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WATER EN DE KOM 
 
 
 

De titel is een Turks gezegde: Su girdiği kabın şeklini alır (Water neemt de 
vorm aan van de kom). Het verwijst naar de interactie tussen mens en zijn 
sociale omgeving. Water blijft water, het verliest niets van haar waarde en 
is van levensbelang. Geheel neutraal ten opzichte van de omgeving is het 
echter ook niet. De omgeving beïnvloedt hoe water gezien kan worden. 
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Proloog 
 

Toen mijn vader in de tweede helft van de jaren zestig zijn dorp op het 

platteland van Centraal-Turkije verliet en naar Nederland kwam, 

bekommerde hij zich om niemand buiten zijn grote gezin, zijn naaste 

familie. Zijn grootste zorg was de sociale controle in zijn dorp. Niemand 

bekommerde zich ook om hem, behalve zijn geliefden met wie hij een 

onlosmakelijk geheel vormde: zijn moeder en vader, zijn vier broers en 

één zus, zijn vrouw – mijn moeder en wij – zijn drie kinderen. Hij is 

binnen een maand nadat hij in Nederland kwam, aan de slag gegaan 

en heeft ruim dertig jaar ononderbroken gewerkt als textielarbeider in 

een Noord-Brabantse stad. In verhouding tot zijn referentiegroep 

heeft hij, samen met mijn moeder die hem in de jaren zeventig naar 

Nederland volgde, een fatsoenlijk bestaan in Nederland en in Turkije 

kunnen opbouwen.  

Mijn vader is het prototype van duizenden andere jonge 

avonturiers voor wie de naoorlogse economische wederopbouw van 

West-Europese landen in de jaren vijftig aantrekkelijke kansen bood 

voor individuele vooruitgang op het gebied van welvaart. Wat deze 

generatie arbeidsmigranten naast hun doorzettingsvermogen en hun 

hoop gemeen had, was de actie die zij hebben ondernomen, zonder 

enig collectief besef, met duizenden anderen voor een 

gemeenschappelijke toekomst, die ze in een nieuw land zouden gaan 

opbouwen. Als ‘los zand’ geworpen in den vreemde zouden zij bij de 

eerste de beste krachtige noordelijke wind, verstrooid en opgelost 

raken in het geheel. Ook in dat geval zou niemand daar wakker van 

liggen, noch de oude samenleving – het land van herkomst, noch de 

nieuwe – het land van toekomst, behalve de naaste geliefden met wie 

zij ooit dat onlosmakelijke geheel vormden.  
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Ik weet niet wanneer de bewondering precies is ontstaan, maar de 

biografie van deze categorie migranten en hun nakomelingen maakt 

op mij een diepe indruk. Een besef van tijdelijkheid van hun bestaan in 

een andere samenleving heeft hen niet belet, integendeel juist 

gestimuleerd, om in dat land een nieuw bestaan op te bouwen. Van de 

individuele werkers die het aangedurfd hebben hun brood te 

verdienen duizenden kilometers ver van hun geboorteplaats in 

samenlevingen die ze niet kennen, zijn op den duur, geheel onbedoeld, 

collectiviteiten ontstaan die rondom gedeelde wereldbeelden en 

georganiseerde verbanden (van gezin tot moskee) een veerkrachtig 

bestaan hebben opgebouwd. Dat is kennelijk eigen aan degenen die 

de stap zetten van migratie. Eén van die collectiviteiten die is ontstaan, 

is de moskee waar de arbeidsmigranten zich verzamelden, 

oorspronkelijk slechts voor de erediensten, het centrale ritueel van de 

islamitische gebedstheologie, gaandeweg ook - voornamelijk na de 

gezinshereniging - voor de vervulling van sociaal-culturele en 

maatschappelijke behoeften. De manier waarop die gegroeide 

gemeenschappen bijdragen aan een blijvende verbondenheid met het 

geloof van het land van herkomst en een betrokken verhouding 

opbouwen met de samenlevingscultuur van het land van toekomst, is 

onderwerp van dit proefschrift. 

In de zoektocht naar die andere stem, die andere ervaring, die 

andere ‘being in the world’, ben ik gestimuleerd door verschillende 

personen die ik wil bedanken voor hun steun en inspiratie. 

Allereerst het College van Bestuur van Hogeschool Inholland en mijn 

directe leidinggevenden van de afgelopen vijf jaar die hun vertrouwen 

in mij hebben laten blijken door dit onderzoek vier jaar te faciliteren. 

Achtereenvolgens dank ik hierbij Cor de Raadt en Rimke van der Veer, 

die in de beginjaren van mijn onderzoek mijn directe leidinggevenden 

waren, en de huidige leidinggevenden Marij Urlings, Louise ter Keule 

en Lida van Stralen. Zonder hun formele maar ook informele en 
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collegiale steun, zou ik dit onderzoek niet hebben kunnen starten en 

voltooien.  

Mijn promotoren prof. dr. J.T. Sunier en prof. dr. H. C. Stoffels 

ben ik zeer erkentelijk voor hun waardevolle feedback, constructieve 

kritiek en stimulerende begeleiding van mijn onderzoek en het 

schrijven van dit proefschrift. Gaandeweg ben ik onder indruk geraakt 

van hun inhoudelijk commentaar en leerzame maar ook aangename 

manier van begeleiding. Belangrijke bouwstenen van mijn onderzoek 

heb ik gevonden in de expertise van Thijl Sunier, antropoloog, niet 

alleen in etnografisch perspectief maar ook op het gebied van de 

Turkse islam en islamitische organisaties in Nederland, en de 

deskundigheid van Hijme Stoffels godsdienstsocioloog, met betrekking 

tot de rol van de religie in de postmoderne samenleving. Daaraan 

toegevoegd is de expertise op het gebied van kwalitatief onderzoek 

van Dr. I. Ter Avest, godsdienstpsycholoog. Ina ter Avest, in het begin 

van mijn onderzoek Lector ‘Onderwijs en Levensbeschouwing’ van 

Hogeschool Inholland, en vanuit die hoedanigheid ook intern 

begeleider van mijn onderzoek, heeft vier jaar lang vakkundig en 

betrokken, maar ook geduldig begeleid in het analyseren van data en 

het schrijven van deze dissertatie. Een betere combinatie van 

expertise dan in deze drie begeleiders die mijn interesse en aandacht 

voor het ‘Verstehen’ hebben laten toenemen, had ik niet kunnen 

vinden. Zij zijn voor mij een school geworden, inspirerend, voorbeeldig 

en leuk.  

Ook de inspirerende gesprekken met collega’s van Hogeschool 

Inholland waaronder Raşit Bal, Bahaeddin Budak en Stella Van de 

Wetering hebben bijgedragen aan het slagen van mijn onderzoek. 

Daarnaast zijn de intervisiegesprekken met collega promovendi van 

Hogeschool Inholland onder leiding van Dr. A. Joosten stimulerend 

geweest. Huseyin Onal dank ik voor zijn assistentie bij het afnemen van 

interviews met het Jongerencentrum MGT. Ahmet Hamza Fazil dank ik 
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voor zijn assistentie bij het uitwerken van de opgenomen interviews 

en bij de redactie van hoofdstuk 4 van het manuscript.  

De Stichting Volkshogeschoolwerk wil ik hier ook graag 

noemen. Dr. Henk Michielse, auteur en bestuurslid, heeft in het prille 

begin van dit onderzoek een belangrijke bijdrage geleverd, zowel 

materieel als inhoudelijk. Mijn eerste ideeën over de sociaal-kapitaal 

vormende rol van de moskee hebben in de vorm van een artikel 

podium gekregen in het jaarlijkse bulletin van de Stichting 

Volkshogeschoolwerk. Mijn oprechte dank gaat uit naar deze Stichting, 

in het bijzonder naar Henk Michielse.  

Ten slotte dank ik al mijn respondenten van de Mevlana 

Moskee, van de Vrouwenvereniging, van het Jongerencentrum en van 

de Meidenclub die ondanks hun drukke agenda, tijd hebben vrij 

gemaakt met mij in gesprek te gaan over hun doen en laten, hun 

inspiratie en motivatie voor hun vrijwilligerswerk in de 

moskeegemeenschap van Milli Görüş Amsterdam-West. Mijn 

bijzondere dank gaat in dit verband naar Oktay Dalmaz en Isa Seven, 

voorzitters van Milli Görüş, voor hun medewerking om in hun lokale 

organisatie in Amsterdam-West mijn veldwerk te mogen doen.  

Het onderzoek heeft grote invloed gehad op ons privé leven; 

het is een deel van het leven geworden. Mijn onderzoek heb ik als een 

uitdaging ervaren voor ons gezins- en familieleven. Vijf jaar lang heeft 

mijn gezin met mijn onderzoek meegeleefd. Vijf winter- en vijf 

zomervakanties hebben mijn vrouw en mijn kinderen zonder mijn 

fysieke aanwezigheid moeten doorbrengen. Bijna alle weekenden 

gedurende die vijf jaar, verruilde ik het samen-zijn met mijn gezin voor 

studie in de bibliotheek van de Technische Universiteit Eindhoven. Het 

laatste dankwoord is voor mijn lieve vrouw Ilknur, het eerste licht, voor 

haar niet aflatende steun en haar grote geduld.  



10 
 

1 Inleiding, probleemstelling en doel van het 
onderzoek 

1.1 Inleiding  

De moskee houdt moslims gevangen in een web van interne 

netwerken in een parallelle samenleving, die een belemmering vormt 

daarbuiten netwerken aan te gaan, althans zo luidt het dominante 

integratiediscours de laatste jaren in Nederland. Dit onderzoek laat 

zien dat de participatie in de moskeeorganisatie voor de betrokkenen 

meerdere betekenissen kan hebben. 

De oproep om zich te verzamelen, een groep te vormen en oog 

te hebben voor elkaar maakt in de islamitische traditie niet alleen 

onderdeel uit van de theologische leer, maar is ook verankerd in 

rituelen en instituten waaronder moskeeën (Hanafi, 2000; Canetti, 

1983). De stelling ‘buiten de gemeenschap is geen heil’, als variant op 

‘buiten de kerk is geen heil’ (Dekker & Stoffels, 2009) is niet vreemd 

aan de islam. De groepsvorming op religieuze gronden wordt echter 

door de buitenwereld anders geïnterpreteerd dan door de leden van 

de groep zelf. Al decennia lang gaat het debat over de ‘Turkse islam’ in 

Nederland over een beeld dat die Turkse groepsvorming rond moskee 

kenmerken vertoont van een parallelle samenleving. De manier 

waarop in dit debat integratie wordt gedefinieerd, roept vraagtekens 

op. In dat debat beperkt men zich niet tot de beschrijving van de 

groepsvorming, maar stelt men zich normatief op en legt de nadruk op 

de onwenselijkheid van zo’n parallelle samenleving (Asscher, 2013). 

Door de groepsvorming op religieuze gronden als ‘parallel’ te 

bestempelen, en in het geval van moslims a-priori ook als onwenselijk, 

komt religie onder druk te staan. Het religieus perspectief op 

groepsvorming wordt in het integratiedebat als niet legitiem gezien. 

Het vinden van een plaats in de samenleving en de ervaring van thuis-

zijn in die samenleving is veel complexer dan de heersende 
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opvattingen over integratie stelt. Ten eerste maakt het betrokken 

raken op de ander een wezenlijk onderdeel van het geloof van 

moslims, zoals Hanafi (2000, p. 566) het stelt. Moslims geloven met 

andere woorden dat ze een deel van hun religieuze opdracht 

verwezenlijken wanneer ze individueel en in groepen betrokken zijn 

op de ander. Gemeenschapsvorming is met andere woorden de 

belichaming van een deel van de religieuze overtuiging. Hier staat de 

Nederlandse integratiepolitiek op spannende voet met de 

gemeenschapsvormende activiteit van bijvoorbeeld Turkse 

moskeeorganisaties. Ten tweede bestaat er niet één legitieme 

motivering van handelen. Mensen hebben verschillende manieren om 

hun handelen te legitimeren en bewandelen verschillende wegen die 

hen verbinden met hun leefomgeving, met hun buurt, stad en de 

samenleving. Moskeegemeenschappen hebben eigen manieren 

waarop zij hun plaats in de samenleving bepalen en dat legitimeren. 

We weten echter niet precies wat die manieren zijn, hoe zij werken 

aan de plaatsbepaling in de samenleving, hoe zij in de wereld staan, 

hoe zij de sociale betekenis zien die van de moskeeorganisaties uitgaat 

voor de eigen achterban en voor de omringende samenleving. We 

worden geconfronteerd met een leemte in onze kennis vanuit een 

insider-perspectief over de sociaal-maatschappelijke betekenis van de 

moskee en aanverwante zelforganisaties in oude stadsbuurten in 

Nederland; buurten waar bewoners met een migratieachtergrond met 

verschillende daarmee samenhangende problemen zich staande 

moeten weten te houden. Wat ik wil begrijpen, en wat ik heb 

onderzocht is de vraag op welke manieren mensen zelf in de 

moskeeorganisaties hun handelen legitimeren, er betekenis aan 

geven, en welk handelingsrepertoire zij ter beschikking hebben. Met 

dit onderzoek wil ik achterhalen wat het wereldbeeld is van 

kaderleden van een Turkse moskeegemeenschap, wat ze doen en 

waarom ze doen wat ze doen, en hoe ze zelf hun werkelijkheid 
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ervaren. Naar hun perspectieven, hun wereldbeeld, de dilemma’s, de 

machteloosheid, hun angsten maar ook hun kracht, hoop en idealen 

ben ik op zoek. Het doel van dit onderzoek is dus inzicht te bieden in 

de manier waarop kaderleden van een moskeeorganisatie in de wereld 

staan, hun manier van ‘being in the world’. 

1.2 Een nieuwe bevolkingsgroep  

Ruim 5 % van de Nederlandse bevolking bestaat uit moslims (de Hart, 

2014, p. 111). Deze bevolkingsgroep die voornamelijk een niet-

westerse herkomst heeft, is in de afgelopen decennia een integraal 

onderdeel van de Nederlandse samenleving geworden, in een proces 

van interactie met de omringende samenleving. In dat proces zijn er 

wederzijdse aanpassingen geweest, zowel door de moslims als door 

de omringende samenleving. Een korte schets van de geschiedenis van 

dat proces van interactie en institutionalisering van islam kan als 

achtergrondinformatie helpen een beeld te vormen van de actuele 

situatie. In hun onderzoek Nederland en zijn islam onderscheiden Rath 

et al. (2001) zeven verschillende levensdomeinen waarop islamitische 

instituties zijn ontstaan. Dat institutionaliseringsproces beschrijf ik 

hieronder kort, waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan de 

ontwikkelingen rondom moskeeën en aanverwante organisaties.  

Na de gezinshereniging krijgt het godsdienstonderwijs aan 

kinderen in de moskee een centrale plek. Dat is één van de eerste 

institutionaliseringsvormen. Eind jaren tachtig worden twee 

islamitische basisscholen gesticht. Vanaf de jaren negentig nam dat 

aantal toe; in 2016 zijn er 51 islamitische basisscholen, vallend onder 

10 besturen (Budak, 2017, in press). De aan de moskee gelieerde 

zelforganisaties zoals vrouwen-, jongeren-, ouderen-, studenten-, 

internaten en studiehuizen en sportorganisaties vallen onder de 

institutionalisering in de sociaal-culturele sfeer.  
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De sociaal-economische sfeer is een andere sfeer waar de 

institutionalisering zich voltrekt. Zo zijn er in verschillende steden in de 

jaren zeventig en tachtig kleine winkels gestart, waaronder slagerijen 

(inclusief het ritueel slachten) en bakkerijen. In de jaren tachtig en in 

de eerste helft van de jaren negentig komen bloeiende 

confectieateliers tot stand. In deze sectoren ontstonden 

ondernemingen door de laagdrempeligheid van de sector enerzijds en 

cultuurspecifieke producten anderzijds (Kloosterman et al., 1997). Een 

aantal Turkse winkels in de winkelgebieden in het noord-westelijk deel 

van de toenmalige markt van het Bos en Lommer plein, vormden (en 

vormen nog steeds) in Turkse kringen een begrip. In latere decennia 

neemt het aantal en de diversiteit aan ondernemingen verder toe 

(bijvoorbeeld reizen, mini-markten en textiel).  

In de sfeer van maatschappelijke werk en gezondheidszorg 

was de individuele hulpverlening geregeld via categorale 

welzijnsorganisaties zoals Centra voor Buitenlandse Werknemers en 

later via instellingen voor algemeen maatschappelijk werk. In de jaren 

tachtig is de besnijdenis van moslimse jongens geregeld. Van recente 

data zijn de Turkse gezondheidscentra in Amsterdam en Den Haag, die 

volledige zorgdiensten aanbieden: van huisartsenpost tot apotheek, 

van fysiotherapie tot maatschappelijk werk. Er zijn in verschillende 

grote steden (waaronder Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven) 

Turkse poliklinieken (vooral oogklinieken) en paramedische 

zorgorganisaties die ‘islamitische’ homeopathie (Arnhem) en 

religieuze consulten (Eindhoven) aanbieden. Ten gevolge van de 

herziening van de Wet op de Jeugdzorg (2014) zijn in verschillende 

steden de zogenaamde ‘Gezinshuizen’ in opkomst, die in 

samenwerking met de Jeugdzorginstellingen het plaatsen van 

moslimpleegkinderen regelen (van den Berg, Bellaart & Yar, 2015).  

In de sfeer van juridische zorg is Marokkaans respectievelijk 

Turks familierecht vanaf het begin van de arbeidsmigratie in de jaren 
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zestig in bilaterale verdragen tussen Nederland en desbetreffende 

landen van herkomst formeel erkend in het Nederlands familierecht. 

Van recente datum zijn de mediation-organisaties van individuele 

moslims (o.a. Den Haag). Daarnaast zijn er tientallen 

advocatenkantoren waar advocaten en juristen met een islamitische 

achtergrond werken.  

In de politieke sfeer vindt aanpassing van het kiesrecht plaats. 

Migranten die een verblijfsvergunning hebben en minimaal 5 jaar in 

Nederland wonen, mogen vanaf 1985 hun stem uitbrengen bij 

Gemeenteraadsverkiezingen. Migranten die Nederlands staatsburger 

zijn, mogen ook meedoen met de landelijke verkiezingen (Wetboek-

online, Kieswet art. B1, B2, B3). In Amsterdam richt een groep 

kaderleden van de Surinaamse moskee At-Taibah1 in Amsterdam eind 

jaren tachtig een lokale politieke partij op, genaamd de ‘Moslim 

Democratisch Partij’ (MDP). Deze partij heeft meegedaan met 

stadsdeelraadverkiezingen. Rond de eeuwwisseling volgt Den Haag 

met een lokale politieke partij, de ‘Islam Democraten’. Later, in het 

tweede decennium van deze eeuw, volgden Rotterdam en Arnhem 

met twee lokale politieke partijen, namelijk de partij Nida2 en de partij 

‘Verenigd Arnhem’. Individuele moslims zijn vanaf 1992 verkozen als 

volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer, daarin ondersteund 

door lokale islamitische organisaties en geloofsgemeenschappen. Een 

kwart eeuw na de eerste lokale moslimpartij in Amsterdam, is in 2015 

een landelijke politieke partij door twee Turkse Kamerleden opgericht, 

genaamd DENK.3 Verschillende moslimorganisaties hebben de 

                                                            
1 Taibah is een koranisch begrip en betekent in het Arabisch puur, gereinigd, schoon. 

2 Nida is eveneens een koranisch begrip en betekent in het Arabisch appél, oproep. 

3 Het is hier van belang op te merken dat het maar de vraag is of de institutionalisering, behalve 

van de moskeeën, in de verschillende levenssferen als islamitisch beschouwd kan worden. De 

motieven bij het openen van een slagerij, van een bakkerij of van een advocatenkantoor 

zouden eerder in de economische sfeer kunnen liggen dan in religieuze. Ze zijn wel opgericht 

door migranten met een islamitische achtergrond, maar of motivatie daarbij van godsdienstige 
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afgelopen drie decennia initiatieven genomen om Nederlandse 

moslims in het publieke domein te vertegenwoordigen. Diverse 

initiatieven hebben uiteindelijk geleid tot het Contactorgaan Moslims 

en Overheid (CMO). Het CMO is sinds 2004 door de overheid erkend 

als gesprekspartner voor beleidszaken aangaande moslims en islam in 

Nederland. Bij het CMO zijn tien koepelorganisaties van moskeeën en 

aanverwante organisaties vertegenwoordigd die samen 380 

moskeeën vertegenwoordigen.4 Het CMO heeft een vooraanstaande 

rol gespeeld bij de zending van islamitische geestelijk verzorgers in 

penitentiaire inrichtingen en in het leger, bij de oprichting van de 

imamopleiding aan Hogeschool Inholland en bij de legalisering van het 

ritueel slachten. In het CMO zijn Soennitische moskeeën en 

bestuurders dominant. De niet-Soennitische minderheden zoals 

Sjiitische moskeeën, Alawitische organisaties en Ahmadiyya 

organisaties hebben zich georganiseerd in de Contactgroep Islam 

(CGI). De CGI is in 2005 door de toenmalige minister voor 

Vreemdelingenzaken, minister Verdonk, Kabinet Balkenende II, ook 

erkend als overlegorgaan. In tegenstelling tot het CMO laat de CGI niet 

veel van zich horen (Boender, 2016). 

Wat betreft de specifiek religieuze sfeer, de sfeer die voor mijn 

onderzoek van belang is, is er institutionalisering in de oprichting van 

moskeeën en het uitvoeren van bijbehorende rituelen zoals de oproep 

tot gebed, de inrichting van gebedsruimten en ruimten voor 

geloofsonderricht, de organisatie voor lijkbezorging, de oprichting van 

                                                            
aard is, valt buiten het bereik van mijn onderzoek. In navolging van Dekkers en Stoffels (2009) 

beschouw ik een organisatie godsdienstig als het leitmotiv godsdienstig is, waarbij het 

fenomeen godsdienst begrepen wordt als de betrekking van de mens op een transcendentale 

werkelijkheid.  

4 http://http://www.cmoweb.nl/over-ons, geraadpleegd op 26-07-2016. Persoonlijke 

communicatie met R. Bal, de voorzitter van CMO dd. 25-08-2016. 

http://www.cmoweb.nl/over-ons
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instellingen voor de besnijdenis van jongens en de organisatie van 

religieuze feestdagen.  

Zoals de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in 

haar publicatie Migratiepolitiek voor een open samenleving (RMO, 

2011) concludeert, kreeg de islam in Nederland veel ruimte in het 

publieke domein. Moslims hebben net als andere 

geloofsgemeenschappen eigen organisaties kunnen oprichten. Met dit 

institutionaliseringsproces is de islam in Nederland de facto erkend 

(Rath et al., 2001). Al is de tolerantie jegens geloofsgemeenschappen 

in de Grondwet verankerd, het institutionaliserings-proces van de 

islam in de zeven levenssferen zoals hiervoor beschreven, verliep niet 

altijd zonder spanningen. De aanpassing van wetten op bijvoorbeeld 

de lijkbezorging, de oproep tot gebed en het ritueel slachten5 evenals 

de besnijdenis van jongens, ging weliswaar zonder slag en stoot, maar 

de oprichting van moskeeën en scholen heeft op buurt- en stadsniveau 

evenals ook op nationaal niveau tot hevige reacties en debatten geleid 

(zie Landman, 1992; Rath et al., 2001; Sunier & Landman, 2014). In dit 

onderzoek richt ik mij op kaderleden en hun ervaringen bij één van de 

instituten die onderwerp van debat zijn, namelijk de moskee. Dit 

maakt een ruimere schets van de moskee-ontwikkeling nodig.  

1.2.1 Moskeeën in Nederland 

De context waarin moslims in Nederland religieus participeren is een 

dynamisch geheel. Dat blijkt uit verschillende veranderingen die de 

moskee in Nederland doormaakt, in opbouwfases maar later ook 

inhoudelijk. Landman (1992) onderscheidt verschillende fasen van de 

moskee-ontwikkeling in Nederland. Moskeeën zijn opgericht om in 

eerste instantie in de basale religieuze behoeftes van moslims te 

                                                            
5 De wet op het ritueel slachten werd ten gevolge van een motie in de Tweede Kamer, 

ingediend door de Dierenpartij om het slachten zonder te verdoven geheel te verbieden, in 

2014 aangescherpt. Dat heeft publiek en politiek tot hevige discussies geleid.  
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voorzien: dagelijkse gebedsdiensten, het wekelijkse vrijdagsgebed, 

geloofsonderricht aan kinderen en de jaarlijkse viering van religieuze 

feesten (zie Landman, 1992; Rath et al., 2001; Canatan et al., 2005). De 

vestiging van plaatselijke moskeeën kenmerkt de eerste fase volgens 

Landman; de oprichting van aanverwante organisaties zoals vrouwen- 

en jongerenverenigingen en lokale netwerken in de jaren tachtig de 

tweede fase; het ontstaan van landelijke netwerken en hiërarchische 

structuren de derde fase. Het ontstaan en de organisatie van de 

moskeeën in Nederland is geleidelijk gegaan. In de laatste decennia 

van de vorige eeuw werden islamitische organisaties voornamelijk 

opgericht ten behoeve van het realiseren van een gezamenlijke 

gebedsruimte. In de groeifase die volgde werd de positie van jongeren 

en vrouwen echter belangrijker. In deze fase ontstonden rondom 

moskeeën allerlei doelgroep-organisaties, zoals jongeren-, studenten-

, vrouwen- en ouderenorganisaties en internaten en 

huiswerkbegeleidingsorganisaties. In dit soort islamitische 

organisaties is de moskee als gebedsruimte slechts een onderdeel van 

de hele organisatie geworden.  

Ruim een halve eeuw nadat de eerste moskee in Nederland is 

opgericht,6 telt Nederland naar schatting ruim 600 moskeeën en ruim 

600 aanverwante organisaties (Bernts et al., 2006; Roex et al., 2010; 

Maliepaard & Gijsberts, 2012). Tweederde van de moslimbevolking 

woont in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 

Utrecht met als gevolg dat tweederde van de moskeeën en 

zelforganisaties ook in deze steden zijn gevestigd.7 Verder zijn er 

                                                            
6 De eerste moskee, opgericht door Indische/Surinaamse moslims, opende haar deuren in Den 

Haag in 1955. In een jaar later werd een andere moskee gebouwd in het Friese Balk - een 

moskee voor islamitische Molukkers (Landman, 1992, pp. 20 e.v.). 

7 Ten gevolge van economische factoren zoals werkgelegenheid en sociaal-culturele factoren 

zoals de aanwezigheid van familie en/of kennissen , vestigden de eerste arbeidsmigranten en 

hun nakomelingen zich vooral in de Randstad. 
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grotere moslimgemeenschappen te vinden in Midden-Nederland, in 

vijf grote Brabantse steden8 en in Twente. Het precieze aantal 

moskeeën is een discussiepunt. Daarin spelen verschillende factoren 

een rol. Zo komen er in verschillende steden geregeld nieuwe 

moskeeën bij als gevolg van een aantal ontwikkelingen. Eén daarvan is 

de behoefte aan nieuwe gebouwen. De meeste moskeeën zijn 

gevestigd in voormalige scholen en bedrijfspanden (de Hart, 2014, p. 

112). Deze oude (nood)gebouwen, ook door de groei van de 

geloofsgemeenschap, voldoen niet meer aan hedendaagse wensen en 

eisen. Een ander aspect is de locatie van de moskee-gebouwen. Het 

opvallende is dat de moskeegebouwen aanvankelijk, maar ook in de 

jaren tachtig en negentig nog, bijna afgekeurde gebouwen zijn en niet 

zelden ook fysiek buiten de wijk zijn geplaatst. Het doet een beeld 

ontstaan alsof moskeeën ( en daarmee hun bezoekers) weggedrukt 

zijn in oude sloopgebouwen.9 Bij de nieuwe moskee-gebouwen is dat 

beeld ook nog waarneembaar. In sommige steden als Utrecht en 

Amsterdam staat de moskee centraal in een woonwijk, maar in 

verschillende steden komt het ook voor dat de moskee geheel 

afgezonderd op een industrieterrein is gebouwd. Uit onderzoek van 

Rath et al. (2001) blijkt dat de vestiging van een nieuwe moskee (in een 

oud of een nieuw gebouw) niet altijd zonder spanningen verloopt. 

Enerzijds wijzen de gemeenten geen geschikt perceel aan of geven 

geen bouwvergunning, anderzijds protesteren buren tegen de komst 

van de moskee waardoor de moskeestichters niets anders rest dan 

naar afgezonderde industrieterreinen uit te wijken. Wellicht 

onbedoeld draagt de samenleving hiermee zelf bij aan de 

marginalisering van een geloofsgemeenschap, die de angst voedt voor 

een parallelle samenleving. Een niet minder belangrijke ontwikkeling 

                                                            
8 De zogenoemde B5- steden: Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Helmond 

(http://www.brabant.nl)  

9 Dit geldt ook voor migrantenkerken.  
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die de oprichting van nieuwe moskeeën mede verklaart, is de komst 

van andere migrantengroepen, zoals Afghanen en Syriërs. Niet alleen 

vanwege verouderde noodgebouwen maar ook vanwege nieuwe 

migrantengroepen (vooral vluchtelingen uit islamitische landen) die 

Nederland binnenkomen, en daarnaast door interne strijd en splitsing 

in de geloofsgemeenschappen, ontstaan nieuwe moskeeën. Ten slotte 

is er een verschuiving in de functie van de moskee waarneembaar. Het 

zijn niet alleen de erediensten en gebedsrituelen die de moskee 

kenmerken. Het is ook niet het architectonische silhouet van de grote 

steden dat door de nieuwe moskeegebouwen kleurrijker wordt en 

daarom aandacht trekt. De moskee in Nederland heeft, anders dan 

bijvoorbeeld die in Turkije, van het begin af aan ook een 

maatschappelijke functie gekregen en trekt daarom aandacht, zoals 

uit recente studies blijkt (Yar, 2004; Canatan et al., 2005; Roex et al., 

2010; Maliepaard & Gijsberts, 2012; Sunier & Landman, 2014; 

Boender, 2016). In deze studies is te lezen dat driekwart van de 

moskeeën in Nederland, naast religieuze activiteiten, diverse vormen 

van sociaal-cultureel werk en maatschappelijke opvang organiseert. 

Dit sociaal-maatschappelijke aspect van de moskee staat in mijn 

onderzoek centraal.  

De meeste moskeeën en aanverwante organisaties in 

Nederland zijn per etnische groep georganiseerd. De Turkse 

gemeenschap beschikt over het grootste aantal moskeeorganisaties, 

gevolgd door de Marokkaanse en de Surinaamse gemeenschap. 

Nederland telt in totaal ruim 1200 islamitische organisaties (inclusief 

moskeeën). Hiervan zijn 356 Turkse, 171 Marokkaanse en 89 

Surinaamse moskeeorganisaties (zie Roex et al. 2010). Bosniërs, 

Indonesiërs, Pakistani en Palestijnen kennen hun eigen 

moskeeorganisaties (Bernts & Yar, 2006). De Turkse 

moskeeorganisaties zijn lokaal en landelijk hecht en hiërarchisch 

georganiseerd in vier verschillende landelijke koepelorganisaties. 
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Ruim 140 Turkse moskeeën zijn georganiseerd in de Islamitische 

Stichting Nederland (ISN), formeel (statutair) gelieerd aan het 

Directoraat-Generaal voor Godsdienstzaken in Turkije, bekend als 

Diyanet. Ruim 40 moskeeën hebben een relatie met de Turkse Milli 

Görüş Beweging. Iets meer dan 40 moskeeën zijn gelieerd aan de 

Turkse Suleymanli beweging. Ongeveer 14 moskeeën zijn 

georganiseerd in de Ehl-i Beyt vereniging.10 Daarnaast bestaat er nog 

een andere Turkse beweging namelijk de Gülen-beweging. Deze 

beweging heeft geen moskeeën, maar is georganiseerd in 

studiehuizen, scholen, ondernemersverenigingen en media (Sunier & 

Landman, 2014).  

Het geleidelijke ontwikkelingsproces van de 

moskeeorganisaties dat hierboven is beschreven, is elders in West-

Europa ook waar te nemen. Nielsen (2004) onderscheidt daarbij drie 

belangrijke processen. Ten eerste, stelt Nielsen, zijn er groepen die op 

basis van eigen behoeften vanuit de gemeenschap ontstaan. Ten 

tweede zijn er groepen die een verlengstuk vormen van organisaties 

en bewegingen in de landen van herkomst. En ten derde zijn er 

groepen die door de overheid of door overheid-gerelateerde 

organisaties zijn opgericht (ibid., 120-132). Gedurende de eerste fase 

van migratie uit de herkomstlanden, zoals Turkije en Marokko, zijn de 

meeste migranten alleenstaande mannen waarvan volgens Nielsen 

het verblijf tijdelijk was. Nielsen (ibid., 120) beschrijft dat dit feit 

(alleenstaand en tijdelijk) betekende dat de behoefte aan religieuze 

praktijken minimaal was. Deze situatie veranderde grondig toen de 

migratie van moslimmannen gevolgd werd door immigratie van 

moslimgezinnen. De komst van vrouwen en kinderen luidde volgens 

Nielsen een nieuwe fase van moslimmigratie in. Het idee van 

tijdelijkheid werd verzwakt, de permanente vestiging nam toe. De 

                                                            
10 Anders dan de eerste drie die tot de Soennitische denominatie behoren, vertegenwoordigt 

de Ehl-i Beyt vereniging de Turkse Sjiitische denominatie. 
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aanwezigheid van vrouwen en kinderen leidde tot het ontstaan en 

verstevigen van relaties met de maatschappelijke omgeving, in het 

bijzonder met de onderwijswereld (Ter Avest, 2004), gezondheidszorg 

en welzijn. Mede door de onder druk staande traditionele leefwijze, of 

de druk op culturele gebieden zoals Nielsen het aanduidt, is er 

behoefte ontstaan aan de vestiging van instituten die konden voorzien 

in desbetreffende behoeften, die de traditionele cultuur kon helpen 

bestendigen of de spanningen doen verminderen (ibid., 2004). Deze 

factor van de behoefte aan het bestendigen van het traditionele 

gemeenschapsleven is volgens Nielsen een essentiële verklarende 

factor in de moskeevorming, vooral in de eerste fase van de oprichting 

van moskeeën voor het vervullen van basale religieuze behoeften, en 

in de tweede fase van landelijke koepels en netwerken. Behalve deze 

ontwikkeling, waarbij de behoefte van moslimmigranten zelf de 

aanleiding van de oprichting van organisatie was, zijn er factoren in het 

land van herkomst en in het land van aankomst (Scheffer, 2009) die de 

institutionele integratie van moslimgemeenschappen hebben 

beïnvloed (Nielsen, 2004, p. 120). Het bestaan van een scala aan 

islamitische organisaties en bewegingen illustreert dat. Als voorbeeld 

van het derde onderscheid van Nielsen is de rol van 

welzijnsorganisaties in Nederland relevant. Vooral voor deze 

maatschappelijke activiteiten deden de islamitische organisaties een 

beroep op gemeentelijke subsidies. Aanvankelijk werden zij in eerste 

instantie ondersteund door categorale welzijnsorganisaties zoals 

Centra voor Buitenlandse Werknemers en het migranten-

opbouwwerk. In tweede instantie vonden zij bondgenoten in lokale 

welzijnsorganisaties van verschillende steden; bondgenootschappen 

die de groei van zelforganisaties en moskeeën mede heeft bevorderd.  

Vanaf eind jaren negentig doen zich nieuwe ontwikkelingen 

voor. Zonder het als een afzonderlijke fase te benoemen, vormt de 

demografische ontwikkeling van moskeebezoekers een factor van 
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belang. De jonge generatie die in Nederland is geboren en getogen, 

begrijpt de imam van de moskee niet (goed) wanneer de diensten in 

de taal van het herkomstland worden gehouden. De jonge generatie 

heeft in toenemende mate behoefte aan het belijden van de islam in 

het Nederlands. De bouw van de ‘polder-moskee’ in Amsterdam en de 

opkomst van zogenoemde cyberimams zijn hier een voorbeeld van. De 

interactie met de Nederlandse context zorgt voor veranderingen in de 

moskeegemeenschappen. In deze nieuwe fase van de ontwikkeling 

van een ‘polder-islam’ ontstaan volgens Sunier en Buskens (2013) 

zelfverklaarde predikers en imams, die het Nederlands als voertaal 

gebruiken en daardoor een groter aantal jongeren bereiken dan hun 

meer traditionele collega’s. Deze ontwikkeling werpt in West-

Europese landen echter een nieuw vraagstuk op, namelijk het 

vraagstuk van het religieus gezag. In hun onderzoek naar de rol van het 

religieus gezag in het dagelijks leven van ‘gewone moslims’ stellen 

Sunier en Buskens (2013) dat het traditioneel religieus gezag nog 

steeds aanwezig is en van betekenis is voor het dagelijks leven van 

moslims in Nederland. Echter, de bronnen van religieus gezag zijn 

divers en instabiel geworden. Ontwikkelingen zoals modernisering, 

globalisering en de opkomst van moderne massa media hebben dat 

mede bepaald. De rol van de ‘gewone moslim’ is daardoor bij de 

ontwikkeling van de islam en haar religieus gezag ook groter 

geworden. In aansluiting op Sunier en Buskens (2013) is te stellen dat 

het vinden van een plaats in de Nederlandse samenleving voor 

moslims niet een op zich zelf staande autonome ontwikkeling is, maar 

in interactie met de maatschappelijke omgeving plaatsvindt; de 

context beïnvloedt de manier waarop islam zich in Nederland toont. 

De kom bepaalt op welke manier water zichtbaar kan zijn. 
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1.2.2  Segregatie versus Participatie 

De hierboven beschreven ontwikkeling van moslims als nieuwe 

religieuze minderheid met een recente migratieachtergrond, en de rol 

van de islamitische organisaties daarbij, staat volop in de 

belangstelling van de politiek, het grote publiek en in 

wetenschappelijke kringen. Van die ontwikkelingen wil ik er twee in 

het bijzonder aanstippen, namelijk de islamisering van het 

integratiedebat en de aandacht voor burgerschapsvorming. 

Islamisering van integratiedebat is een proces dat zich in de jaren 

tachtig heeft ingezet. In dat beleid gaat het niet meer over 

minderheden, maar over moslims van wie de integratie maar 

moeizaam verloopt. De kwestie van sociale cohesie in de etnisch en 

religieus pluriforme Nederlandse samenleving wordt een kwestie van 

moslims en integratie. Een andere ontwikkeling is de terugtredende 

overheid, dat wil zeggen een overheid die zichzelf een beperkte sociale 

verzorgingsrol toekent. In deze nieuwe situatie worden burgers 

aangesproken op hun eigen kracht en zelfredzaamheid. Het 

maatschappelijke middenveld wordt opnieuw ontdekt als 

participatiebrug voor burgers (zie de Hart, 2014). Godsdienstige 

organisaties worden opnieuw gepositioneerd als maatschappelijke 

middenveld. Deze organisaties vervullen naast spirituele functies ook 

maatschappelijke functies en socialiseren hun participanten (van de 

Donk et al., 2006; Johnson, 2002). In een grootschalig Europees 

onderzoek naar de rol van levensbeschouwelijke organisaties bij de 

bestrijding van sociale uitsluiting worden deze maatschappelijke 

functies van levensbeschouwelijke organisaties bevestigd en verder 

gespecificeerd (Dierckx et al., 2009). Uit dat onderzoek blijkt de 

levensbeschouwelijk organisaties (Faith-Based Organisations), 

inclusief de islamitische, maatschappelijke diensten verlenen aan 

individuen en groepen die behoren tot eigen achterban - voor zo ver 

ze die hebben - maar ook aan doelgroepen buiten de eigen achterban, 
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zowel professioneel, gestructureerd als ongestructureerd en in stilte. 

Het bieden van hulp en steun vindt plaats zowel binnen de kaders van 

de verzorgingsstaat, maar ook daarbuiten. Hierbij valt te denken aan 

de onderwerpen en aan doelgroepen die buiten het blikveld van de 

verzorgingsstaat vallen, of aan hulp of steun die een (lokale) overheid 

niet wil of mag geven. Opvallend is dat deze maatschappelijke rol van 

levensbeschouwelijke organisaties in het dominante integratiedebat - 

in Nederland in het geval van moskeeën – er niet toe lijkt te doen. Men 

vreest dat moskeeorganisaties integratie belemmeren (Sunier & 

Landman, 2014). Een discussie over het omgaan met deze 

ontwikkelingen wordt zowel maatschappelijk als wetenschappelijk 

relevant. 

De moskee en aanverwante organisaties lijken een belangrijke 

factor te zijn die in de West-Europese samenlevingen de grenzen van 

het publieke debat over de multiculturele samenleving verleggen.11 In 

hun rapport Geloven in het publieke domein concluderen de 

onderzoekers (van de Donk et al., 2006) dat godsdienstige organisaties 

verschillende activiteiten organiseren waardoor hun participanten 

maatschappelijke vaardigheden leren, die hen socialiseren in waarden 

en normen, en hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen 

vergroten (zie van de Donk et al., 2006, hoofdstukken 5.2, 5.3, 11 en 

15.2). In dat kader vervullen religie en zelforganisaties een rol voor de 

groepen die een afstand hebben tot de samenleving. Zo stellen 

bijvoorbeeld Dekker en de Hart (2000, 2009) dat mensen die - 

vanwege hun opleidingsniveau en beperkte mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt veroordeeld zijn tot passiviteit, via hun religieuze 

betrokkenheid vaardigheden kunnen ontwikkelen om op andere 

velden succesvol te participeren. Hoe wordt gereflecteerd op de 

moskeeparticipatie? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 

                                                            
11 Interview met de Turks-Franse onderzoeker Nilufer Göle de redactie van het Europese editie 

van het Turks dagblad Milli Gazete, dd 15 april 2010 
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wijst in het rapport Religie aan het begin van 21ste eeuw (2009) op een 

negatief verband dat zou bestaan tussen de religieuze betrokkenheid 

van moslims en hun relaties met de omringende samenleving. 

Naarmate moslims religieuzer worden, des te minder participeren zij 

volgens deze CBS-studie buiten de eigen kring (CBS, 2009, pp. 119-

120).  

Wat betreft het participatie-aspect, stelt het CBS dat 

allochtonen minder participeren in organisaties, minder interesse 

tonen in de politiek en minder vaak op komen dagen bij verkiezingen 

(CBS, 2009). Wat betreft het aspect van vertrouwen concludeert het 

CBS dat allochtonen in vergelijking met autochtonen minder 

vertrouwen hebben in mensen buiten de eigen kring. In het 

desbetreffend rapport concludeert het CBS daarnaast dat de Turkse 

bevolkingsgroep in vergelijking met andere niet-westerse allochtone 

groepen, het sterkst op de eigen groep is gericht. De rapporten van het 

Sociaal Cultureel Planbureau Werelden van verschil (Huijnk at al., 

2015) en Dichter bij elkaar? (Huijnk et al., 2012) bevestigen die 

bevindingen. Al betreft dit volgens de genoemde rapporten een 

betrekkelijk klein deel van desbetreffende bevolkingsgroep 

(gemiddeld één op vijf), toch vormt deze sociaal-culturele afstand van 

de Turkse gemeenschap tot de Nederlandse samenleving aanleiding 

voor minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om zijn 

zorgen te uiten met betrekking tot het ontstaan van parallelle 

samenlevingen (Asscher, 2013). De Tweede Kamer vraagt Asscher een 

onderzoek te laten doen naar de mogelijke rol van de Turkse religieuze 

organisaties bij het ontstaan van een Turkse parallelle samenleving. 

Sunier en Landman doen daar vervolgens in 2014 in opdracht van de 

minister onderzoek naar en bieden hun bevindingen aan de minister 

aan in het onderzoeksrapport Turkse islam (pp. 4-5). Zij bevestigen in 

dat rapport dat de Turkse bevolkingsgroep in vergelijking met andere 

moslimgroepen sterk georganiseerd is. Dat heeft volgens hen 
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grotendeels te maken met de wortels van islamitische bewegingen in 

Turkije. Die organisatiegraad laat zich nog steeds gelden, hoewel de 

omstandigheden waaronder de organisaties opereren, evenals de 

samenstelling van de achterban, sterk zijn veranderd. Vrijwel alle 

Turkse moslims hebben te maken met de religieuze infrastructuur 

zoals die door deze organisaties is opgezet. Sunier en Landman (2014, 

p. 88) staven hun onderzoek met gegevens uit het SCP onderzoek 

Moslim in Nederland (Maliepaard & Gijsberts, 2012). Dat onderzoek 

laat zien dat 42% van de Turken (55% van de mannen, 28% van de 

vrouwen) minstens één maal per week de moskee bezoekt. Van de 

Turken bezoekt 36% de moskee maandelijks (Maliepaard & Gijsberts, 

2012, pp. 72-73). Sunier en Landman wijzen in hun studie ook op de 

zorg die in Nederland zou bestaan, dat dit hechte netwerk van 

organisaties van negatieve invloed zou hebben op de sociaal-culturele 

integratie van Turkse Nederlanders. Het zou hun participatie in de 

samenleving belemmeren en segregatie bevorderen. Turkse 

islamitische organisaties zouden bovendien de Nederlandse 

basiswaarden en normen, al dan niet openlijk, verwerpen. Zij zouden 

er de oorzaak van kunnen zijn dat de meeste Turken in Nederland in 

een eigen parallelle samenleving leven (Sunier & Landman, 2014, pp. 

5-9). Een halve eeuw nadat de eerste moskee is opgericht, is die 

discussie omtrent de integratie en moskeeorganisaties er kennelijk 

nog steeds. Het gesprek wordt zelfs heviger gevoerd, in vergelijking 

met de periode van de jaren zeventig tot negentig van de vorige eeuw, 

een periode waarin de islam veel ruimte kreeg in het publieke domein, 

zoals de RMO dat aanduidt (RMO, 2011). De samenleving heeft 

marginalisering laten gebeuren en er heerst nu een beeld dat de 

Turkse bevolkingsgroep naar binnen is gericht en dat bij hen een 

parallelle samenleving is ontstaan. De zorg bestaat dat de islamitische 

organisaties die neiging tot isolement verder bestendigen (Sunier & 

Landman, 2014, pp. 9-12). De religieuze betrokkenheid die in 
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verschillende studies meestal leidt tot grotere sociale samenhang in 

de samenleving (Putnam, 2000; Van den Donk et al., 2006; Putnam, 

2007; de Hart, 2008), wordt in het geval van moslims en hun 

organisaties in omgekeerde richting beschouwd.  

1.3 Een discours probleem 

De onderzoeken van semi-overheidsinstituten, waaronder het CBS en 

het SCP, leggen het dominante integratiediscours bloot. Het 

problematische ligt in het uitgangspunt van dit discours waarin de 

immigrant degene is die zich aan moet passen aan de gevestigde 

samenleving. In het integratieparadigma zijn die doelen impliciet of 

expliciet vooraf gesteld conform de heersende politieke ideologie over 

identiteit en de plaats van minderheden in de samenleving. Zoals in 

mijn inleiding gesteld, blijft in die heersende visie op integratie de 

Nederlandse identiteit in essentie hetzelfde en vormt het een 

afgesloten geheel. Die statische visie op cultuur, met daarin een 

centrale plaats voor een eveneens statische identiteit, mag 

wetenschappelijk achterhaald zijn, maar lijkt wel weer terug te keren 

wanneer ik nauw luister naar de huidige maatschappelijke discussie. 

Dat “correspondeert meer met ideologische wensen en heimwee naar 

het verloren verleden en niet meer met de huidige geglobaliseerde 

werkelijkheid” (Droogers, 2008, p. 65). Paradoxaal is de bejegening 

van de cultuur van minderheden. De aanpassing van minderheden is 

in het dominerende integratiediscours een generatievraagstuk waarbij 

de aanhangers van het integratiediscours er van uitgaan dat de 

culturele kenmerken van de minderheden wel kunnen veranderen en 

op den duur – in de derde of vierde generatie – zelfs verdwijnen of van 

folkloristische betekenis worden (Penninx, 1988, p. 28). De essentie 

van de cultuur van de minderheden zou volgens die opvatting niet 

hetzelfde hoeven te blijven. Het integratiediscours vertrekt bovendien 

vanuit de dominante groep en is uitsluitend probleemgericht, zoals 
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Baart (2001) het beschrijft en is daarmee ‘interventionistisch van 

aard’; interventionistisch in de zin van een veranderingsideologie die 

een bepaalde visie op de mens en maatschappij heeft, namelijk de 

sociaal-technische visie (Donkers, 2003). In die visie stelt men zich de 

samenleving voor als een organisch geheel waarvan de delen in 

harmonie met elkaar samenwerken om het voortbestaan van het 

geheel te bewerkstelligen. Wanneer de delen van het systeem niet 

naar behoren werken of het verstoren, is het ingrijpen (interveniëren) 

van buitenaf onontkoombaar voor het voortbestaan van dat systeem. 

Er heerst in de sociaal-technische visie een aanname dat er voor ieder 

probleem ook een oplossing is (ibid., 2003). Het huidige 

integratiediscours vertrekt vanuit die overtuiging en legitimeert het 

beleid dat het anders-zijn van moslims ziet als een ‘object’ dat bij een 

juiste inzet van doelen en middelen in de gewenste richting gestuurd 

en naar wens gevormd kan worden. Dat lijkt in de richting te gaan van 

een ‘domesticering van de islam’ zoals Sunier (2009) dat aanduidt. Een 

dergelijke benadering verhult, om in de termen van Ter Avest te 

spreken, de mogelijkheid dat de stemmen, verwante maar ook tegen-

stemmen die de ontmoeting met de ander teweegbrengen, niet 

(meer) gehoord kunnen worden (Ter Avest, 2011). Het accent in het 

integratiediscours ligt op deficiëntie en op onaangepastheid van ‘de 

ander’. De verhalen van migranten als kwetsbare groepen worden 

gezien, om in termen van Baart (2001) te spreken, als vertellingen over 

problemen, stagnaties, onderontwikkeling, mislukkingen en pijn.  

Turkse Nederlanders worden in diverse onderzoeken 

beschreven als een hecht georganiseerde bevolkingsgroep, althans in 

vergelijking met andere migrantengroepen in Nederland. Aan dat 

beeld hebben Turkse islamitische bewegingen zelf bijgedragen. Het 

gaat om vier grote bewegingen die het ‘centrum’ van de hedendaagse 



29 
 

Turkse islam in Nederland vormen. Dat zijn Diyanet12(verwant met de 

officiële islam/staatsislam) Milli Görüş13, Suleymancis14 en Risale-i Nur 

Talebeleri15 ( waaronder Hizmet-beweging van Gülen16) (zie Sunier & 

Landman, 2014; Zürcher, 2004). In dat kader worden de Turkse 

zelforganisaties en moskeeën, gelieerd aan religieuze en/of politieke 

bewegingen, verantwoordelijk gezien voor de ‘mislukte’ integratie van 

deze bevolkingsgroep in Nederland, aldus het dominante 

integratiediscours. Participanten in moskeeorganisaties worden 

geconfronteerd met de problemen waar het integratiediscours over 

spreekt, maar ze zijn meer dan alleen een probleem. Deze mensen 

leven in een wereld, en hebben een waardensysteem, waarnaar ze- los 

van het integratiediscours dat de maatschappelijke en politieke 

agenda domineert - denkt en handelt. Precies op dit aspect richt zich 

mijn onderzoek.  

1.4  Probleemformulering, onderzoeksvraag en doel 

Er is een intensief integratiediscours gaande in de Nederlandse 

samenleving, over de plaats van allochtonen in de samenleving. De 

stem van degenen die de Nederlandse identiteit in essentie door de 

tijd heen hetzelfde en dus onveranderlijk vinden, domineert in de 

discussies (Droogers, 2008). In onderzoeken van semi-

                                                            
12 Diyanet verwijst naar Diyanet İşleri Başkanlığı (Directoraat-Generaal Godsdienstzaken) van 
de Turkse overheid.  
13 Milli Görüş betekent: ‘Godsdienstig (Islam) perspectief’ 
(https://http://www.igmg.org/tr/hakkimizda [beschikbaar ook in Duits: 
https://http://www.igmg.org/selbstdarstellung]  
14 Süleymancis is de naam waarmee de sympathisanten en/of volgelingen van de Turkse imam 
Süleyman H. Tunahan (geboren in 1888, overleden in 1959) worden aangeduid. 
15 Nurcis is de naam waar de sympathisanten en/of volgelingen van de Turks-Koerdische islam-
geleerde Said Nursi (geboren in 1887, overleden in 1960) mee wordt bedoeld. 
16 Sympathisanten en/of volgelingen van de Turkse predikant Fetullah Gülen noemen hun 

beweging Hizmet – beweging (Diensten-beweging). De Hizmet-beweging is in de buitenwereld 
bekend onder de naam Gülen-beweging (Sunier & Landman, 2014). De beweging wordt door de 
Turkse staat beschuldigd van de mislukte militaire coup van juli 2016 en is daarom door de 
Turkse overheid tot een terreurbeweging verklaard. De beweging is in Turkije nu illegaal; alle 
activiteiten zijn in Turkije verboden.  

https://www.igmg.org/tr/hakkimizda
https://www.igmg.org/selbstdarstellung
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overheidsinstellingen zoals het CBS en SCP ziet men de integratie van 

etnische minderheden, waaronder Turkse Nederlanders, in de 

samenleving niet voorspoedig verlopen. 

Met de wereld van de participanten van moskeeorganisaties 

ben ik in aanraking gekomen, eerst als insider, als een gewoon lid met 

een zelfde etnisch-culturele achtergrond en religieus 

levensbeschouwelijke oriëntatie, en later als professional met enige 

afstand in de rol van onderzoeker bij IHSAN, het Islamitisch Instituut 

voor Maatschappelijke Activering.17 Vanuit dit landelijk instituut, heb 

ik als manager drie jaar lang in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer, 

samen met de Protestantse Diaconie Amsterdam, onderzoeks- en 

ontwikkelingsprojecten geïnitieerd en uitgevoerd, waarbij 

verschillende levensbeschouwelijke wijkorganisaties mede 

uitvoerders waren. In die periode van projecten samenlevingsopbouw 

18 heb ik de wereld van de islamitische grassroots-organisaties19 in Bos 

en Lommer op enige afstand via regelmatige monitorings- en 

evaluatieverslagen van projectmedewerkers waargenomen. Vier van 

de vijf Turkse zelforganisaties die in het project meededen, waren 

gelieerd aan de Turkse Milli Görüş organisatie. In die projectperiode 

bleek toen een vraag aan zowel kerken als moskeeorganisaties in Bos 

en Lommer een motiverende kracht te hebben voor de activering van 

hun leden voor zaken die de gehele wijk aangaan. Het betrof zaken als 

leefbaarheid van de buurten, armoede onder verschillende 

                                                            
17 Ihsan, Landelijk Instituut voor Islamitisch Maatschappelijk Activeringswerk, een 
werkorganisatie die vrijwilligerswerk onder moslimgemeenschappen wilde bevorderen. 
18 Samenlevingsopbouw is een werksoort in welzijnswerk met als focus op het stimuleren en 
ondersteunen van de buurtbewoners om te werken aan de leefbaarheid en 
belangenbehartiging van eigen leefomgeving. Boutellier & Boonstra (2009) definiëren de 
samenlevingsopbouw als “sturing, verbinding en activering … van de civiele samenleving door 
diverse instituties op basis van scala aan interventies (van presentie tot correctie) en op 
verschillende schaalniveaus (van individu tot collectief)” (p. 54). 
19 De term grassroots is hier geleend van Castells (1983, pp. 226 e.v.) Hij verwijst naar 
organisaties aan de basis die door betrokkenen zelf zijn opgericht (denk hierbij aan 
buurtorganisaties en andere lokale zelforganiserende bewegingen). 
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buurtbewoners, anomie en een gevoel van verlatenheid, van niet in tel 

zijn onder sommige buurtbewoners, en het naast elkaar leven van 

verschillende bevolkingsgroepen waar Bos en Lommer rijk aan was (is). 

Ihsan en de kerkelijke diaconie wilden iets doen aan de problemen van 

de buurtbewoners. Ze hebben gezamenlijk een vraag geformuleerd 

die de rode draad vormt van de samenwerkingsprojecten van Ihsan en 

de diaconie op wijkniveau. Die vraag was wat de bijdrage zou zijn van 

de levensbeschouwelijke tradities in Bos en Lommer, in het bijzonder 

de bijdrage van de islamitische en christelijke organisaties, aan het 

leven van de buurtbewoners in een kosmopolitische stad als 

Amsterdam. Die projecten hebben indertijd verschillende resultaten 

opgeleverd op het gebied van welzijn van de bewoners, zoals 

armoedebestrijding in Bos en Lommer door het oprichten van een 

voedselbank en de start van een interreligieuze dialoog tussen alle 

levensbeschouwelijke groeperingen van de wijk. Het project was er 

vooral gericht de levensbeschouwelijke organisaties in Bos en Lommer 

te stimuleren tot actie over te gaan met het oog op de concrete 

problemen van de buurtbewoners. De kaderleden bleken een 

sleutelrol te spelen bij de betrokkenheid van hun achterban en hun 

organisaties in de buurt. Daarbij deden de kaderleden van de Milli 

Görüş Amsterdam-West voornamelijk beroep op de collectieve 

identiteit van hun achterban. Het project kon echter niet tot verder 

verdiepend inzicht komen in de beweegredenen, de inspirerende 

waarden en de onderliggende wereldbeelden van de kaderleden zelf. 

Er zijn verschillende opvattingen over participatie. De 

dominante opvatting is vertegenwoordigd in het huidige 

integratiediscours. In dit discours klinkt de stem van de machthebber 

over de vermeende plaats van etnisch-culturele minderheidsgroepen 

in de samenleving. Dat discours duidt op het streven naar een 

waardenconsensus. Vanaf de jaren zeventig tot aan de tweede helft 

van de jaren negentig ging het om sociaal-economische 
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gelijkwaardigheid van migranten op de kerngebieden van het leven, 

zoals onderwijs, wonen en werken. Als nieuwkomers in deze drie 

levenssferen gelijkwaardigheid bereiken, dan zijn ze geïntegreerd, zo 

luidde de dominante integratieopvatting. Het minderhedenbeleid had 

toen een cultureel pluriforme samenleving voor ogen. Dat betekende 

een samenleving waarin de nieuwkomers konden integreren met 

behoud van eigen culturele identiteit (vgl. Penninx & Vermeulen, 

1994). Vanaf de tweede helft van de jaren negentig verschuift de 

nadruk van sociaal-economische gelijkwaardigheid van migranten 

langzamerhand naar een overeenstemming over sociaal-culturele 

waarden. Het integratiedebat verschuift dan langzamerhand meer 

naar individuele verantwoordelijkheid van de migrant, naar 

participatief burgerschap en dat betekent dat de migrant zich de 

grondwaarden van de Nederlandse samenleving toe-eigent (vgl. 

Broeders et al., 2007). De nadruk in het dominante integratiediscours 

komt vanaf die tijd te liggen op de vraag of de nieuwkomers, en die 

worden anno 2017 vooral als ‘moslim’ gezien, zich voldoende 

identificeren met de grondwaarden van de Nederlandse samenleving. 

De aanname in die gedachtegang is, dat alle Nederlanders helder voor 

ogen hebben wat die grondwaarden zijn, dat ze daarover bovendien 

consensus hebben en dat de nieuwkomers (lees ‘moslims’) die 

grondwaarden niet zouden kennen en áls ze die al kennen, dan 

onderschrijven ze die niet. Het huidige integratiediscours gaat 

impliciet er vanuit dat die grondwaarden nieuwkomers vreemd zijn en 

dat het streven is tot een culturele waardenconsensus te komen. Ik zet 

bij deze aanname vraagtekens. Dat de Turkse Nederlanders een eigen 

waarden- en normensysteem hebben, behoeft geen discussie. 

Bovendien is de vraag of en waarin dat systeem zo verschilt van de 

grondwaarden van Nederland. Er is een leemte in de kennis over het 

waardensysteem van participanten van Turks-islamitische organisaties 

en daarmee samenhangend hun perspectief op een plaats in de 
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Nederlandse samenleving. Het is aan het vullen van die leemte dat 

mijn onderzoek een bijdrage wil leveren. Zonder de pretentie te 

hebben de bevindingen van de integratieonderzoekers te weerleggen 

dan wel te bevestigen, wil mijn onderzoek het waardensysteem 

inzichtelijk maken dat ten grondslag ligt aan participatie op 

buurtniveau van leden van een Turks-islamitische moskeeorganisatie. 

Onder participanten versta ik de groep die zich bewust identificeert 

met en zich inzet voor een Turkse islamitische organisatie. In mijn 

onderzoek zijn dat de actieve kaderleden. Zij geven mij hun 

interpretatie met betrekking tot de rol van de moskee en aanverwante 

organisaties in de Nederlandse samenleving, en de betekenis die zij 

aan hun participatie verlenen. De centrale onderzoeksvraag is als volgt 

geformuleerd:  

Wat maakt dat de kaderleden van een Turkse 

moskeeorganisatie zich maatschappelijk inzetten - binnen en 

buiten de moskee? 

 

De centrale vraagstelling behelst verschillende aspecten. Dat zijn 

allereerst de activiteiten en de motivaties (beweegredenen) van 

kaderleden in een islamitische organisatie en netwerken (zowel 

binnen als buiten de moskee). Ten tweede betreft mijn vraagstelling 

de interpretatie. Hoe zijn deze activiteiten en motivaties van de 

kaderleden te interpreteren? Waardoor laten zij zich inspireren? 

Onder motivatie versta ik, gebaseerd op verschillende motivatie 

theorieën (Van Dam & Mulder, 2008) een concrete bewust 

gesignaleerde aanleiding waaraan een persoon betekenis aan verleent 

en waardoor deze persoon vervolgens tot daadwerkelijke en gerichte 

actie aangezet wordt. Bijvoorbeeld: het zien van een spotje op de tv 

over honger in Afrika wordt bewust waargenomen en vanuit het eigen 

referentiekader betekenis verleend en motiveert vervolgens die 

persoon om tot een bepaalde actie over te gaan, bijvoorbeeld om geld 
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te doneren. Onder inspiratie versta ik, een begrip dat verwant is aan 

spiritualiteit, versta ik een visie of gedachtengoed (uit een religieuze of 

seculiere levensbeschouwelijke traditie) dat aanzet tot een bepaalde 

manier van handelen (Roothaan, 2007). Bijvoorbeeld: het 

gedachtengoed van de Zakat, of met betrekking tot naastenliefde 

inspireert iemand, is de onderliggende ‘reden’ tot het steunen van 

armen. De verschillende aspecten van de centrale onderzoeksvraag 

worden aan de hand van vier afzonderlijke deelvragen bestudeerd. 

Deze deelvragen zijn:  

1. Wat doen de kaderleden in de moskeegemeenschap? Waaruit 

bestaat hun participatie?  

2. Waarom doen ze dat? Wat beweegt de kaderleden tot die 

verschillende activiteiten?  

3. Wat inspireert hen? Wat is het referentiekader van waaruit deze 

kaderleden betekenis geven aan hun vrijwilligerswerk?  

4. Wat is kenmerkend voor de werkwijze waarop deze kaderleden zich 

inzetten? 

 
Om deze vragen te beantwoorden is dit proefschrift op de volgende 

manier opgebouwd. De methodologie van dit onderzoek wordt 

verantwoord in hoofdstuk 2. Daarin beschrijf ik de opzet en werkwijze 

van dit onderzoek. Om de hierboven geformuleerde vragen te 

onderzoeken, neem ik de lezer vervolgens mee op een wandeling in 

een gewone volksbuurt in een grote stad in het westen van Nederland 

en een bezoek aan een doorsnee Turkse moskee. De impressie van de 

wandeling door de buurt en het bezoek aan die moskeeorganisatie 

staat in hoofdstuk 3 uitvoerig beschreven. De impressie van de moskee 

is gebaseerd op (participerende) observaties en op documenten als 

jaarverslagen en statuten. Middels participerende observaties en 

interviews in het veld, die hebben plaatsgevonden in een periode van 

15 maanden, zijn data verzameld. Het veldonderzoek wordt 
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gepresenteerd in hoofdstuk 4. De focus ligt op ervaringen van de 

kaderleden van de moskeeorganisatie Milli Görüş Amsterdam-West.20 

Het interview-materiaal is in verschillende stappen geanalyseerd, op 

grond waarvan ‘portretten’ van kaderleden zijn geschreven. Deze 

portretten zijn eerst inductief en in tweede instantie met behulp van 

theoretische concepten geanalyseerd. Daarbij wordt ingegaan op de 

activiteiten die zijn ondernomen door de kaderleden, op de verbanden 

waarin de kaderleden participeren en op de hun motivatie en 

inspiratie daarbij. Hoofdstuk 5 geeft de analyse en de resultaten weer. 

Het islamitisch sociaal denken als betekenisverlenend kader is van 

belang voor het verstehen van de data. Hoofdstuk 6 brengt dat op 

hoger niveau door de resultaten van de inductieve analyse met behulp 

van theoretische concepten te bespreken. Hier wordt gebruik gemaakt 

van de relevante concepten uit theorieën over de ontwikkeling van 

sociaal-kapitaal en de presentietheorie. In het conclusie- en reflectie-

hoofdstuk, hoofdstuk 7, tot slot worden de onderzoeksvragen 

beantwoord en wordt gereflecteerd op de betekenis van de resultaten 

van het onderzoek.  

  

                                                            
20 De keuze voor deze organisatie voor het veldwerk wordt in het volgende hoofdstuk 

onderbouwd. 
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2 Het onderzoek: opzet en werkwijze 
 

In een analyse van plaatselijke religieuze gemeenschappen worden, als 

het gaat om christelijke geloofsgemeenschappen, drie invalshoeken 

onderscheiden, namelijk de beschrijving van de geloofsgemeenschap 

als kerk en als communale groep, de beschrijving als organisatie en de 

beschrijving als sociale beweging, uit op verandering in kerk of 

samenleving (Dekker & Stoffels, 2009). Mijn onderzoek hanteert de 

invalshoek van ‘de moskee als communale’ groep. Deze invalshoek 

stelt de zichzelf organiserende gemeenschap centraal en biedt 

daarmee de mogelijkheid het wereldbeeld, een perceptie van de 

wereld door betrokkenen, de religieuze taal en de betekenis van het 

samen-zijn voor de betrokken individuen te begrijpen. Zoals gesteld in 

de inleiding, wil dit onderzoek inzicht krijgen in de wereld van 

kaderleden21 van de Turkse islamitische moskee organisatie Milli Görüş 

Amsterdam-West (in het vervolg: MGAW). MGAW is een grassroots-

organisatie waarin Turkse buurtbewoners van Amsterdam-West de 

afgelopen dertig jaar hebben geparticipeerd, maar waar nog weinig 

over bekend is. 

2.1  Onderzoeksopzet 

Conform het doel in dit onderzoek vormt de moskeeorganisatie 

MGAW het studieobject van dit onderzoek. Hiermee is niet alleen 

besloten dat er gekozen is om een case te bestuderen maar is ook 

bepaald wat the case of study (Stake, 1998, p. 86) van onderhavig 

onderzoek is. Naast het doel in dit onderzoek heeft de 

                                                            
21 Afhankelijk van het onderzoeksperspectief worden verschillende begrippen gebruikt om de 

leiders van (allochtone) organisaties aan te duiden. De meest gebruikte benamingen zijn 

actieve participanten (Putnam, 2000; Hooghe, 2003) en leiders of elite (Fennema, 2008). In dit 

onderzoek hanteer ik de naam ‘kaderlid’ omdat dit in het Nederlandse taalgebruik de meest 

voorkomende benaming is van bestuurders en vrijwilligers die een leidende rol vervullen in 

zelforganisaties.  
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probleemstelling van dit onderzoek ook een bepalende rol gespeeld in 

de keuze voor de case study, en dat is het dominant beeld in het 

Nederlandse integratiediscours dat stelt dat de Turkse islamitische 

organisaties engagement van hun achterban met de omringende 

samenleving belemmeren. Zonder de pretentie te hebben een 

toetsingsonderzoek over dat gangbare beeld te gaan doen, fungeerde 

het wel als een drijvende motivatie om dichter bij de wereld van één 

van die moskeeën te komen en te bestuderen, om te kijken wat deze 

ene casus ons kan leren over de wereld van de kaderleden die een 

bepalende rol spelen in het doen en laten van de desbetreffende 

organisatie. Het doel van het onderzoek maakt dat de focus in mijn 

onderzoek ligt op ervaringen van actieve participanten, de kaderleden 

van deze moskeegemeenschap, en op de verhalen over hun 

ervaringen, zoals zij daarover verteld hebben in semi-gestructureerde 

interviews. Hiermee is de soort case studie bepaald. Yin (2012, pp. 7-

10) maakt onderscheid tussen twee vormen van casestudy, te weten 

de single-case study en de multiple-case study. Voor het eerste type is 

kenmerkend dat er één afgebakende casus (bounded entity) binnen 

één bepaalde context wordt bestudeerd. Multiple-case study heeft 

echter meerdere casussen in meerdere contexten tot object van 

onderzoek, case studies die wel bepaalde gemeenschappelijke 

kenmerken hebben. Conform de case study-typologie van Yin (2012, 

p. 7) geef ik vorm aan mijn onderzoek als een single-case study op een 

embedded level. Dat betekent dat er binnen één bepaalde context 

meerdere eenheden (multiple units of analyses) worden betrokken 

(Yin, 2012, p. 8). De kaderleden van vier suborganisaties van de MGAW 

vormen de eenheden van mijn case study om diepgang te vinden in de 

manier waarop deze kaderleden spreken over hun maatschappelijke 

inzet bij de moskee, over hun perspectieven en hun wereldbeeld. De 

relatieve onbekendheid van het leven in en om een moskee 

organisatie is de reden om te besluiten tot kwalitatief onderzoek ‘in 
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het veld’. Dit sluit aan bij het etnografische perspectief. Dit is een 

perspectief dat nadruk legt op de aard van sociale fenomenen (Denzin 

& Lincoln, 1998) en alledaagse manieren van een bepaalde groep om 

sociale orde in hun wereld te brengen (Garfinkel, 1967). Ik hanteer in 

dit onderzoek de etnografische methode in de zin van het geven van 

een beschrijving van de ervaringen, perspectieven, wereldbeelden van 

een persoon of groep door systematische en langdurige observaties – 

en gesprekken - in hun natuurlijke setting (zie Strauss & Corbin, 1994; 

Denzin & Lincoln, 1998; Garfinkel, 1967; Fine et al., 2009; ).  

Het veldwerk van mijn onderzoek heeft in de MGAW 

plaatsgevonden. Bij de keuze voor juist déze Amsterdamse 

moskeeorganisatie heeft een aantal overwegingen een rol gespeeld.  

Ten eerste ligt de reden in de aard van de onderzoeksvraag van 

dit onderzoek, namelijk het vinden van een Turkse moskeeorganisatie 

die niet alleen een gebedshuis is, maar die kenmerken vertoont van 

een moskee als sociaal-cultureel centrum, zoals dat in het inleidend 

hoofdstuk is beschreven.  

Ten gevolge van de eerder door mij uitgevoerde projecten in 

Bos en Lommer in de jaren rond de eeuwwisseling, heb ik 

geconstateerd dat MGAW met haar gebedshuis, vrouwenorganisatie, 

jongerencentrum en meidenclub een breed sociaal-cultureel aanbod 

doet aan de Turkse achterban in Amsterdam-West. MGAW biedt 

namelijk naast haar religieuze activiteiten, zoals het leiden van het 

gebed en het verzorgen van godsdienstonderwijs, een breed scala aan 

maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten. Deze variatie aan 

verschillende organisatievormen en activiteiten kon de MGAW 

garanderen, en die variatie biedt voldoende basis om de eerste sub-

vraag ‘waaruit de participatie van de kaderleden bestaat’ nader te 

exploreren. Deze variatie vormt dus de tweede reden om te kiezen 

voor juist deze moskeeorganisatie.  
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De derde overweging komt voort uit de vierde sub-vraag. Die 

luidt: ‘Wat is kenmerkend voor de werkwijze waarop deze kaderleden 

zich inzetten?’. Om deze vraag te kunnen beantwoorden ben ik op 

zoek gegaan naar een moskeeorganisatie die de sociaal-

maatschappelijke problemen niet mijdt, maar integendeel deze juist 

bewust tegemoet treedt en daar religieuze waarden voor zoekt en 

vindt die inspireren. In de projecten van Ihsan ben ik al eerder in de 

gelegenheid gekomen deze kenmerken van MGAW waar te nemen.  

Ten vierde speelt in de keuze voor MGAW een rol de 

verbinding van MGAW met een transnationale Turkse beweging. In het 

publiek debat over integratie van moslims in de Nederlandse 

samenleving wordt een belemmerende rol toegekend aan een moskee 

en aanverwante organisaties waarin Turkse islamitische bewegingen 

een belangrijke rol spelen (Sunier & Landman, 2014). Dat de lokale 

moskeeorganisatie MGAW verbonden is met de Turkse islamitische 

beweging Milli Görüş, maakt deze daarom juist des te interessanter 

voor nader onderzoek. In Nederland is een groep van veertig 

moskeeën aangesloten bij twee landelijke koepelorganisaties van Milli 

Görüş. Voor Noord-Nederland is dat Milli Görüş Noord-Nederland (20 

moskeeën22) en voor Zuid-Nederland is dat de Nederlandse 

Islamitische Federatie (NIF, 20 moskeeën23). Milli Görüş kent naast 

moskeeën ook aan de moskee verbonden vrouwenverenigingen, 

jongerenverenigingen, ouderenverenigingen, sportverenigingen, 

studentenverenigingen, weekendscholen, een jongensinternaat, 

mediaorganisaties en ondernemingsverenigingen. Zo bestaat MGAW 

uit een moskee, een vrouwenvereniging, een jongerencentrum, een 

meidenclub en een sportvereniging. Daarmee kan deze 

moskeeorganisatie dienen als exemplarisch voor een aan Milli Görüş 

gelieerde moskee organisatie in Nederland. De diversiteit aan 

                                                            
22 http://www.milligorus.nl/vestigingen, geraadpleegd op 15/11/2016. 
23 http://www.nifonline.nl/vestigingen, geraadpleegd op 15/11/2016. 

http://www.milligorus.nl/vestigingen
http://www.nifonline.nl/vestigingen
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organisaties waarin kaderleden van MGAW participeren, biedt de 

mogelijkheid een gevarieerd beeld van motivaties en inspiraties voor 

de maatschappelijke inzet van deze kaderleden te krijgen.  

De keuze van de specifieke respondenten voor interviews 

berustte op de volgende overwegingen. Om de onderzoeksvraag te 

kunnen beantwoorden, had ik in mijn veldwerk allereerst behoefte 

aan mensen die in staat zouden zijn te reflecteren op zichzelf, de 

inspiratie en het motief van waaruit ze handelen, en op het 

achterliggende wereldbeeld. Een te interviewen lid van de 

moskeegemeenschap moest daarnaast ook iemand zijn die overzicht 

heeft over de behoeften en vragen van de doelgroep. Op grond 

hiervan is besloten een bestuurslid-vrijwilliger (hierna: kaderlid) te 

interviewen. Een kaderlid is niet een doorsnee lid van MGAW maar 

iemand die blijk geeft van een zekere kennis van de islam, die 

betrouwbaar is gebleken, die sociale en bestuurlijke vaardigheden 

beschikt en die juist vanwege de islamkennis met gezag kan spreken. 

Daarnaast hebben de kaderleden concrete, afgebakende (bestuurlijke) 

taken. Zij zijn beeldbepalende personen van hun organisatie. Voor de 

praktische uitvoerbaarheid van mijn onderzoek was het ten tweede 

belangrijk dat de kaderleden hetzij woonachtig waren in Amsterdam-

West dan wel werkzaam waren in dit stadsdeel. Ik zocht mensen die 

de dagelijkse ervaringen van de bewoners in Amsterdam-West van 

nabij kennen. Ten derde was het, gezien de diversiteit binnen de 

moskeeorganisatie, belangrijk verschillende suborganisaties en hun 

maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten van MGAW bij mijn 

onderzoek te betrekken. Aan de hand van deze drie criteria zijn van 

iedere suborganisatie twee kaderleden geselecteerd, namelijk de 

(vice)voorzitter en de secretaris. De moskeevoorzitter heeft in 

concrete situaties een belangrijke rol gespeeld in het verkrijgen van 

toegang tot het veld. Na deze selectie zijn individueel semi-
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gestructureerde interviews afgenomen. Van de Mevlana24 moskee zijn 

de voorzitter en de secretaris geïnterviewd. Van de 

Vrouwenvereniging Hilal-Başak25 zijn de voorzitter en de 

beleidsmedewerker (voormalig voorzitter) geïnterviewd. Van het 

Jongerencentrum is gesproken met de voorzitter, de vice-voorzitter en 

de secretaris. Eén van de geïnterviewden had een bijzondere positie, 

namelijk een betrokkenheid bij de internationale hulporganisatie 

Hasene, die ook onder jongerenorganisaties van Milli Görüş populair 

is vanwege haar armoedebestrijdingsprogramma’s in 

ontwikkelingslanden.26 Van de Meidenclub Katre-i Hilal27 is alleen de 

voorzitter geïnterviewd. Verder is het interviewen van een tweede 

bestuurslid van de Meidenclub ondanks verschillende pogingen 

daartoe niet gelukt omdat er tijdens het veldwerk hun 

bestuurssamenstelling ging veranderen. Er ontstond een vacature 

voor een bestuurslid, waardoor een interview met een tweede 

bestuurslid niet mogelijk bleek. De voorzitter van de meidenclub 

vervulde een samenbindende rol binnen de Meidenclub. Deze junior-

organisatie leunt sterk op de Vrouwenvereniging Hilal-Başak. Dat wil 

zeggen dat er gezamenlijke activiteiten zijn en dat bepaalde personen 

zowel een rol in de ene als in de andere organisatie vervullen.  

De geselecteerde personen voor het veldwerk in mijn 

onderzoek zijn allen mensen die participeren in het verenigingsleven 

                                                            
24 Ter onderscheiding van de moskeeorganisatie MGAW als geheel gebruik ik de naam Mevlana 
moskee voor het gebedshuis dat één van de vier suborganisaties is van MGAW. De Turkse 
namen van deze suborganisaties worden alleen bij het eerste gebruik cursief geschreven.  
25 Hilal-Başak is Turks voor ‘Graan en Korrel’. 
26 Zie voor meer informatie verschillende nummers van Genç Camia van 2017, bijlage van Milli 
Görüş bulletin Camia. (verkregen van 
https://http://www.igmg.org/fileadmin/magazine/camia/2017/2017_104/index.html) 
27 Katre Hilal = Maandruppel. De Maan staat in de Oosterse-Islamitische literatuur en cultuur 

symbool voor het vrouwelijke, de schoonheid. De Zon staat symbool voor de mannelijke. In de 
Turkse cultuur worden deze metaforen nog steeds gebruikt. Een man benadrukt zijn liefde voor 
zijn vrouw bijvoorbeeld door te zeggen. “jij bent zo mooi als een maan” (ay kadar guzel, ay 
parcasi). Verschillende standen van de maan worden als namen gebruikt voor vrouwen. Hilal is 
een meisjesnaam die verwijst naar de nieuwe maan.  
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van MGAW door er als bestuurslid-vrijwilliger werkzaam te zijn. Deze 

personen hebben het feitelijk voor het zeggen bij het bepalen van het 

beleid van hun sub-organisatie. Tevens houden zij hun afdeling 

draaiend. De focus in het onderzoek ligt op de participatie, de 

motivatie en inspiratie van deze actieve kaderleden. Zij vormen de 

groep mensen die, als ze eenmaal betrokken zijn bij een (sub-

)organisatie, daar ook duurzaam een stabiele relatie mee blijven 

houden.  

Om de betrouwbaarheid van het veldonderzoek te vergroten, 

gebruik ik in mijn onderzoek de zogenaamde triangulation (van Deth, 

2007, p. 165) en zijn in verband met het belang van interrelater 

reliability collega-onderzoekers ingezet. Triangulatie betekent dat er 

gestructureerde interviews zijn gehouden met sleutelfiguren, en dat 

het beeld dat oprees uit de interviews is aangevuld met 

documentonderzoek en participerende observaties. De begeleiders 

van dit onderzoek hebben alle interviews meegelezen en de daarop 

gebaseerde ‘portretten’ onderzocht op juistheid en relevantie van de 

weergave in portretten.  

2.2  Veldwerk 

Een belangrijke kwestie in het veldwerk is het verkrijgen van toegang 

tot documenten, en tot bijeenkomsten en mensen om over het 

onderwerp van het onderzoek een gesprek te voeren. Zoals gesteld, is 

het gebruik kunnen maken van reeds bestaande contacten met actieve 

kaderleden van de Milli Görüş een belangrijke reden geweest bij de 

keuze voor MGAW. In het kader van verschillende community-

development projecten, heb ik vanuit mijn voormalige functie bij de 

Stichting Ihsan, een landelijk instituut voor islamitisch maatschappelijk 

activeringswerk28, vanaf 2004 samengewerkt met MGAW. Er zijn 

                                                            
28 Zie http://www.ihsannet.nl. Maatschappelijk Activeringswerk ondersteunt 

levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk op het gebied van welzijn en zorg. Deze werksoort is 

http://www.ihsannet.nl/
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verschillende voorstudies gedaan die achteraf gezien een goede 

ingang bieden voor mijn huidig onderzoek. Mede door bekendheid is 

er een vertrouwensrelatie ontstaan tussen mij en de kaderleden van 

MGAW. Die bekendheid en vertrouwdheid maakten de toegang tot en 

de communicatie mogelijk met mensen die een sleutelpositie 

vervullen binnen deze moskeegemeenschap.29 Dat zijn de kaderleden 

die vanuit een bepaalde taak verantwoordelijkheid dragen voor en 

zorg hebben om de organisatie, en die zich eveneens als vrijwilliger 

inspannen, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering en afronding 

van activiteiten.  

In quasi-gestructureerde interviews met acht geselecteerde 

kaderleden heeft dataconstructie plaatsgevonden. Na een 

kennismaking met de nieuwe bestuurders van de MGAW in de zomer 

van 2012, en nadat ik formeel toestemming had gekregen voor mijn 

onderzoek van het moskeebestuur en van het regiokantoor Milli Görüş 

Noord Nederland waaronder de MGAW valt, zijn de data verzameld 

door observaties, participerende observatie, interviews en het 

bestuderen van schriftelijk materiaal zoals jaarverslagen. De data 

waarop dit proefschrift berust, zijn verzameld in een veldwerkperiode 

van vijftien aaneengesloten maanden van april 2013 tot juli 2014. In 

deze periode heeft met acht actieve kaderleden een quasi-

gestructureerd interview plaatsgevonden. Daarnaast zijn veel 

indrukken verkregen middels tientallen informele gesprekken met 

verschillende kaderleden van MGAW, participerende observatie in 

bestuursvergaderingen, bij inloop- en opvang activiteiten, bij 

huiskamergesprekken, bij seminars en conferenties en middels het 

doorlezen van verslagen en beleidsplannen, het volgen van discussies 

op de facebook pagina van de moskeeorganisatie en het meelezen in 

                                                            
erkend door het werkveld en door beleid. Maatschappelijk Activeringswerk had een eigen 
leerstoel aan de Katholieke Theologische Universiteit (Baart, 1995). 
29 Er zijn ook nadelen aan die bekendheid. In de paragraaf Methodologische kanttekeningen 

van dit hoofdstuk kom ik daar op terug.  
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een groeps-app van de moskee. Deze indrukken zijn niet structureel 

meegenomen als onderdeel van het empirisch materiaal van het 

onderzoek. Zij hebben echter wel diepte gegeven aan de beschrijving 

van de context van mijn onderzoek, waarvan in hoofdstuk drie 

uitvoerig een impressie wordt gegeven. Om inzicht te krijgen in het 

leven in deze moskeeorganisatie, heb ik als participant bij 

verschillende bijeenkomsten geobserveerd. Participerende 

observatie, deelname aan het dagelijks verenigingsleven van MGAW, 

is voorwaardelijk gebleken - al was het alleen al om toegang te krijgen 

tot de kaderleden. Met deze sleutelfiguren van de verschillende sub-

organisaties heeft een quasi-gestructureerd interview 

plaatsgevonden. Daarnaast is het leven in en om de moskee 

geobserveerd door de social media van de MGAW te volgen. Het doel 

van deze participerende observatie, het volgen op social media en het 

documentonderzoek, naast de interviews met acht kaderleden, was 

het beeld dat uit interviews naar voren komt te vervolmaken en te 

komen tot een samenhangend beeld. Immers, in interviews brengt de 

respondent slechts vanuit één perspectief de werkelijkheid onder 

woorden, namelijk het eigen perspectief, waar andere perspectieven 

dat persoonlijke perspectief contextualiseren en aanvullen. 

2.2.1 Interviews 

Zes van de acht interviews zijn door mij zelf afgenomen; twee in nauwe 

samenwerking en na uitvoerige voorbereiding door een student-

assistent. Alle interviews zijn letterlijk uitgewerkt. De interviews 

vonden plaats in de natuurlijke setting van het regulier 

verenigingswerk van de kaderleden. Met de kaderleden van de 

Mevlana30 moskee was dat in één van de zij-lokalen van de centrale 

                                                            
30 De naam Mevlana (Perzisch: onze vriend; ook een titel voor de Imam) verwijst naar de 13e 
eeuwse Turks-Perzische Sufi meester Jalaluddin Rumi. In Turkije is de naam Mevlana vervanger 
alsook synoniem voor de naam Jalaluddin Rumi en wordt Mevlana enkel en alleen gebruikt om 
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gebedsruimte van de moskee. Met de voorzitter van de 

Vrouwenvereniging Hilal-Başak heeft het interview in hun werkkamers 

naast de Mevlana moskee plaatsgevonden, en met de 

beleidsmedewerker van Hilal-Başak in het Regiokantoor van Milli 

Görüş Noord in Amsterdam-Osdorp. Met het kaderlid van de 

Meidenclub is eveneens gesproken in de werkkamer van de Mevlana 

moskee en op het Regiokantoor van Milli Görüş. Met de medewerkers 

van het Jongerencentrum MGT ten slotte hebben de interviews 

plaatsgevonden in het leslokaal van het Jongerencentrum.  

De semigestructureerd interviews zijn afgenomen aan de hand 

van een vooraf opgesteld interviewprotocol. . Dit interview protocol is 

opgesteld na een eerste theoretische verkenning van de 

onderzoeksvraag en op basis van eerder onderzoek in deze moskee. 

Om recht te doen aan het eigen verhaal van de respondenten, om hun 

zelfdefinitie en zelfperceptie ten aanzien van hun activiteiten in de 

sub-organisaties van MGAW zo goed mogelijk zichtbaar te maken, is 

de kaderleden aan het einde van het interview de mogelijkheid 

geboden om zelf voor hen belangrijke onderwerpen aan te snijden. 

Het protocol van het semigestructureerd interview en de ruimte tot 

eigen inbreng vulden elkaar aan, waardoor de gewenste diepgang van 

het interview bereikt kon worden. 

Om niets van de vertelde verhalen kwijt te raken, zijn alle 

interviews op voice-recorder opgenomen en daarna letterlijk 

uitgewerkt. De letterlijke uitwerking van de interviews heeft in 

verband met de taal waarin ze zijn afgenomen veel tijd en aandacht 

gevraagd. De taal waarin de interviews zijn afgenomen was 

afwisselend Nederlands en Turks. Ook als de voertaal Nederlands was, 

was het interview soms doorspekt met typisch Turkse uitdrukkingen. 

Drie van de acht interviews zijn op verzoek van de persoon zelf in het 

                                                            
deze invloedrijke mysticus mee aan te duiden. Turken gebruiken de naam Rumi zelden, in 
plaats daarvan is Mevlana als het ware zijn eigen naam geworden.  
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Turks gehouden. Het betreft het interview met de moskeevoorzitter, 

de beleidsmedewerkster van Hilal-Başak en de vice-voorzitter van het 

Jongerencentrum. Deze interviews zijn door mij eerst letterlijk 

vertaald in het Nederlands, waardoor de teksten en de analyse ervan 

navolgbaar zijn geworden voor derden. In de interviews die in het 

Nederlands zijn gehouden, werden echter ook met grote regelmaat 

begrippen in het Turks gebruikt, omdat de geïnterviewde persoon op 

die manier in de moedertaal beter kon verwoorden wat werd bedoeld.  

Wat opvalt in de uitgewerkte teksten is het veelvuldig gebruik 

van stopwoorden. Het taalniveau van het Nederlands van sommige 

van de kaderleden heeft een achterstand opgelopen ten gevolge van 

onder meer het opgevoed zijn met een andere moedertaal of het 

volgen van voortgezet onderwijs in Turkije. Daardoor heeft een aantal 

respondenten op nuances niet het niveau van hun leeftijdsgenoten 

met een HAVO/VWO/MBO achtergrond in Nederland. De 

respondenten gebruikten in het interview Nederlands en Turks soms 

door elkaar. Het woord ‘ja’ werd door twee respondenten veelvuldig 

gebruikt, soms als stopwoord, soms als markeringswoord, soms als 

uitroep; soms gepast maar vaak ook niet. Zij bedoelden dan nogal eens 

‘nou’ of misschien ‘nou ja!’. Zij hebben ook veelvuldig het Nederlandse 

woord ‘van’ gebruikt vooral als stopwoord om voor zich zelf 

gelegenheid te creëren na te denken. 

2.2.2 Participerende observatie 

Naast de afname van semigestructureerd interviews, heeft 

participerende observatie plaatsgevonden tijdens bijeenkomsten 

waaraan de geïnterviewde kaderleden deelnamen. De observaties zijn 

soms gedaan tijdens geregelde, vooraf geplande activiteiten, soms ook 

onverwacht tijdens meer incidentele gebeurtenissen. Participerende 

observatie heeft al plaatsgevonden voorafgaand aan de start van mijn 

onderzoek, tijdens een expertmeeting, voorgezeten door de voorzitter 
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van het regio-hoofdkantoor van Milli Görüş in Amsterdam. Het thema 

was: ‘Pleegzorg’. Deze expertmeeting heeft geleid tot de vorming van 

een werkgroep ‘Jeugdzorg’ waar naast Milli Görüş organisaties ook 

andere jeugdzorgorganisaties zitting in hebben. Enerzijds had ik de rol 

om mee te denken, mee te praten, en mee te doen, anderzijds was ik 

waarnemer; een dubbelrol die eigen is aan participerende observatie. 

Mijn opstelling tijdens die expertmeeting heeft, zoals later bleek, 

bijgedragen aan het winnen van het vertrouwen van het Regiobestuur. 

Zij hebben naar aanleiding hiervan in een formele verklaring gezegd 

dat ze mij toestemming gaven om mijn veldonderzoek in MGAW te 

verrichten. Ook het bijwonen van vergaderingen en andere 

(feestelijke) bijeenkomsten, en het voeren van informele gesprekken 

in de loop van mijn onderzoek heeft er aan bijgedragen dat met alle 

geïnterviewden een vertrouwensband is ontstaan. 

In de periode van april 2013 tot en met december 2013 zijn 

verschillende overleggen en vergaderingen van het moskeebestuur 

geobserveerd. Aandachtspunten bij het observeren waren de 

agendavorming, de aard van de activiteiten, het gedrag van de 

aanwezigen, de soort taal die werd gehanteerd, en de verhalen, 

mythen en symbolen die gehoord en gesignaleerd werden.  

Eén van de vergaderingen ging over de voorbereidingen van 

de vastenmaand, de maand Ramadan, die in dat jaar in de maanden 

juli-augustus viel. Besproken werd op welke manier de kaderleden 

vorm konden geven aan hun relatie met de bewoners van Bos en 

Lommer. Ook is geobserveerd bij de voorbereiding en uitvoering van 

enkele activiteiten.  

 Participerende observatie is eveneens gedaan tijdens de lezing 

in de Mevlana moskee over het gezinsleven door de Turks-

Nederlandse theoloog/Geestelijk Verzorger Salahaddin hoca,31 een 

                                                            
31 Hoca = Turks voor imam of leraar/docent. 
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bekende spreker in Milli Görüş kringen in Nederland. Ook was ik in die 

dubbelrol aanwezig bij de opening door de Stadsdeelraad van het 

buurtplein, dat drie zijden van de Mevlana moskee omgeeft. Als 

participerend observant heb ik veel informele gesprekken kunnen 

voeren in de kantine van de moskee. Ook ben ik op die manier 

aanwezig geweest bij een transnationaal werkweekend van alle 

regiobestuurders van de Milli Görüş beweging in Elspeet. Minder 

vasthoudend aan de observatie-lijst verliepen de participerende 

observaties tijdens een vrijdaggebed, een bruiloft, en een toevallige 

ontmoeting in een Boekhandel aan het Bos en Lommerplein. 

Weliswaar niet volgens een vast patroon, maar desalniettemin zeer 

informatief waren deze ontmoetingen, en belangrijk voor het 

vertrouwen en de wederzijdse openheid. Op dat soort momenten gaf 

ik er blijk van betrokken te zijn op het maatschappelijk en cultureel 

leven van de MGAW gemeenschap.  

Van alle observaties, formele en informele, zijn verslagen 

gemaakt. Alle verslagen van (participerende) observaties zijn 

vastgelegd in onderzoeklogboek. Daarin is nauwkeurig bijgehouden 

wat er gebeurde, wie de actoren waren, wat de context was en 

waarom men deed wat men deed, en welke indruk het op mij maakte. 

De observatieverslagen vervullen in mijn onderzoek de functie van 

aanvullende informatie – aanvullend op de interviews. Deze 

observatieverslagen verschaffen nadere informatie over de context 

waarin mijn onderzoek heeft plaats gevonden. Voornamelijk zijn ze 

van belang geweest bij het schrijven van hoofdstuk 3, de wandeling 

door de wijk en het bezoek aan een moskee in Amsterdam-West.  

2.2.3  Documenten 

Naast interviews, (participerende) observaties en informele 

gesprekken zijn twee jaarverslagen van het Jongerencentrum grondig 

gelezen om een beeld te krijgen van de organisatiestructuur en het 
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activiteitenaanbod, alsmede de netwerken van het Jongerencentrum. 

Van de andere drie sub-organisaties ontbraken dat soort verslagen en 

werkplannen. De informatie over de structuur van de organisatie en 

de setting ervan is in die zin resultaat van documentenanalyse 

aangevuld met informatie uit de interviews.  

Er is ook veelvuldig vervaardigd beeldmateriaal bekeken, zoals 

audio- en videobanden, fotoreportages en films. Ook zijn de leden van 

voornamelijk het Jongerencentrum van de moskeegemeenschap 

actief op facebook, een groeps-app en op twitter. Het 

Jongerencentrum MGAW is in moskeekringen een voorloper wat 

betreft het gebruik van social media. Het Jongerencentrum heeft een 

eigen facebook-pagina waarop uitgebreide actuele 

(achtergrond)informatie te vinden is over hun activiteiten.32 Ook heeft 

het Jongerencentrum een eigen twitter account. Whatsapp wordt 

vooral intern gebruikt, voor dagelijkse snelle ad-hoc berichten, 

bijvoorbeeld over wie op het moment met iets noemenswaardig bezig 

is. Denk bijvoorbeeld aan de herinnering aan een bijeenkomst van de 

sub-organisatie. De facebook pagina heb ik zowel tijdens als na het 

veldwerk veelvuldig bezocht. Tijdens het veldwerk om op de hoogte te 

raken van activiteiten, zodat ik kon bepalen waar ik naar toe zou gaan 

voor participerende observatie; na afronding van het veldwerk om 

eventueel de kwaliteit van de verzamelde informatie te verbeteren of 

gegevens nog aan te vullen.  

2.3 Attenderende begrippen in dit onderzoek 

Voor het onderzoek in MGAW heeft theorie vooral gefungeerd als een 

kader waaruit relevante sensitizing concepts werden afgeleid. Deze 

concepten functioneerden op verschillende momenten in mijn 

onderzoek, namelijk tijdens het veldwerk en in de reflectiefase. In het 

                                                            
32 Zie voor meer informatie de facebook pagina: 

http://www.facebook.com/mgtamstertdamwest. 
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veldwerk attendeerden deze begrippen mij er op waar in de wereld 

van de kaderleden de informatie opgezocht kon worden, en op welke 

handelingen gelet kon worden. In de reflectiefase reflecteer ik met 

behulp van deze begrippen op de resultaten van de analyses en 

betekenis van de onderzoeksbevindingen.  

Op basis van eerdere kennis en ervaring, opgedaan in eerdere 

studies en projecten over en met de moskeeorganisatie MGAW, heb 

ik geconstateerd dat een religieus taalveld33 het (sociaal-)handelen van 

respondenten betekenisvol maakt. Om recht te doen aan dat taalveld, 

zowel in het beschrijven als in het begrijpen ervan, ben ik voor mijn 

onderzoek te rade gegaan bij sensitizing concepts die in een 

soortgelijke setting ontwikkeld waren waarin MGAW zich bevindt. Met 

haar concepten ‘er-zijn-voor’ en ‘nabije aandacht en betrokkenheid’ 

leverde de presentietheorie (Baart, 2001), het perspectief waarmee 

het religieuze taalveld van de MGAW te herkennen en beschrijven viel. 

Ik heb in het theoretisch perspectief de benadering van de 

presentietheorie opgenomen, ook omdat die de symbolisch 

interactionistische benaderingswijze hanteert. Symbolisch 

Interactionisme stelt dat betekenisverlening de belangrijkste factor is 

die het menselijk gedrag verklaart (Blumer, 1974). In het hoofdstuk 5, 

Betekenisverlening door de kaderleden, kom ik hier op terug.  

2.4  Werkwijze bij de data-analyse  

Bij de data-analyse is gelet op wat de ervaring is van de kaderleden 

binnen de netwerken waarin de suborganisaties van MGAW 

verbonden zijn, met maatschappelijke organisaties in Amsterdam-

West en daarbuiten. In het veldwerk is gelet op de participatie van de 

                                                            
33 Hier wordt het woord ‘veld’ gebruikt in de zin zoals Bourdieu dat heeft geïntroduceerd in 
sociologie. De samenleving bestaat volgens hem uit verschillende velden (champ) zoals politiek, 
wetenschap, kunst, religie enz. die deels overlappen en met elkaar in wisselwerking staan maar 
ook een zekere mate van machtsstrijd kennen. Binnen elke veld zijn er specifieke regels (ook 
onbewust) waar de participanten zich aan moeten houden (Bourdieu, 1989).  
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kaderleden aan activiteiten zowel binnen als buiten de 

moskeeorganisatie van MGAW, op de rol daarin van de kaderleden, op 

de motivatie voor de betreffende contacten en op de inspiratie 

daarvoor. De participatie, in de zin van deelname aan (de activiteiten 

van) verenigingsleven, is in elk interview geëxploreerd met behulp van 

de volgende vier vragen. Ten eerste een vraag betreffende de aard van 

de activiteiten van de betreffende sub-organisatie. Ten tweede een 

vraag betreffende de taken en rollen van de geïnterviewde in die sub-

organisatie. Ten derde een vraag betreffende de motivatie van de 

respondent en ten slotte een vraag over bronnen die de respondent 

inspireren voor juist deze vorm van maatschappelijke betrokkenheid.  

Het letterlijk uitgewerkte ruwe interviewmateriaal is in vijf 

opeenvolgende stappen geanalyseerd. Voor de stappen in de analyse 

heb ik me laten inspireren door de werkwijze van Baarda, de Goede en 

van der Meer (1996, pp. 152-160) bij kwalitatief onderzoek, en door 

een vorm van close reading zoals die beschreven is door Rubin en 

Rubin (1995, pp. 227-240). De analyse is gestart met het aandachtig 

lezen van de interviews en het onderstrepen van herhalingen van 

woorden, klaarblijkelijke kernbegrippen, probleem-definities, 

concrete en symbolische samenhangen zoals de geïnterviewden die 

benoemen. Door middel van deze manier van close reading bleef ik 

dicht bij de taal waarmee de geïnterviewde de eigen unieke ervaring 

van de participatie in het moskeeleven onder woorden bracht. Bij de 

bestudering van de interviewdata is voornamelijk gelet op de 

grondbegrippen die door de respondent zijn gebruikt, de zogenaamde 

emic-concepts (Denzin & Lincoln, 1994). Na deze vorm van aandachtig 

lezen en markeren, volgde de tweede stap in de analyse. Daarin zijn 

tekstfragmenten gelabeld in termen van de persoon zelf. Het 

groeperen van de labels met een gemeenschappelijke kern vormde de 

derde stap. De grondbegrippen (emic-begrippen) van de persoon en 

de daarmee samenhangende labels op een abstracter niveau zijn 
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onder één noemer gebracht en overeenkomstig gecodeerd.34 Deze 

samenvoeging op abstracter niveau heeft verschillende categorieën 

opgeleverd, zoals de categorie ‘activiteiten’, ‘doelstelling van 

activiteiten’, ‘motieven’ en ‘inspiratie’. Op grond van de interviewtekst 

is in stap vier van ieder respondent een portret gemaakt, waarbij de 

categorieën, verkregen bij de derde stap, als structuur voor het portret 

gefungeerd hebben.  

De portretten, die van elk kaderlid zijn gemaakt, geven de lezer 

de mogelijkheid kennis te maken met de unieke persoonlijke beleving 

van elke persoon, en van diens leven in en om de moskee. Het 

schrijven van een portret van elke geïnterviewde persoon vereiste 

bijzondere aandacht om het unieke karakter van elk interview niet te 

verliezen. Stap vijf bestaat uit de analyse van elk portret met het oog 

op de beantwoording van de onderzoeksvraag. Stap zes tot slot is de 

analyse van de ‘rest’, delen van de interview-tekst die nog niet nader 

bekeken zijn. Het is immers elk onderzoek eigen dat zich - naast de 

zoektocht ter beantwoording van de onderzoeksvraag - ook 

bevindingen voordoen waarnaar de onderzoeker weliswaar niet op 

zoek was, maar die wel zeer interessant zijn en de moeite van het 

vermelden waard.  

2.5 Methodologische kanttekeningen 

Dit veldonderzoek is er op gericht een beeld te schetsen en nader 

inzicht te ontwikkelen over sociaal denken en handelen van de 

beeldbepalende participanten (verder in dit onderzoek: kaderleden) 

van de moskeegemeenschap door te luisteren naar de verhalen die 

vanuit een insider-perspectief verteld worden op het leven in en om 

de moskee. Voor een zorgvuldige interpretatie van de data is het van 

belang te reflecteren op de relatie van de onderzoeker met het 

                                                            
34 Voor het coderingswerk is naast het Word-programma, het computerprogramma NVIVO 

gebruikt. 
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onderzoeksveld en de onderzoekspopulatie (Blokland - Potters, 1998, 

p. 18).  

De rol van de onderzoeker kan drievoudig zijn. Aken en 

Andriessen (2011) maken een onderscheid tussen drie verschillende 

rollen van de onderzoeker: onderzoeker, ontwerper en veranderaar. 

De onderzoeker heeft primair de taak een grondig onderzoek te doen 

naar een bepaald thema. In de rol van ontwerper wil de onderzoeker 

een bruikbaar ontwerp maken voor de beleidswereld. De onderzoeker 

in de rol van veranderaar ten slotte is er op uit om dat deel waar het 

onderzoek betrekking op heeft te verbeteren. In mijn veldonderzoek 

ben ik de onderzoeker geweest met als primair motief het inzichtelijk 

maken van het in de wereld staan being in the world in de 

Heideggeriaanse zin van het woord (Heidegger, 1998) van de 

kaderleden van de MGAW. Op een aantal ontmoetingen volgden 

uitnodigingen om nader kennis te komen maken, of thuis thee te 

komen drinken. De aanwezigheid op de locatie waar de Mevlana 

moskee gevestigd is, leidde zo tot een tweetal kennismakings-

uitnodigingen. Ook kreeg ik een uitnodiging voor een presentatie van 

mijn onderzoek aan de ledenvergadering van MGAW. Een andere 

uitnodiging betrof het houden van een inleiding voor ouders over het 

belang van de school en het moskeeonderwijs. Het frequente bezoek 

aan het Jongerencentrum MGAW heeft geleid tot een uitnodiging voor 

een huiskamergesprek, om daar een inleiding te verzorgen over de rol 

van de geloofsgemeenschap in de relatie tussen individu en 

samenleving. Ik was dus ook de presentator van mijn onderzoek, 

inleider en gast. De belangrijkste rol in mijn onderzoek is echter die 

van onderzoeker-interviewer geweest (Andriessen, 2011). 

De raakvlakken tussen onderzoeker en de onderzoeksgroep zijn 

in dit onderzoek groot en ten volle benut, zoals van de Port (1994, p. 

321) onderzoekers adviseert. Dat betekent dat de onderzoeker de 

logica waarom onderzochten iets doen kan volgen, en de taal waar ze 
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over datgene wat ze doen, praten kan begrijpen, letterlijk en figuurlijk. 

De afstand tot het onderwerp en tot de mensen die deelnamen aan 

mijn onderzoek is klein. Mijn relatieve bekendheid met MGAW heeft 

er voor gezorgd dat er vrij snel vertrouwen ontstond, waardoor binnen 

korte tijd toegang verkregen is tot een aantal sleutelfiguren. De al 

jarenlange samenwerking met moskeeën gelieerd aan MGAW, zowel 

op landelijk als op plaatselijk niveau, alsook vanuit het onderzoek- en 

ontwikkelwerk bij Ihsan, heeft de interpretatie van geschreven en 

gesproken teksten gefaciliteerd. In retrospect kon gesteund worden 

op kennis en ervaring van de afgelopen decennia. De taal waarvan de 

onderzoekspopulatie gebruik maakt, is mij als onderzoeker niet geheel 

onbekend. In de rol van interviewer, en in die rol een relatieve 

buitenstaander, werd ik geconfronteerd met al dan niet subtiele 

manieren waarop personen zich op de vlakte hielden, ook al 

vertrouwde men mij wel. Dit probleem is voor een deel ondervangen 

door participerende observatie van vieringen en andere 

bijeenkomsten, als onderdeel van de triangulatie. Ook heeft het 

geholpen dat ik mijn positie als onderzoeker bij dergelijke 

bijeenkomsten telkens weer kon verhelderen. In deze verheldering 

werd door mij gerefereerd aan de vele studies over maatschappelijke 

aspecten van kerkelijk werk en de ontbrekende aandacht in die studies 

voor het sociaal-maatschappelijk werk van moskeeorganisaties. Het 

‘insider’ zijn heeft ook zijn nadelen, zoals de verwachtingen van de 

groep, die tot bepaalde rolverwarringen kan leiden. Zo is bijvoorbeeld 

de onderzoeker uitgenodigd om een inleiding te verzorgen op één van 

de bijeenkomsten van jongeren. De inleiding is gehouden met dubbel 

rol, als observator en als inleider. Daarnaast ben ik als onderzoeker erg 

terughoudend is geweest met betrekking tot het ingaan op 

uitnodigingen voor het houden van inleidingen, en het verzorgen van 

workshops. Deze terughoudendheid is niet altijd goed begrepen door 

MGAW.   
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3 Een moskee in Amsterdam 
 

3.1 Bos en Lommer, een wijk in Amsterdam-West 

De wijk Bos en Lommer, waar het onderzoek plaatsvond, vernoemd 
naar een oude boerderij in de voormalige polder, is het resultaat van 
het laatste Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) in 1936 van de Gemeente 
Amsterdam (zie figuur 1).  
 

 
 

Figuur 1: [Plattegrond van Bos en Lommer in het AUP]. Herdrukt van 
Stadsdeelraad Bos en Lommer. (2003). Vernieuwingsplan Kolenkitbuurt – 
Tuinenstad. Amsterdam: Stadsdeel Bos en Lommer, Far West, Prospect 
Amsterdam, verkregen van 
https://http://www.amsterdam.nl/publish/pages/807603/4 1, 26 november 
2016 

 

 
Bos en Lommer ligt in de polder van het westelijk deel van Amsterdam, 

in de richting van Haarlem. Bos en Lommer is de enige wijk die zowel 

binnen als buiten de rondweg rondom Amsterdam, de Ring A10, ligt. 

Deze wijk valt onder het stadsdeel Amsterdam-West. Dit stadsdeel 

grenst aan de Westerpoort, de vierde grote haven van West-Europa. 

De grootste oliehaven ligt in Westerpoort en Starbucks brandt en 

https://http/www.amsterdam.nl/publish/pages/807603/4%201
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distribueert de koffie van hieruit naar alle delen van de wereld. Het 

stadsdeel Amsterdam-West is niet alleen rijk aan bedrijvigheid die met 

de havens samenhangt, er is ook veel industrie.35  

Dit stadsdeel is rijk aan verschillende bevolkingsgroepen en hun 

organisaties. Welke wijk van Amsterdam-West, en welke buurt van 

Bos en Lommer men ook neemt, de multi-etnische 

bevolkingssamenstelling valt onmiddellijk op. Bos en Lommer kent 

verschillende professionele instellingen, vrijwilligersorganisaties, 

ondernemingen van het midden- en kleinbedrijf, winkels en 

godsdienstige organisaties. Zo zijn er vier kerken en drie moskeeën die 

in verschillende buurten van Bos en Lommer diensten verzorgen voor 

hun respectievelijke geloofsgemeenschappen. Buiten de Ring liggen 

de Opstandingskerk (bekend vanwege de vorm als de Kolenkitkerk), de 

Turkse Mevlana moskee (beiden in Kolenkitbuurt) en de Surinaamse 

Taqwa36 moskee die tijdens mijn veldwerk in de buurt Sloterdijk in 

aanbouw was. De Pniëlkerk, de Augustanakerk, de Boomkerk en de 

Marokkaanse Badr 37moskee liggen binnen de Ring. De Franciscuskerk 

(bekend als de Boomkerk), één van de kerken die met haar hoge toren 

het silhouet van Amsterdam-West mede bepaalt, functioneert nog wel 

als kerk en is volop actief in heel katholiek Amsterdam en in de 

Gibraltarbuurt van Bos en Lommer. De Pniëlkerk, bekend als het 

Theelichtje, is in 2000 buiten gebruik gesteld, nadat de nabij gelegen 

Augustanakerk toen door de Samen-Op-Weg-kerken (SOW-kerken) als 

centrale gereformeerde kerk werd aangewezen. Deze witte Pniëlkerk 

functioneert sinds 2005 als podium voor sociaal-cultureel werk in 

Amsterdam-West. Deze kerk heeft een nieuwe bestemming gekregen 

                                                            
35 http://www.amsterdam.nl/amsterdamwest geraadpleegd op 7 december 2015 
36 Taqwa is een koranisch begrip, het verwijst naar Godsvrees (een spirituele zorg die een 
gelovige heeft met betrekking tot het verlies van de liefde van God, door eigen ondeugdelijk 
handelen en/of spreken).  
37 De naam Badr is afkomstig van het eerste veldslag van de eerste moslimgemeenschap onder 
aanvoering van de profeet, in de 7e eeuw in de buurt van stad Medina (in het huidige Saoedie 
Arabië).  

http://www.amsterdam.nl/amsterdamwest
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en huisvest momenteel het multicultureel centrum Mozaïek met 

vergaderruimtes, een café en een huisartsenpraktijk. De Lutherse 

gemeente heeft begin januari 2015 de Augustanakerk gesloten en 

overgedragen aan de Lutherse Diaconie Amsterdam. De Lutherse 

Diaconie Amsterdam heeft besloten deze kerk te veranderen in een 

woon-zorg voorziening, genaamd de Augustanahof. Nu, anno 2017 

dient de Augustanakerk als een woon-zorg voorziening in Amsterdam-

West. 

Bos en Lommer heeft een populatie van 32.927 inwoners, dat is 

24% van het totaal aantal inwoners van Amsterdam-West.38 De wijk 

wijkt in verschillende opzichten af van de andere wijken van 

Amsterdam-West. De gezinnen zijn hier groter dan gemiddeld in 

Amsterdam-West. Ruim de helft van de woningen zijn sociale 

huurwoningen; deze woningen zijn relatief klein. Het besteedbaar 

gezinsinkomen in Bos en Lommer ligt ruim onder het gemiddelde voor 

Amsterdam-West en ook van het gemiddelde van heel Amsterdam. 

Het aantal werkenden is lager dan in andere wijken van Amsterdam-

West, terwijl het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’ers) 

hoger is dan gemiddeld. Bos en Lommer scoort op alle indicatoren 

voor Jeugd en Onderwijs negatiever dan het gemiddelde. Het 

rapportcijfer voor sociale samenhang ligt voor de meeste buurten van 

Bos en Lommer ruim onder het gemiddelde. De wijk scoort op 

onderhoud en schoonhouden van openbare ruimten lager dan het 

gemiddelde voor West en Amsterdam.39 Door de hierboven 

aangehaalde problemen, kwam de wijk Bos en Lommer in 2007 op de 

lijst van de zogenoemde Vogelaar-wijken 40 en heeft in dat kader extra 

                                                            
38 http://www.amsterdam.nl/bestuurenorganisatie, geraadpleegd op 31 oktober 2016. 
39 De Gebiedsanalyse-nota van de Gemeente Amsterdam, http://www.amsterdam.nl 
geraadpleegd op 07/12/2015. 
40 Vogelaar-wijken. 40 achterstandswijken in 18 steden in Nederland die in 2007 aangewezen 

zijn als probleemwijken waar het Ministerie van Wonen, Wijk en Integratie (WWI) een speciaal 

programma, het zogenoemde krachtwijkenbeleid, voor heeft ontwikkeld. Minister Vogelaar is 

http://www.amsterdam.nl/bestuurenorganisatie
http://www.amsterdam.nl/
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aandacht gekregen van de Rijksoverheid en van de gemeente 

Amsterdam (Duivesteijn, 2007; Wittebrood et al., 2011).  

3.2   Kolenkitbuurt, een buurt van Bos en Lommer 

Bos en Lommer bestaat uit verschillende buurten, één daarvan is de 

Kolenkitbuurt. Deze buurt is vernoemd naar de monumentale kerk aan 

de Bos en Lommerweg, een kerk met een toren die meer op een 

kolenkit lijkt dan op een kerktoren. De buurt bestrijkt een gebied ter 

grootte van het Amsterdamse Westerpark en ligt tussen de 

Haarlemmerweg en Erasmusgracht enerzijds, en de Ringspoorlijn en 

de Ring rond Amsterdam anderzijds. Het ligt buiten de Ring aan de 

rand van Amsterdam-West waardoor velen gevoelsmatig vinden dat 

deze buurt niet echt bij Amsterdam-West hoort, maar eerder onder de 

Westelijke Tuinsteden valt (zie figuur 2). 

 
 

                                                            
de naamgever van dit beleid. Zij was in 2007 minister op het Ministerie WWI (Wittebrood et al., 

2011). 
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Figuur 2: [twee lokalen van de MGT Amsterdam-West] [Plattegrond Amsterdam-
West en een deel van Amsterdam-Centrum]. Verkregen en bewerkt van 
https://http://www.google.nl/search?q=beelden+kolenkitbuurt, op 2 mei 2017 

 

Sociaal-economisch en demografisch gezien ligt de Kolenkitbuurt aan 

de periferie van de stad. Al grenst de Kolenkitbuurt aan de Westpoort, 

het grote bedrijven- en dienstencentrum van de Amsterdamse haven, 

het is sociaal-economisch gezien een zwakke buurt. Het percentage 

huishoudens met een minimum inkomen en van gezinnen met 

langdurige werkloosheid is het hoogste in deze buurt. Bijna de helft 

van de kinderen groeit op in een gezin met een minimum inkomen. De 

buurt heeft het hoogste percentage bewoners van 0 tot 18 jaar en het 

laagste percentage 65-plussers. Het heeft een multi-etnische 

bevolkingssamenstelling. Ruim tachtig procent van de bewoners heeft 

een niet-westerse afkomst. Ten opzichte van het gemiddelde in het 

stadsdeel Amsterdam-West zijn in de Kolenkitbuurt veel huishoudens 

die worden opgenomen in de zogenaamde multi-probleem-

https://www.google.nl/search?q=beelden+kolenkitbuurt
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gezinstrajecten. De gemiddelde Cito-score van kinderen op de 

basisschool ligt in de Kolenkitbuurt net onder het gemiddelde van 

Amsterdam-West. Het percentage voortijdig schoolverlaters is wat 

hoger dan gemiddeld (Gemeente Amsterdam-West, 2014). 

Het woningaanbod in de Kolenkitbuurt wordt door de 

vernieuwing van oude flats en door nieuwbouw gevarieerder, maar 

het aantal sociale huurwoningen in de Kolenkitbuurt blijft groot. 

Bewoners van de Kolenkitbuurt zijn relatief ontevreden met hun 

buurt. Met een 6,4 gemiddeld scoort deze buurt het laagst in heel 

Amsterdam-West. In de buurt zijn veel woninginbraken geregistreerd. 

Slechts een derde van de bewoners vindt dat er sprake is van sociale 

samenhang. Wat opvalt, is de hoeveelheid kortdurende zorg- en 

welzijnsprojecten. Zo zijn er alleen al in de vijf jaren van mijn 

onderzoek in de leegstaande flats aan de Bos en Lommerweg (in 

beleidstukken ‘Borstblok’ genoemd) maar liefst vier verschillende 

projecten gehuisvest en weer verdwenen. In de tweede helft van 2016 

heeft de voormalige winkelruimte onder dit ‘Borstblok’ opnieuw een 

andere bestemming gekregen. Dit keer is er een Beheerskantoor in 

gevestigd, nadat een kunstexpositie-project was beëindigd. In het 

‘Beheerskantoor Kolenkit’ zijn zowel professionals als bewoners aan 

het werk. De professionals werken voor het ‘sociaal loket’, een 

jongeren servicepunt en in een spreekuur ‘openbare ruimte’. De 

bewoners zijn actief in een vrouwennetwerk, een werkgroep ‘mode en 

ambacht’, en een speelgoedbank. Zij organiseren verschillende 

laagdrempelige activiteiten voor de buurtbewoners. Wie dit 

Beheerskantoor bezoekt, leest in een infobrief, die op de glazen 

voordeur van het Beheerkantoor geplakt is, dat de spreekuurdiensten 

van de Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) stadsdeel 

Amsterdam-West uit het Beheerkantoor binnenkort gaan verhuizen 

naar een ander kantoorpand aan de andere kant van de Ring. 
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Flatgebouwen van vier á vijf hoog, waarvan de oudere met 

schotelantennes aan de gevel, domineren het straatbeeld zoals het 

figuur 3 hieronder dat illustreert.  

 

 
Figuur 3: [Fotografisch uitzicht op de Kolenkitbuurt met in het verte 
industrie van Havengebied],  
verkregen van 
https://http://www.eigenhaard.nl/projecten/w_kolenkitbuurt, op 2 mei 
2017 

 

Het groen in de wijk Bos en Lommer is op zich niet schaars, er zijn 

verschillende parken in de wijk. In de Kolenkitbuurt is groen wel een 

schaars goed. De plantsoenen aan de achterzijde van de flatgebouwen 

– in formele stukken ‘gemeenschappelijke tuinen’ genoemd - vormen 

samen met de bomen langs de kant van de weg de enige 

groenvoorziening. De buurt kent een woon-zorgcomplex met 

voornamelijk autochtone Nederlandse bewoners. Aan de andere kant 

van de Bos en Lommerweg bevinden zich twee basisscholen, een 

openbare en een islamitische. Even verderop staat het gebouw van de 

voormalige Hogere Technisch School (HTS) dat nu een kleinschalig 

hostel geworden is voor jonge kunstenaars en toeristen die 

https://www.eigenhaard.nl/projecten/w_kolenkitbuurt
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Amsterdam willen verkennen.41 Het metrostation ‘De Vlugtlaan’ 

markeert de overgang naar de wijk Geuzenveld-Slotenmeer. Het 

schoolplein van de Bos en Lommerschool en het recentelijk 

opgeknapte plein bij de moskee, zijn de schaarse speelplaatsen voor 

de kinderen in de buurt.  

De buurt die eind jaren veertig van de vorige eeuw is gebouwd, 

had vrijwel uitsluitend sociale huurwoningen, waardoor vooral 

arbeiders hier naar toe zijn getrokken. De populatie bestond vooral uit 

havenarbeiders, later ook arbeiders in dienst van grote bedrijven zoals 

Schiphol en Ford. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw 

kwamen vooral Turkse en Marokkaanse arbeiders de wijk in. Voor een 

deel kwamen deze arbeiders uit andere provincies in Nederland, maar 

ook uit andere stadsdelen zoals Amsterdam-Oost en de Pijp. Ook uit 

andere steden verhuisde men indertijd naar Bos en Lommer. Veel van 

de oudere oorspronkelijke bewoners zijn inmiddels naar onder meer 

Almere en Purmerend verhuisd. Het metrostation ‘De Vlugtlaan’ was 

oorspronkelijk een treinstation voor stoptreinen naar onder andere 

Schiphol en Beverwijk. Volgens een aantal oudere Turkse (ex)Schiphol-

werkers was dat een belangrijke reden waarom ze in de jaren zeventig 

in de Kolenkitbuurt gingen wonen.42  

De huisvestiging van arbeiders mag dan de afgelopen decennia 

het constante kenmerk van de Kolenkitbuurt zijn, één aspect is wel 

veranderd, namelijk de bevolkingssamenstelling. Wie deze volksbuurt 

vanuit welke hoek dan ook binnenloopt, ziet naast de autochtone 

‘witte’ buurtbewoners die komen en gaan, ook allochtone gekleurde 

buurtbewoners lopen, een boodschappentas dragend of een 

boodschappenkarretje achter zich aan trekkend, of die gewoon ergens 

op een stoep of plein rondhangen. Het is een komen en gaan van 

                                                            
41 Bron: http://www.wow-amsterdam.nl. 

42 Persoonlijke communicatie met een tweetal Turkse bewoners van de Kolenkitbuurt dd.  25 

februari 2015  

http://www.wow-amsterdam.nl/
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mannen en vrouwen met vrije tijdskleding en van mannen en vrouwen 

met lange djellaba’s en vrouwen met allerlei kleuren hoofddoeken. Zij 

blazen nieuw leven in de buurteconomie, en in de straten van deze 

buurt met veel auto’s van goedkopere merken op de stoep van dicht 

op elkaar gebouwde flats. Enkele flatgebouwen tussen de 

Erasmusgracht en het plein van de moskee, zijn aan de zijkant voorzien 

van kleine winkelruimtes. Aanvankelijk fungeerden deze als 

kruidenierswinkels van de buurt. Nu zijn het ruimtes voor kortlopende 

kunstprojecten of ateliers voor innovatieve sociale projecten.  

3.3  Een moskee in de Kolenkitbuurt  

De Kolenkitbuurt heeft niet alleen een kerk maar ook een moskee, de 

Mevlana moskee. Samen met de Vrouwenvereniging Hilal-Başak, het 

Jongerencentrum van MGAW en de meidenclub Katre-i Hilal behoort 

de Mevlana moskee tot de Milli Görüş organisatie in de wijk 

Amsterdam-West. Ten gevolge van gezinshereniging van de jaren 

zeventig en tachtig en daaropvolgende gezinsvorming van de tweede 

generatie in de jaren tachtig en negentig nam de huisvesting van de 

Turkse bewoners in Bos en Lommer toe. De bereikbaarheid van 

Schiphol en het Havenbedrijven evenals de aanbod van relatief grote 

sociale huurwoningen in de wijk maakten Bos en Lommer een 

aantrekkelijke woonomgeving voor de Turkse bewoners. Door de 

demografische ontwikkeling van de wijk ontstond er de behoefte om 

in Bos en Lommer een Turkse moskee te realiseren. De Mevlana 

moskee, de enige Turkse moskee in de wijk Bos en Lommer, is in de 

jaren tachtig als wijkmoskee opgericht door een groep Turkse 

arbeiders in Amsterdam-West, onder leiding van een orthodoxe 

Turkse imam/preker. Na een decennium als ‘ongebonden’ moskee 

gefunctioneerd te hebben, heeft de moskee zich vanwege een 
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toenemende wens van de moskeegangers in 1992 aangesloten bij Milli 

Görüş Noord-Nederland in Amsterdam.43  

Milli Görüş is één van de Turkse Islamitische bewegingen die 

in de jaren zeventig van de afgelopen eeuw is ontstaan in Turkije en 

vanaf de jaren tachtig ook actief is in West-Europa. De belangrijkste 

leider van de beweging is Necmettin Erbakan geweest. Erbakan, 

oorspronkelijk hoogleraar werktuigbouwkunde aan Yildiz Teknik 

Universitesi Istanbul (Yildiz Technische Universiteit Istanbul), ruilde in 

de tweede helft van de jaren zestig zijn academische carrière in voor 

een politiek-bestuurlijke loopbaan (Erbakan, 2014, p.17). Aanvankelijk 

erg geïnspireerd44 door de mystieke orde Naqshbandiyya45 richtte hij 

met een groep geestverwanten en met goedkeuring van zijn soefi-

meester imam Mehmet Zahit Kotku in Istanbul de eerste ‘islamitische’ 

politieke partij op in moderne Turkije. Dit werd gevolgd door de 

herstart van een aantal politieke partijen na het eerder uitgevaardigde 

verbod er op. Deze ontwikkelingen hebben in de afgelopen vier 

decennia een invloedrijke rol gespeeld. Omdat de Turkse grondwet 

een politieke partij op godsdienstige gronden niet toestond, noemden 

Erbakan en zijnen de eerste twee partijen Milli...46 wat in het formele 

Turkse taalgebruik ‘nationaal’ en/of ‘inheems’ betekent. Voor 

ingewijden refereert het woord Milli naar het koranische begrip Milla 

                                                            
43 Eén van de Turks-Koerdische buurtbewoonster informeerde in een huisbezoekgesprek de 
onderzoeker (dat ben ik, HY) dat zij als vrouwen en mannen die trouwe moskeegangers waren, 
hebben toen geprotesteerd tegen het toenmalige bestuur. Dat bestuur, als vertrouweling van 
de oprichtende imam die inmiddels vanwege een intern conflict al weggestuurd was, wilden 
niet opstappen. Uiteindelijk hebben de moskeegangers, overwegend Milli Görüş-aanhangers, 
de zaak voorgelegd aan de rechter. Rechter heeft de moskeegangers gelijkgesteld. Daarna 
hebben de moskeegangers een nieuw bestuur gekozen. Dat nieuw bestuur kwam. Dat nieuw 
bestuur heeft toen besloten om zich aan te sluiten bij de koepelorganisatie Milli Görüş Noord-
Nederland.  
44 Erbakan (2014) zelf noemt tesir (p. 9), een Turks woord voor invloed. In de context van een 
relatie tussen sufi meester en zijn leerling betekent het gemotiveerd of geleerd.  
45 Naqshbandiyya is één van de levende mystieke broederschappen, genoemd naar de 14e 
eeuwse Bahaeddin Naqshband, uit Buchara (Oezbekistan). Deze broederschap komt in de 
gehele islamitische wereld voor (Algar, 2000).  
46 Milli Nizam Partisi en Milli Selamet Partisi 
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Ibrahim waarmee naar ‘de godsdienst van de profeet Abraham en 

Mohammed’ gerefereerd wordt (IGMG, 2016). Het begrip Görüş is een 

Turks woord voor ‘visie, perspectief’. De Milli Görüş47 beweging was 

oorspronkelijk een beweging die economisch en politiek een 

onafhankelijk Turkije voor ogen had en daarvoor kracht zocht in de 

eigenheid van de moslimbevolking in Turkije. Een rechtvaardige 

wereld 48 was het politieke discours van Erbakan en zijnen (Erbakan, 

2014, pp. 203-240). Een kenmerk van Milli Görüş is de rol van 

godsdienst en de daaruit voortvloeiende verhouding tot de wereld. In 

deze verhouding is het maatschappelijk engagement van grote 

betekenis. Die maatschappelijke betrokkenheid van Milli Görüş is het 

voorlopige eindpunt van een vrij recente beweging van een politiek-

religieus discours in Turkije naar een sociaal-religieuze beweging in 

Europa en in Nederland.49 In de beeldvorming van Turkse Islamitische 

organisaties in Nederland domineert het beeld van Milli Görüş als een 

conservatieve organisatie die het streven heeft te leven volgens de 

oorspronkelijke bronnen van de Islam. Al zijn er conservatieve 

tendensen niet te ontkennen, Milli Görüş is eerder te beschouwen als 

een reformistische beweging, vanwege twee kenmerken die de 

beweging van het begin af aan laat zien. Het betreft de 

ontvankelijkheid voor vragen, behoeften en problemen van mens en 

maatschappij enerzijds en anderzijds de bereidheid voor 

herinterpretatie van theologische bronnen in relatie tot die vragen en 

behoeften van de mens en maatschappij (vgl. Ramadan, 1999; Abu 

                                                            
47 De samengestelde naam ‘Milli Görüş’ wordt wel vertaald als ‘nationale visie’ wat eigenlijk 

niet helemaal correct is. Een juiste vertaling in het Nederlands zou zijn ‘islamitische visie’ of 
‘godsdienstige visie’, waarbij het concept ‘godsdienst’ betrekking heeft op een monotheïstische 
godsdienst zoals de profeet Abraham dat begrepen heeft. (http://www.igmg.org). The 
Encyclopedia of Islam hanteert ook deze betekenis van het begrip Milla (Buhl, 2000). 
48 In het Turks: Adil bir dünya (Adil düzen – rechtvaardig systeem als synoniem)  
49 Voor de maatschappelijke / politieke aspecten van de Milli Görüş beweging zie de recente 
literatuurstudie naar de Turks Islamitische organisaties in Nederland zoals Sunier & Landman 
(2014).  

http://www.igmg.org/


66 
 

Zayd, 2006). Er lijkt een verschuiving gaande van Milli Görüş als een 

organisatie waar het politieke discours din ve devlet (godsdienst en de 

staat) de beweging kenmerkte (Çakır, 1993), naar een sociaal-culturele 

discours in Nederland (Canatan, 2001) waarin de boventoon 

gekenmerkt wordt van ‘identiteitsontwikkeling’ van in het bijzonder 

de jonge generatie, ‘emancipatie’ van en ‘dienstbaarheid’ aan de 

gemeenschap, op internationaal niveau in de vorm van 

ontwikkelingssamenwerking.50 Onder Milli Görüş valt sinds 2010 een 

transnationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, 

genaamd Hasene, die in Afrika, Azië, en Latijn-Amerika 

armoedebestrijding als speerpunt heeft naast het realiseren van 

educatieve en gezondheidszorgprojecten voor mensen in nood. Deze 

twee denklijnen lijken in een onderlinge verwevenheid een rol te 

spelen in de ontwikkeling van Milli Görus. Uit publicaties en 

presentaties op symposia van denkers en leiders van deze beweging, 

blijkt dat de ideologie en gewelddadige praktijken van verschillende 

moslimbewegingen hier een belangrijke rol bij hebben gespeeld. In het 

bijzonder de terreur van groepen als Al-Qaida en IS in het Midden-

Oosten en Noord-Afrika lijkt het verschuiven van focus van Milli Görus 

versneld te hebben.51  

Er is een debat gaande onder hedendaagse moslimdenkers 

over interpretatie en praxis van islam zoals dat tussen de 8ste en 11e 

eeuw is geconstrueerd door invloedrijke Schriftgeleerden/imams van 

religieuze wetscholen (Kara, 2011; Hanafi, 2000). De systematisering 

van de islamitische geloofsleer en het religieus recht door deze 

founding fathers52 is tot op de dag van vandaag bepalend voor 

geloofspraktijken van islamitische volkeren, dus ook voor 

                                                            
50 Nadruk op desbetreffende kenmerken van het nieuw discours treden in voorgrond op de 

website van Milli Görüş in Nederland: http://www.milligorus.nl/nl/wie-zijn-wij. 
51 Inleidingen en debatten onder leiding van de secretaris-generaal van Milli Görüş en andere 
prominente sprekers op het Internationaal Symposium IGMG, op 23 februari 2013 te Elspeet.  
52 Deze founding fathers zijn te vergelijken met de Kerkvaders in het Christendom. 
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participanten van Milli Görüş moskeeën in Nederland. Het verstaan 

van die imams onderscheidt zich van de zogenaamde folk islam door 

een schriftuurlijke benadering.53 Een Islamitische beweging als Milli 

Görüş laat ‘het volk’ kennis maken met de ‘geletterde islam’, de islam 

van de stad (vgl. Bulaç, 1995). Met de arbeidsmigratie uit Turkije naar 

West-Europese landen in de jaren zestig en zeventig, kwam ook Milli 

Görüş mee. Precies in die twee decennia heeft Milli Görüş als nieuwe 

politieke beweging, vooral onder midden- en kleinbedrijven en onder 

plattelandsbevolking, aanvankelijk veel aanhang gevonden. Met de 

staatsgreep van 1980 week ook een deel van de intellectuele leiders 

naar West-Europa uit, waardoor de mens- en maatschappijvisie 

alsmede de organisatiegraad van de Europese Milli Görüş bevorderd is 

(vgl. Brusse & Schoonhoven 2004).  

Als gevolg van de hiervoor genoemde ontwikkelingen in de 

richting van een cultureel/maatschappelijk-religieuze beweging en de 

komst van vrouwen en kinderen heeft de Mevlana moskee in de jaren 

negentig haar activiteiten per doelgroep opgesplitst. Mede in reactie 

op het gemeentelijke minderhedenbeleid destijds, heeft dat geleid tot 

zelfstandige verenigingen van Vrouwen- en Jongerenwerk binnen 

MGAW.  

3.3.1 Naar de Mevlana moskee 

‘Zou je op de eerstkomende vrijdagmiddag langs willen komen?’ 

vraagt de voorzitter van de moskee. Voordat ik reageer, voegt hij er al 

aan toe: ‘Dan zijn de meeste bestuursleden en vrijwilligers er ook’. Ik 

reageer positief. Op de eerstkomende vrijdag haast ik me van mijn 

werk op Hogeschool Inholland in Amstelveen naar de Mevlana moskee 

in Amsterdam-West. Op het metrostation ‘De Vlugtlaan’ is merkbaar 

dat ik in een volkswijk ben aangekomen. In vergelijking met de 

metrostations rond de Zuid-As, het zakencentrum van Amsterdam, 

                                                            
53 In Turks-islamitische kringen wordt dit aangeduid met het begrip kitabi. 
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vallen niet alleen door hun uiterlijk mensen op met verschillende 

culturele achtergronden, maar ook door de soort kleding en tassen die 

gedragen worden en het (groeps)gedrag. Tussen deze indrukken door 

ga ik in de richting van de Mevlana moskee die een paar straten 

verderop ligt achter de flatgebouwen, in de richting van de 

Kolenkitkerk. Net zoals de Kolenkitkerk geen karakteristieke kerktoren 

heeft, zo is ook de moskee, op nog geen honderd meter van de kerk, 

niet herkenbaar door een hoge minaret, voorzien van een maansikkel. 

Wanneer ik de straat insla waaraan de moskee ligt, zie ik een menigte 

mensen. In kleine groepjes van twee tot vijf mensen staan sommigen 

op het plein, anderen zitten in kleinere groepen op de banken op het 

plein, en een aantal zitten op de lage muurtjes die als een soort 

afscheiding de overgang van het plein vóór de moskee en de 

omringende flats markeert. Een geur van een barbecue verwelkomt 

me, zelfs te ruiken aan het andere uiteinde van de straat waaraan de 

moskee ligt. Tussen de menigte op het plein wordt het even zoeken 

voordat ik de moskeevoorzitter vind. Na even rondkijken, valt mijn oog 

op de voorzitter: dáár staat hij, net als altijd glimlachend - een man 

met een uitnodigend vriendelijk gezicht. Daar staat iemand die 

tevredenheid uitstraalt.  

Aan de buitenkant is niet te zien dat ik bij een moskee ben. 

Jaren geleden, toen ik in Amsterdam kwam studeren, liep ik deze 

buurtmoskee aan de Baas van Gansendonckstraat in de Kolenkitbuurt 

wel eens binnen. Nu, ruim 20 jaar later, ben ik weer in die buurt en 

loop ik opnieuw die zelfde moskee binnen. Het gebouw is in de jaren 

zeventig gebouwd als basisschool. Aan de binnenkant wordt de 

moskee herkenbaar als gebedsruimte. Aan de ene kant van de ruimte 

bevinden zich een aantal schoenenrekken, de wasruimten, een grote 

gebedsruimte en de klaslokalen, en aan de andere kant een kantine 

met goedkope drankjes en hapjes, een kruidenier en een kapper. De 

hele Kolenkitbuurt ondergaat de laatste jaren een grote opknapbeurt 
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door vernieuwing van oude woningen, wat gepaard gaat met sloop- en 

nieuwbouwactiviteiten. Ook de moskeeaccommodatie voldoet niet 

meer aan de eisen en verwachtingen van vandaag. De moskee is al 

ruim een kwart eeuw gevestigd in dit oude schoolgebouw. Later zal ik 

te horen krijgen dat dit gebouw zelfs al een sloopvergunning heeft.  

 

 
 

Figuur 4: [ Ingang Mevlana moskee], verkregen en bewerkt van Google-map, op 
https://http://www.google.nl/maps/stichting+milli+gorus+amsterdam, 28 april 2017 

 
De voorzitter nodigt me uit om naar binnen te gaan. Na deze indrukken 

van de omgeving waarin de moskee staat, de buitenkant, biedt de 

uitnodiging van de voorzitter een prima gelegenheid om de ruimtes in 

de moskee te zien. In de volgende paragrafen wordt een schets 

gegeven van de binnenkant van de moskee. 

3.3.2 In de Mevlana moskee 

In de kantine zitten rond één van de tafels drie mannen, één van hen 

valt door zijn uiterlijk en taal op: hij draagt een pak en een stropdas. Ik 

hoor dat hij het ‘Turks van Istanbul’54 spreekt. Alleen al aan zijn manier 

van Turks spreken, is te raden dat hij anders is dan een doorsnee 

                                                            
54 Istanbul Türkçesi – Algemeen Beschaafd Turks. 

https://www.google.nl/maps/stichting+milli+gorus+amsterdam
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moskeeganger, die over het algemeen een Turks dialect spreekt. Hij 

blijkt een gastspreker uit Duitsland te zijn, die goed op de hoogte is van 

de ontwikkelingen rondom imamopleidingen in Duitsland en 

Nederland. De gesprekspartners nemen de tijd. Intussen vraagt de 

voorzitter of de gasten zin hebben in döner55, nu men buiten met de 

barbecue bezig is. De Duitse gast en andere gasten bedanken hiervoor, 

zoals te doen gebruikelijk volgens een ongeschreven Turkse regel. Een 

gast zegt niet meteen ‘ja’ op de eerste uitnodiging om te gaan eten. 

‘Nee’ zeggen en bedanken is het gebruik. ‘Nee’ heeft hier twee 

betekenissen: daadwerkelijk een ‘nee’ menen, en een ‘nee’ uit 

beleefdheid om te wachten tot de tweede uitnodiging komt. Indien de 

gastheer daadwerkelijk en vanuit het hart uitnodigt en zijn brood wil 

delen met de gast, zal hij nog minstens twee keer daartoe uitnodigen. 

In die uitnodigingen ontstaat voor de gast de mogelijkheid om af te 

tasten of de gastheer het oprecht meent. Onder meer uit de woorden, 

de toonhoogte en het oogcontact kan de gast afleiden of de 

uitnodiging een echte uitnodiging is of een beleefdheidsgebaar. In het 

geval van de laatste zal de gast nogmaals ’nee’ (moeten) zeggen. Als 

hij ‘ja’ zegt op de uitnodiging van de eerste keer, is dat ook een teken 

dat hij een onbeschaafde man is die ten eerste zijn ‘impulsen’ niet kan 

bedwingen, en ten tweede ook een gebrekkig ontwikkeld empathisch 

vermogen heeft – hij kan immers geen rekening houden met de 

portemonnee van de gastheer. Voor de gastheer ontstaat op zijn beurt 

ook de mogelijkheid in de tweede of derde ‘nee’ te ontdekken of de 

gast echt honger of dorst heeft. In die eerste keer tasten gastheer en 

gast elkaars behoefte en elkaars intentie af; een ritueel spel. Wanneer 

de gast dit spel kent en begrepen heeft, dan weet hij dat met ‘nee’- 

zeggen en bedanken de gastheer niet blij zal zijn. In dat geval dient hij 

toch mee te eten, ook al heeft hij helemaal geen trek. Cultureel-

                                                            
55 Een Turks gerecht van op het vuur gerookt vlees.  
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historisch is hier een oplossing voor gegroeid, namelijk ongevraagd 

iets aanbieden. De tafel dekken en de aanwezigen uitnodigen, kwetst 

niemand. Degene die erge honger heeft maar uit beleefdheid niet 

meteen ‘ingaat’ op het eten, is hiermee geholpen. De individuele 

behoefte gaat op in een collectieve behoefte, een behoefte aan 

respectvol omgaan met elkaar en in standhouden van familie- en 

vriendschapsbanden. De voorzitter vraagt het nogmaals vriendelijk; hij 

wil zijn gasten naast thee toch iets te eten geven omdat het lunchtijd 

is. De imam lost deze ‘ja-nee-kwestie’ op door op te merken dat het 

aangenaam zou zijn als er wat hapjes op tafel zouden liggen. De gasten 

accepteren het voorstel van imam. De imam beroept zich hier op een 

andere Turkse gewoonte, die bekend verondersteld wordt bij de 

aanwezigen. In openbare ruimten, zoals de kantine van een moskee, 

kan het eten op de tafel gelegd worden, middenin, en wordt iedereen 

die om de tafel heen zit, uitgenodigd ervan te eten. Dan is het altijd 

goed. Degene die honger heeft, hoeft zijn honger niet te laten blijken, 

noch die te verbergen.  

 

Waarom dit ritueel en andere ongeschreven regels rondom het eten? 

Waarom deze cultureel-normatieve regels? Geïnspireerd en mede 

beïnvloed door tasawwuf, de islamitische mystieke traditie, wordt het eten 

geïnterpreteerd als het voeden van het ego. Het voeden van het lichaam is 

wel nodig om te leven, maar te veel nadruk op eten leidt tot een te ‘dik’ ego 

waarbij de impulsen uit het lichaam (vooral de seksuele) te veel invloed 

krijgen op het gedrag van de mens. Hoe ‘dikker’ het ego, hoe moeilijker de 

vorming van de geest. Zuinig en sober leven is de beste remedie. Het lichaam 

dient verzorgd te worden, maar met mate. Ook buiten de vastenmaand 

Ramadan wordt vasten aangeraden, twee dagen per week, in 

overeenstemming met de traditie op maandag en donderdag. Een te snel ‘ja’ 

op een etensuitnodiging roept dus ter plekke bepaalde beelden en (voor-

)oordelen op, namelijk dat we hier te maken zouden kunnen hebben met 

iemand die niet de baas is over de eigen impulsen, iemand die de eigen 

begeerten niet in toom kan houden, en ethisch minder hoog ontwikkeld zou 

zijn. Iemand die de eigen lichamelijke impulsen niet de baas is, is vatbaar 



72 
 

voor instinctief gedrag wat in de hiërarchie van levende wezens zich op het 

niveau van het dierenleven bevindt. Niet voor niets wordt in de literatuur en 

in narratieven van de islamitische mystieke traditie het ego beschreven met 

de metafoor van het paard. In dit kader is de uitspraak van Jalaluddin Rumi, 

de Turks-Iraanse dertiende eeuwse mysticus illustratief: ‘Jij bent de ruiter, 

niet het paard. Een te vet, goed gevoed paard is moeilijk te temmen’ (Rumi, 

Masnawi, 1287, 2005). Het ego, nafs in het Arabisch, dient opgevoed, 

gevormd te worden. Daarnaast is er nog de ethische dimensie, die de 

reinheid van het voedsel betreft. Het gaat daarbij om het niveau van 

spirituele waakzaamheid bij de gast, die niet weet wat hij op dat moment in 

zijn lichaam inneemt. In hoeverre is het aanbod van de gastheer geestelijk 

halal? Dat wil zeggen, in hoeverre is dat voedsel ‘gerechtigd’? In hoeverre is 

het eerlijk verdiend door de gastheer? Heeft hij misschien het recht van 

anderen met voeten getreden bij het verdienen van zijn brood? Zo ja, dan is 

zijn geld en daarmee zijn voedsel geestelijk ‘vervuild’. Binnen enkele 

minuten dient een gast al dit soort overwegingen te maken, uiteraard 

zonder het te laten merken. Enige aarzeling van de gast zal bij de gastheer 

ook tot allerlei beelden, associaties en vooroordelen leiden en zal gauw in 

die termen geïnterpreteerd worden, omdat de gastheer die cultureel-

normatieve codes ook kent. Van de moskeevrijwilligers, en zeker van 

bestuursleden, verwacht de gemeenschap dit niveau van ethische 

ontwikkeling. Hun bestuurlijk gezag neemt toe naarmate zij zich spiritueel 

beter gelouterd hebben. In de perceptie van de gemeenschap wordt er een 

verhouding voorgesteld tussen het gezag van de kaderleden en de mate 

waarin zij baas zijn over het eigen ego. Zij die baas zijn over het eigen ego, 

misbruiken hun macht niet; ze zijn met andere woorden betrouwbaar. Of 

een bestuurslid betrouwbaar en competent is, wordt naast zijn human 

capital als opleiding en ervaring ook getoetst aan de omgangsmanieren in 

de gemeenschap waarachter een bepaalde ethiek schuil gaat. Hierop kom ik 

in hoofdstuk 5, ‘Betekenisverlening door de kaderleden’, terug. 

 

Er is een bestuursvergadering aan de gang op een doordeweekse 

avond in het najaar, rond een uur of half acht. De vergaderkamer, die 

zich aan het andere eind van het gebouw van de Mevlana moskee 

bevindt, is bereikbaar zowel van buitenaf, via een zij-ingang, als van 

binnenuit via de ruimte van de gebedsdiensten. Alleen de vrouwen 
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gebruiken de zij-ingang. Het bestuur van de Vrouwenvereniging Hilal-

Başak en dat van de Meidenclub Katre-i Hilal komen ook in dit gebouw 

bijeen. De leden van het Jongerencentrum ontmoeten elkaar in het 

Jongerencentrum, op loopafstand van de moskee.  

De bestuursvergadering wordt door de voorzitter van de 

moskeevereniging geopend met een gebed Bismillah Ar-Rahman Ar-

Rahim.56 De voertaal in de moskee is Turks. De agendapunten zijn te 

overzien. Op de door het Regiobestuur georganiseerde 

solidariteitsdag met Palestina na, zijn het de reguliere agendapunten 

van een bestuur van een moskeevereniging, zoals bijvoorbeeld 

opening, mededelingen, verslag vorige vergadering, en het thema van 

vandaag. De voorzitter vraagt aandacht voor nog twee andere 

activiteiten die het Regiobestuur heeft georganiseerd, en waarbij 

deelname van plaatselijke afdelingen wordt verwacht. Het gaat om 

een gezinsweekend over ‘Jeugd en Gezin’ in Elspeet, en over een 

tweejarig educatief traject. Voor de Mevlana moskee zijn er door het 

Regiobestuur in Mennorode in Elspeet plaatsen gereserveerd voor vier 

gezinnen. Gezinnen mogen ook kinderen meenemen. Vanwege een 

druk weekend in Bos en Lommer, kan geen enkel Bestuurslid 

deelnemen aan het Gezinsweekend in Elspeet. Het tweejarig educatief 

traject zal worden verzorgd door dr. E. Sifil, een bekende theoloog van 

de Universiteit van Yalova – Turkije. Dat traject bestaat uit 

studiebijeenkomsten die om de twee weken plaatsvinden in 

Amsterdam.  

 Het bestuur bespreekt de weekendeducatie. “In het weekend 

is de moskee vol met kinderen. Te veel kinderen in een te kleine ruimte 

                                                            
56 In de naam van God, de Barmhartige, De Genadevolle. In de islamitische cultuur heeft deze 
zin, die kortweg Besmele wordt genoemd, diepe betekenis. De eerste betekenis is dat ze de 
opening is van bijna alle hoofdstukken van de koran. Een andere betekenis is dat hiermee een 
soort permissie van God gevraagd wordt om iets te beginnen, omdat God uiteindelijk de 
Eigenaar is van alles wat er is en wat komen gaat. (Al- Qayrawani, 2015). In de Turkse cultuur 
spreekt men het vaak als één woord uit: Bismillahirrahmanirrahim. 
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bevordert niet dat er een rustig leerklimaat ontstaat. Er zijn 

wachtlijsten voor de weekendeducatie”, aldus de voorzitter in de 

inleiding op dit agendapunt. De andere bestuursleden staan positief 

tegenover het voorstel om de lestijden van de ochtendgroepen aan te 

passen en een middaggroep te beginnen. Er is echter een tekort aan 

geschikte godsdienstleraren. Eén van de bestuursleden oppert dat een 

stagiaire van de Lerarenopleiding Islam van Hogeschool Inholland een 

tussenoplossing kan zijn. “Bij de Voedselbank Bos en Lommer, waar ik 

ook voorzitter van ben, werken we altijd met stagiaires. De 

samenwerking met hogescholen gaat daar goed”, aldus de 

moskeevoorzitter. “Waarom zou een dergelijke samenwerking tussen 

de hogescholen en de moskee niet mogelijk kunnen zijn”, vraagt hij 

zich af. Vervolgens behandelt het bestuur het agendapunt 

‘Solidariteitsgebed voor Palestijnen’. Op zondag 25 november 2013 

wordt in alle moskeeën die aangesloten zijn bij Milli Görus tijdens het 

ochtendgebed stilgestaan bij de slachtoffers van de oorlog in Gaza. In 

verband met dit agendapunt deelt de voorzitter mee, dat de 

stadsdeelvoorzitter met twee van zijn ambtenaren de afgelopen dagen 

bij de Mevlana moskee op bezoek is geweest. “Ze hadden gehoord”, 

aldus de voorzitter, “dat de jongerenorganisatie een debat heeft 

georganiseerd waar twee leden van de Tweede Kamer als spreker aan 

hebben deelgenomen. De jongeren gingen met de twee 

parlementariërs in debat over de pro-Israëlische politiek van de 

minister.” Hij vervolgt: “Zij hebben ook over andere onderwerpen met 

de parlementariërs gedebatteerd, zoals over hypotheekrente, de 

zorgpremie en jeugdwerkloosheid. De parlementariërs hadden een 

positieve indruk van de kwaliteit van het debat met MGAW. De 

stadsdeelvoorzitter is nu op bezoek om de Mevlana moskee te 

bedanken voor deze inzet en kwaliteit en wil de gesprekken 

voortzetten”, aldus de voorzitter. 
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De bestuursvergadering wordt soms bijgewoond door de 

imam van de moskee, een vrolijke man. De sfeer in de vergaderingen 

is ongedwongen. Te laat komen kan, zeker als er een goede reden voor 

is, zoals deze keer het geval was vanwege het sluiten van een religieuze 

trouwacte van het jongste bestuurslid.  

Een algemene ledenvergadering vindt plaats op een 

zondagmiddag in het najaar. Vandaag vindt de Algemene 

Ledenvergadering plaats in de grote gebedsruimte van de moskee. De 

voorzitter informeert de Ledenvergadering over het waarom van 

bepaalde activiteiten, over de financiële situatie en over de 

verwachtingen voor de toekomst. Nieuwe leden worden genoemd, 

evenals het aantal afdelingen en de organisatie als geheel. Een dvd 

met als titel ‘Een moskeegemeenschap in den vreemde’ leidt tot een 

geanimeerd gesprek over nieuwe functies van de moskee. Tijdens deze 

ledenvergadering, waar ongeveer vijftig leden aanwezig zijn, komt ook 

het lidmaatschap van de moskeegemeenschap ter sprake. Bestuurders 

onderschrijven het belang van het lidmaatschap van de 

moskeegemeenschap en de werving van nieuwe leden. Het 

voortbestaan van het leven van de moskee is alleen mogelijk als er ook 

nieuwe leden worden verworven, als een nieuwe generatie zich 

aansluit en zich verbindt met de moskee, aldus de redenering van de 

voorzitter.  

Na de inleidingen van het bestuur, krijgen de leden de 

gelegenheid vragen te stellen aan een forum bestaande uit de 

voorzitter, de secretaris, de imam, en een aantal andere 

bestuursleden. De eerste reacties bestaan uit klachten. Een lid staat 

op en klaagt over de te late informatie die hij van de moskee ontvangt: 

“Soms is de activiteit al afgelopen en pas een week later valt de 

uitnodiging in onze brievenbus. Dat is te laat. Tegenwoordig zijn er veel 

mogelijkheden zoals e-mail, whats-apps en sms-jes. Mijn voorzitter, 

waarom worden die middelen niet ingezet?” vroeg hij, en ging weer 
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zitten.· Een ander lid klaagt over de effectiviteit van het 

weekendonderwijs in de moskee. Hij staat op en richt zich tot het 

forum met enige stemverheffing: “Al dertig jaar volgen kinderen het 

weekendonderwijs, maar er is nog steeds geen enkele leerling die als 

assistent-imam (muezzin) kan functioneren.” De imam van de moskee 

vertelt dat hij tot nu toe ongeveer 40 leerlingen, die bij hem les hebben 

gevolgd, op dusdanig niveau heeft gebracht dat ze hem zouden 

kunnen assisteren. “Maar het probleem is dat ze niet naar de moskee 

komen of zeer zelden wanneer ze jongvolwassenen worden”, aldus de 

imam. “Wanneer ze niet meer komen, kan ik ook niets doen. Het is 

immers vrijwillige deelname”, onderbouwde deze imam zijn reactie. 

Weer een ander lid staat op en zegt dat de moskee inderdaad wat 

educatie betreft tekortschiet. Hij benadrukt het belang van 

pedagogische competenties van de educatieve medewerkers. “De 

educatieve medewerkers moeten”, aldus deze man, “pedagogisch 

gekwalificeerd zijn. Dat ontbreekt nu en dat is volgens mij de oorzaak 

waarom de godsdienstlessen ineffectief zijn”. Eén van de oudere leden 

klaagt over de huisvesting: “De huidige huisvesting is niet zo goed 

meer. Waarom heeft de moskee geen nieuwe huisvesting?”, aldus 

deze oudere participant.  

Na alle klachten, vragen en wensen van de leden gehoord te 

hebben, neemt de voorzitter, die tot dan toe heeft gezwegen, het 

woord en reageert op wat er gezegd is. De voorzitter zegt als reactie 

op de klachten dat op dit moment de lokalen bijna alle dagen van de 

week bezet zijn met allerlei sociaal-culturele en educatieve 

activiteiten. “Ik kom lokalen tekort”, zegt de voorzitter, en vervolgt: 

“Er ligt vanuit dìt moskeebestuur een aanvraag voor de uitbreiding van 

de huidige moskee bij het stadsdeel Bos en Lommer. Uitbreiding zou 

een tussenoplossing kunnen zijn”, aldus de voorzitter. Hij zegt dat er 

ook een aanvraag ingediend is om een nieuwe moskee te bouwen. 

“Zodra de gemeente een nieuw stuk grond aanwijst, komt er een 
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nieuw gebouw”, belooft de voorzitter en sluit vervolgens de 

ledenvergadering.  

 

Het is een doordeweekse dag in februari 2014. Deze ochtend 

staat de vergadering met een delegatie van de Stadsdeelraad-West op 

de agenda. De kantine is open. Niet de kantinemedewerker, maar de 

vrijwilliger die op het kruidenierwinkeltje past, opent de deur van de 

moskee. De imam heeft vroeg in de ochtend de moskee voor het eerst 

geopend, om met een groep moskeegangers het ochtendgebed te 

verrichten en heeft de moskee na het ochtendgebed weer afgesloten 

en verlaten. Deze ochtend vroeg, rond acht uur, maakt de 

kantinemedewerker de deur opnieuw open en zet thee en koffie klaar 

voor de mensen die binnenkomen. Water dient goed te koken, spreekt 

de kantinewerker in het Turks tegen zichzelf, maar wel hoorbaar57. 

Daarna begint hij met schoonmaakwerkzaamheden: eerst de vloer 

stofzuigen, daarna het zeil van de tafels even afnemen. Vandaag is de 

voorzitter ook vroeg, omdat de vergadering met de Stadsdeelraad aan 

het eind van de ochtend nog voorbereid dient te worden. Inmiddels is 

het inpandige kruidenierswinkeltje bij de ingang van de moskee ook 

geopend. Ook daar maakt de medewerker de vloer even schoon, 

waarna hij het zojuist door de bakker aangeleverde Turkse brood op 

de rekken legt. Hij overlegt heel even met de voorzitter. Er loopt een 

oudere Turkse buurtbewoner de kantine binnen, hij begroet de 

aanwezigen en zoekt een plek in de buurt van de tv. Even later komt 

een tweede oudere man binnen en voegt zich aan de tafel bij de eerste 

man die binnen kwam. Ze bestellen thee, die inmiddels gezet is. Even 

later komt nog iemand van middelbare leeftijd binnen lopen. Hij gaat 

apart zitten, en bestelt z’n thee in het Turks: “Theeman! mag ik één 

thee?”58 De voorzitter geeft de voorkeur aan koffie. “Laat men koffie 

                                                            
57 “çay suyu iyi kaynamali” (Voor een smakelijke en sterke Turkse thee). 
58 “çaycı! bir çay verirmisin?” (De voertaal in de moskee is doorgaans Turks).  
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brengen voor jou?”, vraagt de voorzitter mij. Net als veel Turkse cafés 

en moskeekantines in Nederland, verraadt de geserveerde oploskoffie 

dat ook in deze kantine de koffiecultuur geheel en al ondergeschikt is 

aan de theecultuur. “Nee, ik neem thee, wel ietsje lichter alstublieft.” 

Even later serveert de kantinewerker ons de warme dranken. De 

voorzitter knoopt spontaan gesprekjes aan met de ouderen die in de 

buurt van de tv zitten. Tegen elf uur komt de secretaris binnenlopen. 

“Meneer …., geef je een thee aan deze tafel, a.u.b.!”59, zegt de 

secretaris tegen de kantinemedewerker, nadat hij zich voegt bij de 

tafel van de voorzitter. Na het theeritueel verlaten de voorzitter en 

secretaris de kantine, en lopen naar de vergaderruimte achter de 

moskee bij de vrouwenafdeling. Op dat moment verlaat een Turkse 

vrouw met een boodschappentas met vers Turks brood het 

kruidenierwinkeltje.  

In de vergaderkamer maken de voorzitter en secretaris zich 

klaar voor de vergadering met de medewerkers van de Stadsdeelraad. 

“Helaas is de voorzitter van de vrouwenvereniging vandaag 

verhinderd”, aldus de voorzitter, nadat hij de vergadering geopend 

heeft het uitspreken van het gebed Bismillahirrahmanirrahim. Voor 

een reguliere vergadering van het moskeebestuur is zo’n opening 

gewen(st)d, voor de medewerkers van de stadsdeelraad is het 

bijzonder; zij zijn niet gewend een zakelijke bespreking met gebed te 

beginnen. De agendapunten worden ter plekke vastgesteld en hebben 

betrekking op de huisvesting van de moskee, op projecten over 

overgewicht en op projecten voor jongeren van het stadsdeel. Over 

het ruimteprobleem is er op het niveau van de Stadsdeelvoorzitter 

                                                            
59 “…. Efendi, bu masaya bir çay verirmisin, lütfen” In de manier van bestellen is onderscheid te 

horen tussen de bezoekers. Hoe hoger de positie in de organisatie, hoe beschaafder de 
bestelling wordt gedaan. Een gewone moskeeganger bestelt door: “Kardaş, bir cay ver” (“Broer, 
geef een thee”) of “Cayci bir cay ver” (“Theeman, geef een thee”). Het bestuur bestelt met: “…. 
Efendi, bu masaya cay verirmisin” (“Meneer, gevolgd door de naam van de ober, geeft u een 
thee aan deze tafel, alstublieft!”).  
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rechtstreeks contact. Ambtenaren van het stadsdeel lichten hun 

projecten toe. ‘Jong in West’ is een project met als doel de jongeren in 

West te binden aan de samenleving in het stadsdeel, en ‘Fresh in de 

les’ heeft als doel het overgewicht bij kinderen te bestrijden en 

gezonde voeding te bevorderen. De ambtenaren vragen of de moskee 

aan deze projecten mee zou kunnen en willen werken. In het kader 

van het project ‘Fresh in de les’ organiseert het Stadsdeel samen met 

scholen, de GGD en maatschappelijke organisaties in de maand 

oktober diverse activiteiten over gezondheid, voeding, beweging en 

sport voor kinderen. In de Kolenkitbuurt wonen relatief veel 

allochtone gezinnen die nog niet betrokken zijn bij dit project. Het 

Stadsdeel wil hiervoor samenwerken met de moskee, vooral met de 

vrouwenvereniging Hilal-Başak, omdat deze organisatie veel moeders 

en kinderen uit de buurt bereikt. De moskeevoorzitter en zijn 

secretaris reageren positief op de uitnodigende vraag van het 

Stadsdeel. “Recentelijk heeft de moskee bijvoorbeeld actief 

meegedaan”, zegt de voorzitter, “aan het ‘Oud Brood-project’, een 

innovatief project waarbij het kunstenaarscollectief Pink Pony Express, 

de lokale energie coöperatie Amsterdam Energie, de 

Landbouwuniversiteit Wageningen, de installeerder Enki Energy en de 

Mevlana moskee hebben samengewerkt om van oud brood gas te 

winnen.” Veel bewoners van Bos en Lommer hebben een Turkse of 

Marokkaanse achtergrond. Voor hen staat brood symbool voor alle 

voedsel, alle voedsel is door God gegeven en het mag daarom niet in 

de vuilnisbak gegooid worden, maar dient in de tuin gelegd te worden 

voor de vogels. Het probleem is echter dat daar niet alleen duiven en 

andere vogels, maar ook ratten en ander ongedierte op afkomt, waar 

omwonenden over klagen. Het Oud Brood-project is feestelijk 

geopend en loopt nog steeds. De Amsterdamse televisiezender AT5 

heeft er uitgebreid verslag van gedaan. “Vorig jaar heeft de Mevlana 

moskee ook samengewerkt met een stichting die kunst in de buurt wil 
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bevorderen. Een week lang zijn er films gedraaid op het plein van de 

moskee”, vertelt de secretaris van de Mevlana moskee. Met 

wederzijdse toezeggingen en een vervolgafspraak waar ook de 

Vrouwenvereniging Hilal-Başak bij zal zijn, wordt deze 

bestuursvergadering besloten. 

In de loop van de middag is het in de moskee langzamerhand 

drukker geworden. Naast degenen die in de kantine gesprekjes 

aanknopen en de thee verzorgen - voornamelijk voor oudere mannen 

- zijn er ook mensen die een krant lezen of tv kijken. In één van de 

zijvleugels van de gebedsruimte brengt een oudere Marokkaanse 

bezoeker zijn namiddag door, zittend op de vloer, de koran reciterend.  

3.4  Hilal-Başak Vrouwen organisatie  

De kennismaking vindt plaats tijdens de vergadering van het bestuur 

van Hilal-Başak. De voorzitter van de moskee loopt met me mee naar 

de vergaderkamer van de vrouwenvereniging. Alle stoelen om de 

ovale vergadertafel zijn deze middag bezet. In deze binnenruimte 

zonder ramen, valt de drukte meteen op. “Zusters”, begint de 

voorzitter in het Turks, “sorry voor de onderbreking in de vergadering. 

Mag ik jullie onze gast voorstellen. Hasan Yar, docent bij Inholland, 

doet bij VU een promotieonderzoek over onze moskee”, voegt hij 

eraan toe. Ik stel me voor en introduceer mijn onderzoek eveneens in 

het Turks. Een senior-bestuurslid keert haar gezicht naar de andere 

kant alsof zij de onderzoeker niet wil zien. De voorzitster van de 

vrouwenvereniging zegt haar medewerking aan het onderzoek toe. 

Met de toezegging dat twee bestuursleden geïnterviewd mogen 

worden, verlaten de moskeevoorzitter en ik de vergaderkamer van de 

vrouwenvereniging Hilal-Başak, ik met een zeer diepe indruk over de 

aanwezigheid van deze vrouwen en met heel veel vragen in mijn hoofd 

over het senior-bestuurslid dat oogcontact met mij bewust leek te 

vermijden. Zij was immers het enige bestuurslid dat ik van vroegere 
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projecten van de Vrouwenvereniging nog kende. Alle andere 

bestuursleden waren voor mij de nieuwe gezichten. Wat maakte dat 

zij mij negeerde? Juist van haar, als vroegere kennis, had ik een 

uitnodigend gebaar verwacht. Ongeveer een maand na deze 

kennismaking, observeer ik een kadertraining van Hilal-Basak. Een 

prima gelegenheid voor observaties. De voorzitster nodigt me uit om 

hun kadertraining bij te wonen, de één na laatste sessie die deze 

middag in het regiokantoor van Milli Görüş Noord-Nederland zal 

worden gehouden. Deze gelegenheid laat ik niet voorbijgaan. Anders 

dan de moskee en het Jongerencentrum, straalt het regiokantoor 

vooral zakelijkheid uit in haar uit twee verdiepingen bestaand modern 

bedrijfsgebouw. Verschillende secties van Milli Görüş hebben in het 

regiokantoor ieder een eigen werkruimte, zo ook de Vrouwenafdeling. 

Daarnaast zijn er vergaderkamers en verschillende grote zalen.  

Ongeveer vijftien kaderleden van Hilal-Başak zijn aanwezig. De 

trainer geeft een werkdefinitie van ‘eer’ en ‘trots’, en legt - na de uitleg 

van het trainingsprogramma en de werkwijze - de nadruk op de 

behoefte aan erkenning en waardering van elke mens, in welke sociale 

rol dan ook. Na haar inleiding geeft zij de deelnemers de opdracht om 

in tweetallen gesprekken met elkaar te voeren, over waar ze trots op 

zijn en wat ze motiveert in hun vrijwilligerswerk. Na een halfuur 

werken in subgroepen, presenteren de tweetallen het verslag van hun 

gesprek met behulp van flipover-vellen, die ze op muur hangen. In de 

tweetallen zijn verschillende activiteiten genoemd waarop ze trots 

zijn. De besproken en gepresenteerde activiteiten waar men trots op 

is of die motiveren tot actie zijn divers - van ziekenbezoek tot 

empowerment, van ‘Gezond Leven en Bewegen’ van kinderen, tot 

opvoeding en het erbij betrekken van jongeren in West. Men vindt het 

ziekenbezoek aan huis ontzettend belangrijk. Patiënten voelen zich 

heel prettig als iemand uit Hilal-Başak bij hen op bezoek komt. ‘Ieder 

persoon telt, iedereen is in dit leven belangrijk en mag niet verloren 
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gaan’, is het uitgangspunt van de aanwezigen. Het project ‘Gezond 

Leven en Bewegen’ is een heel leuke activiteit voor de kinderen in de 

buurt. De gemeente organiseert het project, Hilal-Başak werkt mee 

door ouders en hun kinderen uit de eigen achterban te stimuleren mee 

te doen, en door de moskee en het moskeeplein ter beschikking te 

stellen. Zij geven les en willen voor de kinderen ook leuke dingen doen. 

Spelenderwijs werken aan de gewenste doelen werkt veel makkelijker. 

Dat geldt ook voor het project ‘Jong in West’. Het Stadsdeel 

Amsterdam-West is de kartrekker en facilitator. Aan dat project werkt 

Hilal-Başak ook mee, nu met een groep van ruim 150 kinderen van hun 

weekendschool. Ze vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren het 

gevoel krijgen dat de samenleving er voor hen is en dat zij er een 

onderdeel van zijn. Hilal-Başak ondersteunt daartoe het initiatief voor 

een gemeenschappelijke pedagogische aanpak van alle 

opvoedpartners: ouders, scholen, instellingen en 

vrijwilligersorganisaties die met kinderen en jongeren uit de buurt 

werken. Als laatste waar ze trots op zijn, noemen ze hun culturele 

gebruiken, zoals Ashura 60 en Hayir-çarşısı.61 Al nemen de 

voorbereidingen hiervoor soms weken in beslag, het zijn de leukste 

activiteiten waar men trots op is. Er wordt een grote groep vrouwen 

geactiveerd die thuis allerlei brei-producten en bakproducten 

meenemen. Deze worden verkocht onder de gehuurde tenten en 

kraampjes op de benefit-markt op het plein van de moskee. Een groep 

van vier of vijf vrijwilligsters bakt op de dag zelf warme Turkse deeg-

gerechten, zoals Turkse pizza en pannenkoeken en verkopen die aan 

bezoekers van de benefit-bijeenkomst, dat zijn vaak de 

moskeebezoekers en de buurtbewoners. Een deel van de inkomsten 

                                                            
60 Ashura is de 10e dag van Muharram, de eerste maand van de islamitische jaartelling. Het is 
tevens de dag van de herdenking van het martelaarschap van Imam Husain (kleinzoon van de 
profeet Mohammed) die door Yazid bin Mu’awiya, de tweede koning van Oemayyaden-
dynastie, werd gedood. 
61 Goede-doelen-markt. 



83 
 

gebruiken ze voor de bekostiging van de eigen activiteiten van Hilal-

Başak, een ander deel gaat naar derde-wereld landen, en als er nog 

wat over blijft gaat dat naar de moskee. Hilal-Başak deelt bij deze 

benefit-gelegenheid duizend kopjes Ashura-gerechten gratis uit zowel 

aan de bezoekers als aan de buurtbewoners, ongeacht of ze al dan niet 

Turkse moslim zijn. Na de vragen en de samenvattingen van de trainer 

van deze kadertraining, sluit de bestuursvoorzitter de trainingssessie 

met een toezegging: “Dames, ik heb goed nieuws: we gaan een nieuwe 

functie creëren die over gezinszaken gaat – de gezinswerker. De 

problemen nemen toe en de imam alleen kan niet alle vragen aan. De 

gezinswerker is een maatschappelijk werkster of een pedagoog die 

gaat samenwerken met opvoedondersteuningsorganisaties zoals het 

‘Moeder & Kind Centrum’, maar ook met zorginstellingen”, aldus de 

jonge voorzitster, die nog maar net in deze functie is gekozen. In het 

doen en laten van Hilal-Başak zijn verschillende rollen en 

zorgmomenten waar te nemen. Als kaderleden voelen zij zich 

verantwoordelijk om de deskundigheid van henzelf en van hun 

vrijwilligers op peil te houden voor het vrijwilligerswerk. In die rol 

organiseren zij kadertrainingen. Als leden van een religieuze 

minderheidsgroep vieren zij verschillende religieuze momenten met 

de andere leden van de gemeenschap samen. Hierin lopen 

‘gezelschap’ en ‘spiritualiteit’ in elkaar over (denk aan de Ashura-

viering). Als moeders van opgroeiende kinderen zetten zij zich ook in 

georganiseerd verband van de moskee in voor de opvoeding en 

ontwikkeling van de Turks-Nederlandse kinderen en jeugdigen in de 

wijk. Als ‘lotgenoten’ vangen zij migrantenvrouwen met verschillende 

vragen en noden op en streven zij al dan niet samen met andere 

vrouwengroepen in de wijk, naar empowerment. Hier zie ik een soort 
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‘heropbouw’ van een plaats in de samenleving62 en het vinden van 

hoop en kracht door samen te zijn, door het opnieuw ontdekken van 

bepaalde religieuze rituelen, door herinterpretatie van traditionele 

waarden en door betrokkenheid op de actuele situatie van hun 

achterban.  

3.5  Katre-i Hilal - Meidenclub 

De vrouwenvereniging Hilal-Başak heeft voor haar jonge achterban 

een aparte meidenclub opgericht, genaamd Katrei Hilal. Daar lezen ze 

in een groep van vier à vijf meiden samen een boekje. Op de 

filmavonden, tweemaal per maand, bekijken ze een film en bespreken 

die samen. Vanavond zijn de meiden weer bij elkaar. Terwijl ze aan een 

çiğ-köfte 63 zitten, praten ze met elkaar over een stadswandeling die 

ze in het centrum van Amsterdam gemaakt hebben, en wat ze daar 

allemaal gezien hebben. Men wisselt ervaringen uit dat er in deze 

wandelgroep veel geleerd is over Amsterdam en over Nederland. De 

meiden organiseren kampen voor ongeveer veertig meiden. Ze 

organiseren ook een enkele keer een stadswandeling voor de jongste 

meiden, tussen de 12 en 14/15 jaar. Ze doen soms een rondvaart, en 

gaan daarna de stad in. “We gaan naar het Rijksmuseum en een 

museum dat daar in de buurt ligt, wat was de naam ook al weer?”, 

vraagt Zehra zich af. “Het Van Gogh museum”, herinnert zich een 

ander. Ze zijn ook een keer naar zee geweest, maar ook naar de 

Kalverstraat, dit keer niet om te winkelen, maar om over de 

geschiedenis en de architectuur van de Kalverstraat en omgeving te 

praten. Terwijl ze hun ervaringen uitwisselen over de 

stadswandelingen, is de çiğ-köfte, die in een hoekje door een groep 

van twee meiden zelf wordt gemaakt, eindelijk klaar om te serveren. 

                                                            
62 Met de migratie raakt de migrant (en tot op bepaalde hoogte ook hun nakomelingen) de 
oude vertrouwde samenleving en de bestaande plaats in de samenleving kwijt. Migratie leidt 
tot shifting in het leven van de migrant.  
63 çiğ-köfte bestaat uit handmatig bereid rauwe hapjes van gemalen tarwe, vlees en kruiden  
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Eén van de meiden serveert de çiğ-köfte die zeer heet is, terwijl de 

anderen frisdrank en ayran64 uitdeelt. Het is tijd voor muziek wanneer 

ieder van de çiğ-köfte geniet. Eén van de meiden speelt saz 65. De 

liedjes kiezen ze zelf, ter plekke; gewoon muziek die ze zelf leuk 

vinden. Na de saz komt de çiğ-köfte-party langzaam tot een eind.  

3.6  Het Jongerencentrum MGT 

Het Jongerencentrum MGT was gehuisvest in een zijvleugel van een 

oud troosteloos schoolgebouw. Het gebouw wordt opgefleurd door 

bedoeïen-achtige tenten buiten en de sfeer binnen. Het 

Jongerencentrum is in 2015 verhuisd naar een laagbouw pand in 

dezelfde straat, op een steenworp afstand van het oude gebouw. Het 

nieuwe gebouw oogt mooier en is beter onderhouden dan het oude, 

maar ligt afgelegen tegenover de metrolijn en het viaduct. In 

tegenstelling tot de Mevlana moskee ligt het Jongerencentrum nu niet 

langer meer in het midden maar bevindt zich aan de rand van de buurt.  

  De binnenruimte van het Jongerencentrum bestaat uit een 

grote zaal met een kantine. Aan de zijkant zijn enkele kleinere ruimtes 

die voor groepsgesprekken en vergaderingen worden gebruikt. 

Helemaal achter in de grote zaal is er een zeer kleine ruimte ingericht 

als gebedsruimte, voor het geval dat een bezoeker, een bestuurder of 

medewerker wil bidden; die hoeft dan niet helemaal naar de moskee. 

In de grote zaal kijkt een grote groep jongeren de voetbalwedstrijd die 

op een grote home-cinema-achtig beeldscherm wordt geprojecteerd.  

We worden uitgenodigd ons kennismakingsgesprek voort te 

zetten in een rustige ruimte, in één van de zijkamers van de grote zaal. 

Het geluid van de speaker van de wedstrijd stoort hier minder, behalve 

als er een doelpunt (lijkt te) word(en)t gescoord. De vice-voorzitter 

                                                            
64 Ayran is een  Turkse drinkyoghurt. 
65 De saz is een Turks muziekinstrument met een lange snaar; de saz wordt vooral bespeeld bij 

het zingen van Turkse volksliederen en klaagliederen. 
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vertelt: “Sinds haar oprichting in 1990 is ons Jongerencentrum 

uitgegroeid tot een serieuze vrijwilligersorganisatie met een tiental 

ervaren vrijwilligers die de activiteiten organiseren.”. Hij vervolgt: “De 

organisatie vervult haar taken door steeds meer samen te werken met 

algemene organisaties en instellingen, waaronder het Dagelijks 

Bestuur Bos en Lommer, de GG&GD, de politie, scholen, Capabel66, het 

Moeder & Kind centrum en diverse migrantenorganisaties.” Een ander 

bestuurslid vult aan: “Zo komen deze organisaties vaak bij ons over de 

vloer voor samenwerking, voorlichting en informatie”. Eén van de 

bestuursleden verwijst naar hun jaarverslag en een aantal folders voor 

meer informatie: “Het is niet alleen belangenbehartiging, maar ook 

opvang, steun en begeleiding van de doelgroep. De sociaal-culturele 

en educatieve activiteiten voor en met jongeren krijgen veel aandacht. 

Zo zijn er weekendbijeenkomsten, er is huiswerkbegeleiding, seminars 

worden georganiseerd, en jongeren kunnen sporten in bijvoorbeeld 

een voetbalteam en in zwemgroepen. Ook zijn er soosavonden en 

huiskamergesprekken. Het Broer-Broertje project (abi-kardeş-project) 

heeft veel effect”, vult een derde bestuurslid aan.  

Eén van die huiskamergesprekken heb ik geobserveerd. Het was 

op een zaterdagavond eind november 2013 bij één van de vrijwilligers 

van het Jongerencentrum thuis. De groep bestaat uit achttien 

jongeren in leeftijd variërend van 15 tot 26 jaar. Behalve de voorzitter 

en het dagelijks bestuur van het Jongerencentrum, zit iedereen nog op 

een school voor voortgezet onderwijs, voor Middelbaar 

Beroepsonderwijs (MBO) of – zoals een enkeling - voor Hoger 

Beroepsonderwijs (HBO). De bankstellen met twee of drie zitplaatsen 

bieden vanavond verre van voldoende zitplaatsen voor alle achttien 

gasten. Als oudste gast deel ik samen met een aantal oudere 

bestuursleden één van de banken. De rest, vooral jonge adolescenten, 

                                                            
66 Capabel is een landelijke educatieve organisatie voor inburgeringscursussen en 

staatsexamens. http://www.capabeltaal.nl.  

http://www.capabeltaal.nl/
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zit in de kring op de grond op kussens, volgens een traditionele Turkse 

gewoonte. De kussens zorgen niet alleen voor het gemak voor 

degenen die uren op een tapijt op de grond moeten zitten, maar 

symboliseren tevens de waardering en aandacht van de gastheer voor 

zijn gasten.67 Na een korte inleiding van de gastspreker van de avond 

over ‘Jeugd en Samenleving’, wordt er frisdrank, thee en taart 

geserveerd door de jonge gastheer. Er ontstaat een gesprek naar 

aanleiding van de inleiding. Het kennismakingsgesprek zet zich onder 

het genot van thee voort. Het is rond kwart voor elf ‘s avonds wanneer 

ik de bijeenkomst verlaat en op weg ga naar het treinstation. Eén van 

de bestuursleden biedt mij een lift naar het station aan en haast zich 

daarna terug naar het gesprek van zijn vrienden in de huiskamer; een 

gesprek dat naar verwachting nog zeker een uur zal duren. 

3.7   Iftar: maatschappelijk ritueel in wording 

Het is een reguliere vastendag in de maand Ramadan, in juli 2014. De 

moskee heeft op het plein een Iftar-tent opgezet. Mensen zitten hier 

en daar in kleine groepjes van twee tot vijf mensen en zijn met elkaar 

in gesprek. Twee autochtone buren, ouders van de eigenaar van de 

aan de moskee grenzende sportschool, zeggen dat ze de tent mooi 

vinden. Ouders schromen niet hun privé-ervaringen met de 

moskeevoorzitter en de zijnen te delen, zoals de vakantie van hun 

dochter laatst in Turkije. Ze maken grapjes over de verbouwing van het 

plein en de putjes die hier en daar nog open liggen.  

                                                            
67 Deze zit-houding is niet alleen een alternatief voor de situaties waarin de 3+1(+2) bankstellen 
aan een groot aantal gasten geen comfort kunnen bieden, maar behoort tevens tot een traditie 
van huisinrichting die vooral door de jongere generatie van Milli Görüş kringen herontdekt is. 
Deze jongere generatie heeft aan deze traditie een betekenis verleend van een alternatief voor 
de consumptiedwang van het kapitalisme. Deze herontdekking wordt nog eens ‘gezegend’ door 
de theologische discussies waardoor MGAW-jongeren zich laten inspireren, die verwijzen naar 
een uitspraak van de profeet. De profeet zou gezegd hebben dat ‘er voor degenen die in de 
laatste fase der tijden één van zijn tradities laat leven, een beloning gelijk aan die van honderd 
martelaren krijgt’. Het huis van de profeet was eenvoudig ingericht en hij zat op vloer (Gencer, 
2014). 
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Het loopt tegen het einde van de dag. De avond breekt zo aan, 

en de maaltijden moeten nog opgehaald en klaargezet worden voor 

de gasten, zo te zien voornamelijk uit de Turkse achterban samen met 

enkele autochtone Nederlandse en andere allochtone buurtbewoners. 

Een tweetal vrijwilligers bewegen zich samen in de richting van hun 

bestelbus om de maaltijden op te halen. De trage bewegingen van 

zitten, opstaan, lopen en het spreken van de mensen van de moskee 

op het plein vallen op, kennelijk als effect van het vasten op deze lange 

zomerdag. Er heerst een rustige sfeer. Eén van de vrijwilliger deelt mee 

dat vanavond de tv-ploeg van de TV5 aanwezig zal zijn, een Turkse tv 

zender uit Istanbul, gelieerd aan de Milli Görüş -beweging.  

Het is nu rond acht uur in de avond. Dat betekent dat er nog 

twee uren te gaan zijn vóór zonsondergang; een prima gelegenheid 

voor een buurtwandeling naar het Jongerencentrum MGAW. De zon 

schijnt, het was een warme namiddag en een zwoel begin van de 

avond. Overdag is het op het Bos en Lommer-plein, net aan de 

overkant van de Ring, erg druk, vanwege de weekmarkt en de winkels. 

Onder de Turkse bewoners van Amsterdam had deze markt vanwege 

haar lage ligging de naam Çukur pazarı68. De markt was aan de oost- en 

zuidkant alleen met trappen bereikbaar. Het was een groot laag veld 

ten opzichte van het Bos en Lommer-plein zelf, waar de tramhalten 

zich bevinden, en de weg met een brug over de A10. In een zijstraat 

van het Bos en Lommer-plein zijn nog relatief veel mensen buiten. 

Degenen die nu buiten ‘rondhangen’, vallen vanwege hun uiterlijk op: 

mannen met djellaba’s of vrouwen met hoofddoeken. Sommigen zijn 

aan het wandelen, alleen of in groepjes, sommigen zitten op de 

bankjes op de stoep; kinderen fietsen rond. Hier en daar is een enkele 

autochtone Nederlander. De één loopt naar zijn auto, de ander laat de 

hond uit en weer een ander is in gesprek met een voorbijganger. Na 

                                                            
68 Çukur pazarı is letterlijk Lage markt / hol-markt, en verwijst naar de lagere ruimtelijke ligging 

van de markt dan het straatniveau. 
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een wandeling van tien minuten vanaf de moskee bereik ik het 

Jongerencentrum aan het andere eind van de Kolenkitbuurt. Ook hier, 

op het plein voor het Jongerencentrum, zitten groepen mensen op de 

banken buiten. Ze wachten op het aanbreken van het uur om de 

vasten te breken. Jongeren verzamelen zich om naar de moskee te 

gaan voor het breken van de vasten. Het is rond negen uur deze avond 

als de jongeren zich langzamerhand bewegen richting de Iftar-tent.  

Op de terugweg kies ik weer voor een wandeling door de 

buurt. Ook nu nog, op dit late tijdstip, zijn relatief veel mensen op 

straat, voor hun deur, om het laatste uur van deze vastendag samen 

door te brengen. Het verschil met een uur geleden is dat nu de straten 

minder druk zijn. Een ander verschil is dat er uit de keukens van de 

huizen een heerlijke geur van gerechten opstijgt. Een teken dat velen 

(waarschijnlijk vooral vrouwen) de Iftar-maaltijd aan het voorbereiden 

zijn. Op het plein van de moskee haast Zehra zich ook naar haar 

meidenclub om hen bij de Iftar-bijeenkomst te vergezellen. Even later 

komt een ander bestuurslid van de Vrouwenvereniging ook langs. Bij 

de moskee aangekomen, nemen de vrouwen zoals te doen gebruikelijk 

een andere ingang dan de mannen.  

De genodigden komen uit de achterban, het zijn 

buurtbewoners en ze behoren tot de netwerken van het Stadsdeel. 

Ondanks de zomervakantie is de opkomst hoog. Zo te zien zijn er ruim 

tachtig gasten.69 Bij de Iftar-tent aangekomen, blijkt de voorzitter van 

het Regiobestuur Milli Görus Noord-Nederland ook één van de 

genodigden. De voorzitter wordt door de aanwezige tv-ploeg 

geïnterviewd. Daarna verwelkomt hij de aanwezigen. De directeur van 

het Regiobestuur houdt een korte speech over vasten als teken van 

solidariteit met armen en buren. De tafels zijn gedekt, en op de tafels 

staan water, dadels, een voorgerecht, het hoofdgerecht en Turks 

                                                            
69 Het bestuur van de moskee telt de stoelen die ze klaar leggen. Alle stoelen (80) waren die 

dag bezet. 
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brood. De zon gaat zo onder, de reden waarom iedereen bij één van 

de drie lange tafels aanschuift en op Adhan70 wacht als aankondiging 

van het avondgebed, dus ook de tijd van het begin van de Iftar-

maaltijd, zal inluiden. De Iftar-tent van het plein is nu geheel gevuld 

met gasten. Een aantal minuten later wordt de Adhan verricht door de 

muezzin van de moskee. Na de Adhan breken de tafelgenoten hun 

vasten door een glas water of een dadel te nuttigen, waarna de soep 

van de dag volgt als hoofdgerecht. Onder het genot van deze Iftar-

maaltijd worden gesprekken aangeknoopt met de tafelgenoten. Naast 

vooral de Turkse deelnemers aan deze Iftar, zijn er ook deelnemers 

met andere etnische en religieuze achtergronden. Er heerst een 

feestelijke stemming. De Iftar wordt afgesloten met een dankgebed. 

Na de Iftar haasten de meesten zich naar de gebedsruimte om samen 

het avondgebed te bidden. Na het avondgebed lopen sommigen naar 

hun auto’s in de nabije straten, anderen lopen door naar huis. Voor de 

blijvers wordt thee geserveerd door de moskee. Onder het genot van 

thee, koffie of frisdrank zijn de bezoekers nog enige tijd in gesprek met 

elkaar.  

Iftar krijgt in toenemende mate betekenis voor de 

betrokkenen als een manifestatie van een religieuze minderheid 

enerzijds, en een middel om met de maatschappelijke omgeving te 

communiceren anderzijds. De moskeegemeenschap heeft van een 

ritueel als dat van de Iftar, die oorspronkelijk de beleving van 

spiritualiteit van de individuele vastenden bevorderde, een public 

event gemaakt. De functie van de Iftar, zoals die van de Mevlana 

moskee, is van een reflectieve spiritualiteit van het individu 

verschoven naar een maatschappelijke gebeurtenis (Sunier, 2012). 

                                                            
70 Oproep tot islamitisch gebed, vijf maal daags. 



91 
 

3.8 Tot slot 

In dit hoofdstuk heb ik op basis van indrukken, verkregen door middel 

van participerende observaties tijdens mijn veldwerk, een beeld 

geschetst van een lokale Turkse moskee-organisatie in de wijk 

Amsterdam-West.  

Met haar vier sub-organisaties is de moskeeorganisatie Milli 

Görüş Amsterdam-West aanwezig als een belangrijk trefpunt en 

aanspreekpunt in het sociale leven van de buurtbewoners. De stem 

van de gewone man en vrouw van deze moskee-gemeenschap, althans 

van de Turkse buurtbewoners, vindt er weerklank. Men ziet de 

problemen en uitdagingen in Amsterdam-West, voornamelijk die van 

de wijk Bos en Lommer en de Kolenkitbuurt, ontwikkelt daar een 

respons voor, die men vorm geeft in een scala aan activiteiten. Met 

deze vier sub-organisaties van MGAW doet een instituut (Dekker & 

Stoffels, 2009:55) haar intrede, namelijk waqf. De Awqaf (meervoud 

van waqf) zijn autonome goede-doelenorganisaties71 en komen tot 

stand door de inzet van individuen en groepen. Individuen en groepen 

doneren schenkingen, giften en vermogen aan goede doelen 

organisaties met activiteiten als hulpverlening aan armen en 

zwakkeren, en het bevorderen van wetenschap, literatuur en de 

kunsten evenals het construeren van een (betere) infrastructuur.72 

(Yazir, 1950). Al zijn vele klassieke functies van de Awqaf in de 

moderne tijd overgenomen door de overheid, de Waqf wordt nog 

steeds als een nobele zaak beschouwd waarbinnen sociale waarden 

                                                            
71 Waqf vertoont enige gelijkenis met het christelijke Caritas-denken. 
72 De awqaf-instellingen worden gebruikt om scholen en universiteiten te ondersteunen en 
publicaties te verzorgen, zonder tussenkomst van de overheid. Ook zijn ze actief op het terrein 
van ziekenzorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen, 
maatschappelijke hulp, sociale verzekering, wezen- en weduwenhulp, welzijn, educatieve 
activiteiten, sport, ruimtelijke publieke werk zoals wegen, bruggen, badhuizen en 
waterschappen, gemeentelijke werken, hygiënische diensten binnen steden en dorpen, en het 
beschermen van dieren en hun welzijn. Bij dit laatste horen ook die stichtingen die als doel 
hadden dieren, zoals bijvoorbeeld vogels en wolven, in koude winterdagen van voer en vlees te 
voorzien. 
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concreet vorm krijgen. De Awqaf-traditie is door een actieve 

aanwezigheid van de moderne staat in het maatschappelijk leven niet 

geheel verdrongen. Een aantal van deze activiteiten is als het ware 

herontdekt (misschien nooit helemaal weggeweest) en vormt één van 

de kenmerkende aspecten van het werk van de organisatie van Milli 

Görüş Amsterdam-West.  

Wanneer de buurtwandeling geheel achter de rug is, blijft een 

bepaald beeld hangen en dat is dat men hier te maken heeft met een 

moskeeorganisatie die een deel is geworden van de wijk Bos en 

Lommer. De bestuurders en vrijwilligers van deze moskeeorganisatie 

zijn religieus en maatschappelijk betrokken personen, zowel binnen 

eigen organisatie als daarbuiten. Zowel tijdens als na de 

buurtwandeling, doet een vraag zich nadrukkelijk voor en houdt mij 

bezig: wat voor betekenis krijgt al deze inzet in de perceptie van deze 

kaderleden?   



93 
 

4 Kaderleden in beeld  
 

Hieronder volgt het verhaal van de geïnterviewde kaderleden van Milli 

Görüş Amsterdam-West (MGAW), allen bestuursleden van de vier sub-

organisaties van MGAW. Deze kaderleden hebben elk een eigen 

biografie waarvan het verhaal over hun participatie in de moskee een 

onderdeel is. Ik begin met de portretten van drie sleutelfiguren uit het 

Jongerencentrum MGAW, gevolgd door de portretten van de twee 

sleutelfiguren van de Vrouwenvereniging Hilal-Başak, daarna komen 

de twee portretten van de Mevlana moskee en als laatste één portret 

van de Meidenclub Katre-i Hilal. De namen van de geïnterviewde 

kaderleden zijn in de portretten geanonimiseerd.73  

4.1 Portretten van de kaderleden van het Jongerencentrum van 
MGAW 

4.1.1 Portret van Ertuğrul T., Informaticus, 26 jaar 

Ertuğrul is vice-voorzitter van het Jongerencentrum MGT.74 Hij is 

geboren in Sivas, een stad in Centraal-Turkije, en is op zijn 16e naar 

Nederland gekomen. Hij werkt nu als software ingenieur bij een 

Nederlands IT-bedrijf. Godsdienstlessen op de basisschool in Sivas 

daar gelaten, heeft Ertuğrul zijn kennis van de islam niet te danken aan 

een bepaalde erkende reguliere opleiding. Hij kan gezien worden als 

een autodidact. Hij heeft veel boeken over islam bestudeerd en 

lezingen, seminars en gesprekskringen bijgewoond. 

Samen met andere bestuursleden en vrijwilligers van het 

Jongerencentrum besteedt Ertuğrul veel uren aan zijn 

                                                            
73 In hoofdstuk 2 ‘Opzet en uitvoering van het onderzoek’ is de werkwijze om te komen tot 
deze portretten uitvoerig beschreven. 
74 De officiële naam van het Jongerencentrum is ‘Jongerencentrum MGT’, de 
jongerenorganisatie van MGAW maar het wordt in social media ook de naam ‘Jongerencentrum 
MGAW’ gebruikt. Ik heb die praktijk recht willen doen en gebruik hier in dit onderzoek beide 
namen door elkaar zoals de jongeren zelf deze twee namen ook door elkaar gebruiken. 



94 
 

vrijwilligersactiviteiten. Hij organiseert samen met zijn mede- 

bestuursleden huiswerkbegeleiding en voorlichting op het gebied van 

politiek. Wat huiswerkbegeleiding betreft helpen het 

Jongerencentrum en de scholen elkaar, vooral op het gebied van 

lesmateriaal. Van scholen krijgt Ertuğrul lesmateriaal en boeken. Aan 

MBO-studenten biedt het Jongerencentrum een stage-mogelijkheid. 

Omdat Ertuğrul wil dat zijn doelgroep op de hoogte blijft van de 

politieke ontwikkelingen in Nederland, verzorgt het Jongerencentrum 

voorlichtingsbijeenkomsten op dit gebied. Naast activiteiten op het 

gebied van onderwijs en politiek krijgen ook bezoekactiviteiten zoals 

kraambezoek, ouderenbezoek en bezoek aan gedetineerden veel 

aandacht. De politiek zoekt ook het Jongerencentrum op. 

Op verschillende manieren vinden instellingen en organisaties 

van buiten hun weg naar het Jongerencentrum. Er zijn programma’s 

die het Jongerencentrum verzorgt in samenwerking met de GGD, met 

de politie en met andere relevante maatschappelijke organisaties. 

Voor interreligieuze samenwerking participeert het Jongerencentrum 

in het ‘Bos en Lommer Interreligieus Beraad’ (BLIB), waar één van de 

collega-bestuurders van Ertuğrul een tijd lang secretariaatswerk heeft 

gedaan. 

In Nederland is de beeldvorming over islam en moslims niet 

positief en dat heeft een negatieve invloed op zijn doelgroep, volgens 

Ertuğrul. In zijn Jongerencentrum werkt hij aan de versterking van het 

zelfvertrouwen van de jongeren. Hij beschrijft de reactie van zijn 

jongeren: “Het kind trekt zich terug in z’n eigen schild als een 

natuurlijke reactie op de propaganda die de media maakt.” Ertuğrul 

streeft naar het creëren van een tegen-imago tegen deze negatieve 

representatie. Volgens hem is de ware islam anders. Ertuğrul wil dat 

zijn jongeren inzien dat hun godsdienst niet een kwade godsdienst is 

en dat hun godsdienst niet een zwakke godsdienst is. Dat besef 

versterkt volgens hem de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van de 
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jongeren. Jongeren voelen zich volgens Ertuğrul thuis bij het 

Jongerencentrum van MGAW, omdat het hen de mogelijkheid van 

herkenning biedt (ze zijn er als Turks-Islamitische Nederlanders onder 

elkaar) en omdat er rolmodellen aanwezig zijn (oudere jongeren die 

hun weg in de Nederlandse samenleving gevonden hebben). Jongeren 

zien het centrum volgens hem als een toevluchtsoord. Het blijkt dat de 

reden vooral een warme sfeer is die de jongeren bij het 

Jongerencentrum MGT aantreffen. Het Jongerencentrum is in zijn 

beleving een plaats waar jongeren zelfvertrouwen krijgen, omdat zij 

andere Turkse jongeren zien die iets willen doen, die een opleiding 

volgen, die niet met een minderwaardigheidsgevoel thuis zitten, die zich 

thuis voelen in Nederland, die in de gelijkwaardigheid van mensen 

geloven.  

In het Jongerencentrum ontstaat volgens Ertuğrul ook een 

mogelijkheid om maatschappelijk succesvol te zijn. De reden van dat 

succes is volgens hem dat jongeren in het Jongerencentrum ervaren 

dat zij niet vernederd worden, dat zij net als anderen succesvol kunnen 

worden, en dat zij een belangrijke positie in de samenleving kunnen 

bereiken. Vanuit een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen kan de 

jongere volgens Ertuğrul zeggen: “Vriend, ik besta in deze samenleving 

met mijn geloof, met mijn cultuur. Of je nu wilt of niet, ik ga een 

bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze samenleving met mijn 

eigen geloof, met mijn eigen cultuur.” Ertuğrul gaat er van uit dat 

moslims een realiteit zijn in de Nederlandse samenleving. Moslims 

kunnen volgens hem een bijdrage leveren zodat het met de 

samenleving nog beter gaat. Daar zijn in zijn perceptie twee 

voorwaarden voor nodig. Een ‘ontwaakte ik’ die leidt tot een sterke 

identiteit en een uitnodigende samenleving. Hij is van mening dat de 

inzet voor de ander een plicht is die hoort bij het samen leven. Voor 

de aanpak van maatschappelijke problemen is het in zijn perceptie erg 

belangrijk dat jongeren de ruimte krijgen van de samenleving. Verder 
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benadrukt hij de rol van identiteitsontwikkeling. Zonder een sterke 

identiteit en zonder ruimte om die bijdrage te leveren, trekken 

jongeren zich terug achter hun eigen schild, volgens Ertuğrul. 

Ertuğrul vindt dat de aanpassing wederzijds zou moeten zijn. 

Ertuğrul: “We vinden assimilatie niet logisch.” Hij vervolgt: “Wij zullen 

ons aanpassen en zij zullen zich aanpassen. Zij zullen onze cultuur, ons 

geloof respecteren en wij zullen hun cultuur, hun geloof respecteren.”  

Ertuğrul rekent in zijn werk op de werking van het geweten. Volgens 

hem gaat het geweten van een mens niet volledig dood. Hij gebruikt 

de metafoor van het vuur om de goede kern die in elke mens besloten 

ligt, te beschrijven. Volgens hem zal het vuur weer opvlammen 

wanneer het opgerakeld wordt, hoezeer men de gloeiende kooltjes 

ook bedekt. Ertuğrul betreurt het wanneer hij mensen ziet die geen 

vrijwilligerswerk doen; het doet hem verdriet mensen te zien die 

alleen voor zich zelf leven, die niet maatschappelijk actief zijn, die 

doelloos en gedesoriënteerd rondlopen. Ertuğrul is er duidelijk over 

dat mensen met problemen geholpen dienen te worden. “Wanneer 

iemand een probleem heeft, of hij nou moslim is of niet, moet hij 

geholpen worden”, aldus Ertuğrul. Hij ervaart dat hij met zijn 

Jongerencentrum de problemen van jongeren soms beter kan 

aanpakken dan professionele hulpverleners. Ertuğrul: “Er zijn 

problemen tussen ouders en kinderen.” Die situatie heeft volgens hem 

z’n weerslag op schoolresultaten. Er zijn ook problemen die ouders en 

Jeugdzorg ondanks hun grote inzet niet kunnen oplossen. De reden 

daarvan is volgens hem de onvoldoende bekendheid van Jeugdzorg 

met de cultuur van Turkse mensen. De interventie van Jeugdzorg 

werkt daarom bij het gezin soms averechts. 

Ertuğrul somt een aantal hoofdproblemen van jongeren op. 

Eén daarvan is verslaving aan tabak en drugs. Dit is volgens hem ook 

een probleem van de overheid. Ertuğrul organiseert activiteiten ter 

bestrijding van de verslaving. Een ander probleem voor hem betreft de 
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kritiekloze houding van mensen, in zijn woorden de ‘kudde’-

psychologie. De mens ‘ontwaakt’ pas wanneer hij zich bevrijdt van de 

‘kudde’-psychologie, volgens Ertuğrul. De ontwaakte mens is volgens 

hem de mens die kan bevragen, die zijn tijd niet doorbrengt met 

zinloze dingen. 

Volgens Ertuğrul is er bij de begeleiding van de jeugd behoefte 

aan een ander soort relatie, namelijk een relatie zoals die van vrienden 

of familie. Hij beschrijft die relatie: “Broers die samen met hem 

optrekken, mee eten, drinken, hem meenemen naar bepaalde 

programma’s, hem als voorbeeld zijn….” Hij beschrijft zijn werkwijze: 

“Hij komt hierheen. We schenken een kop thee en voeren een gesprek. 

Als een grote broer, als een vriend luisteren we naar zijn problemen.” 

De binnenkomende jongeren hebben volgens hem voorbeeldfiguren 

nodig. Voor Ertuğrul is een rolmodel voor de jeugd erg belangrijk, 

omdat een levend voorbeeld meer inspireert dan ergens over lezen, te 

meer omdat het “vooral in deze tijd niet mee valt om goed te zijn.” 

Ertuğrul stelt dat niemand perfect is en hij raadt zijn jongeren aan van 

ieder rolmodel alleen de goede kanten als voorbeeld te nemen. 

Ertuğrul zelf heeft de positieve werking van goede rolmodellen in z’n 

eigen leven aan den lijve ervaren. De verhalen van de profeten 

bijvoorbeeld hebben voor hem inspirerend gewerkt als het gaat om de 

inzet voor de ander, en het oefenen van geduld. Hij zelf ziet 

hoofdzakelijk de profeten als rolmodel. Allereerst de profeet 

Muhammed.75 Ook de profeten Abraham, Mozes en Jezus beschouwt 

Ertuğrul als levende tekenen van God, die zijn gezonden om te werken 

aan het geluk van de mensen, aan de verlossing van mensen, aan de 

transformatie van fouten van mensen in het goede. Zijn voorgangers 

binnen het Jongerencentrum MGT hebben een bijzondere indruk op 

                                                            
75 Turken schrijven de naam van de profeet Mohammed als Muhammed en spreken uit als 
‘Moehammed’. Vanwege de originaliteit van de taal van de geïnterviewden en de centrale 
plaats van de profeet in hun religie, houd ik de spelling van deze naam aan zoals dat in het 
Turks gebruikelijk is.  
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Ertuğrul gemaakt omdat die kaderleden in zijn perceptie zo trouw en 

toegewijd waren aan hun missie. 

Ertuğrul maakt in zijn verenigingsleven twee groepen mensen 

mee die voor hem het verschil mogelijk maken tussen deugd en 

ondeugd. Er zijn personen die het leven niet zien als werken of als 

studeren, maar slechts als entertainment en consumptie, dat zijn 

personen die niet dankbaar zijn. Ertuğrul ziet dat als ondeugd. 

Daarnaast zijn er personen die hun rust opofferen voor terugkeer van 

ontspoorde jongeren. Inzet van deze deugdzame mensen maakt op 

Ertuğrul indruk; het motiveert en inspireert hem. Ertuğrul treedt op 

zijn beurt zelf ook als rolmodel op voor andere jongeren. Hij illustreert 

dat met hun project ‘Grote Broer – Kleine Broer’ (abi-kardeş project), 

een soort maatjes-project, waarbij een ouder bestuurslid of vrijwilliger 

een jongere onder z’n hoede neemt en begeleidt.  

Ertuğrul zorgt verder dat jongeren in een vergadering zich vrij 

en op een ontspannen manier uiten. Als bestuurslid stelt Ertuğrul zich 

erg toegankelijk op. Hij noteert de inbreng van jongeren, en stuurt dat 

per mail rond naar alle bestuursleden. Deze aanpak motiveert 

jongeren niet alleen om zich ook als vrijwilliger voor het 

verenigingswerk in te zetten, het bevordert ook hun zelftrouwen. 

In de groep ontstaan wel eens ook onregelmatigheden. 

Ertuğrul heeft daarvoor een eigen aanpak ontwikkeld. Hij benoemt de 

handeling zelf als een fout die niet weer mag voorkomen. Hij illustreert 

zijn manier van doen met een voorbeeld van een tiener die de fout in 

ging. Deze tiener had geld genomen uit de kas van de moskee. Ertuğrul 

en zijn bestuur zijn daar achter gekomen. Ertuğrul voert vervolgens 

met de jongen in kwestie een gesprek en zegt tegen hem dat hij niet 

mag stelen, zeker van de moskee niet. De jongen moest van het geld 

van de moskee afblijven, “want de verantwoording ervan in het 

hiernamaals is erg groot.” Ertuğrul is trouwens op de hoogte van de 

gezinssituatie van die jongen. Zijn ouders zijn gescheiden en het kan 
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zijn, aldus Ertuğrul, dat die jongen in geldnood zit. De jongen wordt na 

deze waarschuwing en de uitleg erbij, uitgenodigd om aan het 

moskeebestuur openlijk en formeel hulp te vragen wanneer hij 

financiële problemen heeft. De fout wordt de jongen vergeven en het 

probleem wordt door Ertuğrul omgezet in een kans, door hem 

verantwoordelijk te maken voor de inkopen van de moskee. Hij legt uit 

hoe dat in zijn werk gaat: “Wij zeiden: ‘hier neem dit geld, we hebben 

morgen een rapport-activiteit. We gaan rapporten uitdelen. Ga daar 

de boodschappen voor doen’. Toen we deze tiener het geld 

toevertrouwden, schrok hij” aldus Ertuğrul. Die jongen is vanaf die dag, 

volgens Ertuğrul , nooit meer de fout ingegaan; hij is nu wat betreft 

geldzaken één van de betrouwbaarste jongeren die Ertuğrul kent. Het 

sleutelwoord voor hem in deze, is ‘empathie’. Zonder empathie kan de 

toestand van jongeren niet worden begrepen”, stelt Ertuğrul. 

Empathie biedt volgens hem de mogelijkheid de pijn van de ander te 

voelen. Een  belangrijk principe van de islam volgens Ertuğrul. 

Wat ook belangrijk is in het werken in het Jongerencentrum is 

betrouwbaarheid. Dat ontstaat volgens Ertuğrul vooral bij het dienen 

zonder tegenprestatie. Jongeren ervaren dat hen een gunst wordt 

verleend zonder tegenprestatie. Naast het vertrouwen van de 

moskee-gemeenschap ervaart Ertuğrul ook het vertrouwen in zijn 

Jongerencentrum door de omgeving buiten de moskee. Ertuğrul 

besteedt aandacht aan de buurt: “We zijn immers ook gewoon buren 

van de mensen in de wijk.” De jongeren organiseren onder meer 

burencontactdagen. Ertuğrul zegt dat het vertrouwen niet van 

vandaag op morgen ontstaat, maar dat het een langer proces is. Men 

onderzoekt eerst wie Ertuğrul en de zijnen zijn, voordat ze met het 

Jongerencentrum samenwerken. Ze bellen bijvoorbeeld eerst andere 

organisaties die met het Jongerencentrum hebben samengewerkt. De 

jongeren zijn al jaren actief in de buurt. Volgens hem genieten de 

jongeren vertrouwen van alle organisaties om hen heen. Hun relaties 
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met de omgeving, met de gemeente en andere organisaties beschrijft 

Ertuğrul als ‘fatsoenlijk’. De maatschappelijke omgeving zien de 

bestuurders en vrijwilligers van het Jongerencentrum daarnaast in 

allerlei sociale platforms; men ziet hun activiteiten – het 

Jongerencentrum is zichtbaar. Zelf op onderzoek uitgaan, lezen, het 

meemaken van belevenissen van mensen, dat alles werkt voor 

Ertuğrul motiverend. Hij stelt dat MGAW zijn ogen heeft geopend. 

Vooral de ervaring in de verschillende sub-afdelingen van MGAW met 

mensen die met passie hun werk doen, inspireren hem.  

Wat Ertuğrul van binnenuit motiveert, is de vraag die hij zich 

aan het einde van de dag geregeld stelt, wanneer hij zijn hoofd op het 

kussen76 legt. Hij vraagt zich dan af wat hij die dag heeft gedaan. “Dit 

is aldus”, Ertuğrul, “een advies van mijn godsdienst.” Niet alleen zijn 

plichtsgevoel maar ook het plezier en de innerlijke tevredenheid zijn 

motiverend. Godsdienst zet volgens Ertuğrul aan tot een oprechte en 

belangeloze inzet. Hij gelooft dat de Baraka77 verdwijnt als er belangen 

mee gemoeid zijn. Als Ertuğrul de jongeren benadert, ervaart hij die 

jongeren als personen die aangespoord dienen te worden om 

maatschappelijk actief te worden. Zijn ervaring is dat jongeren 

oprechtheid en hartelijkheid teruggeven wanneer ze ervaren dat voor 

de hulp en begeleiding die zij ontvangen materieel niets gevraagd noch 

verwacht wordt. Voor Ertuğrul was indertijd zijn geloof de stimulans 

om zijn school niet te verlaten en zijn opleiding voort te zetten. 

Ertuğrul stelt dat zijn geloof de gelijkwaardigheid van mensen voorop 

stelt. Zijn grote inspirator, de profeet Mohammed, heeft voor hem 

duidelijk gesproken. “Mensen zijn voor God gelijk aan elkaar als de 

tanden van een kam.”78 Voor hem betekent het dat mensen absoluut 

                                                            
76 In het Turkse wordt dit letterlijk ook zo gezegd başını yastığa koymak = hoofd op het kussen 

leggen. 
77 Het onuitputtelijke nut/vrucht/zegen, de duurzaamheid, de eeuwige binnen vergankelijke 
(Schimmel, 1998). 
78 Hadith = woorden, uitspraak van de profeet Mohammed (Robson, 2000).  
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gelijk zijn aan elkaar. Een andere hadith van de profeet die Ertuğrul 

inspireert, luidt: “De besten van jullie zijn degenen die goed zijn voor 

de medemens.” (An-Nawawi, 1992, pp. 308-311) 

In de levensbeschouwing van Ertuğrul is ontwikkeling en 

vooruitgang belangrijk. Hij wil vooruit in de samenleving en daarvoor 

put hij inspiratie in het leven van zijn profeet. Ertuğrul: ‘Hij, van wie 

twee dagen aan elkaar gelijk zijn, is een verliezer.’ Deze uitspraak van 

de profeet stimuleert hem om iedere dag een stap verder te gaan. Om 

iedere dag een stap vooruit te kunnen zetten, dient hij een strijd te 

voeren en zich in te zetten (mücadele)79. Hij dient zich er voor in te 

zetten zodat deze samenleving, de mensheid, nog beter kan worden. 

Zonder zijn verenigingsleven zou er waarschijnlijk niets van hem 

geworden zijn, aldus Ertuğrul.  

In reflecterende zin is op te merken dat hier een betrokken en 

geïnspireerd jong kaderlid spreek dat idealen heeft en met beide 

benen op aarde staat, een jonge bestuurder die verantwoordelijkheid 

draagt voor zijn doelgroep. Een vormingswerker die de jeugd onder 

zijn hoede neemt en voor hen als rolmodel fungeert. 

4.1.2 Portret van Emir A., Advocaat, 28 jaar 

Emir is geboren en getogen in Amsterdam. Hij is ten tijde van het 

interview een jaar voorzitter van het Jongerencentrum MGAW. Hij is 

daar echter al tien jaar actief, eerst als vrijwilliger voor de coördinatie 

van de huiswerkbegeleiding, later met de Weekendacademie en 

daarna in verschillende functies binnen het bestuur, zoals pr-

coördinator en vice-voorzitter. Hij heeft zijn kennis van de Islam 

opgedaan in het vormingswerk (onder andere weekendlessen in de 

moskee, sociaal-culturele activiteiten) die Jongerencentrum MGAW 

organiseerde. Emir is achttien als hij door de toenmalige voorzitter van 

het Jongerencentrum binnen wordt gehaald, zo’n tien jaar geleden. 

                                                            
79 Turks: strijd, inzet. 
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Emir vond het leuk om iets te doen voor jongeren. Van beroep is Emir 

advocaat. Hij werkt bij een advocatencollectief in Amsterdam. Emir 

vindt dat MGAW veel heeft bijgedragen aan zijn ontwikkeling. Hij 

beschouwt MGAW als zijn leerschool. Hij kreeg daar taken voor zijn 

neus, waarvan hij eerst dacht dat hij die echt niet aan zou kunnen. 

Geleidelijk aan echter, na eenmaal de dingen gedaan te hebben, kreeg 

hij zelfvertrouwen. Al doende heeft hij zich verder ontwikkeld. Op een 

gegeven moment is hij als voorzitter gekozen. 

Emir beschrijft zijn rol in de organisatie als ‘doener én denker’. 

Hij benadrukt dat hij als bestuurder en vrijwilliger de activiteiten 

samen met zijn bestuursleden en vrijwilligers ontplooit. Emir is bij de 

uitvoering van de activiteiten vaak persoonlijk aanwezig. Het betreft 

verschillende activiteiten. Een deel daarvan betreft activiteiten op het 

gebied van sport, waaronder (zaal)voetbal en zwemmen, en op het 

gebied van algemene vorming zoals wekelijkse lezingen, 

voorlichtingsbijeenkomsten, politieke debatten, cursussen, Turkse 

lessen, huiswerkbegeleiding en huiskamergesprekken bij de leden van 

de moskeegemeenschap thuis. Dat laatste vindt Emir belangrijk, 

omdat het een heel vertrouwd gevoel geeft. Naast deze activiteiten 

zijn er ook activiteiten ten behoeve van het geloofsonderricht. Hierbij 

valt te denken aan koranlessen, lessen in religieus recht (fiqh), en een 

maandelijks gezamenlijk ochtendgebed in de moskee. Aan dit laatste 

nemen per keer ongeveer dertig jongeren deel. Emir gaat nader in op 

het politiek debat. Een lid van de Tweede Kamer van de Partij van de 

Arbeid (PvdA) was gastspreker en heeft de jongeren van het 

Jongerencentrum voorgelicht over de standpunten van die partij. De 

jongeren konden daar vragen over stellen, en ze konden er hun 

mening over geven. Er waren ook twee raadsleden van het stadsdeel 

Amsterdam-West aanwezig. Die hebben over politieke ontwikkelingen 

binnen Amsterdam-West informatie gegeven. Emir vindt het 
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belangrijk dat zijn jongeren voorgelicht worden over het geloof, maar 

ook over wat er in de Nederlandse samenleving gebeurt.  

Het Bos en Lommer Interreligieus Beraad (BLIB) is een andere 

activiteit die Emir het noemen waard vindt als één van de activiteiten, 

gericht op de integratie van bevolkingsgroepen. Het BLIB bestaat al 

sinds 2005. Het Jongerencentrum participeert daarin en levert er ook 

bestuursleden voor. In het BLIB komen verschillende 

geloofsgemeenschappen bij elkaar: joden, christenen en moslims. 

Volgens Emir is het belangrijkste dat ze in dat kader doen, samen 

activiteiten organiseren rondom wat de bewoners in Amsterdam-

West bindt. Het Jongerencentrum organiseert bijvoorbeeld een Iftar. 

Bij zo’n Iftar worden de bestuursleden en de achterban van kerken en 

synagogen en van andere bevolkingsgroepen uitgenodigd. Het 

Jongerencentrum laat dan zien hoe een vastendag verloopt. Aan zo’n 

Iftar wordt een thema gekoppeld. Emir wil dat zijn Jongerencentrum 

open staat voor de gemeenschap en voegt daar aan toe dat er sprake 

is van wederzijdse uitwisselingen. Jongeren gaan bijvoorbeeld ook 

naar kerken. De Augustanakerk organiseert elk jaar een Paas-ontbijt 

en daar gaat het Jongerencentrum naar toe om het onderlinge gesprek 

te bevorderen. Voor de Iftar komen kerkleden naar de moskee en als 

de kerk een Kerstmaaltijd organiseert, gaan leden van de moskee naar 

de kerk. Dat bevordert volgens Emir naast goodwill en bekendheid met 

elkaar, ook het wederzijds overleg en de dialoog tussen de 

geloofsgemeenschappen. Emir benadrukt dat het niet alleen om 

wederzijdse bezoeken en observaties gaat, maar ook om 

samenwerking. Om zijn verhaal te ondersteunen, noemt hij een aantal 

projecten die ze samen met kerken hebben opgezet, waaronder een 

fototentoonstellingen in het Jongerencentrum over kerken en 

moskeeën. De bezoekers konden de Augustanakerk en de Mevlana 

moskee bezoeken en bijzonderheden van kerken en moskeeën 
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bekijken. De bezoekers reageerden volgens Emir wel positief op de 

tentoonstelling.  

Emir vertelt over zijn motivatie om actief te zijn bij het 

Jongerencentrum. Hij is van mening dat hij heel veel zou missen als hij 

niet actief zou zijn bij zijn Jongerencentrum. Hij is als het ware met het 

Jongerencentrum opgegroeid; het Jongerencentrum is heel belangrijk 

voor hem. Hij beschouwt het als zijn manier om een maatschappelijke 

bijdrage te leveren. Wat hem motiveert om door te gaan is de 

gedachte dat hij iets moet betekenen voor de samenleving. Hij wil iets 

doen voor de samenleving en tegelijkertijd wil hij zichzelf ook 

ontwikkelen. Dat laatste is voor hem ook belangrijk. Emir signaleert 

dat jongeren behoefte hebben aan begeleiding en aan ontwikkeling. 

Het Jongerencentrum speelt daar een grote rol in. Zijns inziens is daar 

een belangrijke taak voor hem weggelegd, om die begeleidende rol te 

blijven vervullen. Emir benadrukt dat hij van verschillende mensen 

heel goede geluiden hoort over de moskeegemeenschap, zowel van 

mensen met wie ze hechte banden hebben, als van mensen die wat 

meer op afstand staan. Die waardering motiveert hem om zich vol 

goede moed verder in te zetten. Emir beschrijft: “Iedereen ziet MGAW 

met respect. Dat zie ik ook bij het Stadsdeel, ook ambtenaren hebben 

veel respect voor MGAW en de wethouder ook. Die zien wat voor 

meerwaarde wij hebben voor de buurt. Dat zorgt ervoor dat we een 

goede subsidie-relatie hebben met het Stadsdeel. Ja, het ontwikkelt 

zich en de relatie wordt sterker.”  

Volgens Emir maakt zijn Jongerencentrum vorderingen; dat 

ziet hij wanneer hij het Jongerencentrum van nu vergelijkt met het 

Jongerencentrum van tien jaar geleden. Het Jongerencentrum maakt 

volgens hem op het gebied van activiteiten en bereik van de doelgroep 

behoorlijk stappen vooruit en groeit nog steeds door. Waardering en 

respect voor elkaar dienen gekoesterd te worden, temeer omdat het 

volgens Emir jaren kost om het te verkrijgen. Hij ervaart dat mensen 
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elkaar pas vertrouwen na een jarenlange omgang met elkaar. Hij is blij 

dat mensen en organisaties in de omgeving hem en het 

Jongerencentrum vertrouwen. “Het is heel moeilijk om het 

vertrouwen te winnen van de medemens”, aldus Emir. Dat mensen 

hem vertrouwen, maakt Emir op uit de reactie van die mensen. “Ik 

merk op dat leden met privé dingen komen, dingen die thuis spelen 

met ons uitwisselen. Ze zien dat we in staat zijn naar hun verhaal te 

luisteren en dat we aan de oplossing van hun problemen een bijdrage 

kunnen leveren. Dit laat zien dat er inderdaad vertrouwen is.” 

Daarnaast spelen continuïteit, en helderheid in doelen en werkwijze 

een belangrijke rol. Emir denkt dat het komt doordat hij met zijn 

Jongerencentrum steeds op één koers heeft gevaren en altijd naar 

leden en de achterban de juiste informatie heeft verstrekt. Ook hoort 

hij het bestuur met één stem naar buiten treden. Niet alleen de 

eenduidigheid en continuïteit in doen en laten, maar ook het luisteren 

naar de participanten speelt een positieve rol bij de ontwikkeling van 

vertrouwen in en respect voor het Jongerencentrum. Emir maakt tijd 

voor zijn jongeren, hij luistert naar ze. Hij heeft ook oog voor de lastige 

aspecten van vertrouwen, zoals het vertrouwen van mensen buiten de 

moskeegemeenschap. Dat ligt volgens hem iets lastiger. Eén van de 

redenen is onbekendheid: onbekend maakt immers onbemind. “Je 

moet er een beetje van uitgaan dat mensen je kennen”, stelt Emir. Van 

de organisaties waar hij en zijn Jongerencentrum wel contact mee 

hebben - buiten Milli Görüş -, hebben ze ook vertrouwen gewonnen. 

Ze werken heel goed met hen samen. Een voorbeeld hiervan zijn “de 

deelnemende organisaties van ‘Bos en Lommer Interreligieuze Beraad’ 

(BLIB), van wie we het vertrouwen hebben gewonnen.” Dit zijn de 

moskee Badr, de Augustanakerk, de Kolenkitkerk, de Woonkerk, de 

Stichting Jehova’s Getuigen en de Pakistaanse gemeenschap. Ook met 

de lokale politiek werkt Emir samen, voornamelijk met het Stadsdeel 

Amsterdam-West en in enkele projecten ook wel samen met de 
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Gemeente Amsterdam. De samenwerking is tot stand gekomen op 

initiatief van twee koepelorganisaties, te weten de Stichting Ihsan en 

de Stichting Samenwonen- Samenleven, die een project voorstelden 

met als doel mensen met elkaar te verbinden. Volgens Emir verloopt 

de samenwerking met al die organisaties heel goed. Met het 

jongerencentrum Argan, één van de grootste jongerenverenigingen in 

Amsterdam, heeft Emir prettige contacten. Ze hebben in de afgelopen 

paar jaar vijf of zes gezamenlijke activiteiten opgezet. En als laatste 

haalt Emir SUN aan, de Studenten Unie Nederland. Daar werkt het 

Jongerencentrum nauw samen mee.  

Emir benadrukt dat zij als Jongerencentrum ook minder 

vanzelfsprekende onderwerpen op de agenda zetten. De bezoekgroep 

aan gedetineerden is daar een voorbeeld van. Dat is een driejarig 

project waarbij Emir en een groep vrijwilligers van zijn 

Jongerencentrum mensen in gevangenissen opzoeken, gesprekken 

met hen voeren en hulp bieden. Hun hulp bestond niet uit een gesprek 

alleen, maar ook uit het bieden van een zaalvoetbaltoernooi of het 

organiseren van een Iftar – allemaal binnen de gevangenismuren. De 

individuele gesprekken gingen over de ervaringen van de gevangenen, 

de problemen waar ze tegenaan lopen en over hun leven na de 

detentie. Aandacht en betrokkenheid voor jongeren vindt Emir 

belangrijk. Hij houdt contact met ze, praat met ze en brengt 

huisbezoek wanneer een lid bijvoorbeeld ziek is of hulp nodig heeft. 

Ook als iemand overlijdt, brengt Emir met zijn bestuur een bezoek aan 

de nabestaanden, niet alleen om te condoleren maar ook om kenbaar 

te maken dat ze hen willen ondersteunen, mochten ze iets nodig 

hebben. “Dat wekt vertrouwen”, aldus Emir.  

Emir kan niet echt een persoon aanwijzen die voor hem 

inspirerend is geweest, maar wel een organisatie, namelijk het Turkse 

Jongerencentrum MGT. Dit Jongerencentrum is vooral stimulerend 

geweest voor zijn maatschappelijke inzet en heeft hem mogelijkheden 
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geboden om zichzelf te ontwikkelen en iets te doen voor de 

maatschappij. Daar heeft Emir goed gebruik van gemaakt. Naast zijn 

Jongerencentrum heeft ook zijn eigen wilskracht een belangrijke rol 

gespeeld in zijn betrokkenheid. Hij wilde iets doen voor de 

samenleving, voor de omgeving. “Bovendien voelt de vrijwillige inzet 

voor hem als een religieuze plicht, misschien komt dat wel op nummer 

één”, aldus Emir. Als hij eerlijk is, is dat volgens hem eigenlijk de reden 

waarom hij als vrijwilliger aan het werk is. Hij herhaalt dat het een 

religieuze verplichting is, een vrijwillige verplichting wel te verstaan. In 

zijn perceptie is het heel belangrijk dat de activiteiten ook met geloof 

worden uitgevoerd. 

Emir is een betrokken kaderlid dat verantwoordelijkheid durft 

te nemen voor zijn jongerencentrum, naar de omgeving bruggen slaat 

en netwerken ontwikkelt, en werkt aan de ontwikkeling van zijn 

doelgroep.  

4.1.3 Portret van Alper K., Boekhouder, 26 jaar 

Alper is geboren en getogen in Amsterdam, hij werkt bij de KPN, en is 

lid van het dagelijks bestuur van het Jongerencentrum MGT. Alper 

heeft in zijn jeugdjaren gloofsonderricht in de Mevlana moskee gehad. 

Daarnaast heeft hij zijn religieuze kennis naar eigen zeggen te danken 

aan het vormingswerk van MGAW. Een recente scholingsgerichte 

activiteit die hem helpt zich kennis te verwerven over de islam, is de 

Amsterdamse Islam Leergang die Milli Görüş Noord Nederland heeft 

ontwikkeld met als docent dr. E. Sifil, hoogleraar theologie aan de 

Universiteit van Sakarya (Turkije). Zelfstudie van invloedrijke klassieke 

schriftgeleerden en een aantal hedendaagse Turkse auteurs heeft hem 

ook geholpen kennis te verwerven over de Islam. Daarvoor was hij 

actief in een ander lokaal in Geuzenveld, van een andere MGT-

Jongerenvereniging. Alper is sinds zijn kinderjaren op de moskee 

betrokken. Hij is volgens eigen zeggen als het ware opgegroeid in de 
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moskee. Het Jongerencentrum MGT heeft verschillende commissies, 

onder meer de commissie Educatie, de PR-commissie en de commissie 

Sociaal-Humanitaire Diensten waarvan de laatste Alper’s eigen 

commissie is. Daar is hij verantwoordelijk voor internationale hulp. 

Alper is tevens een ambassadeur van de Stichting Hasene, Organisatie 

voor Ontwikkelingssamenwerking van Milli Görüş, in het 

Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer. 

Alper licht toe dat ze in Bos en Lommer de emancipatie en 

integratie van moslimjongeren in het algemeen nastreven en die van 

Turkse jongeren in het bijzonder. Hij wil er voor zorgen dat de Turkse 

jongeren met de samenleving mee kunnen doen, zonder hun 

islamitische identiteit te verliezen. Bovenstaand doel bereikt Alper 

door lezingen te houden, informatie avonden te organiseren en 

politieke debatten. Hij vult aan dat ze jongeren stimuleren om verder 

te gaan met hun school en studie, en ze organiseren voor hen dus 

huiswerkbegeleiding. 

Alper collecteert voor arme mensen in Afrika, of elders in de 

wereld, voor de opvang van oorlogsslachtoffers, en bij natuurrampen 

zoals een aardbeving, overstroming of grote droogte. Hij voegt er aan 

toe dat ze dat doen, waar dan ook, ongeacht godsdienst, ras of 

geslacht van de mensen die zij helpen. Voor een goede afstemming op 

de hulpvraag en op de behoefte van de lokale bevolking, brengt Alper 

zelf ook bezoeken aan de ontwikkelingslanden. Met enige trots vertelt 

hij dat hij vorig jaar zomer in Bangladesh is geweest. Daar heeft hij in 

de maand Ramadan onder de mensen informatie vergaard over wat ze 

nodig hebben, zoals kleding en voedsel. Daarvan heeft hij een rapport 

opgesteld en aan Hasene opgestuurd. Aan de hand daarvan heeft de 

Stichting Hasene hulp geboden aan de betreffende 

bevolkingsgroepen. Alper vindt dat Nederland een welvarend land is 

en dat er niet zo veel arme mensen zijn. Er zijn wel zwervers, maar die 

hebben volgens hem altijd onderdak en altijd iets te eten of ze 
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verkopen een krant. Alper geeft echter prioriteit aan derde 

wereldlanden. Als lokale vereniging probeert hij met de 

Jongerenvereniging hulpacties in Bos en Lommer op te zetten om het 

bewustzijn onder achterban te stimuleren over ontwikkelingslanden. 

De Stichting Hasene is net opgericht en het zou volgens Alper een idee 

zijn om in de gezondheidssector in Nederland iets te doen aan 

kankerbestrijding. Daar zijn echter nog geen concrete plannen voor. 

Hij vertelt: “Op dit moment is de focus op derde wereldlanden, in die 

landen waar mensen echt hulp nodig hebben”. 

Alper merkt op dat jongeren die bij zijn Jongerencentrum 

binnenkomen, op den duur ook veranderen, in de goede richting. Hij 

zegt dat jongeren die naar zijn Jongerencentrum komen bijvoorbeeld 

niet radicaliseren. Volgens hem ligt dat aan het feit dat “de imams bij 

het Jongerencentrum de jongeren de echte islam aanleren”. Alper 

stelt dat er tegenwoordig veel islamitische stromingen zijn. Volgens 

hem zullen we nooit horen dat “iemand door Milli Görüş radicaliseert 

of vandalisme pleegt of een agressieve houding toont tegenover 

Nederlanders.” Wat de jongeren bij het Jongerencentrum leren - en 

dat zijn volgens hem morele waarden als fatsoen, behulpzaamheid, en 

solidariteit - brengen ze ook in praktijk door fatsoenlijk te doen, 

respect te tonen en solidair te zijn met anderen, aldus Alper.  

Alper vindt behalve in uitspraken van de profeet ook inspiratie in 

verhalen van historische figuren in de literatuur, en in geschriften van 

islamitische geleerden. Een stimulans voor zijn sociaal-

maatschappelijke inzet is het lezen van veel boeken over het leven van 

de profeet en zijn metgezellen. Ook invloedrijke klassieke 

schriftgeleerden en een aantal hedendaagse Turkse auteurs inspireren 

hem met hun visie en uitleg van de islam. 

Alper stelt dat MGAW goed aansluit bij zijn levensvisie, 

waardoor hij het moeilijk zou vinden om zich in andere verenigingen 

te ontplooien. Voor hem is Milli Görüş niet alleen een 
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moskeevereniging maar ook een beweging die iets wil veranderen in 

de maatschappij. En dat kan niet alleen door het organiseren van 

lezingen, mensen moeten er ook bij betrokken worden. “Het gaat er 

om dat men het voor de islam, voor de maatschappij en voor de 

mensheid doet.” Hij vindt dat hij niet alleen verantwoordelijk is voor 

moslims, maar ook voor niet-moslims in Nederland. “En daarbuiten 

nog voor zeven miljard mensen in de hele wereld”, aldus Alper. 

Naast de profeten als inspiratiebron, zijn de ouders voor Alper 

een rolmodel wat betreft het vrijwilligerswerk. Zijn vader was 

jarenlang actief binnen Milli Görüş. In één van de moskeeën is hij zelfs 

bestuurslid geweest. In de weekenden ging Alpers vader altijd naar 

Duistland, naar België of naar Frankrijk voor vergaderingen. Alper 

vroeg zich in die dagen af waarom zijn vader dat deed. Al begreep hij 

de reden eerst niet goed, later groeide er begrip en waardering voor, 

temeer omdat er weinig mensen zijn die op die manier voor het welzijn 

van anderen gaan. Alper zag dat zijn vader zijn tijd beschikbaar stelde, 

puur om de mensheid te helpen. Hij verklaart: “En dat doet niet elke 

vader, dat doet niet elke persoon. Dat doet iemand die iets wil doen 

voor de samenleving.” Alper hoort een interne stem in zijn hoofd, of in 

zijn hart, die zegt dat hij op dat moment en in die situatie iets moet 

doen, anders is hij niets waard. 

In de schaduw van zijn vader heeft Alper in zijn jeugdjaren veel 

van het moskeewerk van dichtbij mee gemaakt. Hij is van kinds af aan 

- sinds zijn zesde jaar- zelf naar de moskee en naar 

jongerenverenigingen gegaan. Hij is als het ware in Milli Görüş 

opgegroeid, en heeft veel gezien en meegemaakt. Hij heeft gezien hoe 

MGT in elkaar zit, wat mensen doen en dat heeft hem volgens eigen 

zeggen gestimuleerd om er van te leren om het nog beter te doen. 

Alper heeft niet alleen veel gezien, hij heeft ook veel gelezen, over de 

missie en de visie van Milli Görüş, waarin staat dat het werk van Milli 

Görüş niet alleen bedoeld is voor moslims maar voor de hele 
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mensheid. Naast de rol van de vader van Alper heeft de brede 

maatschappelijke oriëntatie van Milli Görüş ook een stimulerende rol 

gespeeld voor Alper. Milli Görüş is in zijn optiek niet een 

amateuristische vereniging, maar een hele professionele organisatie, 

in alles. Op alle gebieden van de maatschappij probeert Milli Görüş iets 

te doen, volgens Alper. Voor mensen van zeven tot zeventig jaar is er 

bij Milli Görüş iets te vinden. Voor vrouwen is er de 

Vrouwenvereniging, voor jongeren het Jongerencentrum.  

Voor Alper is het maatschappelijk actief zijn iets heel anders 

dan het actief zijn in bijvoorbeeld een hobbyclub. Het maatschappelijk 

actief zijn ziet hij als een verplichting vanuit zijn islamitische identiteit. 

Hij voelt zich verplicht om de liefde van Allah te winnen door mensen 

te helpen, in welke vorm dan ook. “Natuurlijk op elke manier in 

Nederland of in Europa, waar we dan ook zijn, proberen we dat te 

doen”, zegt Alper. Voor Alper verplicht het moslim-zijn hem niet alleen 

om te bidden of om de bedevaart te doen of in de maand Ramadan te 

vasten. Alleen vijf zuilen van de islam praktiseren, vindt Alper, is niet 

voldoende. Hij benadrukt dat er ook een maatschappelijke dimensie 

moet zijn.  

Naast al die factoren die een stimulerende rol hebben 

gespeeld voor de vrijwillige maatschappelijke inzet van Alper, is het 

vooral God die het hem mogelijk heeft gemaakt binnen Milli Görüş 

maatschappelijk actief te zijn. Volgens Alper is het God die het zo heeft 

gewild, en daarom vervult Alper de betreffende functies. Was het iets 

anders geweest, bijvoorbeeld het schoonmaakwerk van de moskee, 

dan had hij dat ook gedaan. Als de intentie maar is iets te doen voor 

de mensheid in overeenstemming met het profetische principe ‘De 

beste van jullie is degene die goed is voor mensen’ (An-Nawawi, 1992, 

pp. 308-311). Naast een goede intentie, vindt Alper ook het teamwerk 

belangrijk. 
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Voor Alper is betrouwbaarheid in zijn vrijwilligerswerk erg 

belangrijk. Dat hangt volgens hem samen met de positie van een 

bestuurslid. Vanwege zijn taak bij de hulporganisatie Stichting Hasene 

heeft Alper zelf veel te maken met geld, met financiële transacties en 

daarin is betrouwbaarheid geboden. Iets verkeerds doen of zeggen, 

wordt in de gemeenschap in verband gebracht met zijn activiteiten van 

geldverzamelingsacties. Dat zijn belangrijke punten, te meer omdat de 

achterban van Alper bestaat uit mensen die soms niet eens een 

basisschool hebben afgemaakt. Ze kunnen niet geschoold zijn en heel 

kritisch zijn. Daarom is voorzichtigheid geboden, volgens Alper, 

voorzichtigheid in gedrag en houding - vooral binnen de 

moskeegemeenschap, maar ook daarbuiten. 

Niet alleen de waardering uit de eigen achterban, maar ook uit 

de werkkring van Alper, vormt voor hem een stimulans voor zijn inzet. 

Alper blikt terug op de manier waarop het vertrouwen in hem op de 

werkvloer bij KPN tot ontwikkeling kwam. “Het winnen van 

vertrouwen van collega’s bij KPN is ook een proces geweest.” Alper 

beschrijft zichzelf als een persoon die altijd direct is, maar naar zijn 

collega’s bij KPN is hij wat terughoudender. De eerste maanden 

vertelde hij niets over zijn verenigingsleven, omdat hij niet wist wie zijn 

collega’s waren en hoe ze zouden denken over sommige dingen. Maar 

als een open persoon die Alper is, wil hij eigenlijk zo snel mogelijk alles 

vertellen. Ook heeft hij het gevoel dat zijn collega’s moeten weten 

waar hij mee bezig is. Hij zegt dat zijn collega’s minder vertrouwen in 

hem hadden, voordat hij over zichzelf had verteld. Wanneer hij vertelt 

dat hij vrijwilligerswerk doet, alleen dat al, zonder te informeren over 

waar en hoe, vinden ze dan dat hij goed bezig is. Hij vertelde zijn 

collega’s dat hij uit vrije wil, in zijn vrije tijd, met jongeren werkt. Hij 

heeft verteld dat hij dan elke week vergadert, dat hij zijn weekenden 

gebruikt voor lezingen, en voor andere activiteiten, en dat hij geld 

afstaat voor goede doelen, onder meer voor Afrika. Al vinden ze soms 
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onbegrijpelijk dat Alper dit allemaal doet, ze vinden het toch heel apart 

en heel gul. Alper voelt dat daardoor hun vertrouwen ten aanzien van 

hem toeneemt. Hij beschrijft dat vertrouwen: “Ze zien dat ik aan mijn 

medemens denk. Ze vinden iemand betrouwbaar als hij aan zijn 

medemens denkt en als hij al zijn vrije tijd aan jongeren besteedt.” 

Alper ervaart dat zijn collega’s hem vertrouwen, ook omdat hij nooit 

liegt. Hun omgang met Alper is in de loop van de tijd veranderd, ze 

maken minder grappen over hem. Alper merkt dat hij serieus wordt 

genomen. 

Hier treedt het beeld van een kaderlid naar voren voor wie de 

gemeenschapsvorming van eigen doelgroep hoog in het vaandel staat. 

Zijn socialisatie binnen zijn moskee blijkt hem ontvankelijk te hebben 

gemaakt voor de noden van anderen buiten zijn moskee met de 

nadruk op de armen in ontwikkelingslanden.  

4.1.4 Een beeld van het Jongerencentrum 

Reflecterend op de drie kaderleden die wij hierboven in hun portret 

hebben leren kennen constateer ik het volgende. Zij vormen samen 

het dagelijks bestuur van het Jongerencentrum en zijn bepalend voor 

de manier waarop het Jongerencentrum bekend is komen te staan. 

Deze kaderleden hebben elders een baan. Zij zijn, naast bestuurslid, 

tevens uitvoerende vrijwilligers. Deze drie jongeren zijn het gezicht van 

het Jongerencentrum. Door hun ogen krijgen wij het volgende beeld 

van het Jongerencentrum. 

Het Jongerencentrum blijkt vooral gericht te zijn op jonge 

Turks-Nederlandse buurtbewoners, in de leeftijd van 13 tot 30 jaar. De 

focus ligt op vormingswerk voor de Turkse jeugd. De activiteiten in het 

Jongerencentrum vinden vooral ‘s-avonds en in de weekenden plaats, 

in verband met de baan van de bestuursleden-vrijwilligers. De kantine 

van het Jongerencentrum doet dienst als ontmoetingsruimte. 

Jongeren, veelal jongens, kunnen er na school en in het weekend 
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terecht voor vrije tijdsactiviteiten. Er wordt ook hulp verleend bij de 

uitleg en het invullen van formulieren.  

Aanwezigheid en belangeloze toewijding kenmerkt het werk 

van het Jongerencentrum. De bejegening kenmerkt zich door als grote 

broer te luisteren en vanuit die positie problemen aan te horen en er op 

te reageren. De jongeren weten dat men in het Jongerencentrum 

aanspreekbaar is en dat er tijd gemaakt wordt als zij een beroep op het 

Jongerencentrum doen. Deze werkwijze van het Jongerencentrum 

wordt bepaald door de overtuiging dat het goed is mensen te dienen, 

zonder een materiële beloning te verwachten.  

Het Jongerencentrum is onderdeel van een intern netwerk, waartoe 

onder meer de Stichting Hasene behoort, de organisatie van Milli 

Görüş voor Ontwikkelingssamenwerking. Deze samenwerking 

bevordert de bewustwording van de achterban van het 

Jongerencentrum met betrekking tot de problematiek van 

ontwikkelingslanden. Daarnaast maakt het Jongerencentrum ook deel 

uit van een extern netwerk waartoe diverse kerkelijke en 

maatschappelijke organisaties behoren, evenals politieke organisaties 

en het beleid op stadsdeelniveau, en op het niveau van de stad als 

geheel. 

Het Jongerencentrum heeft een socialiserende functie binnen MGAW. 

Actieve jongeren, zoals hierboven in de portretten geschetst, zijn 

opgegroeid en opgeklommen in de moskee. Ze zijn een rolmodel voor 

andere jongeren en voor nieuwelingen. 

Het Jongerencentrum drijft op de religieuze oriëntatie van de 

bestuursleden-vrijwilligers. Dat blijkt uit de nadruk die gelegd wordt op 

de plicht op te komen voor kansarmen en bij te dragen aan de 

samenleving als geheel. De behoeftige, de kwetsbare mens verdient 

steun ongeacht of hij moslim is of niet.  

Religieus gemotiveerde vormings- en sociaal-maatschappelijke 

activiteiten nemen op de agenda van het Jongerencentrum een 
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centrale plaats in. Het Jongerencentrum heeft participatie in de 

Nederlandse samenleving als doel; het begeleiden en ondersteunen 

van de schoolloopbaan van de jongeren past in dat streven. Men gaat 

er van uit dat participatie nodig is, maar het mag niet ten koste gaan 

van de eigen identiteit. Het Jongerencentrum zet activiteiten op met 

verschillende maatschappelijke en kerkelijke organisaties in 

Amsterdam-West. Het Jongerencentrum stelt zich open op in de 

relatie met andere organisaties en men werkt mee aan projecten 

wanneer die gericht zijn op het verbinden van mensen en groepen met 

elkaar.  

4.2 Portretten van kaderleden van de Vrouwenvereniging Hilal-
Başak 

Dat de moskeeorganisatie Milli Görüş Amsterdam-West van alleen een 

moskee naar een breed sociaal-cultureel centrum groeide, komt 

vooral door activiteiten gericht op Jongeren en Vrouwen. Die twee 

doelgroepen zijn in het geval van MGAW bepalend geweest. Nu we 

kennis hebben gemaakt met de kaderleden van het Jongerencentrum 

MGT, wordt het nu tijd om met de vrouwen van Hilal-Başak kennis te 

maken. 

4.2.1 Portret van Tulay K., Trainer, Letterkundige, 51 jaar 

De grootouders van Tulay emigreerden indertijd van de Balkan naar 

Turkije. Tulay is geboren en getogen in Izmir, de derde grote stad van 

Turkije. Ze is al 24 jaar betrokken bij de Vrouwenvereniging Hilal-

Başak. Op dit moment draagt zij als coördinator-projecten bij aan de 

ontwikkeling van nieuwe projecten en aan beleidsvorming op dit 

gebied. Tulay is autodidact als het gaat om het vergaren van kennis 

over islam. Zij heeft dat te danken aan haar studie Turkse Taal en 

Letterkunde in Turkije en aan het vormingswerk van MGAW, zoals 

seminars, lezingen en participatie in projecten. Tulay doet het 

vrijwilligerswerk met passie, zelfs zo zeer dat zij zich zelf wel eens 
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vergeet. Tulay beschouwt het feit dat zij het al zo lang doet, ook een 

teken van vertrouwen van de mensen. Het geeft haar ook 

zelfvertrouwen. Na een universitaire studie in Turkije, is Tulay in 

verband met haar huwelijk in het begin van de jaren ’90 naar 

Nederland gekomen. In haar ouderlijk huis in Izmir is haar familie niet 

praktiserend religieus; Tulay is vrij opgevoed. In haar kring in Izmir is 

de islam eigenlijk niet zo aanwezig. Pas in Nederland komt Tulay voor 

het eerst mensen tegen die het rituele gebed doen. Tulay beschrijft 

zich zelf als een ‘herboren moslim’ en ervaart het als een eer bij de 

Islam te horen. De agenda van Tulay wordt, naast het vrijwilligerswerk 

bij Hilal-Başak bepaald door haar moederschap. Tulay is moeder van 

zes kinderen, die allemaal hoger onderwijs hebben gevolgd of dat nog 

volgen. Tulay vertelt dat zij al lange tijd zowel binnen de moskee-

gemeenschap als daarbuiten actief is. Eerst in de rol van de voorzitter 

en nu in de rol van beleidsmedewerker van Hilal-Başak. Tulay richt zich 

vooral op emancipatie, educatie, maatschappelijke participatie en 

vorming van Turkse vrouwen in Amsterdam-West. Als ervaren 

bestuurder wil Tulay ook jongeren ondersteunen. Zij is behalve in de 

ondersteuning van medebestuursleden en andere vrijwilligers van 

Hilal-Başak ook betrokken bij de meidenorganisatie Katre-i Hilal. Haar 

aandacht gaat vooral uit naar de identiteitsontwikkeling van Turkse 

jongeren in de Nederlandse context. Om aan de 

identiteitsontwikkeling systematisch te werken, heeft zij in 

samenwerking met het Regiobestuur van de koepelorganisatie Milli 

Görüş-Noord de Academie voor Islamitische Wetenschappen 

opgericht. Dat zal volgens Tulay een soort kweekvijver worden voor 

toekomstige kaderleden voor het vrouwenwerk van Milli Görüş 

Noord-Nederland.  

Een deel van haar activiteiten realiseert Tulay in 

samenwerking met externe organisaties. Zo heeft zij tientallen 

projecten opgezet en uitgevoerd waaraan organisaties meewerkten, 
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zoals andere vrouwenverenigingen in Amsterdam, de Stadsdeelraad, 

de GGD, scholen en verschillende maatschappelijke organisaties. Tulay 

vindt dat zij in al die contacten haar eigen identiteit en cultuur niet 

verloochent. Tulay zet zich in voor opvoedingsondersteuning voor 

moeders en voor educatieve activiteiten voor kinderen. Tevens doet 

zij haar best participatie en ontwikkeling van moeders te stimuleren. 

Het project ‘Het moslim gezin in de Nederlandse samenleving’ is daar 

een voorbeeld van. In het kader van dit project zijn vier conferenties 

georganiseerd. Eén van de conferenties is specifiek gericht op ouders 

en behandelt de invloed van de moskee-educatie niet alleen op de 

kinderen maar op het hele gezin. Met deze projecten bevordert Tulay 

in Hilal-Başak de participatie van ouders, specifiek moeders.  

Tulay onderneemt ook activiteiten die gericht zijn op de 

positie van moslimjongeren in de islam, en behandelt dan 

verschillende perspectieven op islam. Daarvoor zoekt zij steun bij de 

gemeente. Eén van de activiteiten is gericht op tieners in de 

leeftijdsgroep van 12-15 jaar, de puberteitsfase. Dat is een 

ontwikkelingsfase waarin de identiteit van het kind zich gaat vormen, 

en waarin er, volgens Tulay, sprake is van een intense identiteitscrisis. 

Dat is volgens haar precies een fase waarin kinderen op zoek zijn naar 

hun identiteit, een fase waarin ze, volgens Tulay, tussen drie culturen 

verkeren, namelijk die van thuis, die van de straat en die van de 

moskee.  

Een deel van de activiteiten van Tulay komt tot stand in samenwerking 

met de buitenwereld. Een voorbeeld daarvan is hun project ‘Media en 

Jeugd’. “We nodigen sprekers uit van gemeenten en uit de provincie.” 

Het organiseren van een lezing voor huisvrouwen om de Nederlandse 

samenleving te leren kennen is daar ook een voorbeeld van. Om de 

gebeurtenissen in Nederland te kunnen volgen, maken de vrouwen 

krantenknipsels. Een ander project waar Tulay bij betrokken was, 

betreft een activiteit die samen met de GGD is opgezet, met de naam 
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‘Verborgen Vrouwen’. De coördinator van dat project vroeg of Hilal-

Başak dat project zou willen uitvoeren. Als reden werd genoemd de 

toegang van Hilal-Başak tot haar achterban. Tulay werkte mee onder 

voorwaarde dat de naam van het project zou veranderen in een 

positieve formulering, namelijk ‘Krachtige Vrouw – Gezonde 

Samenleving’. Dat is een huiskamergespreksgroep geworden van 25 

vrouwen. Daaronder waren vrouwen die huiselijk geweld hadden 

meegemaakt, of die door hun partner en/of door hun gezin 

gedwongen geïsoleerd leefden en passief waren gemaakt. Deze 

vrouwen hebben volgens Tulay van de deelname aan de groep geleerd 

en er van genoten.  

Niet alleen tijdens de uitvoering, maar ook in de evaluatie 

en/of de nazorgfase krijgt de relatie met de buitenwereld serieuze 

aandacht. Tulay vertelt dat zij met de groep vrouwen van het project 

‘Krachtige Vrouw – Gezonde Samenleving’ na acht maanden naar de 

gemeente is gegaan en gesproken heeft met de burgemeester en met 

gemeente-ambtenaren. De vrouwen is toen gevraagd waar zij acht 

maanden geleden waren en waar zij nu staan. Eén van de vrouwen zei 

dat zij heeft ontdekt dat zij een vrouw is, dat zij een mens is, dat zij 

moed heeft gekregen om onder woorden te brengen dat zij bepaalde 

rechten heeft. Dat een vrouw die huiselijk geweld had meegemaakt 

die ontwikkeling liet zien, betekende veel voor Tulay.  

Tulay geeft nog een voorbeeld van de ervaring van een 

huisvrouw. Aan haar werd gevraagd hoe zij haar leven zou hebben 

geregisseerd, stel dat haar leven een film was en zij de regisseur ervan. 

De vrouw antwoordde en zei: “Ik zou desnoods sterven in levensstrijd, 

maar niet opgeven.” Een andere vrouw zei: “Ik maak zowel een baby 

als carrière.” Daarop reageerde een andere vrouw: “Ook een moeder 

met kinderen kan studeren.”  

De laatste twee jaar loopt het ‘big-sister’-project, een soort 

mentorproject waarbij oudere meiden de jongere meiden onder hun 
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hoede nemen. Deze leeftijdsgroep volgt ook geloofsonderricht en 

krijgt huiswerkbegeleiding. Met deze activiteiten poogt Tulay te 

bereiken dat een jongere kan zeggen: ‘Dit ben ik’. Zij als 

Vrouwenvereniging zeggen tegen hun doelgroep niet ‘zo moet je zijn’, 

maar ze laten de weg zien om ‘dat ben ik’ te kunnen gaan zeggen.  

Voor Tulay dienen al deze activiteiten in eerste instantie de 

gelijkwaardigheid van vrouwen en hun maatschappelijke participatie. 

Er is, aldus Tulay, veel individualisme in de samenleving, en zij wil dat 

haar mensen daar ver van blijven. Een middel daarvoor is volgens haar 

de doelgroep te activeren voor sociale activiteiten, voor bijvoorbeeld 

activiteiten voor kinderen en jongeren. Het is voor Tulay van belang 

dat hun moslimidentiteit, hun cultuur gewaardeerd wordt. Zij is van 

mening dat haar vrijwilligerswerk een brugfunctie vervult in de 

samenleving. Zij vindt dat haar mensen de Nederlandse samenleving 

moeten leren kennen en goed met hun buren moeten omgaan. 

Projecten over moeilijke thema’s zijn er ook. ‘Delen van het 

leven’ is zo’n project. Dat project was gericht op jonge meiden die het 

voornemen hadden om te gaan trouwen. Tulay streefde met Hilal-

Başak er naar te voorkomen dat huwelijksproblemen ontstaan. Een 

groep van 125 jonge meiden en jonge mannen hebben een jaar lang 

meegedaan aan dit project en kregen na afloop een certificaat. De 

aanleiding voor dit project was de beeldvorming van de buitenwereld 

over huiselijk geweld in moslimgezinnen, en dat eerwraak een veel 

voorkomend verschijnsel is.  

Volgens Tulay is Hilal-Başak op het gebied van de ontwikkeling 

van jongere vrouwen en meiden niet erg succesvol is geweest. Voor 

meisjes van 15 jaar of ouder komt de meidenclub Katre-Hilal in beeld. 

Tulay ziet de meiden nog niet actief deelnemen aan de samenleving. 

Zijzelf heeft dit indertijd gemist.  

Tulay vindt zichzelf overmatig principieel. Zij wil niet dat een 

besluit niet verder komt dan hier op tafel of in een usb-stick of 
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projectmap. Een besluit moet uitgevoerd worden en liefst zo snel 

mogelijk. Haar jonge vrijwilligers vinden dat volgens haar niet altijd 

leuk. Bij het uitblijven van succes neemt Tulay af en toe de dagelijkse 

leiding van een project over. Tulay hoopt dat vrouwen die empowered 

zijn zich verder zullen ontwikkelen. Daarvoor moeten ze wel 

ondersteund blijven worden door middel van dit soort projecten die 

hen ruimte geven en waarderen. “Dat maakt het mogelijk”, aldus 

Tulay, “dat vrouwen zeker door kunnen stromen naar bepaalde 

posities in de samenleving.” Tulay waakt voor ontwikkelingen die zij 

als onwenselijk beschouwt. Daarmee bedoelt zij ‘de paden’ waarin 

empowered vrouwen terecht kunnen komen. Zijwil niet dat haar 

doelgroep bijvoorbeeld onder invloed komt te staan van feministische 

stromingen. Binnen het kader van haar godsdienst, binnen de daarin 

geldende normen, dienen vrouwen zowel als mannen hun plaats te 

kennen. Zij stelt dat er voor vrouwen en mannen rechten zijn en 

plichten, en dat de man niet hoger is dan de vrouw; de één vult de 

andere aan. Tulay stemt in met wat er in de koran staat: “Ze zijn als 

twee helften van de zelfde appel, het hoog-zijn hangt af van de 

godsvrees.”80 dat is het uitgangsprincipe voor Tulay. Zij stelt dat zij in 

haar vrijwilligerswerk zeer zeker volgens deze godsdienstige principes 

handelt.  

Het werk bij Hilal-Başak heeft Tulay nog bewuster  gemaakt 

van het belang om deel te nemen aan de samenleving waarin je leeft. 

Zij is daardoor nog actiever geworden binnen Milli Görüş. Zij ervaart 

dat als een bron van geluk, al kost het haar veel tijd en geld. Zij zegt 

dat haar twee zussen in Izmir hun oren niet geloven wanneer zij horen 

van al dat werk dat Tulay bij Hilal-Başak doet, onbetaald nog wel! 

                                                            
80 Koran 2: 187 
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Boven alles staat voor Tulay het Allah rızası.81 Volgens haar 

staat een reis naar de Tweede Kamer uiteindelijk ook in het teken van 

het Welgevallen Gods. Inspiratie zoekt Tulay in de handelingen van ‘de 

Boodschapper van God’, zoals zij de profeet van de islam noemt. Die 

profeet benadrukte de goede omgang tussen de buren.82 Tulay op haar 

beurt vindt het kennen van de samenleving waarin zij en haar 

doelgroep leven noodzakelijk, zodat er geen barrières ontstaan tussen 

hen en de opgroeiende kinderen. 

Haar werk voor Hilal-Başak beleeft Tulay als zinvol. Zij zou niet 

weten wat zij zou moeten doen als zij thuis zou blijven! Haar leeftijd 

neemt toe, zij is ook grootmoeder. Zij heeft wel eens overwogen te 

stoppen met al deze werkzaamheden om voortaan als huisvrouw haar 

leven voort te zetten. Zij vroeg het bestuur van Hilal-Başak om een 

back office positie, als adviseur van nieuwe, jonge meiden. Een maand 

lang heeft die gedachte Tulay bezig gehouden, maar het knaagde van 

binnen. Zelfs van de gedachte alleen maar adviseur te zijn werd zij al 

niet goed.  

Tulay vindt zich zelf perfectionistisch en kijkt naar zich zelf als 

een nogal principieel bestuurder. Zij werkt zeer gemotiveerd en hard. 

Zij gaat ervoor en zet zich met volle energie in, en zet door, door en 

door, tot in het overdrevene, soms tot vervelens toe en daarna “val ik 

…soms in een leegte” aldus Tulay, “Godzijdank ontsnap ik daar snel 

weer uit. Vaak heb ik daarop gereflecteerd. Een Turks gezegde spreekt 

van: ‘Uit eigen as weer verrijzen’, en dan sta ik dus opnieuw op. 

Kennelijk voor het Welgevallen Gods.” Ook al is Tulay vermoeid, kan 

                                                            
81 Welgevallen Gods 

82 Tulay refereert hier aan de praktijk van de profeet Mohammed aangaande burenrelaties. Hij 

heeft gesproken over de rechten van buren en legde veel nadruk op een goede onderlinge 

omgang tussen buren. Vanwege die nadruk die de profeet legde op de burenrelaties, dachten 

moslims van toen dat de buren ook erfgenamen van elkaar zouden gaan worden (An-Nawawi, 

1992). 
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zij niet eten, is zij slapeloos, toch wordt zij gelukkig. Zij stelt dat zij zelfs 

van dit soort ongelukkigheid gelukkig wordt. Tulay twijfelt niet over de 

zin van haar inspanningen voor het verenigingsleven. “Het is zeker het 

Welgevallen Gods. Ik geniet van werken voor mensen”, aldus Tulay. 

“Als ik ‘s nachts mijn hoofd op het kussen leg, reflecteer ik op mijn dag 

door mijzelf bewust die beroemde vraag van Omer83 te stellen: Wat 

heb ik vandaag voor God gedaan?”  

In persoon van Tulay spreekt een welbewuste, betrokken 

leider dat vrijwilligerswerk ontwikkelt voor haar vrouwenorganisatie. 

Zij weet anderen te inspireren, te motiveren en ook aan het werk te 

zetten.  

4.2.2  Portret van Rabia U., Studente onderwijs-assistent, 19 jaar 

Rabia is een jong bestuurslid van Hilal-Başak. Zij is geboren in Utrecht, 

waar haar vader actief deelnam aan activiteiten bij de Milli Görüş-

moskee in Utrecht. Rabia heeft haar religieuze scholing op de 

koranschool in Karaman (Turkije) gehad. Daarnaast is zij gesocialiseerd 

in het vormingswerk van de vrouwenvereniging Hilal-Basak. 

Na de basisschool in Utrecht vertrouwen de ouders van Rabia 

haar toe aan haar oma in Karaman, een provinciestad in Centraal 

Anatolië in Turkije, waar haar ouders vandaan komen. Toen Rabia in 

Turkije verbleef, verhuisden haar ouders van Utrecht naar Amsterdam. 

Na vier jaar voortgezet onderwijs en een jaar koranschool in Karaman, 

kwam Rabia vier jaar geleden naar Amsterdam en zocht contact met 

de Turkse vrouwenvereniging Hilal-Başak. De reden hiervan is dat de 

ouders van Rabia inmiddels verhuisd zijn naar Amsterdam en daar al 

actief zijn binnen de Milli Görüş-moskee. Een georganiseerd verband, 

dat Rabia in Turkije miste, vindt zij bij Hilal-Başak. Zij acht zo’n verband 

nodig om ook mensen buiten de familiekring te helpen, mensen die zo 

                                                            
83 Omar bin Khattab, 2e kalief/leider van de moslims na het overlijden van de profeet 

Mohammad in de 7e eeuw.  
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veel problemen hebben. Volgens haar bevordert Hilal-Başak niet 

alleen het geloof en het bidden, maar heeft de vrouwenvereniging ook 

oog voor veel maatschappelijke aspecten, zoals bijvoorbeeld de 

rechten van de vrouw.  

Rabia is de voorzitter van Hilal-Başak. Zij ondersteunt en 

motiveert medebestuursleden en andere vrijwilligers. In haar beleving 

is dat de belangrijkste functie binnen de organisatie, maar ook de 

moeilijkste. Bij de Vrouwenvereniging zet ze zich in voor verschillende 

activiteiten. Zaterdags geeft zij godsdienstles aan kinderen. Voor de 

ouders van die kinderen organiseert zij vier maal per jaar 

ouderbijeenkomsten. Vanwege haar goede beheersing van de Turkse 

taal, treedt Rabia ook geregeld op als presentator bij openbare 

bijeenkomsten van Hilal-Başak, maar ook van die van het 

Regiobestuur, wanneer de voertaal van het evenement Turks is. 

Verder verzorgt Rabia lezingen, leidt zij gesprekskringen die twee maal 

per week plaats vinden, organiseert ze opvangactiviteiten en voert zij 

gesprekjes met als doel ontmoeting. Daarnaast organiseert zij 

opvoedingsactiviteiten voor vrouwen met opgroeiende kinderen. Ook 

spirituele activiteiten leidt zij, zoals de smeekbede (du’a). Zij 

organiseert elke week voor haar medebestuursleden vergaderingen 

die soms wel drie tot vier uur duren. Als vicevoorzitter onderhoudt 

Rabia contact met verschillende mensen, zoals met ouders van 

kinderen, met vrouwen die deelnemen aan lezingen, maar ook in 

netwerken van de Vrouwen Academie West, het Stadsdeel, de GGD, 

met verschillende basisscholen en met het project ‘Samen Wonen - 

Samen Leven’. Dit doet Rabia allemaal in samenspraak met haar 

medebestuursleden en de Vrouwen Academie West. 

Voor de voortgang van de activiteiten houdt Rabia heel veel 

toezicht. Ze onderhoudt ook warme contacten met haar vrijwilligers, 

met de medebestuursleden en met de doelgroep. Zij informeert ze 
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hoe het met de projecten gaat en hoe het staat met de samenwerking. 

Rabia praat geregeld met mensen en vraagt hoe het met hen gaat.  

Rabia heeft een zusje van 9 en broer van 20, maar zij ziet ook de andere 

kinderen die naar haar lessen komen gewoon als haar ‘broer’ en 

‘zuster’. 

Rabia noemt politieke leiders van Milli Görüş, in het bijzonder 

de leider Erbakan in Turkije, als voorbeeld voor maatschappelijke 

inzet. Volgens Rabia keek Erbakan niet alleen naar één soort mensen, 

niet alleen naar Turken. Hij had oog voor alle mensen. Hij vond dat 

voor alle mensen op de wereld, voor zes miljard mensen, goede dingen 

plaats moesten vinden. Want er wordt naar gevraagd in ‘de andere 

wereld’.84 

Als Rabia niet had geparticipeerd bij Hilal-Başak, had zij niet de 50 tot 

150 personen gekend die zij nu kent. Als zij nu even buiten loopt, komt 

zij verschillende Turkse vrouwen tegen die met haar willen praten. Zij 

kent nu heel veel mensen; die kring van bekenden zou ze missen.  

Het hoofddoekverbod indertijd op haar school in Karaman heeft haar 

aan het denken gezet. Zij is toen meer boeken gaan lezen, meer naar 

de buitenwereld gaan kijken en ze heeft zich afgevraagd: “Wat gebeurt 

hier? Wat is er hiervoor gebeurd? Wat hebben ze allemaal gedaan?” 

Het maatschappelijk bewustzijn van Rabia is niet iets van de laatste 

jaren, het begon al tijdens haar middelbare schooltijd in Karaman. Zij 

moest in Turkije haar hoofddoek af doen om naar school te mogen 

gaan. Zij ging tot de voordeur van de school met haar hoofddoek om, 

en daar moest zij die afdoen. Zij heeft toen heel veel gehuild. Zij 

vergelijkt haar ervaring in Karaman met de ervaringen in Nederland. 

Rabia heeft zoiets in Nederland niet meegemaakt. In Nederland mag 

je gewoon met hoofddoek naar school. Het leven in Nederland vindt 

Rabia heel erg meevallen in vergelijking met Turkije. “Vrouwen kunnen 

                                                            
84 In het Turks taalgebruik, is ‘de andere wereld‘ synoniem voor Hiernamaals. 
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hier naar buiten gaan in de kleding die ze zelf willen.” De gemeente of 

allerlei andere instanties bemoeien zich daar niet mee, aldus Rabia.  

Vertrouwen in de samenwerking vloeit volgens Rabia voort uit 

het nakomen van afspraken. Dat vindt Rabia belangrijk. Bij 

samenwerken hoort soms ook inleveren en compromissen sluiten. Zij 

is zich bewust van haar positie als voorzitter; zij werkt voor de hele 

moskeegemeenschap. Op een nette manier overleggen met de ander, 

ook in geval van kritiek, is een voorwaarde voor samenwerking, vindt 

Rabia.  

Rabia heeft elke dag van de week met de moskee te maken. 

Ook thuis is zij ‘s nachts wel eens tot twee uur bezig met haar 

verenigingswerk. “Er moet nog zo veel gebeuren en ik wil het met mijn 

hele hart doen”, vervolgt zij enthousiast. Dat moet ook wel, wil zij 

succes hebben. Zij heeft bijna geen tijd voor zich zelf, maar klagen doet 

ze niet. Zo is haar leven, en haar verenigingsleven geeft haar ook 

bevrediging. Zij vindt het heel leuk; zij voelt zich tamelijk gelukkig als 

zij bij Hilal-Başak is. Ze weet voor zichzelf waarom zij zich inzet voor 

vrouwen. Rabia onderstreept het onderscheid tussen het individuele 

en het maatschappelijke. De religieuze praktijken, die bekend staan als 

de vijf zuilen van de islam, zijn volgens haar individuele verplichtingen, 

maar dat is niet voldoende als er geen maatschappelijke zorg bij komt. 

“Bijvoorbeeld, ik bid, vijf maal per dag. Sommigen vinden dat ook 

genoeg. Ze zeggen: ‘Nou, als ik dat doe, dan is het al genoeg.’” Dat lijkt 

Rabia niet voldoende: “Maar dan heb ik zoiets van: “Nou ja, dat moet 

gewoon! Als mens moet ik dat al doen.” Rabia verwijst naar 

islamitische bronnen om dat onderscheid tussen het individuele en het 

maatschappelijke te onderbouwen. Zij stelt dat God het niet 

voldoende zou vinden. “Je dient ook er voor te zorgen”, aldus Rabia 

“dat je voor je buren, voor je gezin, voor andere mensen, niet alleen 

moslims, maar echt álle mensen, dat je voor hen wat doet.” Dat zegt 

God, volgens Rabia. Zij vindt dat je eigenlijk niet verder moet denken 
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en gewoon moet kijken wat er te doen staat. Zoals Rabia zich dat 

voorstelt verloopt de weg naar de hoogste spirituele positie niet via 

handelingen op grond van plicht, maar op grond van vrijwilligheid. De 

uiteindelijke bestemmingen (het paradijs en de hel) bestaan ook nog 

eens uit verschillende lagen, volgens Rabia. Zij verhult niet wat haar 

wens is - dat is de zevende verdieping.85 Een gewone moslim komt niet 

verder dan de eerste verdieping. “En de tweede, de derde, maar 

waarom zouden we niet op de zevende verdieping, op de hoogste 

verdieping willen komen?”, vraagt Rabia zich af. In de religieuze 

voorstellingen van Rabia kunnen alleen degenen die de zevende 

(hoogste) hemel hebben verdiend God aanschouwen. Alleen zij komen 

naast de profeet te staan. 

De confrontatie met het hoofddoekverbod op de school in 

Karaman lijkt Rabia strijdvaardig gemaakt te hebben. Naast een streng 

schoolregime wat betreft kledingvoorschriften, lijken de materiële 

omstandigheden zoals de woning en andere voorzieningen bij haar 

oma, bij wie zij verbleef, in Rabia’s bewustzijn ook een rol gespeeld te 

hebben bij haar volharding, doorzettingsvermogen in zware 

omstandigheden en bij het zuinig en sober leven. 

Rabia is elke dag met de meidenvereniging bezig, het geeft zin 

aan haar leven. Zij voelt dan dat zij die dag echt iets gedaan heeft. Dat 

gevoel is voor haar ontzettend belangrijk. Zij heeft nagedacht over 

haar leven zonder verenigingsleven. “Dan voelt het als een leegte. De 

vraag gaat ontstaan: waar leef ik dan voor?”, aldus Rabia. Rabia heeft 

zo’n leegte onlangs ervaren tijdens een maand vakantie in Turkije. 

Rabia heeft alle familieleden gezien, wat zij ook heel erg belangrijk 

vindt en wat ook moest gebeuren. Een maand vakantie in Turkije vindt 

zij best lang, omdat zij dan ervaart dat zij en de mensen om haar heen 

                                                            
85 In de islamitische traditie is dat de allerhoogste laag van paradijs, die alleen de allerbeste 

gelovigen kunnen bereiken ( Al Qayrawani, 2015, pp. 197-250).  
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alleen met zichzelf bezig zijn, alleen met het eigen gezin en de familie. 

Alleen aan zich zelf denken, niet beseffen dat er zo veel problemen 

zijn, niet gaan helpen, vindt Rabia heel erg. Toen vond zij dat zij terug 

naar Nederland moest.  

4.2.3 Een beeld van de Vrouwenvereniging Hilal-Başak  

Bestuurlijke werkzaamheden en vrijwilligers-activiteiten zijn in de 

Vrouwenverenging Hilal-Başak met elkaar verweven; elk bestuurslid is 

behalve vrijwilliger in het bestuur ook als vrijwilliger betrokken bij 

activiteiten die vanuit bestuur georganiseerd worden. Het doel van de 

vrouwenvereniging Hilal-Başak is het vergroten van de weerbaarheid 

van vooral Turkse vrouwen en meiden in Amsterdam-West, yediden 

yetmişe86 zoals de voorzitter dat verwoordt. Ze richten zich op 

ondersteuning van het integratieproces, op het zich eigen maken van 

de cultuur in de Nederlandse samenleving, zonder verlies van eigen 

identiteit. Tegengaan van eenzaamheid onder de deelnemers is ook 

een belangrijk doel. De eenzaamheid kan, volgens Rabia bestreden 

worden door oprechte belangstelling, bijvoorbeeld door een 

ziekenbezoek bij ziekenhuisopname of na een bevalling, na een 

huwelijk of bij ruzie en echtscheiding.  

Twee thema’s staan centraal in Hilal-Başak. Het ene thema 

betreft het bevorderen van een evenwichtige identiteitsontwikkeling 

van jongeren die leven in twee culturen: de Turkse en Nederlandse 

cultuur. De gelijkheid van man en vrouw en emancipatie, alsmede 

maatschappelijke participatie vormen een tweede centraal onderwerp 

in het werk van Hilal-Başak.  

Hilal-Başak heeft affiniteit met een islamitische sociaal-

politieke beweging. Vooral de charismatische leiders ervan blijken als 

                                                            
86 ‘Van 7 tot 70’ (Yedi’den Yetmis’e) is een Turkse uitdrukking die alle leeftijdscategorieën 

omvat. Eén van de geïnterviewden van Hilal-Başak heeft deze uitdrukking ook nadrukkelijk 

gebruikt. 
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inspiratiebron te hebben gefunctioneerd voor de sociale ethiek van de 

Vrouwenvereniging. De ontmoeting met en de keuze voor de 

vrouwenbeweging binnen Milli Görüş blijkt een beslissende factor 

voor de ontwikkeling van vrouwen, zoals de projectcoördinator van de 

Vrouwenvereniging zegt. Deze vrouwen beschrijven zichzelf 

herhaaldelijk in termen van ‘herboren moslim’-zijn, ‘vereerd zijn met 

de islam’ en ‘opnieuw moslim geworden’.  

De activiteiten van Hilal-Başak richten zich op vorming, empowerment 

en emancipatie van vooral Turkse vrouwen. De vrouwen van Hilal-

Başak hebben een positief zelfbeeld, en ze kijken ook positief naar 

anderen; ze tonen geen tekenen van minderwaardigheidsgevoelens 

ten opzichte van mannen of autochtone Nederlanders. In de 

ontwikkeling van hun zelfwaardering en het zelfverzekerd zijn, is de rol 

van Hilal-Başak en ook van Katre-i Hilal onmiskenbaar groot. 

De vrouwen zijn maatschappelijk actief. Wanneer nodig, worden 

activiteiten niet alleen in de Mevlana moskee, maar ook op andere 

plaatsen georganiseerd in de wijk Bos en Lommer, zoals in het 

Buurtcentrum ‘De Schaffelaar’, Het Jongerencentrum MGAW, de 

Vrouwen Academie, in kerken, in scholen, in ‘Impuls’87 en in het 

Moeder & Kindcentrum88. Hilal-Başak heeft 150 leden en een bereik 

van ruim 400 mensen. Twaalf vrijwilligers en twee gesubsidieerde 

medewerkers89 organiseren de activiteiten. Vaak worden aan de hand 

van actuele thema’s bijeenkomsten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld 

over het milieu. Samen met deskundigen van professionele 

                                                            
87 Stichting Impuls, oorspronkelijk een gemeentelijke organisatie voor welzijnswerk in 

Amsterdam-West.  
88 Moeder & Kindcentra zijn in de jaren negentig, in navolging van Duitsland, in Nederland 
opgericht om de opvoeding en jeugdzorg zo laagdrempelig mogelijk en zo dicht bij ouders als 
mogelijk te organiseren. Ouders met jonge kinderen kunnen daar zowel bij ervaren moeders als 
bij beroepskrachten terecht met allerlei vragen omtrent de opvoeding van hun kind. 
Tegenwoordig heeft iedere stad in Nederland minstens één Moeder & Kindcentrum.  
89 Door de gemeente Amsterdam i.h.k.v. zogenaamde ID-banen voor kansarme en langdurige 

werklozen. 
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milieuorganisaties wordt tijdens zo’n bijeenkomst nagedacht over de 

manier waarop vrouwen kunnen bijdragen aan een schoner milieu. 

Ook een beroepskeuzetest voor jonge meiden, en een project 

‘Preventie huiselijk geweld’ voor verloofden en meisjes die willen gaan 

trouwen, wordt door Hilal-Başak georganiseerd. Daarnaast is er ook 

tijd voor gezellige dingen, zoals in een ‘creatieve club’ en in sport.  

In Hilal-Başak is verantwoordelijkheid een belangrijk begrip. 

Dat wordt zichtbaar in de zorg die daaruit voortvloeit voor de 

hulpbehoevende medemens. In Hilal-Başak heerst een groot 

plichtsbesef, tegelijkertijd haalt men veel voldoening uit de eigen 

inzet, wat met hart en ziel gebeurt. Bij Hilal-Başak horen, geeft de kans 

tot een deugdzaam leven. Privéleven en verenigingsleven zijn nauw 

verweven.  

Hilal-Başak onderhoudt nauwe contacten met verschillende 

betrokkenen, zowel binnen als buiten de moskeegemeenschap. 

Hieronder vallen contacten met de ouders van kinderen, met 

deelnemende vrouwen aan lezingen, maar ook met andere netwerken 

zoals met de Vrouwen Academie, het Stadsdeel, de GGD, scholen, en 

het project ‘Samen-Wonen Samen leven’.  

Hier zien we een kaderlid dat mede door haar religieuze scholing al 

haar vrijwilligerswerk bij Hilal-Basak ook een religieuze betekenis 

geeft.  

4.3 Portretten van kaderleden van de Mevlana Moskee 

De Mevlana moskee is een moederorganisatie waaromheen jongeren, 

vrouwen en meiden zich hebben georganiseerd. Na hierboven een 

beeld geschetst te hebben van die verschillende sub-organisaties, 

maken we hierna kennis met de leiders van deze Cami90, De Mevlana 

moskee, een moskee die in Bos en Lommer al ruim een kwart eeuw 

een eigen plaats inneemt.  

                                                            
90 Cami = moskee in het Turks (oorspronkelijk afkomstig uit Perzisch). 
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4.3.1 Portret van Salih S., Imam-assistent, 54 jaar  

Salih is geboren in Batman, een Koerdisch provinciestadje in Zuidoost 

Turkije. Daar is hij tot aan zijn puberteit opgegroeid. Zijn vader is als 

arbeidsmigrant naar Nederland gekomen. Salih bleef aanvankelijk met 

de anderen uit het gezin achter in Batman. Daar heeft hij op de imam-

hatip school gezeten waar hij zijn islam-kennis heeft opgedaan. 

Voortbordurend op die opleiding heeft Salih ook veel kennis opgedaan 

bij lezingen en educatieve projecten die hij in zijn moskee organiseert. 

Voordat Salih in de jaren ‘80 met zijn moeder en de andere broers en 

zussen naar Amsterdam kwam, heeft hij voortgezet onderwijs in zijn 

geboortestad genoten. In Amsterdam kwam hij in contact met het 

Jongerencentrum MGAW, een jongerenvereniging gelieerd aan de 

Selimiye91 moskee, de eerste Milli Görüş moskee organisatie in 

Amsterdam.  

De activiteiten van Salih, nu voorzitter van het bestuur van de 

Mevlana Moskee, vinden plaats zowel in de moskee (zoals de 

organisatie van gebedsdagen, en de opvang van en hulpverlening aan 

moskeegangers) als daarbuiten (zoals het voorzitterschap van de 

Voedselbank). Salih heeft tot nu toe verschillende rollen in de 

samenleving vervuld. Naast zijn moskeewerk, was hij ook lid van de 

Gemeentelijke Turkse Adviesraad Amsterdam. Daarna heeft hij bij het 

Regio Bestuur van Milli Görüş Noord-Nederland verantwoordelijkheid 

gekregen voor de portefeuille ‘Pers en externe relaties’.  

Salih geeft richting aan zijn organisatie, ondersteunt en 

motiveert zijn medebestuursleden en andere vrijwilligers. Hij noemt 

zichzelf ‘locomotief’ en neemt verantwoordelijkheid voor alles. Salih 

                                                            
91 Verwijst naar de grote moskee van de stad Edirne, gebouwd door de beroemde 16e eeuwse 

Ottomaanse architect Mimar Sinan in opdracht van de toenmalige Ottomaanse Sultan Selim de 
Tweede. Deze sultan kwam voor het vredesbesprekingen met de Oostenrijkers naar Edirne (een 
grensstad tussen huidige Turkije en Bulgarije) en tijdens zijn verblijf heeft hij de architect 
opdracht gegeven de grote moskee te bouwen. Architect was inmiddels 80 jaar oud. (zie 
http://www.edirnevb.gov.tr/kultur/selimiye).  



131 
 

doet dit werk al bijna 40 jaar. Hij bemoeit zich niet alleen met 

activiteiten in de moskeegemeenschap, maar doet ook actief mee aan 

activiteiten daarbuiten. Zo heeft hij bijvoorbeeld geregeld een gesprek 

met de gemeente, zowel persoonlijk met individuele ambtenaren als 

op bestuurlijk-politiek niveau. Salih is voorzitter van de Voedselbank 

Bos en Lommer, sinds de oprichting ervan in samenwerking met de 

Protestantse Diaconie van Amsterdam. Bij de activiteiten van de 

Voedselbank ervaart Salih echter uitsluiting door Nederlanders. “Als 

Turken, Marokkanen rond gaan om voedsel te collecteren, merken we 

dat autochtonen terughoudend zijn met het geven van voedsel. Wij 

laten de lijsten van de Voedselbank zien, maar de Nederlander wil er 

niet naar kijken. Ze geven wel als de collectanten autochtoon zijn”, 

aldus Salih. De allochtone vrijwilligers verzamelen 30 à 40 dozen, maar 

wanneer ze een autochtone vrijwilliger er op af sturen, vullen ze 90 

dozen. Zowel leden als niet-leden van de moskee komen met 

hulpvragen. Salih kijkt naar hun brieven, leest hun formulieren, 

verwijst door, en maakt zo nodig een afspraak met de huisarts of het 

ziekenhuis. Als het gaat om belastingformulieren, zegt Salih, verwijst 

men door naar de betreffende instanties. De bestuursleden nemen 

dan telefonisch contact op met de instanties, aldus Salih, en regelen 

een advocaat als dat nodig is; face-to-face, één-op-één. Als de zelfde 

vraag veel mensen aangaat, dan werkt men groepsgewijs. Salih vertelt 

over de voorlichting over ‘Remigratie naar Turkije’ als voorbeeld van 

een groepsaanpak. Dat geldt ook voor het thema ‘Turkse 

Pleegkinderen’, een thema dat in 2015 actueel was. De samenwerking 

en contacten met mensen buiten de moskeegemeenschap verlopen 

niet altijd zonder spanningen. Salih vertelt over een bijeenkomst van 

het ‘Oud-Brood-Project’ met de ‘Kunststichting’ waar alcoholische 

dranken werden geserveerd. Voor hem was dat een reden om die 

bijeenkomst te verlaten. Na verschillende overleggen is de volgende 

oplossing gevonden: tijdens de bijeenkomsten serveert men geen 
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alcohol, wel nádat het formele deel van de bijeenkomst is afgesloten. 

Dat biedt het moskeebestuur de gelegenheid om de bijeenkomst tijdig 

te verlaten. Salih geniet niet alleen vertrouwen van de Turkse 

deelnemers, ook Marokkaanse moskeegangers vinden hem en zijn 

team betrouwbaar. Volgens hem speelt de langdurige relatie met deze 

bewoners daarbij een positieve rol. Hij is immers met dezelfde mensen 

al twintig jaar samen. “Marokkaanse leden betalen de maandelijkse 

contributie. Dat is een teken dat ze ons vertrouwen”, aldus Salih. 

Geregeld komen de Marokkaanse moskeebezoekers ook in de kantine 

thee drinken. De voorzitter begroet hen, en bestelt soms koffie voor 

hen. Salih benadrukt ook zijn persoonlijke aandacht voor alle 

bezoekers. Een hand geven en de begroeting zijn in zijn ogen een 

concrete vorm van aandacht schenken. Om vertrouwen te wekken en 

te onderhouden, is echter alleen begroeten niet voldoende, aldus 

Salih. Hij zorgt ervoor dat hij er gewoon vaak is, dat hij beschikbaar en 

aanspreekbaar is. Dat geldt voor mannen evengoed als voor vrouwen. 

Toen vrouwen bijvoorbeeld wel vijf dagen per week aanwezig waren, 

maar nog geen eigen ruimte hadden, heeft Salih geregeld dat de 

dames een ruimte kregen voor hun cursussen. Het is niet alleen door 

het beschikbaar stellen van die ruimte, maar meer nog door de 

aanwezigheid en de opvang door de moskeevoorzitter dat het 

vertrouwen van de vrouwen gewekt is. Vertrouwen is niet alleen 

binnen de moskeegemeenschap, maar ook daar buiten volgens Salih 

nodig. Als voorbeeld noemt hij de relatie met de Stadsdeelraad 

Amsterdam-West. Dat de voorzitter van het Stadsdeel bij Salih op 

koffiebezoek komt, en advies vraagt, sterkt Salih en zijn 

medekaderleden in hun zelfvertrouwen. Het is volgens Salih een teken 

dat het Stadsdeel de moskee gemeenschap accepteert.  

Salih vertelt dat vroeger de voorzitters van de Mevlana 

moskee, wanneer ze binnenkwamen, direct naar hun werkkamer 

gingen. Ze keken nogal neer op de bezoekers. Salih pakt het anders aan. 
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Wanneer hij in de kantine zit en er komt een bezoeker, dan bestelt hij 

thee of koffie voor die bezoeker. Soms betaalt hij dat uit z’n eigen 

portemonnee, soms ook uit die van de organisatie. “Dat maakt de 

bezoeker blij”, zo verklaart Salih. Een ander voorbeeld is het 

vrijdaggebed. Er nemen aan het vrijdaggebed ongeveer achthonderd 

mensen deel. Salih gaat dan niet naar binnen om te luisteren naar de 

preek van de imam, maar hij wacht bij de deur. Hij brengt de tapijten, 

legt de gebedskleedjes klaar, maakt het gebed toegankelijk voor alle 

bezoekers. Voor degenen die buiten blijven, rolt hij de tapijten uit op 

het plein voor de moskee. Dat doet hij tot op het laatste moment. 

Als voorzitter van de moskee gemeenschap is Salih een ‘spin in 

het web’ voor iedereen. Hij is iemand van het volk. Hij onderhoudt 

contacten met moskeegangers, en met ouders van wie de kinderen bij 

Salih op de weekendschool van de moskee zitten. Naast de contacten 

binnen de eigen gemeenschap zijn er ook intensieve contacten en 

samenwerkingsverbanden daarbuiten, zoals met de Stadsdeelraad, de 

GGD, met scholen voor primair en voortgezet onderwijs, met het 

Bewonersplatform en met maatschappelijke organisaties zoals de 

‘Stichting Samen Wonen - Samen leven’.  

Zijn motivatie haalt Salih zowel uit wat hij waarneemt in zijn sociale 

omgeving, als uit zijn levensbeschouwing. Salih ziet dat zijn 

landgenoten over het algemeen een minderwaardigheidscomplex 

hebben. Vandaar dat een positieve waardering van de moskee-

activiteiten door de Stadsdeelvoorzitter zo goed valt. Het bezoek van 

de voorzitter van het Stadsdeel Amsterdam-West aan de moskee, en 

dat deze voorzitter hen vraagt om advies voor zijn beleid, motiveert 

Salih om nog harder te werken. Wat Salih ook motiveert, is als er een 

ondeugdelijke handeling in de organisatie door hem wordt 

waargenomen. Salih vertelt dat hij indertijd hogerop had kunnen 

komen in de organisatie, maar dat hij dat niet heeft gedaan in het 

belang van de moskee gemeenschap. Een ander voorbeeld is dat hij 
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zijn functie als voorzitter van de Jongerenvereniging MGT-III92 in 

Amsterdam heeft neergelegd toen hij daar onregelmatigheden 

signaleerde. Dat speelde rondom de Wester Moskee. Salih heeft zich 

toen teruggetrokken uit de Jongerenvereniging MGAW III, totdat de in 

opspraak geraakte bestuurders waren ontslagen. Die houding van 

toen heeft Salih zelfvertrouwen geschonken.  

Niet alleen wat hij waarneemt in zijn omgeving motiveert Salih, ook 

vindt hij inspiratie in het gevoel deel uit te maken van een lange 

familietraditie. Zijn familie-stam Mala Melle93 heeft zich altijd ingezet 

voor kennisverspreiding; dat doen ze nog steeds. De familie heeft veel 

heiligen, imams en leraren voortgebracht. Het inspireert Salih het 

goede te doen; het weerhoudt hem van het kwade. Als hij een fout zou 

begaan, dan voelt dat als een smet op die goede familienaam.  

Daarnaast ontleent Salih kracht aan een sterk ontwikkeld 

gevoel van gelijkwaardigheid en grote sociale betrokkenheid. Het 

engagement met Milli Görüş, en vooral met de charismatische leiders 

ervan, ervaart hij als stimulerend. “Wanneer ik terugkijk, kan ik 

meester Erbakan94 als voorbeeld noemen wat betreft het opkomen 

voor het recht van de zwakkeren.” Salih vertelt over bijvoorbeeld de 

discriminerende houding van een spreker tijdens een infoavond van 

het Stadsdeel. Salih kon die houding maar niet accepteren en kwam in 

verzet, en heeft daarop het woord genomen. Dat hij in verzet kwam 

tegen die ondeugd, is voor Salih verbonden met het geloof in God die 

de mens daartoe kracht geeft. Zijn bejegening benoemt hij als humaan 

en godvrezend. Salih merkt dat zijn godsdienst hem motiveert om 

iedereen te helpen die hulpbehoevend is, wie dan ook. Salih laat zich 

                                                            
92 Jongerenvereniging van Milli Görus in een andere wijk van Amsterdam. 
93 Het woord Male betekent huis of stam. Het woord Melle stamt af uit het Perzisch 
woord Molla met als oorsprong het Arabische Mu’allim – het betekent in het 
Koerdisch imam en/of leraar. ‘Ik ben van de stam Melle’ is vrij vertaald: ‘Ik kom uit 
het Huis van leraren/imams.’ 
94 Oprichter en leider van Milli Görüş beweging in Turkije.  
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daarbij inspireren door de profeet: “Onze profeet werd Muhammedu-

l’Sadiqu-l’Emin genoemd”95, aldus Salih. Voor Salih betekent dit 

concreet dat hij betrouwbaar moet zijn en zijn beloftes nakomen, wat 

er ook gebeurt.  

Salih vertelt over de organisatie van een ‘Open-Deur’-activiteit in de 

moskee, waar echter geen autochtoon op afkwam. Salih vond dat niet 

fijn. Ook al reageren de buurtbewoners niet altijd even enthousiast op 

uitnodigingen van de moskee gemeenschap, Salih raakt zijn hoop niet 

kwijt. De profeet is voor hem daarin een inspiratiebron. “Onze 

profeet”, aldus Salih, “is naar sommigen drie maal, naar weer anderen 

zeven maal toe gegaan. Hij heeft zijn hoop nooit laten varen.” Zo zullen 

zij ook de autochtonen blijven uitnodigen, blijven begroeten, wie het 

dan ook is. Onder alle omstandigheden blijven ze vanuit de moskee 

contact zoeken.  

Voor Salih vloeit zijn vrijwillige inzet voort uit zijn geloof. Geloof in God 

geeft volgens hem de mens kracht. De behoeftige verdient hulp omdat 

hij een mens is, volgens Salih. Zelfs dieren worden volgens hem niet 

ontzien van hulp, waarom de behoeftige mens dan wel? God zal, 

volgens Salih, de mens voor al zijn daden ter verantwoording roepen, 

hier of zeker op dag des oordeels. Volgens Salih zou een atheïst 

misschien ook hetzelfde gedaan hebben als een moslim, wanneer die 

met een vraag of een probleem van een hulpbehoevende te maken 

krijgt. Salih ziet het verschil in het feit dat hij zijn inspiratie vindt in het 

koranvers: “Wie iets goeds doet, al is het zo klein, zal dit aanschouwen, 

en wie iets kwaads doet, al is het zo klein, zal ook dat aanschouwen.”96 

Opnieuw zegt Salih dat hij ervan overtuigd is dat alle daden van dit 

leven in het volgende bestraft of beloond zullen worden. Salih is blij 

dat er “ook iets bestaat als Genade (rahma/marhama).”97  

                                                            
95 Mohammed, de Trouwe de Betrouwbare. 
96 Koran 99: 7- 8.  
97 Barmhartigheid, genade. 
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Wanneer ik terugblik op het portret van Salih zie ik niet alleen 

een bestuurder maar ook een betrokken persoon die aanwezig is, die 

zowel voor de moskeegangers als voor de professionals en vrijwilligers 

van andere instellingen een toegankelijke, communicatieve en 

betrouwbare persoonlijkheid die bereikbaar is. Zijn persoonlijkheid en 

manier van werken dragen bij aan een moskee waarmee bruggen 

geslagen worden in Amsterdam-West en soms ook in andere 

stadsdelen. 

4.3.2 Portret van Fazil K., Student HBO, 22 jr.  

Op het moment dat Fazil in Turkije geboren wordt, werken zijn vader 

en opa reeds in Nederland. in het kader van de gezinshereniging komt 

Fazil in Nederland als hij één jaar oud is. In Nederland leidt hij een 

geregeld leven. Voor Fazil hebben het geloofsonderricht in de Mevlana 

moskee in zijn jeugdjaren en de vormingsactiviteiten van het 

Jongerencentrum MGT en die van dezelfde moskee in zijn middelbare 

school periode een bepalende rol gespeeld bij het verkrijgen van de 

kennis over islam.  

Zijn vader, die in Turkije naar school is geweest, opent in 

Nederland een groentezaak en werkt later als taxichauffeur. Zijn 

ouders voeden Fazil streng op in de basisschoolperiode. Bedtijd is om 

acht uur en buiten spelen mag maar één uurtje per dag. Als kind vond 

Fazil deze strakke opvoeding niet zo leuk, maar nu is hij zijn ouders er 

dankbaar voor. Vanaf zijn tiende jaar wordt de moskee Fazil ’s tweede 

huis. Hij brengt daar zoveel tijd door, dat het in de lijn der 

verwachtingen ligt dat hij er zelf ook als vrijwilliger zal gaan werken, 

wat ook gebeurt. Van het uitvoeren van simpele taakjes naar steeds 

meer verantwoordelijkheden is Fazil inmiddels opgeklommen tot vice-

voorzitter van de moskee. Uit hoofde van zijn functie houdt hij zich 

bezig met de interne organisatie. Hij noemt zichzelf in alle 

bescheidenheid nog steeds vrijwilliger. Het organiseren van religieuze 
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verplichtingen en vieringen noemt Fazil als de meest vanzelfsprekende 

taak van de moskee. Maar daarnaast vindt Fazil het minstens zo 

belangrijk dat de moskee onder haar leden kennis over de islam 

bevordert. Daarvoor worden lezingen gehouden en boek-

informatieavonden georganiseerd. Het doel van de laatste activiteit is 

om het lezen onder de moskee-leden te stimuleren. Los daarvan vindt 

Fazil het sociale aspect van het bij elkaar komen en samen wat kletsen 

onder het genot van een kopje thee of koffie, ook heel belangrijk.  

Fazil neemt deel aan het ‘Broer-Broertje-Project’ (Abi-

Kardeş98-project). Hij heeft één jongen onder zijn hoede, bij wie hij op 

huisbezoek gaat en die hij soms meeneemt als hij naar een andere stad 

gaat. Volgens Fazil zijn de huisbezoeken eigenlijk het beste voor de 

begeleiding; die worden door zijn pupil ook leuk gevonden. Uiteraard 

wordt daarbij de nodige aandacht geschonken aan de schoolloopbaan 

en de vrijetijdsbesteding van de ‘jongere broer’. Fazil is enthousiast 

over de effectiviteit van dit project. Er wordt na verloop van tijd 

daadwerkelijk een positieve verandering waargenomen bij de jongens. 

Een voorbeeld daarvan is dat “zo´n jongen steeds zwaardere taken en 

verantwoordelijkheden op zich neemt. Eerst is hij iemand die geholpen 

wordt, en later helpt hij zelf de andere jongeren”, aldus Fazil. 

De moskee is er volgens Fazil niet alleen om haar gasten te 

verwelkomen, maar ook om naar buiten te treden in de wijk, en 

banden aan te gaan met andere organisaties in Bos en Lommer. Hij 

voelt dat de moskee een verantwoordelijkheid heeft om iets te 

betekenen voor de wijk en haar bewoners “Mensen vertrouwen je en 

hebben verwachtingen. Je moet wat betekenen voor die mensen.” 

Anderen helpen voelt voor Fazil als een soort plicht. “Als je dat niet 

doet, wordt je op de Dag des Oordeels ter verantwoording geroepen”, 

aldus Fazil. Dat helpen niet altijd mee valt, heeft Fazil ook 

                                                            
98 Abi-Kardes-project: broer-broertje project, plus zorgen dat het overal op dezelfde manier 

wordt aangeduid. 
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ondervonden. Meerdere keren is hij geschrokken van de problemen 

van de mensen in de wijk. Zo bracht Fazil als veertienjarige een keer 

een voedselpakket naar een Nederlands echtpaar. Het was inmiddels 

duidelijk geworden dat armoede een serieus probleem was in Bos en 

Lommer. De erbarmelijke omstandigheden waaronder dit oudere 

echtpaar leefde, hebben hem versteld doen staan. Tot die tijd dacht 

hij niet dat er veel armoede was onder Nederlanders, dat de ouderen 

vaak in een woon-zorginstelling leefden, maar dit waren mensen die 

echt in nood zaten. Deze ervaring zal Fazil niet snel vergeten. “Ik was 

toentertijd nog jong”, verklaart hij. Later zou het project 

‘Voedselpakket’ van de moskee resulteren in de oprichting van de 

‘Voedselbank Bos en Lommer’. Toch denkt Fazil dat armoede relatief 

gemakkelijk te verhelpen is. Elke organisatie zou volgens hem ruimte 

kunnen creëren om overtollige etenswaren, zoals rijst of brood tijdelijk 

te bewaren, om het later te verdelen onder arme gezinnen.  

Een andere ervaring die Fazil gevormd heeft, is toen op zekere 

dag een Turkse jongen van 16-17 naar de moskee kwam, omdat hij 

thuis getuige was geweest van huiselijk geweld. De jongen leed onder 

de situatie en wilde het geweld een halt toeroepen. Hij overwoog zelfs 

om zijn eigen vader te vermoorden, zodat zijn moeder rust zou 

hebben. Daarom stelde hij de imam de vraag of hij dan in de ogen van 

God een zondaar zou zijn, en hoe zwaar de straf zou zijn in 

hiernamaals. Er is toen heel duidelijk uitgelegd dat vermoorden in de 

islam niet mag, omdat doden een grote zonde is en bovendien geen 

oplossing is voor de situatie. Volgens Fazil ontbrak het de jongen aan 

de nodige basale kennis over de islam, en werkte het gesprek 

verhelderend. Sindsdien komt hij regelmatig naar de moskee, samen 

met zijn vrienden. Voor de bemiddeling bij dit soort familieproblemen 

worden Fazil en zijn medebestuursleden nog niet ingezet vanwege hun 

jonge leeftijd. Wel worden ze benaderd wanneer de problematiek 

specifiek om jongeren draait. Soms wordt Fazil verdrietig door alle 
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narigheid die hij hoort. Fazil vertelt over jongeren die in zijn ogen 

verdwalen: “We horen dit alles. De situatie maakt ons voortdurend 

verdrietig, des te meer, omdat deze jongeren ónze jongeren zijn in de 

zin dat ze hier in de moskee ooit les hebben gehad. Ze zijn in de 

buitenwereld verdwaald en verdwenen.” Fazil ziet het als zijn taak om 

zich extra in te spannen, om deze kinderen weer terug te brengen naar 

het juiste pad. Soms komen ouders voor hun kinderen, maar raken ze 

ook aan de praat over hun eigen problemen. Ook ouderen die met hun 

brieven van officiële instanties komen, vertellen vaak wat er allemaal 

speelt in de thuissituatie. Natuurlijk blijft de informatie vertrouwelijk, 

daar gaan de mensen vanuit. “Ze vertrouwen ons in alles” aldus Fazil. 

Fazil geniet ook buiten zijn gemeenschap vertrouwen. Hij is in 

de buurt opgegroeid en bekend onder alle jongeren. Hij onderhoudt 

contacten met organisaties die van meerwaarde zijn voor hun wijk. 

Fazil vindt dat de samenwerking goed verloopt met organisaties als het 

Bos en Lommer Interreligieus Beraad (BLIB), de Buurtparticipatie, de 

Voedselbank, met scholen en met het Stadsdeel. Er heerst volgens 

hem onderling vertrouwen. Het streelt hem dat de stadsdeelvoorzitter 

de Mevlana moskee meerdere keren ‘haar beste partner’ heeft 

genoemd. Hij ziet wat de reden hiervan is – de moskee heeft toegang 

tot haar achterban, een toegang die het Stadsdeel tot die groep niet 

heeft. Fazil verleent vaker medewerking aan andere organisaties 

wanneer die zelf geen toegang hebben tot de achterban van de 

moskee. De samenwerking met de afdeling ‘Jeugd’ van het Stadsdeel 

Amsterdam-West, die niet alle Turkse ouders kon bereiken, is daar 

voorbeeld van. De Vrouwenvereniging betrekt dan de moeders erbij, 

en de moskee de vaders. Er zijn meer organisaties waarmee wordt 

samengewerkt. Zo werkt de moskeevoorzitter samen met de stichting 

‘Samen Wonen - Samen Leven’ (SWSL) in een armoedeproject. Met de 

BLIB werkt hij samen in een interreligieus overleg en met de 

Protestantse Diaconie in de Voedselbank. Samenwerking is er ook 
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geweest met het kunstenaarscollectief ‘Pink Pony’ en ‘Kunst in de 

Buurt’. In het kader van dat laatste werd er vier weken lang op straat 

een film vertoond die het leven in Bos en Lommer in beeld bracht. Niet 

alleen de toegang tot de achterban is een reden voor samenwerking, 

maar ook inhoudelijke overwegingen zoals de meerwaarde voor het 

welzijn van de bewoners. Fazil kijkt wel of de samenwerking met het 

Stadsdeel of met andere organisaties ook daadwerkelijk in het belang 

is van de eigen achterban of van de overige wijkbewoners. Zo niet, dan 

wordt er niet op de voorgestelde vraag naar samenwerking ingegaan. 

Dat ze werden uitgekozen om samen met het Stadsdeel, de 

woningbouwcorporatie Rochdale, het Amsterdam Energiebedrijf en 

het kunstenaarscollectief het ‘Oud-Brood’-project te starten, ervaart 

Fazil als een teken van vertrouwen.  

Fazil ervaart zeker ook de mooie kant van het helpen. Hij weet 

vertrouwen te wekken onder de mensen met wie hij werkt. Zo was een 

moeder van één van zijn voormalige pupillen van het abi-kardeş-

project langs gekomen. Het was een vrouw die tien jaar geleden 

gescheiden is van haar man die in Turkije woont. Deze moeder had vier 

dochters en één zoon. Omdat deze voormalige pupil van 14-15 jaar 

thuis telkens over Fazil sprak, kwam zijn moeder op het oudergesprek 

om over haar zoon te praten. In dat gesprek praat de moeder ook over 

haar eigen situatie, dat zij als alleenstaande moeder de gehele 

verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen op haar 

schouders heeft en dat het niet altijd meevalt. Een andere keer kwam 

er een vader langs, die Fazil vroeg met zijn zoon te spreken. Niet alleen 

wilde de vader graag dat zijn zoon meer deel zou nemen aan de 

activiteiten van de moskee, maar ook dat hij geholpen zou worden bij 

de problemen betreffende zijn identiteitsontwikkeling.  

Fazil was betrokken bij de samenwerking met de Protestantse 

Diaconie, rondom Somalische asielzoekers. Gezamenlijk vroeg men 

zich af wat ze voor die asielzoekers konden betekenen. Fazil en zijn 
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bestuur zagen dat de asielzoekers eten nodig hadden, dat ze warm 

water nodig hadden en ook behoefte hadden aan communicatie. 

“Toen hebben we besloten om drie dagen lang dagelijks warme 

maaltijden te verzorgen”, aldus Fazil en hij vervolgt: “Daarnaast 

hebben we ook aangeboden dat ze van de douche van de moskee 

gebruik mochten maken. Ze komen nog steeds hier langs voor een 

douche.” 

Fazil doet zijn werk in de moskee voor Allah (sevab en ecir99, hayır100 ). 

Fazil wil iets betekenen voor mensen. Als hij dat niet zou doen, zou hij 

zich niet prettig voelen, omdat hij dan geen gebruik maakt van de 

mogelijkheden die hij heeft. Fazil voelt het als een religieuze plicht om 

zich in te zetten voor de jeugd en het gezin. De gezinsverbanden die 

onder druk staan, worden hersteld, voor jongeren die buitenhangen 

worden alternatieve activiteiten georganiseerd.  

Voor Fazil is zijn opa een voorbeeld geweest. Hij beschrijft hem 

als een heel vrijgevige en ook zeer behulpzame man. Niet alleen hield 

deze opa er zelf van om mensen te helpen, hij zei ook tegen zijn 

familie: “Als je mijn naam wil dragen, moet je niet alleen aan je zelf 

denken, maar moet je de anderen ook helpen.” Daarnaast heeft de 

imam van de buurtmoskee Fazil geïnspireerd. Er gingen weliswaar 

geruchten dat deze imam klappen uitdeelde, en Fazil was daar ook wel 

bang voor, maar het bleek een goede en kundige imam te zijn, iemand 

die hafiz was101. Hij beloonde de kinderen als ze succesvol waren. 

Vanaf de eerste dag vond Fazil het leuk in de moskee. Later sprak Fazil 

deze man zelfs aan met ‘oom’. Zelf denkt hij dat het waarschijnlijk door 

deze ‘oom’ kwam, dat hij altijd uitkeek naar het weekend, om weer les 

van hem te krijgen. Voor Fazil voelt het leven in de moskee als het 

leven met familie. De band onder de jongeren is zo sterk, dat ze elkaar 

                                                            
99 Beloning door God voor de inzet voor een ander zonder tegenprestatie. 
100 Het goede. 
101 Iemand die de gehele koran uit zijn hoofd heeft gememoriseerd. 
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bellen als ze elkaar een dag niet zien. Ze zien elkaar meer dan hun 

eigen familie. Fazil let er erg op hoe hij zich gedraagt; hij ziet zichzelf 

als rolmodel voor de jongeren. De positie in het bestuur brengt veel 

verantwoordelijkheden met zich mee, aldus Fazil. Niet alleen 

tegenover de moskee-gemeenschap, maar ook tegenover de 

maatschappij, de buren en de school. Fazil moet voorzichtig zijn, vindt 

hij, op alles letten, op zijn uitspraken op zijn woorden, op zijn 

afspraken. Alles wat Fazil voor de achterban doet, beschouwt hij als 

een dienst aan God. Omdat Fazil ervan uitgaat dat hij aan God 

rekenschap verschuldigd zal zijn, put hij inspiratie uit een uitspraak van 

de profeet Mohammed: “De beste onder jullie is degene die het beste 

doet voor de mensen.” 

In persoon van Fazıl zien we hier een kaderlid dat zijn 

betrokkenheid zowel binnen moskee als daarbuiten plaatst tegen de 

achtergrond dat hij gesocialiseerd is in de moskee. We zien hier een 

kaderlid dat harmonie creëert tussen verschillende velden van zijn 

leven. Een manier van religiositeit die hem in staat stelt al zijn 

activiteiten samenhangend en zinvol te ervaren. Wellicht is het 

omgekeerde ook denkbaar: een actief en betrokken bestaan dat een 

eigen manier van religiositeit een plek geeft.  

4.3.3 De Mevlana moskee 

Wat voor beeld van de Mevlana moskee ontstaat uit de bovenstaande 

portretten? In de Mevlana moskee worden verschillende activiteiten 

georganiseerd. De Mevlana moskee drijft op de inzet van vrijwilligers. 

In eerste instantie vormen Turks-Nederlandse buurtbewoners van 

Amsterdam-West de doelgroep van de Mevlana moskee. In tweede 

instantie rekent men ook andere buurtbewoners van Amsterdam-

West daartoe. In de Mevlana moskee zijn geen sociale activiteiten voor 

autochtonen, wel erg veel sociale activiteiten voor Turken. De 

activiteiten van de moskee vormen als het ware een vangnet voor 
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allochtone buurtbewoners van vooral Turkse achtergrond. Naast 

gebedsdiensten en geloofsonderricht, zijn er ook maatschappelijke 

activiteiten.  

Het goede doen is belangrijk in de moskee. Over God wordt 

gesproken als is een God die de mens voor al zijn daden ter 

verantwoording roept. De gelovige vermoedens van een hiernamaals, 

waar iedereen rekenschap af zal moeten leggen van wat hij/zij hier op 

aarde heeft gedaan, ziet men in de moskee als inspiratiebron voor 

maatschappelijk activiteiten. De samenwerking van de Mevlana 

moskee met de autochtone maatschappelijke omgeving loopt niet 

altijd helemaal naar wens. Sommige leden van de 

moskeegemeenschap hebben last van een 

minderwaardigheidscomplex. Ook al reageren de buurtbewoners niet 

altijd enthousiast op uitnodigingen van de moskee, men blijft hoopvol 

en laat zich niet buitensluiten. Blijven hopen ziet men in de moskee als 

een inspirerende traditie die teruggaat tot de profeten. Binnen de 

moskee heerste er een zeker wantrouwen van mensen en vooral van 

instanties. Men is uitermate voorzichtig als het gaat om beeld van de 

moskee en het imago naar buiten toe. Het vertrouwen en de goede 

naam moeten niet besmet worden door ondeugdelijke handelingen 

van leden van de moskee. De samenwerking met allerlei instellingen is 

belangrijk. Erkend en gewaardeerd worden door de politiek, zoals met 

het Stadsdeel, is motiverend. 

De manier van doen in de moskee is te karakteriseren als 

toegankelijk en zeer betrokken. Men stelt zich naar de doelgroep toe 

vrij informeel op. Vreemden worden begroet. Binnen de moskee is 

men zich er van bewust dat deze begroeting een noodzakelijke 

handeling is om contact te leggen, maar het is niet de enige factor om 

die contacten duurzaam te maken en te onderhouden. De 

voortdurende aanwezigheid in de moskee van kaderleden is ook een 

factor die nodig is om vertrouwen te wekken. Men is benaderbaar. Een 
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aristocratische houding creëert volgens de voorzitter afstand en is 

contraproductief. De frequente aanwezigheid van kaderleden, 

gecombineerd met een oprechte belangstelling en dienstverlening 

blijken te werken. Mensen voelen zich snel thuis in de Mevlana 

moskee; de moskee wordt als het ware een ‘tweede huis’. 

Alles wat men voor de moskee doet, hoe men zich gedraagt, de 

diensten die aan mensen verleend worden, beschouwt men als dienst 

aan God. Een dienst waarover men rekenschap moet afleggen aan 

God. Centrale begrippen in het vrijwilligerswerk van de moskee zijn 

‘plicht voor God’ en ‘verantwoording afleggen tegenover God’ 

(muhasaba / mas'oeliyya102). Het werken aan een betere situatie van 

de doelgroep ziet de moskee als een opdracht, die sterk verbonden is 

met religieuze verantwoordelijkheid.  

4.4 Portret van een kaderlid van de Meidenclub  

De Meidenclub is een zeer nauw verbonden met de 

vrouwenorganisatie Hilal-Başak. Van de meidenclub krijgen we via 

slechts één interview een indruk, namelijk die van Zehra. Hieronder 

schets ik eerst het portret van Zehra. Daarna zoom ik in op de 

meidenclub, zoals ik me daar een indruk van kunnen vormen door de 

bril van Zehra. 

4.4.1 Portret van Zehra A., Studente HBO, 21 jaar  

Zehra is geboren in Aksaray waar zij tot haar negende jaar is 

opgegroeid en op de basisschool heeft gezeten. Zij is, in het kader van 

de gezinshereniging, ongeveer twaalf jaar geleden naar Nederland 

gekomen en heeft in Amsterdam voortgezet onderwijs genoten. Zij 

volgt nu de Leerroute Bouwkunde van de opleiding Built Environment 

aan de Hogeschool van Amsterdam. Zehra is op het moment van het 

interview voorzitter van de Meidenclub Katre-i Hilal. Zehra heeft haar 

                                                            
102 Verantwoordelijkheid van het individu. 
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islamkennis te danken aan het godsdienstonderricht in haar 

basisschoolleeftijd in de buurtmoskee in haar geboortestad Aksaray in 

Turkije, en later in de Mevlana moskee in Bos en Lommer. In latere 

jaren, in de adolescentieleeftijd, maakte geloofsonderricht in de lessen 

van de weekendmoskee plaats voor de studiehuizen van de Gülen-

gemeenschap, en weer later voor de vormingsactiviteiten van de 

MGAW, zoals educatieve activiteiten, kringgesprekken en lezingen.  

Zehra kon vlak na haar aankomst niet zo goed Nederlands 

spreken. Zij werd heel erg gepest op school. Zij was een jaartje ouder 

dan haar klaasgenoten, wat ze op zich al erg vond. Zij had geen echte 

vrienden, en kreeg van alle stress eczeem in haar gezicht. Dat heeft zij 

ongeveer 10 jaar gehad. De complimenten die Zehra vaak van haar 

docent kreeg, bleken voor de anderen aanleiding om te pesten. Zehra 

had talent, tekende veel, wist altijd het goede antwoord, maar durfde 

nooit haar vinger op te steken op een vraag, omdat zij dacht dat haar 

klasgenoten haar dan zouden uitlachen. Op de middelbare school 

komt daar een kentering in. Zehra denkt dat dit haar kans is. Zij beseft 

dat zij het nooit kan redden als zij een terugtrokken persoon blijft. Zij 

neemt dan steeds vaker initiatief en probeert het altijd goed te vinden 

met haar docenten. 

Zehra vertelt over haar innerlijke zoektocht. Zij was op zoek 

naar iets waar zij zichzelf in kon vinden. Zij zou haar hele leven kunnen 

wijden aan het tekenen. Zehra droeg op eigen initiatief de hoofddoek, 

uit gewoonte: “De familie draagt het ook, dus ik ook.” Nu zegt ze zich 

toen niet bewust te zijn geweest van de betekenis van de hoofddoek. 

Zehra wil zich echter bewust zijn van haar handelingen.  

Zehra deed toen ze 12-13 jaar was, mee aan lezingen en 

bijeenkomsten, ze volgde godsdienstlessen, en ze ging zelf ook heel 

vaak lezen, maar bewust van wat zij deed was zij nog niet. Zij leerde 

niet met het oog op het dienstbaar maken van wat zij leerde. Zij weet 

dan nog niet dat zij ook voor anderen van nut kan zijn. Een diepgaand 
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gesprek met een familielid, de man van haar tante uit Oostenrijk, 

onder meer over de hoofddoek, over de opdracht om van nut te zijn 

voor anderen, brengt daarin de verandering. Vanaf dat moment is het 

volgens Zehra ‘een beetje begonnen.’ Thuis had zij echter niemand die 

met dat soort vragen bezig was. Haar ouders leken erg tevreden met 

wat ze hebben, en hadden innerlijke rust. Thuis waren geen boeken en 

er was toen veel minder op het internet dan nu. Zehra moest alles zelf 

zoeken. Iemand om net zo’n gesprek te voeren als met het familielid 

uit Oostenrijk, kon zij nergens meer vinden. Zehra verkent 

verschillende islamitische groeperingen. Ze maakt kennis met 

Nurci’s103 en ze doet mee met hun ‘studiehuizen’. In eerste instantie 

leek dat voldoening te geven. Zehra raakte enthousiast en 

gemotiveerd. Die voldoening begon te wankelen toen Zehra erachter 

kwam dat zij in de buitenwereld over haar moskeeparticipatie moest 

zwijgen. Zij moest haar moskeegang geheim houden. De deelnemers 

moesten zich vooral bezig houden met hun “spirituele ding”. Over 

actuele maatschappelijk-politieke of internationale gebeurtenissen, 

zoals bijvoorbeeld over het Midden-Oosten, mocht ze niet spreken. 

“Hoezo niet?”, vroegen Zehra en haar vriendinnen zich af. “Bovendien 

waren we daar alleen met onszelf bezig binnen een bepaald groepje, 

namelijk alleen een hoog onderwijsgroepje, alleen havo-vwo 

leerlingen” aldus Zehra. “Ja, maar die anderen dan?”, vroeg zij zich af. 

Bij Milli Görüş ziet Zehra zo’n onderscheid van groepen niet. Iedereen 

is bij Milli Görüş welkom. Bovendien is er aandacht en openheid voor 

maatschappelijke aspecten en internationale ontwikkelingen. Zehra 

kiest uiteindelijk voor MGAW waar zij zich thuis voelt.  

In haar verenigingswerk is Zehra vooral bezig met het 

organiseren van activiteiten voor de meiden. Ze organiseert onder 

                                                            
103 Gülen-beweging, een Turkse religieus-politieke beweging die oorspronkelijk behoorde tot de 
Turks-islamitische Nurcu beweging, genoemd naar de invloedrijke Turks-Koerdische geleerde 
Said Nursi (1887-1960). 



147 
 

andere wekelijkse lezingen en boeken-avonden in een groep van vier 

à vijf deelnemers. Deze avonden vinden al dan niet plaats onder de 

leiding van een imam of een vormingswerker. Ook organiseert ze 

filmavonden met nabespreking en kampen. Voor meiden tussen de 12 

en 14/15 jaar organiseert Zehra samen met haar medebestuursleden 

stadswandelingen die vaak gekoppeld worden aan activiteiten voor de 

gezelligheid, zoals uitjes en een rondvaart door de Amsterdamse 

grachten. Zehra studeert bouwkunde, waardoor zij zelf de meiden kan 

vertellen over de structuur van de stad en de gebouwen. Deze 

activiteiten dienen de algemene ontwikkeling van de doelgroep, “de 

Nederlandse cultuur een beetje bijbrengen”, zoals Zehra het 

formuleert.  

Zehra probeert educatieve activiteiten en recreatieve activiteiten bij 

elkaar te brengen. Zij organiseert voor haar doelgroep 

kringgesprekken. De ene keer is het een gesprek over wat je motiveert, 

een andere keer gaat het over dilemma’s in de schoolkeuze. Weer een 

andere keer gaat het over een probleem dat de meiden zelf inbrengen. 

Daarnaast zijn er ook de zogenaamde sira gecesi104 activiteiten. 

Gezelligheid voert dan de boventoon. De meiden kiezen zelf liedjes en 

muziek die ze zelf leuk vinden. Een enkele keer spelen sommige 

meiden gitaar of saz, en wordt er çiğ köfte 105 bereid of besteld. Soms 

zijn er wel 150 meiden.  

Niet alle activiteiten zijn even aantrekkelijk en lopen even 

soepel, volgens Zehra. Voor de wekelijkse lessenreeks over 

geschiedenis vanaf de profeet tot aan het huidige Turkije tonen 

meiden tussen 15 en 20 jaar vrijwel geen belangstelling en daar komen 

ze niet zo graag naar toe. Daar heeft Zehra veel moeite mee. De 

Hoca106 is volgens Zehra een goede man en doet zijn best. Hij kan goed 

                                                            
104 ‘Beurtelings nachten’: Samenkomsten in de avond voor gezelligheid 
105 Turkse hapjes. 
106 Imam, leraar. 
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opschieten met de meiden, maar desondanks viel de deelname van de 

meiden aan deze lessenreeks tegen. De ervaring leert Zehra dat 

entertainment-achtige activiteiten wel goed vallen.  

Voor het omgaan met ongemotiveerde deelnemers heeft 

Zehra een bepaalde aanpak ontwikkeld. Ze maakt eerst kennis met 

meiden in groepjes van 10 à 15 personen, waardoor ze een 

persoonlijke band krijgen. Daarna gaan zij nog nieuwe kringen vormen. 

Zehra neemt verantwoordelijkheid en haakt knopen door als het nodig 

is. Zij stuurt, geeft richting en stimuleert haar medebestuursleden. Het 

activeren van andere jonge meiden valt haar echter erg zwaar. Zij 

realiseert zich dat nu zij als voorzitter de verantwoordelijkheid heeft 

om de meidenclub te draaien. Vrijwilligers met een potentie om in de 

toekomst bestuurder te worden en die geen zin meer hebben in het 

vrijwilligerswerk, maar dat niet durven te uiten, biedt Zehra aan even 

te pauzeren en wat afstand te nemen van het actieve 

bestuurslidmaatschap. Maar daardoor valt Zehra het werk in de 

Meidenclub wel erg zwaar. Zehra ziet haar rol vooral in het iedereen 

bij elkaar brengen. De activiteiten van Zehra zijn niet alleen op leden 

van de geloofsgemeenschap gericht. Zij zoekt ook samenwerking met 

de buitenwereld als er voldoende meiden zijn die daarvoor 

belangstelling hebben. De basis voor samenwerking ziet Zehra in het 

vertrouwen hebben in de ander, en vertrouwen geven aan de ander.  

Met een leven dat zich alleen maar afspeelt tussen school en 

thuis neemt Zehra geen genoegen. “Wat nu?”, vraagt zij zich af 

wanneer zij naar huis gaat. “De hele tijd achter internet zitten, is ook 

niet denderend.” Zij ervaart zo’n leven als een monotoon leven, en dat 

geeft haar geen voldoening. 

Haar moslim-zijn ervaart Zehra als een bron van inspiratie. 

Moslim-zijn zet haar in beweging. Het is voor haar eigenlijk een 

bewustwording dat je niet alleen voor jezelf moet leven, en dat je 

samen moet kunnen leven. Zehra besteedt veel aandacht aan goede 
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contacten met medebestuursleden en vrijwilligers maar ook met 

weekend-leerlingen en hun ouders. Thuis zitten en voor de tv hangen 

voor een Turkse soapserie vindt Zehra tijdverspiling. Het 

vrijwilligerswerk bij Katrei Hilal maakt dat zij zich nuttig voelt.  

Er zijn wel momenten dat Zehra gedemotiveerd raakt of zelfs 

hopeloos wordt, bijvoorbeeld als een groep meiden maar niet 

enthousiast te krijgen is, of actief wordt. Op dat soort momenten zoekt 

Zehra inspiratie in grote verhalen en belangrijke personen, zoals de 

profeet Mohammed. Zelfs hij heeft niets zo maar voor elkaar kunnen 

krijgen. Alleen door hard te werken, barmhartig te zijn en geduld te 

hebben heeft hij het vormen van een islamitische gemeenschap voor 

elkaar gekregen. Een zelfde resultaat verwachten, vindt Zehra niet 

kunnen. Niet alleen grote historische figuren zoals profeten, maar ook 

levende personen in haar directe omgeving inspireren haar. Eén van 

hen is mevrouw Köprülü. Een andere persoon die haar inspireert is 

mevrouw Tulay. Zij stimuleert Zehra om door te studeren, ook al is er 

niemand in de familie die dat doet. Mevrouw Tulay wordt één van de 

grote factoren in de vorming van Zehra.  

Ook incidentele ontmoetingen inspireren Zehra. Als zij 21 jaar 

is hoort ze tijdens een bijeenkomst een vrouw erg mooi het gebed 

doen. De deelnemers mochten één dua (smeekbede) doen. Voor Zehra 

wordt dat: “Mijn God, laat mij ook worden zoals deze persoon; in haar 

plaats ga ik dat soort dingen doen, inşaallah.”107 Veel later begint 

Zehra zelf te ook spreekbeurten te houden. Het gaat soepel, alsof het 

voorgeschreven is. De woorden komen er vanzelf uit, alsof Zehra zelf 

niet de verteller was. Zehra ziet het leven als vergankelijk. Zij wil 

eigenlijk niet de enige zijn die zich bewust is van het feit dat de mens 

maar een beperkte periode heeft in zijn leven, en dat die dan goed 

benut moet worden. Zij wil eerlijk zijn tegenover God. Individueel bezig 

                                                            
107 Inşa Allah = als God het wil. Hiermee benadrukken moslims dat er nog altijd een hoger plan 

is dan eigen individuele plan.  
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zijn biedt geen meerwaarde. Als Zehra een bepaalde soera108 uit de 

koran leest, maar vervolgens thuis gaat zitten en God om het paradijs 

vraagt, dan ervaart ze dat als oneerlijk. Volgens Zehra dient elke 

persoon eerlijk te zijn tegenover zichzelf. 

Bij dit jonge kaderlid valt op dat ze in haar directe omgeving 

zowel thuis als in moskee rolmodellen bewuste plaats geeft in haar 

ontwikkeling. Verder valt op dat zij niet terugdeinst om de 

verantwoordelijkheid te nemen maar ook te ontnemen. Met haar 

activiteiten als stadswandelingen, muziek, boekleesavonden uiting 

geven aan hun jeugdcultuur en die wordt in de moskeegemeenschap 

geaccepteerd.  

4.4.2 De meidenclub Katre-i Hilal 

Formeel heeft de meidenclub een naam, Katre-i Hilal, en is het een 

zelfstandige rechtspersoonlijkheid met eigen statuten en een eigen 

bestuur. In de praktijk leunt de meidenclub zwaar op de 

Vrouwenvereniging Hilal-Başak. Eigenlijk opereert de meidenclub als 

een onderafdeling van Hilal-Başak. In de Meidenclub worden 

verschillende activiteiten georganiseerd, waarin de meiden actief 

kunnen zijn. Er zijn bijvoorbeeld wekelijkse lezingen, boeken-avonden, 

kringgesprekken, filmavonden, uitjes en stadswandelingen. Er zijn 

verschillende cursussen o.a. een saz-cursus. Soms is er een 

beroepskeuzetest voor jonge meiden. Dat alles heeft als doel bij de 

meiden de kennis van de algemene cultuur van de Nederlandse 

samenleving te bevorderen. Recreatieve activiteiten worden 

verbonden met educatieve activiteiten.  

4.5 Overeenkomsten en verschillen  

In de vorige paragraaf zijn portretten gepresenteerd van kaderleden, 

bestuurders-vrijwilligers van verschillende sub-afdelingen van MGAW. 

                                                            
108 De naam voor de hoofdstuk-indelingen van de koran. 
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Vanwege de leidende rol die de kaderleden spelen in hun 

gemeenschap en hun duurzame relatie en inzet bij hun organisatie, 

geven de portretten tevens een indruk van de suborganisaties van 

MGAW. Het zijn vier relatief autonome suborganisaties die samen 

ongeveer 1000 leden tellen en een breed aanbod aan activiteiten 

organiseren. Er zijn opvallende overeenkomsten en verschillen tussen 

kaderleden.  

 

Activiteiten van respondenten 

De geïnterviewden vertellen over bepaalde activiteiten die als inloop- 

en opvangactiviteiten kunnen worden gedefinieerd. Het betreft 

activiteiten waar de bezoeker zonder afspraak deel aan mag nemen. 

De Mevlana moskee en het Jongerencentrum hebben een eigen, 

zelfstandige accommodatie die zeven dagen per week de gehele dag 

open zijn en waar de bezoekers gewoon binnenlopen, bij elkaar 

komen, thee of koffie drinken, een praatje maken, op verhaal komen, 

en gesprekken voeren. Inloop en opvang van ouderen door de 

Mevlana moskee en die van jongeren door het Jongerencentrum zijn 

de dagelijks terugkerende activiteiten. 

Er treden ook soortgelijke kenmerken van de kaderleden zelf 

naar voren. Ten eerste vertoont de plaats van de kaderleden in de 

organisatie soortgelijke kenmerken. Zo zijn alle kaderleden 

sleutelfiguren in hun (sub)organisaties. Dat betekent dat zij centrale 

figuren zijn van hun sub-organisaties en ‘de stem’ zijn waardoor hun 

sub-organisaties spreekt en ‘het gezicht’ dat voor hun leden en de 

omringende samenleving zichtbaar wordt. Ze zijn zonder uitzondering 

allemaal zowel bestuurslid als uitvoerende vrijwilliger. Alle kaderleden 

zijn vanwege hun bestuursfunctie verantwoordelijk voor meer dan één 

taak; een ‘gewoon’ lid is er in het bestuur niet. De leden van de 

moskeegemeenschap doen een beroep op elkaar en verlenen hulp aan 

degene die dat vragen. De problematische situatie van de doelgroep 
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raakt de respondenten. Ten tweede hun respons op de situatie van hun 

doelgroep. Ze worden geconfronteerd met verschillende problemen en 

vragen van hun doelgroepen. Ze voelen zich geroepen om iets te doen 

aan die problemen en wensen van hun doelgroepen, en ze zijn daarbij 

geïnspireerd door verschillende religieuze waarden zoals goede 

handelingen, het welgevallen van God en verantwoordelijkheid. Ten 

derde is er gelijkenis wat betreft het deel uitmaken van de 

ervaringswereld van de doelgroep, voor zover die te maken heeft met 

de etnisch-culturele of sociaal-economische positie in de samenleving. 

De kaderleden zijn woonachtig in de Kolenkitbuurt, in Bos en Lommer 

of in andere buurten van Amsterdam-West. Zij hebben een Turkse 

achtergrond, ze zijn zelf in Turkije geboren of hebben ouders die in 

Turkije zijn geboren. Zij delen dezelfde moskee, en komen uit een 

arbeidersmilieu. Ten vierde is er gelijkenis in de beleving van het 

verenigingsleven. Ze zien hun verenigingsleven als tweede huis en 

beleven er voldoening aan. Ten vijfde is er overeenkomst in hun 

loyaliteit aan de hiërarchie binnen de organisatie. Het beleid en de 

werkplannen worden vergeleken en daar waar nodig ook 

gesynchroniseerd met die van de koepelorganisatie Milli Görüş Noord-

Nederland, waar de sub-organisaties hiërarchisch onder vallen. De sub-

organisaties hebben eigen regionale koepelorganisatie waarmee 

geregeld overlegd wordt. Ten zesde zie ik overeenkomst in de 

onderlinge saamhorigheid. Alle kaderleden hebben een gevoel van 

saamhorigheid en benadrukken dat. Ze beschouwen zich als een lid van 

een zelfde gemeenschap, namelijk die van Turkse moslims. Ze 

identificeren zich met de Milli Görüş-beweging, die in hun beleving 

onderscheidend is ten opzichte van andere islamitische organisaties. 

Milli Görüş is voor de geïnterviewden een beweging, die oog heeft voor 

veel levensgebieden van de mens en die zich het lot aantrekt van 

kwetsbaren en machtelozen (mağdur ve mazlum), zowel in Nederland 

als daarbuiten. En ten slotte zijn er bij elke sub-afdeling religieus-
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maatschappelijke activiteiten die jaarlijks terugkeren. Bij de portretten 

van de geïnterviewden van de vier suborganisaties springt in het oog 

de voorbereidingen die zij ruim van te voren (vaak wel drie maanden) 

treffen voor de religieuze feesten zoals het Ramadanfeest en het 

Offerfeest. In het bijzonder wordt de nadruk gelegd op de zakat-

campagne109 in de maand Ramadan en de offerdier-campagne voor 

armen in de derde wereld.110  

Naast de aard van de activiteiten, zijn er ook overeenkomsten 

in de werkwijze bij die activiteiten. De geïnterviewden spreken over 

twee verschillende manieren waarop hun activiteiten tot stand 

komen, namelijk top-down en bottom-up. Top-down zijn de 

groepsactiviteiten die vanuit het regiobestuur van Milli Görüş Noord-

Nederland worden geïnitieerd als (religieuze) plicht en 

verantwoordelijkheid voor problemen, en die jaarlijks door de 

geïnterviewden worden opgezet en aan de moskee- gemeenschap 

aangeboden. Bottom-up zijn de activiteiten die tot stand komen als 

reactie op wat er onder de moskeebezoekers en de achterban leeft. 

Een andere overeenkomst in de werkwijze van de kaderleden betreft 

hun aanwezigheid. In alle portretten valt de vrijwel permanente 

aanwezigheid van de kaderleden op. Ze zijn veel in hun sub-organisaties 

aanwezig, zij zijn bereikbaar. De geïnterviewden stellen zich op als 

toegankelijke, benaderbare personen. Ze zijn te typeren als 

vrijwilligers die ‘toe-stemmen’, zich bewegen naar de mensen toe, de 

deelnemers, en degenen die hulpvragen. Weer een andere 

overeenkomst die uit de verhalen van de geïnterviewden oplicht, is hun 

relatie met professionele instellingen. Daar waar nodig, verwijzen zij 

                                                            
109 Zakat is de armenbelasting in de islam. 
110 Die nadruk en voorbereidingen werd ook bevestigd door mijn observaties in het veldwerk. 
Middels posters op de prikborden van de Mevlana moskee en die van het Jongerencentrum, 
middels spot-meldingen en contents op de websites en de Facebookpagina’s van de 
suborganisaties van MGWA, door preken in vrijdaggebeden, ontstaat er een sfeer voor goede-
doelen-donaties.  



154 
 

hulpvragers door naar professionele instellingen. Wel geloven de 

kaderleden in de effectiviteit van hun eigen aanpak. Problemen van de 

doelgroep zijn soms zwaar en/of zo specifiek dat professionele 

(zorg)instellingen er niets mee kunnen. Eén van de redenen is dat de 

professionele instellingen de cultuur van de achterban van MGAW niet 

goed kennen. Als voorbeeld werd Jeugdzorg aangehaald. De interventie 

van de Jeugdzorg professionals in het gezin werken soms averechts, 

volgens één van de geïnterviewden van het Jongerencentrum. In die 

perceptie zijn de kaderleden/vrijwilligers van MGAW in de aanpak van 

de problemen van de jeugd soms effectiever. “De Jeugdzorg kan niet 

helpen zoals wij dat doen, omdat hun interventie in het algemeen 

onvoldoende rekening houdt met de leefomgeving en met de cultuur 

van cliënten. Indien nodig overleggen we met de jeugdzorg”, aldus de 

vice-voorzitter van het Jongerencentrum. De hoop die uit alle verhalen 

spreekt en die ook in de bijgewoonde bijeenkomsten geobserveerd is, 

is opmerkelijk. De kaderleden zijn erg hoopvol dat de projecten gaan 

slagen, de doelen worden gehaald, de problemen worden opgelost. Ze 

staan met beide benen in de leefwereld van hun doelgroep. Ze zetten 

bij de hulp- en dienstverlening via hun sub-organisaties hun kennis en 

kunde volledig in, met al hun geloof en kracht. In hun perceptie is dat 

niet alleen maatschappelijk gezien voor een krachtige 

identiteitsontwikkeling noodzakelijk, maar is dit ook een kwestie van 

geweten en komt het voort uit een moraal van eerlijkheid. Hard 

werken en dan hopen is in hun perceptie het belangrijkste kenmerk 

van eerlijkheid, zoals de voorzitter van de Meidenclub benadrukt.  

Er doen zich niet alleen overeenkomsten, maar ook verschillen 

voor, wanneer de portretten nader bekeken worden. Zo valt op dat de 

kaderleden van het Jongerencentrum geplande, terugkerende vrije 

tijds- en ontspanningsactiviteiten organiseren, zoals filmavonden, 

game-party’s, excursies, en sportwedstrijden voor jeugd en jongeren. 

De kaderleden van de Mevlana moskee echter besteden naast 
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gebedsdiensten en geloofsonderricht aan kinderen nauwelijks 

aandacht aan sportactiviteiten. Kaderleden van de Vrouwenvereniging 

en die van de Meidenclub organiseren daarentegen de inloop en 

opvangactiviteiten voor hun achterban slechts sporadisch. Als 

belangrijke reden wordt het ontbreken van een eigen ruimte gezien. 

De Mevlana moskee en het Jongerencentrum bezitten een eigen 

accommodatie in eigen beheer, de Vrouwenvereniging en de 

Meidenclub maken echter gebruik van bepaalde ruimtes in het 

gebouw van de Mevlana moskee, op bepaalde tijden en op afspraak 

met het moskeebestuur. Een andere bijzonderheid die in het oog 

springt, wanneer de portretten naast elkaar worden gelegd, betreft de 

interactie van de kaderleden via hun activiteiten met de omringende 

samenleving in Amsterdam. Afhankelijk van de doelstelling, doelgroep 

en de inhoud van de activiteit, werken de kaderleden meer of minder 

samen met externe partners. Zo bestaan de interculturele activiteiten 

van het Jongerencentrum voornamelijk uit schoolwerk (in verband 

met huiswerkbegeleiding en lesmateriaal), bezoeken aan 

gedetineerden, zieken bejaarden in instellingen, en kraambezoek in 

ziekenhuizen. Ook politieke activiteiten maken deel uit van de setting 

waarbinnen deze kaderleden met externe partijen samenwerken. De 

interculturele activiteiten van de Vrouwenvereniging concentreren 

zich op opvoeding, gezondheidszorg en emancipatie. De Mevlana 

moskee focust op armoedebestrijding en leefbaarheid van de buurt. 

Een deel van de activiteiten is gericht voornamelijk op de 

Turkse bewoners van Amsterdam-West, in het bijzonder van Bos en 

Lommer; een ander deel is gericht op de omringende samenleving. 

Gebedsdiensten zijn gericht op de Turks-islamitische achterban, 

zonder de deelnemers uit andere etnische moslimgroepen uit sluiten. 

De voertaal van religieuze rituelen is het Turks. Dat belet een groeiend 

aantal Marokkaanse buurtbewoners niet om deel te nemen aan de 

gebedsdiensten. Het Jongerencentrum organiseert verschillende 
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lezingen in het Nederlands. Ook zijn de educatieve activiteiten van de 

kaderleden van de Mevlana moskee en van die van de 

vrouwenorganisatie Hilal-Başak intern gericht en dus in het Turks. Uit 

de portretten is af te lezen dat vooral het Jongerencentrum MGT III en 

de Meidenclub Katre-i Hilal er bewust voor kiezen sommige 

activiteiten ook in het Nederlands te doen. Jongeren begrijpen 

Nederlands beter dan Turks is de redenering.  

Het begeleiden van jongeren door maatjes die een aantal jaren 

ouder zijn, is één van die activiteiten van het Jongerencentrum, de 

Mevlana moskee en de Meidenclub. Uit portretten komt herhaaldelijk 

naar voren dat de maatjes-achtige activiteiten ook het zelfvertrouwen 

van de jongeren versterken. Jongere kaderleden wijzen op het belang 

van rolmodellen, geconcretiseerd onder meer in de ‘grote broer-kleine 

broer’ (abi-kardeş)- aanpak. De kaderleden van het Jongerencentrum, 

de Meidenclub en de jonge kaderleden van de Mevlana moskee zijn zelf 

in het begin van hun verenigingsleven als nieuweling opgenomen in de 

groep en vervolgens begeleid door de leden van die groep. Op een 

gegeven moment gingen zij zelf anderen opnemen en begeleiden. Dit 

is te zien als een vorm van intergenerationele overdracht. Kaderleden 

van de Mevlana moskee organiseren verschillende religieuze 

activiteiten. Hier gaat het in hoofdzaak om de spirituele belevenis van 

de deelnemers aan de activiteit. Activiteiten als dagelijkse 

gebedsdiensten, de herdenkingsdag van de geboorte van de profeet 

Mohammed en de koranrecitatie-festivals zijn hier voorbeelden van. 

De mystieke smeekbede op bepaalde momenten in de dag, voor en na 

het middaggebed zijn eveneens te typeren als religieus-spiritueel. 

Daarnaast zijn er activiteiten die religieus zijn en tevens sociaal-

maatschappelijke doeleinden voorop stellen zoals armoedebestrijding 

met zakat-fondsen.  

De kaderleden ervaren een sterke verantwoordelijkheid om al 

deze activiteiten kwalitatief op peil te houden. Hiertoe worden er 
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geregeld deskundigheidstrainingen georganiseerd. De thema’s 

variëren van het maken van werkplannen en fondsenwerving, tot 

motiveren en behouden van vrijwilligers, en het vergroten van 

deelnemersaantal aan activiteiten. 

De geïnterviewden verschillen ook in hun doelgroep en hun 

aanpak. Terwijl de kaderleden van de moskee open zijn voor iedereen, 

zijn de kaderleden van het Jongerencentrum en de meidenclub alleen 

op jongeren gericht, en de kaderleden van de Vrouwenvereniging 

alleen op vrouwen. Leeftijd en sekse zijn de onderscheidende 

kenmerken van de populatie van de sub-organisaties. De focus ligt op 

jongeren (Jongerenvereniging en Meidenclub) - naast de 

vrijetijdsbesteding en inloopactiviteiten en de vormingsgerichte 

activiteiten, terwijl bij de vrouwen meer op opvoeding 

ondersteunende en emanciperende activiteiten wordt gefocust. En bij 

de moskee ligt de nadruk meer op de religieuze diensten. Een ander 

verschil is in de soort aanpak te zien. Eén van de meest opvallende 

werkwijzen bij jongeren is de maatjesachtige aanpak zoals ‘abi-kardeş’ 

project. Ze vangen de nieuwe deelnemers op, koppelen hen aan een 

ervaren deelnemer die voor de nieuwkomer als een maatje, als een 

mentor111 optreedt (in het Turks de naam abi). De aanpak van moskee 

is gebaseerd op inloop, tijdsbesteding en hulp- en dienstverlening op 

aanvraag. 

 

Vertrouwen en samenwerking 

Een ander aspect dat in portretten naar voren komt, is vertrouwen. 

Alle geïnterviewden onderschrijven het belang van vertrouwen. Voor 

kaderleden is vertrouwen, zowel van de eigen achterban als van de 

maatschappelijke instellingen, een voorwaarde voor de effectiviteit 

van hun activiteiten bij MGAW. Een aspect van vertrouwen dat 

                                                            
111 Mentoring legt meer nadruk op leren en vorming, terwijl in maatjesaanpak meer het 

gezelschap houden naar voren treedt. 
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genoemd is, betreft het procesmatige karakter ervan. Alle 

respondenten stellen dat vertrouwen een proces is. Het vertrouwen is 

volgens hen moeilijk te verkrijgen, het is in hun beleving een kwestie 

van een lang proces, het vergt de nodige tijd. Eenmaal verkregen, dient 

vertrouwen gekoesterd te worden. Dat doen ze door er uitermate 

voorzichtig mee om te gaan, op hun gedrag te letten, waakzaam te zijn 

wat betreft hun houding vooral binnen MGAW, omdat hun functie 

binnen de moskeeorganisatie extra vatbaar is voor sociale controle 

vanuit de moskeegemeenschap. Maar ook buiten de gemeenschap 

observeert men MGAW kritisch voordat MGAW betrouwbaar geacht 

wordt. De organisaties en de gemeente kijken eerst de ‘kat uit de 

boom’, houden MGAW in de gaten en besluiten pas tot samenwerking 

nadat ze overtuigd zijn dat MGAW een deugdelijke organisatie is. Een 

aspect dat in de portretten overeenkomt, betreft de factoren die het 

vertrouwen van de leden en die van de omgeving mogelijk maken. Alle 

kaderleden hebben gewezen op het belang van een langdurig aangaan 

van verbanden. De drie sub-organisaties van MGAW (Mevlana 

moskee, vrouwenvereniging en jongerencentrum) bestaan al sinds de 

jaren negentig van de afgelopen eeuw. Ze hebben zich de afgelopen 

dertig jaar bewezen door tal van activiteiten in Bos en Lommer. De 

kaderleden ervaren dat deze continuïteit van hun organisatie, en als 

afgeleide daarvan ook die van de activiteiten, het vertrouwen van de 

omgeving heeft doen ontstaan en toenemen, maar dat ook hun eigen 

vertrouwen in de ander is toegenomen. Ze hebben ervaren dat de 

samenwerking met de maatschappelijke omgeving niet zo maar plaats 

vindt. De organisaties en personen wenden zich tot MGAW en vragen 

de medewerking en partnerschap van hun projecten pas na dat ze 

MGAW daadwerkelijk vertrouwen. Daarnaast staat in de portretten dat 

een barmhartig optreden het vertrouwen van anderen doet 

toenemen. Het dienen van mensen zonder verwachtingen van een 

materiele beloning, wordt door alle kaderleden genoemd als een 
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bepalende factor van betrouwbaarheid. Erkenning en zelfwaardering 

vormen een ander aspect van vertrouwen. Alle kaderleden spreken met 

lof over de samenwerking met maatschappelijke instellingen, de politiek 

en de kerken. Dat is in hun perceptie een teken van vertrouwen en 

erkenning. Vertrouwen in anderen en van anderen maken dat deze 

kaderleden zelfvertrouwen ontwikkelen en dat ook uitstralen. Ze 

benadrukken dat vertrouwen met de externe wereld alleen kan 

ontstaan en groeien als men samenwerkt.  

Verder valt hun mensbeeld op. De acht geïnterviewde 

kaderleden hebben een positief mensbeeld. Ze geloven dat het 

geweten van een mens niet volledig ‘dood’ gaat. In potentie is het 

geweten goed en gaat het opleven bij een positieve bejegening. Het 

vertrouwen in het goede geweten wordt bijvoorbeeld in de begeleiding 

van één van de respondenten concreet door een jongen die de fout in 

gaat juist geld te geven en verantwoordelijk te maken voor de inkoop 

van een bepaalde activiteit. De jongen wordt anders behandeld, de 

positieve kracht in hem wordt gezocht.  

Er doen zich in de portretten ook verschillen voor in 

vertrouwen, zowel in de mate van vertrouwen als in de waardering 

ervan. In de portretten valt te lezen dat de kaderleden onderling 

verschillen wat betreft vertrouwen. De ene ervaart meer vertrouwen 

dan een ander. Zo is er een zelfverzekerd vertrouwen in de ander waar 

te nemen bij de kaderleden van het Jongerencentrum, en bij de 

beleidsmedewerker van de Vrouwenorganisatie, terwijl de kaderleden 

van de Mevlana moskee nogal terughoudend zijn in hun vertrouwen. 

Vertrouwen doet zich in verschillende gedaanten voor volgens de 

kaderleden. Soms ligt het besloten in een vraag van een moeder die bij 

het bestuur de problemen van haar kinderen aankaart en om een 

intensieve begeleiding vraagt; soms doet het zich voor in de vorm van 

het afvoeren van het ‘kwaad’ van de agenda. Ook wat betreft de 

waardering van vertrouwen is er een verschil. Privé verhalen 
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voorleggen aan kaderleden wordt door een kaderlid als teken van 

betrouwbaarheid gezien, terwijl een ander kaderlid dat ervaart als een 

te groot beroep op aandacht. 

 

Wat de kaderleden nastreven 

De portretten spreken over doelen die de kaderleden nastreven. Een 

doel dat in alle portretten in het oog springt, is de belangenbehartiging 

van hun doelgroepen. Kaderleden streven naar een situatie waarin de 

belangen van hun doelgroep worden gezien, gehoord en behandeld. 

Verder valt bij ieder portret te lezen het streven van de geïnterviewde 

kaderleden om bij te dragen aan de identiteitsontwikkeling van hun 

doelgroep, aan het versterken van het zelfvertrouwen en het 

ontwikkelen van een welbewust ‘ik’ van hun doelgroep. Ook is er 

overeenkomst in de manier waarop de doelen worden bepaald. Twee 

factoren maken uit wat de doelstelling wordt en wie de doelgroep 

vormt. Dit zijn de behoeften, problemen en vragen van de 

participanten op wijkniveau enerzijds (de deelnemers aan de 

activiteiten, maar ook niet-deelnemers van de activiteiten die in 

potentie worden gezien als doelgroep) en anderzijds de missie van 

Milli Görüş als organisatie en beweging. Alle vier sub-organisaties en 

de geïnterviewde kaderleden betrekken het beleid en de jaarplannen 

van de koepelorganisatie Milli Görüş Noord-Nederland bij hun 

werkplannen.  

Afhankelijk van de doelgroep en de context, verschillen de 

kaderleden in doelen die zij willen realiseren. Zo neemt het bevorderen 

van de identiteitsontwikkeling van jeugd en jongeren een nadrukkelijke 

plaats in in de verhalen van de kaderleden van het Jongerencentrum, 

van de Vrouwenvereniging en van de Meidenclub. Het bevorderen van 

maatschappelijke participatie van de doelgroep, zowel intern binnen 

de gemeenschap als extern in de stad, blijkt eveneens vooral bij het 

Jongerenvereniging en de Vrouwenvereniging een centraal doel te 
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zijn. In de voorstelling van de geïnterviewde, vormen zij zelf als moslims 

een realiteit in de samenleving en dienen ze van daaruit een bijdrage te 

leveren aan die samenleving. Daarnaast spreken de kaderleden van 

deze beide sub-organisaties nadrukkelijk de verwachting uit dat de 

‘deelnemer’ later ook iets terugdoet voor de gemeenschap, vooral in de 

vorm van vrijwilligerswerk.  

Bij de kaderleden van de Mevlana moskee treedt, naast het 

streven naar de realisatie van inhoudelijk verantwoorde en kwalitatief 

hoogwaardige religieuze diensten, ook vooral het wegwerken van de 

achterstanden van de doelgroep. Opvang van ouderen en 

armoedebestrijding dichtbij geschiedt via de Voedselbank of verder weg 

via Hasene, de ontwikkelingshulporganisatie. Het zijn voorbeelden van 

het streven naar het wegwerken van de achterstand in hun doelgroep.  

De acht portretten informeren over de doelgroepen van de 

sub-organisaties. Kaderleden van de Mevlana moskee komen zowel 

ouderen als jongeren tegen, zowel mannen als vrouwen en zowel 

Turken als Marokkaanse moskeegangers en mensen die binnen komen 

lopen. Een deel van de bezoekers van de Mevlana moskee bestaat uit 

oudere mannen en vrouwen.112 Kaderleden van de andere drie sub-

organisaties werken met hun specifieke doelgroepen respectievelijk 

jeugd en jongeren (Jongerencentrum), meisjes (Katre-i Hilal) en 

vrouwen (Hilal-Başak).  

 

Inspiratiebronnen en beweegredenen  

In de perceptie van de kaderleden is hun vrijwilligerswerk bij MGAW 

iets anders dan een hobby- of een schaakclub. Uit de verhalen van de 

geïnterviewde kaderleden is op te maken dat zij door twee soorten 

                                                            
112 De interviews met de respondenten geven geen cijfers over het aantal bezoekers van de 
moskee. Wel is er op grond van de observaties tijdens het veldwerk een schatting te maken: 
eenderde van de bezoekers bestaat uit oudere mannen. Voor de definitie van ouder-zijn is 
gekozen voor de gangbare naam ‘ouderen’ voor de leeftijdscategorie 55+, zoals het SCP dat 
doorgaans in haar rapporten ook hanteert (zie De Boer, 2006).  
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factoren in beweging komen, namelijk problemen en wensen van hun 

doelgroep en religieuze waarden. 

Uit de acht portretten blijkt dat de kaderleden in beweging 

komen door het zien en horen van de problemen van de doelgroep in 

Amsterdam-West, in het bijzonder in de buurt Bos en Lommer. Zij 

worden daar emotioneel door geraakt en komen tot de conclusie dat zij 

iets moeten doen om het lijden van hun doelgroep, dat door 

verschillende problemen ontstaat, te verlichten. Dat is een 

overeenkomst tussen de kaderleden van de vier sub-organisaties van 

MGAW. 

Ook wat religieuze waarden betreft zijn er overeenkomsten in 

de acht portretten. Deze acht kaderleden spreken over hun 

vrijwilligerswerk bij MGAW in termen van religieuze waarden. Zij 

verlenen een bepaalde betekenis aan hun moslim-zijn, zo dat het hun 

vrijwilligerswerk bij hun vereniging inspireert en zinvol maakt. Ze gaan 

uit van het goede van de mens en hopen bij de ander dat goede ook te 

vinden en verder te ontwikkelen. Reflectie op het eigen handelingen in 

het licht van de Islamitische traditie van verantwoordelijkheid en 

rekenschap (muhasebe) is voor hen een grondhouding, die voedend is 

voor hun levensbeschouwelijke wereldbeeld. Niet alleen rekenschap 

afleggen wordt aangehaald als verklaring voor de vraag waarom ze 

doen wat ze doen, maar ook de waarden zoals welgevallen van god, 

barmhartigheid, rechtvaardigheid, en beloning voor het goede. Voor 

hen is dat een belangrijke bron van inspiratie om maatschappelijk 

actief te zijn. De kaderleden laten godsdienst een bepaalde rol spelen. 

Zo is eerlijk zijn zowel tegen zich zelf als tegenover God ontzettend 

belangrijk. Beloning door God moet in dat kader eerst verdiend 

worden. Het mag alleen verwacht worden als het betreffende kaderlid 

zijn best doet en hard genoeg werkt om goed te doen. Anders is het 

ook niet eerlijk tegenover de profeet die erg hard heeft gewerkt en 

daarvoor alles voor elkaar kreeg met hulp van God. Uit de portretten 
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valt ook op te maken dat de geïnterviewde kaderleden godsdienst niet 

alleen als een inspiratiebron zien, maar ook als een succesfactor. Alle 

kaderleden zijn ervan overtuigd dat hun geloof hen, en hun doelgroep 

die deelneemt aan hun activiteiten, een stevig houvast en 

oriëntatiepunt verschaft. De gelovige vermoedens dat er een 

hiernamaals is en dat iedereen rekenschap zal moeten geven van zijn 

doen en laten hier op aarde, is door alle acht geïnterviewde, verwoord. 

In hun opvatting spoort hun godsdienst hen aan iets te doen voor de 

ander. Godsdienst bestaat voor de geïnterviewden uit 

inspiratiebronnen tot maatschappelijke activering.  

Ieder respondent heeft een eigen biografie waarin 

verschillende personen bijzondere rollen hebben gespeeld. Voor de 

een is dat in eerste instantie de ouders met een actief verenigingsleven 

bij verschillende commissie en werkgroepen in Amsterdam en 

daarbuiten, bij de ander is de opa, die betrokken was bij de oprichting 

van moskeeën, een rolmodel. Weer een ander werd getuige en raakte 

onder indruk van oprechte vrijwilligers in de beweging, die hun welzijn 

ondergeschikt hadden gemaakt aan dat van de ander. Daarnaast 

werden alle kaderleden door de historische persoonlijkheden, zoals de 

profeten, geïnspireerd.  

De kaderleden van het Jongerencentrum voelen zich in eerste 

instantie lokaal verantwoordelijk, dicht bij zich zelf, voor moslims, 

maar ook voor niet-moslims in Nederland. De jongeren die belast zijn 

met sociaal-humanitaire ontwikkelingshulp rekken de grenzen op en 

voelen zich naast hun doelgroep in Amsterdam-West ook 

verantwoordelijk voor behoeftigen in ontwikkelingslanden. Verder 

valt uit portretten op te maken dat de kaderleden verschillen in het 

gebruik van de religieuze waarden. Terwijl de jongere kaderleden 

vooral in termen van ‘plicht’ en ‘verantwoording/rekenschap’ spreken 

als het gaat om op te komen voor de kansarmen, gebruiken de oudere 

kaderleden veelvuldig het begrip ‘barmhartigheid’.  
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Verbondenheid  

Uit zeven van de acht portretten is te lezen dat de band, zoals de 

kaderleden die nu ervaren met de moskeegemeenschap, zich volgens 

een bepaald patroon ontwikkeld heeft, namelijk van een onopvallende 

‘gewone’ participant naar een actieve bestuurder-vrijwilliger. De jonge 

kaderleden, waarmee wij in zes van de acht portretten kennis hebben 

gemaakt, zijn min of meer opgegroeid in de moskeegemeenschap. Zij 

zijn eerst als leerling van weekendlessen begonnen, daarna hebben zij 

geparticipeerd als vrijwilliger voor eenvoudige klussen, en vervolgens 

zijn zij als bestuurslid actief geworden. De activiteiten die deze acht 

kaderleden ondernemen, brengen bij de participanten van de 

moskeegemeenschap een sterke binding en een daarmee 

samengaande identificatie met de sub-organisatie teweeg. Vier van de 

acht kaderleden benadrukken dat ze zonder hun activiteiten in hun 

sub-organisaties zich ‘niet goed zouden voelen’ en dat ze in een soort 

‘leegte’ zouden zijn gevallen. Vrijwel geen enkele van de 

geïnterviewde kaderleden heeft een bestuurlijke functie bekleedt 

zonder geheel onderaan in de hiërarchie te beginnen. Eerst als gewone 

deelnemer van activiteiten, daarna als vrijwilliger voor een eenvoudige 

klus in de organisatie, wat wordt gevolgd door geleidelijk aan meer 

activiteiten met steeds grotere verantwoordelijkheid (eerst binnen en 

later ook buiten de organisatie), vervolgens een hulpfunctie in een 

bestuurlijke commissie en daarna uiteindelijk in een bestuurlijke 

functie met relatief grotere en zwaardere opdrachten en 

verantwoordelijkheden. Het is een weefsel waarin de participanten 

zich een plaats verwerven, op steeds belangrijker posities.  

4.6 Tot slot 

Dit hoofdstuk heeft het verhaal van de geïnterviewde acht kaderleden 

in de vorm van een portret van elk van hen weergegeven. Sociaal-
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maatschappelijke en vormingsactiviteiten nemen een centrale plaats 

in op de agenda van de deze mensen. Wat op valt is in de eerste plaats 

de lange duur die de kaderleden in de betreffende sub-organisatie 

doorbrengen. Ze zijn als er het ware in opgegroeid. In de tweede plaats 

valt op de nauwe relatie die elk van hen ziet tussen het geloofsleven 

en hun praktijken in de eigen sub-organisatie, en het gemak waarmee 

ze die relatie onderbouwen met een tekst van de profeet of een Turks 

gezegde. We lezen in de portretten dat men zowel binnen als buiten 

de moskeegemeenschap actief is. Een groot verschil is er alleen in 

doelgroep. De kaderleden van het Jongerencentrum en die van de 

meidenclub richten zich respectievelijk op adolescente jongens en 

meisjes. De kaderleden van de Vrouwenvereniging richten zich op 

vrouwen en enigszins ook op meiden. De moskee richt zich op 

mannen, vrouwen en kinderen. Een ander verschil hoor ik in de aard 

van de activiteiten. Voor de jongeren worden zowel ontspanning- als 

vormingsactiviteiten georganiseerd. Voor de vrouwen en de mensen 

die de moskee binnen lopen, richten de activiteiten zich op 

empowerment en praktische hulpverlening respectievelijk.  

In het volgende hoofdstuk volgt de reflectie op deze acht 

portretten, om met behulp van de in mijn onderzoek centraal staande 

theoretische begrippen ordening en inzichtelijkheid aan te brengen in 

de verhalen van de geïnterviewden. 
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5 Betekenisverlening door de kaderleden  
 

De manier waarop de geïnterviewde kaderleden van de vier sub-

organisaties van de moskee van Milli Görüş in Amsterdam-West 

(MGAW) hun betrokkenheid bij de moskee en bij de samenleving 

legitimeren, blijkt nauw verbonden met hun religieus sociaal denken 

zoals ze dat hebben geleerd tijdens hun islamitische opvoeding thuis 

of op school (imam-hatip en koranschool), of als autodidact door zelf 

op zoek te gaan naar islamitische literatuur en lezingen bij te wonen. 

Met de kenmerkende taal en begrippen, de concrete handelingen, de 

rituelen en verhalen, zoals hieronder nader wordt beschreven, vormt 

het islamitisch sociaal denken een oriëntatie die aan het sociaal 

handelen van de kaderleden inspiratie verleent en hen aanzet tot 

handelen. Islamitisch sociaal denken geeft de kaderleden een 

denkkader, dat verklaart en legitimeert in termen van wat juist en 

goed is, en wat ondeugdelijk en fout. De manier waarop de kaderleden 

vormgeven aan hun betrokkenheid, is nauw verbonden met de 

verschillende concrete activiteiten die ze organiseren. In het vorige 

hoofdstuk heb ik daar een eerste indruk van gegeven. In de portretten 

is het verenigingsleven van de kaderleden beschreven, in hun taal met 

zo nu en dan Turkse uitdrukkingen wanneer zij daarmee het beste 

uitdrukking konden geven aan hun ervaringen en gevoelens daarbij. In 

dit hoofdstuk analyseer ik op inductieve wijze de portretten. Later doe 

ik dat vanuit een theoretisch kader (zie de paragraaf 6.2 e.v.). De 

onderzoeksvragen zijn leidend geweest voor de analyse: Waaruit 

bestaat de participatie in de moskeegemeenschap? Wat doen de 

kaderleden? Wat beweegt de kaderleden tot die verschillende 

activiteiten? Wat motiveert ze? Vanuit welke referentiekader denken 

en spreken de kaderleden over hun deelname aan de 

moskeegemeenschap? Wat inspireert hen? Wat is kenmerkend voor 

de werkwijze waarop deze kaderleden zich inzetten?  
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5.1  Wat de kaderleden doen 

De kaderleden ondernemen activiteiten in verschillende levenssferen, 

en voor diverse leeftijdsgroepen van ‘zeven tot zeventig’, zoals één van 

de geïnterviewden het uitdrukt.113 De kaderleden van de Mevlana 

moskee organiseren inloop- en opvangactiviteiten, en gaan in op 

hulpvragen. De belangenbehartigings-activiteiten bestaan uit 

voorlichting aan de eigen doelgroep. Vooral Turkse en Marokkaanse 

buurtbewoners komen binnen lopen om onder het genot van thee of 

koffie even op adem te komen, een praatje te maken, samen tv te 

kijken of een krant te lezen. In hun educatieve activiteiten streven de 

kaderleden van het Jongerencentrum en de Meidenclub vorming en 

ontwikkeling van hun doelgroep na, waarbij godsdienstonderwijs een 

prominente plaats inneemt.  

Twee factoren bepalen wat uiteindelijk op de agenda van de 

kaderleden plaats krijgt en ook daadwerkelijk omgezet wordt in actie. 

Enerzijds zijn dat behoeften en problemen van hun doelgroep, en 

anderzijds het beleid en de werkplannen van de koepelorganisatie van 

Milli Görüş. Voor beide factoren laten de geïnterviewde kaderleden 

zich inspireren door islamitische ethische waarden. Ze trekken zich de 

veelheid van problemen van hun doelgroep aan; ze lijden in een 

bepaalde mate met hen mee, maar dat medelijden belemmert hen niet 

om tot actie over te gaan. Ze maken een apathische houding mee van 

sommige leden van hun doelgroep bij de aanpak van problemen. Zij zien 

die houding als een belemmerende factor bij de ontwikkeling van die 

leden, maar ze vervallen zelf niet in een apathische perspectiefloosheid. 

Dat blijkt uit hun respons op die houding. De kaderleden stellen zich 

actief op, ze hebben hoop, ze zien een uitweg uit de meest complexe 

problemen. Ze bieden zelf hoop en hulp, of zorgen voor een adequate 

                                                            
113 In het Turks: 7den 70e (7- tot 70-jarigen). Dit is een uitdrukking in het Turks die iedereen 
insluit, alle leeftijdscategorieën en bevolkingsgroepen, mannen, vrouwen, kinderen, 
volwassenen, ouderen.  
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doorverwijzing. De kaderleden noemen zelf de empowerment114 van de 

doelgroep en dat zien zij als uitweg. Bij de geïnterviewde kaderleden 

staat empowerment van de doelgroep centraal. In hun perceptie 

betekent empowered zijn, het ontwikkelen van een evenwichtige 

identiteit, zelfwaardering en een krachtig zelfbeeld. De kaderleden 

vangen leden van hun doelgroep op, ze nodigen hen uit deel te nemen 

aan activiteiten, ze zijn een rolmodel en laten zien hoe het kan, hoe 

vrije tijd zinvol besteed kan worden, hoe schoolsucces bereikt kan 

worden. Binnen elk van de vier sub-organisaties is een eigen specifieke 

manier van doen ontstaan. Hieronder volgt in het kort een beschrijving 

van die specifieke manier.  

De kaderleden van het Jongerencentrum en die van de 

Meidenclub richten zich op identiteitsontwikkeling. Zij zijn overtuigd 

van de kracht van een evenwichtige identiteit. Ze verstaan onder een 

evenwichtige identiteit een vorm van gedrag dat geïnspireerd is door 

de islam. Dat betekent dat het een gedrag is dat niet extreem 

geïsoleerd, niet passief en/of egoïstisch, noch extreem 

beheersingsgericht is, en in interactie is met de samenleving. Er gaat 

volgens de geïnterviewden achter een geslaagde schoolloopbaan een 

evenwichtige islamitische identiteit schuil. Alleen een evenwichtige 

identiteit voorkomt, aldus deze personen, schooluitval. In die zin 

merkt één van de kaderleden op dat jongeren die meedoen met het 

Jongerencentrum niet zullen radicaliseren. “We zullen nooit horen”, 

aldus het betreffende kaderlid, “dat iemand door Milli Görüş 

radicaliseert, of bij vandalisme betrokken is, of een agressieve houding 

toont tegenover Nederlanders.” Om een evenwichtige 

identiteitsontwikkeling te stimuleren organiseren ze de inloop- en 

                                                            
114 Empowerment, een emic begrip, is het proces van zelfversterking (individueel en collectief) 
met de bedoeling ongewenste achterstelling in rechten, plichten en kansen ongedaan te maken 
en ruimte te scheppen voor het ontwikkelen en demonstreren van competenties en voor het 
beleven van een zinvol bestaan (Davelaar et. al., 2010, ontleend aan Leuvense onderzoekers 
Steenssens & van Regenmortel, 2007). 
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opvangactiviteiten, en begeleidende en vormende activiteiten (denk 

aan de abi-kardeş activiteiten en de huiskamergesprekken), evenals 

sportactiviteiten. Zij stimuleren jongeren en begeleiden hen bij het 

huiswerk, de stage, het bezoek aan informatie-dagen over 

beroepskeuze, het organiseren van recreatieve vrijetijdsactiviteiten, in 

het op zich nemen van taken en verantwoordelijkheden, en bij de inzet 

als vrijwilliger. In het kader van huiswerkbegeleiding, de ontwikkeling 

van lesmateriaal, en het organiseren van stageplaatsen onderhouden 

de kaderleden van het Jongerencentrum contacten met scholen. Ook 

organiseren deze kaderleden bezoekactiviteiten aan instellingen en 

verzorgingshuizen. De bezoekactiviteiten brengen hen in contact met 

ziekenhuizen en verzorgingshuizen, en met artsen en 

verpleegkundigen, gevangenispersoneel en geestelijk verzorgers in 

een Huis van Bewaring. De kaderleden van het Jongerencentrum 

stimuleren de leden van hun doelgroep om deel te nemen aan het 

leven in de betreffende sub-organisatie en ervaring op te doen met 

vrijwilligerswerk. Door al die activiteiten die de kaderleden 

organiseren, besteden ze de nodige tijd en aandacht aan de leden van 

hun doelgroep. Ze nemen ook de tijd, omdat het soms jaren in beslag 

neemt om een participant van passief bezoeker zich te laten 

ontwikkelen tot ‘ontwaakt’ kaderlid. Gedurende die tijd leren de 

georganiseerde activiteiten de jongeren te luisteren, open en 

nieuwsgierige vragen te stellen, samen te werken, en zich te 

engageren. Ze leren met verschillen om te gaan en compromissen te 

sluiten. Kaderleden creëren binnen MGAW een structuur voor de 

maatschappelijke inzet van participanten. In de portretten is te lezen dat 

de activiteiten van de kaderleden allereerst intern op de organisatie zijn 

gericht, en zich concentreren op groepsvorming, interne cohesie en de 

binding met de MGAW-gemeenschap. De kaderleden ervaren geen 

spanning tussen de interne gerichtheid van hun activiteiten in de 

moskeegemeenschap, en de relatie met personen en instanties buiten 
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de moskee. Zij ervaren de gerichtheid op ‘buiten’ als positief. Sterker 

nog, men waardeert negatief een passief of onverschillig bestaan 

tegen sociale problemen in de  samenleving. Men spreekt van 

‘egoïsme’ bij een uitsluitend interne gerichtheid en men trekt het 

geloof van die mensen zelfs in twijfel. Alleen degenen die ‘ontwaakt’ 

zijn en zich hebben bevrijd van de ‘kudde-psychologie’, hebben een 

sterk ‘ik’ en kunnen van daaruit actief deelnemen aan de omringende 

samenleving. In de beleving van de kaderleden van het 

Jongerencentrum en de Meidenclub doen zij niet anders dan het 

ondersteunen van de ontwikkeling van een ‘ontwaakt ik’, zoals de vice-

voorzitter van het Jongerencentrum dat noemt. Dit lijk een emic-

begrip dat duidt op een bepaalde verwachting ten aanzien van de 

identiteitsontwikkeling. 

De kaderleden van de Vrouwenvereniging bevorderen self-

empowerment van hun doelgroep door in al die activiteiten steeds (tot 

dan toe verborgen) krachten bij hun doelgroep te expliciteren, in 

plaats van te kijken naar waaraan het de doelgroep ontbreekt (deficit-

benadering). In het kader van die activiteiten ontstaan contacten 

tussen vrouwelijke kaderleden van MGAW en andere (sub-) 

organisaties zoals de ‘Vrouwen Academie West’, het ‘Moeder en Kind 

Centrum’ (MKC), de gemeente en vertegenwoordigers van politieke 

partijen in Amsterdam. Voor de aanpak van overgewicht bij Turkse 

kinderen hebben de kaderleden van de Vrouwenvereniging contact 

met organisaties buiten de moskee. De vraag van Provinciale Staten 

van Noord-Nederland met betrekking tot het project ‘Verborgen 

Vrouwen’ is een voorbeeld van een uitnodiging aan de 

Vrouwenvereniging om samen te werken. De GGD nam initiatief en 

nodigde Hilal-Başak uit mee te doen aan ‘Verborgen Vrouwen’, omdat 

de medewerkster van de GGD dacht dat alleen Hilal-Başak bij machte 

zou zijn de betreffende vrouwen te bereiken en te begeleiden. 
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In het kader van het armoedebestrijdingsproject zijn kaderleden 

van vooral de Mevlana moskee zowel op bestuurlijk niveau als op het 

niveau van het uitvoerend werk als vrijwilliger nauw betrokken bij de 

‘Voedselbank Bos en Lommer’. Zij verzamelen daar voedselpakketten 

en delen die uit. De voorzitter van de moskee coördineert de 

‘Voedselbank Bos en Lommer’. Voor de Voedselbank gaan de 

voorzitter en de zijnen contacten aan met instanties in de omgeving 

van de moskee zoals de Protestantse Diaconie Amsterdam (met wie 

de Voedselbank samen is opgericht), het maatschappelijk werk, de 

gemeente, met diverse scholen en met verschillende bedrijven en 

winkels. Voor de opvang van asielzoekers organiseert de Mevlana 

moskee vergaderingen en wordt in nauwe samenwerking met de 

kerken in Amsterdam-West gebrainstormd over de noodsituatie van 

de asielzoekers die een kerkpand hebben gekraakt. De kaderleden van 

de Mevlana moskee maken planningen voor bijvoorbeeld het 

verzorgen warme maaltijden, en ze organiseren dat de sanitaire 

faciliteiten van de moskee worden opengesteld voor de asielzoekers. 

In de interviews van de kaderleden van de Mevlana moskee en 

het Jongerencentrum zijn activiteiten genoemd op het gebied van 

interreligieuze ontmoeting en dialoog. In dat kader gaan de 

kaderleden contacten aan met christelijke kerken, met de joodse 

geloofsgemeenschap en met humanistische organisaties. Verder 

organiseren de kaderleden van de Mevlana moskee, Hilal-Başak en die 

van het Jongerencentrum buurt- en straatfeesten, open-deur-dagen 

en nemen ze deel aan bewonersoverleg en activiteiten die betrekking 

hebben op de leefbaarheid van de buurt. Vandaaruit worden 

contacten ontwikkeld met andere buurtverenigingen, met 

woningbouwverenigingen, met kunst- en cultuurstichtingen en met 

opbouwwerk. Rondom het probleem van het oud brood zijn er 

netwerken ontstaan bestaande uit geregelde formele bijeenkomsten, 

waar het uiteindelijk gaswinningsproject van oud brood is ontwikkeld. 
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Resumerend is te stellen dat de kaderleden van MGAW activiteiten 

organiseren intern gericht op eigen gemeenschap of extern gericht op 

de buurt- of wijkbewoners alleen of in samenwerking met 

verschillende Amsterdamse organisaties zoals bijvoorbeeld het 

Interreligieus Beraad (BLIB), de Voedselbank, de Stadsdeelraad, de 

Diaconie, het Moeder- & Kindcentrum, het Bewonerscomité 

Kolenkitbuurt, het project ‘Samen Wonen-Samen Leven’, met scholen 

en ziekenhuizen, en met Pink Pony.115  

 

Patronen in activiteiten  

In alle portretten is allereerst te zien dat de interne op de eigen 

achterban gerichte activiteiten, en de externe activiteiten in 

uiteenlopende projecten en samenwerkingsverbanden, niet strikt 

gescheiden van elkaar plaats vinden, maar met elkaar zijn verweven. 

De huiswerkbegeleiding en het ‘Oud Brood’- project zijn hier 

voorbeelden van. 

Een tweede patroon betreft de uitnodiging. Externe activiteiten 

komen meestal niet op eigen initiatief van de kaderleden tot stand, 

maar voor het grootste deel op uitnodiging van personen of 

organisaties van buiten de moskeegemeenschap. Deelname van 

kaderleden aan samenwerkingsactiviteiten stimuleert vervolgens de 

vraag naar nieuwe samenwerkingsprojecten. Van het één komt het 

ander. In twee portretten, respectievelijk van het Jongerencentrum en 

van de Mevlana moskee, wordt in die zin expliciet verwezen naar hun 

participatie in het BLIB (Bos en Lommer Interreligieus Beraad), die 

leidde tot gezamenlijk nadenken over de maatschappelijke agenda in 

Amsterdam-West. De deelnemende organisaties aan het BLIB 

agenderen de armoede in de stad, en nodigen expliciet de moskee en 

het Jongerencentrum uit mee te werken aan een duurzame aanpak 

                                                            
115 Pink Pony is een kunstcollectief dat zich bezig houdt met kunst voor de buurt ( 

http://www.pinkponyexpress.nl). 

http://www.pinkponyexpress.nl/
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van de armoedeproblematiek. Samen brengen ze voedselpakketten 

naar gezinnen met een minimum inkomen. Niet veel later zou deze 

voedselpakketten-actie van kerken en de moskee leiden tot de eerste 

‘Voedselbank in Bos en Lommer’. Een ander voorbeeld is de deelname 

van de moskeevoorzitter aan het ‘Bewonerscomité Kolenkitbuurt’ dat 

leidde tot het genoemde ‘Oud Brood’-project. Dat project is het 

resultaat van de betrokkenheid van de voorzitter bij het 

Bewonerscomité. In die groep werd het probleem van het oud brood 

besproken. Verschillende organisaties waaronder de lokale coöperatie 

Amsterdam Energie, het Stadsdeel, de Universiteit van Wageningen en 

de Mevlana moskee, hebben elkaar gevonden in deze broodvergister. 

In dit externe netwerk is de moskee opgenomen.  

Een derde patroon dat zich voor doet, betreft het streven in 

een gelijkwaardige relatie te willen staan met de 

samenwerkingspartners. De kaderleden gaan op de uitnodiging in, ze 

zijn zich er van bewust dat ze samen met andere organisaties sterker 

zijn en hun doelen beter kunnen bereiken. Ze worden zich echter 

bewust van het feit dat taal ook stigmatiserend kan werken. De naam 

‘Verborgen Vrouwen’ wordt door de kaderleden van Hilal-Başak te 

stigmatiserend gevonden. Ze laten eerst de naam van het 

desbetreffende project veranderen, daarna werken ze mee. De 

kaderleden zijn van mening dat participatie aan extern gerichte 

activiteiten niet stigmatiserend mag werken en niet ten koste mag 

gaan van de eigen identiteit. Daar waar zich spanningen voordoen 

omdat een activiteit in de perceptie van de kaderleden stigmatiserend 

zou kunnen werken of de identiteit van de moskee aan zou kunnen 

tasten, wordt op drie verschillende manieren gereageerd. Er wordt 

consensus bereikt nadat het samenwerkingsproject ontdaan is van 

haar stigmatiserende naam. De naam ‘Verborgen Vrouwen’ van het 

project van de GGD is een voorbeeld van de manier waarop consensus 

wordt bereikt tussen MGAW en haar maatschappelijke omgeving. Een 
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andere reactie is dat van een gedoog-houding. Men gedoogt het 

vieren van een geslaagd project met alcoholische dranken, nadat het 

formele gedeelte van ceremonie afgelopen is, zoals bij de promotie 

van gaswinningsproject uit het ‘Oud Brood’-project. Weer een andere 

reactie komt er op neer dat de ‘oplossing’ uitgesteld wordt. Een 

voorbeeld daarvan is het verwijderen in het jaarverslag van het 

Jongerencentrum van de openingszin ‘Met de naam van God, de 

Erbarmer, de Genadevolle’. Bij een politieke partij in het Stadsdeel en 

later in de landelijke politiek leidde dat tot vragen. Het 

Jongerencentrum krijgt voor sommige van zijn activiteiten subsidie 

van het Stadsdeel. “Vanwege de scheiding van kerk en staat mocht het 

Jongerencentrum haar jaarverslag niet openen met een religieuze 

tekst”, luidde het argument van het raadslid dat vragen stelde.116 

Een vierde patroon is de informele agendavorming. Een 

agenda van activiteiten komt niet alleen tot stand door formele 

uitnodigingen, maar ook door informele manieren van contact leggen. 

Daarvan is het project over overgewicht bij Turkse kinderen een 

voorbeeld. De stadsdeelvoorzitter en zijn ambtenaren komen eens 

langs om te kijken hoe het gaat met de moskee. Ze kaarten de kwestie 

‘overgewicht bij Turkse kinderen’ aan, waarvan zij op de hoogte zijn 

gekomen via hun contacten met scholen. Er ontstaat op informele 

manier binding met de groep die aan kinderen in de moskee huiswerk-

/eetbegeleiding geeft, maar die huiswerk-/eetbegeleiding kan nog 

beter plaats vinden door goede contacten met de buitenwereld, zoals 

-school en de GGD.  

Een vijfde patroon dat de samenwerking vanuit de moskee 

met de omgeving kenmerkt, is de positie van het kaderlid. Elk kaderlid 

                                                            
116 In het dagblad de Telegraaf verscheen op 9 januari 2014 een artikel onder de kop: 
‘Jaarverslag in naam van Allah’. Geraadpleegd op 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22196181/__Verslag_in_naam_Allah__.html, op 02 april 
2017 
 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/22196181/__Verslag_in_naam_Allah__.html
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heeft een functie in het bestuur in de eigen sub-organisatie en is 

verantwoordelijk voor een bepaald aantal taken waarvan hij/zij zelf in 

eerste instantie ook de vrijwilliger-uitvoerder is. Die positie brengt met 

zich mee dat hij/zij netwerken aan kan gaan met (semi-) publieke 

organisaties. 

De externe activiteiten worden door de kaderleden gezien als 

voortvloeiend uit het feit dat zij “een realiteit van de samenleving zijn 

en [dat] ze bij te dragen hebben aan de aanpak van de problemen in 

de samenleving”, zoals de vice-voorzitter van het Jongerencentrum 

het verwoordt.  

5.2  Wat de kaderleden nastreven 

Uit de acht portretten blijkt dat de kaderleden in hun vormings- en 

ontwikkelingsactiviteiten en in hun netwerken een bepaald doel na 

streven. Dat doel is dat hun doelgroep een evenwichtige identiteit 

ontwikkelt en een gewaardeerde maatschappelijke positie bereikt, 

zoals de beleidsmedewerker van Hilal-Basak dat verwoordde. Vele 

activiteiten moeten die identiteitsontwikkeling ondersteunen. 

Verweven met de evenwichtige identiteit streven de kaderleden ook 

zelfwaardering, zelfvertrouwen en empowerment van de doelgroep 

na. Wat betreft jongeren bijvoorbeeld streven de kaderleden van de 

Jongerenvereniging naar het bevorderen van hun 

identiteitsontwikkeling (gericht op een identiteit die vanuit hun 

perspectief islamitisch moet zijn), zelfwaardering en een positief 

zelfbeeld van de jongeren. Zij begeleiden anderen in het vinden van 

een nieuwe identiteit, wat beschouwd kan worden als een sleutel voor 

een fatsoenlijk leven. Kaderleden die met jongeren werken, zijn 

tevreden als hun doelgroep geen problemen veroorzaakt, maar een 

fatsoenlijk leven leidt. Zij voelen zich verantwoordelijk, in eerste 

instantie lokaal, dicht bij zich zelf voor moslims, maar ook voor niet-

moslims in Nederland. De kaderleden die belast zijn met bijvoorbeeld 



176 
 

ontwikkelingshulp rekken de grenzen op en voelen zich naast hun 

doelgroep in Amsterdam ook betrokken op behoeftigen in 

ontwikkelingslanden. Voor de vrouwenorganisatie Hilal-Başak en de 

meidengroep Katre-i Hilal staat empowerment van de doelgroep 

centraal. Een sleutelbegrip voor empoweren is voor hen de religieuze 

identiteitsontwikkeling. De Mevlana moskee stelt het mogelijk maken 

van gebedsrituelen voor de achterban centraal evenals 

gemeenschapsvorming. 

 

Doelgroep 

De doelgroepen van de vier sub-afdelingen van MGAW bestaat voor 

elke sub-afdeling uit een bepaald deel van de bevolkingsgroep in 

Amsterdam-West. Dat zijn voor de Mevlana moskee in eerste instantie 

alle bewoners van Amsterdam-West met een Turks-islamitische 

achtergrond. Bij activiteiten die niet specifiek de gebedsrituelen voor 

een moslim betreffen, is het onderscheid tussen de Turkse 

wijkbewoners en andere bewoners van Amsterdam-West minder 

scherp. Hiervan zijn een voorbeeld de activiteiten gericht op de 

armoedebestrijding of op projecten met als doel de leefbaarheid van 

de buurt te verbeteren, evenals het samenleven in de buurt. Voor het 

Jongerencentrum zijn dat jongens, pubers en adolescenten met een 

Turkse achtergrond. Voor de Meidenclub zijn dat Turkse meiden in 

dezelfde leeftijdsgroep als die van het Jongerencentrum. Eigenlijk 

denkt men erg ruim en ziet men hele wereldbevolking tot doelgroep, 

“zeven miljard mensen”, zoals de jonge kaderleden van het 

Jongerencentrum en de kaderleden van Hilal-Başak het zich 

voorstellen. Het doel is voor de geïnterviewde kaderleden in 

hoofdlijnen helder, en dat is welzijn en geluk van de doelgroep, een 

enigszins missionaire taak, zoals die wel eens door de kaderleden 

aangehaald wordt. Het missionaire karakter is een concretisering van 

een gedeeld wereldbeeld, en maakt de onbekende en vreemde 
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enkeling vertrouwd met de gemeenschap en draagt daarmee bij aan 

saamhorigheid van de gemeenschap.  

5.3  Wat de kaderleden motiveert 

In de portretten vallen drie bronnen van inspiratie en twee soorten 

motivatie te onderscheiden. Deze bronnen informeren ons over hoe 

de kaderleden hun keuzes legitimeren en vorm geven. Dat zijn context-

gerelateerde maatschappelijke bronnen, de rolmodellen en de 

religieuze noties. Wat betreft de richting van de activiteiten, zijn er 

twee soorten motivaties, namelijk motivaties die gericht zijn op de 

ander, zowel binnen als buiten de gemeenschap, en motivaties die 

gericht zijn op het eigen belang van het kaderlid zelf. Bij de 

beweegredenen gericht op anderen zijn de problemen waaronder de 

doelgroep lijdt de aanleiding. De kaderleden worden door dat lijden 

geraakt, worden verdrietig en komen tot de conclusie dat ze iets 

moeten doen om die problemen tegen te gaan. De beweegredenen 

gericht op de kaderleden zelf, liggen in de verwachting dat ze door het 

goede doelen-werk hun persoonlijke band met God bevorderen en 

uiteindelijk door God hier - of anders in het hiernamaals - beloond 

zullen worden. Hier zijn inspiratie en motivatie met elkaar verweven.  

5.3.1 Sociale context van de doelgroep  

Zoals gesteld, vormt de situatie van de doelgroep één van de factoren 

die de kaderleden motiveert tot het opzetten en uitvoeren van 

activiteiten. In de interviews wijzen de kaderleden in dit verband 

nadrukkelijk op de zayıf/mağdur (kwetsbare) maatschappelijke positie 

van hun doelgroep. Die kwetsbaarheid ontstaat volgens hen door twee 

factoren. De culturele minderheidspositie enerzijds en de kansarme 

sociaal-economische positie anderzijds, noemen de kaderleden in 

relatie tot kwetsbaarheid en een gevoel van sociale overbodigheid. De 

kaderleden maken zich zorgen over de sociale overbodigheid van hun 

doelgroep, gestoeld op een vermeend risico vanwege het feit dat de 
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groep een culturele minderheidspositie inneemt. Dit gevoel van 

minderheid-zijn hoor ik van de kaderleden niet in verband met 

geslaagde, succesvolle netwerken, maar wel daar waar conflicterende 

belangen dreigen. Men spreekt in termen van ‘wij’ en ‘zij ’ wanneer 

het schuurt rondom doelen, met betrekking tot de aard van 

activiteiten en/of middelen in de samenwerkingsprojecten met 

externe partijen. Een voorbeeld hiervan is de reactie op het positieve 

(lees: huurvrije) woning-toewijzingsbeleid van de 

woningbouwvereniging voor studenten die in de Kolenkitbuurt willen 

wonen. Al jaren kampt de moskee met gebrek aan ruimte vanwege 

een toename van activiteiten, en telkens weer wordt de vraag van de 

moskee om de nabij liggende lege ruimten onder de flats te huren 

afgewezen door de woningbouwvereniging. Dat roept bij het 

moskeebestuur vragen op met betrekking tot de mogelijk 

discriminerende houding ten opzichte van de moskee.  

De beweegredenen voor het handelen van de kaderleden zien 

zij zelf in het feit dat zij hun jongeren, vrouwen, ouderen en kinderen 

niet in de richting van de marge van de samenleving willen laten 

opschuiven. Het (eind)doel dat de begeleiders van het 

Jongerencentrum zeer stellig verwoorden is daarvan een voorbeeld, 

net zoals dat door de projectcoördinator van de Vrouwenvereniging 

wordt verwoord: “We willen bereiken dat onze jongens/meiden 

kunnen zeggen: ‘Vriend, ik besta ook!’ en ‘Ik wil bijdragen aan de 

oplossing van de problemen van deze samenleving’.”  

De geïnterviewde kaderleden zijn alle acht 

ervaringsdeskundigen. Zij (her)kennen de situatie waarin hun doelgroep 

zich bevindt. Zij willen van betekenis zijn voor de aanpak van 

problemen maar ook voor de ontwikkeling van hun doelgroep. Ze 

vinden dat ze iets kunnen betekenen voor jongeren die problemen 

hebben. Ze zijn van mening dat de problemen ook opgelost kunnen 

worden en zij pakken de problemen aan. De problemen van de 
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doelgroep zetten hen in beweging, ze vormen met andere woorden de 

motivatie voor hun handelen als vrijwilliger. Verder maakt het simpele 

feit dat de moskee midden in de wijk staat dat de kaderleden zich 

actief opstellen, zowel binnen de moskeegemeenschap als naar de 

overige buurtbewoners. De fysieke aanwezigheid van de moskee in de 

wijk verbeeldt in de perceptie van de kaderleden voor de Turkse 

wijkbewoners dat de moskee een publieke functie heeft en 

verantwoordelijkheid draagt voor de wijk.  

De participatie van de kaderleden aan hun verenigingsleven bij 

MGAW is in hun perceptie iets anders dan lid zijn van een hobby- of 

een schaakclub. Zij voelen zich verantwoordelijk voor de noden en 

problemen van verschillende groepen die tot hun netwerk behoren. 

Dat zijn soms toevallige bezoekers, leden of andere (incidentele) 

participanten van de moskeegemeenschap. Dat zijn bijvoorbeeld 

Turkse ouders van de opgroeiende jeugd die zich zorgen maken over 

de identiteitsontwikkeling of over de schoolprestaties van hun 

zoon/dochter. Soms zijn het Turkse ouderen die zich zorgen maken 

over een eenvoudige overheidsbrief die ze niet begrijpen. De 

hulpvragers zijn soms niet de directe hulpbehoevenden, maar iemand 

die ze kennen uit hun maatschappelijke omgeving, zoals een 

kerkbestuur wiens kerk is gekraakt door een groep uitgeprocedeerde 

asielzoekers. Soms is het iemand van het maatschappelijk werk, die 

een gezin met een minimum inkomen wijst op de voedselpakketten 

van de Voedselbank. Soms zijn het de scholen en jeugdambtenaren die 

zich zorgen maken over kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, 

of zorgen om kinderen met overgewicht. In al deze situaties voelen de 

kaderleden zich verantwoordelijk te reageren op de noden en vragen 

van de bewoners van Amsterdam-West. De problemen en het lijden 

van de doelgroep raakt de kaderleden. De armoede in de buurt 

bijvoorbeeld kwam bij de BLIB op de agenda. Daar werd besloten de 

armoede in Bos en Lommer aan te pakken “We hebben het 
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voedselpakket bij een Nederlands gezin gebracht, een oudere man en 

vrouw. Ik was een beetje geschrokken van hun huistoestand…” De 

problemen van de buurtbewoners zijn schrikbarend; het zet de 

kaderleden aan tot ‘nog harder werken’. Ze geloven dat de problemen 

kunnen worden opgelost. Hoop en de verwachting dat hun inzet de 

wereld beter maakt, zet de kaderleden aan tot actie. 

5.3.2 Rolmodellen   

Niet alleen de sociale context van de doelgroep zet de kaderleden aan 

tot actie, maar ook historische figuren of voorlopers van MGAW zelf 

halen de kaderleden aan of typeren ze als bijzonder, als rolmodel. In 

alle portretten noemen de geïnterviewden concrete rolmodellen die 

hen inspireren, zoals huidige of historische figuren die in de 

islamitische culturele en religieuze traditie hun sporen hebben 

verdiend. Inspirerend zijn persoonlijkheden zoals koranische figuren, 

maar ook huidige persoonlijkheden in de omgeving van MGAW, die 

het belang van de gemeenschap voorop stellen. Inspirerend zijn 

vrijwilligers die ‘eigen rust opofferen voor de terugkeer van de 

verdwaalde mensen naar de samenleving’. De houding en inzet van die 

figuren wordt door de kaderleden genoemd op momenten dat zicht 

op de haalbaarheid van hun doel mistig begint te worden. In enkele 

gevallen hebben ook ouders een grote rol gespeeld. De profeten 

Mohammed, Abraham, Mozes en Jezus evenals de grote figuren in de 

islamitische geschiedenis en de behulpzame, oprechte kaderleden van 

Milli Görüş-beweging worden daarbij gezien als inspirerende 

rolmodellen voor de eigen maatschappelijke inzet. Over het altruïsme 

van bepaalde historische of figuren in de huidige tijd bijvoorbeeld 

wordt – soms in gezwollen taal - verteld, gedetailleerd, en het wordt 

groter gemaakt. Dat is een uiting van bewondering op een manier die 

tot navolging oproept, het bewonderen van helden; men wil zich 

daarmee identificeren en er inspiratie door opdoen. Dat is een 
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bewondering niet om ‘weg-te-bewonderen’ (in de zin van ‘zoals zij het 

gedaan hebben, kan ik het nooit; ze zijn engelen’) maar vooral in de 

zin van ‘het is goed, ik kan het ook’. Bewondering heeft de functie van 

navolgbaar maken, het is te doen, het onmogelijke wordt mogelijk. De 

kaderleden vinden kracht, komen in beweging en komen in actie 

tegenover moeilijkheden. In de acht portretten lezen we dat de 

kaderleden niet lijdzaam toezien in de zin van ‘als God het zo wil, dan 

gebeurt het’. Verhalen over rolmodellen worden juist aangehaald 

zodat de vermeende en/of ervaren onmacht plaats maakt voor kracht 

en zelfvertrouwen. In de verhalen van rolmodellen ontdekken de 

kaderleden dat een opleiding en werk bijvoorbeeld een fatsoenlijk 

leven bevorderen en dat opvoeding en vorming in de gewenste 

richting een kwestie van lange adem is, dat daar geduld voor nodig is 

en dat zij dat ook kunnen opbrengen en dat ‘recht gezocht moet 

worden’.  

Alle geïnterviewden zijn al jaren bij de moskeeorganisatie 

actief en hebben in die jaren nauwe banden opgebouwd met de 

mensen in hun sub-organisaties. Ze zijn als het ware in de moskee 

opgegroeid. Ze hebben de overdracht van waarden en normen, de 

moskee-eigen manier van doen aan den lijve meegemaakt. Ze zijn alle 

acht eerst deelnemer geweest en hebben op een eenvoudige, 

onopvallende manier ‘gewoon’ meegedaan. Vervolgens zijn ze steeds 

iets actiever geworden, eerst als vrijwilliger, en daarna hebben ze als 

kaderlid de taken die hen toevertrouwd werden steeds beter verricht, 

waardoor vertrouwen verder kon groeien. Deze kaderleden volgen 

eenzelfde werkwijze bij het stimuleren van de betrokkenheid van de 

mensen in hun doelgroep. Een langdurig actief lidmaatschap van de 

moskee of haar sub-organisatie wekt volgens de kaderleden 

vertrouwen. De identificatie met MGAW als gemeenschap is 

verknoopt met de sub-organisatie waarin de kaderleden actief zijn en 

waarmee zij zich verbonden voelen. In dat identificatieproces 
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verschaft de religieuze taal, met haar referenties naar en gebruik van 

bronnen in de islam, een repertoire van begrippen waarmee de 

kaderleden de ontwikkelingen in hun wereld interpreteren. Dat geldt 

ook voor de Turkse cultuur waar de geïnterviewden zich grotendeels 

mee identificeren. De identificatie met de gemeenschap wekt 

gevoelens van erbij horen. Er bij horen doet hen zin ervaren. De 

identificatie met MGAW speelt ook een activerende rol. De kaderleden 

vertellen dat anderen als rolmodel hebben gediend in het eigen 

identificatieproces. Abi-Kardeş is een voorbeeld van een activiteit die 

zij nu zelf organiseren, en waarin anderen voor hun eigen ontwikkeling 

een rolmodel zijn geweest.  

5.3.3 Religieuze inspiratie 

Voor de maatschappelijke inzet van de kaderleden en de 

onderbouwing daarvan blijkt hun invulling van religiositeit heel erg 

dominant. De maatschappelijke inzet betekent hier de inzet van de 

kaderleden voor de ander zowel binnen als buiten de moskee. 

Illustratief voor deze inzet is bijvoorbeeld het project ‘Verborgen 

Vrouwen’ voor wie de vrouwenvereniging Hilal-Basak op verzoek van 

de GGD opzet en uitvoert. Het project van Voedselbank Bos en 

Lommer is ook een voorbeeld hoe de moskee armoede in de wijk op 

de agenda zet en aanpakt. Maar ook wekelijkse of maandelijkse 

vormingsactiviteiten gericht op de ontwikkeling van de Turkse jeugd 

en jongeren is een inzet die de kaderleden in een religieus taal onder 

woorden brengen. Over de kernthema’s van hun inzet spreken de 

kaderleden in een bepaalde taal. Deze taal is een religieuze taal en 

neemt een centrale positie in het spreken van de geïnterviewde 

kaderleden. In de volgende paragraaf zet ik hoofdkenmerken van die 

taal, zoals ik die in het veldwerk heb waargenomen, uiteen.  
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5.4 Wat de kaderleden inspireert  

“De besten van jullie zijn degenen die goed zijn voor de medemens”, 

door alle geïnterviewde kaderleden aangehaalde Hadith. 117  

Zoals hiervoor gesteld, is de rol van religie een steeds 

terugkerend aspect in de verhalen van de kaderleden. De acht 

geïnterviewden hebben via hun socialisatie in hun individuele 

opvoeding thuis, op religieuze scholen118 maar volgens eigen zeggen 

vooral door de vormingsactiviteiten119 van MGAW overeenstemming 

bereikt over basale waarden van de islamitische sociale ethiek. Zij 

verwoorden dat in termen van het geven van rekenschap in het leven 

hierna (hesap), in termen van de beloning voor goede daden (sevap) 

en in termen van het welgevallen van God (Allah rızası, pro Deo). De 

religieuze notie rıza wordt in alle portretten opgevoerd als reden 

waarom ze uiteindelijk al dit werk doen. Deze religieuze concepten 

functioneren voor hen als een bron van kracht en oriëntatie, en sporen 

hen aan van betekenis te zijn voor de ander. Rituele praktijken zijn 

noodzakelijk maar niet voldoende in hun beleving. De weg naar de 

hoogste spirituele positie gaat in de gelovige vermoedens van deze 

kaderleden niet langs handelingen op grond van plicht maar op grond 

van vrijwilligheid. Daarnaast zien zij een dynamische interactie tussen 

hun participatie en hun religieuze positiebepaling. De onderlinge 

relaties tussen mensen motiveren hen om zich maatschappelijk in te 

spannen. Het beoordelen van handelingen als deugdzaam of 

ondeugdelijk, aldus de kaderleden, aan het geweten overgelaten, 

waarbij het welgevallen van God een inspirerende rol speelt. Het 

religieus concept Allah rızası (het welgevallen van God) is door de 

                                                            
117 De Hadith bevat gezegden en uitspraken van de Profeet Mohammed die de kaderleden 
veelvuldig herhalen (Robson, 2000). 
118 Eén van de acht kaderleden zat op een koranschool en een andere op een imam-hatip 
school waar godsdienstlessen en Arabisch ook onderdeel uitmaakten van het curriculum. 
119 Onder vormingsactiviteiten versta ik: sociaal-culturele activiteiten die direct of indirect het 
leren van kennis en ontwikkelen van houding en vaardigheden van de deelnemer, cursist, 
leerling nastreven (vgl. Donkers, 2003; van der Linde, 2007).  
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geïnterviewde kaderleden met regelmaat gebruikt als onderbouwing 

van hun inspanningen. Het welgevallen van God heeft voor hen niet 

alleen de betekenis van een krachtgevende bron, maar is ook een 

ultiem doel van hun altruïsme.  

De religieuze taal is zonder uitzondering bij alle kaderleden 

aangetroffen bij de constructie van hun wereld en de beelden over die 

wereld. Wanneer die taal van dichterbij wordt gekeken, worden daarin 

bepaalde beelden over God en de mens zichtbaar. Wat kenmerkt die 

beelden? 

De kaderleden hebben een bepaald godsbeeld. De God van de 

kaderleden is een God die hen aanspoort van betekenis te zijn voor de 

ander. “Ik doe deze activiteiten ten eerste alleen omwille van Allah. 

Dat is het motief. Om iets te betekenen voor de mensheid”, is een veel 

gehoorde uitspraak. De God van de kaderleden geeft hen perspectief 

en is een horizon in hun vrijwilligerswerk. Zij willen eerlijk zijn 

tegenover God en zichzelf. Een beloning door God moet eerst verdiend 

worden. Het mag alleen verwacht worden als men zijn best doet en 

hard genoeg werkt om het werk goed te doen. God neemt in hun 

perceptie geen genoegen met alleen maar gebed. Anders is het 

volgens de kaderleden ook niet eerlijk tegenover mensen die erg hard 

hebben gewerkt en daardoor alles voor elkaar kregen met hulp van 

God. Godijver, missie en dienstbaarheid zijn centrale begrippen in het 

werk van de geïnterviewde kaderleden. Het werken aan een betere 

situatie van hun doelgroep beschouwen zij als hun missie. Het 

mensbeeld dat uit de interviews naar voren komt, spreekt van de mens 

als een in potentie goed wezen (fitra). Een kaderlid spreekt daarover 

in een metafoor: het goede (fitra) dat in potentie in iedere mens 

aanwezig is, is als een vuur dat nooit uitdooft. Ook al lijkt het vuur 

uitgedoofd te zijn, het goede in de mens gaat nooit dood. Zorgzame 

aandacht doet het vuur dat uitgedoofd lijkt te zijn weer opflakkeren. 

In die beeldspraak heeft de mens een intrinsieke kracht die soms diep 
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verborgen kan zijn, maar die nooit uitdooft en daarom goed zal 

reageren bij een positieve benadering. 

De geïnterviewden geloven in de kracht van hun inspanningen; 

ze geloven in een maakbare wereld. Ook het lijden brengt in dat 

mensbeeld uiteindelijk iets goeds tot stand. Lijden laat de mens, in de 

optiek van de kaderleden, van een ‘onbeschaafd’, en ‘rauw’ persoon, 

uitgroeien tot een beschaafd / rijp mens.120  

Voornamelijk in het werk van de kaderleden van het 

Jongerencentrum en Hilal-Başak zie ik een nadruk op 

identiteitsontwikkeling en op de mens die ‘ontwaakt’ is – een typische 

insiders- term (emic) voor een groeiend islamitisch bewustzijn. De 

doelgroep dient volgens deze kaderleden een ‘ik’ te hebben, alleen 

dan kunnen deze personen een inbreng hebben in de samenleving. De 

vicevoorzitter van het Jongerencentrum legt nadruk op het 

zelfvertrouwen van zijn doelgroep. Hij bedoelt daarmee dat zijn 

doelgroep zo ver gebracht moet worden dat ze kunnen zeggen: 

‘Vriend, ik besta ook!’ en ‘Ik wil bijdragen aan de samenleving, ik wil 

de hiaten van deze samenleving wegwerken’. Empowerment heeft als 

doel de ontwikkeling van zelf-vertrouwen, dat de jongeren een ‘ik’ 

ontwikkelen dat zich zelf waardeert en dat zich op een gegeven 

moment bekommert om de ander. In dit mensbeeld is een actieve 

mens aanwezig zoals die ook in de maatschappij-kritische traditie van 

het islamitisch sociaal denken naar voren treedt. Op deze traditie kom 

ik later in dit hoofdstuk terug.  

In de inzet van de kaderleden valt hun doorzettingsvermogen 

op. Ook al verdwalen sommige jongeren die ooit in de moskee 

participeerden, en ook al reageren de buurtbewoners niet altijd 

enthousiast op uitnodigingen van de moskee om eens binnen te 

                                                            
120 In die zin verwees een kaderlid naar een gedicht van de beroemde 13e eeuwse Turkse soefi 
meester Jalaluddin Rumi: hamdım, yandım, piştim. (ik was rauw, ben verbrand, ben – rijp - 
geworden).  
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komen, ook al maken veel problemen verdrietig, de kaderleden raken 

hun hoop niet kwijt. Blijven hopen is een traditie die teruggaat op de 

profeten, wat een inspiratiebron lijkt te zijn voor het MGAW kader. De 

kaderleden zijn onvermoeibaar en blijven herhaaldelijk naar de 

mensen gaan.  

Het Gebed,121 één van de vijf zuilen van de islam, wordt door 

de kaderleden gezien als zoektocht naar wegen die kunnen leiden tot 

versterking van een persoonlijke band met God. Bovendien is het 

gebed een plicht, zoals de voorzitter van de Vrouwenvereniging 

opmerkte. Het kaderlid van de Vrouwenvereniging verwoordde dat 

als: “Bidden doe je voor je zelf, zorg om de ander doe je voor God.” 

Het gebed wordt een centrale rol toegekend in het dienen van God. 

Religieuze rituelen als bidden, vasten, bedevaart, en zakat zijn 

bijvoorbeeld in de perceptie van de kaderleden noodzakelijk maar niet 

voldoende. Deze religieuze plichten zijn alleen optimaal onder 

voorwaarde dat er een vrijwillige humaniteit ten opzichte van de 

andere mens aanwezig is, zoals het jonge kaderlid van de 

Vrouwenvereniging het verwoordt. De humaniteit122 van de mens 

dient eigenlijk gezocht te worden buiten de handelingen die verricht 

zijn vanwege een plicht. De humaniteit laat zich zien in datgene wat 

vanuit vrije wil vorm krijgt. Alles wat de kaderleden voor de moskee 

doen, hoe zij zich in dat verband gedragen, de diensten die zij aan 

mensen verlenen, zowel intern als extern, beschouwen zij als dienst 

aan God.  

                                                            
121 Aan het ritueel gebed wordt in de islamitische gebedsleer een centrale plaats toegekend. 
Het is een ritueel dat nodig is voor de ontwikkeling van de mens van een laag zijnsniveau naar 
een hoger zijnsniveau (Al-Ghazzali, 1985; Sirhindi, 1980). 
122 in de lingua islamica wordt de humaniteit van de mens met verschillende termen aangeduid. 

De bekendste daarvan zijn al-insan al-kamil (de volmaakte mens) en muttaki (godvrezende). 
Beide begrippen verwijzen naar de eigenschappen van de profeet Mohammed zoals die in de 
islamitische traditie overgeleverd worden. God is in die traditie een absolute goedheid en 
mensen worden uitgenodigd ‘zich met de kleur van Hem te kleuren’. Mensen die daarin 
geslaagd zijn, zijn de profeten, onder meer de profeet Mohammed (Al-Jili, 1999). 
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Wie met kaderleden van de MGAW spreekt, hun 

verenigingsleven van dichtbij meemaakt en hun verhalen analyseert, 

kan niet om de religieuze symboliek heen die alom aanwezig is in de 

taal van die kaderleden. De manier waarop ze betekenis verlenen aan 

hun wereld, speelt zich af op het niveau van spreekwoorden, gezegden 

en verhalen.  

In het betekenisverleningsproces van de kaderleden spelen 

hun ethische waarden, gods- en mensbeelden naast een inspirerende 

rol ook een legitimerende rol, legitimering in de zin van Berger’s 

theorie van symbolisch universum. Het sociaal handelen impliceert, 

vanuit welk perspectief en in welke geïnstitutionaliseerde vorm dan 

ook, een legitimeringsproces. Legitimering 123 is in de definitie van 

Berger & Luckmann de objectivering van betekenisverlening en 

zingeving en behoort in de oorsprong tot het zogeheten ‘symbolisch 

universum’ en is erop gericht de objectiveringen die al 

geïnstitutionaliseerd zijn, subjectief zinvol en aannemelijk te maken 

(Berger & Luckmann, 1974, p. 114). De legitimering van zich op eigen 

manier verhouden tot hun achterban, maar ook tot de omringende 

samenleving en haar instituten door de kaderleden, vindt op 

verschillende niveaus plaats. Legitimering gebeurt ten eerste op het 

niveau van verklaringen volgens Berger & Luckman (ibid., 114) die 

ontstaan zodra dingen een naam krijgen, er een woord aan wordt 

toegekend. Het eerste niveau van legitimering zoals dat in de 

portretten is waar te nemen, heeft betrekking op jongeren. In de 

perceptie van de kaderleden hebben jongeren als nieuwe generatie 

behoefte aan verklaringen en rechtvaardigingen om de bestaande 

traditie met een bepaalde taal (d.i. sociaal-religieuze taal van Milli 

Görüş in die moskeeorganisatie) zich eigen te kunnen maken, die 

                                                            
123 Bij het bespreking van de concept ‘legitimering’ baseer ik me zeer zwaar op de bespreking 
van de concept Symbolisch universum ontwikkeld door Berger en Luckmann in hun ‘The social 
construction of reality’ (1974, pp. 112-152). 
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opnieuw te interpreteren en op eigen wijze in de steeds veranderende 

context voort te zetten. Berger & Luckmann (1974, p. 114) 

benadrukken dat de legitimering op dit niveau zowel cognitieve 

verklaring (kennis) als normatieve rechtvaardiging (waarden) 

betekent. Het tweede niveau van legitimering bevat aannames met 

verschillende verklarende schema’s. Deze schema’s verbinden 

verschillende zingevingen met elkaar en zijn tevens pragmatisch en 

verbonden met concrete handelingen, zoals Berger & Luckmann 

stellen. Spreekwoorden, gezegden, legendes en verhalen die de 

kaderleden veelvuldig gebruiken, komen op dit niveau voor. Dit niveau 

van verklaringen neemt een krachtige plaats in de vertelling van de 

kaderleden in. Ze beschikken ook over een repertoire van Turkse 

spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen, maar soms ook die van 

andere culturen. Op het derde niveau omvat de legitimering ‘expliciete 

theorieën waardoor een institutionele sector gelegitimeerd wordt’ 

(ibid., 115). Voorbeelden hiervan zijn sociaal-psychologische en 

theologische theorieën over bijvoorbeeld sociaal kapitaal en 

presentie. Ik kom daar later op terug. Het vierde niveau van 

legitimering is volgens Berger en Luckmann het symbolisch universum. 

Symbolisch in termen van ‘significante processen die verwijzen naar 

andere realiteiten dan die van de dagelijkse ervaring’ (ibid., 116). Voor 

een juist beeld van het legitimeringsproces van de kaderleden, ga ik op 

dit hoogste niveau verder in. Het maatschappelijk actief zijn van 

kaderleden veronderstelt een oriëntatie op de ander. Georiënteerd 

zijn op de ander wordt gezien als het centrale kenmerk van het 

islamitisch sociaal denken (Qutub, 1976; Hanafi, 2000; Abu Zayd, 2006) 

of de islamitische sociale ethiek (Sharif, 1990). Ik geef de voorkeur in 

dit onderzoek aan de term ‘islamitisch sociaal denken’124 omdat dit 

begrip in kringen van hedendaagse islamitische bewegingen zoals Milli 

                                                            
124 Het Arabisch woord tasawwur kan vertaald worden als denken maar wellicht ook als 

wereldbeeld (world vision in het Engels). 
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Görüş, vanaf de jaren zeventig een herkenbaar deel uitmaakt van het 

gangbare discours (Çakır, 1993, 2013). Uit de analyse van mijn 

empirisch materiaal blijkt dat de sociale context van Amsterdam-West 

de kaderleden motiveert, maar ook dat religie motiverend en 

inspirerend kan zijn. Terwijl het sociaal handelen betrekking heeft op 

de horizontale dimensie van de menselijke relaties refereert de 

toevoeging islamitisch naar een verticale dimensie waarin het bestaan 

van een transcendente wereld wordt verondersteld125. Met het 

adjectief islamitisch wordt ook verwezen naar de manier waarop 

moslims op de islam als godsdienst en als cultuur teruggrijpen ter 

legitimering van hun handelen. In deze paragraaf ga ik nader in op de 

inspirerende waarden van het islamitisch sociaal denken die bij die 

legitimering een voedende rol vervullen. Voor een omschrijving van 

sociaal handelen, sluit ik me aan bij de definitie van Weber. De 

oriëntatie op de ander is het criterium dat menselijk gedrag sociaal 

maakt. Sociaal handelen wordt door Weber gedefinieerd als ‘menselijk 

gedrag dat vanuit subjectief bedoelde zin van de handelende persoon 

op het gedrag van anderen is georiënteerd’ (Weber, 1975, pp. 137-

159).  

Sociaal handelen wordt in de analyse van Weber door vier 

rationaliteiten gemotiveerd.  

Met doel-rationeel handelen wordt een rationeel streven bedoeld dat 

gericht is op verwezenlijking van eigen doeleinden, waarbij het 

verwachte gedrag van anderen in de buitenwereld fungeert als 

voorwaarde of als middel. Ideëel-rationeel handelen kenmerkt zich 

door het bewuste geloof dat bepaald gedrag op zich zelf, onafhankelijk 

van het resultaat, een intrinsieke waarde bezit. Bij affectief handelen 

gaat het over een door gemoedstoestanden gemotiveerd gedrag - 

                                                            
125 Godsdienstwetenschappers brengen menselijke relaties terug tot twee type relaties: 
horizontale versus verticale relaties. Horizontaal zijn de relaties van de mens met zijn sociale en 
natuurlijke omgeving, namelijk mens-mens en mens-natuur relatie. De verticale relatie verwijst 
naar de relatie tussen mens en God (Nasr, 1989) 
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emotioneel gedrag. Onder traditioneel handelen verstaan we 

gewoonte-gemotiveerd gedrag. Voor Weber is dit type handelen een 

grens geval tussen zin-geladen handelen en imitatie (ibid., 161). Deze 

typologie van Weber helpt om de logica van sociaal handelen van de 

kaderleden beter onder woorden te brengen. Kaderleden percipiëren 

het vrijwilligerswerk ten behoeve van de moskeegemeenschap als één 

op zich zelf staande waarde, onafhankelijk van het resultaat. Zij maken 

het vrijwilligerswerk voor zichzelf zinvol door het te verbinden met de 

religieuze notie van ‘voor God.’126 Ideëel-rationeel handelen raakt hier 

aan godsdienstpsychologisch te verklaren gedrag. De kaderleden 

hechten een centrale rol aan de begrippen sevap (beloning door God) 

en mesuliyet (verantwoording tegenover God). Daarnaast raken ze in 

hun vrijwilligerswerk geëmotioneerd door sommige gevallen die zich 

in hun doelgroepen voordoen. In hun perceptie leidt genade tot 

emotionele betrokkenheid. Degenen die barmhartig zijn, zien het 

lijden, kunnen ook mee-lijden en vervolgens tot actie overgaan (zoals 

de voorzitter van de moskee, die - omdat zijn vrouw in ziekenhuis lag 

- daar voor een met geopereerde autochtoon-Nederlandse vrouw op 

kon komen en kon zorgen voor een extra deken en zorg van 

verpleegkundige hulp). Hij legitimeert zijn actie in het ziekenhuis 

uiteindelijk met het begrip merhamet (genade).  

Het sociaal handelen dat ik in de praktijk van de kaderleden 

van MGAW heb waargenomen, dient zich vanuit drie perspectieven 

aan, te weten een normatief, een mystiek en een maatschappijkritisch 

perspectief. Ik licht ze hier in het kort toe. 

 

1. Het normatief perspectief (fiqh127 ). Vanuit deze invalshoek 

wordt de maatschappelijke inzet gedefinieerd in termen van rechten 

en plichten. Het normatief perspectief kent verschillende 

                                                            
126 Allah için: voor God, pro Deo. 
127 Fiqh: islamitische rechtswetenschappen (praxis van de islam) (Erdoğan, 1998). 
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benaderingen waarbij de aanwezigheid van de ander en/of de 

samenleving en belangen daarvan een centrale plaats innemen in 

overwegingen om iets te doen of te laten. Binnen dit normatief 

perspectief zijn een tweetal benaderingen in het kader van mijn 

onderzoek relevant, namelijk idjma (consensus), en maslaha (het 

algemeen maatschappelijk belang). Idjma betekent consensus binnen 

de gemeenschap over een bepaald onderwerp. Daaronder verstaat 

men in de islamitische sociologische literatuur consensus van de 

geleerden van de gemeenschap of consensus van de leiders van de 

gemeenschap over onderwerpen die de gemeenschap aangaan 

(vooral discutabele, problematische onderwerpen). In de praktijk van 

MGAW kwam het er op neer dat consensus van de kaderleden, de 

imams en - afhankelijk van het gewicht en/of de ernst van het 

onderwerp of de situatie - de kaderleden van MGAW onderling en de 

leiders van Milli Görüş-Noord werd gezocht om een activiteit wel of 

niet te gaan organiseren. Het zoeken naar en vinden van consensus 

komt in mijn interviews niet voor, maar wel in observaties van één van 

de bijeenkomsten waarin de imam van de moskee gevraagd werd om 

een huwelijksakte van een jong stel te gaan zegenen / voltrekken.128 

De imam en de bestuurders vroegen nadrukkelijk of het jonge stel een 

gemeentelijk huwelijk ook geregeld had. In kringen van Milli Görüş 

bestaat er consensus over dat hun imams de huwelijksaktes niet 

sluiten tot dat de gemeentelijke huwelijkssluiting geregeld is. Hier ligt 

een argument ten grondslag dat de seculiere wetgever ook de 

bescherming van de kwetsbare (vaak vrouw) nastreeft; ook omdat de 

imam-nikahı129 niet bestendig is tegen misbruik. Dit handelen wijst 

naar een consensus op het nog hoger niveau, het niveau van de 

                                                            
128 Voor een moslim met een Turkse achtergrond is het een voorwaarde om het huwelijk 
religieus als geldig te verklaren (halal) (Diyanet Isleri Baskanligi, 2012).  
129 Huwelijksakte zonder de burgerlijke wet, wel gezegend door een imam. 
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samenleving. Maslaha130 verwijst naar de zorg voor het algemeen 

maatschappelijk nut. Daaronder verstaat men in de islamitische 

literatuur goede werken die vrede en veiligheid in het leven van de 

mens, vooral in de samenleving met al haar leden, tot doel hebben. De 

maslaha legitimeert en institutionaliseert de zorg voor een aantal 

elementen van de samenleving, die door het islamitische sociaal recht 

essentieel worden geacht. Deze zorg betreft de zorg om leven, de zorg 

om rede, de zorg om menselijke waardigheid, de zorg om godsdienst, 

de zorg om eigendom en de zorg om het voortbestaan van 

toekomstige generaties (As-Shatibi, 1996). Deze zorgmomenten 

behoren tot de kern van het islamitisch sociaal recht en worden niet 

alleen door de overheid, maar ook door de levensbeschouwelijke 

stichtingen als nastrevenswaardig gezien.  

 

2. Het mystieke perspectief vormt een andere lijn die in het 

sociaal handelen van de geobserveerde kaderleden herkenbaar 

voorkomt. Centraal staat in deze invalshoek de nadruk op de zorg om 

de spirituele ontwikkeling van het individu, waarbij de versterking van 

een persoonlijke band met God de richting bepaalt, maar de materiele 

omstandigheden, de concrete wereld van de mens, niet uit het oog 

wordt verloren. De versterking van die persoonlijke band met God 

dient te leiden tot een beter, een humaner mens, een mens die door 

een mystieke ontwikkeling de staat van ethische ‘volmaaktheid’ 

bereikt. In de mystieke benadering fungeert één van de uitspraken van 

de profeet als een hoeksteen, namelijk: ‘Een moslim is degene voor 

wiens handen en tong een andere moslim veilig is’. De mystieke 

traditie heeft de verwijzing ‘een andere moslim’ hier geïnterpreteerd 

                                                            
130 Maslaha een Arabisch woord voor nut, voordeel, goede dingen, rust. In Hanafitische 
rechtschool (heersende islam-interpretatie in Turkije) heet dat Istihsan en in de Malikitische 
(heersende religieuze rechtsschool in Marokko en andere Maghrebijnse landen) Maslaha al-
mursala. Maslaha heeft zowel religieuze als wereldlijke betekenissen in islamitische 
rechtswetenschappen (Erdoğan, 1998) 
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als de mens in het algemeen, maar ook de dieren en de planten. In 

Turkse cultuurgebieden hebben de 13e eeuwse invloedrijke soefi 

meesters Jalaluddin Rumi en Hacı Bektaş dit nader uitgewerkt. 

Verschillende ethische begrippen staan in de mystieke traditie 

centraal. Relevant voor mijn onderzoek is het om onder meer 

concepten als volmaaktheid, zuinigheid, soberheid en tevreden- en 

dankbaarheid tegenover leven aan te halen. Het uiteindelijk doel is 

ontwikkeling van de mens tot een bepaald ontwikkelingsniveau waar 

God tevreden over is. Het zich inzetten voor de ander is in deze traditie 

een deugd waartoe de mysticus wordt opgeroepen. De term muhasebe 

wordt door de kaderleden met klem gebezigd. Het is een begrip dat in 

de loop der tijd een instituut is geworden waarmee zij zichzelf innerlijk 

rekenschap opleggen van datgene wat zij hebben gedaan en van 

datgene wat zij verwaarloosd hebben. Muhasebe is vooral in de soefi-

broederschappen een belangrijk ritueel en instituut van individuele 

reflectie en bezinning. De kaderleden beschrijven zich niet openlijk in 

termen van soefi-broederschappen, terwijl hun levensbeschouwing en 

handelingen overeenkomsten vertonen met deze islamitische mystieke 

traditie. Rıza (het welgevallen Gods) is een waarde die in de beleving 

van de kaderleden hun inzet, die zo veel tijd en aandacht vraagt, 

draaglijk maakt. Die waarde kan bereikt worden alleen door een ethiek 

waaraan een delende en dankbare houding ten grondslag ligt.  

 

3. Het derde perspectief is het maatschappijkritische 

perspectief oftewel het politiek verstaan. In tegenstelling tot het 

mystiek perspectief, ziet het maatschappij-kritische perspectief de 

gegeven situatie van mens en maatschappij niet als voorbestemd, 

maar als resultaat van bepaalde historische ontwikkelingen en 

maatschappelijke verhoudingen. Opmerkelijk is in dit kader hoe de 

kaderleden hun moskeeorganisatie noemen. Drie namen circuleren in 

de gesprekken en documenten, namelijk masjid (gebedsplaats), cami 
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(moskee) en teşkilat (organisatie). In het vocabulaire van de 

kaderleden neemt de eerste naam de minste en de laatste de 

belangrijke plaats in. Teşkilat (organisatie) stelt een maatschappij-

activistsiche houding voor, een houding waarin maatschappelijk 

verantwoordelijkheid wordt georganiseerd. MGAW is niet alleen een 

gebedsplaats, maar ook een teşkilat (organisatie) waarin mensen zich 

een beeld eigen maken dat ze de noden en problemen van de mens en 

de maatschappij kunnen aanpakken. Vanuit deze notie van de moskee 

als teşkilat (organisatie) wordt de kwetsbaarheid van de doelgroep 

niet alleen gezien, maar wordt getransformeerd naar de sfeer van een 

onwenselijke situatie, een probleem dat opgelost moet en kan worden 

met nadruk op dat kunnen. Vanuit deze invalshoek is de situatie van 

de kwetsbaren niet een door het noodlot bepaald bestaan, maar een 

maatschappelijk probleem dat opgelost kan worden. De 

kwetsbaarheid doet zich voor als een fragiel, onmachtig, geïsoleerd 

bestaan, een identiteitsverwarring, veroorzaakt door het (nog) niet om 

kunnen gaan met een meerstemmige, hybride identiteit. De factoren 

zoals de migratieachtergrond, armoede, uitsluiting door de gevestigde 

samenleving en haar instituten, het bloot staan aan externe invloeden 

van vreemde culturen (bv. vrees voor het dragen van de hoofddoek) 

maken de doelgroep van de kaderleden kwetsbaar. Hun 

gemotiveerdheid zich in te zetten voor het lot van hun doelgroep is te 

beschouwen als een bepaalde mate van compassie. Kenmerkend is het 

inlevingsvermogen dat voortkomt uit wat de kaderleden vertellen over 

dat zij zelf vanuit een dergelijk (kwetsbare) positie zijn ‘opgeklommen’. 

Dit inlevingsvermogen wordt gebruikt om de eigen kracht van de ander 

aan te boren. Wat uit de analyse van portretten verder op te maken is, 

betreft de zorg van de kaderleden om de sociale overbodigheid van de 

doelgroep, gestoeld op een vermeend risico dat vanuit hun perceptie 

bestaat vanwege het feit een religieuze minderheidspositie in te 

nemen. Het valt op dat dit gevoel van minderheid-zijn, in de verhalen 
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van de kaderleden niet bij geslaagde, succesvolle netwerken 

voorkomt, maar daar waar belangen concurreren.  

In de Turkse cultuur is het goede doelen-werk, hayirlı iş, een 

begrip dat geïnspireerd is door de koranische notie van al-‘amal as-

salih.131 Deze notie die inhoudelijk ‘goede werken’ betekent –en 

etymologisch vredeswerk zou betekenen – in modern Nederlands is 

het wellicht met het concept ‘goede doelen’-werk- beter te vertalen- 

wordt in de koran opvallend veel, in één adem samen met het begrip 

iman (geloof in God) gebezigd. Deze verbinding, de verbinding tussen 

geloof in God en goede werken, zorgt ervoor dat de respondenten 

geen genoegen nemen met enkel een spiritueel leven dat zich tussen 

thuis en moskee afspeelt. Die verbinding tussen geloof en handelingen 

zorgt ervoor dat de respondenten sociaal-maatschappelijk iets willen 

betekenen. Het hoogste zijns-niveau is een niveau van het welgevallen 

van God. De weg hiertoe loopt enkel en alleen door de goede werken 

voor de mens, de maatschappij en de natuur. Het maatschappelijk 

bewustzijn vormt een stimulans voor het altruïstisch gedrag van de 

respondenten. In dat maatschappelijk bewustzijn is een zekere mate 

van een emancipatoire visie te vinden. Eén van de respondenten 

bestempelt een al te groot, onkritisch conformisme met de rest van de 

samenleving bijvoorbeeld als ‘kudde-psychologie’. Alleen hij die 

‘ontwaakt’ is, weet zich in zijn perceptie te bevrijden van deze kudde-

psychologie. Kaderleden weten als bestuurder en actieve vrijwilligers 

van MGAW de (verborgen) krachten bloot te leggen bij de 

participanten. Daar zit mijns inziens een bepaald mensbeeld achter, 

namelijk de algemene kijk op het statuut van de mens in de islam, 

welke erop neer komt dat de mens een wezen is die als goed geboren 

wordt. Dat islambeeld gaat er van uit dat de mens goed is en het kwade 

niet zijn lot. De waarde die in deze benadering centraal staat, is de 

                                                            
131 al-‘amal as-salih: goede werken, goede doelen-werk. 
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gegeven situatie te zien als het product van menselijke activiteiten. Als 

die situatie niet deugt, dan dient men zich daar tegen te verzetten. 

Verzet tegen het ondeugdelijke, tegen onrecht en onderdrukking, 

wordt in het maatschappij-kritisch perspectief van de islam als een 

menselijke deugd beschouwd. Wellicht wordt in dit perspectief een 

kenmerk van de mens erkend als karakteristieke eigenschap van de 

mens, namelijk het ‘vermogen om zich te kunnen verzetten’ (vgl. 

Camus, 2000). Alleen door verzet, door protest, kan de mens 

ontsnappen aan het lot132. Opstand(igheid) wil en kan een 

onwenselijke situatie veranderen. Aangezien een 

maatschappijkritische houding aandacht en betrokkenheid vraagt 

voor activiteiten die zich op het snijvlak van maatschappelijke en 

politieke sferen afspelen, wordt Milli Görüş hierdoor als een politieke 

beweging gezien. Hieronder gaan we nader in op de inspirerende 

waarden van het islamitisch sociaal denken. 

 

Inspiratie en legitimatie 

“…ik val soms in een leegte, godzijdank ontsnap ik daar snel 

weer uit….een Turks gezegde spreekt van ‘uit eigen as weer verrijzen’, 

en dan sta ik dus opnieuw op, waarom vraag ik me wel eens af? Allah 

rızası için”, aldus een geïnterviewd kaderlid van de 

Vrouwenvereniging.  

Kaderleden refereren aan bepaalde waarden die hen aanzetten 

tot het actief zijn in verenigingsverband om zich maatschappelijk in te 

zetten. Die waarden spelen twee rollen in dat verenigingswerk, namelijk 

de rol van inspiratie en de rol van legitimering. De waarden die zij 

veelvuldig hebben genoemd zijn Allah rızası, sawab (ecir), khayr, 

rahma/merhamet, zakaat,133 hesap (muhasaba / masuliyya) en güven. 

Wat houden die concepten in? 

                                                            
132 Lot van de mens is in de levensvisie van Camus eigenlijk het nihilisme (vgl. Camus, 2000). 
133 Zakat is de religieuze belasting ten behoeve van de behoeftigen in de samenleving. 
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De term Allah rızası134 is het ultieme doel dat door kaderleden 

opgevoerd wordt als reden waarom ze zich vrijwillig zo intensief 

inzetten voor anderen. Ze zien die vrijwillige inzet als voorwaarde voor 

het ‘verdienen’135 van rıza (het welgevallen), dat een intrinsieke 

waarde is. In hun perceptie is dat welgevallen alleen te verkrijgen door 

zich in te zetten voor goede doelen. Daaronder valt het helpen van 

mensen. Daarbij doet de locatie er niet toe, hier in Nederland of elders, 

waar dan ook, dient de vraag van een kwetsbaar mens beantwoord te 

worden. Die mens heeft in hun verstaan van het begrip betrekking op 

zowel de eigen groep als groepen die cultureel of religieus verder weg 

liggen. Het woord ‘welgevallen’ heeft hier een bepaalde inhoud 

gekregen. Het is voorwaardelijk, maar ook niet vanzelfsprekend; het 

vereist een bepaalde inzet, en vooralsnog een vrijwillige inzet, waarbij 

de mens alléén het niet voor elkaar kan krijgen. Het bestaan van een 

ander via wie de lijn naar het welgevallen Gods loopt, is noodzakelijk. 

Alleen dan is het mogelijk voor het individu tot een handeling over te 

gaan. Het is met andere woorden handelen dat alleen ondernomen 

kan worden als de ander (dat is de mens en/of natuur) aanwezig is met 

wie een bewuste relatie wordt aangegaan. Het voldoen aan de notie 

‘Welgevallen Gods’ komt dichter bij naarmate het eigen belang 

geminimaliseerd wordt ten gunste van andermans belang. Anders 

geformuleerd, hoe minder eigen belang, hoe meer nabij God(s 

welgevallen/zegening); hoe groter het eigen belang, hoe verder 

verwijderd van Gods welgevallen, zegening en hulp. De omschrijving 

van de kwetsbare is in hun taalveld degene die ‘zwak’ is gemaakt. Bij 

de factoren gericht op zich zelf spelen religieuze noties zoals het 

welgevallen (welbehagen) Gods (Allah rızası) een hoofdrol. Om dat 

welgevallen (rıza) te verdienen, zijn rituelen als gebed, vasten en 

                                                            
134 Allah rızası is het Welgevallen Gods. 
135 In het woord ‘verdienen’ ligt m.i. de geconditioneerdheid besloten: eerst iets doen, dan pas 

volgt de waardering. 
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bedevaart niet voldoende, men ‘moet’ volgens hen dienstbaar zijn voor 

de mens, en wel ‘vrijwillig’. Deze notie van rıza wordt opgevoerd als 

een weerspiegeling van een innerlijke tevredenheid. Iemand die het 

welgevallen Gods heeft verkregen, heeft met andere woorden tevens 

ook ‘innerlijke rust’ en ‘vrede met zich zelf’ bereikt. Hierachter zitten 

bepaalde noties van geestelijke / innerlijke ontwikkeling in de 

islamitische ethiek. Het gaat de omvang en het doel van dit 

proefschrift te boven om die noties te behandelen. 

Het begrip merhamet136 is een andere waarde die door de 

kaderleden veelvuldig werd genoemd. Een voorbeeld hiervan is het 

interview met de voorzitter van de Mevlana moskee. De voorzitter 

besluit na twee uur het interview met het woord merhamet wanneer 

de beslissende vraag gesteld wordt waarom hij dat allemaal eigenlijk 

doet. Eén van de meest onderscheidende kenmerken van God in de 

islamitische theologie betreft zijn barmhartigheid. De Erbarmer (Er-

Rahman), één van de 99 namen van God, geeft het aan de mens 

zonder te kijken naar iemands geloof en / of ongeloof, zijn trouw, 

gebed, gehoor, ontrouw of zonden. Het woord rahma is van dezelfde 

stam als rahim, de baarmoeder. Naar behoeftige en andere mensen 

dient de mens ook barmhartig te zijn en veiligheid, geborgenheid, 

warmte, en liefde te bieden, zoals een zwangere vrouw aan haar 

ongeboren kind. De behoeftige mens verdient die hulp omdat hij een 

mens is. Zelfs dieren worden niet ontzien van hulp, waarom de 

behoeftige mens dan wel?  

Sevap137 is een waarde die verwijst naar de beloning die 

behoort tot God. Door het doen van goede handelingen zonder 

materiele beloningen verwachten kaderleden dat hun beloning 

allereerst aan God is. Hij alleen ziet alles en weet de ware intentie. Ooit 

                                                            
136 Merhamet stamt uit Arabisch en betekent barmhartigheid. 
137 Het woord sevap is oorspronkelijk Arabisch (Thawab) en is synoniem voor adjr dat verwijst 

naar goddelijke beloning.  
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zal hij hier in dit leven of in het hiernamaals door God beloond worden 

voor de goede handelingen die hij pro Deo heeft verricht voor de 

medemens of voor de natuur (hasene).138  

Hayır139 is een begrip dat in de perceptie van de kaderleden al 

hun werk omvat. De deugdzame, het goede is niet zo ingewikkeld en 

is niet alleen aangeraden door God en de profeet in hun perceptie, het 

is tevens aangeprezen. Degenen die het goede, het deugdzame voor 

de mensen doet, zijn de besten van de mensen. In de islamitische 

openbaring is goedheid tevens een kenmerk van God. In de koran 

wordt veelvuldig gerefereerd aan iman (het geloof in God) en amal as-

salih (de goede handelingen). In deze goede handelingen ligt de 

verhouding tot de medemens opgesloten. In de koran wordt de mens 

aangeraden zich in te zetten voor het goede en deugdzame. Indien 

men het kwade, ondeugdelijke bestrijdt op een behoorlijke en 

deugdelijke wijze, zullen vijanden veranderen in ware vrienden. 

Gelovigen wordt geadviseerd een groet te beantwoorden met een 

betere groet. Geduld, vergeving en tolerantie behoren tevens tot de 

goede attitudes. Dit ethisch handelen komt uiteindelijk de mens zelf 

ten goede. 

Eén van de veel gebezigde woorden is het begrip muhasebe140. 

“Gezinnen moeten geholpen worden”, aldus de secretaris van de 

                                                            
138 In het Arabisch: hasana, dat is een goede handeling, goedheid.  
139 Stamt uit Arabisch kahyr, wat betekent: goedheid, deugd.  
140 muhasebe stamt af van het Arabische woord: hisab, dat is: rekenschap. Muhasebe is in de 
Turkse cultuur vooral in de economisch/financiële wereld ingeburgerd als ‘boekhoudkundig 
werk’. In religieuze, maatschappelijke betekenis krijgt het eerder de betekenis als ‘evaluatie’ 
en/of ‘rekenschap geven’. Het begrip ‘verantwoordelijkheid’ wordt aangeduid met de term 
mesuliyet (eveneens uit het Arabisch). Echter, wanneer mijn respondenten het woord 
muhasebe gebruikten, verwezen ze naar de verantwoordelijkheid die ze in dit leven dragen om 
het goede te laten leven en het kwade tegen te gaan, en de rekenschap die ze uiteindelijk in het 
hiernamaals aan God moeten afleggen. Het nauwe verband tussen deze verschillende 
koranische begrippen is tegen de achtergrond van de islamitische kosmologie beter te verstaan 
(zie voor de bespreking van het begrip Islamitische kosmologie, Nasr, 1989). Ieder mens krijgt 
individueel op de dag des oordeels (na de einde der tijden/wederopstanding) op een gegeven 
moment ‘zijn boek’ terug waarin alles wat hij in zijn leven heeft gedaan, opgeschreven is (Al-
Isfakhani, 2006). 
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moskee en hij vervolgt: “Als je dat niet doet, wordt je op de Dag des 

Oordeels ook ter verantwoording geroepen. Als ze blij worden, krijg je 

een gevoel, dat de activiteit heeft geholpen.”  

Uit portretten blijkt dat de kaderleden hun vrijwilligerswerk 

beschouwen als een deugd, maar ook als missie en plicht. Ze hebben 

als moskee een bepaalde functie in de wijk. Anderen helpen voelt een 

soort plicht. Deze verantwoordingsnotie maakt tevens deel uit van 

vooral de mystieke traditie binnen het islamitisch sociaal denken, maar 

is ook een onderscheidend kenmerk van de Milli Görüş beweging. De 

verantwoordelijkheidsnotie is bij de hedendaagse reformistische 

islamitische bewegingen gaan heropleven in de jaren zeventig, in 

eerste instantie voor de onderdrukte leden van de ummah, de 

islamitische geloofsgemeenschap wereldwijd. Milli Görüş wordt 

beschouwd als een reformistische islamitische beweging (zie 

Ramadan, 1999, Appendix 1). De uitspraak van de moskee-secretaris 

“Problemen van gezinnen raken, doen pijn, ze moeten geholpen 

worden”, is voor dit type onderbouwing van het handelen illustratief. 

De gelovige vermoedens dat er een hiernamaals is en dat iedereen dan 

rekenschap moet afleggen van wat hij/zij hier op aarde heeft gedaan, 

is een gemeenschappelijke deler waar deze kaderleden herhaaldelijk 

aan refereren. Het is een gemeenschappelijk kenmerk in het spreken 

van de kaderleden over hun inzet. De notie ‘rekenschap geven ’ 

(muhasebe) wordt opgevoerd niet alleen als legitimatie van hun inzet 

maar tevens ook als dwingende factor. Ze vinden dat er te veel ellende 

is in de wereld, maar die ellende maakt hen niet wanhopig om daar 

waar nodig instrumentele bijstand te bieden. Ze hebben ook hoop, de 

hoop dat hun doen en laten er wel toe doet, zowel dichtbij in Bos en 

Lommer als verder weg in ontwikkelingslanden. Hun antwoord op het 

leed is het geven van concrete bijstand, zoals coachen, formulieren 

invullen, maar ook compassie. Wat de verantwoordelijkheid mede 

voeding geeft, lijkt dus op metaniveau de notie vergankelijkheid te zijn. 
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Mede door deze vergankelijkheidsnotie zijn zij zich erg bewust van de 

waarde van tijd. Paradoxaal als het is, werkt dat door in hun werk. 

Enerzijds lijken zij een zee van tijd te hebben, anderzijds wordt dat 

gepaard aan een zekere haast om een project zo snel mogelijk op te 

zetten.  

Güven141 is een begrip dat de kaderleden idealiseren en waar 

ze in voorwaardelijk zin over praatten. De profeten waren 

betrouwbare mensen. Betrouwbaar is degene die zonder beloning zich 

duurzaam inzet. Alleen door duurzame relaties kan men zien of 

iemand te vertrouwen is, of hij of zij voorspelbaar gedrag vertoont.  

Zekat142 als waarde wordt meer in termen van het instituut 

gebruikt. Om goede doelen te financieren zijn financiële middelen en 

een organisatie nodig. Het Arabische woord zakaat betekent reinigen, 

groei en ontwikkeling. In de islamitische cultuur heeft het de betekenis 

gekregen van reinigen van het bezit, herverdelen van kapitaal tussen 

rijk en arm, tussen vermogen en behoeftigen. De zakaat is een 

koranische bepaling en houdt in dat iedere rijke moslim jaarlijks 

minimaal 2,5% van zijn bezit afstaat aan zeven categorieën mensen. 

Dit afstaan is niet vrijblijvend, maar bindend. De overheid kan een 

zakaat-plichtige die niet betaalt, sanctioneren. Iedere moslim die in de 

sjaria als rijk wordt gedefinieerd, is verplicht een bepaald deel van zijn 

eigendom af te staan. De bezitters bezitten omdat de armen niet 

bezitten. De zakaat is bestemd voor de zeven categorie mensen die in 

de koran worden genoemd: armen (el-fakirun), arbeidsongeschikten 

(el-miskinun), degenen die bevrijd moeten worden (slaven, 

onderdrukten) (el-Rikab), mensen met schulden (el-Garimin) en 

verdwaalde reizigers (ibnu’s-sebil). Daarnaast is de zakaat bestemd 

voor de ambtenaren die de zakat-gelden innen en voor ontmoeting en 

dialoog met andersdenkenden en andersgelovigen (het winnen van 

                                                            
141 Güven betekent betrouwbaarheid. 
142 Zakaat is de religieuze belasting ten behoeve van de zwakkeren in de samenleving. 
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harten) (muallafa-i qulub) (vgl. Yar, 2011). De kaderleden zijn in hun 

formele en informele scholing met deze concepten vertrouwd. 

5.5  Hoe de kaderleden zich maatschappelijk inzetten  

Uit de werkwijze van de kaderleden vallen vier kenmerkende 

handelingspatronen te destilleren. Ten eerste zien we een altruïstische 

houding als ideaal. Ten tweede bestaat de aanpak van de kaderleden 

het zetten van welbewuste stappen enerzijds, en het reageren op wat 

het moment met zich meebrengt anderzijds. Ten derde kenmerkt de 

werkwijze van de kaderleden zich door een meer of mindere mate van 

voorspelbaarheid van hun gedrag. Ten slotte is de aanwezigheid van 

deze kaderleden in hun vereniging kenmerkend voor hun manier van 

werken. Hieronder volgt nadere uitleg van deze vier kenmerken. 

 

Tussen nutsdenken en altruïsme  

Dienstbaarheid is een kenmerk van het handelen van de kaderleden 

en komt naast hun gevoel voor verantwoordelijkheid. In de sociale 

relaties zijn de geïnterviewde kaderleden niet geïnteresseerd in de 

vraag of de uitkomst van hun inzet bij MGAW voor hen persoonlijk 

positief uitpakt, maar wel of dat zo is voor een andere persoon, of voor 

de groep als collectiviteit. Deze manier van werken heeft altruïstische 

kenmerken, omdat de kaderleden elke schijn van persoonlijk nut in 

verband brengen met de ondermijning van vertrouwen en dat 

verwerpelijk vinden. Het dienen van mensen zonder een materiële 

beloning neemt in het werk van kaderleden een belangrijke plaats in. 

Het maatschappelijk moskeewerk betekent voor de kaderleden de 

concretisering van het doen van goede handelingen. De goede 

handeling is in hun perceptie een activiteit die zonder tegenprestatie 

plaats vindt. De activiteiten als bezoekdagen aan ouderen, kraamzorg 

in het ziekenhuis op de Moederdag, en het opkomen voor de rechten 

van een patiënte worden daar als voorbeelden van genoemd. Wat in 
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dit kader van belang is om op te merken is hun verhouding tot de 

omringende samenleving. Deze kaderleden beschouwen zich als lid 

van de Nederlandse samenleving, ook al zou de samenleving hen 

uitsluiten. Nu ze een deel van de samenleving zijn, dienen ze huns 

inziens een bijdrage te leveren aan die samenleving. “Inzet voor de 

ander is een plicht dat hoort bij het samen leven”, aldus een kaderlid. 

Een onbeperkt altruïsme is het echter niet. Daar waar nodig, komt men 

wel op voor de belangen van de eigen achterban. 

 

Vertrouwen  

De geïnterviewde kaderleden doen al jaren vrijwilligerswerk bij 

MGAW. De oudere kaderleden, de voorzitter van de Mevlana moskee 

en de beleidsmedewerker van Hilal-Başak, zijn opvallend lang bij dit 

werk betrokken (ruim dertig jaar). In de perceptie van de kaderleden 

geeft dat niet alleen zelfvertrouwen, maar is het ook een teken van 

hun betrouwbaar zijn. Ook de samenwerking wordt beschouwd als 

een teken van betrouwbaarheid. De kaderleden genieten in de wijk 

vertrouwen in netwerken met zowel moslims als niet-moslims, 

autochtoon en allochtoon. Zij werken actief aan het creëren van 

vertrouwen door een goede communicatie, waaronder zij verstaan het 

nakomen van gemaakte afspraken, tonen van respect voor anderen en 

in overleg blijven met de ander, ook in geval van kritiek. Deze houding 

wordt als basisconditie beschouwd voor vertrouwen, dat een 

grondfunctie heeft voor een effectieve samenwerking met de 

maatschappelijke omgeving. Vertrouwen heeft hier te maken met 

voorspelbaarheid in de ogen van de gesprekspartner. Het prevaleren 

van het gemeenschapsbelang boven het individuele belang wordt 

door de kaderleden als een vertrouwensbasis beschouwd, ook voor de 

samenwerking met de buitenwereld. Illustratief hiervoor is de reflectie 

van het bestuurslid van het Jongerencentrum dat belast is met de 

goede doelenhulp. De kaderleden zijn omwille van hun functie in de 
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organisatie uitermate voorzichtig in hun handelen, letten op hun 

gedrag en op hun houding, vooral binnen MGAW omdat er ‘veel 

kritische maar ook veel ongeschoolde mensen zijn van wie het 

vertrouwen moeilijk te verkrijgen is’. Zij benadrukken het vertrouwen 

omdat het in de organisatie ook gaat om status en macht, en om geld. 

Er komen netwerken tot stand waarbij het vertrouwen in de 

kaderleden met betrekking tot deze aspecten een bepalende rol 

speelt. Niet alleen binnen MGAW maar ook daarbuiten is het 

opbouwen van vertrouwen uitermate belangrijk. Verkregen 

vertrouwen dient gekoesterd te worden. De kaderleden ervaren de 

verantwoordelijkheid die zij dragen als nogal zwaar. Aangezien er geen 

persoonlijk gewin nagestreefd wordt, is het kaderlid dat voor de 

gemeenschap bezig is betrouwbaar, volgens de redenering van de 

achterban. De doelgroep voelt zich gewaardeerd wanneer blijkt dat de 

diensten niet betaald maar daadwerkelijk vrijwillig verricht worden. 

De manier van begroeten is kenmerkend voor het aangaan van 

contacten met vreemden. Kenmerkend voor de werkwijze van de 

kaderleden is dat zij vanwege hun positie in de organisatie 

(bestuurslid) actief zijn in verschillende platforms, zowel binnen als 

buiten de moskeegemeenschap. Naast dat ze ingaan op uitnodigingen, 

nemen ze ook het initiatief, en daarna gaan de externe actoren in de 

netwerken, als teken van vertrouwen, MGAW uitnodigen om partner 

te worden van hun projecten. Dat ze hun wensen gerealiseerd krijgen, 

lezen we in portretten als resultaat van het netwerken, de 

samenwerking en het gegroeide vertrouwen. De uitbreiding van het 

moskeegebouw is daar een typisch voorbeeld van. Het Stadsdeel heeft 

al een sloopvergunning voor het betreffende gebouw, maar gaf tevens 

toestemming voor de uitbreiding. We zien in de portretten dat 

bijvoorbeeld zittende kaderleden een nieuwe vrijwilliger zich in laat 

werken, zodat hij kan laten zien of hij loyaal is, en zijn werk fatsoenlijk 

doet. Een duurzame verbinding met de moskeegemeenschap en de 
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afwezigheid van persoonlijk materieel gewin leidt niet alleen tot 

zelfvertrouwen, maar wordt in de portretten opgevoerd als een teken 

van betrouwbaarheid. Anders waren ze al lang uitgevallen uit het 

verband van MGAW.  

 

Planning  

Al hebben de kaderleden hun aanpak niet in termen van een methode 

geformuleerd, er is in hun inzet wel een structuur te bespeuren. Voor 

de aanpak van de problemen kennen de kaderleden MGAW een rol 

toe van context. In die context worden de problemen waar de 

doelgroep mee te kampen heeft, gedefinieerd, de doelen worden 

bepaald, de wegen die bewandeld moeten worden voor de aanpak van 

die problemen worden uitgestippeld en de nodige capaciteit wordt 

gezocht / aangesproken. De georganiseerde activiteiten komen voort 

uit een bewuste positie- en handelingskeuze van de kaderleden. De 

kaderleden raken met andere woorden er niet toevallig bij betrokken, 

maar gaan beargumenteerd en selectief met bepaalde situaties om. . 

Dat betekent onder meer dat de kaderleden de bedrijfstechnische 

aspecten, zoals de kosten en baten van die activiteiten, overwegen, en 

de taakverdeling tussen de sub-organisaties en tussen kaderleden en 

vrijwilligers bepalen. Of de activiteit gepast is in hun moskeecultuur, 

vormt een bepalend aspect van de overwegingen bij het wel of niet 

oppakken van een bepaalde vraag of project. Bepaalde activiteiten zijn 

intern gericht, op de eigen gemeenschap, en andere blijken extern 

gericht te zijn, op de bredere maatschappelijke omgeving. Hun inzet is 

bewust en bij sommige activiteiten stapsgewijs en hiërarchisch 

opgebouwd van stap 1 naar stap 4. Stap 1 is openstaan voor 

nieuwelingen, stap 2 nieuwelingen aanspreken om kleine 

verantwoordelijkheden te dragen, stap 3 is zich vrijwillig 

maatschappelijke inzetten, stap 4 is zelf nieuwelingen gaan begeleiden. 

De kaderleden in mijn onderzoek verschillen in de manier van 
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begeleiden van hun doelgroep. De doelgroep waarmee deze 

kaderleden werken verschillen in de aandacht en zorg die ze nodig 

hebben en krijgen. Voor de één is een bescheiden vorm van aandacht, 

liefde en waardering voldoende om te floreren, terwijl een ander een 

onuitputtelijke inzet, geduld en genade vergt. De ene situatie geeft 

ruimte om stapsgewijs te werken, terwijl een andere situatie om 

onmiddellijke aandacht vraagt, tussen andere activiteiten door komt. 

Hierdoor geeft de werkwijze soms een chaotische indruk. Eén van de 

manieren van werken van kaderleden is zich informeel en vaak onder de 

bezoekers van het centrum ophouden en zo hun signalen, vragen en 

behoeften opvangen. Ze laten zich bij het helpen van iemand niet 

leiden door het geloof dat die ander belijdt, maar door diens 

probleem.  

Kenmerkende voor de werkwijze van de geïnterviewde 

kaderleden is ook hun aanwezigheid in hun verenigingswerk. Over de 

aanwezigheid en betrokkenheid van de kaderleden van de religieuze 

organisaties is in Nederland in de context van de kerk al eerder 

geschreven, onder meer door de theoloog Andries Baart. Baart (2001) 

heeft tien jaar lang onderzoek gedaan naar het werken in het Oude 

Wijken Pastoraat in Utrecht. In ‘Een theorie van de presentie’ (2001) 

doet Baart verslag van dat onderzoek en ontwikkelt hij de 

presentietheorie.143 De relevantie van Baarts benadering geef ik 

hieronder weer.  

 

Presentiebenadering 

Een nadere kijk op de presentietheorie vergroot de mogelijkheid om 

de manier waarop de kaderleden van MGAW werken te begrijpen. De 

bruikbaarheid van de concepten van de presentietheorie heeft tevens 

                                                            
143 Tenzij anders vermeld, zijn informatie en citaten over de presentietheorie afkomstig uit 

Baart (2001): Een theorie van de presentie. 
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te maken met het grounded-karakter144 (Baart, 2001, pp. 45-47) ervan, 

waarbij het gemeenschapsleven in eigen betekenisverband begrepen 

wordt (ibid., 229-232). In zijn omvangrijke studie heeft Baart een 

inzicht gevend beeld in het geheel van de werkwijze van pastores 

beschreven. Kenmerkend voor die werkwijze is de nabije 

betrokkenheid voor mensen die niet in tel zijn, die niet gezien worden, 

wiens leven kapot is, die gebukt gaan onder tekortkomingen, die 

miskend worden, die eigenlijk sociaal overbodig zijn en daardoor 

lijden. De presentiebenadering145 draait in de kern om het begrip 

‘aanwezig zijn’, ‘er-zijn-voor’. Baart merkt op dat het begrip ‘er zijn’ 

een wijsgerige dimensie heeft en aansluit bij de ontologisch 

gefundeerde ethiek die Levinas heeft ontwikkeld.146 Wanneer men 

volgens Baart ‘er wenst te zijn voor de andere dan zijn daarin de 

dimensies aanwezig als: naar buiten gekeerde aandachtigheid, 

betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid’ (ibid., 732). Volgens 

Baart heeft de presentiebenadering een achttal kenmerken (ibid., 732-

751). In het kader van mijn onderzoek noem ik hieronder de 

belangrijkste kenmerken van de presentiebenadering.  

Eén van de kenmerken van de presentiebenadering is naar 

buiten gekeerde aandachtigheid. Dat houdt in dat de 

presentiebeoefenaar een aandachtige betrekking aangaat met zijn 

cliënt. Het betreft een open en vrije aandacht die ongericht behoort te 

zijn en voor alles geopend is (ibid., 735). Alleen een onbepaalde, 

onbestemde en onbezette aandacht is vrij voor iets nieuws. het is 

“gespannen aandacht … om dwars door de banaliteit, routine en het 

vanzelfsprekende heen te kunnen horen, voelen en zien hoe het met 

                                                            
144 Het begrip grounded verwijst hier naar een onderzoeksmethodologie in het kader van 
kwalitatief onderzoek (zie Strauss & Corbin 1994). 
145 Presentiebenadering is de benaming van de werkwijze van de pastores door Baart. 
146 Volgens Baart gaat het concept ‘er-zijn’ terug op de katholieke traditie van ‘y etre’ waaraan 
Les Petits Freres de Jesus hun naam hebben verbonden (Baart, 2001, p. 732). In de islamitische 
traditie komt het concept ‘er-zijn’ in de buurt van ‘aanwezig zijn/present zijn’ (Huzurda olmak, 
huzura varmak, hazir olmak, hazir olan). (Demir, 2016). 
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iemand gaat, wat wel in iemand rondspookt maar uit angst of 

schuldgevoelens niet verwoord kan worden” (ibid., 737-738). “Moskee 

is mijn tweede huis”, zegt de secretaris van de Mevlana moskee. De 

kaderleden van MGAW zijn aanwezig in hun verenigingen en maken 

deel uit van de wereld van hun doelgroep. Dat uit zich in concrete 

activiteiten als in de kantine gaan zitten (in plaats van in een kantoor), 

de mensen die binnen lopen vergezellen, met hen thee of koffie 

drinken, een potje tafelvoetbal spelen, samen met de doelgroep 

sporten, picknicken, stadwandelingen maken, maar ook spreekuren 

houden, gesprekken voeren, naar problematische verhalen luisteren, 

wanhopigen opvangen, formulieren invullen, samen bidden, samen 

vasten, samen feesten, huisbezoeken afleggen, zieken bezoeken, op 

de formele platforms opkomen en belangen van hun achterban 

behartigen.  

Een ander kenmerk van de presentiebenadering is 

‘aansluiting’. Dit betekent dat de presentiebeoefenaar zich aansluit bij 

de leefwereld van de betrokkenen. De focus ligt in de 

hulpverleningsrelatie niet zo zeer op de probleemoplossing, maar op 

het vinden van een bevredigende verhouding tot het leven (ibid., 739). 

De doelen in die verhouding liggen in de presentiebenadering niet 

vast. De presentiebeoefenaar, aldus Baart, ‘heeft een agenda die de 

hulpvrager mag invullen en wel op eigen manier en volgens eigen 

logica. Dat zal de ene keer chaotisch gebeuren, de andere keer 

systematisch’ (ibid., 740). Zich aansluiten bij de leefwereld van de 

doelgroep houdt volgens Baart in dat “er door de betrokken aandacht 

en bevestiging een basis gelegd wordt om het vertrouwen in zich zelf 

en de eigenwaarde te (her)stellen. Pas na dit proces van herstel van 

eigenwaarde, lijkt ‘het kwade’ afstand te nemen” (ibid., 741).  

In het verlengde van de aansluiting bij de leefwereld van de 

doelgroep ligt de empathie. De kaderleden gebruiken verhalen, 

spreekwoorden, uitdrukkingen als instrumenten die 
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perspectiefwisseling helpen bevorderen. In de portretten lezen we dat 

de beleving en de daaruit sprekende behoeften zoals ze verteld 

worden, er mogen zijn. In het verhaal van de jongen die huiselijk 

geweld van zijn vader thuis een halt wil toeroepen, zien we die 

aansluiting bij de leefwereld. Perspectiefwisseling krijgt een invulling 

op het moment dat het kaderlid de eigen veilige invalshoeken 

relativeert en intensief kennis maakt met de leefwereld van de 

doelgroep. Hij tracht de wereld waar te nemen vanuit het perspectief 

van de ander. Hij begrijpt welke betekenis de werkelijkheid voor de 

betrokkenen heeft. Een kracht van perspectiefwisseling is dat de 

presentiebeoefenaar de kern van het verhaal van de persoon leert op 

te sporen. 

Zich open opstellen is ook een kenmerk, en betekent voor 

Baart “niet weten, je oordeel en handelen opschorten. De geleefde 

betekenis van het leven goed tot je door laten dringen” (ibid., 741). 

Wat het werk stuurt en richting geeft, is de werkelijkheid die de 

presentiebeoefenaar aantreft. Waar het om gaat, is dat er door de 

betrokken aandacht en bevestiging een basis gelegd wordt om 

vertrouwen in zich zelf en eigenwaarde te (her)stellen (ibid., 741). De 

kaderleden staan open voor alle type vragen en problemen van hun 

doelgroep. Ze zijn breed inzetbaar. Ze zijn er onvoorwaardelijk. 

Het nemen van de nodige tijd voor de eindeloze gesprekken 

van de doelgroep is volgens Baart een belangrijk kenmerk van 

presentiebenadering. In soms oeverloze gesprekken, goeddeels ook 

ongestructureerd en terloops, zijn volgens Baart (ibid., 744) twee 

functies verbonden: in die gesprekken kan stukje bij beetje de kern van 

de eigen logica en de lijn van het eigen leven tevoorschijn komen. De 

eindeloze gesprekken, aldus Baart, “zijn in eerste instantie manieren 

om erin te gaan staan en bij de mensen te blijven” (ibid., 244). In 

tweede instantie gaat het ook om de veranderingsgezinde inslag van 

veel gesprekken. Motieven en voornemens kunnen volgens Baart in 
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die eindeloze gesprekken ontdekt worden. De ongehaastheid, een 

ongeregelde agenda en een trage omgang met de tijd zijn volgens 

Baart de wezenlijke kenmerken van presentie. De opvang, begeleiding 

en hulpverlening geschieden, in termen van de presentietheorie 

“vrijwel steeds in de afwijkende werk- en contactvormen, in een 

afwijkende ritmiek en plekken, in partijdigheid en redelijkheid” (Baart, 

2001, p. 744). Refererend aan Kunneman (1996a) staat de tijd volgens 

Baart (ibid., 747) niet in teken van het komen tot een oplossing, maar 

in het teken van het scheppen van betekenissen die zin hebben. Het 

gaat om tijd die ‘vrij’ is, dat wil zeggen niet geclaimd door externe 

kaders. Het tevoorschijn komen van het goede laat zich niet 

afdwingen. Refererend aan Van Tongeren (1990) stelt Baart (ibid., 748) 

dat betekenissen die zingevend zijn, zich nauwelijks gepland 

tevoorschijn laten roepen. De zingevende betekenissen moeten een 

kans krijgen in onbezette tijd en onbezette aandacht. De tijd wordt 

niet gestructureerd door een fasegewijze uitvoering van een plan van 

ingrijpen, maar door trouw (ibid., 748). Hiermee zijn we beland bij een 

nieuw kenmerk. Trouw zijn is weer een ander kenmerk van de 

presentiebenadering volgens Baart (ibid., 749). Niet alle problemen 

zijn oplosbaar. In dat geval zullen de probleemoplossende hulp en 

service relatief weinig te bieden hebben. In dat soort gevallen zal 

trouwe betrokkenheid betekenisvol zijn en troostend werken (ibid., 

749). In zekere zin is de trouwe presentiebeoefenaar er belangeloos 

en onvoorwaardelijk. Dat betekent niet dat hij geen belang bij het 

contact heeft. Die heeft hij wel aldus Baart. Het doet de 

presentiebeoefenaar goed; door zijn aanbod wordt hij “meer mens, 

krijgt erkenning en raakt ontwikkeld. Hij doet de ervaring op nuttig te 

zijn voor het bestaan van anderen.” (Baart, 2001, p. 749) De contacten 

kunnen duurzaam stand houden, omdat de werker trouw is aan zijn 

doelgroep waarin trouw-zijn, met de woorden van Baart, “een 

troostende betekenis” (ibid., 749) heeft. 
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De presentiebenadering kan beschreven worden als een 

manier van werken waarvan het aanwezig zijn in de leefwereld van en 

zich open stellen voor de wereld van de doelgroep de belangrijkste 

kenmerken zijn.  

 

Kaderleden als presentiebeoefenaars 

In de werkwijze van de geïnterviewde kaderleden komen we 

kenmerken tegen die aan aspecten van de presentiebenadering raken. 

De kaderleden zijn aanwezig in hun verenigingsleven. Zij hebben 

aandacht en zijn betrokken op het leven van hun doelgroep. Door hun 

frequente aanwezigheid staan zij midden in hun doelgroep, ze 

luisteren naar hun verhalen, horen en zien wat hen bezighoudt, 

waarmee zij kampen, en horen zij wat voor behoeften en vragen zich 

in hun verhalen voordoen. Ze maken deel uit van de leefwereld van 

hun doelgroep en van de netwerken die hun doelgroep via de moskee 

ontwikkelen. Die aanwezigheid maakt van hen een rolmodel; het 

rolmodel-zijn is in de vorming en ontwikkeling van jongeren van 

MGAW een terugkerend aspect van de manier van werken. Het 

omgaan van de geïnterviewde kaderleden met tijd kenmerkt hun 

werkwijze. De geïnterviewde kaderleden hebben alle tijd. Zij brengen 

tientallen uren per week in MGAW door. Ze hebben een agenda 

waarin geregelde en onverwachte contacten, en geplande en 

ongeplande taken door elkaar lopen. De ongeplande visite van het 

voltallig bestuur, na de bestuursvergadering laat op een avond, naar 

de bedevaartgangers die terug waren gekeerd van de hadj is daar 

voorbeeld van. De moskeevoorzitter neemt de nodige tijd om nieuwe, 

zich oriënterende vrijwilligers te ontvangen en de nadruk te leggen op 

hun talenten. De eigen manier van met tijd omgaan, toont zich in de 

uitgebreide gesprekken met leden of gewone bezoekers en de 

urenlange ‘gezelligheid’ in de kantine van de moskee met thee of 

koffie. Datzelfde geldt ook voor de bestuurssecretaris die moeders, die 
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op een ouderavond van hun weekend-leerling komen, ruimte geeft 

hun verhaal te vertellen over hun privé leven. Ze sluiten aan bij de 

logica van hun doelgroepen, in de woorden van Baart, “om de 

samenhang te verstaan en om de essentiële hulpbronnen van een 

humaan en zinvol leven te vinden, open te leggen, te gebruiken en te 

vieren” (ibid., 747). In de presentiebenadering maakt men op een 

ongehaaste, onvoorwaardelijke wijze deel uit van de sociale wereld, 

een aspect dat in alle portretten in het oog springt. Een rolmodel, zoals 

Baart beschrijft, laat een voorbeeld zien van een andersoortige manier 

van staan in het leven, een rolmodel biedt een tegenverhaal, een 

ruimere kijk, geduld om te luisteren waar zo vaak niet geluisterd 

wordt, een uitbereiding van mogelijkheden, van taal, van steun, van 

zin. De kaderleden zijn buitengewoon trouwe mensen. Ze zijn erg lang 

betrokken op de mensen en de moskee. Ze brachten die lange 

betrokkenheid zelf ook met betrouwbaarheid in relatie, zelfs een 

causale relatie. De kaderleden maken onderscheid tussen de persoon 

en het gedrag van de persoon dat volgens het kaderlid dysfunctioneel 

is, vooral voor participanten van de moskee, de vrouwenvereniging en 

het jongerencentrum vanwege verschillende problemen van culturele 

en maatschappelijke aard. Door op een trouwe manier present zijn, 

kan men betrouwbaar blijken. De kaderleden zijn te typeren als 

vrijwilligers die, met de woorden van Ter Avest, graag ‘toe-stemmen’ 

dat de anderen hen ook nabij mogen komen (Ter Avest, 2011). Trouw 

zijn neemt in betekenis toe naarmate de problemen complexer zijn of 

onoplosbaar blijken. Beleving van de migratieachtergrond van de 

kaderleden en hun doelgroep bijvoorbeeld is een gegeven situatie.  

Al is het analyse- en begrippenkader van de presentietheorie 

herkenbaar, plausibel en bruikbaar voor de ervaring van de kaderleden 

van de MGAW, er behoeft in mijn zoektocht een belangrijk aspect van 

de MGAW-wereld toelichting en dat is de factor migratie die nog altijd 

aanwezig is in het doen en denken van de MGAW-wereld. De 
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doelgroep waarvoor en waarmee MGAW werkt, heeft merendeels een 

migratieachtergrond. Het migrant-zijn (eerste generatie migranten) is 

een beïnvloedende, zo niet bepalende factor van het verenigingsleven 

van de participanten. De Kaderleden hebben allemaal een migratie-

achtergrond, hetzij als eerste, hetzij als tweede of derde generatie 

migrant. Zij kennen uit eigen ervaring, blijkt uit hun verhalen, de 

ontworteling van een herkomst waar zij oorspronkelijk vandaan 

komen (land van herkomst) enerzijds en een gebrekkig engagement 

aan de nieuwe samenleving (land van toekomst) anderzijds. In het 

lijden en het verdriet van een migrant ligt, aldus de kaderleden, het 

verlangen naar de oorsprong besloten en dat is daarom onoplosbaar 

tot hij remigreert naar die oorsprong. In dat geval doen de kaderleden 

een beroep op hun traditie die het onoplosbare probleem wel draaglijk 

zou maken. Dat is een ontologische dimensie in een bepaald 

wereldbeeld dat door Turks-Iraanse soefigeleerde Rumi is verwoord. 

De mens is hier op aarde per definitie een vreemdeling omdat hij van 

zijn Oorsprong (God) gescheiden is. In dat kader refereert men in de 

moskeekringen naar een beroemde uitspraak van de profeet, 

namelijk: “islam is begonnen als vreemdeling en wordt (in de 

toekomst) vreemdeling zoals in den beginne. Lof aan 

vreemdelingen!”147  

De kaderleden kennen zelf de ervaring van afhankelijkheid, 

van een minderheid zijn, van een marginaal bestaan, en kunnen zo het 

leven van hun doelgroep van binnenuit begrijpen. Eén van de 

portretten wijst nadrukkelijk op het belang van empathie. Empathie 

kunnen tonen is in de perceptie van het betreffende kaderlid een 

vaardigheid die ieder kaderlid dient te bezitten. De geïnterviewde 

kaderleden gaan in de schoenen staan van de hulpvrager of bezoeker, 

om zo diens wereld proberen te begrijpen en voor die ander van enige 

                                                            
147 Muslim, (2014), hadithnummer: 270 
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betekenis te kunnen zijn. De kaderleden zetten hun eigen 

invalshoeken tijdelijk als het ware tussen haakjes om open te staan 

voor de leefwereld van de betrokkenen. Ze trachten de wereld waar 

te nemen vanuit het perspectief van de ander. Perspectiefwisseling is 

kenmerkend voor de werkwijze van de kaderleden.  

De kaderleden zijn trouwe mensen, ze zijn toegewijd. Ze 

verlenen hun verenigingsleven en het vrijwilligerswerk dat van daaruit 

verricht wordt als dava (missie) waar ze te allen tijde trouw aan zijn. 

Ze zijn al vele jaren verbonden aan MGAW. De aansluiting bij de 

leefwereld van hun doelgroep wordt mogelijk gemaakt door hun 

trouwe aanwezigheid onder hun doelgroep. Als begeleider, opvanger, 

coach, mentor (abi-kardeş relatie) staan de geïnterviewden van het 

Jongerencentrum en de Meidengroep open voor alle problemen. 

Jongeren kunnen bij hen terecht met al hun vragen. De jongeren die 

binnen komen worden een poosje begeleid door de kaderleden of 

door peers. Vervolgens zetten zij zich op hun beurt weer in voor 

andere jongeren. Hun werkwijze bestaat uit het socialiseren in een 

bepaalde manier van doen, rolmodel zijn zodat de ander zelf op zijn 

beurt ook weer rolmodel wordt.  

Uit de portretten blijkt herhaaldelijk dat de kaderleden 

zichzelf, maar ook anderen waarderen. Zij stellen dat zij tegenover 

autochtone Nederlanders geen minderwaardigheidsgevoel hebben en 

dat ze dat bij hun doelgroep (jongeren) met kracht weg zullen werken. 

Ze voelen door hun frequente aanwezigheid hoe hun doelgroep de 

macht en onmacht, insluiting en uitsluiting, armoede en welvaart, 

toekomstperspectief en uitzichtloosheid beleeft. De kaderleden van 

MGAW zien de andere participanten als lid van één grote familie. Zij 

gebruiken veelvuldig begrippen als ‘broer’ en ‘zuster’ wanneer 

onderlinge relaties in MGAW ter sprake komen. Deze begrippen, die 

aan familiaire relaties van de mens zijn ontleend, hebben in het geval 

van MGAW een bepaalde betekenis. Naast de verwijzing naar hechte 
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(geloofs-)verwantschap, vertrouwen en acceptatie tussen individuen 

onderling, alsook tussen het individu en de groep, wekt deze manier 

van bejegening ook bepaalde verwachtingen naar elk lid van de 

gemeenschap. De coördinator van de Vrouwenvereniging wordt gezien 

als abla (oudere zus), en wordt ook als zodanig aangesproken. In haar 

zien andere vrouwen een rolmodel, een rolmodel waarin wijsheid, 

altruïsme, gezag en liefde samengaan om te inspireren, zoals de 

voorzitter van de Meidenclub de coördinator van de Vrouwenvereniging 

het zag. Wil een kaderlid de noden en problemen zien, dan moet hij 

iemand van het volk zijn, zoals de moskeevoorzitter het verwoordde. 

Een “aristocratische houding” creëert volgens hen tussen de 

gemeenschap en de kaderleden een afstand. Kaderleden komen in 

aanraking met de wereld van individuele jongeren, van gescheiden 

vrouwen en van arme en eenzame ouderen, maar ook met de wereld 

van georganiseerde verbanden wanneer zij zich niet afstandelijk 

opstellen.  

In de acht portretten wordt altruïstisch148 gedrag genoemd, 

dat onderbouwd wordt met onder meer religieuze noties zoals 

‘beloning door God’ en ‘rekenschap afleggen in het hiernamaals’. Zij 

verlenen hulp aan anderen zonder er zelf persoonlijk direct beter van 

te worden. De problemen bereiken de agenda van de kaderleden, 

naast door middel van directe contacten, door ‘iemand van volk’ te 

zijn, ook indirect op verschillende manieren. Eén van die manieren is 

via de imam van de moskee. Maar ook via bestuurders, platforms en 

samenwerkingsverbanden waaraan kaderleden deelnemen, komen 

problemen op hun agenda. Het kraken van een kerk door een groep 

asielzoekers is hier een voorbeeld van. Ook via de politiek worden 

problemen aangekaart. De politiek vraagt bijvoorbeeld voor het 

aanpakken van problemen de medewerking van de moskee. Voor het 

                                                            
148 In het Turks noemde zij dat: fedakarlık. 
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Stadsdeel is de moskee, en daarbinnen vooral de Vrouwenvereniging 

Hilal-Başak (vanwege het bereik van moeders met kinderen) een 

partner in de uitvoering van hun beleid gericht op ‘gezonde 

(school)jeugd’. De volgorde is kenmerkend voor de manier van werken 

van de kaderleden van de moskee en van de Vrouwenvereniging: ze 

nemen eerst de tijd zodat er vertrouwen kan ontstaan, en vervolgens 

ontwikkelt zich een ‘voor wat, hoort wat’-relatie in de samenwerking 

met de ander. De moskeegangers die hun brieven van formele 

instanties laten lezen / vertalen, komen met eigen verhalen die niets 

met de brief en/of die instantie op dat moment te maken hebben, 

maar het kaderlid vangt er iets over op, en wordt een bondgenoot van 

de leefwereld van de deelnemer. De meiden die naar de Kalverstraat 

gaan om te shoppen en wandelend een verhaal over de architectuur 

horen vormen ook een voorbeeld van het aansluiten bij de leefwereld. 

Verschillende relaties tussen mensen maken deel uit van die 

leefwereld. Relaties die helpen maar ook relaties die slepend zijn en 

perspectief op een zinvol bestaan verduisteren en wanhopig maken. 

Na de eerste opvang van de hulpzoeker uit wanhoop, en door diverse 

gesprekken met kaderleden, belandt de hulpzoeker in een andere 

piste, de piste waarin wanhoop langzaam maar zeker plaats maakt 

voor hoop en waardigheid die nieuwe perspectieven opent.  

Aanwezig zijn, maatschappelijke inzet vanuit de religieuze notie 

‘rekenschap geven’ vormen ijkpunten voor de presentie-gelijkende 

benadering van de kaderleden. De kaderleden hebben een groot 

verantwoordelijkheidsbesef. Ze voelen zich in eerste instantie 

verantwoordelijk voor een evenwichtige identiteitsontwikkeling van 

jongeren, voor de schoolloopbaan van kinderen/jongeren, en in 

tweede instantie voor het welzijn van hun doelgroep, voor politieke 

participatie van hun doelgroep, voor het welzijn van hun ouderen, 

voor vrouwen en meiden. Opvallend is dat de kaderleden zich vooral 

bezig houden met de manifeste problemen. Ook al begrijpen zij dat 
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daar meer zwaardere problemen achter schuilgaan. Kenmerkend voor 

hun werkwijze is: niet duwen of trekken, niet forceren, maar een 

onverwacht alternatief bieden, het alternatief van ‘vertrouwen 

schenken’ en ‘uitgaan van het goede’.  

5.6 Tot slot 

In dit hoofdstuk ben ik nagegaan waaruit de participatie van de 

kaderleden bestaat. Ik kwam verschillende activiteiten tegen die voor 

de kaderleden en hun doelgroep mogelijkheid creëren voor 

participatie. De activiteiten van de kaderleden spelen zich af op het 

gebied van regulier bestuurswerk, sociaal-cultureel werk met de focus 

op vormingswerk van jeugd en jongeren en inloop, individuele opvang 

en hulpverlening. Deze activiteiten dragen bij aan de 

netwerkontwikkeling van de kaderleden en die van hun doelgroep. In 

deze vorm zijn de activiteiten voornamelijk intern gericht op 

gemeenschapsvorming, emancipatie en organisatieontwikkeling van 

eigen kring. Daarnaast is een deel van de activiteiten gericht op de 

maatschappelijke omgeving, op de ontmoeting met anderen buiten de 

moskeegemeenschap, op de leefbaarheid van de buurt, op 

samenlevingsopbouw op wijkniveau en op het netwerken in kringen 

der maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en beleid en 

politiek. Kenmerkend voor externe activiteiten is dat de kaderleden 

enerzijds zelf daar initiatief voor nemen (bijvoorbeeld 

ziekenhuisbezoeken), maar anderzijds vooral wachten tot ze gevraagd 

worden om mee te doen (men denke aan de projecten ‘Oud Brood’, 

‘Kunst in de wijk’ en ‘Fresh in de les’). De netwerken bieden hier de 

mogelijkheid om over de grenzen van de eigen moskeegemeenschap 

heen te stappen. Bij nader beschouwing van dit resultaat, is te stellen 

dat deze podia met andere woorden de kaderleden uitnodigen uit de 

directe noden van hun doelgroep te stappen en na te gaan wat zij 

samen kunnen doen voor de wijk en soms ook voor de stad als groter 
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geheel. Noemenswaardig is in alle portretten de open houding die de 

kaderleden naar de maatschappelijke omgeving ten toon stellen. Ze 

werken mee aan de trajecten wanneer die gericht zijn op het met 

elkaar verbinden van mensen met verschillende etnische en 

levensbeschouwelijke achtergrond. Het gehele BLIB-verhaal lijkt op 

die manier tot stand te zijn gekomen. Woon- en leefstijlen, alsmede 

bestedingspatroon en de er bijhorende waarden en normen, blijken 

factoren van belang te zijn in het samenwerken met de omgeving. De 

sterke band intern maakt het mogelijk naar buiten te treden en door 

samen extern op te treden ontstaat een sterkere band intern. In de 

perceptie van kaderleden doet die interactie zich voor als een 

harmonieus geheel. Kenmerkend bij de extern gerichte activiteiten is 

ook dat de maatschappelijke organisaties, de politiek en de kerken de 

moskee niet meer alleen benaderen als toegangspoort tot de Turkse 

achterban, maar de moskee in toenemende mate ontmoeten als 

gelijkwaardige partner bij het uitvoeren van projecten, afzonderlijk of 

gezamenlijk geïnitieerd. In deze betekenis is de moskee 

langzamerhand opgenomen in de sociologie van de stad met als 

uitgangspunt de ‘diaconale’ rol enerzijds en ‘bruggenbouwer’ naar en 

tussen buurtbewoners anderzijds.  

Het alom aanwezig zijn in hun organisaties blijkt een kenmerk 

van de werkwijze te zijn van de kaderleden. Ze zijn vindbaar, 

bereikbaar en toegankelijk en hebben aandacht voor hun doelgroep. 

Zij maken in vele gevallen deel uit van de wereld van hun doelgroep, 

kennen het dagelijks leven van hun participanten, kortom: ze zijn ‘één 

van het volk’. Zonder uitzondering zijn alle kaderleden al een tijd bij 

hun vereniging betrokken, gesocialiseerd binnen MGAW en groot 

geworden door hun vrijwilligerswerk, waarbij voor jongere generaties 

vooral de educatieve en recreatieve activiteiten een bindende rol 

hebben gespeeld. De kaderleden hebben een empatische benadering 

naar hun doelgroep die ze begeleiden. De activiteiten hebben in hun 



219 
 

perceptie een positieve functie voor de deelnemers. Ze geven zin, 

leiden tot zinvolle ontmoetingen en gemeenschapsvorming, 

netwerkontwikkeling van deelnemers, en ze werken de isolatie en 

eenzaamheid tegen. We hebben in de acht portretten gezien dat 

sommige activiteiten heel duidelijk alleen intern op de organisatie zijn 

gericht en gaan over groepvorming, interne cohesie, en de binding met 

de gemeenschap van MGAW, en dat sommige activiteiten extern 

gericht zijn. Resumerend is het te stellen dat verbinding, identificatie, 

inspirerende rolmodellen, en socialiserende vaardigheden de 

overkoepelende kenmerken van de activiteiten van de kaderleden zijn.  

Dat de onderzochte kaderleden aan de activiteiten van MGAW 

verschillende betekenissen toekennen, vormt een ander resultaat. De 

identificatie betekenis lijkt te domineren. Het verenigingsleven 

verschaft de participanten een identiteit die geconstrueerd wordt in 

de context van de interactie tussen een essentialistische visie die de 

kaderleden er op nahouden op de Turks-islamitische identiteit, en de 

dynamische context van een metropool als Amsterdam. Zoals door 

verschillende kaderleden is verwoord, geeft die identiteit hen en hun 

doelgroep houvast, waardoor zij zich als zinvol ervaren en zich zelf 

behoeden voor een gevoel van ‘niets, niks, leeg, zinloos’. Het 

ontbreken van hun verenigingsleven zou in hun eigen woorden ‘direct 

negatieve gevolgen hebben op het welzijn en in enkele gevallen op de 

gezondheid, en voor sommigen zou het zelfs hun oriëntatie in het 

leven in de war brengen’. Naast de identificatiebetekenis geven de 

kaderleden de activiteiten ook de emanciperende betekenis. Deze 

kaderleden werken actief aan het binnenhalen en zelfvertrouwen 

geven aan jongeren, jong volwassenen, volwassenen, en ouderen die 

naar in het beeld van de Nederlandse samenleving ten onder dreigen 

te gaan en daardoor het risico lopen uit de samenleving te vallen.  

Kaderleden komen in de wijk verschillende situaties tegen, 

verlenen aan die situaties bepaalde betekenissen, nemen vervolgens 



220 
 

verantwoordelijkheid om te handelen naar die betekenissen, al dan 

niet samen met partners uit de maatschappelijke omgeving. Vanuit 

hun perceptie is hun verenigingsleven een vorm van 

verantwoordelijkheid die ze dragen voor hun missie, die zij enerzijds 

zien in het wegwerken van de problemen van hun doelgroepen en 

anderzijds als het bevorderen van de gemeenschap. Die 

verantwoordelijkheid en de verenigingsactiviteiten, als de vertaling 

van die verantwoordelijkheid naar het dagelijks leven, verwoorden zij 

in een religieuze taal als een geheel van concepten die de interactie 

tussen mensen op het niveau van het individu, op het niveau van de 

groep en op het niveau van de samenleving inspireren, sturen en 

legitimeren, zo valt uit de analyse van portretten op te maken. De 

kaderleden leggen een verband tussen het eigen geloof en dat ze zich 

bekommeren om de zorgen en problemen van de ander. In de 

religieuze voorstelling van geïnterviewden bestaat er een relatie 

tussen de inzet voor de mens, de maatschappij en de natuur en hun 

persoonlijk band met God. In die voorstelling is de desbetreffende 

band sterker naarmate men zich oprecht en naar eigen vermogen 

goede handelingen verricht voor anderen. Daarbij speelt een ethiek 

een rol waarin de waarden als barmhartigheid, welgevallen van god, 

beloning door god en rekenschap afleggen centraal staan.  

Ik concludeer dat de kaderleden een vorm van sociale ethiek aan 

de dag leggen door deel te nemen aan het verenigingsleven, daar 

betekenissen aan verlenen, keuzes maken, die keuzes legitimeren en 

van daaruit bepaalde relaties aan gaan met hun maatschappelijke 

omgeving. Van daaruit wordt vormgegeven aan de 

verantwoordelijkheid die ze dragen voor de aanpak van datgene wat 

ze sociaal-maatschappelijk of sociaal-cultureel als probleem zien. De 

verantwoordelijkheid en de activiteiten als de vertaling van die 

verantwoordelijkheid naar het dagelijks leven, verwoorden zij in een 

religieuze taal.  
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6 Verschillende manieren van bonding en bridging  
 

Het dominante integratiediscours dat in de inleiding aan de orde is 

gesteld, spreekt van een gebrekkige integratie van de Turkse 

Nederlanders. Zelforganisaties (waaronder moskeeën) van Turkse 

Nederlanders worden in dat discours verantwoordelijk gesteld voor 

wat men ziet als isolement, zo niet van het ontstaan van een parallelle 

samenleving, van Turkse Nederlanders. Uit dit discours spreekt een 

bepaald idee van ‘participatie in de samenleving’. En dat is een 

voorstelling van een vastomlijnd type samenleving waar 

waardenconsensus bestaat tussen bevolkingsgroepen. De 

minderheden zijn er geheel in opgegaan (lees: geassimileerd). Dat idee 

correspondeert niet meer met de sociaal-culturele ontwikkeling van 

de Nederlandse samenleving, en vooral niet met het samenleven op 

wijk- en buurtniveau. In de vorige hoofdstukken heb ik laten zien op 

welke manier participatie door de geïnterviewde kaderleden gezien en 

vormgegeven wordt. Ik heb beschreven hoe de kaderleden hun 

participatie legitimeren en wat hun inzet voor hen betekent. Dit 

hoofdstuk gaat daarop in, op die participatie en op de betekenisgeving 

van hun inzet, aan de hand van theoretische concepten voor 

vrijwilligerswerk in levensbeschouwelijke organisaties.  

6.1 Participatie via activiteiten 

In de perceptie van de geïnterviewde kaderleden is hun 

vrijwilligerswerk bij Milli Görüş Amsterdam-West (MGAW) iets heel 

anders dan betrokken zijn bij een hobbyvereniging of een schaakclub. 

Ze geven aan hun werk bij MGAW een betekenis, die meer is dan wat 

een min of meer vrijblijvende hobby waard is. Voor de kaderleden is 

het een missie om hun eigen plaats en die van hun doelgroep in de 

samenleving te verbeteren. Samen met hun vereniging beschouwen zij 

zich als deel van de wijk waarin ze leven, een wijk waarvan ze ook 
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fysiek deel uitmaken. Dat deel-zijn van de wijksamenleving legitimeren 

ze, en wordt vooral ook gevoed door hun interpretatie van religiositeit 

die het overstijgen van etnische grenzen onderbouwt. In hun perceptie 

nemen ze deel aan de ‘kerninstituten’149 van de wijksamenleving en 

diezelfde deelname stimuleren ze bij hun achterban. Een deel van de 

kaderleden is student, volgt Middelbaar- of Hoger Beroeps Onderwijs. 

Een ander deel van de kaderleden werkt als professional in het 

bedrijfsleven of in de dienstensector. Van daaruit maakt men deel uit 

van professionele netwerken. Wat zij echter bij MGAW doen, is 

werken aan een bestaan dat hen voldoening geeft. Oriëntatie op ‘de 

ander’, of beter gezegd ten dienste staan van ‘de ander’, wordt door 

de kaderleden als voorwaarde gezien voor een (innerlijke) 

tevredenheid, die zij aanduiden met de notie razı (welgevallen Gods). 

Er spelen bepaalde beelden een rol bij hun bewustzijn van de hen 

omringende sociale wereld, namelijk ten eerste een beeld van zich 

zelf, ten tweede een beeld over hun plaats in de samenleving en ten 

derde een beeld van de islam. Bij het eerstgenoemde, de beelden van 

zich zelf, vertrekken de kaderleden uit een krachtig ‘ik’ en streven de 

ontwikkeling daarvan ook bij hun doelgroepen na. Dat doen ze door 

activiteiten die gericht zijn op identificatie met de rolmodellen in de 

Turks-Nederlandse cultuur en empowerment van de minder weerbare 

leden uit de doelgroep. Indrukwekkend is hun beeld van de 

omringende samenleving als een aanwezige samenleving. De 

samenleving wordt niet gezien als afwezig of als een verloren entiteit. 

De vragen, behoeften en problemen van de bewoners en 

(wijk)organisaties worden serieus genomen en voor zo ver kan op hun 

agenda gezet. Het stadsleven wordt niet als een ‘zondig’- leven 

ervaren, waar men ver van wil blijven. Men zoekt een plaats daarin, en 

zoekt wegen die het engagement met de stad bevorderen, zoals we 

                                                            
149 School en werk worden gezien als de kerninstituten van de samenleving (Broeders, D. et al., 

2007). 
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bijvoorbeeld bij de stadswandelingen waarnemen. De activiteiten die 

op maatschappelijk engagement zijn gericht, komen zowel op wijk- als 

stadsniveau voor, waarbij activiteiten op het laatst genoemde niveau 

vooral ondernomen worden door de jongeren. De jongere kaderleden 

vrezen de stad niet, ook al is die niet altijd uitnodigend voor deze groep 

met haar uitgesproken godsdienstige identiteiten en instituten.150 Een 

krachtbron die uit de analyses naar voren komt en alom aanwezig is, 

zowel in het discours als in het handelen, is de islaminterpretatie die 

dominant is binnen Milli Görüş beweging. Die islaminterpretatie zoals 

ingekleed is in de context van MGAW helpt hen en hun doelgroep de 

migrantenpsychologie (lees psychologie van ontworteling en heimwee 

naar de oorsprong die we hierboven hebben aangehaald) betrekkelijk 

te maken. Dat is een islaminterpretatie die maatschappelijk activisme 

en een maatschappijkritiek toestaat, tegenover bewegingen die elke 

vernieuwing als Bid’at151 bestempelen en die daarom verwerpelijk is 

en iedere maatschappijkritiek als illegale verstoring van sociale 

harmonie interpreteert. Een opvallend beeld dat uit de analyses naar 

voren komt is dat deze groep kaderleden hun activiteiten binnen de 

moskeegemeenschap en participatie in de omringende samenleving 

als complementair aan elkaar beschouwen. In hun perceptie zijn die 

twee participatievormen met elkaar verweven; het één sluit het ander 

niet uit. Er is eerder sprake van wederzijdse afhankelijkheid tussen die 

twee levenssferen. In het leven van de kaderleden heeft de ene sfeer 

vaak de andere nodig.  

                                                            
150 Kaderleden hadden het in dit verband over de leden van een politieke partij in de 
stadsdeelraad die het jaarverslag, dat opende met Bismillahirrahmanirrahim (in de naam van 
God, de Barmhartige, de Genadevolle) tot een politiek issue maakten. 
151 Bid’at is datgene wat later is toegevoegd aan de godsdienst. Het conflicteert met de 
essentiële principes van de godsdienst. Dit begrip is echter gepast en ongepast gehanteerd, en 
op den duur een wapentuig geworden in handen van het radicaal-fundamentalisme, dat 
sociaal-culturele, maatschappelijke en politieke vernieuwingen als Bid’at 
(afwijking/verwerpelijk) maakt (Erdoğan, 1998).  
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6.2 Sociaal kapitaal 

Deelname aan het verenigingsleven helpt in de perceptie van de 

kaderleden om hen kracht te geven. Het verenigingsleven socialiseert, 

voedt het zelfvertrouwen, biedt de mogelijkheid om sociale 

vaardigheden te ontwikkelen, netwerken uit te breiden, en het 

vertrouwen in de ander te laten groeien (zie Coleman 1989; Fukuyama 

1999; Dekker & de Hart 2000; Putnam 2000; Putnam 2007; Johnson, 

2002; Hooghe, 2003; van de Donk et al., 2006). Dat zijn aspecten die in 

literatuur worden aangeduid met het concept ‘sociaal kapitaal’ met als 

kernconcepten bonding en bridging, vertrouwen en wederkerigheid. 

Wat verstaat men in de wetenschappelijke literatuur onder het begrip 

‘sociaal kapitaal’? Hieronder volgt eerst een beschrijving van de 

kernbegrippen van de theorie van sociaal kapitaal. Vervolgens ga ik in 

op onderbelicht aspect in deze theorie om het verhaal van de 

geïnterviewde kaderleden over hun vrijwilligerswerk in MGAW te 

kunnen begrijpen (verstehen).  

Een samenleving bestaat volgens Bourdieu, uit een 

wisselwerking tussen individuele handelingen die worden ingekleurd 

door drie vormen van kapitaal, namelijk economisch kapitaal, cultureel 

kapitaal en sociaal kapitaal (Bourdieu, 1986, p. 48). Economisch 

kapitaal is direct in geld beschikbaar en wordt geïnstitutionaliseerd in 

eigendomsrechten. Cultureel kapitaal (ook wel human capital 

genoemd) gaat, in de verhandeling van Bourdieu (ibid., 47), over 

educatieve kwalificaties die geïnstitutionaliseerd zijn in school en 

werk, in diploma’s en certificaten, die investeringen veronderstellen 

van het individu maar ook van het ouderlijk milieu. Het sociaal kapitaal 

ten slotte is ‘het geheel van hulpbronnen dat voortvloeit uit het bezit 

van een meer of minder geïnstitutionaliseerde vorm van duurzame 

netwerken van relaties’ (ibid., 48). Sociaal kapitaal definieert Bourdieu 

als made up of social obligations (connections) (Bourdieu, 1989, p. 

123). Het bestaan van deze netwerken van social obligations is, aldus 
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Bourdieu, ‘het product van een eindeloze inzet die voor de productie 

en reproductie van bruikbare relaties zorgen, die materieel of 

symbolische nut verzekeren’ (ibid., 131). Aangezien het netwerk van 

relaties in een sociaal verband in meer of mindere mate toegankelijk 

is voor alle leden van dat netwerk, heeft sociaal kapitaal een collectief 

aspect. Bourdieu stelt dat de leden van dit netwerk een beroep kunnen 

doen op elkaar; elk lid is met andere woorden kredietwaardig in de 

ogen van de overige leden van het netwerk. Het volume van sociaal 

kapitaal dat een bepaalde actor bezit, hangt af van de grootte van het 

netwerk van zijn relaties (ibid., 132). Het groepslidmaatschap levert 

bewust of onbewust winst op, en dit is volgens Bourdieu de basis van 

solidariteit. Vanwege haar ‘winst’-effect vormt sociaal kapitaal met 

andere woorden de basis van het groepsbestaan (ibid., 138). De sociaal 

kapitaal-benadering van Bourdieu vertoont parallellen met de rational 

choise theorie van Coleman, die het begrip sociaal kapitaal verder 

heeft uitgewerkt. Het begrip sociaal kapitaal bestaat volgens Coleman 

(1990, p. 304) ‘uit sociale structuren en faciliteert het handelen van 

actors binnen die structuren’. In zijn definitie zijn deze structuren de 

sociale netwerken. Net als Bourdieu ziet Coleman sociaal kapitaal als 

hulpbron (resource) voor het individu. Sociaal kapitaal is echter 

afhankelijk van het vertrouwen tussen leden van een netwerk. 

Vertrouwen wordt in de studie van Coleman (ibid., 318) gezien als een 

belangrijke voorwaarde voor mensen om met elkaar in contact te 

komen en te blijven. Voor het ontstaan en de instandhouding ervan is 

sociaal kapitaal volgens hem afhankelijk van verschillende factoren, te 

weten ten eerste een gesloten (closure) systeem van netwerken (zorgt 

voor vertrouwen), een zekere mate van stabiliteit van de netwerken 

en het bestaan van een ideologie (ibid., 318-321). Het type closure-

netwerken creëert tussen leden een verregaande betrouwbaarheid, 

hoge verwachtingen, duidelijke plichten en na te leven normen. De 

volwassenen zijn in dit soort netwerken zeer hecht met elkaar 
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verbonden, waardoor zij elkaar helpen bij het vervullen van behoeften 

en verwachtingen. De stabiliteit van sociale netwerken vormt de 

tweede factor die sociaal kapitaal doet ontstaan en helpt 

voortbestaan. In de opvattingen van Coleman (ibid., 320) is iedere 

vorm van sociaal kapitaal afhankelijk van stabiliteit. Ideologie vormt 

ten slotte de derde factor die volgens Coleman (ibid., 320) nodig is 

voor het ontstaan en de instandhouding van sociaal kapitaal. Het is 

immers de ideologie die het individu inspireert en aanzet tot handelen 

voor iets of voor iemand anders, zoals dat van hem wordt verwacht of 

zelfs wordt vereist. In de studie van Coleman zijn religieuze 

organisaties een voorbeeld van de rol van ideologie in sociaal kapitaal. 

Schooluitval komt in het onderzoek van Coleman bijvoorbeeld bij 

bijzondere (religieuze) scholen minder voor dan bij openbare scholen. 

Dat verklaart Coleman door de hoeveelheid sociaal kapitaal die in dat 

soort organisaties (religieuze scholen) aanwezig is. Hij constateert dat 

de hechte netwerken tussen school en ouders, die de desbetreffende 

levensbeschouwelijke groep kenmerkt, en de levensbeschouwelijke 

ideologie, waarin een geloofsvoorstelling bestaat dat ieder individu 

voor God even belangrijk en de moeite waard is, een belangrijke factor 

vormen in de lage schooluitval, en daarom aandacht verdient in nader 

onderzoek naar de ontwikkeling en instandhouding van sociaal 

kapitaal. In de reflecties van Coleman (ibid., 321) hebben deze 

factoren echter niet alleen een positieve invloed, zij kunnen ook leiden 

tot de vernietiging van sociaal kapitaal. Een in extreme mate gesloten 

sociaal netwerk, (te) grote mobiliteit en/of het vertrek van leden van 

het netwerk, of het overheersen van een ideologie van eigenbelang en 

zelfverrijking (self-sufficieny) kan leiden tot de verzwakking of zelfs 

vernietiging van sociaal kapitaal. Een ideologie waarin een te 

individuele relatie met God wordt benadrukt, kan volgens Coleman het 

sociaal kapitaal ook ondermijnen. Het concept vertrouwen dat als 

kernbegrip van sociaal kapitaal in de studie van Coleman beschreven 
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wordt, vertoont systeemkenmerken (Coleman, 1990, pp. 91-118, 177-

180, 318-320). Het systeem is een eenheid met bepaalde kenmerken 

die input uit de omgeving krijgt, deze input vervolgens verwerkt, wat 

tot slot tot een bepaalde output leidt. Het vertrouwen als 

systeemkenmerk wordt volgens Coleman vooral in informele, kleine, 

gesloten en homogene gemeenschappen ontwikkeld, in 

gemeenschappen die in staat zijn normatieve sancties af te dwingen. 

Het vertrouwen binnen grotere en heterogene samenlevingen 

verloopt meer via de bemiddelende rol van intermediairs. 

Vrijwilligersorganisaties bijvoorbeeld kunnen worden gezien als 

intermediaire organisaties waarin via lidmaatschap en participatie 

vertrouwen groeit van de betrokkenen in en onder elkaar. 

Lidmaatschap en vrijwillige inzet in een organisatie maken het individu 

betrouwbaar voor andere leden, omdat die persoon de verwachtingen 

waarmaakt om de veralgemeende doelstelling te realiseren, aldus 

Coleman (ibid., 317). De rol die Coleman toekent aan vertrouwen bij 

het genereren van sociaal kapitaal wordt in de studie van Putnam 

onderkend en verder uitgebouwd.  

Volgens Putnam zijn er drie belangrijke componenten van 

sociaal kapitaal, namelijk sociale netwerken, de aard en mate van 

wederkerigheid en betrouwbaarheid in desbetreffende sociale 

netwerken. Waar deze kernelementen van sociaal kapitaal aanwezig 

zijn, zijn mensen in staat om samen te werken, zodat een 

gemeenschap in haar geheel beter kan functioneren (Putnam, 2000, p. 

134). Maatschappelijk engagement laat zich in zijn studie indiceren 

door participatie in verschillende sociale en maatschappelijke 

velden.152 Hierbij valt te denken aan het politiek veld, het sociaal-

maatschappelijk veld, het religieus veld, het economisch veld en aan 

                                                            
152 Hier gebruik ik het begrip ‘veld’ in de betekenis zoals Bourdieu (1989, p. 171) dat heeft 
gedefinieerd, namelijk ‘als gestructureerde ruimten van posities waarvan de eigenschappen 
afhangen van hun plaats in die ruimten en die kunnen worden geanalyseerd onafhankelijk van 
de kenmerken van de bekleders ervan’. 
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het veld van privéleven en vrije tijd, wat ik in inleiding van dit 

onderzoek in navolging van Rath et al. (2001) levenssferen noemde. 

De participatie in al deze persoonlijke en maatschappelijke 

levenssferen en het aannemen van een altruïstische houding 

veronderstelt volgens Putnam (2000, p. 183) waarden als reciprociteit 

en vertrouwen. Putnam benadrukt hierbij het nauwe verband tussen 

de (vrijwillige) participatie in vrijwillige organisaties en het 

ontwikkelen van sociaal kapitaal (ibid., 31-182). Participatie in 

vrijwillige organisaties wordt echter bedreigd, aldus Putnam. Voor de 

desbetreffende bedreiging van sociaal-maatschappelijk engagement 

zoekt hij een verklaring in moderne verschijnselen zoals de 

ontwikkeling van massa media (voornamelijk de opkomst van TV), de 

verhoogde mobiliteit, de druk van het werk om het hoofd economisch 

gezien boven water te houden, waardoor geen tijd meer over blijft 

voor familie, vrienden, kennissen en buren. Versterking van sociaal 

kapitaal door participatie in vrijwillige organisaties vormt in de studie 

van Putnam een remedie om de vermindering van maatschappelijke 

betrokkenheid een halt toe te roepen, dan wel die betrokkenheid weer 

op gang te brengen, zodat de bedreiging van het verlies van sociale 

cohesie tegengegaan wordt. In mijn onderzoek neemt het aspect van 

participatie in vrijwillige organisaties een belangrijke plaats in.  

Putnam maakt onderscheidt tussen religieuze activiteiten 

enerzijds en seculiere activiteiten anderzijds. Participatie in religieuze 

organisaties is volgens Putnam altijd al één van de belangrijke factoren 

van sociale en politieke bewegingen geweest, mede door het sterke 

appèl dat uitgaat van religies betreffende sociaal engagement (ibid., 

65-79). Onderzoek van Putnam naar religieuze activiteiten beperkt 

zich echter tot christelijke organisaties. In mijn onderzoek verwacht ik 

dat deze begrippen ook verheldering kunnen brengen in een 

islamitische organisatie. Putnam neemt in zijn studie van de input van 

religie en religieuze organisaties in relatie tot de totstandkoming van 
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sociaal kapitaal drie ontwikkelingen waar (ibid., 79). Ten eerste de 

sociaal-maatschappelijke rol van religie die zowel direct als indirect 

vervuld wordt door faith-based organisations (FBO’s). Op een directe 

manier bestaat die rol uit het verlenen van sociale steun aan hun leden 

en sociaal-maatschappelijke diensten aan de grotere gemeenschap. 

Op een indirecte manier door de training van sociale competenties, 

het ontwikkelen van ethische waarden, de aanmoediging van 

altruïsme en de stimulering van de achterban van de 

geloofsgemeenschap tot maatschappelijke inzet. De tweede 

opmerking die Putnam maakt over de rol van religie met betrekking 

tot sociaal kapitaal betreft een parallelle ontwikkeling die ook in het 

seculier maatschappelijk leven wordt waargenomen. Hij noemt in dat 

verband de afname van engagement. Vanaf de jaren zestig van de 

twintigste eeuw is er sprake van een vermindering van engagement in 

het maatschappelijk en politiek leven. Putnam volstaat met de 

constatering dat zich een gelijktijdige, parallelle ontwikkeling aftekent 

met betrekking tot religieuze organisaties. Er doet zich echter een 

andere ontwikkeling voor die gepaard is gegaan met een afnemende 

participatie aan religieus leven. Degenen die zijn overgebleven, zijn 

namelijk intensiever betrokken. De intensieve betrokkenheid houdt 

tegelijkertijd in dat er op een gegeven moment vermindering is 

ontstaan in het aantal betrokkenen en actieven die zich 

maatschappelijk inzetten (ibid., 79) wat een verzwaring (in 

verantwoordelijkheid, in tijd) voor de overgeblevenen betekent. De 

afname van participatie aan zowel religieuze als seculiere activiteiten 

is deels ook te verklaren door een generatie-gerelateerde verandering. 

De jonge generatie is volgens Putnam op verschillende gebieden veel 

minder geneigd tot gebondenheid dan hun ouders. Tot slot verwijst 

Putnam naar een derde rol van religie. Op een gegeven moment is er 

sprake van een naar binnen gerichte werking in plaats van een externe 

gerichtheid. Het lijkt er op dat een minder intensieve vorm van een 
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religieus leven ontstaat na een periode van een zeer dynamische en 

veeleisende (demanding) rol van religie. Deze trend in het religieus 

leven is in de beschouwing van Putnam een bedreiging voor de sociale 

verbanden in de seculiere samenleving (ibid., 79). 

Putnam onderscheidt in de participatie in sociale verbanden 

twee verschillende typen activiteiten; een onderscheidt dat ook in 

portretten van dit onderzoek is te zien. Dat zijn activiteiten die op 

bonding gericht zijn, en activiteiten die bridging beogen en 

bewerkstelligen.  

Bonding betreft de activiteiten die plaatsvinden binnen netwerken van 

een bepaalde cultureel, etnisch en/of levensbeschouwelijk homogene 

groep en daar de binding met de groep tot stand brengen en die 

versterken. Het sociaal kapitaal wordt binnen dit netwerk gevormd 

door vertrouwen en wederkerigheid tussen leden van de groep op 

basis van overeenkomstige kenmerken, zoals bijvoorbeeld etniciteit, 

geloof, traditie, cultuur, beroep, of economische status (ibid., 22). 

Lidmaatschap van een dergelijk netwerk versterkt de 

maatschappelijke betrokkenheid. Netwerken van verenigingen en 

vrijwilligersorganisaties zorgen ervoor dat mensen verbonden raken 

en blijven met hun gemeenschap. Participatie in een dergelijk netwerk 

haalt ze uit de beperkte kring van hun privé leven. Het 

verenigingsleven levert in het algemeen een bijdrage aan het in stand 

houden van maatschappelijke cohesie (Putnam, 2000, 2007; Hooghe, 

2003). In die zin is de moskee te beschouwen als een vorm van 

verenigingsleven, een tussenlaag tussen privé leven en de omringende 

wijk- en buurtsamenleving.  

Organisaties kunnen in het algemeen onderscheiden worden 

in primaire, secundaire en tertiaire groepen. Primaire groepen zijn 

informele, persoonlijke, face-to-face verbanden van gezin, buurt, 

vrienden en kennissenkring. Secundaire groepen of verenigingen zijn 

meer geformaliseerd, maar kenmerken zich nog wel door nabijheid en 
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directe contacten tussen de leden. In tertiaire groepen of organisaties 

ontbreekt het element van onderling contact tussen de leden en 

bestaat slechts een band van individuele leden met de betreffende 

organisatie (de Hart, 2005, p. 5). Een bonding netwerk heeft volgens 

Putnam over het algemeen alleen positieve effecten binnen de groep 

zelf. Groepen waarvan de leden nauwe banden met elkaar 

onderhouden, zijn bijvoorbeeld beter in staat een juiste naleving van 

regels binnen de groep af te dwingen, dan groepen waarvan de leden 

niet zulke nauwe banden met elkaar onderhouden. Desondanks 

kunnen er ook negatieve effecten waargenomen worden, daar waar 

mogelijkheden tot bridging ontbreken. Een voorbeeld van negatieve 

effecten vormen van bonding zijn sektarisme, intolerantie, 

etnocentrisme en corruptie, aldus Putnam (2000, p. 350). Empirisch 

materiaal van dit onderzoek versterkt deze vaststelling van Putnam. 

Een relatief hechte bonding in het geval van MGAW, dat deels ook 

etnocentrische kenmerken vertoont (dat is een gerichtheid op het 

conserveren van het eigene, de trots op de Turkse cultuur), belemmert 

hen echter niet volop mee te doen met de omringende samenleving. 

Zowel op wijk- als op stadsniveau zijn de mogelijkheden tot bridging 

open en vaak ook uitnodigend. Hierdoor blijven de negatieve effecten 

zoals uitsluiting of uitvallen uit de samenleving voor de kaderleden 

grotendeels achterwege vanwege hun maatschappelijke inzet.  

Bridging betreft de activiteiten die plaatsvinden tussen 

netwerken van burgers die verschillen wat betreft cultuur, 

levensbeschouwing, etnische achtergrond, beroep of 

maatschappelijke klasse en daar voor overbrugging zorgen (ibid., 22-

24, 78). Bridging netwerken bestaan met andere woorden uit 

verbindingen tussen leden van diverse gemeenschappen met 

verschillende onderscheidende kenmerken. Bridging netwerken 

kenmerken zich door individuele sociale mobiliteit en zorgen ervoor 

dat leden van verschillende gemeenschappen met elkaar in aanraking 
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komen. Deze bridging netwerken van verschillende groepen leveren 

op hun beurt een bijdrage aan de vorming van sociaal kapitaal zowel 

in de gemeenschap-van-herkomst als in de hele samenleving.  

Het is volgens Putnam belangrijk dat in de samenleving 

bonding- én bridgingsactiviteiten zijn, omdat ze elk specifieke rollen 

vervullen. Bondingsactiviteiten zorgen ervoor dat de banden met 

familie, vrienden, buren en de geloofsgemeenschap als sociale steun 

en vangnet kunnen functioneren, terwijl de bridgingsnetwerken 

toegang kunnen bieden tot nieuwe netwerken en nieuwe kansen zich 

kunnen aandienen. In de benadering van Putnam (ibid., 22-24, 178-79) 

is het essentieel dat individuen en groepen met elkaar sterke bonding- 

en bridgingsnetwerken opbouwen en onderhouden en zo hun sociaal 

kapitaal versterken, zodat zij beter kunnen functioneren binnen de 

eigen kring en in de samenleving als geheel. Volgens Putnam hebben 

de activiteiten van burgers in verenigingsverband positieve effecten. 

Degenen die op vrijwillige basis in organisaties participeren, zijn 

volgens Putnam ‘meer betrokken bij meetings, doen meer vrijwillige 

diensten voor anderen, zijn toleranter jegens anders denkenden en 

voelen zich gelukkig en gezonder’ (ibid., 326, 342). Op het niveau van 

het individu denke men bijvoorbeeld aan sociale vaardigheden die 

ontwikkeld en versterkt worden, en op macroniveau aan de (verdere) 

ontwikkeling van sociale cohesie van de samenleving. Burgers 

ontmoeten elkaar op gelijkwaardige basis en leren in de verschillende 

netwerken samen te werken, naar elkaar te luisteren en consensus te 

bereiken, maar ook leren ze adequaat om te gaan met verschillen, 

ideeën te ontwikkelen voor de oplossing van maatschappelijke 

problemen en elkaar te ondersteunen. Zo stelt Putnam (2000) 

bijvoorbeeld dat lidmaatschap van en activiteiten in verenigingen van 

en voor vrijwilligerswerk van cruciaal belang zijn voor de minimale 

invulling van waarden zoals burgerlijke deugden, en dat de sterkte van 

de democratie afhankelijk is van het bestaan van deze verenigingen. 
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Vrijwillige relaties in het sociaal-participatief kader van verenigingen 

vormen in de studie van Putnam dus een kerncomponent van sociaal 

kapitaal (ibid., 48-78, 134-147). Door verschillende factoren zijn 

bondings- en bridgingsnetwerken alsmede vertrouwen en 

wederkerigheid als aspecten van sociaal kapitaal afgenomen. Putnam 

is overtuigd van de positieve rol van sociaal kapitaal voor de sociale 

cohesie en vraagt aandacht voor het herstel van sociaal kapitaal.  

In de perceptie van de kaderleden in dit onderzoek komt 

bonding in alle portretten vóór bridging en bonding lijkt daarmee een 

voorwaarde die bridging mogelijk maakt. Bridging is op die manier een 

essentieel onderdeel van het verenigingsleven van de kaderleden. Op 

basis van mijn onderzoek stel ik vast dat deze kaderleden bonding en 

bridging zien als met elkaar verweven: bridging naar de omgeving 

ontstaat doordat er een positieve bonding met de gemeenschap is. De 

gemeenschap is als het ware een pijler waarop de brug gebouwd 

wordt. De andere pijler is de ontvangende samenleving. Bridging 

ontstaat vanuit de perceptie van de kaderleden niet alleen met de 

Voedselbank, maar ook binnen de groep zelf vindt de bridging plaats. 

Illustratief voor deze intragroup-bridging de jongen die buiten zijn 

boekje gaat en daarna gecorrigeerd wordt door de secretaris van het 

Jongerencentrum. Dit kaderlid is niet alleen de bestuurder van het 

Jongerencentrum maar is tevens een abi die deze jongen binnen boord 

wil houden. Dit is de bridging van een kaderlid naar een ‘verdwaalde’ 

jongeman met een bepaald waardensysteem dat het besef van het 

bestaan van de grenzen (en de rechten van de ander) bewust maakt. 

Geïnspireerd door bepaalde waarden in de eigen culturele en 

godsdienstige traditie, verrichten de kaderleden handelingen waarin 

de notie van het bestaan van de ander en de oriëntatie op de ander, 

de zin en de conditie van hun handelen bepaalt. De kenmerkende 

waarden in die moraliteit van islamitisch sociaal denken zijn 

verantwoordelijkheid, barmhartigheid, welgevallen van God en 
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betrouwbaarheid. De religieuze voorstellingen van de geïnterviewde 

kaderleden van MGAW construeren een sociale omgeving, een 

symbolisch universum, waarvan zowel een inspirerende als een 

legitimerende rol uitgaat voor de activiteiten van de vier sub-

organisaties.  

Vertrouwen en wederkerigheid vormen in het werk van 

Putnam de hoeksteen van sociaal kapitaal (Putnam, 2000, p. 134). Een 

algemeen besef van wederkerigheid (reciprocity) vormt in zijn 

perspectief zelfs het fundament van een beschaafd leven, een 

fundament dat via ethische normen doorwerkt. De leden van een 

gemeenschap die het principe van reciprociteit volgen, zijn volgens 

Putnam van mening dat hun eigenbelang daarmee eigenlijk ook 

gediend wordt. Mocht het echter nutsdenken zijn, dan lijkt dat volgens 

Putnam (2000) het type nutsdenken waarbij niet het individuele gewin 

maar het collectief sociaal kapitaal bevorderd wordt. Uiteindelijk komt 

de vorm van wederkerigheid die Putnam voor ogen staat de 

samenleving als geheel ten goede, omdat de sociale cohesie daarmee 

versterkt wordt. Deze positieve werking van het collectief sociaal 

kapitaal voor de sociale cohesie in de samenleving op macro niveau is 

bij Putnam afhankelijk van de democratische ontwikkeling van de 

samenleving. In ondemocratische samenlevingen (bijvoorbeeld 

dictatoriale regimes en patriarchale samenlevingen) is het zeer 

onwaarschijnlijk dat een sterk collectief sociaal kapitaal tot stand kan 

komen en tot sociale cohesie leidt. De sleutelrol voor reciprociteit is 

weggelegd voor betrouwbaarheid, aldus Putnam (ibid., 136). Hij maakt 

onderscheid tussen het zo geheten ‘dun’- versus – ‘dik’-vertrouwen. 

‘Dun’-vertrouwen is algemeen en afstandelijk, terwijl ‘dik’-vertrouwen 

een persoonlijke, sterke, frequente en wijd-verspreidde ervaring 

veronderstelt met de leden in het sociale netwerk. ‘Dun’-vertrouwen 

is gebaseerd op algemene beelden die iemand heeft over anderen, 

terwijl ‘dik’-vertrouwen niet alleen afhankelijk is van beelden, maar 
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ontstaat in persoonlijke ervaringen met mensen of met een groep van 

mensen (ibid., 136). Uit Putnam ’s onderzoek blijkt dat mensen die 

anderen vertrouwen goed, gelukkig, gezond, tolerant en 

maatschappelijk geëngageerd zijn. Het concept ‘vertrouwen’ 

definieert Putnam als een begrip dat naar het type sociale relatie 

verwijst, waarin de actoren de uitkomsten van elkaars gedrag vooraf 

kunnen voorspellen en daar beroep op kunnen doen. 

Uit mijn onderzoek is op te maken dat in de perceptie van de 

kaderleden het vertrouwen een essentieel kenmerk is dat in een 

bepaald proces ontwikkeld kan worden. Zoals in het portret van de 

vicevoorzitter van het Jongerencentrum en in dat van de voorzitter van 

Hilal-Başak te lezen valt, is vertrouwen krijgen van de ander en 

vertrouwen geven aan de ander een kwestie van tijd en inspanning. 

Het (ver)eist een lange adem, neemt de noodzakelijke tijd in beslag en 

ontstaat vaak pas na jaren actief te zijn in de buurt. Vertrouwen heeft, 

volgens de kaderleden, te maken met vrijwillige en langdurige inzet – 

dat is wat een persoon betrouwbaar maakt. Kaderleden die 

betrouwbaar zijn gebleken, kunnen lang blijven. Duurzame 

betrokkenheid bij MGAW is te beschouwen als voorwaarde voor 

vertrouwen, te meer omdat voor de omgeving de voorspelbaarheid 

van (de uitkomst van) het gedrag van kaderlid toeneemt.  

Een belangrijk deel van de activiteiten die de geïnterviewde 

kaderleden ondernemen, is intern gericht op het welzijn van hun 

doelgroep. Een ander deel van de activiteiten is extern gericht op de 

ontmoeting met anderen buiten de moskeegemeenschap, namelijk op 

de maatschappelijke omgeving, op de leefbaarheid van de buurt, en 

op het ontwikkelen en onderhouden van netwerken in kringen van 

beleid en politiek. Die extern gerichte activiteiten fungeren als middel 

waarlangs verbindingen tot stand komen, in netwerken waar 

vertrouwen en wederkerigheid in de wijk kunnen groeien tussen 

kaderleden en andere maatschappelijke actoren, buurtbewoners en 
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buurtorganisaties. Dergelijke bridgingsactiviteiten ontstaan niet altijd 

vanzelf. Soms kan bridging ontstaan op uitnodiging van de ander. 

Soms ontstaat het door het zien van leed in zieken- en 

bejaardenhuizen, soms ondanks een negatief beeld over moslims en 

ook wel als innerlijk gevoel van urgentie. Bridging is altijd een actieve 

respons van de kaderleden op de ‘roep’ die gehoord wordt om in de 

maatschappelijke omgeving iets te doen. De geïnterviewde 

kaderleden hebben intern bij MGAW een persoonlijke, sterke en 

frequente ervaring van vertrouwen en verbondenheid, onderling en 

met andere participanten. Dat vertrouwen is voor de kaderleden 

verbonden met hun religieus referentiekader dat de maatschappelijke 

inzet inspireert en legitimeert. Bezien vanuit de theorie van Putnam is 

hier sprake van een zogenaamd ‘dik’-vertrouwen. Dat vertrouwen 

ontwikkelt zich zoals hiervoor beschreven is, vooral in informele, 

kleine, gesloten en homogene gemeenschappen, in gemeenschappen 

die in staat zijn normatieve sancties af te dwingen. De externe 

bridgingsactiviteiten van de geïnterviewde kaderleden vertonen over 

het algemeen, in de woorden van Putnam, kenmerken van ‘dun’-

vertrouwen (Putnam, 2000, pp. 134-136). Echter, daar waar de 

externe bridgingsactiviteiten van de kaderleden duurzaam zijn en de 

doelgroepen effectief betrekken bij desbetreffende activiteiten, is een 

persoonlijke band van ‘dik’-vertrouwen voorwaardelijk gebleken. De 

projecten zoals Voedselbank en de Bos en Lommer Interreligieuze 

Beraad zijn als bridgingsactiviteiten van de MGAW-kader voorbeeld 

van dik-vertrouwen dat geworteld is in een persoonlijke band tussen 

betrokkenen van moskee en protestantse Diaconie.  

De betrouwbaarheid van de kaderleden toont zich in hun 

altruïstische inzet, de voortdurende aanwezigheid, het meedoen aan 

activiteiten vanuit een oprechte belangstelling en hun 

dienstverlenende houding. De presentiebenadering, het ‘iemand van 

volk’ zijn, krijgt betekenis in de manier waarop de kaderleden 
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vertrouwen concretiseren. Wederzijdse bekendheid, de verwijzing 

naar dezelfde principes als die van de doelgroep, evenals de 

verschaffing van de juiste informatie naar de achterban, blijken 

belangrijk te zijn om vertrouwen te winnen en te behouden. Vooral de 

jonge kaderleden zijn zich bewust van het belang van netwerken naar 

buiten. Ze ervaren dat MGAW vertrouwen van externe organisaties 

wint, wanneer de contacten die worden aangegaan, een tijdje 

volgehouden worden en informatie wordt uitgewisseld. In de analyse 

van de acht portretten kwam naar voren dat, geheel in de lijn van 

betrouwbaarheid, een bepaald type van relaties met de omgeving 

waar te nemen is. De kaderleden gaan er van uit dat zij, als moslims, 

deel uitmaken van de samenleving, zij dienen dus iets terug te doen 

voor die samenleving153. Er iets terug voor doen voor datgene wat 

gegeven en gekregen is, vormt een belangrijk aspect van de 

wederkerigheid zoals in het portret van de voorzitter van de moskee te 

lezen valt (zie paragraaf 4.3.1). Hier zie ik in de inzet van de moskee op 

uitnodiging van de ‘politiek’ een voorbeeld van wederzijds vertrouwen 

en inzet in het behartigen van belangen en het zich inzetten voor 

gedeelde doelen. Bezien vanuit de theorie van Putnam is de inzet 

buiten de eigen gemeenschap een kenmerk van wederkerigheid 

(Putnam, 2000, pp. 368-369). Dat verwijst naar het type sociale relatie 

waarin de actoren, zonder de zekerheid van de verwezenlijking van 

eigen belang, iets doen voor de ander. Of de uitkomst van hun 

handeling voor hen zelf positief uitpakt, is vooraf niet te overzien. Dit 

vooraf niet bekende, niet calculerende aspect betreffende de 

resultaten van de inzet ten opzichte van het eigen belang is een 

typerend kenmerk voor het begrip wederkerigheid. De wederkerigheid 

krijgt, naast de concrete inzet op handelingsniveau, ook vorm in de 

uitgangspunten, de principes waarmee de inzet voor de ander verwoord 

                                                            
153 In het Turks: Topluma karşılığını vermek 
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is. De wederkerigheid staat bij Coleman en Putnam vooralsnog in direct 

verband met de rationele ruil-keuzes. In de acht portretten zien we ook 

wel het nut denken als een aanwezige factor bij het ontstaan van de 

wederkerigheid. Een voorbeeld hiervan is de medewerking van de 

moskee aan het beleid van het Stadsdeel in ruil voor een goede 

verstandhouding, soepelheid bij bouwvergunningen en steun (subsidie, 

informatie) bij sociaal-culturele activiteiten. Hier lijken sociale 

wederkerigheid en berekend opportunisme in elkaar over te lopen. Ik 

zie in de portretten echter ook iets anders gebeuren. Het ruilgedrag 

grenst aan opportunistisch nutsdenken waar eigen belang er aan ten 

grondslag ligt. Echter, de kaderleden verwijzen ook naar hun 

geloofsopvattingen die hen in staat stellen dit opportunisme te 

ontstijgen. Als vrijwilligers proberen zij antwoord te geven op de 

ellendige situaties van hun doelgroep, omdat zij in hun perceptie 

vanwege hun religieuze ethiek zich dienen te bekommeren om de 

problemen van de ander. Zij verwachten geen direct persoonlijk gewin 

voor zich zelf wanneer ze activiteiten in het kader van de moskee 

organiseren, maar refereren aan de beloning die hen wacht in het 

hiernamaals. Dit type wederkerigheid doet zich voor, zoals Putnam 

(2000, p. 369) de wederkerigheid beschrijft, als een short-term 

altruïsm met een long-term self-interest. In de perceptie van de acht 

kaderleden ondermijnt eigen belang de gemeenschapszin. De 

beloning voor hun inzet mag niet van de mensen, maar alleen van God 

verwacht worden. Hier werkt een ethische norm waar kaderleden zich 

aan moeten en willen houden. Sociale controle van de gemeenschap 

speelt hierin een rol, en daarbij is er bij dat short-term altruïsm met 

een long-term self-interest sprake van de religieuze notie van sevap. 

Een algemeen besef van wederkerigheid vormt in de bespreking van 

Putnam het fundament van een beschaafd leven, een fundament dat 

werkzaam is in ethische normen.  
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Deze definitie lijkt mij, op basis van mijn onderzoek, echter 

eenzijdig. In de literatuur over sociaal kapitaal wordt slechts op één 

manier naar de processen van bonding en bridging gekeken. Het 

sociaal kapitaal is voornamelijk een rational choise kwestie (Coleman, 

1988) en gaat het vooral om de functionele (instrumentele) 

rationaliteit van de sociale netwerken (Bourdieu, 1986; Putnam, 

2000). In de literatuur over sociaal kapitaal is onvoldoende aandacht 

voor de verbeelding, de verbeelde samenleving, zoals die door mensen 

vanuit verschillende achtergronden, referentiekaders en 

inspiratiebronnen geconstrueerd wordt. Het is de vraag of 

engagement altijd mogelijk en ook wenselijk is. Het is een samenleving 

waarin de leden moeten voldoen aan vastomlijnde, voorgeschreven 

burgerschapsidealen. De burger is hier een mens die rationeel handelt. 

De samenleving wordt verbeeld als een geheel waarin 

waardenconsensus bestaat en waarmee socio-politieke commitment 

gewenst is. Uitdagingen van de samenlevingen moeten ook 

uitdagingen van de burgers worden. Een crisis van waarden wordt de 

crisis van de burger, zoals Hanafi (2000, p. 497) het verwoordt. Er 

domineert een beeld van de samenleving waarin burgers neutrale 

mensen zijn, die via participatie aan het verenigingsleven sociaal 

kapitaal kunnen ontwikkelen. Mensen zijn echter niet neutraal, ze 

ontwikkelen zelf beelden over een ideale samenleving. Mensen 

hebben bepaalde waarden en ontwikkelen visies. Ze nemen positie in 

ten opzichte van de ontwikkelingen en uitdagingen van de 

samenleving, die niet altijd configureren met de positie van het 

rationeel handelende mens-type. In het geval van MGAW heb ik gezien 

dat mensen ook handelen vanuit een ‘symbolisch universum’ waarin 

een samenhangend wereldbeeld bestaat. Netwerken kunnen ook 

ontwikkeld worden om het eigen belang steeds veiliger te stellen. 

Theoretici van sociaal kapitaal zijn zich wel bewust van deze 

zogenaamde dark-side van sociaal kapitaal, maar zien dat alleen in 
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ondemocratische samenlevingen. Empirisch materiaal van mijn 

onderzoek ondersteunt deze bevinding niet, die de negatieve 

aspecten van sociaal kapitaal alleen toeschrijven aan ondemocratische 

samenlevingen. Ook in democratische samenlevingen als de 

Nederlandse kan er dark-side van sociaal kapitaal zijn die 

minderheden, die niet een uitgesproken socio-politiek commitment 

hebben, uitsluit van besluitvormingsmechanismen. Renovatie van de 

buurt en het woonbeleid van buurtcentrifugatie154 lijkt de 

moskeegemeenschap uit te sluiten, althans zo wordt het door de 

geïnterviewde kaderleden beleefd. Bonding leidt niet vanzelf tot 

bridging in een democratische samenleving. Het kan best zijn dat de 

minderheid toch kwetsbaarder wordt. Wat primair de kracht is, blijkt 

uit de praktijk van de kaderleden in dit onderzoek, dat is hun geloof, 

hun hoop. De samenleving blijkt ook een bepaalde – zij het niet 

voldoende - kracht, namelijk de uitnodigende kracht. Een kracht 

vormen ook de rolmodellen die hebben laten zien hoe het moet – het 

zoeken en vinden van een plaats in de samenleving. Die rolmodellen 

laten zien dat mensen uitgenodigd moeten blijven om te participeren 

in bonding- en bridgingsactiviteiten; en dat blijven de kaderleden ook 

doen, geïnspireerd in de aanpak van desbetreffende rolmodellen. Wat 

hen kracht geeft, is in eerste instantie hun door hun godsdienst en het 

islamitisch sociaal denken geïnspireerde wereldbeeld.  

Een tweede kritiekpunt op de theorie van sociaal kapitaal is, 

dat het – zo blijkt uit mijn onderzoek - niet alleen gaat over bonding òf 

bridging, maar over bonding including bridging. Bonding en bridging 

zijn verweven met elkaar zoals blijkt bij de participatie van de 

kaderleden in projecten als huiswerkbegeleiding, bezoekdagen en het 

interreligieus beraad BLIB. Bonding en bridging staan niet altijd in een 

elkaar opvolgende volgorde als twee verschillende entiteiten. Bonding 

                                                            
154 Het begrip ‘buurtcentrifugatie’ duidt op het door elkaar bouwen van sociale woningbouw en 

koopwoningen in een buurt (Blokland - Potters, 1998; van Eijk, 2010). 
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en bridging lopen in elkaar over, ze zijn van elkaar niet te scheiden. 

Wanneer de kaderleden meedoen in het BLIB is dat vanuit hun 

perceptie versterking van gemeenschapsgevoel zowel als Turkse 

kaderleden onder elkaar maar ook als bestuurders van moskee en 

kerken met elkaar.  

Een derde kritiekpunt richt zich op de functionalistische 

opvatting van sociaal kapitaal. Putnam gaat uit van een positief beeld 

van sociaal kapitaal, omdat het functioneel is en zijn nut heeft voor de 

sociale cohesie in de samenleving. Wat ik in MGAW waarneem, is dat 

er naast een functionele rol er ook substantiële betekenis is van sociaal 

kapitaal. Substantieel wil hier zeggen dat sociaal kapitaal in zich 

waardevol is. Dat wil zeggen dat relaties met anderen, zowel binnen 

als buiten de moskeegemeenschap, niet alleen van belang zijn 

vanwege hun nut voor de sociale cohesie, maar op zich zelf 

betekenisvol zijn voor de betreffende personen – een betekenis die 

nauw verbonden is met het mens- en wereldbeeld dat geïnspireerd is 

door de specifieke interpretatie van Islam in het islamitisch sociaal 

denken.  

Het vierde kritiekpunt tenslotte betreft de toegankelijkheid 

van de bridgingsruimte. Wil bridging tot stand komen, dan is er 

behoefte aan een open en uitnodigende houding van ‘de ander’. Wat 

uit de portretten spreekt, is dat de kaderleden al te graag meedoen als 

de ander uitnodigt en zich open stelt (denk aan het verhaal over de 

stadsdeel-ambtenaren, die zeggen dat ze samen met de 

moskeeorganisatie de kinderen met overgewicht willen bereiken, dan 

doen de kaderleden graag mee. Datzelfde zie ik ook bij de organisatie 

van filmdagen in de buurt, of bij het ‘Oud Brood’-project). Met andere 

woorden: bridging moet een onderdeel zijn van het beleid van 

degenen met wie bridging wordt nagestreefd. Als door 

beleidsambtenaren misschien nog helemaal niet is gedacht dat MGAW 

iets zou willen op het gebied van samenwerking, als gevolg waarvan zij 
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nog niet denken aan een uitnodiging tot partnerschap, dan komt door 

de afwachtende houding van de moskeegemeenschap geen bridging 

tot stand. Aan de andere kant kan men vanuit de moskeeorganisatie 

wel bridging willen, maar dan dient men ruimte en het juiste moment 

te zoeken en te krijgen waarop de wensen en participatie inpasbaar 

zijn. Echter, als een uitnodigende houding ontbreekt, wordt het 

verkrijgen van toegang tot de netwerken van de anderen, waar men 

aansluiting bij zoekt, wel een heel moeilijke opgave. In een omgeving 

waar religie en religieuze instanties er niet toe doen, behalve 

eventueel wat betreft de diaconale rol, wordt bonding en bridging een 

heuse uitdaging. Men engageert zich niet gauw met degenen die 

religie als iets overbodigs zien. Bridging vanuit de 

moskeegemeenschap is, zo blijkt uit mijn gesprekken met de acht 

kaderleden, erg afhankelijk van het perspectief en de welwillendheid 

van de omringende samenleving. Dit aspect is in de literatuur over 

sociaal kapitaal tot op heden onderbelicht gebleven. We stuiten hier 

op het aspect van de noodzakelijke tweezijdigheid van integratie. 

Van de kaderleden van MGAW is nu gebleken dat er meerdere 

manieren zijn om een plaats in te nemen in de samenleving, en op een 

eigen manier binding aan te gaan met die samenleving. In de praktijk 

van MGAW zie ik in het kader van sociale netwerken in vertrouwen en 

wederkerigheid niet alleen een functioneel aspect maar ook een 

substantieel aspect.  

6.3 Tot slot 

Bij de kaderleden in dit onderzoek doet zich een notie van collectief 

bestaan voor. Deze kaderleden laten een bewustzijnsniveau zien, 

waarin men tot inzicht komt dat er interacties en verhoudingen zijn 

tussen mensen en groepen en ten gevolge van die interacties en 

verhoudingen bepaalde mensen en groepen in de samenleving een 

bepaald bestaan leiden. In desbetreffende notie is de maatschappelijk 
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kwetsbare situatie van de sommige buurtbewoners niet een natuurlijk 

gegeven en/of door God bepaald lot maar is het resultaat van een 

machtsstrijd tussen verschillende velden en actoren in de 

samenleving. Met haar sub-organisaties Mevlana moskee, 

Vrouwenorganisatie Hilal-Başak, het Jongerencentrum MGT en het 

Meidenclub Katre-i Hilal vormt de moskeeorganisatie Milli Görüş 

Amsterdam-West een sociale structuur die de kaderleden maar ook de 

doelgroepen, in staat stelt een ankerpunt, een plaats te vinden in de 

samenleving. In het present-zijn van de acht kaderleden, wordt door 

henzelf sociaal kapitaal ontwikkeld, maar ook aangeboden aan 

anderen. In de literatuur over sociaal kapitaal wordt op één manier 

naar de processen van bonding en bridging gekeken. In de praktijk van 

de kaderleden in dit onderzoek is te zien dat er meerdere manieren 

zijn om een plaats in te nemen in de samenleving en op een eigen 

manier verbinding aan te gaan met die samenleving. Geïnspireerd 

door waarden in de eigen culturele en godsdienstige traditie 

verrichten deze kaderleden handelingen waarin de notie van het 

bestaan van de ander en oriëntatie op de ander de ethische 

doordenking van hun handelen bepalen. Opvallende waarden in de 

moraal van de kaderleden zijn verantwoordelijkheid, beloning, 

barmhartigheid, welgevallen van God en betrouwbaarheid. De 

religieuze voorstellingen van de kaderleden van MGAW construeren 

een sociale omgeving, een symbolisch universum, waarvan zowel een 

inspirerende als een legitimerende rol uitgaat voor de visie en de 

concrete activiteiten van de vier sub-organisaties. Die waarden in het 

sociaal denken maken dat de kaderleden voorbij hun individuele 

eigenbelang kunnen streven, waardoor hun betrouwbaarheid in de 

moskeesamenleving, maar ook in de wijdere sociale omgeving 

toeneemt. MGAW biedt een ruimte waar kwetsbare mensen 

lotgenoten tegen komen, waar de gevluchte uit de moderne wereld 

op adem kan komen. De manier van denken en doen, die buiten de 
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muren van de gemeenschap op verzet en onbegrip stuit, vindt binnen 

de muren van de gemeenschap (h)erkenning. De kwestie is niet of en 

hoe er sprake is van bonding, of van bridging. Uit mijn onderzoek blijkt 

dat het gaat om een complex en subtiel samenspel van bonding en 

bridging, waarin onder andere het eigen initiatief van de moskee 

versus het uitgenodigd worden door de maatschappelijke omgeving 

een rol speelt.  
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7 Conclusies  
 

De centrale vraag van dit onderzoek luidde: Wat maakt dat de 

kaderleden van een Turkse moskeeorganisatie zich maatschappelijk 

inzetten - binnen en buiten de moskee? 

Op deze aspecten is een groep van acht kaderleden bevraagd in een 

Turkse moskee en aanverwante organisaties in een doorsnee 

volksbuurt, de moskeeorganisatie Milli Görüş Amsterdam-West 

(MGAW) in Bos en Lommer. Deze kaderleden hebben concrete 

voorbeelden gegeven van hun activiteiten, hun inspiratie en motivatie 

daarbij, en de manier waarop zij er betekenis aan geven. De sub-

vragen van de centrale onderzoeksvraag zijn in de voorafgaande 

hoofdstukken besproken. In dit laatste hoofdstuk volgt de 

beantwoording van de centrale onderzoeksvraag. De laatste paragraaf 

staat stil bij de vraag wat te concluderen valt uit de antwoorden op de 

onderzoeksvragen. Met aanbevelingen voor nader onderzoek sluit het 

proefschrift. 

7.1 Beantwoording van de onderzoeksvraag  

De centrale vraagstelling behelst verschillende aspecten. Deze 

aspecten werden aan de hand van vier deelvragen bestudeerd.  

De eerste deelvraag onderzocht wat de kaderleden in de 

moskeegemeenschap deden. De participatie van de kaderleden van 

MGAW bestaat uit vrijwillige inzet in hun verenigingsleven. Die inzet 

richt zich op de opvang en begeleiding van de achterban, op 

identiteitsontwikkeling van jongeren, op bewustwording van de 

doelgroep en op armoedebestrijding in de wijk en stad door onder 

meer de Voedselbank en - in ontwikkelingslanden - door de 

hulporganisatie Hasene. De kaderleden komen in verband met hun 

positie, hun taken en rollen in hun verenigingsleven verschillende 

mensen op verschillende posities tegen binnen de Turkse 



246 
 

gemeenschap zoals professionals, ambtenaren en politici met wie zij 

netwerken ontwikkelen die de interne banden tussen leden ten goede 

komen, maar ook via die interne netwerken externe netwerken tot 

stand brengen. Ze gaan buiten eigen groep bridgingsactiviteiten aan, 

vooral op uitnodiging van de maatschappelijke organisaties en 

beleidskringen. 

De tweede deelvraag onderzocht de beweegredenen van de 

kaderleden. Waarom doen ze dat? De maatschappelijke situatie van 

de doelgroep (armoede, onderwijs, uitsluiting) maar ook de culturele 

situatie van de doelgroep (‘verdwalen’ van sommigen in de doelgroep, 

problematische identiteitsontwikkeling van jongeren) motiveert de 

kaderleden voor hun vrijwilligers- werkzaamheden. Naast identificatie 

heeft het vrijwilligerswerk van de geïnterviewden ook emancipatoire 

betekenis, zowel voor hen zelf als voor hun doelgroep. Als de 

doelgroep, vooral jongeren volgens de kaderleden, vrijwilligerswerk 

zouden doen, worden zij gesocialiseerd in de religieuze cultuur van de 

moskeegemeenschap en leren zij communicatieve vaardigheden te 

ontwikkelen. De kaderleden zelf hebben de kracht van die manier van 

participatie, socialisatie en emancipatie in hun eigen biografie 

bewezen - het is dus een geproefde manier. Zonder uitzondering zijn 

alle geïnterviewde kaderleden ervan overtuigd dat de 

maatschappelijke participatie van hun doelgroep nodig is voor de 

verdere ontwikkeling en het verkrijgen van een betere positie in de 

samenleving, en dat zij die doelgroep daartoe moeten stimuleren – 

wat de kaderleden ook daadwerkelijk doen als rolmodel. Dit doel dat 

ze nastreven, motiveert ze. 

Deelvraag drie bestudeerde het referentiekader van waaruit 

deze kaderleden betekenis geven aan hun vrijwilligerswerk. Uit de 

analyse van de portretten blijkt dat binnen de moskeegemeenschap 

een bepaald wereldbeeld heerst dat in stand gehouden wordt in een 

gemeenschappelijke taal, vaak Turks (bij jongeren ook Nederlands) en 
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de taal van het islamitisch sociaal denken. De geïnterviewde 

kaderleden geven betekenis aan hun vrijwillige maatschappelijk inzet 

in termen die op het islamitisch sociaal denken rijmen. 

Betekenisverlening heeft te maken met betrokkenheid op waarden. 

De waarden die in het oog springen zijn verantwoordelijkheid 

(muhasebe), goede daden (hayır, sevap), welgevallen van God (Allah 

rızası), barmhartigheid (merhamet), betrouwbaarheid (güven / 

emanet). Wat kenmerkend voor deze kaderleden blijkt te zijn, is de 

directe relatie tussen hun levensbeschouwing en hun verhouding tot de 

omgeving. Die verhouding kenmerkt zich door het geloof in een 

maakbare samenleving, door hun grote inzet voor verbetering van die 

samenleving en een positief mensbeeld. Die verhouding is geïnspireerd 

door hun geloof, en in dat geloof neemt hoopvolle verwachting een 

centrale plaats in. Wanneer hun manier van doen, zoals in de opvang, 

de maatjes-achtige begeleiding en empowerment zijn vruchten 

afwerpt, worden de kaderleden in hun verwachtingen en hun positief 

mensbeeld bevestigd. Dit lijkt een circulair proces, dat in deze 

moskeegemeenschap bijdraagt aan het voortbestaan van een traditie 

van opvang, hulpverlening en vormingswerk. Het resultaat van hun 

handelen, bevestigt hun positieve mensbeeld; de voortzetting van 

deze hulpverleningstraditie wordt als zinvol ervaren. Het mensbeeld 

zorgt er voor dat er aandacht ontstaat en blijft voor datgene wat niet 

uitdooft, datgene wat – weliswaar onderhuids – blijft leven. Die kern 

dient gekoesterd te worden omdat die in hun mensbeeld de potentie 

heeft om te ontwaken, ondanks de vaak nare omstandigheden waarin 

de kwetsbare doelgroep zich bevindt. Een voorbeeld daarvan is de 

manier waarop met een bezoeker van het Jongerencentrum, die over 

de schreef ging, is omgegaan. Hij is niet uitgestoten uit de 

gemeenschap, maar er in opgenomen en geleidelijk verantwoordelijk 

gemaakt voor de inkoop. Dat heeft hem op den duur tot de 

betrouwbaarste jongen gemaakt in geldzaken. Ze worden gestuurd 
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door de waarden in hun traditie, maar ook door emoties, die hen 

verbinden met hun religieuze achtergrond, waarvan islamitisch sociaal 

denken de grondtoon vormt. Een bepalend kenmerk van de 

betekenisconstructie is dat alle respondenten de inspiratie voor hun 

inzet uit hun geloof putten. De manier waarop zij zich uitdrukken ‘rijmt 

op’ het islamitisch sociaal denken, waaraan een positief mensbeeld 

ten grondslag ligt en waarin men hoop vindt dat de problematische 

situaties te veranderen zijn. De subjectieve theologie van de 

kaderleden is verwoord in termen van het islamitisch sociaal denken; 

het vormt het referentiekader van waaruit zij denken, spreken en 

handelen. Daarin is niet alleen een verticale relatie, een relatie tussen 

God en mens, van belang, maar ook de horizontale relaties, de relaties 

tussen mensen onderling. Of anders geformuleerd, de verbondenheid 

tussen God en mens is niet een individuele, geïsoleerde 

verbondenheid, maar een bemiddelde verbondenheid. De relatie met 

God loopt via de verbondenheid tussen de kaderleden onderling en de 

mensen in hun sociale omgeving.  

Deelvraag vier, ten slotte, onderzocht de werkwijze van deze 

kaderleden. In de werkwijze van de kaderleden in ons onderzoek doen 

zich zeven patronen voor, te weten: altruïstische inzet, presentie, 

betrouwbaarheid, grenzen overstijgen, methodische en intuïtieve 

stappen en hoopgeven. Eén van de kenmerken die als 

handelingspatroon in de werkwijze van de kaderleden naar voren 

treedt, is een altruïstische manier van werken. Dat betekent dat deze 

kaderleden geen (materiële) beloning aan de deelnemers van hun 

activiteiten vragen waar ze tijd en aandacht voor investeren. Alleen 

door een altruïstische houding is dat in hun perceptie vol te houden. 

De beloning wordt uitgesteld. Ze hopen op het welgevallen van God 

wat ze empirisch gezien nooit direct kunnen zien (althans in dit leven, 

want het geloof en de hoop bestaan dat ze het in Hiernamaals wel 

terug zullen zien).  
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De presentie-benadering is een tweede kenmerk van de 

werkwijze van de kaderleden. De kaderleden zijn onvoorwaardelijk 

aanwezig in hun verenigingen. Dit krijgt in hun manier van werken 

vorm door er veelvuldig te zijn, tijd en geduld te hebben bij complexe 

problematieken die niet snel te veranderen zijn, door veel aandacht te 

schenken aan hun doelgroep, door dienstbaar te zijn aan de populatie, 

en door als rolmodel te functioneren. Ze stellen zich open voor vragen 

van de doelgroep, luisteren, zoeken naar kracht van de doelgroep.  

Een derde kenmerk is dat de kaderleden de tijd nemen om 

vertrouwen te laten groeien. Betrouwbaar zijn vinden ze een 

voorwaarde om het vrijwilligerswerk vanuit de moskee te mogen 

verrichten. Vertrouwen krijgen is geen kunstmatig kenmerk, maar een 

verdienste dat op den duur een deel van de persoonlijke moraal 

wordt: dat doen ze onder andere door geen schijn van kans te geven 

aan persoonlijke materiele belangen, door afspraken na te komen, 

door consensus-gericht te werken ook als er kritiek is. 

 Een vierde kenmerk is dat ze grenzen overstijgen. In dit type 

handelen, overstijgen ze de grenzen en de belangen van hun eigen 

gemeenschap en krijgt de omringende samenleving een andere 

betekenis, de betekenis van een groter geheel waar de moskee 

gemeenschap onderdeel van is en waar de moskeegemeenschap een 

bijdrage aan heeft te leveren. Een activiteit als een bezoek aan de 

kraamafdeling van het ziekenhuis, of een bezoek aan een 

bejaardentehuis - met het overhandigen van een roos met een kaartje 

waarop de tekst ‘het paradijs ligt onder de voeten van alle moeders’ - 

is vanuit die religieuze inspiratie een zinvolle handeling.  

Een vijfde belangrijk kenmerk van de manier van werken van 

de kaderleden is dat ze problemen zien, benoemen en doelgericht 

aanpakken. In die doelen staan de vragen, behoeften en welzijn van 

de leden van hun eigen gemeenschap voorop. Dat betekent dat ze 

vanuit ‘de ander’ werken. Hun aanpak is bewust, gepland, logisch 
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beargumenteerd maar ook intuïtief, vaak open voor datgene wat het 

moment meebrengt of vraagt. De werkwijze van de kaderleden 

typeert zich tot slot door hoop te vinden en hoop te geven, door op te 

vangen, door gesprekken te voeren, door zich aan te sluiten bij de 

leefwereld van de deelnemer aan de activiteiten. Ze doen hoop op 

door in hun groepsgesprekken en maatjesachtige begeleiding 

volharding te stimuleren bij onherbergzame ervaringen of trajecten 

die een langdurige investering vragen zoals onderwijs. De 

beantwoording van de deelvragen leidt tot het volgende antwoord van 

de onderzoeksvraag die als volgt luidde:  

 

Wat maakt dat de kaderleden van een Turkse 

moskeeorganisatie zich maatschappelijk inzetten - binnen en 

buiten de moskee? 

 

De kaderleden van de bestudeerde moskeeorganisatie zijn aanwezig 

in hun gemeenschap, zien wat die gemeenschap op buurtniveau 

bezighoudt, wat hun vragen en behoeften zijn. Die behoeften en 

vragen van de doelgroep zetten de kaderleden aan het werk zowel 

binnen en als buiten hun gemeenschap. Ze laten zich daarbij inspireren 

door islamitische sociale waarden. Religieuze inspiraties vervullen 

tevens een legitimerende rol van deze maatschappelijke inzet. Zij doen 

met de omringende samenleving mee vanuit hun eigen perspectief en 

het daarbinnen geldende mens- en wereldbeeld.  
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7.2 Terug naar integratiedebat  

Zoals gesteld in de inleiding is de rol van Turks-Nederlandse 

islamitische organisaties een onderdeel geworden van het debat over 

de integratie van de Turks-Nederlandse bevolkingsgroep en de sociale 

cohesie in de samenleving als geheel. Moslims worden nog steeds 

gezien als immigranten en de islam als iets van buiten dat integratie in 

de weg staat. Die visie op de integratie van moslims (en andere 

minderheden) in de samenleving, en de zorgen over een parallelle 

samenleving, hebben te maken met bepaalde cultuuropvattingen van 

politici en beleidsmakers. Men gaat uit van een mono-culturele 

Nederlandse identiteit. In die cultuurvisie domineert een kijk op 

cultuur, waarbij men cultuur ziet als een afgesloten geheel dat in 

essentie hetzelfde blijft door de eeuwen heen. Cultuur is in die visie 

een statisch geheel van waarden, normen en gewoontes. Zoals ik in 

paragraaf 1.3 heb beschreven, gaat men voorbij aan het dynamische 

karakter ervan waarin cultuur voortdurend wordt geconstrueerd door 

personen en de context gerelateerde betekenisverlening door deze 

personen zelf. Uit mijn onderzoek blijkt dat er een dynamiek is van 

betekenisverlening-in-context, namelijk de betekenisverlening van 

kaderleden van een moskeeorganisatie in de context van de 

Nederlandse samenleving. 

In dit onderzoek komt naar voren dat bonding soms aan 

bridging vooraf gaat, maar vaak ook dat bonding en bridging 

tegelijkertijd plaatsvinden en in wisselwerking elkaar versterken. 

Bonding geeft de veiligheid die nodig is om de stap naar buiten te 

wagen; eerst samen met anderen, en vervolgens ook zelfstandig. Die 

stappen leiden tot de ontwikkeling van eigen bridgingsnetwerken (als 

onderdeel van sociaal kapitaal). Kenmerkend voor de 

bridgingsactiviteiten in de verhalen van de kaderleden is dat ze 

enerzijds zelf daar initiatief voor nemen maar anderzijds vooral 

gevraagd worden om mee te doen. Ook kenmerkend bij deze bridging 
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is dat de maatschappelijke organisaties, de politiek en de kerken, en 

ook de moskee zelf, de moskee niet alleen zien als toegangspoort tot 

de Turkse achterban, maar de moskee in toenemende mate 

beschouwen als gelijkwaardige partner bij het uitvoeren van sociaal-

maatschappelijke, sociaal-culturele en culturele projecten. De vraag 

van de kerk aan de moskee om iets te doen voor de zogenaamde 

kraakkerk door asielzoekers, evenals de samenwerking van de kerk en 

moskee om de Voedselbank op te richten, zijn daar voorbeelden van. 

In deze betekenis is de moskee langzamerhand opgenomen in de stad 

vanwege haar ‘diaconale’ rol. Vooral vanuit die rol zien we dat er een 

uitnodiging is vanuit de omringende samenleving, en dat de moskee 

door die uitnodiging aan te nemen, integreert. 

 

Verbondenen bouwen bruggen - bruggen bouwen verbindt 

Dit onderzoek laat zien dat de participatie aan activiteiten in de 

moskeeorganisatie verbindend werkt. De nieuwe generatie (jongeren) 

wordt verbonden met wat door tijd en ruimte heen doorstroomt; dat 

is traditie. Dit proces van ‘verbonden worden’ in de traditie, een 

traditie die op mensen toe-komt , krijgt bij MGAW veel nadruk en zorgt 

in de perceptie van de kaderleden ervoor dat de participanten uit de 

doelgroep zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Die evenwichtige 

ontwikkeling voorkomt dat zij buiten de samenleving komen te staan 

waarin ze leven. Op grond van positieve ervaringen krijgen kaderleden 

vertrouwen in het eigen kunnen, wat hen maakt tot rolmodel voor de 

volgende generatie. De moskee is een soort ‘tweede huis’, een extended 

family. Dit proces van verbinden is uitermate typerend voor de 

kaderleden in dit onderzoek. Gezien de rol van religieuze 

voorstellingen bij hun maatschappelijke inzet, zijn de kaderleden te 

kenmerken als traditioneel gelovigen. Traditie als overlevering geeft 

hen een wereldbeeld waarin het goddelijke een centrale verklaringsrol 

vervult, en religieuze organisaties voor de gelovige een ‘betoverde 
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wereld’ creëren. De maatschappelijke omgeving waarin de kaderleden 

hun werk uitvoeren, vertoont daartegen typisch (post)moderne 

kenmerken, waarin het goddelijke een marginaal bestaan heeft of 

helemaal niet bestaat, een wereldbeeld waarin geen plaats is voor 

lotsdenken; kortom een ‘onttoverde wereld’.  

Dit vertrouwen breidt zich in voorkomende gevallen uit naar 

personen en instanties buiten de moskee. Een vertrouwensrelatie 

creëren met de doelgroep en met de buitenwereld is een proces 

waarbij stap voor stap een plaats verworven wordt in het collectieve 

culturele geheugen van de Turks-Nederlandse gemeenschap, maar 

ook in de relatie met de wijk en stad. Kaderleden wisten met hun open 

houding een positie te ontwikkelen die zowel intern als extern aan 

vertrouwen een voedingsbodem biedt. Deze open houding zorgde op 

haar beurt voor de netwerkontwikkeling van de kaderleden. De 

samenwerking buiten de moskee is, net als de interne samenwerking, 

op vertrouwen en wederzijdse waardering gebaseerd. Hier in deze 

casestudy valt ook te zien dat zelfbewustzijn van verbondenen door 

die interne participatie versterkt wordt zodat externe contacten 

aangegaan kunnen worden. Ervaring met het vertrouwen bij interne 

contacten en het resultaat daarvan, schept met andere woorden 

vertrouwen om ook externe contacten aan te gaan. De activiteiten in 

de buurt en de gewaardeerde relaties daarin vormen een referentie 

voor het tot stand komen van relaties met nieuwe maatschappelijke 

organisaties, die dan met MGAW en de kaderleden netwerken en 

samenwerking aangaan. Naast vertrouwen is er ook notie van 

wederkerigheid. De notie van wederkerigheid, waarin de inzet voor de 

ander vorm krijgt, is te zien als de maatschappelijk verantwoordelijke 

houding van de geïnterviewde kaderleden. Het veldwerk dat ik bij 

MGAW heb verricht, leert dat de bonding een belangrijke conditie is 

die bridging mogelijk maakt. De case van MGAW laat tevens zien dat 

er bruggen worden gebouwd door degenen die een krachtige ‘ik’ 
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hebben kunnen ontwikkelen. Bonding en empowerment horen met 

andere woorden kennelijk bij elkaar. Echter, er valt in mijn casestudy 

ook te zien dat bonding en bridging verstrengeld zijn: geen bridging 

met de omgeving ontstaat zonder tegelijkertijd bonding binnen de 

eigen gemeenschap. Op grond hiervan is te stellen dat bonding en 

bridging geen stappen in een lineair proces zijn, maar eerder als 

bonding including bridging een samengesteld kernconcept vormen, 

kern van een iteratief spiraalsgewijs ontwikkelingsproces.  

Behalve antwoorden op de onderzoeksvragen, heeft dit 

onderzoek ook nieuwe inzichten opgeleverd. Eén van die ‘bijvangsten’ 

is het inzicht in het gebruik van taal en hoe belangrijk die taal is voor 

de participanten. De taal die de kaderleden gebruiken, toont grote 

gelijkenis met de taal van het islamitische sociaal denken en dat biedt 

herkenbaarheid – niet alleen voor de kaderleden maar ook voor 

andere participanten in de moskeegemeenschap. Die taal verbindt. De 

participanten ontwikkelen burgerschapsvaardigheden bij MGAW. Het 

religieuze taalveld en burgerschapstaal zijn twee taalvelden die zo op 

het oog niet veel met elkaar te maken lijken te hebben, in sommige 

gevallen zelfs concurrerend kunnen zijn, maar in het handelen van de 

geïnterviewde kaderleden bij elkaar komen. Een voorbeeld hiervan is 

het mensbeeld dat een kaderlid met het ‘niet-uitdovend-vuur’ 

verbeeldt. Dat mensbeeld komt dichtbij het burgerschapsbeeld dat de 

participatiesamenleving als ideaal ziet, namelijk een actieve burger die 

verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leven en als het even kan 

ook voor dat van anderen.  

De kaderleden zijn toekomstgericht. Ze bouwen aan die 

toekomst. Ze geloven dat hun inzet er toe doet. Ze geloven in een 

maakbare samenleving. Dat is opvallend omdat ik tegelijkertijd hoor dat 

dit samen gaat met het geloof in predestinatie, als onderdeel van de 

islamitische geloofsleer. De aanwezigheid van een vorm van lotsdenken 

is niet vreemd, omdat dat geloof geheel in lijn is met de islam-
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interpretatie binnen de Turkse islam - dat is de soennitische lezing van 

de Islam.  

Daarnaast zijn de kaderleden van dit onderzoek hoopvol. Zij 

geloven dat wat ze doen, moet van God en dat het hen helpt om de 

wereld beter te maken. Bij de moskeegemeenschap ontmoet men een 

voor deze gemeenschap herkenbare taal, logica en betekeniswereld. 

Het doen en laten van de kaderleden in deze moskeegemeenschap 

houdt op zijn beurt die taal, die logica en die betekeniswereld in stand. 

Voor een moskeeorganisatie die tot de Milli Görüş beweging behoort, 

reikt de relatie met de politiek niet verder dan verwachtingen met 

betrekking tot bijvoorbeeld vergunningen, parkeerbeleid, 

wijkvernieuwing en jeugdgezondheid zijn de thema’s waar de 

kaderleden met het stadsdeel over in gesprek raken. Als religieus-

politieke beweging toont men een minder intensieve vorm van politieke 

betrokkenheid, de kaderleden hebben geen eisen (demanding) aan het 

politiek systeem in Amsterdam-West. Dat is opvallend voor een in 

oorsprong politieke beweging die uitgesproken visie had over het 

politieke systeem. Uit mijn observaties gedurende het veldwerk in 

Amsterdam-West heb ik een beeld gekregen dat Milli Görüş in de loop 

der tijd geëvolueerd is van een politiek activistische beweging naar een 

sociale beweging. Parallel hiermee worden contouren zichtbaar van 

diaconaal werk. Parallel met dit verschuivende karakter van Milli Görüş 

construeren de acht geïnterviewde kaderleden een bijpassend 

wereldbeeld en in overeenstemming met activiteitenaanbod. Mijn 

onderzoek gaat echter niet over de factoren die de desbetreffende 

transformatie moeten verklaren, daar is een ander onderzoek voor 

nodig.  

7.3 Tot slot 

De moskee houdt moslims gevangen in een web van interne 

netwerken van een parallelle samenleving, die een belemmering 
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vormt daar buiten netwerken aan te gaan, althans zo luidt het 

dominante integratiediscours de laatste jaren in Nederland. Mijn 

onderzoek laat zien dat aan de participatie in de moskeeorganisatie 

verschillende betekenissen door de geïnterviewde kaderleden worden 

toegekend. Bonding, het web van interne netwerken, is belangrijk, 

juist om relaties buiten de moskee (bridging) aan te kunnen gaan.  

De moskeeorganisatie is ten eerste het kanaal waarlangs de 

maatschappelijke inzet van deze bepaalde groep vorm krijgt. Het is een 

plek waar mensen inspiraties op doen, gemeenschap ervaren en 

burgerschapsvaardigheden opdoen. De participatie aan MGAW brengt 

ten tweede netwerken van vertrouwen en wederkerigheid tot stand. 

Binnen die netwerken zijn de kaderleden in staat er te zijn voor 

anderen en empathie te ontwikkelen voor en hulp te bieden aan 

anderen, die soms in moeilijke omstandigheden leven. Zij ontwikkelen 

hun eigen presentiebenadering als praktische wijsheid. Ten derde 

biedt het islamitisch sociaal denken een kader voor de legitimatie voor 

hun participatie. Islamitisch sociaal denken geeft aan de 

verworvenheden, die de participatie mogelijk maken, een samenhang, 

maakt het betekenisvol, verleent er geldigheid aan en voedt hun 

onbaatzuchtige aanwezigheid. Het is zingevend omdat ze zich zonder 

verenigingsleven nutteloos, leeg en soms overbodig zouden voelen. 

Ten vierde zien we de socialiserende betekenis, een dubbele 

socialisatie. Enerzijds is dat socialisatie in de moskeegemeenschap met 

het haar eigen islamitisch sociaal denken als vertrouwd referentiekader, 

en anderzijds is dat de socialisatie in de wijk en in de stad. Dit laatste is 

tevens een burgerschapsvormende functie. Participatie bij MGAW 

biedt de mogelijkheid basale sociale vaardigheden te ontwikkelen 

zoals leren vergaderen, luisteren, vragen stellen, beargumenteren, 

onderhandelen en compromissen sluiten. Ten vijfde zijn er twee 

bewegingen waar te nemen die de kwetsbaarheid van de 

participanten van de moskee tegengaan. Enerzijds de beweging van 
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empowerment waardoor eigen kracht ontdekt wordt, met de 

islamitische traditie en de Turkse cultuur als bronnen van inspiratie. 

Anderzijds is er de inzet om tekorten bij de doelgroep weg te werken. 

De geïnterviewde kaderleden geven vorm aan de moskee-samenleving 

van MGAW en bouwen daar binnen, door hun aandacht en de tijd die 

ze onbaatzuchtig beschikbaar stellen, een veerkrachtig bestaan op. Ten 

zesde fungeert de moskeeorganisatie, in de perceptie van de 

geïnterviewden, met haar activiteiten als een complementaire 

voorziening voor welzijn, zorg, educatie en vrijetijdsbesteding in 

Amsterdam-West. Deze betekenissen van de moskeeparticipatie 

vormen samen de achtergrond waartegen kaderleden en 

participanten in de moskee in staat zijn om zich een plaats in de 

samenleving te verwerven.  

De kaderleden die bridgingsactiviteiten ondernemen, zijn 

zonder uitzondering allemaal kaderleden die tevens een krachtige 

bonding binnen de eigen gemeenschap hebben ontwikkeld. Mijn 

onderzoek laat zien dat in tegenstelling tot het gangbare 

integratiediscours verbinden en bruggen bouwen samen gaan. 

Verbondenen bouwen bruggen, en bruggen bouwen verbindt. Dit 

betekent dat de participatie aan de activiteiten in de moskee-

organisatie tegelijkertijd socialiserend werkt en het zelfbewustzijn 

versterkt om de ander tegemoet te treden, externe contacten aan te 

gaan. In de praktijken van de kaderleden van dit onderzoek valt een 

zekere mate van conservering van eigenheid te zien, conservering in 

de zin van ‘behoud van eigen geloofsinzichten’. Dat gaat gepaard met 

een intensief verenigingsleven, geïnspireerd door die geloofsinzichten, 

dat socialiseert en het sociaal-ethisch denken en handelen verder 

ontwikkelt. Anders geformuleerd, zoals MGAW zich georganiseerd 

heeft, blijkt dat participanten intern verbonden én extern gericht 

kunnen zijn. In die oriëntatie zien de kaderleden soms weinig reden om 

zich met mensen buiten de eigen gemeenschap te bemoeien, maar dat 
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- in tegenstelling tot wat het gangbare integratiediscours vooronderstelt 

– het niet leidt tot isolement en uitval uit de samenleving. Het leidt niet 

tot een parallelle samenleving. De bevindingen van mijn veldonderzoek 

geven geen voeding aan de zorgen die er over parallelle samenleving 

van de Turkse gemeenschap bestaan en de vermeende negatieve rol 

van de Turkse moskeeorganisaties daarbij. Integendeel, de interne 

verbondenheid leidt niet tot ‘uit de samenleving stappen’, maar tot 

een externe oriëntatie op een sociaal kwetsbare doelgroep, in hun 

volksbuurt, midden in de wereldstad Amsterdam. De 

moskeesamenleving voegt zich naar de omgeving waarin die gevestigd 

is en antwoordt op de noden zoals die zich voordoen in die omgeving. 

Het water voegt zich naar de vorm van de kom. Het engagement van 

de kaderleden met de omringende samenleving komt op een eigen 

manier tot stand, een manier die binnen de bestaande discussie tot nu 

toe niet onderkend is. Hier ligt de kern van de controverse met het 

dominante integratiedebat. Zoals eerder gesteld, doen zij mee vanuit 

hun eigen perspectief en het daarbinnen geldende mens- en 

wereldbeeld. Deze acht kaderleden laten zien dat meedoen kan vanuit 

verschillende perspectieven. In het engagement is de moskee een 

onmisbare partner voor de wijksamenleving, vooral in haar diaconale 

rol, en blijft dat mede door de onvermoeibare inzet van de kaderleden. 

Deze kaderleden putten kracht uit de manier waarop traditie en de 

bijbehorende taal hen ter beschikking is gesteld en geven dat al 

doende door; het is hen voorgedaan en zij doen het na in de hun 

kenmerkende praktijken. Zij vormen ‘het water’ dat een veerkrachtig 

bestaan mogelijk maakt voor de leden van MGAW in ‘de kom’, de 

context van de Kolenkitbuurt, in het stadsdeel Amsterdam-West van 

de kosmopolitische stad Amsterdam.  
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7.4 Aanbevelingen tot nader onderzoek 

Mijn onderzoek heeft belangrijke resultaten opgeleverd ten aanzien 

van de centrale onderzoeksvraag, die er op neer komt dat de 

kaderleden geïnteresseerd in de behoeften en noden van de 

doelgroep en geïnspireerd door islamitische sociale waarden zich 

binnen en buiten moskee maatschappelijk inzetten vanuit hun eigen 

perspectief en het daarbinnen geldende mens- en wereldbeeld. 

Elk onderzoek eindigt met antwoorden, maar ook met nieuwe 

vragen, die om nader onderzoek vragen. Ik noem twee nieuwe vragen: 

1. De presentietheorie heeft in mijn onderzoek onmiskenbaar 

verhelderend gewerkt, vooral om een nodige taal te vinden om 

datgene wat ik in de wereld van de MGAW heb waargenomen, mee 

aan te duiden. Door het begrippenkader van de Presentietheorie klinkt 

echter iets eigenaardigs door, namelijk het kwetsbare, het deficit. Dit 

mechanisme is wellicht vanuit het Christelijke lijdensverhaal te 

begrijpen, maar het schiet tekort om het denken en doen van de 

participanten van islamitische organisaties te verstaan. De concepten 

leed en troost vormen een begrippenpaar dat in de presentietheorie 

besproken wordt als één van de meest authentieke bevindingen van 

het onderzoek naar de Oude Wijken Pastoraat. Er is nader onderzoek 

gewenst naar de aspecten van de presentietheorie die nadrukkelijk 

gerelateerd zijn aan de Christelijke traditie. De vraag is in hoeverre, en 

op welke manier er een verbinding met de kernbegrippen van de 

islamitische traditie tot stand kan worden gebracht, op welke manier 

bijvoorbeeld de Presentietheorie verrijkt zou kunnen worden met 

kernbegrippen uit het islamitisch sociaal denken. 

2. Er is meer onderzoek nodig naar de transformaties van Milli Görüş 

als Europese beweging en de Nederlandse tak. De vraag is of die 

transformatie van Milli Görüş verband zou kunnen houden met de 

volgende factoren. In moderne samenlevingen is religie kennelijk alleen 

interessant in relatie tot diaconale vragen van de minstbedeelden en 
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‘sociaal overbodigen’. Is de rol van Milli Görüş uitgespeeld als integratie 

voltooid is en er geen ‘sociaal overbodigen’ meer zijn? Een tweede 

factor zou verband kunnen houden met het feit dat de kaderleden de 

kansen die het politiek systeem biedt niet zien of niet kunnen benutten. 

Wordt Milli Görüş overbodig als de politieke scholing van Turkse-

Nederlanders voltooid is? Een derde factor tenslotte waardoor de 

politieke pacificatie van de moskeeorganisatie veroorzaakt kan zijn, zou 

te maken kunnen hebben met een zeer dynamiserende en veeleisende 

(demanding) islam-interpretatie van deze beweging in het verleden, 

die op den duur tot vermindering van de participatie heeft geleid. De 

vraag is: worden kaderleden door het referentiekader van het 

islamitisch sociaal denken overvraagd, of overvragen zij – door 

internalisatie van het islamitisch sociaal denken - wellicht zichzelf. 
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Epiloog 
 

Turkse islamitische organisaties zijn geen willekeurige verzamelingen 

van mensen, maar zijn gemeenschappen die een traditie levend 

houden. De nieuwe generatie (jongeren) wordt verbonden aan 

datgene wat door de tijd en ruimte heen doorstroomt. Dit proces van 

‘verbonden raken ’ met datgene wat als traditie doorstroomt bij 

MGAW, krijgt veel nadruk in de gesprekken met de geïnterviewde 

kaderleden, en zorgt ervoor dat de participanten uit de verschillende 

doelgroepen zich evenwichtig kunnen ontwikkelen, balancerend 

tussen de geseculariseerde wereld buiten en hun godsdienstige 

wereld binnen, tussen zorg en hoop, tussen het nieuwe en onbekende 

en het oude vertrouwde, tussen (trans)nationale verbanden en 

intieme relaties op wijkniveau, tussen ‘dun’ en ‘dik’ vertrouwen. Dat 

zoeken naar een evenwicht in het bestaan, helpt om niet uit de 

samenleving te vallen en daarmee uit de tijd waarin ze leven. Zij stellen 

van zichzelf dat ze puriteins te zijn, ze vinden de bronnen van de islam 

belangrijk en beseffen dat ze in de Nederlandse samenleving eigenlijk 

aan de marge van de samenleving zitten. Het is met behulp van de 

traditie, die hen verbindt met het voorgaande, de doorgaande traditie 

waarin menselijke ervaring er toe doet en van waarde is, dat ze hun 

positie in de samenleving bepalen. Die positie is een ankerpunt voor 

een migrant die in een nieuwe kosmopolitische omgeving het gevoel 

van eigenwaarde niet kwijt wil raken. “ik besta ook” en “ik wil 

bijdragen aan deze samenleving” getuigt van de kracht van die eigen 

waarde. Dit proces is uitermate belangrijk voor kwetsbare 

bevolkingsgroepen.  

Als onderzoeker raakte ik in toenemende mate onder indruk 

van dit bestaan en inzet van de bestuurders en vrijwilligers van de 

MGAW-collectiviteit in een achterstandswijk in een kosmopolitische 

stad als Amsterdam. Mijn betrokkenheid heeft succes maar echter ook 
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spanningen met zich meegebracht zoals ik die in het 

Methodologiehoofdstuk heb beschreven. Omdat ik mensen kende, 

ontstonden er bepaalde verwachtingen over de wederzijdse rollen. Bij 

de kaderleden stond een beeld dat de onderzoeker voorbij zijn 

onderzoekersrol ook betrokkenheid diende te tonen voor de 

ontwikkeling van de MGAW. Ik betrapte mij gedurende 

onderzoeksproces dat ik een onderbewuste verwachting had dat de 

MGAW niet moeilijk moest doen en mij toegang zou moeten verlenen 

voor ‘alles’ wat ik nodig heb. Tegengevallen stelden teleur en hielden 

mij erg lang bezig. Illustratief hiervoor zijn de introductie van mij als 

onderzoeker bij de Vrouwenvereniging waarbij een oude bekende mij 

bewust vermeed evenals de focusgroep waar twee derde van de 

uitgenodigden niet kwam opdagen.  

Ondanks de trouwe toewijding, de aanwezigheid en de inzet 

van deze kaderleden, is de situatie van hun doelgroepen in 

Amsterdam-West niet zoals deze kaderleden zich dat zouden wensen. 

Zoals in de wijkwandeling in het derde hoofdstuk is geschetst, leiden 

de mensen in de wijk Bos en Lommer, en vooral in de Kolenkitbuurt 

waar MGAW en het merendeel van haar achterban gehuisvest is, 

maatschappelijk gezien nog steeds een kwetsbaar bestaan. Wat als 

toegevoegde waarde zou beschouwd mogen worden, is de ervaring 

van de participanten in deze arbeidersbuurt met een onherbergzaam 

kwetsbaar bestaan. Ik observeer in de context van Amsterdam-West 

dat de participanten van MGAW een gemeenschap ervaren. In 

alledaagse handelingen zoals samen koffie of thee drinken, samen 

ontbijten, samen bidden, samen feesten, elkaar begroeten. Allemaal 

activiteiten die helpen vorm te geven aan being in the world van een 

religieuze minderheidsgroep. Zij zijn ‘het water’ van MGAW, in ‘de 

kom’ van Amsterdam-West. Dit onderzoek heeft een tipje van de sluier 

opgelicht, een kijkje in de keuken gegeven van de inspiraties en 

motivaties voor zowel de activiteiten intern als de activiteiten 



263 
 

extern. Mijn onderzoek laat zien dat er meer is dan men zo op het 

eerste oog ziet. Wanneer aandachtig wordt gekeken, is er een 

dynamische gemeenschap te zien die verweven is met de omringende 

wijk-, stads- en samenlevingscontext en die in deze context een 

veerkrachtig bestaan heeft kunnen opbouwen. 
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Summary  

 

Water and the Bowl - Social Thought and Actions of Leaders 

and Volunteers of a Turkish Mosque Organization in 

Amsterdam  

 

Muslim citizens currently account for more than five percent of the 

Dutch population. This population group – which mainly has a non-

Western origin – has become an integral part of Dutch society over the 

past decades, through a process of interaction with the surrounding 

society. In large and medium-sized cities, mosque organizations were 

founded to provide for religious needs. Gradually, mosques have 

gained new functions, namely social ones.  

Community building is an essential part of the Muslim faith. 

The call to gather, to form a group and to look out for each other is not 

only part of theological teaching in the Islamic tradition, but is also 

anchored in rituals and institutions including mosques. From the 

Muslim point of view, community building is the embodiment of a part 

of the religious conviction. However, group formation on religious 

grounds is interpreted differently by the outside world than by the 

members of the group itself. From the point of view of the outside 

world, this community formation displays characteristics of the 

formation of parallel societies. Here the Dutch integration politics is at 

odds with the community-building activity of, for example, Turkish 

mosque organizations. Secondly, several legitimate motivations for 

action exist, not just one. People have different ways to legitimize their 

actions and walk different paths that connect them to their living 

environment, with their neighbourhood, city, and society. Mosque 

communities therefore have their own ways in which they determine 

and legitimize their place in society. However, we do not know exactly 
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what these ways are, how mosque communities work on positioning 

themselves in society, how they interact with the world around them, 

and how they interpret the social meaning of mosque organizations 

for their own participants and for the surrounding society. 

This study investigates the meaning of participation for volunteers in 

a Turkish mosque organization in a disadvantaged area of Amsterdam. 

The research question is: What causes the leaders and volunteers of 

a Turkish mosque organization in Amsterdam to be socially active – 

both inside and outside their mosque organization?  

 

Chapter one focuses on the research topic, the motivation for the 

research and the purpose of the research. Various studies about 

Islamic organizations are available in the Netherlands. The research 

results are contradictory however. There are researchers who find that 

there is a positive relationship between participation in an Islamic 

faith-based organization and the social cohesion of society, and 

researchers who critically question such positive outcomes. In Dutch 

society, the dominant migration debate strongly emphasizes the 

misadaptedness of the individual migrant (CBS 2012). The perceptions 

about different groups of migrants – such as Turks – that circulate in 

society, are coined by researchers as negative and problematic 

narratives, which bear witness of stagnation, underdevelopment and 

failures in the integration process. From the perspective of the 

dominant integration debate, the integration of Turkish migrants has 

failed. The Turkish Islamic organizations are being held responsible for 

what is seen as the isolation of Turkish-Dutch citizens from society and 

the emergence of a parallel society. Due to past research, we know 

that mosques and related organizations and networks, in addition to 

their main tasks such as providing religious services and accompanying 

‘rites of passage’, also devote themselves to organizing various social 

activities. How Turkish mosques and related organizations enhance 
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the participation, trust development and reciprocity of their members 

and participants has not been taken into account in previous 

conducted studies of the Turkish community; the answer still remains 

unknown. Nor it is known how volunteers give meaning to their social 

efforts and their way of ‘being in the world’. The present study focuses 

on the narratives, perspectives, value orientation and attitudes of 

leaders and key persons in the mosque organization “Milli Görüş 

Amsterdam-West”(further abbreviated as MGAW). 

Chapter two describes the methodology of this study. Starting 

point of the research is the perspective of volunteers occupying 

leadership positions in MGAW (further called “leaders” in this 

summary). I am interested in the meaning that these leaders in the 

MGAW assign to their social efforts. Therefore, I opted for an 

ethnographical study, in which interviews and participatory 

observations form the important data collection techniques. In order 

to conduct the field research, I chose to do a case study on the mosque 

organisation MGAW for two particular reasons. First of all, this study 

had to elaborate on previous studies and related projects performed 

in Amsterdam-West, in which I participated during the period 2004-

2012. Previous studies concerned: poverty research in Bos and 

Lommer, food aid in Amsterdam-West, interreligious dialogue in Bos 

and Lommer (BLIB), enhancement of expertise training and 

conferences relating to volunteer work in Bos and Lommer. The 

second reason was the socially active character of the Milli Görüş 

movement, a Turkish Islamic movement the MGAW is affiliated with. 

Besides religious-spiritual activities, the MGAW, as a mosque 

organization, initiates a variety of other forms of social care, as well as 

community development initiatives and social-cultural work. The 

research is qualitative in nature: data were constructed in interviews 

and through observations of four sub-organisations of the MGAW. I 

focused on certain participants in the mosque organization, namely 
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the volunteers who had been intensively active in the MGAW for a 

certain period. Research took a total of five years. After a thorough 

literature review, the data were collected over a three-year period 

using the techniques of participatory observation, interviewing and 

document analysis at the level of the individuals and at the level of 

networks pertaining to this mosque organization.  

Chapter three provides a picture of the mosque and its 

environment, based on impressions obtained from neighbourhood 

walks and participatory observations during my fieldwork. The MGAW 

is located in the neighbourhood called the “Kolenkitbuurt” (the “coal-

scuttle neighbourhood”) and has about a thousand members and 

more than fifteen hundred visitors a week. The “Kolenkitbuurt” is the 

most multi-ethnic neighbourhood of Bos and Lommer, one of the 

suburbs of Amsterdam-West. Due to social, economic and educational 

problems, Bos and Lommer was included in the list of the forty most 

disadvantaged districts of the Netherlands by the Dutch national 

government in 2007. About 8.500 members of the Turkish community 

in Amsterdam-West, a district with a total of 135.000 inhabitants, are 

familiar with the MGAW.  The MGAW consists of four sub-

organizations: the Mevlana mosque, the women association “Hilal-

Basak” (“Crescent and Corn Plant”), the youth-centre MGT and the girl 

division “Katre-i Hilal” (“Shining Crescent”). Every sub-organisation of 

this grassroots organization has a board composed of twelve members 

who are the same time volunteers in the MGAW. In addition, the 

Mevlana mosque functions as a neighbourhood mosque for non-

Turkish Muslims in the district, especially for local residents of 

Moroccan origin.  

Chapter four provides a picture of leaders and other 

volunteers in the MGAW who were interviewed. Their world is seen 

through their eyes. Based on the interview material, portraits of 

leaders and other volunteers were made. The majority of the 
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volunteers have been active members of the MGAW for more than a 

decade. We read in the portraits that these leaders and other 

volunteers are active inside and outside their mosque organization. 

The activities of the volunteers are results of the interviewees’ 

interpretative framework: they experience the forceful social reality in 

Amsterdam-West, and have a religion-based view of society in which 

a close community and neighbourhood life play a central role. The 

interviewees act to that imaginary community where that kind of life 

becomes their partial reality. Each of them sees a close relationship 

between their participation in the MGAW and their religious beliefs.  

In chapter five the data are presented, followed by a 

presentation of the results of the data analysis. The instrument with 

which the data were analysed, is also described. Study of the activities 

both inside and outside of the MGAW participation area, of the 

motivations and reasons of leaders and other volunteers to organize 

activities, and of the meaning given to participation provided insight. 

The leaders and volunteers who were interviewed gave a certain 

meaning to their work for/at MGAW. They think they would feel 

useless if they would not volunteer. The conviction of believers that 

there might be an afterlife and that all people will be held accountable 

for what they did on earth, can be seen as one of the inspiration 

sources for their social efforts. Allah is a god who holds them 

accountable for all their actions, here or in the afterlife. Their god 

encourages them to be meaningful to others. In their subjective 

theology not only the vertical line between them and God is of 

importance, but also the horizontal line, the line between people. The 

sincerity of the indifferent, selfish man is heavily doubted.  

The motives of the interviewed volunteers for doing social 

efforts can be divided into theological and social motives. Theological 

motives focus on accountability in the afterlife (hesap), on the reward 

for good works (sevap) and on the satisfaction of God (fi 



284 
 

sabilillah/Allah rizasi = pro deo). These motives are recurring 

arguments in the stories told by these respondents about why they 

commit themselves socially. These religious concepts function for the 

respondents of the MGAW as a source of strength and give them 

energy for, and during their social commitment. In addition to spiritual 

motives, there are also social motives. One of the findings concerns 

social awareness as one of the main incentives for the altruistic 

behaviour of these volunteers. It is important for them to mean 

something to society. Volunteer work in and out of the mosque gives 

them satisfaction. They are very driven, with heart for their volunteer 

work; they are idealistic and have a strong sense of duty. The 

interviewed volunteers consider volunteering at the mosque as an 

asset and also as their duty. In addition, they experience it as a source 

of pleasure and happiness. Although the volunteering costs them a lot 

of time and money, the respondents see serving their fellow men as a 

sign of virtue. In the way the leaders and other volunteers perform 

their work, we  encounter features of the so-called theory of presence. 

These leaders are ‘present’ in a practically oriented way in their 

community, in the midst of their target audience. They are open to, 

and make time for participants in the mosque activities.  

Chapter five describes how leaders and other volunteers in the 

MGAW view, interpret and legitimize their participation. Chapter six 

focuses on that topic as well, but from a theoretical perspective. The 

voluntary participation and the meaning assigned to social 

commitment are reflected upon by using theoretical concepts 

elaborated for the study of volunteer work in faith-based 

organizations. The interviews provided me with insight into motives of 

leaders and other volunteers that relate to bonding and bridging, two 

major theoretical concepts from theory on social capital. Listening to 

the stories of these active volunteers in the MGAW, there is no reason 

to suspect that the MGAW would not fulfil a meaningful role in the 
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bonding and bridging of the social capital of these individuals, as is the 

case with various other faith-based organizations discussed in national 

and international studies. 

In the concluding and reflective chapter, chapter seven, it is 

shown that the motives for respondents to participate in the mosque 

are, first of all, religious in nature. The religious upbringing and belief 

system of the respondents appear to function as a drive for their 

activities as members of committees and as volunteers within and 

outside the Islamic faith community. This kind of self-organization on 

behalf of migrants empowers migrants in their relation with the 

outside community and opposes alienation. Nevertheless, their 

engagement with the surrounding society arises in its own way, in a 

way that is not recognized within the dominant integration debate. 

The commitment on behalf of migrants to the surrounding society – in 

this particular case, leaders in the MGAW –comes into being in a way 

and takes on a form that is, so far, not recognized and acknowledged 

in that debate. Here lies the core of the controversy. My research 

shows that bonding, the creating of a web of internal networks, is 

important to initiate relationships outside the mosque (bridging). The 

mosque organization is, first of all, the channel through which the 

social commitment of this particular group takes shape. It is a place 

where people find inspiration, experience community and gain 

citizenship skills. Although leaders in the MGAW sometimes find little 

reason to occupy themselves with people outside of their own 

community, this does not lead to isolation and disconnection from 

society – contrary to what the current integration discourse 

presupposes. The internal cohesion does not lead to ‘an opting out of 

society’, but to an external orientation towards a socially vulnerable 

target group, in their neighbourhood, in the midst of Amsterdam city. 

The mosque society adapts itself to the environment in which it is 

located and responds to the needs that occur in that area. The water 
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adapts itself to the shape of the bowl. The findings of my field research 

do not validate the concerns that exist about the rising of a parallel 

society on behalf of the Turkish community, and the alleged negative 

role of the Turkish mosque organizations. Secondly,  the participation 

in MGAW establishes networks of trust and reciprocity. Within those 

networks, volunteers occupying leadership positions are able to 

develop empathy for others who sometimes live in difficult 

circumstances, and to provide support to them on the basis of that 

empathy. They develop their own presence-approach as practical 

wisdom. Thirdly, Islamic social thinking provides a framework for the 

legitimization of their participation. Islamic social thinking gives 

coherence to the achievements that enable participation, makes it 

meaningful, confers validity on it and feeds the selfless attitude of the 

volunteers. Fourthly, we notice the socializing meaning of the MGAW. 

As a mosque organization, the MGAW provides links between two 

forms of socialization. On the one hand, socialization in the mosque 

community with its own Islamic social thinking, which is a familiar 

reference framework. On the other hand, the socialization in the 

neighbourhood and in the city. The first form of socialization turns out 

to be the stepping stone to the second. In this way, participation in the 

MGAW fulfils a citizenship-building function. Participation at MGAW 

offers the opportunity to develop basic social skills such as learning to 

hold meetings, listening to others, asking questions, constructing 

arguments, and learning to negotiate and compromise. Fifth, there are 

two movements that counteract the vulnerability of the participants 

in the mosque activities. On the one hand, the movement of 

empowerment which enables the participants to discover their own 

strength, with the Islamic tradition and Turkish culture as sources of 

inspiration. On the other hand, there is an effort to eliminate social, 

economic and educational deficiencies in the target group. The leaders 

in the MGAW who were interviewed give shape to the mosque society 
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of MGAW and, through their attention and the time they selflessly 

make available, build a resilient existence within its social network. 

Sixth, the mosque organization, in the perception of interviewees, 

serves as a complementary facility for welfare, care, education and 

leisure activities in Amsterdam-West.  

In summary and in final conclusion, the process of ‘getting 

connected’ to what flows as a tradition through MGAW ensures that 

leaders and participants in the mosque activities (of the different 

target groups) undergo a balanced development  –  striking a personal 

balance between the secular world outside and their religious world 

within, between care and hope, between the new and unknown and 

the old familiar, between (trans)national relationships and intimate 

neighborhood-level relationships, between "thin" and "thick" trust. 

This search for equilibrium in existence helps them not to fall out of 

society and hence out of the time in which they live.  
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Samenvatting 

 

Water en de kom – over leven in een moskeegemeenschap in 

Amsterdam 

 

Ruim vijf procent van de Nederlandse bevolking bestaat uit moslims. 

Deze bevolkingsgroep die voornamelijk een niet-westerse herkomst 

heeft, is in de afgelopen decennia een integraal onderdeel van de 

Nederlandse samenleving geworden, in een proces van interactie met 

de omringende samenleving. In grote en middelgrote steden zijn 

moskeeorganisaties opgericht om in de eerste instantie in religieuze 

behoeftes van de moskeegangers te voorzien. Moskeeën hebben 

geleidelijk nieuwe functies bijgekregen, onder meer maatschappelijke 

participatie functies. Godsdienstige organisaties worden opnieuw 

gepositioneerd als maatschappelijke middenveld. Deze organisaties 

vervullen naast spirituele functies ook maatschappelijke functies en 

socialiseren hun participanten (van de Donk et al., 2006; Johnson, 

2002). In een grootschalig Europees onderzoek naar de rol van 

levensbeschouwelijke organisaties bij de bestrijding van sociale 

uitsluiting worden deze maatschappelijke functies van 

levensbeschouwelijke organisaties bevestigd en verder gespecificeerd 

(Dierckx et al., 2009). Uit dat onderzoek blijkt de levensbeschouwelijke 

organisaties (Faith-Based Organisations), inclusief de islamitische, 

maatschappelijke diensten verlenen aan individuen en groepen die 

behoren tot eigen achterban - voor zo ver ze die hebben - maar ook 

aan doelgroepen buiten de eigen achterban, zowel professioneel, 

gestructureerd als ongestructureerd en in stilte. Het bieden van hulp 

en steun vindt plaats zowel binnen de kaders van de verzorgingsstaat, 

maar ook daarbuiten. Hierbij valt te denken aan de onderwerpen en 

aan doelgroepen die buiten het blikveld van de verzorgingsstaat 
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vallen, of aan hulp of steun die een (lokale) overheid niet wil of mag 

geven. Opvallend is dat deze maatschappelijke rol van 

levensbeschouwelijke organisaties in het dominante integratiedebat - 

in Nederland in het geval van moskeeën – er niet toe lijkt te doen. Men 

vreest dat moskeeorganisaties integratie belemmeren (Sunier & 

Landman, 2014). Een discussie over het omgaan met deze 

ontwikkelingen wordt zowel maatschappelijk als wetenschappelijk 

relevant. 

Gemeenschapsvorming is een wezenlijk onderdeel van het 

geloof van moslims. Dit blijkt uit de koran, het heilige bronboek van de 

islam, die oproept om zich te verzamelen, een groep te vormen en oog 

te hebben voor elkaar. Dit appél maakt in de islamitische traditie niet 

alleen onderdeel uit van de theologische leer, maar is ook verankerd 

in rituelen en instituten waaronder moskeeën. Vanuit de 

moslimperceptie is de gemeenschapsvorming met andere woorden de 

belichaming van een deel van de religieuze overtuiging. De 

groepsvorming op religieuze gronden wordt echter door de 

buitenwereld anders geïnterpreteerd dan door de leden van de groep 

zelf. Vanuit de perceptie van de buitenwereld vertoont deze 

gemeenschapsvorming de kenmerken van de parallelle 

samenlevingen. Hier staat de Nederlandse integratiepolitiek op 

spannende voet met de gemeenschapsvormende activiteit van 

bijvoorbeeld Turkse moskeeorganisaties. Bovendien hebben mensen 

verschillende manieren om hun handelen te legitimeren en 

bewandelen verschillende wegen die hen verbinden met hun 

leefomgeving, met hun buurt, stad en de samenleving. 

Moskeegemeenschappen hebben dus eigen manieren waarop zij hun 

plaats in de samenleving bepalen en dat legitimeren. Dit onderzoek 

bestudeert de betekenis van de participatie in een Turkse 

moskeeorganisatie in een volksbuurt in Amsterdam. 
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Het eerste hoofdstuk zet de thema, de problematiek, de 

onderzoeksvraag en de doelstelling van het onderzoek uiteen. Al 

decennia lang gaat het debat over de ‘Turkse islam’ in Nederland over 

een beeld dat die Turkse groepsvorming rond moskee kenmerken 

vertoont van een parallelle samenleving. De manier waarop in dit 

debat integratie wordt gedefinieerd, is geproblematiseerd. 

Geconstateerd is dat er in dat debat men zich niet beperkt tot de 

beschrijving van de groepsvorming, maar men zich normatief opstelt 

en de nadruk legt op de onwenselijkheid van zo’n parallelle 

samenleving. Het religieus perspectief op groepsvorming wordt in het 

integratiedebat als niet legitiem gezien. Gesteld is dat er door de 

groepsvorming op religieuze gronden als ‘parallel’ te bestempelen, en 

in het geval van moslims a-priori ook als onwenselijk, (minderheids-

)religie onder druk komt te staan. Die stelling is onderbouwd met de 

argument dat het vinden van een plaats in de samenleving en de 

ervaring van thuis-zijn in die samenleving veel complexer is dan de 

heersende opvattingen over integratie stelt. Moslims geloven dat ze 

een deel van hun religieuze opdracht verwezenlijken wanneer ze 

individueel en in groepen betrokken zijn op de ander (Hanafi, 2001). 

Het integratie-discours vertrekt bovendien vanuit de dominante groep 

en is uitsluitend probleemgericht, zoals Baart (2001) het beschrijft en 

is daarmee ‘interventionistisch van aard’. De verhalen van migranten 

als kwetsbare groepen worden gezien, om in termen van Baart (2001) 

te spreken, als vertellingen over problemen, stagnaties, 

onderontwikkeling en mislukkingen. Geconcludeerd is dat wij als 

onderzoekers geconfronteerd worden met een leemte in onze kennis 

vanuit een insider-perspectief over de sociaal-maatschappelijke 

betekenis van de moskee en aanverwante zelforganisaties in oude 

stadsbuurten in Nederland; buurten waar bewoners met een 

migratieachtergrond met verschillende daarmee samenhangende 

problemen zich staande moeten weten te houden. Wat ik in dit kader 
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heb onderzocht is de vraag op welke manieren mensen zelf in de 

moskeeorganisaties hun handelen legitimeren, er betekenis aan 

geven, en welk handelingsrepertoire zij ter beschikking hebben. 

Zonder de pretentie te hebben de bevindingen van de 

integratieonderzoekers te weerleggen dan wel te bevestigen, wil mijn 

onderzoek het waardensysteem inzichtelijk maken dat ten grondslag 

ligt aan participatie op buurtniveau van leden van een Turks-

islamitische moskeeorganisatie. Onder participanten versta ik de 

groep die zich bewust identificeert met en zich inzet voor een Turkse 

islamitische organisatie. In mijn onderzoek zijn dat de actieve 

vrijwilligers / kaderleden. De onderzoeksvraag die centraal staat en die 

als kompas dient om enig inzicht te krijgen in die manieren, 

wereldbeelden, betekenissen, is als volgt geformuleerd: Wat maakt 

dat de kaderleden van een Turkse moskeeorganisatie zich 

maatschappelijk inzetten - binnen en buiten de moskee? 

 

De methodologie van dit onderzoek is verantwoord in 

hoofdstuk twee. In verband met de onderzoeksvraag is er gekozen 

voor etnografisch onderzoek, waarin interviews en participerende 

observaties de belangrijke dataverzamelingstechnieken vormen. 

Dataverzameling in het veld heeft vijftien maanden geduurd. 

Hoofdstuk drie beschrijft de wijk en de buurt als context van 

de moskee. De voornaamste techniek om die context te beschrijven is 

de buurtwandeling (Blokland-Potters, 1998). De impressie van de 

wandeling door de buurt en het bezoek aan die moskeeorganisatie 

staat in dit hoofdstuk uitvoerig beschreven.  

Het veldonderzoek wordt gepresenteerd in hoofdstuk vier. De 

focus ligt op ervaringen van de kaderleden van de moskeeorganisatie 

Milli Görüş Amsterdam-West. Het interview-materiaal is in 

verschillende stappen geanalyseerd, op grond waarvan ‘portretten’ 

van kaderleden zijn geschreven. Deze portretten zijn eerst inductief en 
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in tweede instantie met behulp van theoretische concepten 

geanalyseerd. Daarbij wordt ingegaan op de activiteiten die zijn 

ondernomen door de kaderleden, op de verbanden waarin de 

kaderleden participeren en op de hun motivatie en inspiratie daarbij.  

Hoofdstuk vijf geeft de analyse en de resultaten weer. Het 

islamitisch sociaal denken als betekenisverlenend kader is van belang 

gebleken voor het Verstehen van de data. De geïnterviewde 

kaderleden geven betekenis aan hun vrijwillige maatschappelijk inzet 

in termen die op het islamitisch sociaal denken rijmen. Dat is het 

referentiekader van waaruit deze kaderleden betekenis geven aan hun 

vrijwilligerswerk. De waarden die in het oog springen zijn 

verantwoordelijkheid (muhasebe), goede daden (hayır, sevap), 

welgevallen van God (Allah rızası), barmhartigheid (merhamet), 

betrouwbaarheid (güven / emanet). Wat kenmerkend voor deze 

kaderleden blijkt te zijn, is de directe relatie tussen hun 

levensbeschouwing en hun verhouding tot de omgeving. Die 

verhouding kenmerkt zich door het geloof in een maakbare 

samenleving, door hun grote inzet voor verbetering van die samenleving 

en een positief mensbeeld. Die verhouding is geïnspireerd door hun 

geloof, en in dat geloof neemt hoopvolle verwachting een centrale 

plaats in.  

Hoofdstuk zes brengt dat op hoger niveau door de resultaten 

van de inductieve analyse met behulp van theoretische concepten te 

bespreken. Hier wordt gebruik gemaakt van de relevante concepten 

uit theorieën over de ontwikkeling van sociaal-kapitaal en de 

presentietheorie.  

De maatschappelijke situatie van de doelgroep (armoede, 

onderwijs, uitsluiting) maar ook de culturele situatie van de doelgroep 

(‘verdwalen’ van sommigen in de doelgroep, problematische 

identiteitsontwikkeling van jongeren) motiveert de kaderleden voor 

hun vrijwilligers- werkzaamheden. Naast identificatie heeft het 
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vrijwilligerswerk van de geïnterviewden ook emancipatoire betekenis, 

zowel voor hen zelf als voor hun doelgroep. Als de doelgroep, vooral 

jongeren volgens de kaderleden, vrijwilligerswerk zouden doen, 

worden zij gesocialiseerd in de religieuze cultuur van de 

moskeegemeenschap en leren zij communicatieve vaardigheden te 

ontwikkelen. De kaderleden zelf hebben de kracht van die manier van 

participatie, socialisatie en emancipatie in hun eigen biografie 

bewezen - het is dus een geproefde manier. Zonder uitzondering zijn 

alle geïnterviewde kaderleden ervan overtuigd dat de 

maatschappelijke participatie van hun doelgroep nodig is voor de 

verdere ontwikkeling en het verkrijgen van een betere positie in de 

samenleving, en dat zij die doelgroep daartoe moeten stimuleren – 

wat de kaderleden ook daadwerkelijk doen als rolmodel. Dit doel dat 

ze nastreven, motiveert ze. 

De presentie-benadering is een tweede kenmerk van de 

werkwijze van de kaderleden. De kaderleden zijn onvoorwaardelijk 

aanwezig in hun verenigingen. Dit krijgt in hun manier van werken 

vorm door er veelvuldig te zijn, tijd en geduld te hebben bij complexe 

problematieken die niet snel te veranderen zijn, door veel aandacht te 

schenken aan hun doelgroep, door dienstbaar te zijn aan de populatie, 

en door als rolmodel te functioneren. Ze stellen zich open voor vragen 

van de doelgroep, luisteren, zoeken naar kracht van de doelgroep.  

Een derde kenmerk is dat de kaderleden de tijd nemen om 

‘vertrouwen’ te laten groeien. Betrouwbaar zijn vinden ze een 

voorwaarde om het vrijwilligerswerk vanuit de moskee te mogen 

verrichten.  

 Een vierde kenmerk is dat ze grenzen overstijgen. In dit type 

handelen, overstijgen ze de grenzen en de belangen van hun eigen 

gemeenschap en krijgt de omringende samenleving een andere 

betekenis, de betekenis van een groter geheel waar de moskee 
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gemeenschap onderdeel van is en waar de moskeegemeenschap een 

bijdrage aan heeft te leveren.  

Een vijfde belangrijk kenmerk van de manier van werken van de 

kaderleden is dat ze problemen zien, benoemen en doelgericht 

aanpakken. In die doelen staan de vragen, behoeften en welzijn van 

de leden van hun eigen gemeenschap voorop. De kaderleden van de 

bestudeerde moskeeorganisatie zijn aanwezig in hun gemeenschap, 

zien wat die gemeenschap op buurtniveau bezighoudt, wat hun vragen 

en behoeften zijn. Die behoeften en vragen van de doelgroep zetten 

de kaderleden aan het werk zowel binnen en als buiten hun 

gemeenschap. Ze laten zich daarbij inspireren door islamitische sociale 

waarden. Religieuze inspiraties vervullen tevens een legitimerende rol 

van deze maatschappelijke inzet. Zij doen met de omringende 

samenleving mee vanuit hun eigen perspectief en het daarbinnen 

geldende mens- en wereldbeeld.  

In het conclusie- en reflectie-hoofdstuk, hoofdstuk zeven, tot 

slot worden de onderzoeksvragen beantwoord en wordt gereflecteerd 

op de betekenis van de resultaten van het onderzoek. 

De moskee houdt moslims gevangen in een web van interne 

netwerken van een parallelle samenleving, die een belemmering 

vormt daar buiten netwerken aan te gaan, althans zo luidt het 

dominante integratiediscours de laatste jaren in Nederland. Mijn 

onderzoek laat zien dat aan de participatie in de moskeeorganisatie 

verschillende betekenissen door de geïnterviewde kaderleden worden 

toegekend. Bonding, het web van interne netwerken, is belangrijk, 

juist om relaties buiten de moskee (bridging) aan te kunnen gaan. De 

moskeeorganisatie is ten eerste het kanaal waarlangs de 

maatschappelijke inzet van deze bepaalde groep vorm krijgt. Het is een 

plek waar mensen inspiraties op doen, gemeenschap ervaren en 

burgerschapsvaardigheden opdoen. De participatie aan MGAW brengt 

ten tweede netwerken van vertrouwen en wederkerigheid tot stand. 
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Zij ontwikkelen hun eigen presentiebenadering als praktische wijsheid. 

Ten derde biedt het islamitisch sociaal denken een kader voor de 

legitimatie voor hun participatie. Islamitisch sociaal denken geeft aan 

de verworvenheden, die de participatie mogelijk maken, een 

samenhang, maakt het betekenisvol, verleent er geldigheid aan en 

voedt hun onbaatzuchtige aanwezigheid. Ten vierde zien we de 

socialiserende betekenis, een dubbele socialisatie. Enerzijds is dat 

socialisatie in de moskeegemeenschap met het haar eigen islamitisch 

sociaal denken als vertrouwd referentiekader, en anderzijds is dat de 

socialisatie in de wijk en in de stad. Dit laatste is tevens een 

burgerschapsvormende functie. Ten vijfde zijn er twee bewegingen 

waar te nemen die de kwetsbaarheid van de participanten van de 

moskee tegengaan. Enerzijds de beweging van empowerment 

waardoor eigen kracht ontdekt wordt, met de islamitische traditie en 

de Turkse cultuur als bronnen van inspiratie. Anderzijds is er de inzet 

om tekorten bij de doelgroep weg te werken. De geïnterviewde 

kaderleden geven vorm aan de moskee-samenleving van MGAW en 

bouwen daar binnen, door hun aandacht en de tijd die ze onbaatzuchtig 

beschikbaar stellen, een veerkrachtig bestaan op. Ten zesde fungeert 

de moskeeorganisatie, in de perceptie van de geïnterviewden, met 

haar activiteiten als een complementaire voorziening voor welzijn, 

zorg, educatie en vrijetijdsbesteding in Amsterdam-West.  

De kaderleden die bridgingsactiviteiten ondernemen, zijn 

zonder uitzondering allemaal kaderleden die tevens een krachtige 

bonding binnen de eigen gemeenschap hebben ontwikkeld. Mijn 

onderzoek laat zien dat in tegenstelling tot het gangbare 

integratiediscours verbinden en bruggen bouwen samen gaan. 

Verbondenen bouwen bruggen, en bruggen bouwen verbindt. Zoals 

eerder gesteld, doen zij mee vanuit hun eigen perspectief en het 

daarbinnen geldende mens- en wereldbeeld. In het engagement is de 

moskee een onmisbare partner voor de wijksamenleving, vooral in 
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haar diaconale rol, en blijft dat mede door de onvermoeibare inzet van 

de kaderleden. Deze kaderleden putten kracht uit de manier waarop 

traditie en de bijbehorende taal hen ter beschikking is gesteld en 

geven dat al doende door; het is hen voorgedaan en zij doen het na in 

de hun kenmerkende praktijken. Zij vormen ‘het water’ dat een 

veerkrachtig bestaan mogelijk maakt voor de leden van MGAW in ‘de 

kom’, de context van de Kolenkitbuurt, in het stadsdeel Amsterdam-

West van de kosmopolitische stad Amsterdam.  
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Özet 

 

Su ve kab – Amsterdamda bir cemaatin yaşamı üzerine 

 

Hollandada onaltıbuçuk milyon nufusun yüzde onu göçmenlerden 

oluşuyor ve bunu üçte ikisini müslümanlar oluşturuyor. beşyüz bin 

civarındaki nufusuyla Türkiye kökenli göçmenler müslüman nufusun 

yüzde ellisine yakın paya sahipler.  

Genellikle Batı dışı bir arka planı olan bu topluluk geçen onlu yıllarda 

kendisini kuşatan toplumla etkileşim sürecinden geçerek Hollanda 

toplumunun entegre bir parçası haline geldi. Hollandanın büyük ve 

orta ölçekli kentlerinde işçi dernekleri ve camiler etafında 

kümelendiler. Dernekler mahalli sosyal-politik işlev görürken, 

camilerde manevi ihtiyaçları gideriyorlardı. Göç araştımralı 

literatründe öne çıkan ortak bulgu, göçmenlerin ikinci kuşak 

çocuklarından itibaren göçmenlikten yerleşik hayata geçmeleri ve 

özellikle camilerin işlevlerine zamanla toplumsal işlevlerin yüklendiği 

bulgusudur ( Rath et all. 2001).  

Bu çalışmada söz konusu toplumsal işlevler üzerine lider kadro 

ve gönüllü çalışanların inşa ettikleri anlamlar dünyasını inceledim.    

Hollandada dini kuruluşlar birey ve toplum ya da birey ve 

devlet arasında orta bir alan olarak yeniden konumlandırılıyorlar. Bu 

kuruluşlar manevi işlevlerinin yanısıra katılımcılarının 

sosyalleşmesinede katkıda bulunuyorlar (van de Donk et al., 2006; 

Johnson, 2002). Toplumsal dışlanmaya karşı mücadelede dini 

kuruluşların rolü üzerine yapılan kapsamlı bir Avrupa arastırmasında 

bu kuruluşların toplumsal fonksiyonları specifize edilerek teyid ediliyor 

(Dierckx et al., 2009). O araştırmada ortaya çıkan sonuç islami olanda 

dahil, dini kuruluşların (Faith-Based Organizations) kendi tabanlarına 

ait birey ve gruplara ve kendi tabanları dışındakilerine hem 

profesyonel ve sistemli, hemde gelişigüzel ve sessiz olarak sosyal 
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hizmetler  vermekte oldukları şeklindedir. Yardım ve destek hem refah 

devleti çerçevesinde hem onun dışında gerçekleşiyor. Buna örnek 

olarak refah-bakım devletininin ufku dışına düşen temalar ve hedef 

gruplar gösterilebilinir. Dini kuruluşların bu sosyal rolü dominant 

entegrasyon tartışmasında kaale alınmıyor. Cami kuruluşlarının 

entegrasyonu engelleyeceğinden korkuluyor (Sunier & Landman, 

2014). Bu gelişmeler üzerine bir tartışma hem bilimsel hemde 

toplumsal açıdan önemlidir.  

Bir araya gelmek, toplanmak, cemaat halinde yaşamak 

müslüman inancının bir parçasıdır. Toplanmaya, grup kurmaya ve 

insanlarla ilgilenmeye çağıran islamın kutsal kaynağı olan kurandan 

anlaşılandır bu.  İslam geleneğinde bu çağrı, sadece ilahiyat bilgisinin 

bir parçası olmakla kalmayıp aynı zamanda rituellerde ve cami gibi 

kurumlarda yankı bulmuştur. Bir müslümanın algılamasında biraraya 

gelmek, cem olmak, cemaat olmak onun inancının bir bileşeninin vucut 

bulmasıdır.   Ancak dini nedenlerden dolayı grup halinde olmak dış 

dünya tarafından grup üyelerinden ayrı anlamlandırılıyor. Dış dünyanın 

penceresinden bakıldığında cemaatleşme paralel toplum özelliklerini 

içeren bir gelişmedir. Özellikle bu noktada Hollanda entegrasyon 

politikası örneğin Türk cami kurluşlarının cemaatleşme aktiviteleri ile 

gerilim içinde oluyor.  Oysa bilinmektedirki insanların eylemlerini 

meşrulaştırmanın değişik yolları vardır ve kendilerini mahallelerine, 

kente ve topluma bağlayacak çeşitli güzergahı takip ederler. Bu çalışma 

Amsterdamın bir semtindeki  bir Türk cami kuruluşuna olan katılımın 

aktif katılımcıların perspektifinden anlamını araştırıyor.   

Birinci bölüm araştırma konusunu, sorunsalı, araştırma 

sorusunu ve araştırma amacını açıklamaktadır. Hollandada ‘Türk 

islamı’ üzerine yapılan tartışma son on yıldır Türklerin cami merkezli 

gruplaşmasının bir paralel toplum özelliğini göstermekte olduğu algısı 

üzerinden yapılmaktadır. Bu tartışmada entegrasyon kavramının 

tanımlanma şekli sorunsallaştırılmakatadır. Bu tartışmada saptanan 
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şey grup oluşturmanın betimlenmesinin yapılmasıyla sınırlı kalınmayıp 

normatif davranıldığı ve böyle bir paralel toplumun istenmezliğine 

vurgu yapılmasıdır. Entegrasyon tartışmasında dinin grup kurmaya 

bakışı meşru görünmüyor. Dini nedenlerden dolayı grup kurmayı 

‘paralel’ saymaktan dolayı azınlıkların dini yaşamlarının baskı altına 

girdiği saptanmıştır.  

Bu tez toplumda bir yer bulmanın ve o toplumda kendini evde 

hissetmeyi tecrübe etmenin egemen düşüncenin sandığından daha 

karmaşık olduğu argümanına dayanmaktadır. Müslümanlar dini 

vazifelerinin bir kısmını bireysel ve grup olarak başkasıyla ilgilendikleri 

zaman gerçekleştirdiklerine inanırlar (Hanafi, 2001). Üstelik 

entegrasyon söylemi Baart’ın (2001) belirttiği gibi  egemen gruptan 

hareket eder ve sadece sorun olana odaklanır ve ondan dolayıda 

‘müdahaleci’ bir özelliğe sahiptir. Bu söylemde örneğin göçmenlerin 

anlatıları, yine Baart’ın (2001) diliyle konuşacak olursak, sorunlar, 

stagnasyonlar, az gelişmişlik ve başarısızlık anlatısı olarak karşımıza 

çıkıyor. Sonuç olarak biz araştırmacılar, Hollandanın büyük kent 

varoşlarında içerden, özgün bakış açısından (insider-perspective), 

caminin toplumsal anlamı hakkındaki bilgimizde bir boşluk olduğunu 

diyebiliriz. Benim bu çerçevede araştırdığım şey cami kuruluşlarındaki 

insanların eylemlerine nasıl anlam verdikleri, hangi şekilde 

meşrulaştırdıkları ve ne tür eylem repartuvarına sahip oldukları 

meselesidir. Benim bu çalışmam, entegrasyon araştırmacılarının 

bulgularını çürütmek ya da teyit etmek amacı gütmeksizin, Türk cami 

teşkilatları üyelerinin semt ve mahalle bazında topluma katılımlarının 

altında yatan değerler sistemini açıklamaya yöneliktir. Katılımcıdan 

(participant) anladığım şey kendisini bilinçli olarak Türk cami ve 

özörgütleriyle özleştiren aktif gönullü çalışan ve lider kadro grubudur. 

Araştırmada merkezi konuma sahip ve dünya görüşleri, anlamlar, 

metodları anlamak için bir pusula işlevi gören ana soru şu şekilde 

formule edildi:  Amsterdam’da bir Türk cami kuruluşunun gönüllü 
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çalışanları ve lider kadrosunun, kendi cemaatine ve onun dışında 

kalan topluma yönelik sosyal uğraşıda bulunmalarının sebebi nedir? 

Bu araştırma sorunsalını inceleme metodolojisi ikinci bölümde 

açıklanmaktadır. Araştırma sorunsalından dolayı, mülakatlar ve 

partisipatif gözlemlerin başlıca veri toplama teknikleri oluşturduğu 

etnografya araştırma metodu uygulanmıştır. Alan araştırması ve veri 

toplama aktivitesi Mevlana camisi, Hilal-Başak Kadın derneği, MGT 

Gençlik derneği ve Katre-i Hilal genç Kızlar derneğinden oluşan Batı-

Amsterdam Semti Milli Görüş Derneği üzerinden gerçekleşti ve onbeş 

ay gibi bir zamanda bitti. 

Üçüncü bölüm sözkonusu derneğin toplumsal bağlamı olarak 

semt ve mahalleyi betimlemektedir.  Bu konteksti betimlemenin 

başlıca tekniği mahalle gezisidir (Blokland-Potters, 1998). Mahallede 

gezinti ve sözkonusu derneğin dört kuruluşu bu bölümde etraflıca 

anlatılmaktadır.  

Alan araştırmasının sunumu dördüncü bölümde yapılmaktadır. 

Burada Batı-Amsterdam Milli Görüş derneği gönüllü çalışanları ve lider 

kadrosunun deneyimleri odaklanılmıştır. Söyleşi verileri değişik 

etaplarda analiz edildi. Bu analizlere dayanılarak lider kadro ve gönüllü 

çalışanların ‘portreleri’ yazıldı. Bu portreler önce enduktif ve ikinci 

etapta kuramsal kavramlar yardımıyla analiz edildi. Burada lider kadro 

ve gönüllü çlışanlar tarafından organize edilip katılım sağlanan 

aktiviteler ve onların motivasyonları ve ilham kaynakları 

betimlenmektedir. 

Beşinci bölüm analiz ve ulaşılan sonuçları yahsıtmaktadır. İslam 

sosyal düşüncesi verileri anlamada anlam veren çerçeve (Verstehen) 

olarak karşımıza çıkıyor. Kendileriyle söylesi yapılanlar gönüllü 

çalışmalarına verdikleri anlam islam sosyal düşüncesine 

benzemektedir. Bu, gönüllü çalışanların yaptıkları calışmalara anlam 

vermede referens kaynağı olmaktadır. Göze çarpan değerler sevap, 

merhamet, Allah rızası, güven ve hesap verme olgularıdır. Dünya 
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görüşleri ile toplumsal çevre arasındaki ilişki direkt bağdır. Bu ilişkinin 

özelliği inşa edilebilen toplum inancı, yeterince katılım sağlandığında 

iyileştirilebilen bir toplum ve positif insan algısıdır.  

Altıncı bölüm enductif analizin bulgularını teorik kavramların 

desteğiyla bunu daha yüksek seviyeye yükseltiyor. Burada sosyal-

kapital teorisi ve present-teorisi kavramları kullanılmaktadır.  

Sonuç ve tartişma (reflection), yedinci bölüm, genel sonuç ve 

değerlendirmelerin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde araştırma sorusu 

cevaplanmakta ve ulaşılan sonuçların ne anlam ifade ettiği 

işlenmektedir. Bu bölümde entegrasyon tartışmalarına eleştirel bir 

bakışla yeniden dönülüp bakılmaktadır.  

 


