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migrantenorganisaties (Van Heelsum et al., 2002,
2004; Canatan et al., 2003, 2005). Daarnaast wordt

Migrantenorganisaties, in het bijzonder moskeeën en

er onderzocht welke factoren de oprichting en conti-

islamitische organisaties, kunnen zich heugen in een

nuïteit van migrantenorganisaties beïnvloeden

toenemende interesse vanuit het publieke debat en

(Schrover & Vermeulen, 2005) en is er aandacht voor

sociaalwetenschappelijk onderzoek in Nederland. De

de integrerende en participerende werking van

discussies over moskeeën en islamitische organisaties

migrantenorganisaties (Bartels, 2000; Penninx &

gaan voornamelijk over hun rol en functioneren in

Slijper, 1999; Rijkschroef & Duyvendak, 2004).

westerse samenlevingen. De indruk wordt soms
gewekt dat moskeeën plaatsen zijn waar een antiwes-

Moslims in Nederland vormen een heterogene groep

terse houding wordt gepropageerd en dat het broed-

met etnische, religieuze en politieke verschillen (Rath

plaatsen zijn voor terroristen. Ook zijn er discussies

et al., 1997: 389). Ze hebben zich voor een deel geor-

over de bouw van nieuwe moskeeën en de architec-

ganiseerd in instituties zoals moskeeën en islamitische

turale stijl (Lindo, 1999). De bouw van een ‘modern

en sociaal-culturele stichtingen. Moskeeën vormen

en hedendaags gebouw’ zou de wil van moslims laten

een belangrijk onderdeel van de institutionalisering

zien dat ze onderdeel willen zijn van de samenleving.

van de islam in Nederland. Er zijn namelijk ruim vier-

Academici spelen een belangrijke rol in de publieke

honderd geregistreerde moskeeën (Douwes et al.,

debatten omdat zij voor een deel het discours over

2005: 40). Veel van deze moskeeën hebben moskee-

islam en moskeeën in Europa hebben beïnvloed door

gelieerde stichtingen opgericht. Dit zijn stichtingen die

onderzoeksrapporten, beleidsadviezen, deelname aan

zich of op een specifieke doelgroep richten in de ach-

expertmeetings en commentaar op politieke voorstel-

terban van de moskee (mannen, vrouwen, jongeren of

len (Maussen, 2005: 2-4). De vraag die in de discus-

kinderen) of de organisatie van niet-religieuze activi-

sies telkens terugkeert, is of migranten met een islami-

teiten voor de moskeeachterban in handen hebben.

tische achtergrond bereid en in staat zijn deel uit te

In dit artikel gaat de aandacht uit naar deze moskee-

maken van de westerse samenlevingen waar ze zich in

gelieerde stichtingen.1 Het vertrekpunt om deze orga-

bevinden. Om deze reden worden er in sociaalweten-

nisaties te bestuderen is civil society. In het kader van

schappelijk onderzoek inventarisaties gemaakt van

het project ‘Bouwen aan Sociale Cohesie in
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Amsterdam’ van de Vrije Universiteit Amsterdam

dualistisch. Omdat moskeeën in Nederland en in

(Pronk, 2006) is er in de periode oktober 2005 tot

andere Europese landen zich anders ontwikkelen dan

maart 2006 vanuit de afdeling sociale en culturele

moskeeën in de herkomstlanden, moeten deze organi-

antropologie,2

saties niet worden bestudeerd vanuit het perspectief

een kwalitatief onderzoek verricht in

Amsterdam Slotervaart naar vier islamitische gebeds-

van civil society in de context van islamitische landen

plaatsen en hun gelieerde stichtingen. De onderzoeks-

(Kamali, 2001; Herbert, 2003; Sajoo, 2002). De ont-

methoden waren participerende observatie, semige-

wikkeling en groei van sociale activiteiten lijken in het

structureerde en open interviews met bestuursleden,

bijzonder kenmerkend te zijn voor moskeeën in

vrijwilligers, deelnemers aan activiteiten en ambtena-

Europa. Om deze reden is het van belang om oog te

ren van het stadsdeel Slotervaart.3 Er is onderzocht

hebben voor de dynamiek van civil society en religie

welke activiteiten er worden georganiseerd, welke

in de Nederlandse context.

ontwikkelingen er plaatsvinden en welke visie de

Civil society wordt door Calhoun (1993) gekarakteri-

besturen hebben op burgerschap en de functie van

seerd als een civiele sfeer waar mensen hun dagelijkse

gebedsplaatsen in de Nederlandse samenleving. De

leven kunnen organiseren zonder interventie van de

resultaten van het onderzoek laten zien dat bestuur-

staat. Daarnaast zijn er meer idealistische definiëringen

ders en vrijwilligers in Amsterdam Slotervaart zich ver-

van civil society. Zoals de sfeer waarin burgers hun

antwoordelijk en betrokken voelen bij de Nederlandse

verantwoordelijkheid nemen vanuit vrijwillige associa-

samenleving en zich inzetten om de achterban van de

ties om van betekenis te zijn voor de bredere samenle-

moskeeën maatschappelijk te activeren.

ving. Het gaat hierbij om activiteiten die gezamenlijk
met en voor anderen verricht worden en niet direct

Voordat de resultaten worden besproken, wordt er

gericht zijn op materiële tegenprestaties of op het

stilgestaan hoe het concept civil society is opgevat in

functioneren en beheer in de privésfeer (Bussemaker,

het onderzoek. Na het bespreken van het concept civil

1994: 164). De activiteiten hebben dus een vrijwillige

society is er aandacht voor het begrip burgerschap en

basis. De sfeer van civil society is ontstaan door de

onderzoek naar moskeeën in Nederland. Vervolgens

terugtredende overheid, waardoor burgers, particuliere

worden de resultaten van het onderzoek besproken,

organisaties, particuliere fondsen, kerken en het

met een beschrijving van de onderzochte organisaties,

bedrijfsleven een eigen verantwoordelijkheid nemen

de activiteiten, de ontwikkelingen binnen de organisa-

voor het algemeen belang (Schuyt, 2002: 87). Civil

ties en de maatschappelijke en religieuze functie van

society staat min of meer los van de sferen markt,

moskeeën.

overheid en privésfeer maar staat er niet volledig los
van omdat er overgangsgebieden aan te wijzen zijn.

CIVIL SOCIETY

Hoe de grenzen van civil society in verhouding tot de
markt, overheid en privésfeer worden gelegd is afhan-

Civil society is een concept waar nogal wat discussie

kelijk van de geschiedenis van het eigen land en inte-

over bestaat. Maar over de kenmerken waar civil

resses vanuit de eigen discipline (Dekker, 2004: 17).

society mee geassocieerd wordt in de westerse wereld

Het is een begrip met een normatief karakter. Er wor-

en waar het op gebaseerd is, bestaat overeenstem-

den bijna altijd positieve kwaliteiten aan civil society

ming: de Verlichting en modernisme – welke individu-

toebedeeld (Van Harskamp, 2003). Dekker (2004: 15)

alisme en democratische instituties voorstaan (Kamali,

noemt civil society iets moois en nastrevenswaardig,

2001: 457). Dit roept vragen op vanwege het debat

maar tegelijkertijd duidt het organisaties en verbanden

dat wordt gevoerd over de islam en de Verlichting

aan. Het is dus ook een empirisch concept.

(Herben, 2003). De islam zou onverenigbaar zijn met
democratische beginselen. Daarnaast worden migran-

Migrantenorganisaties worden steeds vaker geplaatst

ten afkomstig uit niet-westerse islamitische landen in

binnen de civil society. Maar er bestaat discussie of

het publieke debat en door beleidsmedewerkers vaak

religieuze organisaties, in het bijzonder islamitische

bestempeld als groepsgeoriënteerd tegenover indivi-

organisaties, ook onderdeel zijn van de civil society. In
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de hoofdstroom van het sociologisch denken is civil

exclusieve identiteit ondersteunt. Of het kan een

society volgens een puur seculiere logica opgebouwd

brugfunctie hebben, waarbij het kapitaal verschillende

(Van Harskamp, 2003: 68). Een simpele vorm van de

groepen met elkaar in verbinding brengt (Van der

seculariseringthesis, namelijk dat de waarde van religie

Meulen, 2006). Beide vormen van sociaal kapitaal

afneemt in de moderne wereld, wordt zowel bij aca-

kunnen zowel sociaal wenselijk als onwenselijk zijn. In

demici als daarbuiten als vanzelfsprekend beschouwd.

een pluriforme samenleving is de bridging vorm van

Religie wordt daarom verondersteld niet van funda-

sociaal kapitaal echter het meest van belang (Putnam,

menteel belang te zijn voor moderne samenlevingen,

2000: 22). Deze visie op sociale organisaties als bron

ook niet voor de civil society (Herbert, 2003: 8). Deze

van sociaal kapitaal speelt een belangrijke rol in het

opvatting brengt met zich mee dat religieuze organi-

opsporen van de brug- en/of nestfunctie van de

saties die zich inzetten voor het algemeen belang,

onderzochte organisaties. We gaan er hier wel vanuit

moeilijk te plaatsen zijn binnen de civil society.

dat beide functies niet los van elkaar gezien kunnen
worden, tegelijkertijd kunnen deze functies conflicten

Wanneer er naar de praktijk wordt gekeken waarin

oproepen.

moslims in het westen en in het bijzonder in
Nederland zich bevinden, blijkt dat een groot aantal

23

BURGERSCHAP

en Turken in Nederland voorlopig niet vatbaar zijn

Burgerschap is net als civil society een concept dat de

voor secularisatie en ontkerkelijking (Herbert, 2003:

laatste vijftien jaar steeds populairder is geworden

17; Becker & de Wit, 2000). Religie behoort vaak tot

onder politici en beleidsmakers, sociale wetenschap-

het centrum van de identiteit van migranten.

pers en politiek filosofen. Juist door de populariteit

Religieuze organisaties fungeren als middelpunt voor

van het begrip is de betekenis nogal uiteenlopend en

samenkomst, feesten, als plek waar herdefiniëring

onduidelijk. Het wordt enerzijds gebruikt als sociaal-

van taal en gebruiken plaatsvindt, en waar men

wetenschappelijk begrip om een deel van de sociale

terechtkan voor steun bij praktische zaken. Religie

werkelijkheid te beschrijven. Anderzijds als normatief

wordt in de vestigingslanden veelal een belangrijker

begrip waarmee een gewenste sociale werkelijkheid

referentiepunt voor de identiteit van migranten dan

wordt uitgedrukt. Penninx en Slijper (1999) onder-

het geval was in de herkomstlanden (Ebaugh &

scheiden twee betekenissen van burgerschap.

Chafetz, 2000: 5, 8, 94). Ook voor vrijwilligers die

Burgerschap als status heeft betrekking op de rechten

zich inzetten vanuit moskeeën en islamitische organi-

en plichten die de burger heeft in relatie tot de staat;

saties om humanitaire acties op te zetten vormt de

de juridische status van een persoon als lid van een

islam een belangrijke inspiratiebron (De Jong, 2005).

politieke gemeenschap. Burgerschap als deugd is een

De grote rol die religie lijkt te spelen in het leven van

bepaalde praktijk of dispositie van een persoon; een

moslims en de toenemende sociale activiteiten in

burger die zich op een bepaalde manier gedraagt en

moskeeën vragen om een verbinding tussen religie en

bepaalde kwaliteiten bezit (Penninx & Slijper, 1999:

civil society. Moskeeën en moskeegelieerde stichtin-

14). Binnen de civil society past burgerschap als deugd

gen worden om deze reden geplaatst binnen de civil

het best, omdat het binnen civil society gaat om bur-

society.

gers die hun verantwoordelijkheid nemen en zich
gezamenlijk vanuit enig georganiseerd verband inzet-

Civil society wordt vaak in verband gebracht met soci-

ten voor het algemeen belang.

aal kapitaal, onder andere door Putnam (2000).

Burgerschap wordt bij migranten in verbinding

Mensen komen in verenigingen in verbinding met

gebracht met integratie (Penninx & Slijper, 1999). Om

elkaar. Deze verbintenissen, ofwel sociaal kapitaal,

deze reden is er aan de bestuursleden van de mos-

kunnen zowel bonding als bridging zijn. Civil society

keeën gevraagd naar hun ideeën over integratie en de

kan een nestfunctie hebben, waarbij het kapitaal bin-

functie van moskeeën in Nederland. Het stadsdeel is

nen één groep ontstaat, naar binnen gericht is en een

gevraagd naar hun visie op wat de rol van migranten-

SOCIALE INTERVENTIE - 2007 - 1

CIVIL SOCIETY IN BEWEGING

moslims hun geloof praktiseert en dat Marokkanen

SocInterventie0107

09-03-2007

14:25

Pagina 24

en in het bijzonder moskeeorganisaties kan en zou

ven van moslims (Cesari, 2005: 1017-1020).

kunnen zijn in het proces van integratie.

Een verkennend onderzoek in Amsterdam naar moskeeën laat zien dat er activiteiten zijn op het terrein

MOSKEEËN EN MOSKEEGELIEERDE
O R G A N I S AT I E S

van welzijn en om de zelfredzaamheid van hun achterban te vergroten. Ook komen participatiebevorderende activiteiten steeds meer op gang. Activiteiten op

Migranten richten organisaties op om een collectieve

het gebied van integratie vinden vaak nog niet op

identiteit te creëren, te uiten en te behouden. De

eigen initiatief plaats (Driessen et al., 2004: 25-26).

oprichting en de dynamiek binnen de organisaties
worden beïnvloed door lokale, nationale en internatio-

D E O N D E R Z O C H T E O R G A N I S AT I E S I N

nale ontwikkelingen. Het migratieproces, de gelegen-

A M S T E R D A M S L O T E R VA A R T

heidsstructuur in de ontvangende samenleving en de
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kenmerken van de migrantengemeenschap zijn facto-

Slotervaart is een stadsdeel in Amsterdam West met

ren die van invloed zijn (Schrover & Vermeulen, 2005:

ongeveer 44.000 bewoners. Het aantal bewoners met

823-826), maar ook de ontwikkelingen in het land

een islamitische achtergrond was in 2002 bijna 11.000

van herkomst en de beeldvorming van de groep in de

(Bureau Parkstad, 2003). Het percentage bewoners

media (Van Heelsum, 2002: 13).

met de Turkse etniciteit is ongeveer 7,5%, het percen-

In Nederland zijn 436 geregistreerde moskeeën en isla-

tage Marokkanen 13,9%. Deze percentages liggen

mitische gebedsplaatsen actief. Meer dan de helft

hoger dan het stedelijke gemiddelde van Amsterdam

wordt beheerd door Turkse organisaties (225), 139

(Engbersen et al., 2005: 44). Bewoners met de Turkse

door Marokkanen en 47 door Surinamers en

en Marokkaanse etniciteit hebben zich voor een deel

Pakistanen (Douwes et al., 2005: 40). Het aantal mos-

georganiseerd op islamitische grondslag in vier islami-

keegelieerde stichtingen is onbekend. De gelieerde

tische gebedsplaatsen en gelieerde stichtingen.

stichtingen worden vaak opgericht uit praktisch oogpunt. Moskeebesturen kunnen zich volledig richten op
de praktische kant van ledenadministratie en moskee-

El Oumma Islamia en stichting Islamitisch Sociaal
Cultureel Centrum

onderhoud. Jongeren, mannen en vrouwen kunnen los

El Oumma Islamia is een Marokkaanse moskee met

van elkaar activiteiten organiseren. En deze stichtingen

670 ‘leden’ en is aangesloten bij de Unie van

kunnen vaak in tegenstelling tot moskeeën een beroep

Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam en omgeving

doen op subsidies van lokale overheden en fondsen.

(UMMAO). Het bestuur van de moskee bestaat uit vier

Er heeft een aantal verkennende onderzoeken plaats-

mannen van de eerste generatie. De etnische achter-

gevonden naar de maatschappelijke activiteiten van

grond van de bezoekers is voornamelijk Marokkaans.

en het vrijwilligerswerk binnen moskeeorganisaties

Maar er komen ook Surinamers, Turken, Pakistanen en

(Canatan et al., 2003, 2005; Driessen et al., 2004).

mensen met een Afrikaanse achtergrond.

Hieruit komt naar voren dat moskeeën in Nederland

De activiteiten die voor de moskeeachterban worden

in toenemende mate – naast plaatsen voor religieuze

georganiseerd vallen onder het beheer van stichting

samenkomst en beleving – plaatsen zijn waar maat-

Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum (ISCC), opge-

schappelijke activiteiten worden georganiseerd

richt in 2001. Het bestuur bestaat uit zeven mannen

(Canatan et al., 2005: 47). Ook in de rest van

van de eerste generatie. Aan de activiteiten nemen

Europa is eenzelfde ontwikkeling zichtbaar; mos-

hoofdzakelijk Marokkanen deel.

keeën organiseren in toenemende mate sociale en

De stichting ontvangt subsidie van het stadsdeel

culturele activiteiten. Hoewel het dagelijkse moskee-

Slotervaart voor de Nederlandse taallessen, huiswerk-

bezoek niet erg hoog is, met uitzondering van het

begeleiding, sport voor vrouwen en sport en spel

vrijdagsgebed en de feestdagen, vormen moskeeën

voor kinderen. De vrijwilligers van de naailes,

een centraal punt in de publieke zichtbaarheid van

Arabische en koranlessen en sport zijn mensen met

de islam en zijn het centra voor het gemeenschapsle-

een Marokkaanse achtergrond. De Nederlandse taal-
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lessen worden gegeven door vrijwilligers met een

Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN).6 Er is

Nederlandse achtergrond.

een gebedsruimte, een kapper, een winkel, een restaurantje en een studiecentrum gevestigd in de voormalige basisschool waar ze gebruik van maken.

Moskee Sounat bestaat 25 jaar en richt zich op bewo-

SICAW organiseert religieuze activiteiten voor jonge-

ners van het stadsdeel Slotervaart met een Turkse ach-

ren, mannen en vrouwen.

tergrond. Het aantal leden is ongeveer honderd. De

In 2000 heeft het bestuur van SICAW het initiatief

moskee is niet aangesloten bij een koepelorganisatie.

genomen om een studiecentrum op te richten, waar

Stichting El Noer en stichting El Mohammedia zijn de

jongens wonen en begeleid worden met school. Het

stichtingen die gelieerd zijn aan moskee Sounat. Deze

bestuur van Ekmel bestaat uit drie mannen van de

stichtingen zijn opgericht in 1995. El Noer vertegen-

tweede generatie. Er zijn vijftien mannelijke vrijwilli-

woordigt de vrouwen uit de achterban en El

gers die de tachtig inwonende leerlingen ondersteu-

Mohammedia4 de mannen.

nen bij hun huiswerk, helpen bij problemen en con-

Het bestuur van El Noer bestaat uit zes vrouwen.

tact onderhouden met de scholen en de ouders.

Naast het bestuur zijn er drie vrijwilligers betrokken,

Daarnaast worden er jaarlijks ongeveer driehonderd

die activiteiten organiseren en contact onderhouden

leerlingen uit groep acht voorbereid op de Cito-toets

met het stadsdeel. De vrijwilligers zijn van de ‘ander-

en uit de examenklassen van het voortgezet onder-

halve’ en tweede generatie. De activiteiten worden

wijs op hun examens. Ekmel organiseert 80% van de

bekostigd door donaties uit de achterban, eigen bij-

activiteiten in het gebouw van de moskee, maar geen

dragen en subsidie van het stadsdeel Slotervaart.

religieuze activiteiten. Het studiecentrum wordt gefinancierd door donaties van de achterban, eigen bij-

Moskee ‘Quba’ en stichting Harmonieus Samenleven

drage van ouders, fondsen en subsidie van het stads-

Stichting Harmonieus Samenleven is een Marokkaanse

deel Slotervaart.

organisatie die is opgericht in 1999 zonder gelieerd te
zijn aan een moskee. Ze maken voor het vrijdagsge-

ACTIVITEITEN

bed gebruik van een buurtcentrum. De bouw van een
moskee moet in 2007 van start gaan.5 De gebeds-

De activiteiten die de stichtingen organiseren, kunnen

ruimte wordt informeel als moskee Quba aangeduid

worden onderverdeeld in een aantal categorieën.

en is aangesloten bij UMMAO.

Onder religieuze activiteiten vallen de godsdienst,

De bezoekers van het vrijdagsgebed bestaan uit

Arabische en koranlessen voor kinderen en volwasse-

Marokkanen, Egyptenaren, Somaliërs en Turken. Er

nen. Educatieve activiteiten die plaatsvinden, zijn

kunnen maximaal honderd mannen in de gebedsruim-

Nederlandse taalles voor volwassenen, huiswerkbege-

te. Aan de activiteiten die de stichting organiseert

leiding voor kinderen in het basis- en voortgezet

nemen voornamelijk Marokkanen deel. Het bestuur

onderwijs, taalondersteuning voor basisschoolkinde-

van Harmonieus Samenleven bestaat uit zeven perso-

ren, computerles voor volwassenen, museabezoek en

nen met een Marokkaanse achtergrond, van zowel de

studiereizen. Maatschappelijke activiteiten zijn voor-

eerste als de tweede generatie. Daarnaast zijn er acht

lichtingen over maatschappelijke thema’s en interreli-

vrijwilligers actief bij de activiteiten met Marokkaanse

gieuze bijeenkomsten. En tot slot de sportactiviteiten:

en Nederlandse achtergrond. De activiteiten worden

voetbal en sport en spel voor kinderen, en aerobics en

bekostigd middels donaties van de achterban, eigen

zwemles voor volwassenen.

bijdragen en subsidie van het stadsdeel Slotervaart.
ONTWIKKELINGEN BINNEN DE
Stichting Islamitisch Centrum Amsterdam West en

O N D E R Z O C H T E O R G A N I S AT I E S

Studiecentrum Ekmel.
Stichting Islamitisch Centrum Amsterdam West

De moskeeorganisaties bevinden zich in een dyna-

(SICAW) is een Turkse moskee die deel uitmaakt van

misch veld. Er spelen zowel interne als externe ont-
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wikkelingen. De lijnen van ontwikkeling die in deze

vrouw die jarenlang heeft geprobeerd meer activitei-

casussen zijn gesignaleerd, zijn de rol van vrouwen en

ten voor vrouwen te organiseren in moskee El

de rol van jongeren, de relatie tussen het bestuur en

Oumma Islamia, heeft een eigen stichting opgericht.

de achterban, en de relatie tussen het stadsdeel

En in de Turkse moskee Sounat hebben vrouwen de

Slotervaart en de organisaties.

activiteiten voor vrouwen zelf in coördinatie genomen,
wat voorheen door mannen gebeurde.

Rol van vrouwen
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Moslimvrouwen mogen vanuit de religieuze doctrine

Rol van jongeren

geen formele positie als geestelijke vervullen, wel zijn

Alle moskeeorganisaties in Slotervaart maken zich zor-

ze bijna altijd actief binnen moskeeorganisaties. In de

gen over ‘de jeugd’. Deze zorgen hebben betrekking

congregaties van migranten in Houston, Texas, die

op schoolresultaten, maar ook op criminaliteit en radi-

Ebaugh en Chafetz (2003) hebben onderzocht, bleek

calisering. Het ISCC, Harmonieus Samenleven en El

dat vrouwen bijna nooit een leiderspositie innemen.

Noer hebben vergelijkbare activiteiten ontwikkeld voor

Ze houden zich bezig met lessen aan kinderen en jon-

kinderen en jongeren in de leeftijd van twaalf tot zes-

geren, met sociale voorzieningen, muziek en missiona-

tien jaar, namelijk huiswerkbegeleiding, taalondersteu-

rissenwerk (Ibid: 63). Ook in veel (religieuze) migran-

ning en sport en spel. Studiecentrum Ekmel verschilt

tenorganisaties in Nederland zijn vrouwen afwezig in

hierin, omdat alle activiteiten op jongeren en onder-

bestuursfuncties (Schrover & Vermeulen, 2005). In de

wijs zijn gericht. Daarnaast bestaan het bestuur en de

onderzochte moskeeorganisaties in Amsterdam

vrijwilligers volledig uit (hoogopgeleide) jongeren van

Slotervaart bestaan verschillen in de positie die vrou-

de tweede generatie.

wen innemen. In zowel de Marokkaanse gebedsplaat-

De Marokkaanse stichtingen zouden graag meer jon-

sen als de gelieerde stichtingen zijn vrouwen afwezig

geren willen bereiken voor activiteiten en vrijwilligers-

in de formele bestuursstructuren. In de Turkse gebeds-

werk, maar hebben hier moeite mee. Als er al jongeren

plaatsen zijn ze ook afwezig binnen de moskeebestu-

actief zijn, hebben ze veelal uitvoerende taken, maar

ren. Maar binnen besturen van de gelieerde stichtin-

geen bestuurlijke verantwoordelijkheden. De obstakels

gen zijn ze wel vertegenwoordigd.

voor de doorstroom van jongeren naar bestuursfunc-

In beide Turkse moskeeorganisaties zijn aparte vrou-

ties die naar voren zijn gekomen in een ander deelon-

wenafdelingen actief binnen de moskee. Vrouwen

derzoek in Slotervaart van het project ‘Bouwen aan

hebben de mogelijkheid en ruimte om eigen activitei-

sociale cohesie in Amsterdam’ zijn: gebrek aan tijd en

ten voor vrouwen en kinderen te ontwikkelen en uit

financiën bij jongeren, de kwetsbare en verantwoorde-

te voeren. Ook hebben de vrouwen de beschikking

lijke functie van leiderschap, het wervingsmanco, de

over een hoedja (een vrouwelijke imam, die religieuze

‘machtsbeluste’ attitude van gevestigde bestuurders,

lessen en adviezen geeft). Bij de Marokkaanse organi-

organisatieculturele verschillen en gebrek aan priori-

saties is er een andere ontwikkeling zichtbaar. Er zijn

teitstelling vanuit het stadsdeel (Koning, 2006: 8).

vrouwen actief binnen de moskee en de moskeegelieerde organisaties, maar de besturen, bestaande uit

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat met name

mannen, coördineren de activiteiten. Er zijn geen

Marokkaanse jongeren tussen de zestien en vijfen-

aparte vrouwenafdelingen binnen de moskee.

twintig jaar bijna geen deel uitmaken van de moskee-

Een ander opvallend punt is dat vrouwen zeer actief

organisaties. En dat ze voor religieuze activiteiten

zijn binnen drie onderzochte

organisaties.7

Vrouwen

afhankelijk zijn van het aanbod van moskeeën in

nemen vaker deel aan activiteiten en zijn actiever dan

andere stadsdelen waar jongeren meer ruimte krijgen

mannen in het (uitvoerende) vrijwilligerswerk. Ook

om activiteiten te ontplooien.

hebben vrouwen bij twee organisaties, na ontevredenheid over de gang van zaken bij de activiteiten en de

Bestuur en achterban

mannelijke besturen, het initiatief genomen om zelf-

De besturen van Ekmel en El Noer functioneren losser

standig activiteiten te organiseren. Een Marokkaanse

van de achterban van de moskee dan bij ISCC en
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gen organiseren voornamelijk activiteiten (met uitzon-

moskeeorganisaties lijken een sterkere gezagspositie te

dering van de religieuze activiteiten) die het stadsdeel

hebben dan de Marokkaanse moskeeorganisaties. De

subsidieert. Alleen studiecentrum Ekmel is voor de

Marokkaanse besturen vinden dat ze weinig draagvlak

bekostiging van zijn activiteiten niet afhankelijk van de

hebben, waardoor beslissingen soms niet doorgevoerd

subsidie van het stadsdeel, omdat het centrum ook

kunnen worden.

een eigen bijdrage van de ouders ontvangt en een

De moskeeën functioneren vaak als verenigingen wat

beroep doet op fondsen.

betreft de aanstelling van nieuwe bestuursleden, hoe-

Hier wordt het belang van de politieke gelegenheids-

wel het stichtingen zijn. Bestuursleden en vrijwilligers

structuur voor (migranten)zelforganisaties zichtbaar

signaleren dat iedereen die contributie betaalt, graag

(Rijkschroeff & Duyvendak, 2004; Schrover &

iets te zeggen wil hebben in de moskee. Dit kan tot

Vermeulen, 2005). Er is sprake van een interactie tus-

conflicten leiden. Bij moskee El Oumma heeft dit in

sen de wijze waarop het politieke systeem reageert

het verleden geleid tot het ontslag van een imam en

op zelforganisaties en de reactie van zelforganisaties

het niet tot stand komen van jongerenactiviteiten in

(Rijkschroeff & Duyvendak, 2004: 26). De overheid

de moskee.

communiceert graag met migrantenorganisaties,

In de verhouding tussen bestuur en achterban speelt

zodat ze een aanspreekpunt hebben van de hele

nog een ander punt. Bestuursleden signaleren proble-

gemeenschap (Schrover & Vermeulen, 2005: 826). In

men in de achterban, waarvan ze vinden dat deze

stadsdeel Slotervaart fungeren de moskeeorganisaties

aangepakt moeten worden. Maar omdat er rond

enerzijds als aanspreekpunt voor het stadsdeel,

bepaalde onderwerpen taboes heersen en omdat ze

anderzijds denkt het stadsdeel dat deze organisaties

zichzelf niet als deskundig genoeg zien, vinden ze het

in staat zijn hun (grote) achterban te activeren door

moeilijk om het bespreekbaar te maken.

activiteiten op een voor hen vertrouwde manier en

De besturen van de moskeeën en moskeeorganisaties

plek te organiseren.

zijn in alle casussen verbonden met elkaar door fami-

De politieke gelegenheidsstructuur geldt volgens

liaire en vriendschappelijke banden tussen bestuursle-

Rijkschroeff en Duyvendak (2003) in mindere mate

den. Dit komt omdat de moskeegelieerde stichtingen

voor moslims. Dit komt mogelijk doordat de islam een

bij drie organisaties zijn opgericht vanuit de moskee.

relatief publieke religie is (Ibid: 27-28). Dit klopt voor

Er wordt informeel overleg gepleegd tussen de bestu-

de moskeeën in het stadsdeel, deze zullen blijven

ren en bij beide Marokkaanse organisaties zijn er

bestaan als gebedsplaats en als plek voor religieuze

bestuursleden die zowel betrokken zijn bij de moskee

scholing ongeacht de houding van het stadsdeel. Maar

als bij de activiteiten van de gelieerde stichtingen.

de activiteiten van de moskeeorganisaties zullen zonder subsidie op de langere termijn mogelijk wegvallen.

Het stadsdeel Slotervaart en de moskeeorganisaties

Dit komt onder andere door de lage sociaaleconomi-

Het stadsdeel Slotervaart subsidieert activiteiten van

sche positie van de achterban, die de activiteiten niet

de vier moskeeorganisaties. Het wil door een afgewo-

zelf kunnen bekostigen en door het gebrek aan draag-

gen subsidiëring van activiteiten van zelforganisaties

vlak van de achterban bij sommige activiteiten.

en het professioneel welzijnswerk komen tot een algemeen dekkend aanbod van sociaal-culturele, recreatie-

D E F U N C T I E VA N M O S K E E Ë N :

ve en sociaal-activerende activiteiten. Ze subsidiëren

RELIGIEUS OF

geen organisaties, alleen activiteiten (Stadsdeel

M A AT S C H A P P E L I J K ?

Slotervaart/Overtoomse Veld: 4). De moskeeorganisaties worden op dezelfde manier behandeld als andere

Moskeeën zijn volgens de besturen van de moskeege-

zelforganisaties in het stadsdeel.

lieerde stichtingen naast plaatsen voor gebed en religi-

De stichtingen zijn voor de organisatie van de ‘maat-

euze samenkomst, plaatsen met een maatschappelijke

schappelijke’ en ‘educatieve’ activiteiten voor een

functie. Dit in tegenstelling tot de herkomstlanden,

groot deel afhankelijk van subsidiegelden. De stichtin-

waar de moskeeën voornamelijk een religieuze functie
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hebben. De bestuursleden van de moskeegelieerde

niet altijd soepel, maar de bestuursleden en vrijwilli-

stichtingen vinden deze combinatie van functies niet

gers zijn ervan overtuigd dat moskeeën naast hun reli-

vreemd, maar juist vanzelfsprekend.

gieuze functie een maatschappelijke verantwoordelijk-

Er kunnen wel spanningen spelen in de visie op de

heid hebben. Ze proberen een brug te slaan naar de

functie van een moskee, wanneer een deel van de

Nederlandse samenleving door vanuit hun nestfunctie

achterban van mening is dat de moskee zich te veel

de achterban aan te spreken. Alhoewel de achterban

gaat richten op de maatschappelijke functie. Door de

als doelgroep het belangrijkste is, proberen de organi-

complexe relatie tussen het bestuur van de moskee,

saties heel duidelijk kinderen, jongeren en volwasse-

het bestuur van de moskeeorganisatie én de achter-

nen te helpen om een betere positie te verwerven in

ban, kan het bestuur enigszins geblokkeerd worden in

de Nederlandse samenleving.

de ontplooiing van de maatschappelijke (brug)functie

De gelieerde stichtingen zijn opgericht om zich los van

van de moskee. Omdat het hier juist gaat om de

de moskee met maatschappelijke activiteiten bezig te

brugfunctie van de moskeeorganisatie in relatie tot

houden, maar in de praktijk staan ze in nauw contact

haar achterban, wordt ook een andere rol van de

met de moskee. Dit brengt de vraag met zich mee of

moskee zichtbaar, die van bemiddelaar. Dat daar spe-

de overheid activiteiten van deze stichtingen moet

cifieke kanten aan zitten, wordt toegelicht door De

(blijven) subsidiëren. Want zijn deze organisaties wel

Koning (2002).

voldoende georiënteerd naar buiten? En in hoeverre

Moskeeorganisaties spelen een rol in de integratie van

moet de overheid zich bemoeien met de interne pro-

hun achterban. Een geïntegreerde burger heeft vol-

blematiek van sommige moskeeorganisaties? Het

gens de bestuursleden kennis van de Nederlandse taal

onderzoeksmateriaal laat zien dat de moskeeorganisa-

en Nederlandse normen en waarden, respecteert de

ties gemotiveerd zijn om de positie van de moskee-

Nederlandse wetten en doet mee aan de samenleving

achterban te verbeteren. De islam speelt daarbij een

(middels werk, activiteiten of vrijwillig actief zijn).

belangrijk referentiepunt; het biedt inspiratie en een

Integratie betekent niet dat je je geloof, tradities en

kader waarbinnen activiteiten plaatsvinden. Dit belem-

cultuur achter je laat. De islam biedt volgens de

mert de oriëntatie op de Nederlandse samenleving

bestuursleden inspiratie om actief te zijn voor de

niet. Wat wel belemmerend kan werken in de ontwik-

samenleving. De meerwaarde om maatschappelijke

keling van de maatschappelijke functie is de interne

activiteiten vanuit de moskeeorganisaties te organise-

problematiek. De positie van besturen binnen de orga-

ren, liggen in het grote bereik van mensen en de ken-

nisaties, de rol van vrouwen en jongeren, het gebrek

nis hoe deze doelgroep aan te spreken. Het islamiti-

aan gekwalificeerde vrijwilligers en interne verdeeld-

sche kader wordt gebruikt om mensen te motiveren.

heid over welke richting de moskee in moet slaan,
beïnvloeden deze ontwikkeling. De bridging-functie

AFSLUITING

van civil society is hierdoor niet bij alle organisaties
sterk. De overheid zou zich moeten bezinnen hoe om

In dit artikel is een beeld geschetst van vier moskeeën

te gaan met de interne problematiek van sommige

en hun gelieerde stichtingen in de civil society van

moskeeorganisaties. Mijns inziens zou de overheid

Amsterdam Slotervaart. Slotervaart is een buurt met

moeten faciliteren en adviseren waar dat mogelijk is,

vele gezichten en kent een groot aantal inwoners met

zodat een gemotiveerd vrijwillig kader niet verloren

de Turkse en Marokkaanse etniciteit. De moskeeorga-

gaat door interne ontwikkelingen.

nisaties organiseren religieuze, maatschappelijke, edu-

Moskeeën ontwikkelen zich hierdoor op een andere

catieve en sportactiviteiten voor kinderen, jongeren,

wijze dan in de landen van herkomst, maar ook de

mannen en vrouwen uit de achterban. De organisaties

politieke gelegenheidsstructuur speelt hierin een rol.

bevinden zich in een krachtveld van interne en exter-

Moskeeën hebben middelen nodig om de maatschap-

ne ontwikkelingen waarbinnen ze moeten functione-

pelijke functie te ontwikkelen; dit kunnen middelen

ren en waarbinnen ze hun maatschappelijke verant-

zijn uit de religieuze gemeenschap (vrijwilligers en

woordelijkheid proberen vorm te geven. Dit verloopt

geld) en vanuit overheid en fondsen. Wanneer finan-
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ciële middelen vanuit de overheid minder worden, is

en de wisselwerking tussen de moskeeorganisaties

het de vraag of de huidige maatschappelijke activitei-

en andere migrantenorganisaties binnen het stads-

ten bij minder sterke organisaties zullen voortbestaan.

deel.

Waarschijnlijk zal voor organisatorisch minder sterke

4

El Mohammedia organiseert momenteel geen acti-

organisaties de nadruk liggen op de bonding-functie,

viteiten en is om deze reden en door de moeilijke

met daarbij de religieuze eredienst als hoofdactiviteit.

bereikbaarheid van de bestuursleden niet betrok-

De meer zelfstandige en sterkere organisaties zullen

ken in het onderzoek.

vanuit hun motivatie om hun maatschappelijke ver-

5

In 2003 heeft Bureau Parkstad een onderzoek ver-

antwoordelijkheid te nemen, door blijven gaan de

richt naar de behoefte en haalbaarheid van nieu-

bridging-functie van hun organisaties uit te bouwen.

we religieuze voorzieningen in Parkstad. Het ini-

Ofwel met behulp van middelen uit de gemeenschap

tiatief van Harmonieus Samenleven voor de bouw

of door op zoek te gaan naar andere financierings-

van een moskee is als levensvatbaar bestempeld

bronnen.

door het gebrek aan een geschikte gebedsruimte

Het perspectief van civil society om deze religieuze

in Slotervaart-Zuid en Nieuw Sloten (Bureau

organisaties te bestuderen was zeer bruikbaar omdat

Parkstad, 2003: 14-15).

het ruimte biedt voor de dynamiek van de islam in de

6

Stichting Islamitisch Centrum Nederland wordt
ook wel aangeduid als de beweging van de

gevallen volledig tot de privésfeer, los van civil society,

Süleymanli’s (Canatan et al. 2005: 20). Deze

zeker niet wanneer religieuze gemeenschappen zoals

naam is afgeleid van de oprichter Süleyman Hilmi

in deze casussen zich proberen in te zetten om de

Tunahan. De bij SICN aangesloten instellingen

positie van hun achterban in de Nederlandse samenle-

richten zich steeds meer op de emancipatie en

ving te verbeteren. Deze organisaties hebben zowel

participatie van de achterban. Ze organiseren vaak

een bonding- als een bridging-functie. Beide functies

succesvolle huiswerkbegeleidingsprojecten (zoals

zijn niet vaststaand, maar ontwikkelen zich constant.

interne studiecentra) en staan vaak model (net als

Dit is kenmerkend voor civil society, maar geldt mis-

Milli Görüs) voor het succes van participatie vanuit

schien nog wel sterker voor islamitische organisaties

emancipatie in eigen kring (Bureau Parkstad,

binnen de civil society.

2003: 10).
7

1

en ISCC. Studiecentrum Ekmel richt zich alleen op

De moskeegelieerde stichtingen zullen in de rest
van het artikel doorgaans aangeduid worden met
moskeeorganisaties.

Dit geldt voor Harmonieus Samenleven, El Noer
jongens.

8

Stichting Harmonieus Samenleven heeft een kleine
achterban en nog geen officiële moskee.

2

Onder begeleiding van mw. dr. E. Bartels.

3

Het onderzoek kent een aantal beperkingen. Het

L I T E R AT U U R

onderzoek is verricht in een korte tijdsperiode en

Bartels, Edien (2000) ‘Dutch islam’: Young People,

geeft een algemeen beeld van vier moskeeorganisaties. De meerderheid van de respondenten
waren bestuursleden, dit geeft een specifiek beeld
van de organisaties. De bestuursleden zijn niet in
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SUMMARY
In this article, a picture is drawn of four mosques
and affiliated foundations in the civil society of
the Amsterdam city district Slotervaart. The focus
in this article is concerned with civil society and
religion. We took a closer look at what activities
were being organised, what developments were
underway, and what view the boards of the
foundations and mosque councils held with
respect to citizenship and the function of places of
worship in Dutch society. The results of the study
show that members of the board and volunteers
try to build a bridge to Dutch society by appealing
to the community from the perspective of their
bonding function. The organisations find
themselves in a field of force with internal and
external developments in which they must
function and within which they try to give their
social responsibility shape.
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