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Het CDA zou meer moeten investeren in jonge moslims want zij 

zijn wezenlijk de bruggenbouwers. Het CDA mag deze vrij grote 

doelgroep niet links Iaten liggen. Oat zegt Coskun Cori.iz (3 3 ), 

onder andere voorzitter van de lslamitische Raad Nederland, voor

zitter van de bijzondere leerstoel Islam aan de Universiteit van 

Amsterdam en PR-manager bij het lntercultureel lnstituut (ICI) te 

Groningen. Cori.iz is actief in het CDA, als bestuurslid van het 

CDA-Haarlem. De publiciste en moslim Sajidah Abdus Sattar 

sprak met hem. 

H 
oe ziet u de situatic van 

ons moslims in Neder

land' 

Coruz: "Er is vee! veran

derd in de afgelopen tien jaar. Vroegcr 

werd het voorbeeld van de ouders thuis 

min of meer automatisch overgenomen. 

Maar de jongeren van nu zijn vee! mcer 

geneigd vragen te stellcn over hun 

idcntiteit. Als ze geen bevredigend ant

woord krijgen, dan vragcn ze door. Dat 

heb ik vroeger niet durvcn doen, want 

dat vond ik ongepast. Je mocst erg stc

vig in jc schocncn staan om ccn kriti

schc discussie met bijvoorbeeld cen 

imam aan te durvcn. l\1aar de jongeren 

die hicr zijn geboren en opgegroeid 

zijn kritischer en voelen een eigcn ver

antwoordeliJkheid met betrekking tot 

hun identiteit en gcloof. Zij willen zelf 

heoordelen of een rcligieuzc visie bin

ncn hun cigen overtuiging en lcven~

wijze past. Dat hctekcnt ook dat cr een 

zekere mate van 'ontkerkelijking' 

plaatsvindt, dus minder hezoek aan de 

moskee. Maar jongeren zijn wei dege

lijk bezig met hun geloof Aileen, pas

sieve acccptatie is er nict mecr bij." 

En de easte t}wcmt1e lllolinnlllil}rnlllril' 

ChrC1z: "Die waren cr aanvankclijk van 

doordrongcn dat hun vcrbliif hicr tijde

lijk zou zijn Hct is begriJpeliJk dat, als 

menscn hier vcrblijvcn op grond van ccn 

ti)delijk contract, zij nauwelijks gcmoti

vcerd zijn om te ~rwestercn in contacten 

en dialoog met de Ncdcrlandse samenle

ving - althans tot zo'n ticn jaar gcleden." 

Vo11d rr WI Olllsl,uJ fllclilts 11/s <}wolg l'clll <)e

zins!Jemli_qingo 

Chruz: "Dat zou je vcrondcr<aellen. 

Maar ik weet dat mijn vader en vee! van 

zijn vricnden tot ver in de jarcn tachtig 

dachten dat zc zouden teruggaan. Door 

hct volgen van hct Nedcrlands onder-



wij'> veranderde dat voor jongeren. Zij 

gingcn inzien dat hun vcrwachtingen 

vcr<,childen van die van hun ouders. De 

mee<,tc nuder<, stellen zich crop in dat 

zij hier blijvcn terwille van hct ondcr

wiJs van hun kindcrcn." 

()nisland er hij moslimouders nict em zekere on

rust doorddt Zi) lnm k111deren hier 1)(111 lnm wl

tuur Zle/1 PcnJieCIIIdenJ 

C:rirc-.z, "Ia. vooral over de opvocding 

van mci'>je'> maken moslimouders zich 

zorgen. lk geef toe dat de Nederlandse 

invloed nict aileen al'> positief wordt er

varen en er aan hct opgroeien hier dui

deliJk twee kantcn zitten. Dat is de 

redcn waarom sommige oudcrs hun kin

deren tcgcn de puhcrtcit naar hct land 

van herkomst sturcn voor de gewenste 

culturclc vorming. Dat het vervolgcm 

ook mi'> kan gaan, is ecn andcr verhaal." 

j}eelt de moskee no~ een !}rote rol hij de jol11}e

rel11 lk coccstateer d,ct de Hroskeehcsturccc umJnJ

ZCII ell rartiufl<i/ic 1'1111 )011!}erel1 in hesluHr 110!} 

tm11clcjk zcldzd,wr is. 

C:iirliz "Hct is jammer dat de ontwik

keling in ecn aantal moskcccn zo traag 

vcrloopt. }ongeren worden er vaak ai

leen biJgehaald als het hct moskeebe

stuur uitkomt, bijvoorbeeld wannccr er 

iemand nodig is om iets te vertalen of 

stukken tc schrijven" 

Angst voor fundamentalisme 
Hehlm1 Hroslir~rs i11 de Jnaktijk wei de km1s 0111 

ln111 Cli}en rcltijieuze instellill1}e11 te ueslt!}e>J. In 

Nede..ld11<J tjcldt de sclociding tusse11 kerk CH 

slddl, IIISSe/1 Jniuc el1 ruhliek do111eill. Oat is 

aarduj als JC w1 gmestigde gemeenschar r>onnt 

,/ie zichzelf ka11 mide11. ,\.111m· moslims zijn l1ier 

1101) 11</lll/le/ijks I}CII'Ortc/dJ 

C:iirCrz, "Katholieken, protestantcn en 

Joden hehben ecn breed scala aan orga

nisatics. lk denk dat, al<. er door de 

ovcrhcid wordt verwacht dat moslim'> 

gemakkelijk in een landelijke organisa

tie kunncn worden vertegenwoordigd, 

dat die vcrwachting berust op onbe

kendheid met de complexiteit van onzc 

gemeenschap Men dcnkt dat het een 

massid blok is zonder ruimtc voor ver

schillende stromingen en groeperingcn. 

Maar aileen al bij de Turkcn zijn er vier 

hoofdstromingen De Marokkanen 

hebbcn cr twee of drie." 

Ik hc!}nJf' rPcl dat de overheiJ lJilll!} IS dat hia 

bet zo!}enamndc fcmdmnentalisme' wr rol zal 

sfrclC11 Dat woord hoejt 11111m !}e110e111d te wor

den en aile deuren uallen dicht Er ZiJ11 lmilm

lmtdse oPerlm!C11 die Pan die cm!}st gebmik 

maken 

CiirUz, "De angst voor 'fundamentalis

me' zou cen extra reden moetcn zijn 

om diversiteit onder moslims te verwel

komcn. In dit verband is het van groot 

belang om het potentiecl van de jonge

rcn te steunen. lk zie dat zij zich orga

nisercn in studentenverenigingen en 

culturele organisaties. Zij hebben hun 

inbcdding in Nederland en bckijken de 

zaak anders dan hun oudcrs. De eerste 

gencratic heeft om socialc, politieke of 

economische rcdcnen toch nog een 

stuk afhankelijkheid van de ovcrheden 

van de Ianden van herkomst. De poli

tiek moet hen sericus nemen als inter

mediair. Jongcren moeten de kans 

krijgcn hun kunnen te tonen." 

Een islamitische zuil? 
Er wordt 111111 om uerl1111!}d dat wrj integreren, 

1111111r de oude structurw daamoor lnokkelen af. 

Ku1111111 we nag cn1 zuilvonne11 in een frolitiek 

lcmdscha/J waar a/lew 110!} enkelc sokkcls over 

Zi)IP 

C:iirUz, "We mogcn er niet van uitgaan 

dat de vcrzuiling automatisch de beste 

blauwdruk is. Er is cen groot verschil 

met het verleden waarin het om groepc

ringen van Nederlanders ging. Moslims 
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van nu hebben te maken met andere 

vraagstukken, zij hebbcn ook andne 

bebngen Dar vraagt om nieuwe model

len. Daar waar het nodig i., omroep, 

scholcn, bejaardenzorg- kan her verzui

lingsmodcl op onderdelen heel goed 

worden gebruikt De tijd zal lcrcn of dar 

gebruik tijdelijk of duurzaam zal zijn en 

of de jongeren van nu daar straks nog 

behocfte aan hebben. Her kan ook zijn 

dat het aanknopingsmodel beter werkt." 

Tach ben ik hang dat, door het vcrzet teqen ee>1 

nieuwc zuil, moslims niet de _qelegenheid kri}i}en 

om behoorl1jk op eiqen benen lc staan. 

Ciirliz: "De deur van emancipatie mag 

niet voortijdig ge.,loten worden. Per 

ondcrwerp zal moeten worden gekozen 

- ook door moslims zelf - voor het mo

del dat het beste wcrkt." 

Belang van godsdienst 
Er wordt nogal ecns bewecrd dat het de ontkerke

li;kte, individualistJscln cultuur 111 Nednlm1d is 

die ;onge moslims in staal stelt lc emanciperen w 

zich los te makeH uan hun 'middcleeuwse' gods

diem!. A-1aar zou die godsdiC11sl 11iel ;uist van 

nut kwmen Z1j11 voor enumciflalie in de Neder

lalldse smnOJieving! 

Ciirliz: "Uit onderzoek en gesprekken 

blijkt dat nogal wat Marokbansc jon

geren als het ware in een bus zijn gc

stapt en daarbij veel waardevolle 

bagage achter hebben gebten. lk docl 

hier op hun cultuur en in hct bijzonder 

hun godsdienst. Heel vee! waardcvols 

heeft men in de haast van intcgratie 

buiten Iaten staan. Later. wannecr er 

mneilijkheden zijn, bcseft men juist bc

hodte te hebben aan die godsdienst. 

Onderzockers hebben aangetoond dat 

jongeren die mecr met religie bezig zijn 

minder crimineel gedrag vertonen." 

/)at zal ueel Nederlanders uem1sscn, l!l{1nl uol

qens enquftes zouden lml vee/ Nedcrlandcrs den-

ken dat 111insten' de f,clft Pi/11 de mos/ims hicr 

fuudmnenta/islisch is Het is bcqnJfle/Jjk dat n1e11 

dan denkt dc1l zo'n <)odsdiellst 111<1<11- hctcr over

hooJ·d kc111 ll'orden _qezel 

C:iirliz "lk vind juist dat de islam be

langrijke waardcn kan meegeven, zoals 

een sterk gemeenschapsgevoel. Het is 

JUist de ver doorgevoerde individualise

ring die maatschappelijkc problemen 

kan veroorzaken. Dat vind ik een heel 

gevaarliJke ontwikkeling De nadruk 

van hct CDA op solidariteit i., een van 

de redenen waarom ik hij die partij ben 

gegaJn. 

Eeu andere gang bare meninq is dat, 111 fllaats uan 

godsdie11st, een hetn -')woe/ um1 lmrgerschafl 110-

dig 1s. Oat zou als Pak ofl scholen moetm1uordm 

aangcbodC11 in fllailts van godsdienslonderrichl; 

dus lnm]erschafJskunde als IJJI11tt1111Stisch cdtema

tief' 

Ci:irliz: "Men wil in essentic hetzelfde, 

maar dan in een ander jasje. In de kern 

gaat het om gemeenschapszin, zoal., die 

in elke godsdienst te vinden is. lk heb 

moeite met de ontkenning van die religi

euze basis. )e moct geen afbreuk doen 

aan essentielc waardcn en de dingen bij 

hun naam durven noemen. Als je spreekt 

over gemeenschapszin en over solidari

teit, dan moct je willcn toegcven waar 

dat vandaan komt; godsclienst is daar de 

voornaamste inspiratiebron van." 

(;odsdicllslcll, oak de isla111. hehlm1 WI hclodcn 

qeschiede11is In knkelljkc knn~ wordt noq 1J1el 

ec115 gezeqd: Iaten die JOili)e 111U}rcmlen zich <lilll

slullcn bi; ecn christelljk kerkgcnootsciJafl, da11 

111lci)rere11 Zlj hel Sllclst. Zo 1Ponie11 clnislclldo111 

m isloHJ lei)e11 elkaar uitqesflecld 

Ctirliz: "Die mensen gaan voorbi) aan de 

vele raakvlakken tussen Jodendom, 

christendom en islam. Laat ieder op zijn 

cigen manier en vanuit zijn eigen achter

grond verwoorden war we met ons allen 

willen: de vcrantwoordelijke samenle-



ving met rloJts voor de eigenheid vJn 

jodcn. chri<;tenen en mmlims. Bekering 

vind ik ovcrhodig, wont deze drie reli

gics kenncn dezelfde basis en hebhen el

bar al ccuwen long hc'invlocd." 

Wi1111, uoo1· aile d11idcli;khcid, wmqwc11 waar-

0111 uo/,jel/5 11 molii111-o11dcrs de mocite Zo11d111 

modnt llCHICil om de lPdllrde11 Vdll de islom c1m1 

h1111 ki11dcren ol!cr /e dnu}rn als /,ci loch allc

lllddi heizel[dc is' Staat 11 achier onqe/,mitcerd 

rclal1uis1110 

C:orliz "Dot zou betekenen dat, zolang 

we ollemaal geloven in Cod, hct vcrdcr 

nict zou uitmakcn via welke rcligic men 

Hem hcnJdcrt. Door hen ik hct niet 

mee eens. We hehhen allemaal ccn hc

[lJaldc hagagc mccgckrcgen die we el

koJr niet mogcn ofnemen. Jc zou 

memen in ecn identiteitscrisis hrengcn. 

Dot zic Je hij sommigc moslims hier, ze 

ziJn gcen moslim gehlcven. mJJr ook 

gccn christen gcworden. Hct is vlees 

noch vis. De nJuwc JJnknopingspunten 

tussen beide godsdiensten zijn er wei 

maJr clkc godsdicnst hecft cen cigcn in

valshoek die je niet mag ontkennen." 

i\ loslims sla1111 1111 Poor de kc11zc 0111 11111 lc 1}11<111 

111cl de slroo111 of zic!J als mi11dcrhcid i11 si11JJd tc 

houdc11. Tn _qw11linc11 l!oor d11t lllllfstc kiest, hoc 

mocl 111111 zich d,m opstcllc11 tcgc/lot>cr de mecr

derhcid in dczc clnisteli;k-lnmwllistisc/Jc Si1111fll

lwi111}' Hoc kwmm IPC in hct scculariscrillr}s

l'roccs OI1ZC w}ell idcntiteil ill stcmd houdCII' 

C:orliz "Die cigcnheid kun je bewaren 

door de meerwaarde Jan tc gevcn von 

hct moslim zijn Mijn aanwezigheid in 

Nederland brengt daadwerkelijk een 

meerwaarde mee. lk sta voor een ver

antwoordclijke sJmcnlcving lk voeg 

iets toe, bijvoorbeeld respect en zorg 

voor ouderen, waarden die aan het af

kalven zijn in de Ncderlandse samenle

ving Die waarden zijn nog heel stcrk 

in de moslimgemeenschap. Numeriek 

hen ik wei in de minderheid, maar ik 

sta ergens voor en heh iets waardevols 

CoriiZ "Numeriek hen ik als moslim in de minderheid, maar ik sta ergens voor en heb 
iets wacmievols dat ik ruil inbren_qm in Nederland. lk wilme niet afzetten tegen 
cmderen, mallr het gememschappelijk gedachtmgoed verrijkm." (foto i\1ickc Schlmnan J 
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dat ik wil inhrengen in Nederland. lk 

wil me niet afzctten tcgen anderen, 

maar het gcmeemchappclijk gcdach

tengoed vcrrijken." 

Een eigen moslimpartij? 
Er 21}11 vcrschillwdc Hiodci/C11 JC ktuzt CCI1 cige11 

moslim-fJinliJ of>riciJtCJ1 of mcc {}<1!111 in cc11 hc

staande fltnllj. U koos voor cn1 c!Jristclijkc flar

tlj met de hijbel als basis. A loci 11 dcm nict tc Peel 

concessics do en' 

Cor(iz: "Er zijn zovecl mogclijkheden 

bij de huidige partijen in de Ncder

landsc structuur dat een moslim-parti) 

wcinig zou toevoegen aan het poliricke 

landschap. lk kies niet voor een mos

lim-partij, want ik wil niet aileen voor 

cigen parochic prekcn. lk wil de waar

den die ik heb met mmlims en niet

mo.,Jims delcn - vooral met de laatsten. 

Verder is hct een zaak van timing We 

Ieven in ecn tijd waarin er een verhar

ding is naar allochtonen en vooral mos

lims. lk dcnk niel dat het opportuun is 

om op dit moment met cen moslim

partij te komen. Hct CDA was in 19H4 

de enige partij die pleitte voor suhsidic

ring van moskceen. Andere partijen wa

ren daar tegen. Er is een scala van 

onderwerpen waarin ik me kan herken

nen, vooral de aandacht voor immate

ricle zaken. De waarden waar ik voor 

sta, herken ik in het CDA" 

Allcmaal! 

Ciriiz "Nee. De eerlijkheid gebiedt mij 

te zeggen dat ik niet aile waarden her

ken. Daarvoor hen ik anders opgevoed. 

Uiteindelijk hen ik moslim. Maar het 

CDA is geen kerkelijke partij, gecn ge

tuigenispartij Het is een volkspartij 

Her Program van Uitgangspunten is be

wust russen de hijbel en de partij gc

schoven. Dat er verwczen wordr naar 

her Evangelic, daar heb ik geen moeite 

mee. Elke moslim moet zowel de Tora 

als her Evangelie respecreren lk geet op 

mijn eigen wijze invulling aan zaken als 

verantwoordeliJkheid en solidariteit." 

Voo1· 11 is moslun-Zi)ll d11s tc ucrc11i{jc11 met het 

C.DA-lidnl!latschaf'' 

Corliz "Zeker. lk moet cr niet aan den

ken dat ik hij binnenkomst in een ande

re partij te horen zou krijgen dat ik 

godsdienst als onderwcrp maar hetcr 

huiten kan Iaten. Dat is niet zo scherp 

te scheiden van andere zaken. Cods

dienst speelt in mijn dagelijkse doen en 

Iaten een wezenlijke rol en dat wil ik 

ook herkennen in een partij'' 

Geen omgekeerde bewijslast 
(;oed, 11 /;erkelll Uec/ VIlli !WI 11llldiSC/Jaf>flc/1jke 

c11 pol1tickc verwachti11{jen i11 het CDA Alc111r 

herkcm1cn CDA-m z,c/, oak in 10 El'll lllioch

tonc moslim /igt 11iet hi] icdcrecn gcm,1kkc/ijk 

Am{jCIJOIIIen dat cr 1}ecn discrimi1111lie is c11 11 

oflklimt in de flartij, zal da11 de rest ua11 de 

CDA-aanhanq zich niet l}il<lll afvnu;c11 of CCI1 

moslim wei de bclm1_qc11 van christc11c11 in de 

Tiucede Kamer kan bch!ll'll!}cn' 

Corliz: "Die discussie -.peclt al jaren 

hinnen het C:DA, het is een gevoelige 

discussie. Maar eerlijkheidshalve moet 

ik er biJ vertellen dat miJ hinnen eigen 

kring ook wordt gevraagd of ik mijn ei

gen achtergrond niet zal vcrloochenen. 

Dan zcg ik: 'Nee, vanuir mijn eigen 

achtcrgrond prohecr ik cen mcerwaar

de te geven binnen het CDA' We moe

ten geen problemen crecren die er 

misschien niet zijn." 

ll gelooft i11 de gnncenschaf'f'clijkc gro11d 1){111 de 

drie mo1wtheistische godsdie11slc11 CJJ hcht ucr

trouwf11 i11 !Jet CDA' 

Corliz: "Ja. Maar waar we wei voor 

moeten oppassen is dater geen sprake is 

van een omgekeerde bewijslast Het is 

niet goed als aileen ik als moslim mezclf 

voortdurend moet verklaren ." 



Ik IPcet dat o11Zc kritische vrm}el1 aa11 Hiet-mos

liHIS a/s Oll!lilldig WO>-derz CIVIJrCII, lerwij/ mde

ICII o11s steeds !Peer ler Pmmlwoordi"g roepen 

uoor p.-ohlemc11 irr de mosliHl!Pereld. 

Cor(iz: "Ook dat leg ik met geduld uit, 

hoewel het dan eigcnlijk om cen omge

keerdc bewijslast gaat. Mij wordt tel

kens weer gevraagd waarom ik me bij 

het CDA heb aangcsloten, terwi,I dat 

aan andere CDA-ers toe nict wordt gc

vraagd " 

Zoudc11 mdere mosli1111 oak zo Peel cjedrdd kun

I!Cit of,Jmll<}eJI, of hetekflll hct dat allee11 de lllier

sterkstc mosli111S zich lnj !Jet CDA kumre11 

j,illldf)(]PCII' 

Ciirliz: "Omdat ik nu een van de weinige 

mosli1m bij het CDA ben en omdat ik 

or cen hcraaldc rlaats sta, vang ik wat 

meer wind. J\1aar voor andere moslims is 

nu de wcg aardig gcbaand. Zij zullen 

ook wei met die vragen worden gecon

fronteerd, maar als wij die vragen niet 

hcantwoorden, wie moet dat dan doen7'' 

Bruggenbouwers 
Wat 1!i11d u dater bij !Jet CDA kcm worden ge

dam• 0111 de poorle11 11og 111eer open le zellen voor 

Hlos/iHl-llll(jm>rlen' 

Ciirliz 'Ten eerstc duidelijkheid dat het 

erom gaat of men het Program van 

Llitgangsrunten kan onderschrijvcn 

Ten tweede zou er meer ge"investeerd 

moeten worden in jongc kaderleden -

ook mmlims want zij zijn wezenlijk 

de bruggenbouwcrs Waarom hebbcn 

-;ommige CDA-ers nog rcservesJ Dat 

komt mede voort uit een stuk onhe

kendheid_ Ook daarin kunnen die jon

gercn de dialoog helren orhouwen en 

informatic geven. Het gaat om een we

derkerig leerrroces De jongeren die 

bereid zijn te investeren moeten serieus 

worden genomcn, bijvoorbccld met ka

dertraining in hct CDA. Het gaat om 

een vrij grotc doelgroep die zich nu aan 

hct oricntcrcn is. Het CDA mag deze 

jongeren niet links Iaten liggen_" 

E11 mel bctrekkinq lot de uitgmrgsp1mten vmr bet 

CDA' 

Coruz "De uitgangspunten zijn duidelijk 

en voor moslims goed te onderschrijven. 

Wei zou de positie van moslims binnen 

hct CDA nog vcrbeterd kunnen worden_ 

Er wordt wei gezegd dat het verlies van 

het CDA te wijten zou zijn aan vcron-

achtzaming van de C Dat klinkt heel 

vreemd voor een moslim die om rrinci-

riclc rcdcnen voor hct CDA 
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hecft gekozcn_ lk zic het 
Ik kies niet voor een 

CDA als een brede volkspartij 

vvaarin ruimtc i~ voor jong en 

oud, rijk en arm, zwart en wit, 

christen en niet-christen. Het 

zou wezcnlijk ander-; zijn als 

het een kerkelijke partij zou 

zijn, maar het CDA is geen 

partij die gebaseerd is op een 

kerkelijke belijdenis_" 

De angst brj sommige moslims is 

d11t in WI clnistelijke partij de rw

druk wordt gelcgd op onze miHder

moslimpartij want ik 

wil niet aileen voor 

eigen parochie 

preken. Bovendien 

voegt een 

moslimpartij weinig 

toe aan het politieke 

landschap. 

hcidspositre of zelfs s)1rake rs van 

bckeringsdruk Dat kcm ecn redc11 zrj11 om dan 

mcu1r liever ruwr een seculiere partij te _gamr. 

Corliz "lk beschouw het als een wezen-

lijke verrijking voor de Ncderlandse sa

menleving als moslim-jongeren in het 

CDA rarticipercn, zonder afhreuk tc 

hoevcn doen aan hun achtergrond, 

godsdienst en cultuur. Zij kunnen brug

genbouwcrs zijn die ervoor zorgcn dat 

mensen met een verschillende achter

grond elkaar kunnen ontmoeten en in

sptreren. 

Sarj1da!J Abd!is Sattar is publrciste, woorduoer

der uan de Nedcrlandse Moslimraad en mrcta

ris tJilll de landelijkr Ouerlcggroefl Jodcn, 

Clnistmen en JV!oslims 
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