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Poldermoslims: identiteit gezocht (3)

Nederlandse Marokkanen 
en het nut van wantrouwen

said bouddouft

Toen ik begin jaren tachtig vanuit Marokko naar 
Nederland kwam, merkte ik al snel dat de islam 
hier anders was dan daar. Sommige Marok-
kaanse gezinnen hadden nauwelijks meubilair. 
In de huiskamer ontbraken bankstel, stoelen, 
tafel en televisietoestel. In navolging van de 
profeet Mohammed kozen deze gezinnen ervoor 
om op de grond te zitten. En voor wat betreft de 
televisie, die bracht alleen maar duivelse ideeën 
het huis binnen, vond men. Ook in uiterlijk ver-
schilden Marokkaanse moslims in Nederland 
enorm van de moslims die ik uit Marokko kende. 
Mannen droegen al op jonge leeftijd lange baar-
den en schoren de snor en het hoofdhaar. Vrou-
wen gingen vaker gesluierd. Tot mijn verbazing 
droegen sommigen zelfs de nikaab ¬ iets wat ik 
in Marokko nog nooit had gezien.
 Vandaag de dag wordt het beeld van de ‘Ma-
rokkaans-Nederlandse islam’ niet alleen meer 
bepaald door fysieke uiterlijkheden en de inrich-
ting van huizen. Geweld beïnvloedt dat beeld 
ook en er wordt veel gesproken over de politieke 
islam en de radicale islam. Hoe is deze Marok-
kaans-Nederlandse versie van de radicale islam 
ontstaan? Waarom kiest een deel van de Marok-
kanen die hier wonen niet voor de islam zoals 
die in Marokko wordt beleden maar voor een 
andere beleving van het geloof? Welke gevolgen 
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heeft dit voor de Marokkaanse gemeenschap in 
Nederland en voor de samenleving als geheel?  
En welke aanknopingspunten zijn er om de 
radicalisering onder Marokkaanse jongeren te 
stoppen?

wankele basis

Sinds hun gang naar Europa in de jaren zestig en 
zeventig, vormen arbeidsmigranten een belang-
rijk aandachtspunt voor overheidsinstanties en 
allerlei organisaties uit de landen van herkomst. 
Belangen van politieke, economische en religi-
euze aard spelen een rol, maar ook veiligheids-
overwegingen. Om al dit soort redenen proberen 
buitenlandse overheden en bewegingen migran-
ten te controleren en te beïnvloeden. Het komt 
dictatoriale regimes immers niet van pas als 
migranten westerse principes van democratie 
en gelijkberechtiging overnemen. Marokkaanse 
autoriteiten probeerden om die reden jarenlang 
greep te houden op ‘hun’ mensen in West-Eu-
ropa. Ook de Turkse overheid toonde zich niet 
altijd ingenomen met dissidente stemmen van 
migranten. Tegenwoordig lijken deze landen de 
migranten vooral te willen gebruiken om hun 
belangen in Europa beter te behartigen. De reden 
waarom mag dan veranderd zijn, het gaat nog al-
tijd om controle en beïnvloeding. Migranten zijn 
in financieel en economisch opzicht interessant 
voor de herkomstlanden en voor charitatieve 
instellingen, waarvan sommige ook politieke 
doeleinden nastreven.
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 Religie vormt een beïnvloedingsinstrument 
op zich. Het Turkse presidium voor godsdienst-
zaken Diyanet zorgt ervoor dat een groot deel van 
de Turkse gemeenschap in het Westen de Turkse 
islam blijft aanhangen. In Nederland zijn de 
meeste Turkse moskeeën aan Diyanet verbonden. 
Bij de Marokkaanse gemeenschap ligt de situatie 
anders. Vergeleken met de Turkse overheid slaagt 
de Marokkaanse, met aan het hoofd de koning 
in de rol van leider van alle gelovigen, er minder 
goed in om migranten (en hun nakomelingen) op 
het gebied van religieuze beleving te beïnvloeden. 
Van oudsher zijn veel Marokkaanse organisaties 
hier fel tegen gekant. Zij zijn daarin gesteund 
door de overheden van de vestigingslanden, po-
litieke partijen, mensenrechtenorganisaties en 
de vakbeweging. Organisaties, leerkrachten en 
imams die door de Marokkaanse overheid naar 
Europa werden gestuurd, werden door de migran-
ten terecht gewantrouwd en bestreden.
 Een gevolg hiervan was wel dat de Marok-
kaanse variant van de islam in Europa geen 
stevige basis ontwikkelde, terwijl het Saoedische 
Wahhabisme en andere extreme religieuze 
ideeën weinig weerstand ondervonden. De Ma-
rokkaanse islam raakte verder verzwakt door 
kritiek van met name autochtone bekeerlingen 
en imams en missionarissen uit het Midden-
Oosten en Pakistan. Zij zijn van mening dat de 
islam zoals die door Marokkanen wordt geprak-
tiseerd niet de ware islam is: ze zou te volks zijn 
en te veel bidaë, zelf ingevoerde vernieuwingen 
van religieuze gebruiken, bevatten. Illustratief 
zijn uitspraken van imam Fawaz van de Haagse 
moskee As Soennah in een recente uitzending 
van nova.1 Hij verdedigde zijn Tilburgse collega 
Salam, die had geweigerd de hand van minister 
Verdonk te schudden. De Marokkaanse imams 
die dat wel hadden gedaan, waren volgens hem 
geen ware imams. Het zou hun ontbreken aan 
kennis van het geloof en de islamitische juris-
prudentie.
 Bij een deel van de Marokkanen vindt deze 
zienswijze navolging. Deze groepen nemen de 
islam-interpretatie van imams en missionaris-
sen uit het Midden-Oosten over en trachten hun 

geloof te zuiveren, door Marokkaanse gebruiken 
in te ruilen voor ‘puurdere’ tradities. 

radicalisering

Bij de radicalisering van Marokkanen in Neder-
land speelt uiteraard niet alleen de historische 
context een rol, maar vooral ook een aantal actu-
ele factoren. De Algemene Inlichtingen- en Veilig-
heidsdienst (aivd) rekent daartoe onder meer de 
benarde situatie van moslims in oorlogsgebieden 
als Irak en Palestina en discriminatie van mos-
lims in Nederland.2 In een recent rapport wijst de 
dienst op een proces van her-islamisering dat zich 
onder Marokkanen in Nederland voltrekt.3

 Sinds 11 september 2001 wordt de islam 
steeds vaker getypeerd als een gevaar voor de 
Nederlandse samenleving. Moslims voelen zich 
daardoor minder thuis in ons land. De slechtste 
pers krijgen Marokkaanse jongens. De beeldvor-
ming is negatief en stigmatiserend: een kleine 
minderheid van criminelen en extremisten 
bepaalt het algemene imago. Gezagdragers en 
opiniemakers doen soms uitspraken die de hele 
groep nog verder in het verdomhoekje drukken. 
De negatieve beeldvorming versterkt de slechte 
sociaal-economische positie van Marokkanen in 
Nederland.
 Voor veel jongeren vormt de negatieve beeld-
vorming over henzelf en over de islam in het al-
gemeen, in combinatie met hun slechte sociaal-
economische positie, het bewijs dat ze ‘er niet bij 
horen’. Deze optelsom van factoren maakt hen 
vatbaar voor beïnvloeding door extremistische 
missionarissen en imams uit met name het Mid-
den-Oosten. Die zien moslims in het Westen als 
slachtoffers die uit de handen van de niet-mos-
lims gered dienen te worden. Hun agenda is poli-
tiek, maar wordt verkondigd onder een religieus 
sausje. Marokkanen zijn een aantrekkelijk doel-
wit, enerzijds omdat ze worden beschouwd als 
Arabieren met wie eenvoudig gecommuniceerd 
kan worden, anderzijds vanwege de gebrekkige 
organisatie van de Marokkaanse gemeenschap 
in Nederland. 
 Radicaliserende jongeren keren zich tegen de 
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samenleving waarin ze leven. Ze isoleren zich en 
richten zich op een ingebeelde umma (interna-
tionale moslimgemeenschap). De slechte moraal 
van de westerse samenleving wordt beschouwd 
als een aanwijzing voor het naderen van de Dag 
des Oordeels. De ware moslim hoort afstand te 
nemen van het verderfelijke hier en nu en zich te 
richten op het hiernamaals. Die gedachte vertaalt 
zich in de themakeuze voor preken van sommige 
imams. Zo ging een serie lezingen in de Haagse 
moskee As Soennah tijdens de laatste ramadan 
over het graf, de hel, het paradijs en tijd voor be-
rouw. Dit soort voorgangers houdt geen lezingen 
over goed nabuurschap of de opvoeding van kin-
deren ¬ en over naastenliefde al helemaal niet.

het tij keren

Na de moord op Theo van Gogh groeide in 
Nederland de drang om extreme religieuze 
uitingen aan te pakken. De overheid kondigde 
vergaande maatregelen aan, waaronder het ont-
nemen van het Nederlandschap aan verdachten 
van terroristische acties. Dat zulke verdachten 
strafrechtelijk vervolgd dienen te worden, 
spreekt voor zich. Maar om radicalisering onder 
jonge moslims tegen te gaan is meer nodig.
 Het belangrijkste is het inruimen van een 
plek voor de islam in Nederland. Hoe sterker de 
plaats van de islam in Nederland ter discussie 
wordt gesteld, hoe meer moslims zich hier niet 
(meer) thuis zullen voelen. Het gaat dan niet om 
extremistische of juist liberale moslims, maar 
om de grote meerderheid van vrome moslims 
die in het publieke debat doorgaans over het 
hoofd worden gezien. Het is van groot belang 
dat gezagdragers en opiniemakers zich ondub-
belzinnig uitlaten over de plaats van de islam in 
Nederland, zoals Wouter Bos onlangs deed in 
een interview in de Volkskrant.4 

 Daarnaast zijn voorlichting en onderwijs 
belangrijk. Marokkaanse jongeren hebben een 
enorme behoefte aan kennis over de islam. 
Religieuze organisaties dragen een verantwoor-
delijkheid om in (een deel van) deze behoefte 
te voorzien, eventueel in samenwerking met 
onderwijsinstellingen en ondersteund door de 
overheid.
 De laatste jaren wordt vooral benadrukt hoe 
(jonge) Marokkanen een probleem vormen 
voor de Nederlandse samenleving. Er is weinig 
aandacht voor de obstakels die zij ontmoeten op 
het gebied van arbeid, in het onderwijs en in het 
uitgaansleven. De Nederlandse overheid moet in 
samenwerking met Marokkaanse organisaties 
deze ¬ reële ¬ problemen aanpakken. Er kan 
daarbij lering worden getrokken uit de ervarin-
gen die in de jaren zeventig met radicale Moluk-
kers zijn opgedaan. De overheid spande zich in 
om hun positie te versterken, onder meer via het 
zogenaamde ‘Duizendbanenplan’. Een dergelijke 
stevige aanpak zou nu moeten worden ontwik-
keld voor jonge Marokkanen.
 Sinds 2 november 2004 hebben Marokkaanse 
koepelorganisaties en moskeeverenigingen 
talloze initiatieven genomen om religieus extre-
misme te bespreken. Deze discussies dienen zij 
voort te zetten. De debatten moeten gaan over de 
vraag welke religie wij wensen: een die haat zaait 
en conflicten met de Nederlandse samenleving 
veroorzaakt, of een die de naam ‘islam’ verdient. 
Marokkaanse organisaties hebben hierin een 
voortrekkersrol te spelen. Bovendien zullen zij 
zich moeten inspannen om de weerstand van 
de Marokkaanse gemeenschap tegen extreme 
invloeden van buitenaf te verhogen – net zoals 
men zich in het verleden inspande om onge-
wenste invloeden van de Marokkaanse overheid 
tegen te gaan.

Noten

1 nova, 6 december 2004
2  Rekrutering in Nederland voor de 

jihad. Van incident naar trend. 

Den Haag: Ministerie van bzk, 
2002

3  Van dawa tot jihad. De diverse drei-
gingen van de radicale islam tegen 
de democratische rechtsorde. Den 

Haag: Ministerie van bzk, 2004
4 ‘De islam hoort bij dit land’, 

interview in de Volkskrant, 27 
november 2004

Poldermoslims: identiteit gezocht  Said Bouddouft  Nederlandse Marokkanen en het nut van wantrouwen

S&D 2005-01.indd   29 31-01-2005   10:35:27


