
Bericht van een 
(zeer) incidenteel
moskeeganger
Op zaterdag 27 september vormde stadsdeel Am-
sterdam Oud-Zuid het middelpunt van het (Neder-
landse) wereldnieuws. Bijna alle landelijke dagbla-
den, Netwerk en het lokale at5 hadden verslagge-
vers naar het stadsdeelgebouw aan de Karel du
Jardinstraat gestuurd. Aan de orde was een ont-
moeting tussen een aantal deelraadsleden en een
afvaardiging van het bestuur van de Arrahmane-
moskee. Dit gebedshuis wordt gezien als een broei-
nest van terrorisme. Vorig jaar verheerlijkte een
voorganger in de moskee zelfmoordaanslagen en
noemde Arabische leiders die zich tegen deze aan-
slagen keerden verraders. ‘Een betreurenswaardig
incident’, aldus woordvoerder Sayfaoui van het
moskeebestuur. ‘Wij zijn een beweging die zich
niet erg met politiek bezighoudt’.

De ontmoeting komt plotseling en onder druk
van nieuwe negatieve publiciteit voor de moskee
tot stand tijdens de deelraadsvergadering van
woensdag 24 september. De vvd heeft een inter-
pellatie aangevraagd. Gebleken is, dat burge-
meester Cohen en de voorzitter van het dagelijks
bestuur van Amsterdam Oud-Zuid, Hellendoorn,
(vvd) in 2002 gesproken hebben met zelfbe-
noemde en ‘valse’ bestuursleden van de Arrah-
mane moskee. Cohen voelt zich bedonderd.
Waarom heeft het huidige bestuur van de moskee
vijftien maanden verzwegen, dat de burgervader
met een nepbestuur heeft gesproken? Hij ziet voor-
alsnog niets in hernieuwd overleg.

Als woordvoerder buitenland en religieuze aan-
gelegenheden van mijn fractie, steun ik de lijn van
Cohen. Waarom nu een ontmoeting met het mos-
keebestuur? We dringen als deelraadsleden al vijf-
tien maanden aan op een gesprek en er is vanuit de
moskee nooit een adequate reactie gekomen. Bo-
vendien krijg ik in steeds mindere mate het idee,
dat dit moskeebestuur geïnteresseerd is in een se-
rieuze uitwisseling van gedachten, waarbij weder-

ken. Ik beweer niet dat het einde van de sociaal-
democratie en de progressieve beweging nabij is.
Links kent van oudsher golfbewegingen. Er is wel
eens eerder een linkse uitputting geweest, zoals
rond 1960 toen de wederopbouw klaar was en ie-
dereen de sociale zekerheid aanvaardde. Ik beweer
evenmin dat het antwoord op de linkse leegte zo
grootschalig moet zijn dat activisten in Neder-
landse steden en dorpen niks kunnen bijdragen tot
verbetering. In Amsterdam vecht het raadslid Ka-
rina Schaapman voor een principe van vraagge-
stuurde stichting en bouw van scholen, los van af-
komst en geloof. Zij stelt terecht dat vele alloch-
tone ouders hun kinderen naar openbare scholen
vlakbij willen sturen die goed zijn en gemengd.

Dit brengt me op het schrikbeeld voor de PvdA
ondanks haar verkiezingswinst in januari 2003. De
historicus Piet de Rooy heeft erop gewezen dat de
vvd van Wiegel als eerste de nadelen van sociale
uitkeringen benoemde, gevolgd door het cda van
Lubbers en door de PvdA van Den Uyl als laatste in
de rij. Mede hierdoor was de PvdA tussen 1977 en
1989 machteloos en radeloos. Als de generatie van
Wouter Bos niet de nieuwe sociale kwestie durft te
stellen inzake de immigratie en integratie van
nieuwkomers, dan staat de PvdA opnieuw een
lange periode van onbeduidendheid te wachten.
We hebben niet weer iets nieuws nodig maar iets
heel ouds, politiek met een ziel.

jos de beus
Hoogleraar politicologie aan de Universiteit van
Amsterdam. Deze bijdrage verscheen eerder in het
afdelingsblad van de PvdA Hilversum.
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Nee, omdat kritische vragen in ieder geval wel
gesteld werden. Er werd geïnformeerd naar het
waarom van het gebrek aan transparantie binnen
de moskee. Er werden opmerkingen gemaakt over
het onaanvaardbare van het verheerlijken van zelf-
moordaanslagen. Over de onverenigbaarheid van
extremisme en integratie. Wat een (aangenaam)
verschil met ‘wattenpraat bij veel te zoete koffie’
van voorheen! Wie niet wil benadrukken wat ‘ons
scheidt’ en wat, in de woorden van Bolkestein, ‘on-
onderhandelbare waarden’ zijn — vrijheid van me-
ningsuiting, scheiding van kerk en staat, gelijkheid
van man en vrouw — zal uiteindelijk niet in staat
zijn om ‘de boel bij elkaar te houden’.

Een maand na het gesprek met de vertegen-
woordiging van de Arrahmane-moskee spreekt een
delegatie van de deelraad met een groep opposan-
ten van het moskeebestuur. Hoor en wederhoor,
nietwaar? Zij voelen zich niet meer welkom in de
moskee en hekelen (onder andere) de desinteresse
voor integratie binnen Arrahmane. Ik hoor bijna
uitsluitend Arabisch spreken en een blik in de zaal
leert dat er ongeveer tachtig middelbare mannen
aanwezig zijn. Geen vrouwen. Mijn Allah, wat is er
nog een lange weg te gaan!

job van amerongen
Lid van de stadsdeelraad Amsterdam Oud-Zuid

zijdse beïnvloeding mogelijk is. Men noemt dit ook
wel een dialoog. En wie geeft ons de garantie dat
we straks met het daadwerkelijke bestuur om tafel
zitten? Nu maar even niet praten dus. In de beste
(korte) traditie van het dualisme heb ik niets afge-
stemd met mijn collega raadsleden. Ik schrik dan
ook als mijn, soms iets te spontane, GroenLinks
collega Ingrid Hazes staande de vergadering roept,
dat ze op 27 september een ontmoeting met het
moskeebestuur heeft belegd. Doet de Partij van de
Arbeid mee? Improviseren is niet mijn sterkste
kant. Mijn eigen voorgaande betoog ondergravend,
weeg ik af dat ik nu — na vijftien maanden wachten
— niet het verwijt wil krijgen niet tot een gesprek
bereid te zijn. En misschien is het wel beter om zelf
de boosheid en ongerustheid te uiten, dan om een
boodschapper te sturen. Conclusie: ‘Let’s face the
enemy’!

Heb ik, bijna twee maanden later, spijt van mijn
deelname aan het gesprek? Een politiek antwoord:
ja en nee. Ja, omdat het gesprek (te) voorspelbaar
verliep. Er liep — en loopt — een onderzoek van de
aivd tegen de moskee. Dan laat je niet het achter-
ste van je tong zien. Woordvoerder Sayfaoui lachte
alle kritische vragen van de raadsleden uiterst char-
mant weg. Het is allemaal al erg goed in de moskee
en het wordt alleen nog maar mooier. Tijdens het
op het gesprek in het stadsdeelkantoor volgende
bezoek aan de moskee werd iets te vaak een hand
zachtjes op mijn schouder gelegd, mijn toch al aan-
wezige ongemakkelijke gevoel in God’s huis ver-
sterkend.
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