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Poldermoslims: identiteit gezocht (2)

Voor Allah en mijzelf
Jonge Marokkanen op zoek naar de ‘echte’ islam

martijn de koning & edien bartels

Marokkaans-Nederlandse jongeren staan op het 
moment in het middelpunt van de belangstel-
ling ¬ soms op positieve wijze, zoals met de 
populaire rappers Raymzter en Ali B. het geval is, 
maar vaker op een negatieve manier, vanwege 
criminaliteit en radicalisme. Sinds de moord op 
Theo van Gogh gaat de aandacht vooral uit naar 
de radicalen onder de moslimjongeren, die ook 
onderwerp zijn van een recent aivd-rapport.1 
Maar hoe gaat het met de ‘gewone’ jongens en 
meisjes, Marokkanen die niet crimineel zijn en 
niet radicaal? Hoe gaan zij om met de islam, hier 
in Nederland? En hoe reageren ze op gebeurte-
nissen als de aanslagen van 11 september 2001 en 
de moord op Theo van Gogh?
 In dit artikel kiezen we drie manieren om een 
antwoord te geven op deze vragen: kijken naar 
de discussies die jonge Marokkanen voeren met 
leeftijdgenoten, ouders en imams; analyseren 
welke invloed het maatschappelijke debat over 
de islam op deze jongeren heeft; en hun activi-
teiten op internet nagaan. Hierbij komen ook de 
radicalen onder de jongeren aan bod. Centraal 
in onze analyse staat de zoektocht naar de pure, 
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zuivere of echte islam en de manier waarop deze 
vorm krijgt in het alledaagse leven van moslim-
jongeren in Nederland. 2

 De islam vatten we op als een geheel van re-
pertoires, een soort gereedschapskist, bestaande 
uit praktijken (zoals bidden en vasten, het 
dragen van een hoofddoek) en voorstellingen 
(zoals halal en haram).3 Hoewel in het publieke 
debat de islam doorgaans als een vaststaand en 
duidelijk afgebakend kader wordt voorgesteld, 
blijkt uit onderzoek, waaronder ons eigen werk 
met Marokkanen in Gouda, dat dat niet het geval 
is.4 Jonge moslims staan voor keuzes uit de ver-
schillende repertoires. Zo moeten meisjes kiezen 
tussen het wel of niet dragen van een hoofddoek. 
Christenen kunnen worden beschouwd als on-
gelovigen, maar ook als representanten van een 
‘volk van het boek’ ¬ wat vraagt om een andere 
benadering. 
 Door te kiezen voor bepaalde interpretaties 
ontwikkelen jongeren hun identiteit. Dit ge-
beurt altijd in interactie met anderen, binnen en 
buiten de eigen groep. Binnen en tussen groepen 
is sprake van machtsverhoudingen. Vandaar dat 
in dit kader wel wordt gesproken van identity 
politics of muslim politics: het uitonderhandelen 
van de eigen identiteit en het streven naar accep-
tatie daarvan via een strategie.5 Over de definitie 
van de islam, de betekenis en het belang ervan, 
wordt voortdurend, zowel impliciet als expliciet, 
onderhandeld tussen mensen binnen de eigen 
groep en met mensen daarbuiten. De islam is 
dus geen vanzelfsprekend gegeven, maar een 
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bron van reflectie, studie en discussie in een pro-
ces van identiteitsformatie.6 
 

doorvragen

Marokkaanse jongens en meisjes groeien van 
kleins af aan op met de begrippen halal en haram. 
Vooral de term haram wordt vaak gebruikt. De 
jongeren in ons onderzoek in Gouda hadden 
geen enkel probleem om daar voorbeelden van te 
noemen: liegen, seks voor het huwelijk, alcohol 
drinken, varkensvlees eten, etcetera. De meeste 
konden slechts twee of drie voorbeelden van 
halal geven. De begrippen halal en haram worden 
meestal gebruikt in relatie tot voeding, kleding 
en man-vrouw verhoudingen en om elkaars 
gedrag te beoordelen. Het zijn geen objectieve 
categorieën, maar religieus-culturele concepten 
met behulp waarvan jongeren hun belevingswe-
reld afbakenen en hun identiteit formeren. Bijna 
alle vragen van jongeren over de islam worden 
in deze termen gesteld. Is het haram om bij niet-
moslim vrienden thuis te eten? Is het toegestaan 
om make-up te dragen, net als Nederlandse 
meisjes? Is het haram om in een restaurant stage 
te lopen wanneer daar alcohol wordt geschonken 
en varkensvlees geserveerd? Is het toegestaan 
om je hoofddoek af te doen als je die op school 
niet mag dragen? Dit zijn vragen die keer op keer 
worden gesteld aan imams of aan anderen die in 
de ogen van de jongeren een autoriteit voor de 
islam zijn. Ze hebben meestal betrekking op het 
dagelijks leven in Nederland en impliceren vaak 
een vergelijking met (vermeende) praktijken 
van autochtone niet-moslimjongeren.
 Hoewel moslimjongeren dit soort kwesties 
wel met hun ouders bespreken, zoeken ze de 
antwoorden vaak bij anderen. Dit heeft te maken 
met schaamte om over bepaalde onderwerpen 
¬ zoals man-vrouw verhoudingen ¬ te praten, 
maar ook met de opvatting dat de islam van hun 
ouders is vermengd met culturele artefacten. 
Jongeren willen de islam ‘strippen’ van wat zij 
zien als Marokkaanse tradities. Voor meisjes 
betekent dit bijvoorbeeld dat zij zich op de islam 
beroepen om te studeren, te werken en gelijke 

rechten voor mannen en vrouwen na te streven. 
Zij zien de praktijk waarbij moeders thuis blijven 
en voor de kinderen zorgen als ‘iets Marokkaans’ 
dat niet bij de ‘echte’ islam hoort. Jongens vullen 
de ‘echte’ islam juist zodanig in dat de ruimte 
van meisjes beperkt wordt. Opvallend is dat de 
drang tot het zoeken naar de ‘echte’ islam zowel 
te vinden is bij jongens en meisjes die strikt en 
zorgvuldig zijn in het naleven van religieuze 
plichten (zoals bidden en het vermijden van con-
tacten tussen jongens en meisjes), als bij hen die 
zich losser opstellen. De zoektocht vindt plaats 
onder alle moslimjongeren: niet alleen de radica-
len waar de aivd in zijn rapporten over spreekt, 
maar ook de ‘gewone’ jongeren. 
 Halal en haram zijn niet alleen normerende 
categorieën en identiteitsformerende concepten, 
het zijn ook onderhandelingsconcepten. Dit 
wordt bijvoorbeeld duidelijk bij de beantwoor-
ding van de vraag ‘moet ik een hoofddoek dra-
gen?’ door een imam in Gouda. Deze vraag werd 
gesteld door een meisje dat op een school zat 
waar het dragen van de hoofddoek destijds niet 
was toegestaan.7 Het antwoord luidde: ‘Ja, dit is 
verplicht.’ De imam was niet op de hoogte van de 
situatie van het meisje, een aantal aanwezige vol-
wassen vrouwen waren dat wel. Die stelden ver-
volgens de vraag: ‘Maar wat moet je doen als het 
verboden is?’ De imam antwoordde: ‘Dan moet 
je het toch doen, want het is verplicht.’  ‘Maar 
wat als je dan van school moet?’ ‘Je moet ervoor 
vechten!’ ‘Wat als de school bij het verbod blijft?’ 
‘Dan moet je met de school gaan praten.’ Na on-
geveer tien minuten luidde het laatste antwoord 
van de imam: ‘Wanneer je naar school gaat, moet 
je de hoofddoek dragen. Als je daar bent, doe je 
deze af en als je naar huis gaat doe je deze weer 
op.’ Dit was precies de praktijk van alledag voor 
alle meisjes op die school met een hoofddoek. De 
vrouwen die doorvroegen waren ook uit op dat 
antwoord, zo vertelden ze later. Hoewel de norm 
dus duidelijk werd gesteld, konden de meisjes 
zich toch, met instemming van de imam, aan de 
schoolvoorschriften houden. Dat was belangrijk, 
omdat zij zich schuldig voelden wanneer ze 
hun hoofddoek wisselend om en af deden. Dat 
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wordt namelijk ter discussie gesteld door andere 
moslims: ‘Dat is spelen met je geloof en dat hoort 
niet, dat is haram.’ Door de uitspaak van de imam 
kregen de meisjes een legitimatie voor hun zelf 
gevonden oplossing.
 Een tweede voorbeeld laat een andere kant 
zien van het onderhandelingsproces. Een imam 
verklaarde dat vrouwen niet mogen werken en 
fietsen. Dit riep grote woede op onder veel vol-
wassenen die dit in tegenspraak vonden met de 
Nederlandse situatie. Vooral jongens waren ech-
ter enthousiast. ‘De imam spreekt de waarheid 
en de ouderen kunnen daar moeilijk tegen. Maar 
het is de waarheid, dit is de islam!’ Toch legden 
veel jongens en meisjes zich niet neer bij deze 
uitspraken: ‘Wat ik in de praktijk doe is mijn 
zaak, dat is tussen mij en Allah.’ 
 In de moskee van ons onderzoek, moskee 
Nour in Gouda, konden jongeren met hun 
vragen en behoeften goed terecht.8 Imams, 
bestuursleden, vrijwilligers en begeleiders van 
sociaal-culturele activiteiten waren altijd wel 
bereid om vragen te beantwoorden en activitei-
ten te organiseren. Dit is echter in lang niet alle 
moskeeën het geval. Veel bestuurders en imams 
zijn slecht op de hoogte van wat er onder jonge-
ren leeft. Imams spreken vaak geen Nederlands. 
Jongeren spreken op hun beurt nauwelijks Ara-
bisch, waardoor ze de vrijdagpreken niet begrij-
pen. Jongeren zijn gewend door te vragen over 
zaken die in de koran staan, ze willen begrijpen 
waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Hoewel ze 
duidelijke normen zoeken, willen ze ook weten 
waaróm iets wel of niet mag. Ouders hebben niet 
altijd een antwoord paraat en soms past dit door-
vragen ook niet bij de opvatting dat je de schep-
ping van Allah moet accepteren zoals deze is.9

 Net zo min als in moskeeorganisaties, her-
kennen jongeren zich in koepelorganisaties als 
de ummon, de koepel voor Marokkaanse mos-
keeën. Beide typen organisaties vertegenwoor-
digen in hun ogen de eerste generatie mannen. 
Die houden zich met andere zaken bezig dan zij. 
Wanneer jongeren serieus en vroom worden, 
juichen ouderen dit toe. Maar soms vinden zij 
dat jongeren te streng in de leer worden. Wan-

neer ze bijeenkomsten organiseren buiten de 
moskee, met sprekers die de ouderen te strikt 
vinden, kan dit onrust oproepen. Het gevolg is 
dan dat zo’n groep jongeren zich langzaam iso-
leert of wordt verwijderd uit de moskee.   

buitenstaandersblik 

Als identiteitsconstructies door onderhandelen 
tot stand komen, is van belang wie met wie on-
derhandelt. Moslimjongeren gaan bij elkaar en 

bij allerlei autoriteiten te rade in hun zoektocht 
naar de islam. Tegelijkertijd beïnvloeden reacties 
van de Nederlandse samenleving hun ontwikke-
ling als moslim.10 Een belangrijke vraag is dus: 
hoe kijken niet-moslims naar moslims? Welke 
betekenis hechten buitenstaanders aan een mos-
limidentiteit en hoe komt dat op moslims over?
 De meeste autochtone Nederlanders be-
schouwen de islam als een vreemd element in 
de samenleving. Dit werd vooral duidelijk na 
11 september 2001, tijdens de verkiezingscam-
pagne met Pim Fortuyn in 2002 en in de lopende 
integratiedebatten. Daarin zijn termen als al-
lochtonen, moslims, etnische minderheden en 
buitenlanders volledig door elkaar gaan lopen. 
Voor moslims zelf was 11 september een belang-
rijk keerpunt. Een van de meisjes uit ons onder-
zoek in Gouda fietste de dag erna over straat en 
werd uitgescholden. Op dat moment realiseerde 
zij zich, zo vertelde ze, dat ze ‘er niet bij hoorde’. 
Ze sprak goed Nederlands en had een baan, maar 
ze voelde zich geen deel uitmaken van de Neder-
landse ‘verbeelde gemeenschap’.11 
 De reacties die politici als Verdonk, Van Aart-

De drang tot het zoeken naar de 
‘echte’ islam is zowel te vinden 
bij jongeren die strikt zijn in het 
naleven van religieuze plichten, 
als bij hen die zich losser opstellen
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sen en Wilders uitten na de moord op Van Gogh 
hebben deze indruk nog eens versterkt. Van 
moslimorganisaties werd verwacht dat zij pu-
bliekelijk afstand namen van de moord, terwijl 
dat na de moord op Fortuyn van milieu-organi-
saties niet werd gevraagd. Veel moslims vinden 
dat er met twee maten wordt gemeten en dat 
bevestigt hun indruk dat ze tweederangsburgers 
zijn. De moord op Van Gogh werd niet door alle 
moslims afgekeurd. Velen waren diep gekwetst 
door zijn gebruik van termen als ‘geitenneukers’ 
en ‘vijfde colonne’. Zijn medewerking aan de film 
Submission I werd beschouwd als de zoveelste 
belediging. Er waren ook Marokkanen die de 
film niet beledigend noemden, vooral mensen 
voor wie de islam niet veel betekenis meer heeft 
en ouderen die de film niet kenden. Maar veel 
jongeren waren er juist erg verbolgen over. Niet 
voor het eerst plaatste Ayaan Hirsi Ali moslims 
in een negatief daglicht, alsof alle moslimman-
nen hun vrouwen slaan op basis van de koran. 
Doordat die boodschap werd verbeeld met hei-
lige teksten op het lichaam van een gesluierde, 
naakte vrouw was de film extra kwetsend. Na de 
moord op Van Gogh trad wel een verandering 
op bij moslimorganisaties: velen komen nu naar 
voren om openlijk te spreken over radicalisering 
onder jongeren en proberen dat proces te stop-
pen. Maar nog altijd overheerst de gedachte als 
moslim in Nederland niet geaccepteerd te zijn. 
 Een gevolg van die tekortschietende accepta-
tie van de islam is dat een belangrijke strategie 
van moslimjongeren niet langer werkt. Jonge 
moslims zijn met hun zoektocht naar de islam 
juist bezig zich in te passen in de Nederlandse 
samenleving: ze zoeken de moslimidentiteit 
mede om zich te verlossen van de slechte naam 
van Marokkanen en van de associatie met cri-
minaliteit. Het Marokkaan-zijn impliceert een 
niet-Nederlandse verwijzing, terwijl de islam als 
universele religie ongebonden is, niet gebonden 
aan nationaliteit of etniciteit.12 De islam als etni-
citeitsoverschrijdende identiteit is de uitkomst 
van een cognitive shift: jonge mensen oriënteren 
zich steeds meer op de Nederlandse samenleving 
in plaats van op het land van herkomst van de 

ouders.13 Het feit dat de islam nu veelal wordt be-
schouwd als vreemd aan die Nederlandse samen-
leving, maakt het wisselen van identiteit er niet 
eenvoudiger op en laat zien dat het hier gaat om 
een tweerichtingsproces: vanuit de Nederlandse 
samenleving en vanuit moslims zelf. 
 Een andere strategie van jongeren om ‘erbij 
te horen’ is het expliciet definiëren van wat mos-
lim-zijn voor hen inhoudt. Maar ook dat levert 
weerstand op. Tijdens een debat aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam kort na de moord op 
Van Gogh, stelde een moslimmeisje dat de islam 
vrede, tolerantie en liefde is. Daarop antwoordde 
een autochtone niet-moslim dat dat niet klopte: 
in de koran zou immers staan dat ongelovigen 
gedood mogen worden. Niet-moslims drin-
gen zo een eigen definitie van de islam op aan 
moslims, een die anders en negatiever is dan de 
definitie die moslims zelf formuleren. Iets soort-
gelijks doet zich voor wanneer Hirsi Ali bepaalde 
opvattingen over de ‘ware’ islam en de gevaren 
daarvan uit.14 In een Open Brief aan Cohen legde 
zij uit dat de ware moslim een andere agenda 
heeft dan hij en niet naar consensus streeft. De 
ware moslim heeft volgens Hirsi Ali anti-semiti-
sche trekken en geeft vrouwen en kinderen een 
ondergeschikte rol. Paul Cliteur bedient zich van 
een vergelijkbare strategie, overigens niet alleen 
tegen moslims gericht maar ook tegen christe-
nen, wanneer hij stelt dat een samenleving van 
échte moslims en échte christenen onmogelijk 
is.15 Geert Wilders spreekt zich in dezelfde lijn 
uit: ‘Ik vraag helemaal niks van mensen. Ik wil 
alleen dat ze zich aan Nederlandse wetten en 
regels houden. En inderdaad, als je de islamiti-
sche regels puur neemt, zal dat niet lukken. Een 
liberale islam is onmogelijk.’16 Mensen als Hirsi 
Ali, Wilders en Cliteur negeren met dergelijke 
uitspraken het feit dat moslimjongeren de islam 
proberen in te vullen als een religie van toleran-
tie en vrede. Met andere woorden: niet-moslims 
bepalen wat de ‘echte’ islam is en leveren vervol-
gens kritiek op die islam. Waar hun versie van de 
islam precies op is gebaseerd, wordt echter niet 
duidelijk. 
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cyberislam

Radicale moslims doen niet mee aan het maat-
schappelijk debat over de islam. Zij voeren hun ei-
gen discussies binnen een virtuele umma (grens-
overschrijdende islamitische gemeenschap) ¬ 
wat overigens absoluut niet wil zeggen dat alle 
debatten op internet radicaal zijn. Internet is een 
nieuwe arena waar onderhandelingen hun beslag 
krijgen over wat de islam is en wat het in het da-
gelijks leven betekent om moslim te zijn. 
 Zoals onder alle jongeren heeft het internet-
gebruik onder Marokkaans-Nederlandse jonge-
ren een hoge vlucht genomen. Dit is goed te zien 
op websites als Marokko.nl, Maghrebonline.
nl, Maroc.nl en Mocros.nl. Hier wordt gediscus-
sieerd over allerlei onderwerpen, van het nieuws 
van de dag tot en met seks & islam. Daarnaast 
zijn er nog talloze websites die tot doel hebben 
de bezoeker, moslim of niet, te informeren en 
te onderwijzen over de islam. Voorbeelden zijn 
al-islaam.com, selefiepublikaties.com, redouan.
nl en al-yaqeen.com. Hun functie wordt wel 
gekarakteriseerd als elektronische da’wah, ‘het 
uitnodigen tot islam’ via internet. Soms is er 
een cyberimam aan verbonden.17 Vaak bestaat 
de mogelijkheid om hem per e-mail een vraag 
te stellen of om een vraag op een webforum te 
plaatsen. Soms kan een vraag worden ingetikt 
in de zoekmachine van een database, waarna 
het antwoord eruit komt rollen. Er zijn ook tus-
senvormen waarbij de meest gestelde vragen bij 
elkaar worden gezet.
 Vrijwel alle websites bieden ruimte voor dis-
cussie en daar wordt volop gebruik van gemaakt. 
Jongeren nemen standpunten in waarbij zij zich 
baseren op de koran, hadith en uitspraken van 
geleerden. Zo creëren zij eigenlijk hun eigen fat-
wa’s. Het voordeel van internet is natuurlijk dat 
zij kunnen meedoen onder pseudoniem, waar-
door ze zich vrijer voelen om allerlei kwesties 
aan de orde te stellen. Zo bieden discussiefora en 
chatrooms een platform waar jongeren een (vir-
tuele) identiteit ontwikkelen. Sites als Marokko.
nl en Maroc.nl richten zich daarbij voornamelijk 
op één etnische groep, die van Marokkaanse 

Nederlanders. Islam-sites daarentegen richten 
zich op moslims in het algemeen, ongeacht hun 
etnische achtergrond. Dat wil niet zeggen dat 
alle etnische groepen ook even sterk vertegen-
woordigd zijn. Marokkaanse en autochtone 
(bekeerde) Nederlanders lijken te domineren en 
dan vooral op de selefie-sites. Dit zijn sites die 
zich erop beroepen de ‘weg van de Salaf ’ te vol-
gen. De salaf zijn de metgezellen van de profeet 
Mohammed. Een dergelijke claim betekent dat 
deze moslims zeggen terug te gaan naar de tijd 

van de profeet Mohammed, toen de islam nog 
niet ‘besmet’ was met allerlei niet-islamitische 
(westerse) elementen. Onder de islam-sites zijn 
de selefie-sites duidelijk dominant. Onder jonge-
ren lijken ze autoriteit te genieten. Hoewel alle 
selefie-sites zich beroepen op de salaf, zijn er wel 
verschillen. Sommige betwisten vooral elkaar. 
Niet alle selefie-sites zijn uitgesproken anti-Ne-
derlands of anti-westers, al hebben ze wel veel 
maatschappijkritiek. 
 Naast websites zijn er ook online-gemeen-
schappen, de zogenaamde msn-groepen, met 
namen als WareMoslims, Moslimsdeenigeechte 
en IslamenMeer. Daar lijkt de dominantie van de 
selefies nog sterker dan op de websites. De msn-
groepen hebben meestal minder vaste leden 
dan de sites, maar dat wil niet zeggen dat hun 
reikwijdte kleiner is. Regelmatig zijn berichten 
van de msn-groepen terug te vinden op sites als 
Marokko.nl. De grotere groepen (zoals Islamen-
Meer), van soms een paar duizend leden, zijn 
gematigder dan de kleine en laten een gevarieerd 
beeld zien van opvattingen over islam.18 De klei-
nere groepen zijn zelden een lang leven bescho-

Niet-moslims dringen een 
eigen definitie van de islam op 
aan moslims, een die anders en 
negatiever is dan de definitie die 
moslims zelf formuleren
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ren. Vrij snel nadat er meldingen komen dat er 
opruiende teksten en bedreigingen worden uit-
gewisseld, worden ze gesloten. De discussies en 
berichten binnen de groepen zijn heel divers, de 
onderwerpen gaan van de duivel tot seks en van 
demonstraties tot jihad, maar allemaal berichten 
ze over de omgang met het Westen. ‘Het Westen’ 
staat dan vooral voor de vs, Israël en de joden en 
Nederland. Er zijn selefie-msn-groepen die zich 
sterk afkeren van de Nederlandse maatschappij, 
maar er zijn er ook die juist toenadering zoeken 
en geweld afwijzen. 
 De selefie-msn-groepen en -websites wer-
ken vanuit de begrippen halal en haram. Daarbij 
liggen de accenten anders dan in de discussies 
tussen ‘gewone’ jongeren. Haram zijn zaken die 
als ‘westers’ gezien worden zoals demonstraties, 
muziek en dergelijke. De positie van de vrouw 
is een belangrijk onderwerp, waar veel verschil-
lende visies op te vinden zijn. Soms ligt werken 
buitenshuis door vrouwen per definitie moeilijk, 
terwijl anderen dat alleen problematisch vin-
den wanneer vrouwen in een sekse-gemengde 
omgeving werken. Er zijn selefies die de nadruk 
leggen op de ‘hogere jihad’, de innerlijke strijd 
van het individu om allerlei verleidingen te 
weerstaan die ingaan tegen de regels van het 
geloof. Andere selefies ondersteunen juist de 
‘kleine jihad’, de verdedigingsoorlog of heilige 
oorlog. Zij wijzen de hogere jihad af, omdat deze 
op een zwakke overlevering gebaseerd zou zijn. 
De meeste selefie-sites en msn-groepen ken-
nen nauwelijks echte discussies. Het zijn vooral 
ontmoetingsplaatsen voor gelijkgezinden, die 
vooral bezig zijn met zoeken naar de vraag wat 
het ideaal is, dus hoe zij de juiste weg moeten 
bewandelen.
 Vragen die bij jongeren rijzen in de context 
van het dagelijks leven in een niet-islamitische 
samenleving ¬ zoals over het dragen van make-
up, de hoofddoek etcetera ¬ zijn op de selefie-
sites niet te vinden. Ze komen wel aan bod bij 
de msn-groepen en de grotere niet-selefie-sites, 
waar het juist de selefies zijn die het voortouw 
nemen in de beantwoording. De invloed van de 
selefies is dus groter dan hun eigen, beperkte dis-

cussiekring, maar hóe groot precies is moeilijk te 
achterhalen. Internet is anoniem en wie er ach-
ter de pseudoniemen zit is bijna niet na te gaan. 
Aan de ene kant lijkt hun invloed groot. Veel 
jongeren koesteren sympathie voor de selefies, 
omdat die ‘serieus’ en consequent zijn: ze zeggen 
niet alleen wat de ‘pure’ islam is en kennen haar 
bronnen, ze leven daar ook naar. Duidelijk is dat 
selefies, vaak zelf jong, de wensen en behoeften 
van moslimjongeren kennen en antwoorden 
kunnen geven die aansluiten op hun vragen. 
 Aan de andere kant moet hun invloed ook 
niet worden overschat. De uitspraken van de 
selefies stellen de norm voor wat haram en halal 
is, maar veel jongeren geven aan dat zij daar in 
de praktijk weinig mee kunnen. Veel jongeren 
(en ouderen) hebben weliswaar waardering voor 
de inspanningen die selefies leveren om serieus 
met het geloof bezig te zijn, maar zijn het op veel 
punten niet met hen eens. Vooral hun houding 
tegenover ongelovigen en minder consequente 
mede-moslims stoort hen. De agressieve wijze 
waarop selefies hun boodschap verspreiden, 
roept weerstand op en veroorzaakt onrust. Dit 
is voor velen een reden om ze te mijden. Soms is 
het zelfs een reden om selefies de toegang tot de 
moskee te ontzeggen.19 

gat in de identiteitsmarkt

De moslimidentiteit van Marokkaans-Neder-
landse jongeren staat in het teken van het zoeken 
naar de ‘echte’ islam. Daarvoor moeten keuzes 
worden gemaakt uit het repertoire van de islam, 
in onderhandelingen over de definitie van het 
geloof met leeftijdsgenoten, ouders, imams en 
niet-moslims. De ‘echte’ islam die veel jongeren 
zoeken staat los van de Marokkaanse tradities 
van hun ouders en biedt hun mogelijkheden om 
moslim te zijn in Nederland. De concepten halal 
en haram spelen daarbij een belangrijke rol.
 De zoektocht naar de ‘echte’ islam gaat niet 
zonder slag of stoot. Marokkaanse religieuze 
organisaties zijn niet altijd in staat tegemoet te 
komen aan de wensen en behoeften van deze 
jongeren. Niet-moslims sluiten, in hun ogen, de 
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islam buiten als een vreemde religie. Het gevolg 
is dat veel Marokkaans-Nederlandse jongeren 
zich als moslim niet geaccepteerd voelen. Met 
behulp van de islam proberen zij te laveren 
tussen twee werelden. Bij moskeeorganisaties 
en landelijke koepels voelen zij zich niet thuis. 
Tegelijkertijd voelen ze zich vervreemd van de 
niet-islamitische Nederlanders. Internet is een 
belangrijk middel in hun zoektocht.
 Op dit moment gaat in het Nederlandse pu-
blieke debat alle aandacht uit naar radicale jonge-
ren. ‘Gewone’ jongeren worden vergeten, terwijl 
juist bij hen de sleutel ligt voor de bestrijding 
van radicalisering. Moslimorganisaties en de 
overheid zouden gezamenlijk moeten optreden 
om die ‘gewone’ jongeren binnenboord te hou-
den. Moskeeën moeten zich meer openstellen 
voor religieuze en sociaal-culturele activiteiten 
voor jongeren en vrouwen. Te denken valt aan 
spreekuren, huiswerkbegeleiding, meisjesgroe-
pen, religieuze lessen, enzovoorts. De moskee in 
Gouda waar wij onderzoek hebben verricht, is 
een uitzondering: dergelijke activiteiten worden 
daar al jaren aangeboden. Deze moskee, die dient 
als inspiratiebron voor andere moskeeën en voor 
hulpverleningsinstanties, verdient het om dui-
delijk ondersteund te worden door de overheid. 
Tot nu toe bleef die steun echter uit. 
 Onze analyse laat zien dat er een gat in de 
identiteitsmarkt zit. Waar jongeren in deze 
markt de vraagkant vormen, zijn de moskee-

organisaties en niet-moslims de aanbieders. 
Moskeeën en overheden moeten gezamenlijk 
optrekken om jongeren binnenboord te houden. 
Als wordt voorkomen dat radicale jongeren zich 
isoleren, heeft dat een belangrijke preventieve 
werking. Een goed voorbeeld van dit samen op-
trekken is het ‘contract met de samenleving’ dat 
na de moord op Van Gogh door de Pakistaanse 
moskee Moka Ghousia Masjid en de Turkse Aya 
Sofia is gesloten met het stadsdeel De Baarsjes in 
Amsterdam.20 In dit contract is vastgelegd dat 
alle partijen zich inspannen voor het bewaken 
van de vrijheid van meningsuiting en dat men 
personen die neigen tot radicalisering in het 
oog houdt en aanspreekt. Dat laatste zal niet 
eenvoudig zijn, aangezien een vrome moslim 
nog geen radicale moslim hoeft te zijn en een 
radicale moslim nog geen extremist. Religieuze 
organisaties moeten zich inspannen om andere 
geluiden dan die van radicalen duidelijk te laten 
horen. Niet-islamitische opinieleiders als Ellian, 
Wilders en Hirsi Ali kunnen veel doen om brug-
gen te slaan. Voorstellen zoals die van Wilders 
om in de strijd tegen de radicale islam desnoods 
de grondwet en internationale verdragen aan te 
passen, werken eerder averechts. Ze versterken 
het beeld onder moslimjongeren in Nederland 
dat ze niet worden geaccepteerd. Voorkomen 
moet worden dat één groep wordt beschuldigd. 
Samenleven gaat per definitie over ons allemaal.
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