft geleerd om maatschappelijke activiteiten te organiseren 

en is bekend geworden met de sociale voorzieningen in Nederland, zoals het 

arbeidsbureau. Maar de inburgering vormde een grote aanslag op zijn agenda. Vooral in 

het eerste jaar dat hij in Nederland was heeft hij veel kunnen leren, daarna was het 

moeilijk door de drukte.284 Imam Küçükkilinç vertelde aan Bodisco Massink over de 

problemen die hij ervoer om aan zijn arbeids- en inburgeringsverplichtingen te voldoen: 
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Ik moet naar school toe, ik moet Nederlands leren, maar mijn werktijden hebben te 

maken met het geloof. Ik moet vijf keer bidden. En ik moet drie dagen in de week naar 

school, ook op vrijdag. Maar vrijdag is er een extra gebed. Daar moet ik bij zijn. Als ik 

Nederlands ga leren mis ik dat weer. En dan kom ik met de mensen hier in conclaaf. Dus 

dat is de vraag. Ben ik nou imam, of moet ik Nederlands leren? Wil ik hier blijven of moet 

ik toch af en toe weggaan? Mensen willen dat soms niet begrijpen. (…) Als ik de tijd had 

zou ik elke taal wel willen leren, en zou ik ieder mens willen helpen. Dat is mijn geloof. 

Maar ik ben hier 24 uur per dag aanwezig. Ik wil graag alles leren, maar dan moet het wel 

geregeld worden. Ik moet helemaal naar Oost voor de cursus. Ik sta ook voor de vrijdag 

ingeschreven. Maar dan kan ik echt niet. Dan moet er iemand hier zijn om het gebed te 

leiden. En wie gaat dat dan doen? Ik word er voor betaald natuurlijk. Twee dagen kan het 

wel, maar wie moet de derde dag dan doen?
285 

 

De respondenten El Bagdadi, Kaya, El Amrani hebben ieder eenmalig meegedaan met 

een speciale cursus voor imams die in Amsterdam werden gegeven (zie paragraaf 3.3.4). 

De cursus waar El Bagdadi in 2002 aan deelnam duurde drie maanden. Zowel taallessen 

als maatschappelijke oriëntatie maakten deel uit van het programma, vooral de lessen 

over politiek vond hij nuttig.286 Kaya heeft in 2003 deelgenomen aan een intensieve 

cursus van vier ochtenden in de week gedurende eenentwintig weken voor imams van 

Milli Görüş. Wederom bestond de cursus uit de combinatie van taallessen en 

maatschappelijke oriëntatie, waarbij ook sociale instellingen werden bezocht. El Amrani 

heeft in 2006-2007 deelgenomen aan een cursus van twee ochtenden in de week 

gedurende driekwart jaar voor imams van de VIN. De invulling van deze cursus komt 

overeen met die van de cursus waar Kaya aan heeft deelgenomen, maar nu verspreid 

over meer weken. El Amrani is zeer ontevreden over de cursus. Dit kwam door de grote 

niveauverschillen in de groep imams en de docente: hij vond die onder de maat omdat er 

geen ontwikkeling in de lessen zat. Burcu heeft eind jaren negentig maar beperkt 

gebruik gemaakt van de mogelijkheden om inburgeringscursussen te volgen. Toen hij 

naar Nederland kwam, zag hij het nut niet in van taal- en cultuurlessen. Hij vond het 

niet nodig en zag het als een beperking van zijn functioneren. Maar naarmate hij langer 

in Nederland verbleef, ging hij het belang inzien van integratie voor het leven in 

Nederland en voor zijn functioneren. Nu beschouwt hij zichzelf wat dat betreft als 

geïntegreerd. Zijn opgedane kennis van de taal was vooral handig voor de 

dialoogbijeenkomsten met mensen met een andere religieuze achtergrond. Hij had toen 

niet veel aan het culturele en maatschappelijke deel van de inburgering, maar hij is nu 

wel op eigen initiatief de geschiedenis van Nederland aan het bestuderen. Hoewel 

Mellouk geen enkele inburgeringscursus heeft gevolgd, is hij de enige die de 

Nederlandse taal goed beheerst.  
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 Niet alleen hebben imams in Nederland te maken met verschillende generaties van 

moslims in hun moskee met uiteenlopende taalbeheersing en persoonlijke behoeften, 

maar in het geval van imam El Amrani, ook met moslims met verschillende etniciteiten. 

Sommigen spreken Arabisch, anderen Nederlands, en het is handig om hen in de eigen 

taal te kunnen spreken, vooral als het gaat om de jongeren. Maar uiteindelijk is de 

religieuze kennis van een imam belangrijker voor zijn functioneren dan het vloeiend 

spreken van de taal.287 Uiteraard hebben de respondenten de nodige kennis van het 

Nederlands opgedaan, maar niet genoeg om in het Nederlands te preken of om een 

interview in het Nederlands te kunnen houden. De imams geven aan dat dit hun 

mogelijkheden beperkt, maar het belemmert hen niet om als imam op te treden. De 

Belangrijkste functie-eis voor de imam is kennis van de islamitische bronnen, niet 

kennis van de Nederlandse taal. En om de religieuze kennis te vertalen naar de 

Nederlandse context is kennis van de samenleving handig. De imams die lessen over de 

Nederlandse maatschappij en cultuur hebben gevolgd lijken ieder voor zich interessante 

en nuttige kennis te hebben opgepikt die voor hen als persoon en als imam in Nederland 

van pas komt: “Als je zout in de soep doet, dan zie je dat niet maar proef je het wel: de 

imam heeft een hele hoop dingen geleerd die je niet zo snel ziet”.288  

4.5.3 Rol van de imam bij de integratie 

Als het gaat om de opvattingen over integratie gaven de respondenten vooral blijk van 

een pluralistische visie: integreren gebeurt door kennis op te doen van en respect te 

hebben voor de Nederlandse normen en waarden, door de wetten te eerbiedigen, maar 

daarbij wel de eigen identiteit te behouden. Van die identiteit vormt de islam het eerste 

en voornaamste onderdeel. Bij de integratie zien de respondenten zeker een rol voor de 

imam: 

De moskee en de imam spelen een belangrijke rol bij de integratie van de Marokkaanse 

minderheid. In de moskee horen Marokkanen hoe ze goede burgers en goede moslims 

kunnen zijn. De overheid moet goed beseffen dat de moskee een belangrijke rol kan 

spelen bij de integratie.
289 

 

De imam adviseert mensen bij relationele of familieproblemen, adviseert ze om ze op het 

rechte pad te houden en roept moslims op om hard te werken.
290 

 

De imam speelt een belangrijke rol bij integratie, niet alleen voor Turkse mensen. De 

imam helpt mensen met wat goed en niet goed is.
291 
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De rol van de imam bij de integratie van moslims is er op velerlei gebieden, bijvoorbeeld 

bij slechtnieuwsgesprekken en bij maatschappelijke onrust: “De imam wordt niet alleen 

geconfronteerd met geestelijke problemen, maar ook met maatschappelijke problemen. 

Als er maatschappelijke onrust is, kan hij daar op inspelen.”292 Deze visie van Elforkani 

kan niet los worden gezien van de situatie in stadsdeel Slotervaart waar hij werkt, en 

waar het in augustus en oktober 2007 onrustig was293, en zijn rol als „jongerenimam‟ en 

medewerker van het stadsdeel. In het geval van moskee El Ouma wordt er regelmatig 

een beroep gedaan op de moskee door politie, stadsdelen, centrale overheid, scholen, 

enz. Maar de moskee beschikt over beperkte middelen en de imams zijn vaak erg druk. 

Daarom moeten imams goed toegerust zijn om beter te kunnen opereren in de 

Nederlandse samenleving.  

Het leven als moslim heeft voor Burcu niet alleen een religieuze kant, maar ook een 

maatschappelijke. Het gaat om het geluk van de mensen. De imam levert daar een 

belangrijke bijdrage aan, door niet alleen te praten over het hiernamaals, maar ook over 

het hier en nu. De maatschappelijk dimensie van het geloof wordt in het geval van het 

SICN weerspiegeld in de islamitische culturele centra van de organisatie (zie het kader 

De religieuze-culturele functies van de SICN-centra op pagina 99). De imam stimuleert 

de gelovigen om onderwijs te volgen, en probeert de regels, normen en waarden in de 

samenleving duidelijk te maken. Maar het is voor hem een wisselwerking met de 

samenleving: autochtonen en overheid moeten vertrouwd kunnen worden door de 

geloofsgemeenschap.294 Burcu vindt het moeilijk om aan de eerste generatie de regels en 

gebruiken in Nederland uit te leggen. Ze zitten in een oud denkkader waar hij als 

religieuze voorganger moeilijk verandering in kan brengen. 

 

Bij het beschrijven van hun rol ten opzichte van de gelovigen drukken de respondenten 

zich uit met woorden als „adviseren‟ en „helpen‟, „de weg wijzen‟ en benadrukken ze hun 

rol als voorbeeld voor de gelovigen om religieuze betekenis te geven aan de dagelijkse 

realiteit. De rol van de imam beperkt zich tot het morele vermanen en het geven van 

advies vanuit religieus perspectief. Om in die rol invloed uit te oefenen is het van groot 

belang dat hij in die rol gezag heeft onder de gelovigen. Boender heeft in haar onderzoek 

uitgebreid stilgestaan bij de invloed en het gezag dat de imam geniet binnen de 

geloofsgemeenschap. Zij bevestigt het beeld dat de respondenten in dit onderzoek geven: 

“de imam is vermaner. Hij is doorgever van het toegestane en het verbodene dat in 

zichzelf normerend en verplichtend is”.295 Om navolging te krijgen onder de gelovigen is 

het in de eerste plaats van belang dat de imam de nodige religieuze kennis beschikt. 

Maar om invloedrijk binnen de Nederlandse context te zijn, moet hij: 
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Zowel reactief als proactief in de communicatie met de gelovigen, zowel traditioneel als 

liberaal, zowel handelsgericht te zijn als betekenis te geven aan de morele gedragscodes, 

zowel vanuit zijn traditionele positie maar ook vanuit zijn boodschap en persoonlijke 

uitstraling overtuigend zijn. Hij moet de aansluiting tussen de traditionele islamitische 

voorschriften betekenisvol te kunnen duiden in relatie met de context van de Nederlandse 

samenleving. Hij moet duidelijk maken dat hij die dagelijkse context kent en meeweegt in 

zijn adviezen.
296 

 

Deze veeleisende rol wordt gecompliceerd doordat de imam niet (meer) de enige 

religieuze autoriteit is in de levens van de gelovigen. Zij kunnen hun religieuze kennis via 

een veelheid aan kanalen oppikken: via internet, satelliettelevisie en boeken, via hun 

ouders en andere imams. De gelovigen die Boender heeft gesproken gaven keer op keer 

aan niet zomaar alles klakkeloos over te nemen van de imam. Daarnaast speelt mee dat 

de imam maar een beperkt deel van de gemeenschap bereikt, geïllustreerd door het 

beperkte en teruglopende moskeebezoek in Nederland. Als het gaat om de Ayasofya-

moskee in Amsterdam geldt dat vrouwen maar indirect of helemaal niet worden bereikt 

door de imam, zelfs al bezoeken ze de moskee.297 Tenslotte probeert de imam binnen de 

gemeenschap verschillende generaties aan te spreken, ieder met hun eigen behoeften en 

plaats binnen de Nederlandse samenleving. Boender constateert dat het gezag en de 

invloed van de imam voor de tweede en derde generatie moslims over het algemeen 

afneemt.298 Waar bij de eerste generatie religieus gezag vooral van belang is, telt voor de 

latere generaties de taalvaardigheid en de competentie om de islam te vertalen naar hun 

eigen problemen en situatie zwaarder, vooral voor de jongeren.299  

4.5.4 Rol van het moskeebestuur bij de integratie 

De moskee in Nederland is een centrum waar naast het rituele gebed allerlei sociaal-

maatschappelijke, culturele en zelfs commerciële activiteiten worden ontplooid. Het is 

een plaats waar moslims samenkomen, meestal vanuit een enkele etnische 

minderheidsgroep. Het management van dit centrum, de financiering van het gebouw, 

de organisatie van activiteiten en het aanstellen, aansturen en vergoeden van 

medewerkers ligt bij het moskeebestuur. Daarmee vervult het bestuur een cruciale rol 

binnen de moskee die de nodige bestuurlijke en organisatorische kennis vereist. De 

vraag is of het moskeebestuur door haar werkzaamheden ook een belangrijke bijdrage 

levert aan de integratie van de geloofsgemeenschap. Sommige respondenten zien geen 

specifieke rol voor het moskeebestuur bij de integratie van minderheden in de 

samenleving: “het moskeebestuur [heeft] een rol om mensen te helpen, alleen bij lange 

na niet met dezelfde verantwoordelijkheid als de imam, want de imam spreekt namens 
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Allah”.300 De rol van de imam is primair religieus en de rol van het moskeebestuur ligt 

op het gebied van de organisatie en in het aansturen van de imam. Ook moet het bestuur 

signalen uit de maatschappij opvangen en organiseren ze maatschappelijke activiteiten. 

Het is het bestuur en niet de imam die de contacten onderhoudt met de gemeenten, 

hoewel de imam soms wel aanwezig is bij overleggen tussen bestuur en gemeente. Er 

wordt dan bijvoorbeeld gesproken over de organisatie van interreligieuze dialoog of over 

nieuwe gebedsruimten.301 Het moskeebestuur levert met haar werkzaamheden geen 

bijdrage aan de integratie, omdat ze geen idee heeft van de problemen van de gelovigen 

en vooral bezig is met organiserende taken.302 Het zwaartepunt als het gaat om een rol 

bij integratie van gelovigen ligt bij de imam: “Als het gaat om de rol die besturen en 

imams spelen bij de integratie dan is die van imam duidelijk belangrijker en leidend. Hij 

is het die een voorbeeldrol vervult voor de gemeenschap.”303 

De respondenten erkennen dat het moskeebestuur een belangrijke faciliterende rol 

speelt bij activiteiten die integratie bevorderen. Een ander belangrijk punt dat genoemd 

wordt is dat het moskeebestuur over de externe betrekkingen gaat: het kan dan gaan om 

relaties met banken, bedrijven, andere religieuze organisaties en verschillende 

overheidsorganen. Zo vertelde Burcu over de plannen om in het islamitische centrum in 

Utrecht een Turks bejaardenhuis te vestigen. Het bestuur heeft daarvoor veel contact 

met de gemeente. Als het gaat om de activiteiten binnen het SICN dan is de imam 

degene die bekend maakt wat het bestuur organiseert en als woordvoerder en uitvoerder 

optreedt.304 

 

4.6  Opvattingen over de relatie tussen imams, moskeeën en overheid 

De respondenten zijn zich terdege bewust van hun grondwettelijke rechten en plichten. 

Tegelijk zijn ze zich er goed van doordrongen dat de Grondwet ook geldt voor de 

overheden en andere burgers: “Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar 

beledigen en kwetsen mag niet. Rechtvaardigheid is belangrijk, er mag niet met twee 

maten worden gemeten”.305 Mellouk heeft het idee dat de woorden van moslims en 

islamitische vertegenwoordigers zoals imams veel zwaarder worden gewogen dan de 

woorden van anderen. Hij wil dat de overheid objectief is: of bepaalde uitlatingen 

worden voor iedereen verboden of zijn ze voor iedereen toegelaten. “Mijn vrijheid houdt 

op waar jouw vrijheid begint. Het gaat om respect en vrijheid.” Hij ziet de media als 

belangrijke schuldige voor de negatieve en in zijn ogen oneerlijke berichtgeving over 

moslims en de islam. Wat hem betreft zou de overheid de Grondwet moeten wijzigen 

zodat de vrijheid van meningsuiting niet alsmaar gebruikt kan worden om mensen te 
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kwetsen. Burcu heeft het gevoel dat de overheid en niet-moslims de vrijheid van 

meningsuiting vooral gebruiken om te ageren tegen moslims, terwijl bepaalde meningen 

onder moslims niet worden gerespecteerd. Ook hem is de mening toegedaan dat de 

overheid soms met twee maten meet als het gaat om de grondrechten, terwijl de 

overheid juist rechtvaardigheid hoog moet houden. Des te meer de overheid 

rechtvaardigheid uitstraalt, des te meer hij die terugkrijgt. Hij vond de reactie op en 

houding van de regering op de film „Fitna‟ van Geert Wilders erg positief.306 De 

gemeenschap moet vertrouwen hebben in de overheid.307 De overheid heeft te hoge 

verwachtingen over de rol van de imam bij de integratie en bij maatschappelijke 

problemen. In het islamitische centrum van Burcu geniet de imam aanzien en gezag, 

maar deelt hij die functie met anderen en treedt hij veel op in overleg met het bestuur, 

andere imams, hodja‟s en de gemeenschap. Er is geen sprake van een solitaire of 

autoritaire positie van de imam. Hij neemt vaak de voortrekkersrol, maar niet de 

centrale rol.308 De gemeente onderkent de rol van de imam en denkt dat de imam alleen 

bezig is met de puur religieuze taken. El Amrani noemt als voorbeeld dat de gemeente 

wel subsidie geeft aan milieu- en natuurorganisaties voor natuurbehoud, maar dat ze de 

bijdrage mist die de imam zelf levert op dat gebied. El Amrani vindt dat het jammer dat 

de overheid met „kleine ogen‟ naar de imams kijkt. De kennis van de overheid is beperkt. 

 

 

 

 

De religieuze-culturele functies van de SICN-centra:309 

 het houden van gebedsdiensten; 

 het in stand houden en beheren van gebedsruimtes; 

 ontmoetingsfunctie; 

 het geven van (inleidende voorlichting) over de islam aan zowel individuen als 

instellingen; 

 het geven van voorlichting over de meest uiteenlopende (maatschappelijke) 

actuele thema‟s in samenwerking met verschillende algemene instellingen; 

 opvang van ouderen en ziekenbezoek; 

 het organiseren van de bedevaart; 

 hulp bij het begraven en overbrengen van overledenen; 

 organiseren van religieuze ceremonieën; 

 het (aan)leren van geloofsvoorschriften; 

 geestelijke verzorging (individuele begeleiding en advies). 
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De meningen lopen uiteen als het gaat om de ideeën over een mogelijke beïnvloeding 

door de overheid van de islam in Nederland. Sommigen vinden wel dat de overheid 

bezig is om de islam te beïnvloeden, en vinden dat ze veel vragen en verwachten, vooral 

wat betreft de jongeren. De moskeebesturen kunnen de imam niet veel betalen terwijl de 

overheid de moskeeën niet wil subsidiëren. Mellouk vindt dat de overheid invloed 

probeert uit te oefenen op de moslimgemeenschap en de islam in Nederland. Hij heeft er 

geen enkel probleem mee dat de overheid hogere taaleisen stelt: het leren van de taal 

ziet hij als een absoluut vereiste om goed te kunnen functioneren. Zo is het Nederlands 

onmisbaar om goed met de groep van de Marokkaanse jongeren te communiceren. Maar 

dat de overheid inhoudelijke eisen aan de inburgering van geestelijke bedienaren stelt 

vindt hij niet kunnen, omdat de overheid daar geen taak in heeft. De imam op zijn beurt 

mag zijn functie niet inhoudelijk laten dicteren: 

Als de overheid met de inburgering druk op dingen zet, kan het fout gaan, de imam voelt 

zich dan niet juist behandeld. Het uitgangspunt moet gelijkwaardigheid zijn. Met eisen 

snijdt de overheid zich alleen maar in de vingers. Zowel overheid als imam hebben het 

beste voor met de maatschappij. Daarom moeten de twee alleen in dialoog met elkaar als 

er problemen zijn om zo dingen te veranderen. Samen moeten moskee en overheid 

erachter komen hoe ze elkaar kunnen helpen en wat ze voor elkaar kunnen betekenen.
310 

 

Hij vindt dat de overheid moet zoeken naar mensen binnen de islamitische 

gemeenschappen die echt problemen willen oplossen en niet alleen “achter het geld 

aanlopen”. Mits er de juiste omstandigheden en de juiste mensen er zijn, vanuit 

islamitisch oogpunt. In de contacten tussen overheid en moskeeën moet er geen sprake 

zijn van eenrichtingsverkeer. Bij die relatie draait het om open communicatie, respect, 

begrip en vertrouwen voor elkaar of de intentie om dat op te brengen. “Ik probeer een 

bijdrage te leveren in wat ik doe. Ik hoop dat de overheid een andere blik gaat werpen op 

de moskee, niet als een bron van onrust en onveiligheid, maar met een stabiliserende en 

opbouwende rol in de maatschappij.”311 Net als Mellouk vindt El Amrani het goed dat de 

overheid hogere eisen stelt aan de inburgering van geestelijke bedienaren als het gaat 

om taal. Maar ook hij is minder te spreken over de eisen die aan maatschappelijke 

kennis worden gesteld. De imam is daar al iedere dag mee bezig waardoor die speciale 

eisen niet nodig zijn. El Amrani vindt het niet goed dat er van geestelijke bedienaren 

wordt verwacht dat ze een speciale cursus bijwonen in Soesterberg, dat is moeilijk omdat 

de imam het al druk heeft en bovendien een laag inkomen heeft. De overheid legt bij de 

inburgering de focus verkeerd. Als er een cursus wordt organiseert voor geestelijke 

bedienaren en specifiek voor imams, dan is dat altijd voor de groep die makkelijk te 

vinden is. En dat terwijl 60 tot 70 procent van de imams werkzaam zijn in een moskee 
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zonder dat er sprake is van een arbeidsverbintenis met de moskee. De focus zou op die 

groep moeten liggen.312 

Andere respondenten staan positief tegen een overheid die zich bij de inburgering 

inhoudelijk bezighoudt met het takenpakket van de imam. Daar hoort wel erkenning bij 

van de kant van de overheid voor de rol die moskee en imam kunnen spelen in de 

samenleving. De overheid mag veel vragen van imams, als ze hen ook maar de erkenning 

geeft die ze verdienen. Daarom moet de overheid een duidelijk standpunt innemen als 

het gaat om hoe de samenwerking tussen de overheid en moskeeën moet worden 

vormgegeven anders werkt het niet, anders helpt dat de samenleving niet. De overheid 

doet nu nog te pas en te onpas een beroep op imams. Als het gaat om moskee El Ouma 

wordt er regelmatig een beroep gedaan op de moskee door politie, stadsdelen, centrale 

overheid, scholen, enz. Maar de moskee beschikt maar over beperkte middelen en de 

imams zijn vaak erg druk.313 Imam Küçükkilinç vertelde Bodisco Massink dat hij graag 

geholpen zou worden door de gemeente, om te kunnen doen wat de gemeente van hem 

vraagt. Hij vindt het een kwestie van geven en nemen: 

Ik wil heel graag helpen maar het is moeilijk. Er moet een instantie zijn die bijhoudt wie 

wat kan doen. Als er een persoon naar me toekomt die hulp nodig heeft wil ik hem wel 

heel graag helpen. Ik wil in de komende drie jaar wel graag verder gaan. Maar dan moet 

er van allebei de kanten wat komen. Niet alleen van mij uit. Als de gemeente het wil, zou 

ik graag computers hebben. Er zou iemand moeten komen die me helpt en dat de 

gemeente hem betaald. Ik ben al zo veel uren hier. Ik heb ongeveer honderd leerlingen, 

maar er zijn geen computers. Er is wel een plek, maar geen middelen. Met middelen zou 

de gemeente ons erg kunnen helpen, met subsidies enzo.
314

 

 
 

4.7  Samenvatting 

Moskeeën en imams in Amsterdam zijn ingebed in de stedelijke en landelijke religieuze 

infrastructuur van islamitische koepelorganisaties. Deze organisaties hebben 

verschillende functies voor minderheden: die van toevluchtsoord, als hulpverlenings-

organisatie en als plaats waar de normen en waarden van de eigen groep en die van de 

Nederlandse samenleving worden beïnvloed. Onder Turken bezoekt 35 procent 

wekelijks de moskee, onder Marokkanen is dat 32 procent. Het moskeebezoek daalde in 

de periode 1998-2002. 

 Marokkaanse moskeeën in Amsterdam zijn overwegend traditioneel. De belangrijkste 

vertegenwoordiger van de Marokkaanse islam in Nederland is de UMMON. Deze 

organisatie is loyaal aan de Marokkaanse overheid. Drie van de respondenten werken in 

moskeeën die onder deze organisatie vallen. Daarnaast zijn er in Amsterdam de 

stadsgerichte UMMAO en de imamgerichte VIN. Naast de UMMON zijn er ook vrije 
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moskeeën die zich kritisch opstellen tegenover de Marokkaanse overheid. De moskee 

van één respondent heeft vooral Marokkaanse bezoekers, maar maakt onderdeel uit van 

een Libische stichting, zelf is hij lid van de VIN. De invloed van de Marokkaanse 

overheid op moskeeën en imams in Nederland is klein.  

 Onder de Turkse minderheid is een grote diversiteit aan stromingen die de politieke 

en religieuze stromingen binnen Turkije weerspiegelen. De drie belangrijkste 

koepelorganisaties zijn de Diyanet (in Nederland vertegenwoordigd door om. de TICF en 

de ISN), de SICN en Milli Görüş. Voor het onderzoek is gesproken een respondent van 

ieder van deze organisaties. De Diyanet-organisaties zijn direct verbonden aan de Turkse 

staat en vertegenwoordigen de officiële Turkse islam. De SICN vertegenwoordigt een 

mystieke orthodoxe traditie in Turkije en organiseert zich in Nederland in 

sociaalculturele centra waar moskeeën zijn ingebed. De Milli Görüş is verbonden aan 

Turkse islamistische politieke partijen en staat te boek als orthodox en conservatief. 

Naast moskeeverenigingen vallen onder Milli Görüş ook vrouwen- en 

jongerenverenigingen. 

 

Voor dit onderzoek zijn zeven imams geïnterviewd, vier met een Marokkaanse en drie 

met een Turkse afkomst. Wat hier volgt zijn hun opvattingen. De titel van imam kent een 

minimale definitie als de persoon die voorgaat in het rituele vijfdaagse gebed, en een 

brede definitie die uitgaat van de religieuze kennis die iemand heeft en die hem in staat 

stelt om verbonden aan een moskee naast het gebed verschillende taken uit te voeren. 

Omdat de titel van imam niet beschermd is, kan de kwaliteit van imams sterk 

verschillen, iets wat de Marokkaanse respondenten als een probleem ervaren. 

Ondergekwalificeerde imams misbruiken de titel en geven de media en overheid een 

slecht beeld van wat het imamschap inhoudt. De diversiteit van de respondenten laat 

zien dat een imam op verschillende manieren aan een moskee kan zijn verbonden: als 

hoofdimam, vervangende imam, vrijwillige hodja of jongerenimam. De institutionele 

taken binnen de moskeeën van de respondenten liggen niet bij één persoon, maar zijn 

verspreid over meerdere mensen, ieder met zijn eigen rol en taken. 

 Het werk van de imam in Nederland is zwaarder dan in het land van herkomst. Dit 

komt omdat de moskee in de Nederlandse context veel meer dan in de islamitische 

wereld een belangrijke maatschappelijke, sociale en culturele rol vervult voor de 

gemeenschap, wat zorgt voor een uitgebreider takenpakket voor de imam. Daar komt bij 

dat professionele imams vooral uit het land van herkomst worden geworven. Zij moeten 

de nodige inspanningen leveren om in een voor hen vreemde samenleving tegemoet te 

kunnen komen aan de specifieke noden en behoeften van meerdere generaties gelovigen 

in een seculiere niet-islamitische samenleving. De imam vervult een voorbeeldfunctie 

voor de gelovigen. De respondenten hechten de meeste waarde aan de institutionele 

taken van de imam: het gebed en de prediking op vrijdag, gevolgd door het religieuze 

onderwijs, de voorbeeldfunctie en het adviseren van de gelovigen. Maatschappelijke 

taken zijn ook belangrijk, maar ondergeschikt aan de traditioneel religieuze taken. De 
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meningen verschillen over de rol van de imam als overbrenger van de tradities en 

cultuur van het land van herkomst. Deze rol lijkt belangrijker voor de Turkse 

respondenten. De imam is door de aard van zijn werkzaamheden gebonden aan de 

moskee: hij fungeert als een intern-gerichte leider binnen de gemeenschap. Het 

moskeebestuur gaat over de aanstelling en aansturing van medewerkers, de financiën en 

de externe contacten. De imam vervult een adviserende rol tegenover zijn werkgever. De 

arbeidspositie van vooral Marokkaanse imams is zwak en hun loon is laag. Omdat de 

imam het druk heeft om te voldoen aan de verwachtingen vanuit het bestuur en de 

gemeenschap, is het moeilijk om ook nog te voldoen aan hoge verwachtingen die de 

overheid van hen heeft op het gebied van inburgering en integratie. 

 Integratie is een term die bij de respondenten de negatieve associatie wekt met 

assimilatie. Zelf geven ze blijk van een pluralistische visie: integratie binnen de kaders 

van het geloof en met behoud van de eigen identiteit. Moslims moeten zich aan de wet 

houden en de Nederlandse cultuur kennen en respecteren en zich zo mogelijk thuis 

voelen. Maar één respondent heeft intensief deelgenomen aan inburgeringscursussen. 

De overige respondenten hebben maar beperkt gebruik gemaakt van inburgerings-

mogelijkheden, soms tot hun spijt. De gevolgde cursussen hebben de respondenten 

vooral kennis van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en gebruiken opgeleverd. 

Niemand heeft dankzij de inburgering goed Nederlands leren spreken. Het kennen van 

de taal is vooral van belang om de jonge generatie moslims te bereiken, maar voor het 

functioneren als imam is het niet strikt noodzakelijk. De rol van de imam bij de 

integratie ligt erin dat hij de moslims vanuit religieus perspectief helpt om op het rechte 

pad te blijven, om onderwijs te volgen en hard te werken, en om dat als goede burger te 

doen. Verder vervult hij een pastorale taak en kan hij een rol spelen bij maatschappelijke 

problemen. De imam treedt op als morele vermaner die advies geeft vanuit religieus 

perspectief en de gelovigen zo de weg wijst. Om onder hen navolging te krijgen, moet hij 

religieus gezag hebben en spreken in een taal die door verschillende generaties van 

gelovigen wordt begrepen. De imam is daarbij lang niet meer de enige religieuze 

autoriteit in de levens van moslims, ze nemen niet zomaar alles van hem aan. De 

meningen verschillen over de rol van het moskeebestuur bij de integratie van de 

gelovigen. De rol binnen de moskeeorganisatie wordt erkend, maar de rol van de imam 

bij de integratie is belangrijker en leidend, omdat hij de voorbeeldfunctie vervuld. Hij 

vervult het religieuze leiderschap, terwijl het bestuur faciliteert. 

 De respondenten kennen hun grondwettelijke rechten en plichten en verwachten van 

de overheid een objectieve en rechtvaardige toepassing daarvan. Het idee leeft dat de 

overheid met twee maten meet: de overheid en niet-moslims maken gebruik van de 

vrijheid van meningsuiting om tegen moslims te ageren, terwijl meningen onder 

moslims niet worden gerespecteerd. Een meer rechtvaardige en neutrale overheid zou 

bij hen respect afdwingen en vertrouwen wekken. De overheid heeft te hoge 

verwachtingen van de rol van de imam bij de integratie van minderheden en bovendien 

geen goed beeld van het werk en de plaats van de imam binnen de moskee. De 
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respondenten accepteren tot op zekere hoogte dat de overheid invloed probeert uit te 

oefenen op de islam, moslims en hun imams, maar staan kritisch tegenover de wijze 

waarop dat gebeurt. Inhoudelijk mag de overheid zich niet bezighouden met het werk 

van de imam, mits de rol van de imam erkent wordt van de kant van de overheid. De 

respondenten zijn niet te spreken over de eisen die aan de maatschappelijke kennis van 

inburgerende imams wordt gesteld. Ook vinden ze dat inburgering een groot beslag legt 

op hun agenda en zich vooral richt op de imams die via zelforganisaties waar goede 

contacten mee zijn makkelijk te vinden zijn. Een eisende overheid snijdt zichzelf in de 

vingers. Het uitgangspunt van de relatie tussen moslims, imams en overheid moet 

gelijkwaardigheid zijn. De relatie moet worden gebouwd door een open dialoog, op basis 

van wederzijds begrip, respect en vertrouwen. Het is een kwestie van geven en nemen. 

Wat de overheid kan geven begint bij erkenning van de positieve rol van de imam en 

moskee in de samenleving. De wensen die de imams verder ten toon spreiden over 

subsidiëring en het beschikbaar stellen van middelen door de overheid doen vermoeden 

dat de respondenten zich niet allemaal bewust zijn van de wettelijke kaders die het 

optreden van de overheid ten opzichte van religieuze organisaties beperken. 
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5  Conclusie: kansen en knelpunten 

 

 

5.1  Beleidsvorming en debat op het gebied van integratie en islam 

In het onderzoek is uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van het beleid op nationaal 

en gemeentelijk niveau op het gebied van integratie en de islam. De Nederlandse politiek 

en overheden hebben in de afgelopen veertig jaar steeds weer opnieuw hun houding 

moeten bepalen in een samenleving die steeds pluriformer werd. Bij de beschrijving van 

de beleidsontwikkeling is gebruik gemaakt van het model Maussen om verschillende 

visies op culturele diversiteit en integratie te duiden. De beleidsvorming is steeds 

reactief, voorafgegaan door een bewustwordingsproces van de nieuwe maatschappelijke 

omstandigheden en problemen. Het duurt tot het begin van de jaren tachtig van de 

vorige eeuw voordat politiek en overheid afstappen van het idee dat het verblijf van 

gastarbeiders van tijdelijk aard is. Het besef dat Nederland een migratiesamenleving is 

en blijft, groeit vanaf het einde van de jaren tachtig. De marginalistische visie op 

integratie verliest daardoor terrein ten opzichte van de pluralistische visie. De 

institutionalisering onder moslims vanaf de jaren tachtig maakt de islam zichtbaar in de 

samenleving. Het draagt eraan bij dat voor de Marokkaanse en Turkse minderheden het 

etnische label steeds meer wordt ingewisseld voor een religieus label. Sinds het einde 

van de jaren tachtig vindt er een debat plaats over de plaats van de islam in Nederland 

en de grenzen van de multiculturele samenleving. Een belangrijk discussiepunt is de 

verenigbaarheid van de islam met de westerse cultuur. Aan het einde van de jaren 

negentig wordt de dialogische visie op integratie belangrijker. Dit komt door een brede 

maatschappelijke en politieke ontevredenheid over de effectiviteit van de integratie van 

minderheden en de inburgering van nieuwkomers. In de nieuwe eeuw leeft de politieke 

notie dat een zekere culturele aanpassing van individuele migranten en burgers moet 

worden verwacht. Om te weten waar iedereen in Nederland zich aan zou moeten 

committeren, tracht de autochtone meerderheid in een breed maatschappelijk debat de 

algemene Nederlandse identiteit te formuleren. De discussie over identiteit gaat vaak uit 

van wat het joods-christelijke en humanistische gedachtegoed van Nederland wordt 

genoemd. Impliciet en expliciet wordt zo de suggestie gewekt dat er alleen ruimte is voor 

moslims die een „moderne‟ of „Nederlandse‟ vorm van islam aanhangen. Een deel van de 

politiek en het electoraat geeft met hun ideeën over integratie en identiteit blijk van een 
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sterk assimilerende visie: de inbreng van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders en 

de beweging Trots op Nederland van Rita Verdonk zetten de toon in het debat. De 

dominante visie wordt gedragen door linkse en regeringspartijen315 die integratie zien 

als een wederzijds proces tussen de meerderheids- en minderheidsgroep waarin de eigen 

identiteit van burgers en hun organisaties bewaard mogen blijven maar waarbij zekere 

aanpassing verwacht mag worden (pluralistisch en dialogisch). De assimilerende en 

anti-islamitische retoriek van de Partij voor de Vrijheid en in mindere mate van de 

beweging Trots op Nederland draagt bij aan wantrouwen onder moslims naar de 

overheid en politiek toe. Uit de gesprekken met de imams blijkt dat het begrip integratie 

„besmet‟ is geraakt: het roept negatieve gevoelens op van een overheid en politiek die van 

moslims verwacht dat ze bepaalde culturele en religieuze overtuigingen en praktijken 

zouden moeten afzweren om volwaardig burger van de Nederlandse samenleving te 

mogen zijn. Het wantrouwen van de imams en moskeebestuurders richting de overheid 

wordt ook gevoed door ideeën over de intenties van de overheid bij beleidsvorming, 

wetgeving en subsidiëring. Zo zou de Wet inburgering buitenland zijn gericht op het 

opwerpen van hoge drempels om moslims buiten het land te houden en zou de Wet 

inburgering zijn gericht op het beïnvloeden van het geloof van Nederlandse moslims.  

 De geïnterviewde imams zijn zich bewust van de rol die de overheid hen toedicht als 

het gaat om de integratie van hun geloofsgemeenschap. Maar omdat de landelijke en 

gemeentelijke overheden de grondwettelijke kaders van godsdienstvrijheid en scheiding 

van kerk en staat moeten eerbiedigen, roepen ze bij de geïnterviewde imams het beeld 

op dat ze imams en moskeeën wel een belangrijke integratieve rol toekennen maar dat ze 

niet de middelen ter beschikking willen stellen om die rol te faciliteren en optimaliseren. 

De imams verwachten concrete hulp bij het vervullen van de functies die de overheid 

hen graag ziet doen: het organiseren van maatschappelijke activiteiten en het inrichten 

van de moskee als centrum waar mensen wegwijs gemaakt worden in de Nederlandse 

samenleving, bijvoorbeeld door het geven van taal- en computerlessen. De imams zijn 

zich daarmee niet allemaal even bewust van de wettelijke kaders die het optreden van de 

overheid ten opzichte van religieuze organisaties beperken. Ze hebben ook het idee dat 

overheden hun woorden onredelijk streng wegen en dat de islam herhaaldelijk in 

verband wordt gebracht met radicalisering en problemen.  

 De huidige inzet van de overheid bij de integratie wordt samengevat met een streven 

naar gedeeld burgerschap. Dit burgerschap is gebaseerd op drie componenten. In de 

eerste plaats is er de voorwaardenscheppende gedeelde component waarbij niet alleen 

leden van de minderheidsgroepen, maar ook leden van de meerderheidsgroep elkaars 

sociaaleconomische en sociaalculturele integratie mogelijk maken. Integratie is zo een 

wederzijds proces dat inspanning van alle burgers vraagt. Ten tweede is er de 

taalcomponent van burgerschap: iedereen moet voldoende Nederlands kunnen spreken. 

Ten derde is er een sociaalcultureel component gericht op participatie en 

zelfredzaamheid: iedereen moet zich „basale normen‟ eigen maken om mee te kunnen 
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doen in de samenleving. De nadruk in het debat ligt momenteel op het laatste 

component en veel minder op de overige twee. En juist bij deze component spreken de 

geïnterviewde imams hun zorgen uit. Met uitzondering van Mellouk hebben de imams 

geen probleem met hogere taaleisen voor geestelijke bedienaren. Maar ze hebben wel 

problemen als de overheid eisen stelt aan de maatschappelijke kennis van geestelijke 

bedienaren die het inhoudelijke takenpakket van de imam raken. Een overheid die de 

wederzijdsheid van integratie meer zou benadrukken (de gedeelde component van 

burgerschap) en duidelijkheid geeft over wat zij wel en niet verwachten op het gebied 

van de sociaalculturele integratie van geestelijke bedienaren zou veel van hun zorgen 

weg kunnen nemen. 

 

5.2  Voorbeelden van beleid, integratie en islam 

De overheid voert op verschillende manieren beleid dat direct of indirect de religieuze 

beleving van moslims in Nederland raakt. De landelijke overheid kan met haar 

toelatingsbeleid de komst van geestelijke bedienaren tegenhouden, of hun verblijf in 

Nederland beëindigen, als er bezwaren zijn op grond van de openbare orde of nationale 

veiligheid. Via het inburgeringsstelsel stelt de overheid eisen aan de kennis en 

vaardigheden van geestelijke bedienaren in Nederland. Na de aanslagen van 11 

september 2001 en de moord op Theo van Gogh steekt de landelijke overheid veel 

energie in het monitoren en bestrijden van radicaal gedachtegoed onder moslims en hun 

imams door veiligheids- en inlichtingendiensten. Op gemeentelijk niveau gebeurt dit 

door de Informatiehuishouding radicalisering ondergebracht bij de Bestuursdienst. 

Overheden zijn voortdurend op zoek naar instrumenten om hun integratiedoelstellingen 

te realiseren. Daarbij worden de mogelijkheden binnen de grondwettelijke kaders 

verkend. Het debat over imamopleidingen dat in de jaren tachtig en negentig is gevoerd 

is een goed voorbeeld van dat de overheid de ontwikkeling van een islam die geworteld is 

in Nederland probeert te beïnvloeden en te versnellen. De uitkomst was toen dat de 

overheid op grond van het principe van de scheiding van kerk en staat alleen mag 

reageren op initiatieven vanuit scholen en moslims zelf. Op gemeentelijk niveau zien we 

dit ook terug bij verschillende initiatieven. De inburgeringscurssussen voor imams in 

2002-2003 en in 2006-2007 werden georganiseerd op verzoek van respectievelijk de 

moskeekoepel Milli Görüş Noord Nederland en de beroepsvereniging Vereniging Imams 

Nederland. Met de organisatie van een nieuwe inburgeringscursus op initiatief van de 

gemeente zelf (start september 2008), wordt de doelgroep verbreed naar de hele groep 

van geestelijke bedienaren. Op basis van het gelijkheidsbeginsel en de manier waarop 

het inburgeringsstelsel is georganiseerd, kan en mag de gemeente geen onderscheid 

maken tussen verschillende geestelijke bedienaren. De nieuwbouw van de 

Westermoskee is een project waarin zowel stadsdeel De Baarsjes als de centrale 

gemeente een rol hebben gespeeld die hen op de nodige kritiek is komen te staan. Het 

stadsdeel en de moskeevereniging Ayasofya kozen ervoor om liberale opvattingen als 
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voorwaarde te stellen voor de samenwerking. Het aantreden van een nieuw 

moskeebestuur met conservatievere ideeën in mei 2005 kon zo tot een 

vertrouwensbreuk leiden met het stadsdeel en de woningbouwvereniging. Hoewel de 

partijen zelf voor deze constructie hebben gekozen, was het in het licht van de 

godsdienstvrijheid beter geweest om de samenwerking van een dergelijk langlopend 

project niet afhankelijk te maken van ideologische opvattingen van de religieuze 

organisatie zelf. De centrale gemeente is op haar beurt de moskeevereniging in 2005 

tegemoet gekomen met een voor hen zeer gunstige verkoop van het bouwterrein aan de 

gemeente. Toen in 2008 de gemeenteraad hier kritiek op uitte, kon de verantwoordelijk 

wethouder onvoldoende motiveren waarom juist dit project op deze manier tegemoet 

was gekomen. Zo ontstond de schijn dat de gemeente zich onvoldoende neutraal had 

opgesteld. De gemeente heeft er veel energie gestoken om met bouw van de 

Westermoskee een moskee „nieuwe stijl‟ te maken: ingepast in de buurt met een 

positieve en open uitstraling naar de stad. Maar het feit dat de moskee nog steeds niet is 

gerealiseerd maakt dit prestigieuze integratieproject meer tot een voorbeeld van hoe het 

niet moet dan tot het succesverhaal dat het had moeten worden. 

 Betere voorbeelden zijn de Wij Amsterdammers-programma‟s uit 2004 en 2005. De 

centrale gemeente heeft met de gekozen insteek voor het uitdragen en bevorderen van 

een stedelijke identiteit enkele hete hangijzers van het landelijke integratiedebat handig 

kunnen omzeilen, zoals de „besmette‟ typering in autochtoon en allochtoon en het hoe en 

wat van de Nederlandse identiteit. Een veelheid aan verschillende initiatieven maken 

onderdeel uit van de programma‟s, zoals de bestrijding van discriminatie, radicalisering 

en schooluitval en het bevorderen van arbeidsparticipatie. De manier waarop de 

gemeente met deze programma‟s oproept tot algemene fatsoensnormen en het 

respecteren van democratische waarden is kenmerkend voor de dialogische beleidsvisie. 

Dit zien we terug in het gebruik van het beeld van een snelweg om haar visie op 

integratie weer te geven: iedereen moet de regels kennen en zich daar aan houden, en 

nieuwkomers of mensen met een maatschappelijke achterstand moeten de mogelijkheid 

krijgen om in te voegen en mee te rijden. Daarmee wordt de gedeelde component van 

het burgerschap en de integratie benadrukt en wordt integratie een 

verantwoordelijkheid van iedereen. Op stadsdeelniveau schreven Slotervaart en De 

Baarsjes hun eigen programma‟s, met een nadruk op het bestrijden van radicalisering en 

het bevorderen van de sociale cohesie. In het Actieplan Slotervaart: het tegengaan van 

radicalisering (2007) werd bij voorbaat de positie van het stadsdeel bepaald tegenover 

de bewoners en religieuze instellingen: het stadsdeel ziet zichzelf als partner van 

moskeeën en wil zich niet inhoudelijk met hun boodschap en activiteiten bemoeien. Wel 

dicht ze zich nadrukkelijk een rol toe in het waarborgen en beschermen van de 

grondrechten. De samenwerking wordt gezocht met moskeeën en scholen om hen te 

ondersteunen in het tegengaan van radicalisering. Het Contract met de samenleving 

(2005) van stadsdeel De Baarsjes is een initiatief waarbij verschillende moskeeën zich 

committeren aan afspraken gericht op het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting 
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en het bestrijden van discriminatie en radicale ideeën. In het verlengde van het contract 

werd er een gedetailleerd protocol opgesteld voor de bestrijding van extremisme in een 

moskeegemeenschap dat uiteindelijke alleen door het bestuur van de Ayasofya-moskee 

werd ondertekend. Er werd ook een meldpunt voor discriminatie van moslims opgericht 

door twee moskeeën in het stadsdeel. In 2007 besloot de gemeente dit initiatief op 

verzoek van buurtbewoners te verbreden naar een meldpunt voor alle groepen. Net als 

de inburgeringscursus voor geestelijke bedienaren is dit een voorbeeld waarbij de 

gemeentelijke overheid een activiteit op initiatief van moslims verbreedt naar alle 

burgers. 

 

5.3  De relatie tussen imams, moskeeën en overheid 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat de overheid vanuit allerlei invalshoeken te maken heeft 

met moslims, imams en moskeeën. In dit onderzoek gaat het vooral om de invalshoeken 

van de integratie van minderheden, de inburgering van geestelijke bedienaren en de 

sociale cohesie in stad en samenleving. De overheid vervult daarbij verschillende en 

dubbele rollen. De relatie van de overheid naar imams en moskeeën toe krijgt vorm in 

twee overkoepelde rollen, die van gezagdrager en die van partner. Een voorbeeld waarin 

deze twee rollen naar voren komen is in de positiebepaling van het stadsdeel Slotervaart 

in het Actieplan Slotervaart: het tegengaan van radicalisering:  

In de aanpak bij het tegengaan van radicalisering ziet het stadsdeel de moskee wel als 

partner maar heeft zij geen bemoeienis met de inhoud van preken of andere activiteiten 

die er plaatsvinden. De overheid heeft wel de taak om grondrechten, zoals de 

democratische rechtstaat en vrijheid van meningsuiting, te waarborgen en beschermen.
316 

 

In de rol van gezagdrager heeft de overheid de bevoegdheid om de burgerrechten te 

beschermen en te waarborgen en om op te treden als handhaver. Om die rol te kunnen 

vervullen stelt de overheid zich als gezagdrager boven de burgers in een relatie die niet 

gelijkwaardig is. Maar als de overheid in partnerschap treedt met maatschappelijke 

partners, is er wel sprake van gelijkwaardigheid, of zou die er moeten zijn: de overheid 

trekt op met organisaties die gelijke doelen nastreven. Dit zorgt voor een dubbele en 

ingewikkelde relatie tussen imams, moskeeën en de overheid. De overheid heeft macht 

en middelen tot haar beschikking, iets waar moskeeën gevoelig voor zijn. Toch wordt 

ieders rol gelijkelijk beperkt en bepaald door de Nederlandse grondwet. Uit het 

geformuleerde beleid blijkt dat de overheid zich bewust is van de kaders die de 

Grondwet geeft voor het invullen van die rollen. Maar ministerieel ambtenaar 

Bronkhorst vermoedt dat gemeenten zich niet altijd even bewust zijn van de grenzen aan 

de grondwettelijke richtlijnen, rechten en plichten. De rol van gezagdrager zien we terug 

bij de eisen die worden gesteld aan de inburgering, de toelating en het verblijf van 

geestelijke bedienaren en het bestrijden van oproepen tot haat en geweld. De rol van 
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partner zien we in het kader van integratie terug bij allerhande maatschappelijke 

initiatieven waar de overheid samenwerkt met (religieuze) organisaties onder 

minderheden. Bij de partnerrol past een reagerende, faciliterende en stimulerende 

houding. Omdat het principe van de scheiding van kerk en staat onderhevig is aan 

interpretatie, zijn de grenzen van de verschillende rollen niet altijd even duidelijk. Er is 

een grijs gebied waarin individuele beleidsmakers en politici steeds weer hun eigen 

afwegingen maken over de kaders van hun eigen rol ten opzichte van religie in de 

samenleving in het algemeen, en ten opzichte van imams en moskeeën in het bijzonder. 

Zo vond Bussink dat de samenwerking met religieuze en minderhedenorganisaties niet 

afhankelijk mag zijn van hun opvattingen, terwijl daar in stadsdeel De Baarsjes door de 

stadsdeelraad in het geval van het bouwproject Westermoskee wel voor was gekozen. Uit 

het onderzoek van Castelijns bleek dat ambtenaren principieel niet bereid zijn om 

imams actief te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken. Toch moeten sommige 

imams vanwege de verplichte inburgering van geestelijke bedienaren kunnen 

functioneren in zogenaamde cruciale praktijksituaties die invulling geven aan 

inhoudelijke taken die de overheid hen graag ziet doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

het hebben en uitdragen van een positieve en open houding naar de samenleving, het 

stimuleren van mensen tot het volgen van taallessen en het organiseren van vieringen 

met andere geloofsgemeenschappen. Hiermee probeert de overheid op dwingende wijze 

de inhoudelijke werkzaamheden van geestelijke bedienaren te beïnvloeden en te sturen, 

iets wat op gespannen voet staat met haar grondwettelijke verantwoordelijkheden en 

plichten. In dit grijze gebied past de overheid dan ook grote zorgvuldigheid en 

terughoudendheid. Naast de complicerende factor van een overheid met meerdere 

petten, speelt er bij de geïnterviewde imams sterk het idee dat de overheid in haar 

houding naar de islam bepaalde grondwettelijke rechten en plichten eenzijdig meer 

nadruk geeft. De vrijheid van meningsuiting zou vooral worden gebruikt om 

onomwonden kritiek te kunnen uiten op bepaalde praktijken onder moslims, terwijl 

bepaalde opvattingen onder moslims niet worden gerespecteerd. Mellouk en Burcu 

hebben het idee dat de overheid met twee maten meet als gaat om de grondrechten. El 

Amrani en El Bagdadi spreken tegengesteld aan het gelijkheidsbeginsel juist het 

verlangen uit dat de overheid alleen gaat samenwerken met „bevoegde‟ imams en met 

mensen binnen moskeeën die niet alleen achter het geld aanlopen. Samengevat uit de 

reacties van de imams is de relatie tussen overheid, imams en moskeeën gebaat bij: een 

rechtvaardige houding van de overheid, een gelijkwaardige samenwerking en de 

erkenning vanuit de overheid van de positieve kracht van zowel imam als moskee op de 

levens van de gelovigen uit de moskeegemeenschap. Uit de voortgangsrapportage van 

het Actieplan Slotervaart: het tegengaan van radicalisering blijkt de meerwaarde van 

een goede samenwerking tussen de overheid, moskeeën en scholen. Het kostte de nodige 

investering om vertrouwen op te bouwen. Het stadsdeel schrijft dat de relatie tussen het 

stadsdeel, moskee El Ouma en de koepel UMMAO is gebaseerd op vertrouwen, 
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transparantie en onafhankelijkheid.317 Het leidde ertoe dat de moskee wilde fungeren als 

informatiekanaal voor het stadsdeel en dat er interreligieuze ontmoetingen werden 

georganiseerd.  

 Ondanks de potentie die een partnerschap tussen overheid en moskeeën kan hebben 

voor de integratie van minderheden, wil ik benadrukken dat imams en moskeeën in het 

licht van de godsdienstvrijheid vrij zijn om hun positie te bepalen in de samenleving en 

om wel of niet de samenwerking te zoeken met de overheid. Hoewel het hedendaagse 

debat een sterk moreel appèl laat horen tot een zekere mate van culturele aanpassing, is 

integratie geen wettelijke plicht. Burgers hebben binnen de wettelijke kaders het recht 

om hun eigen positie te bepalen in de Nederlandse samenleving en mogen hun eigen 

ideeën hebben over inburgering en integratie. Dit kan betekenen dat moskeeën 

terughoudend zijn in de samenwerking met de overheid en het partnerschap niet willen 

aangaan. In haar rol als hoeder van de grondrechten zou de overheid de koers van 

dergelijke moskeeën ten allen tijde moeten respecteren, zelfs als die tegen het eigen 

beleid in gaat of op gespannen voet staat met de publieke opinie. Op grond van het 

gelijkheidsbeginsel dient de overheid alle religieuze organisaties gelijk te behandelen en 

gelijk te betrekken bij activiteiten die voor hen allen van belang zijn, zoals voorlichting, 

beleidsinitiatieven op het gebied van integratie en overlegstructuren. Daar wil ik meteen 

aan toevoegen dat dit mijn eigen observatie is. Geen van de imams die in het kader van 

dit onderzoek zijn gesproken gaven blijk van een dergelijke houding. Net als de overheid 

hebben ze het beste voor met hun gemeenschap en de samenleving: “Samen moeten 

moskee en overheid erachter komen hoe ze elkaar kunnen helpen en wat ze voor elkaar 

kunnen betekenen”.318 

 

5.4 Beperkende factoren aan de rol van de imam bij de integratie 

Zowel de overheid als de imams zien een belangrijke rol voor de imam bij de integratie 

van minderheden. De kijk die beide hebben op die rol wordt bepaald door de eigen 

positie en belangen. De overheid kijkt door de bril van haar eigen beleid naar de imam, 

waardoor ze vooral de sociaal-maatschappelijke en pastorale rol van de imam ziet. De rol 

van de geestelijke bedienaar of imam wordt in wetgeving en beleid algemeen en 

generaliserend geformuleerd om recht te kunnen doen aan de grote religieuze diversiteit 

in Nederland. Een individuele geestelijke bedienaar zal zelf maar deels in dit beeld 

passen, afhankelijk van zijn ambt, specifieke kennis en vaardigheden en de rol binnen 

zijn religieuze gemeenschap. De overheid heeft de lat bij de inburgering hoog gelegd, de 

verwachtingen zijn hooggespannen, iets wat zowel uit het beleid blijkt, als uit de 

interviews met de ambtenaren. Voor de specifieke groep van de imams komen er in het 

onderzoek een aantal factoren naar voren die de hooggespannen verwachtingen van de 
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rol van de geestelijke bedienaar bij de integratie van minderheden relativeren en 

afzwakken. 

 

Beperkte invloed van de moskee 

Uit onderzoek van het SCP in 2002 bleek dat 35 procent van de mensen met een Turkse 

achtergrond en 32 procent van de mensen met een Marokkaanse achtergrond wekelijks 

naar de moskee gaan. Ook werd geconcludeerd dat het moskeebezoek in de periode 

1998-2002 daalde en dat het lidmaatschap van een religieuze organisatie onder deze 

minderheden nog veel lager ligt dan het moskeebezoek.319 Hoewel de invloed van de 

moskee verder reikt dan de mensen die er wekelijks komen, heeft maar een klein deel 

van de leden van deze minderheidsgroepen intensief te maken met de moskee en haar 

imam. Bovendien zijn de imam en het moskeebestuur vrij in de manier waarop zij de 

moskeegemeenschap willen dienen. Zij kunnen prioriteiten stellen die niet of weinig 

overeenkomen met de integratie- en inburgeringsdoelstellingen van de overheid. De 

moskee kan zo de  invloed die ze heeft aanwenden op een andere wijze dan de overheid 

misschien graag zou willen zien. 

 

Beperkt gezag van de imam 

Het gezag van een imam hangt af van zijn religieuze kennis en zijn specifieke rol en 

taken binnen een moskeegemeenschap. Er zijn professionele en vrijwillige imams, 

academisch en laaggeschoolde imams, hulp-, freelance en tweede imams, imams met 

een breed takenpakket, of die zich incidenteel of structureel richten op één of enkele 

religieuze taken binnen de moskee. Uit het onderzoek van Boender blijkt dat de rol van 

de imam zich vooral richt op het moreel adviseren en helpen, en op de voorbeeldfunctie 

voor de gelovigen.320 Daar komt bij dat de imam niet de enige religieuze autoriteit is in 

het leven van de gelovigen. Gelovigen nemen daarom niet zomaar alles van hem aan. De 

imam staat voor de moeilijke opgave zijn religieuze kennis te vertalen naar de 

Nederlandse context om zo voldoende tegemoet te komen aan de behoeften van 

verschillende generaties van gelovigen. 

 

Beperkte maatschappelijke rol van de imam buiten de moskee 

De imam is door de aard van zijn werkzaamheden gebonden aan de moskee. De 

geïnterviewde imams noemen als hun belangrijkste taken het gebed en de prediking, 

gevolgd door het religieuze onderwijs, hun voorbeeldfunctie en het adviseren van 

gelovigen. De imam vervult primair een religieus ambt binnen de moskee waarvoor 

religieuze kennis een eerste vereiste is. Op de vraag wat de belangrijkste taken van de 

imam zijn, plaatsen de geïnterviewde imams de religieuze taken van gebed, prediking, 

onderwijs en advies boven het organiseren van maatschappelijke activiteiten, het helpen 

bij problemen en het voorkomen dat gelovigen op het slechte pad raken. Natuurlijk 

                                                           
319

 Onder Turken is dat 7 procent, en onder Marokkanen 1 procent. Van Heelsum ea., juni 2004, p. 5.  
320

 Boender 2007, p. 302. 



 

 

   EEN STUDIE NAAR BEELDVORMING, BELEID EN INTEGRATIE  113 

hangen enkele van deze taken nauw met elkaar samen, maar wat duidelijk wordt is dat 

er aan de institutionele religieuze taken van de imam meer belang wordt gehecht dan 

aan de maatschappelijke taken of de maatschappelijke rol van de imam in de 

gemeenschap. Mede daarom vinden de imams kennis van de Nederlandse taal handig, 

vooral als het gaat om de contacten met de jongste generatie, maar is het niet strikt 

noodzakelijk voor hun functioneren. De maatschappelijke rol van de imam vloeit 

daarom vooral voort uit de institutionele taken zoals de prediking, het onderwijs en zijn 

adviezen, dus uit de manier waarop hij zijn kennis van de Nederlandse samenleving en 

de positie en problemen van zijn gemeenschap kan betrekken in zijn preken, lessen en 

adviezen. Buiten de moskee kan de imam een rol vervullen bij de passagerituelen binnen 

de gemeenschap, en met bezoeken aan zieken en gevangenen. Maar de spreiding van de 

vijf verplichte gebeden over de dag zorgt ervoor dat de imam veel binnen zit en weinig 

bewegingsruimte heeft. 

 

Beperkende factoren voor de effectiviteit van de inburgering 

Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat de verwachtingen die het 

moskeebestuur en de gemeenschap hebben van de imam een grote druk leggen op zijn 

werkzaamheden. De deelname aan één of meer inburgeringscursussen vormt dan een 

serieuze aanslag op de agenda. Daardoor is het moeilijk om maximaal te kunnen 

profiteren van de inburgeringsmogelijkheden. Geen van de respondenten hebben door 

de gevolgde inburgering een niveau van taalbeheersing kunnen bereiken dat hen in staat 

stelt om hun werk in het Nederlands te verrichten, wat een belangrijke wens is van de 

overheid. Paradoxaal genoeg heeft Mellouk, die als enige geen inburgeringscursus heeft 

gevolgd, wel dat niveau bereikt, iets wat te denken geeft over de effectiviteit van de 

taallessen die de andere imams gevolgd hebben. Een taal leren kost veel tijd en 

investering, maar in het huidige landelijke inburgeringsprogramma is er alleen aan het 

begin van het programma een intensieve taalcursus van drie weken opgenomen. Dit lijkt 

niet in verhouding tot de hoge verwachtingen die de overheid heeft van het uiteindelijke 

taalniveau. Uit dit onderzoek en dat van Bodisco Massink321 komt verder naar voren dat 

imams het belangrijk vinden dat de overheid rekening houdt met hun religieuze 

verplichtingen en ze niet teveel verplichtingen oplegt. Imams willen de taal wel leren, 

maar kunnen of willen niet de investering doen die daar voor nodig is. 

 

5.5 Opvattingen over de rol van de imam bij de integratie 

Tenslotte zijn er nog de opvattingen van de ambtenaren en imams zelf over integratie in 

het algemeen en de rol die de imam en zijn moskee daarin kunnen spelen. Waar de 

ambtenaren vooral door de bril van hun beleid naar de imams kijken, kijkt de imam niet 

geheel verrassend door een religieuze bril naar de wereld. Integratie draait voor de 
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imams om het kennen van de taal, cultuur en normen van het land en het respecteren 

van de wetten en regels, gemotiveerd vanuit de religieuze bronnen. Het contact met de 

moskee helpt een moslim om op het rechte pad te blijven. De imams getuigen van een 

anti-assimilerende en pluralistische visie op integratie: moslims moeten hun eigen 

religieuze identiteit en hun taal en cultuur kunnen behouden. Aanpassing kan en mag, 

maar binnen de grenzen van het geloof. Uit de interviews is niet concreet geworden wat 

wel en niet binnen deze grenzen valt. Zowel de Marokkaanse als de Turkse respondenten 

leggen de nadruk op het behoud van de islamitische identiteit, de Turkse respondenten 

leggen ook een sterke nadruk op het behoud van de Turkse identiteit.  

 De rol van de imam bij de integratie van de gelovigen ligt erin dat hij de gelovigen 

helpt om goede moslims en goede burgers te zijn. Hij adviseert gelovigen om op het 

rechte pad te blijven, om hard te werken, en om te helpen als er problemen zijn in de 

familiaire sfeer of in de buurt. De imam levert een bijdrage aan de wijze waarop 

gelovigen de maatschappelijke kant van het moslim-zijn vorm geven, wat weerspiegeld 

wordt in de functie die de moskee inneemt in Nederland als sociaalcultureel centrum. De 

imams zijn minder positief over de rol van het moskeebestuur bij de integratie dan de 

overheid. Ze erkennen de rol als bestuurder, organisator en facilitator, maar vinden dat 

het bestuur de benodigde religieuze kennis en verantwoordelijkheid mist om de 

gelovigen bij te kunnen staan bij hun problemen. Wel vervullen ze een belangrijke rol in 

faciliteren van activiteiten die integratie bevorderen. In het geval van een partnerschap 

tussen de overheid en de moskee is niet de imam, maar het bestuur de gesprekspartner. 

De geïnterviewde ambtenaren stellen de rol van het bestuur gelijk met die van de imam: 

imam en bestuur spelen samen een rol bij de integratie van minderheden, zeker nu er 

een nieuwe generatie van moskeebestuurders opstaat die in Nederland is opgegroeid. 

Abaida en Bussink willen bij de nieuwe inburgeringscursussen voor geestelijke 

bedienaren nadrukkelijk ook de moskeebesturen betrekken, op landelijk niveau wordt er 

een inburgeringscursus voor moskeebestuurders georganiseerd. 

 

5.6 De kansen en knelpunten op een rij 

Dit onderzoek heeft vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de mogelijke rol die 

imams en moskeeën spelen bij de integratie van minderheden in de samenleving. Er is 

gekeken naar de relevante wetenschappelijke literatuur, de wetgeving en het nationale 

en Amsterdamse beleid. Samen met heersende opvattingen in het politieke en 

maatschappelijke debat, de opvattingen van ambtenaren en die van Amsterdamse 

imams is zo een beeld ontstaan van die rol. Doel van het onderzoek is om kansen en 

knelpunten te benoemen voor de integratie van minderheden en de manier waarop de 

overheid zich verhoudt tot imams en moskeeën. In dit hoofdstuk zijn de meeste kansen 

en knelpunten de revue al gepasseerd. De belangrijkste worden in deze paragraaf als 

afsluiting van het onderzoek nog eens onder elkaar gezet. Als het gaat om de overheid, 

worden de landelijke en Amsterdamse overheden bedoeld, tenzij anders wordt vermeld. 
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Relatie van de overheid met imams en moskeeën 

 De overheid dient een duidelijk standpunt in te nemen als het gaat om de 

samenwerking met religieuze organisaties. Wat kan en mag de overheid betekenen 

voor religieuze organisaties, en wat mogen zij van de overheid verwachten? Waar 

liggen de grenzen van de bevoegdheden en mogelijkheden van de overheid? Het is 

goed om dit standpunt in algemeen beleid neer te leggen322, maar beter is om bij de 

initiëring van specifiek beleid en activiteiten op het gebied van integratie zorgvuldig 

stil te staan bij de positie van de overheid en die van mogelijke partners.323 

 De overheid en imams dienen zich bewust te zijn van de verschillende rollen die de 

overheid inneemt ten opzichte van imams en moskeeën. Naast het partnerschap van 

de overheid is er altijd zijn hoedersfunctie als het gaat om bijvoorbeeld de 

grondrechten. Een dubbele rol van de overheid kan belemmerend werken voor het 

opbouwen van een vertrouwensrelatie met imams en moskeebesturen. 

 De overheid dient er voor te waken dat ze de godsdienstvrijheid en de vrijheid van 

meningsuiting van imams en moskeeën consequent respecteren, waarborgen en 

beschermen, zelfs als die opvattingen tegen het eigen beleid en de publieke opinie 

ingaan. De overheid dient de zelfstandigheid van richtingen te respecteren en geen 

partij te kiezen voor één bepaalde richting. Onder de imams leeft het idee dat de 

overheid in dit kader soms met verschillende maten meet, niet alleen ten nadele van 

imams en moskeeën in het bijzonder, maar ook ten nadele van moslims in het 

algemeen. Een rechtvaardige overheid zou onder imams goodwill kweken.  

 In het licht van de godsdienstvrijheid is het verstandig om de samenwerking tussen 

de gemeente Amsterdam en moskeeën te baseren op concrete activiteiten en niet 

afhankelijk te maken van de opvattingen van een moskeebestuur. De overheid dient 

zich te onthouden van elke bemoeienis met de belijdenis of inhoud van de 

godsdienst of levensovertuiging. 

 Omdat er in het maatschappelijke debat verschillende visies op integratie worden 

geventileerd, is het verstandig als de bestuurders op nationaal en gemeentelijk 

niveau duidelijk stelling nemen en aangeven wat er precies onder integratie wordt 

verstaan. Dit kan wantrouwen wegnemen bij imams en moskeebestuurders. 

 De gemeente Amsterdam dient er voor te waken dat ze niet te pas en te onpas een 

beroep doen op imams en moskeeën. Uit monde van de imams blijkt dat de overheid 

het nodige mag vragen, maar daar hoort wel erkenning bij van het werk en de soms 

moeilijke positie van de imam en de positieve rol van de moskee in de samenleving. 

 De Amsterdamse overheid zou structureel aandacht kunnen besteden aan de 

contacten met religieuze organisaties, zodat overheid en organisaties elkaar 

makkelijker kunnen vinden, en er wederzijdse vooroordelen kunnen worden 

                                                           
322

 Op 3 juli 2008 bood het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam de Notitie Scheiding Kerk 
en Staat (juni 2008) aan aan de gemeenteraad. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente zich positioneert ten 
opzichte van geloof en godsdiensten. 
323

 In navolging van stadsdeel Slotervaart bij het Actieplan Slotervaart: het tegengaan van radicalisering. 
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weggenomen. Dit zou vorm kunnen krijgen door het periodiek verspreiden van 

informatiefolders over de rol van de overheid en de wijze waarop de overheid imams 

en moskeeën kan bijstaan bij maatschappelijke activiteiten of problemen onder 

minderheden. Er zouden ambtenaren vrijgemaakt kunnen worden die zich toeleggen 

op het opzetten van een communicatiesysteem tussen overheden en religieuze 

organisaties, zodat er informatie-uitwisseling en periodiek overleg kan plaatsvinden. 

 Structureel contact met religieuze organisaties kan de gemeente helpen om een beter 

beeld te krijgen van de moeilijk te lokaliseren geestelijke bedienaren en kan zorgen 

voor een snellere ontplooiing van activiteiten en initiatieven. 

 Uit het onderzoek blijkt dat relaties tussen de overheid en religieuze organisaties het 

beste gebaseerd kunnen worden op wederzijds respect, vertrouwen en 

onafhankelijkheid. Transparante en open communicatie helpt eenrichtingsverkeer 

voorkomen. 

 

Imams en integratie 

 De gemeente Amsterdam heeft in haar integratiebeleid gekozen om de stedelijke 

identiteit positief te benadrukken. Zo worden beladen thema‟s en terminologie uit 

het landelijke integratiedebat omzeild en wordt er ingezet op een identiteit die 

minder verzet oproept. Dit kan helpen bij het propageren van normen en waarden 

die landelijk als onderdeel van de niet-eigen Nederlandse identiteit worden gezien. 

 Imams dienen zich bewust te zijn van de beperkingen die het principe van de 

scheiding van kerk en staat, het neutraliteits- en gelijkheidsbeginsel de overheid 

opleggen in hun relatie met religieuze organisaties. Omdat het principe van de 

scheiding van kerk en staat onderhevig is aan interpretatie, is er een grijs gebied 

waarin de rol en positie van de overheid niet strak omlijnd is.  

 Sommige imams spreken de hoop uit dat de gemeente Amsterdam kritisch zal zijn in 

zijn keuze van partners onder moskeebesturen voor initiatieven op het gebied van 

integratie. De gemeente zou niet moeten samenwerken met mensen die de titel van 

imam niet waardig zijn of die alleen maar „achter het geld aanzitten‟. De overheid 

zou zich, waar mogelijk, bij het kiezen van partners meer kunnen laten leiden door 

de organisatorische verbanden en belangen onder minderhedenorganisaties en de 

het draagvlak en de reputatie van mensen en organisaties binnen een minderheid. 

 Uit het onderzoek komt naar voren dat imams niet op zichzelf staan, maar niet los 

gezien kunnen worden van het bredere kader van de moskeegemeenschap, het 

moskeebestuur en de directe omgeving. Hetzelfde geldt voor moskeebestuursleden. 

Een focus vanuit de overheid die zich richt op zowel de imam als het bestuur zal de 

effectiviteit van samenwerking en initiatieven vergroten. 

 Uit het onderzoek komt naar voren dat de overheid aan imams en moskeeën terecht 

een rol toebedeelt bij de integratie van minderheden in de samenleving. Maar het 

beeld dat de overheid heeft van de imam is erg nauw en neemt onvoldoende 

rekenschap van factoren die de rol van de imam en de moskee bij de integratie 
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beperken en relativeren. Het gaat dan om het lage moskeebezoek onder Turkse en 

Marokkaanse minderheden, de verdeling van religieuze werkzaamheden binnen een 

moskee, het beperkte gezag van de imam en de gebondenheid van de imam aan de 

moskee. De overheid heeft daardoor te hoge verwachtingen van de rol die imams en 

moskeeën kunnen spelen. 

 

Inburgering van geestelijke bedienaren 

 Uit het onderzoek komt naar voren dat imams moeite hebben om optimaal te 

profiteren van de inburgeringsmogelijkheden die er zijn, omdat ze het door hun 

reguliere werkzaamheden al druk hebben. De overheid zou daar bij de opzet van 

inburgeringsprogramma‟s rekening mee moeten houden. Door het betrekken van de 

werkgevers van imams kan de overheid zorgen voor een groter draagvlak voor de 

inburgering en een betere afstemming tussen lessen en werkzaamheden. 

 Uit het onderzoek komt naar voren dat de imams die hebben deelgenomen aan 

inburgeringscursussen vooral profijt hebben gehad van de maatschappelijke 

oriëntatie, en in veel mindere mate van de taalverwerving. Van de imams die 

Nederlands hebben geleerd tijdens de inburgering kan niemand zijn werk ook in die 

taal uitvoeren. 

 Sommige imams vinden dat de overheid geen inhoudelijke eisen mag stellen aan de 

inburgering van geestelijke bedienaren en vinden dat de overheid daar geen taak in 

heeft. Gezien de rol van de overheid in het licht van de godsdienstvrijheid, het 

neutraliteitsbeginsel, het principe van de scheiding van kerk en staat en de 

voorbeelden van overheidsoptreden die in het onderzoek zijn beschreven, sluit ik me 

hierbij aan. De overheid mag geen eisen te stellen aan de manier waarop geestelijke 

bedienaren in Nederland hun ambt binnen de wettelijke kaders vervullen. Dit geldt 

voor alle terreinen waarop de overheid opereert, dus ook voor de kennis en 

vaardigheden die geestelijke bedienaren in het kader van het verplichte 

inburgeringsprogramma moeten leren. Dit zou eventueel wel kunnen in het kader 

van vrijwillige inburgeringsprogramma‟s op verzoek van geestelijke bedienaren zelf. 

 Uit het onderzoek komt naar voren dat de inburgering van geestelijke bedienaren 

zich zou moeten richten op de feitelijke kennis die een religieus voorganger nodig 

heeft om zijn positie binnen de Nederlandse samenleving te kennen en te begrijpen. 

De wijze waarop geestelijke bedienaren die kennis hun taakinhoudelijk functioneren 

en morele keuzes laten beïnvloeden ligt bij henzelf en mag niet via inburgering 

worden afgedwongen. Dus niet eisen dat ze bijdragen aan oplossingen voor sociaal-

maatschappelijke problemen in een achterstandswijk, maar dat ze goed op de hoogte 

zijn van de problematiek. En niet eisen dat ze vieringen met andere geloofs-

gemeenschappen kunnen organiseren, maar dat ze kennis hebben van de religieuze 

stromingen in Nederland, het belang van respect en openheid naar „anders 

gelovigen‟ toe en van de oecumene binnen bepaalde stromingen (voorbeelden uit het 

kader Aanvullende inburgeringseisen voor geestelijke bedienaren op pagina 21). 
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0  Bijlage: vragenlijst imam en taakbriefjes 
 

 

 

 

Vragenlijst Imam in Amsterdam 
 
Introductie 
Voorstellen: studie, stage, onderzoek. 
Over het onderzoek. 
Opbouw interview. 
 
Persoonlijke gegevens 
1. Waar komt u oorspronkelijk vandaan? 
2. In welk jaar bent u geboren? 
3. Bent u getrouwd en heeft u kinderen? 
4. Waarom bent u naar Nederland gekomen? 
5. Hoelang met u al imam bij deze moskee? 
6. Voor hoelang bent u aangesteld als imam bij deze moskee? 
7. Behoort uw moskee tot een bepaalde stroming binnen de islam? 
 
Imam 
8. Wat houdt uw functie als imam hier in? Wat voor taken heeft u allemaal? 
9. Is uw functie hier in Nederland anders dan voor een imam in uw 

herkomstland? Wat is er anders? 
10. Wat is het belangrijkste verschil met het werk als imam in Nederland in 

vergelijking met het werk als imam in uw herkomstland? 
11. Wat vindt u ervan om in Nederland te werken? Wat zijn de voor- en nadelen?  
12. Wat vindt u het belangrijkste in uw werk? Gebruik keuzepapiertjes. 
13. Welke taken kosten de meeste tijd? 
14. Wat voor onderwerpen bespreekt u zoal in de vrijdagmiddagpreek? 
 
Moskee 
15. Wat vindt u de belangrijkste functie van een moskee? 
16. Is de functie van de moskee in Nederland anders dan van de moskee in uw 

herkomstland? Wat is er anders? 
17. Wat is de taakverdeling tussen u en het moskeebestuur? 
18. Hoe groot is de achterban van de moskee? Hoeveel mensen bezoeken het 

vrijdagmiddaggebed? 
 
Vragen over integratie en inburgering 
19. Wat houdt de term integratie of integreren voor u in? 
20. Wanneer is iemand volgens u een goede burger van Nederland? 
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21. Wanneer vindt u dat een etnische minderheidsgroep volwaardig deel 
uitmaakt van de maatschappij? 

22. Hebt u meegedaan aan een inburgeringscursus? 
23. Zo ja, wat hebt u het meeste geleerd tijdens de inburgeringscursus? 
24. Was er speciale aandacht tijdens de inburgering voor uw rol als imam in de 

Nederlandse samenleving? 
25. Kunt door de inburgeringscursus uw werk als imam in de Nederlandse 

samenleving beter doen? 
26. Wat vindt u ervan dat de overheid speciale eisen stelt aan de inburgering van 

religieuze leiders, zoals imams, priesters en geestelijke verzorgers? 
27. Wat voor kansen vindt u dat de imam en de moskee kunnen bieden bij de 

integratie van minderheden in Nederland? 
28. Wat voor belemmeringen zijn er die het moeilijk maken voor de imam en de 

moskee om een bijdrage te leveren aan de integratie van minderheden in 
Nederland? 

 
Stellingen over de rol van de imam 
29. Het is handig om goed Nederlands te kunnen spreken, maar voor mijn werk 

als imam is het niet echt nodig. 
30. Voor mijn werk als imam is het belangrijk om goede kennis te hebben van de 

Amsterdamse samenleving. 
31. Als imam speel ik een rol bij de integratie van de gelovigen in de Nederlandse 

samenleving.  
32. Het moskeebestuur speelt een belangrijke rol bij de integratie van de 

gelovigen in de Nederlandse samenleving.  
33. Omdat er vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting is in 

Nederland, mag de overheid zich niet inhoudelijk bezighouden met mijn 
werk als imam in de moskee. U mag bijvoorbeeld zelf weten over wat voor 
onderwerpen u preekt. 

34. Omdat de imam een religieuze functie heeft, hoeft hij geen advies te geven 
over niet-religieuze onderwerpen, bijvoorbeeld over de Nederlandse wetten 
en regels, en over de instanties voor onderwijs en zorg, over hoe je een 
uitkering moet aanvragen. 

35. De overheid probeert invloed uit te oefenen op de moslimsgemeenschap en 
de islam. 

 
Gemeente 
36. Wat vindt u van de relatie tussen de overheid en religie en tussen de overheid 

en de islam? Vindt u dat de overheid zich meer bemoeit met de islam en 
moslims dan eigenlijk zou moeten?  

37. Hoe is de relatie met de overheid? 
38. Wat verwacht u van de overheid?  
39. Wat verwacht de gemeente van u? 
 
Afronding 
Zijn er nog zaken die u zelf kwijt wilt?  
Zijn er nog dingen die u van mij wilt weten?  
Indien u dat wenst wordt u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.



  

  126          IMAM IN AMSTERDAM  

 

A 
Advies geven aan gelovigen 

 
 
 

B 
Geven van religieus onderwijs 

 
 
 

C 
Helpen bij persoonlijke problemen  

en bij familieproblemen 
 
 

D 
Leiden van het gebed 

 
 
 

E 
Organiseren van  

maatschappelijke activiteiten 
 
 

F 
Overdragen van de tradities en cultuur  

van het land van herkomst 
 
 

G 
Preken tijdens het vrijdagmiddaggebed 

 
 
 

H 
Voorbeeldfunctie als goed moslim 

 
 

 

I 
Voorkomen dat gelovigen 
op het „slechte‟ pad raken 

 
 

J 
Anders: 

……………………………………………………………… 
 

 


