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Geachte leden van de raad, 

Hierbij informeren wij u zoals jaarlijks te doen gebruikelijk over de voortgang van de 
Aanpak extremisme, polarisatie en radicalisering. 

Actueel beeld 
Met het meest recente Dreigingsbeeld (DTN 53, okt 2020) van de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijft het dreigingsniveau 
gehandhaafd op niveau 3 op een schaal van 5. Dat wil zeggen dat een 
terroristische aanslag in Nederland voorstelbaar is. 

Kleinschalige aanslagen en arrestaties in Europa tonen aan dat de jihadistische 
dreiging niet is verdwenen. Het is aannemelijk dat dergelijke aanslagen (veelal door 
eenlingen gepleegd) blijven plaatsvinden in Europa en Nederland. Ook een rechts 
extremistische aanslag door een (online geïnspireerde) eenling blijft mogelijk 
voorstelbaar. Daarnaast is sinds de uitbraak van het coronavirus de 
maatschappelijke onrust zichtbaarder worden, zowel op straat als op sociale media. 
Complottheorieën verspreiden zieh snel en er zijn veel verschillende polariserende 
groepen en individuen actief. Dit kan de polarisatie in de samenleving versterken en 
leiden tot verharding, intimidatie en/of (oproepen tot) geweld. 

Ook in Delft en omliggende districtsgemeenten Midden-Delfland, Rijswijk en 
Westland houden we rekening met (de dynamiek van) dergelijke dreigingen. 
Alhoewel er op dit moment geen sprake is van acute verontrustende signalen 
hieromtrent, blijven we als lokale overheid - samen met onze partners - doorlopend 
investeren in een stevige informatie- en kennispositie. 

Terugblik 2020 en vooruitblik 2021 
De gemeente Delft is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de 
lokale aanpak van radicalisering en polarisatie (en vervult een trekkersfunctie voor 
de districtsgemeenten Midden-Delfland, Rijswijk en Westland). Hieronder volgt een 
overzicht van de lokale inzet die geleverd is in het afgelopen jaar aan de hand van 
de vier actielijnen uit de aanpak, die ook nog even kort worden toegelicht. Tevens 
blikken we per actielijn vooruit op activiteiten die voor 2021 zijn gepland. 
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Actielijn 1: Verminderen maatschappelijke onrust en ongewenste 
polarisa tie 
Als gevolg van binnen- en buitenlandse gebeurtenissen/incidenten die raken aan 
thematiek zoals polarisatie, radicalisering en ondermijning van de democratische 
rechtsorde, kunnen maatschappelijke spanningen in een samenleving ontstaan. 
Om deze spanningen of tegenstellingen te verkleinen investeren we in (herstel van) 
relaties en verbinding. 

De mondiale pandemie - en de sociaaleconomische en politiek-maatschappelijke 
gevolgen hiervan - heeft onverminderd gezorgd voor een toenemende bedreiging 
van de (lokale) sociale cohesie en meer ruimte geboden aan extreme standpunten. 
In 2020 hebben we daarom (extra) geïnvesteerd in kennis voor onze professionals 
over complottheorieën en ongewenste polarisatie en proactief contact onderhouden 
met onze netwerken om eventuele signalen van maatschappelijke onrust vroegtijdig 
op te kunnen vangen. Behalve vanuit deze actielijn, is dit ook vanuit de andere 
lijnen ingezet. 

• Contactcirkel 
In de basis bestaat de contactcirkel uit ruim 20 'sleutelfiguren' (sociaal betrokken 
individuen uit de stad met toegang tot brede en verschillende informele en farmele 
netwerken) afkomstig uit Delftse religieuze verenigingen en moskeeën, politie, 
welzijnswerk en de gemeente. Deze sleutelfiguren vervullen veelal een centrale 
positie binnen genoemde organisaties en hebben daardoor goed zieht op wat er 
binnen en buiten hun gemeenschappen speelt. De sleutelfiguren van dit platform 
komen bijeen op het moment dater sprake is van (een dreiging van) 
maatschappelijke onrust. Afhankelijk van water speelt in de stad, kan de 
contactcirkel dan ook worden aangevuld met andere partijen. 

In 2020 is de Contactcirkel geactiveerd vanwege de aanslag op een docent in 
Frankrijk op 29 oktober ji. Via een belronde is bij de sleutelfiguren nagegaan wat er 
leeft bij hun achterban naar aanleiding van dit incident. Aanvullend aan deze 
belronde is er een lesbrief verstuurd naar contactpersonen bij het onderwijs met 
handvatten om dergelijke onderwerpen bespreekbaar te maken, hoe om te gaan 
met verschillende meningen en emoties en nogmaals een toelichting waar men 
terecht kan met eventuele signalen van mogelijke radicalisering en/of 
maatschappelijke onrust. Daarnaast is een belangrijke opbrengst dat betrokken 
partijen met elkaar constateren dat de lijnen kort zijn en men elkaar goed weet te 
vinden in dit soort urgente situaties. 

Actielijn 2: Vergroten weerbaarheid 
Om te zorgen dat inwoners uit Delft en de districtsgemeenten tegengewicht kunnen 
bieden tegen ongewenste invloeden en radicalisering, richten we ons binnen dit 
speerpunt op initiatieven die de weerbaarheid vergroten - zowel op individueel als 
maatschappelijk niveau. Dit heeft ook in 2020 weer geleid tot diverse activiteiten 
voor het onderwijs en sleutelfiguren. 

Deze actielijn is het zwaarst geraakt door de coronamaatregelen. Niet alle 
activiteiten konden volgens plan of planning uitgevoerd worden. De aandacht in 
2020 is deels uitgegaan naar, met enkele inhoudelijke en/of organisatorische 
aanpassingen, het hervatten van de activiteiten in 2021. 

■ Strategisch Netwerk Radicalisering en Polarisatie (SNRP) 
Het SNRP is een lokaal netwerk van sleutelfiguren dater streeft om inclusiviteit te 
bevorderen en radicalisering en polarisatie tegen te gaan. Aan het SNRP nemen 
momenteel 15 sociaal betrokken individuen uit Delft deel, die verschillende lokale 
farmele of informele organisaties en netwerken vertegenwoordigen of daar toegang 
toe hebben. Daarbij valt te denken aan de Delftse religieuze (culturele) instellingen 
(moskeeën, kerken en synagoge), migrantenorganisaties, maatschappelijke 
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organisaties, welzijnsinstanties en de gemeente. Het SNRP wil blijvend bijdragen 
aan verbondenheid in Delft door verbinding met elkaar en met anderen te zoeken. 

In 2020 heeft het SNRP de volgende activiteiten ondernomen: 
■ 4 brede (digitale) bijeenkomsten: tijdens deze bijeenkomsten worden 

ontwikkelingen en signalen uit de stad besproken, evenals onderwerpen waar 
in kleine werkgroepen aan de slag mee wordt gegaan. 

■ 3 fysieke bijeenkomsten en meerdere digitale overleggen van de werkgroep 
'Jongerennetwerk'. Deze werkgroep richt zieh op de organisatie van een 
netwerk-café waar jongeren - die bijvoorbeeld onvoldoende netwerk gericht op 
werk en/of stages hebben - ervaringen en tips kunnen uitwisselen over het 
vinden van een opleiding, stage en/of werk. Daarnaast krijgen de jongeren 
(online) begeleiding om dit zoekproces te vergemakkelijken en vaardigheden 
op te doen. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande lokale 
initiatieven. Op dit moment zijn er 7 jongeren actief aangesloten bij het netwerk 
café. Leeftijd tussen de 15 en 25 jaar en allemaal schoolgaand. Samen met de 
SNRP-vrijwilligers geven zij zelf invulling aan de inzet van het netwerk-café en 
de verdere uitbreiding hiervan; zo dragen zij bijvoorbeeld zelf andere jongeren 
aan die hulp kunnen gebruiken bij het zoeken naar een stage, opleiding of (bij-) 
baan. 

In 2021 gaat (een werkgroep vanuit) het SNRP aan de slag met het: 
■ Verbreden van het netwerk, om ook te investeren op de weerbaarheid 

random problematiek zoals extreemrechts. Het netwerk gaat hier in 2021 
verder mee aan de slag aangezien deze wens door corona vorig jaar niet 
gerealiseerd kon worden; 

■ In overleg met het onderwijs - uitwerken van een initiatief voor schalen over 
hoe je het gesprek aangaat in de klas over maatschappelijk gevoelige 
onderwerpen; 

■ Organiseren van bijeenkomsten van het netwerk-café, het uitbreiden van 
het aantal deelnemers en het versterken van het aanbod voor hen. 

■ BOUNCE-weerbaarheidstrainingen 
BOUNCE up en young zijn trainingen gericht op het versterken van de 
weerbaarheid van tieners. Met behulp van getrainde mentoren/rolmodellen moet 
het traject BOUNCE ervoor zorgen dat deze doelgroep minder gevoelig is om op 
het criminele pad te belanden of te radicaliseren. Vanwege corona was het 
praktisch niet mogelijk deze trainingen goed en met continuïteit te organiseren. Op 
verzoek van de uitvoerende partijen wordt dit project doorgeschoven naar 2021. 

■ Quickscan Islamitische krachtenveld 
Tussen 1 december 2019 en 1 mei 2020 heeft bureau NTA een quickscan gedaan 
naar het islamitische krachtenveld in de gemeente Delft. Directe aanleiding om 
opdracht te geven tot deze quickscan was een toezegging aan de gemeenteraad, 
gedaan bij de bespreking van de aanpak van polarisatie en radicalisering op de 
vraag of er in Delft sprake is van gedragingen die op gespannen voet staan met de 
democratische rechtsorde / vorming vaneen parallelle samenleving. 

De quickscan bevestigt ons beeld dat er geen signalen zijn dat in Delft sprake is 
van isolationisme of het bestaan vaneen parallelle samenleving. Ook zijn er geen 
zorgelijke kwetsbaarheden bij de verschillende instellingen aan het licht gekomen, 
het blijkt ju ist dat burgerschap actief wordt gepromoot en actieve samenwerking 
met de lokale overheid wordt gezocht. 

Het rapport van de quickscan en een begeleidend memo dat ingaat op de 
uitkomsten van het onderzoek, op de aanbevelingen en op acties die zijn 
geformuleerd als opvolging, gaan als bijlage bij deze voortgangsrapportage. We 
stellen voor om hiermee de openstaande toezegging (2018-13) afte doen. 
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■ Quickscan rechtsextremisme 
Vanaf 2020 is de districtelijke aanpak verbreed naar het gehele spectrum van 
radicalisering en (gewelddadig) extremisme, waar oak rechtsextremisme onder valt. 
Dit naar aanleiding van de afgelopen Dreigingsbeelden van de NCTV die oak op 
dat vlak ontwikkelingen hebben waargenomen. 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie in het district met 
betrekking tot rechtsextremisme is - na een aanbestedingsprocedure - najaar 2020 
gestart met een quickscan door bureau NT A. De resultaten en aanbevelingen 
worden in het voorjaar van 2021 opgeleverd en kunnen aanleiding zijn tot een 
uitgebreidere analyse en/of aanscherping van de huidige activiteiten binnen de 
aanpak. 

■ Weerbaar Opvoeden 
Om te zorgen dat jongeren bij hun directe omgeving terecht kunnen met vragen en 
discussies rondom (burgerschaps-)identiteit, geloof, participatie en 
toekomstperspectief, is er een ondersteuningsaanbod aan ouders of andere 
opvoeders. Als opvoeders weerbaar zijn in het opvangen van 'lastige' vragen en 
discussies, en de vaardigheden hebben om de jongeren tot steun te zijn in hun 
ontwikkelingsproces, dan maakt dat de jongeren namelijk oak meer weerbaar. 

Door hel coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen was het niet 
haalbaar om met een nieuwe groep opvoeders te starten. In samenspraak met de 
lokale partners wordt er in 2021 een nieuwe groep geworven - uiteraard in de lijn 
met de dan geldende coronamaatregelen. 

■ Theatervoorstelling Count me In 
In 2020 vonden - met enkele organisatorische aanpassingen - op 3 verschillende 
schalen in Delft in totaal 5 voorstellingen van 'Count me In' plaats- een interactieve 
theatervoorstelling over culturele diversiteit en tolerantie. Hiermee zijn circa 300 
leerlingen berei kt. Schalen kijken hierop positief terug. In 2021 worden - naar 
gelang dat mogelijk is - enkele voorstellingen ingehaald en nieuwe voorstellingen 
ingepland, en hervatten we de procesevaluatie om te achterhalen hoe de 
voorstellingen verlopen en wat de succes- en faalfactoren zijn bij de uitvoering. 

Actielijn 3: Netwerken: opbouwen, trainen en onderhouden 
Om de deskundigheid van professionals en vrijwilligers radicalisering, extremisme 
en polarisatie bij te houden en te vergroten, investeren we in voorlichtingen, 
trainingen en verdiepende expertise. We zorgen er voor dat relevante organisaties 
betrokken bij de gemeente over aandachtsfunctionarissen beschikken en brengen 
de verschillende professionals uit het operationeel netwerk (online) bij elkaar om 
van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Oak voor deze actielijn geldt dat 
de coronamaatregelen veel invloed hebben gehad op de uitvoering van de 
activiteiten. 

■ Netwerkregie 
De netwerkregisseur breidt het operationeel netwerk uit, zorgt voor barging van de 
aanpak bij de verschillende aangesloten partners en organiseert trainingen en 
werkbijeenkomsten voor het operationeel netwerk. De netwerkregisseur 
ondersteunt tevens het SNRP en (indien geactiveerd) de Contactcirkel. 

De coronamaatregelen hebben groat effect gehad op de (districtelijke) 
netwerkregie, waarbij fysieke ontmoeting zeer van belang is. Om in verbinding te 
blijven zijn contacten wel telefonisch en digitaal aangehaald, maar als de 
omstandigheden dat weer toelaten zal in 2021 een inhaalslag gemaakt moeten 
worden. 
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• Operationeel netwerk 
De afgelopen jaren zijn verscheidene eerstelijns professionals getraind in het 
signaleren en melden van radicalisering; zij vormen samen het operationeel 
netwerk (een belangrijk instrument voor actielijn 4 de PGA). 

Het is, ondanks de coronamaatregelen, gelukt om 20 nieuwe 
aandachtsfunctionarissen toe te voegen aan het operationeel netwerk. Zij worden in 
2021 getraind. In 2020 zijn alle trainingen vanwege van de coronamaatregelen in 
eerste instantie verzet en vervolgens geheel doorgeschoven naar dit jaar. Waar 
nodig vinden trainingen via de digitale weg plaats; de meeste aanbieders kunnen 
inmiddels per 2021 online varianten aanbieden. 

De jaarlijkse Werkbijeenkomst voor alle aandachtsfunctionarissen heeft in 2020 wel 
doorgang kunnen vinden. Georganiseerd door de gemeente in samenwerking met 
het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) en RadarAdvies, 
kwamen zo'n 60 professionals online bij elkaar om meer te leren en actuele 
ervaringen met elkaar te delen over complottheorieën. Uit evaluatie van de 
bijeenkomst blijkt dat deze door alle respondenten (zeer) gewaardeerd werd. 
Volgens de deelnemers heeft het hen geholpen om het fenomeen 
'complottheorieên' beter te begrijpen en om inzicht te krijgen in de do's en don'ts in 
dit onderwerp. 

Oak in 2021 blijven we investeren in het operationeel netwerk. Naast het aanbieden 
en geven van trainingen, voorlichtingen en werkbijeenkomsten, sturen we hen oak 
de nieuwsbrief radicalisering toe. Hierdoor houden wehet operationeel netwerk  
en overige betrokken partners - structureel op de hoogte van het laatste nieuws en 
ontwikkelingen random het thema en onze aanpak. 

Actielijn 4: Curatief: persoonsgerichte aanpak (PGA) 
Voor elke casus van mogelijke radicalisering wordt onder regie van de gemeente 
een op maat gemaakt plan opgesteld en uitgevoerd. Sams op lokaal niveau, soms 
vanuit het Veiligheidshuis Haaglanden (VHH). Dit noemen we de 'persoonsgerichte 
aanpak' (PGA). De PGA is gericht op het inzetten van passende interventies om 
een radicaliseringsproces te doorbreken, om personen afstand te laten nemen van 
het radicale gedachtegoed of om dat afte zweren. De plannen zijn maatwerk, 
persoonsgebonden en kunnen bestaan uit een combinatie tussen dwang en drang, 
bestuurlijke maatregelen en zorg- en werktrajecten. Het afgelopen jaar is naast 
inzet van de PGA op bestaande casuïstiek oak gewerkt aan scenario's voor 
potentiële terugkeerders. 

• Procesregie 
De procesregisseur voert de regie over de casuïstiek in de PGA en haalt zorgen 
over en signalen van (mogelijke) radicalisering op uit het district. Voorde casuïstiek 
zijn de werkzaamheden, ondanks corona, in 2020 doorgegaan. Partners zijn zelfs 
meer gebruik gaan maken van de gemeentelijke adviesfunctie bij (lichte) zorgen en 
signalen en hebben de procesregisseur o.a. benaderd voor naciere duiding en 
advisering over bijvoorbeeld gespreksvoering. De signalen hadden niet alleen 
betrekking op gewelddadig jihadisme maar oak op rechtsextremisme en 
complottheorieën. 

• Districtelijke expertisepool 
De expertisepool bestaat uit een groep zorg- en veiligheidsprofessionals 
uit/namens de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland die 
bovengemiddeld gespecialiseerd zijn op de thema's radicalisering en gewelddadig 
extremisme. De expertisepool houdt zieh bezig met en kan worden ingezet voor 
specifieke casuïstiek uit de persoonsgerichte aanpak. Daarnaast wordt er binnen 
de expertisepool gekeken eerste duiding van een (mogelijk) geradicaliseerd 
persoon en naar een (mogelijk) eerste handelingskader. 
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In 2020 heeft de expertisepool zieh meer verdiept in rechtsextremisme en 
complottheorieën. Daarnaast is er een start gemaakt met de plan- en 
procesevaluatie voor doorontwikkeling van de pool. Hier wordt in 2021 mee verder 
gegaan. 

Uitgaven Versterkingsgelden 2020 
• Coördinatie, beleidscapaciteit en evaluaties (voor het hele district) € 80.000 

• 

• 

• 

Uitvoering netwerkregie en PGA (district) 

Capaciteit en begeleiding professionals expertisepool, 
externe ondersteuning en advisering m.b.t. casuïstiek, duiding, 
actualiteiten en ontwikkelingen. 

Weerbaarheid: onderzoeken en preventieve activiteiten 

Totaal 

€ 170.000 

€ 57.000 

€ 35.000 

€ 342.000 

De gemeente ontving ca.€ 450.000 aan Versterkingsgelden van de NCTV voor de 
brede districtelijke aanpak (waarvan een deel in natura voor trainingen bij het RoR). 
Vanwege corona hebben we de gelden niet volledig kunnen uitgeven, maar in 
overleg met de NCTV mogen we deze verder inzetten in 2021. Bij de aanvraag 
voor Versterkingsgelden voor 2021 hebben we daar rekening mee gehouden. Voor 
het district hebben we opnieuw versterkingsgelden toegekend gekregen, het gaat 
voor 2021 om een bedrag van€ 343.290 (waarvan een deel in natura voor 
trainingen bij het RoR). 

Hoogacht 
het colleg 

I 
ester en wethouders van Delft, 

J.M. van Bijs tdt-V/iiegenthart 

, secretaris 

dr. M. Berger, 1.s. 
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Memo 
 

 
Naar aanleiding van een toezegging aan uw gemeenteraad 
heeft de gemeente een quickscan laten uitvoeren naar het 
islamitisch krachtenveld in Delft.  
 
De quickscan bevestigt ons het beeld dat er geen signalen zijn dat in Delft 
sprake is van isolationisme of het bestaan van een parallelle samenleving. 
Ook zijn er geen zorgelijke kwetsbaarheden bij de verschillende instellingen 
aan het licht gekomen, het blijkt juist dat burgerschap actief wordt 
gepromoot en actieve samenwerking met de lokale overheid wordt gezocht. 
Deze stellen de gemeente niet voor grote verrassingen en leiden ook niet 
tot ernstige zorgen. Wel bieden ze aanknopingspunten voor de 
gemeentelijke organisatie om m.n. de samenwerkingsrelaties en activiteiten 
gericht op kennis en weerbaarheid verder te ontwikkelen en versterken 
 
In dit memo schetsen we eerst kort de aanleiding tot deze quickscan. 
Vervolgens informeren we u over de uitkomsten van het onderzoek en gaan 
we in op de aanbevelingen en op de acties die we hebben geformuleerd als 
opvolging.  
 
Aanleiding 
In de Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 
over het jaar 2018 (reg. 1907083) informeerden we u dat deze aanpak 
herijkt zou worden en er een verbreding zou plaatsvinden van jihadisme / 
religieus extremisme naar ook andere vormen extremisme.  
 
Bij bespreking van deze Voortgangsrapportage door uw raad (voorjaar van 
2019) kwam de vraag aan de orde of in Delft sprake is van gedragingen die 
op gespannen voet staan met de democratische rechtsorde. Op basis van 
informatie-uitwisseling met partijen als NCTV en politie en op basis van de 
contacten die we onderhouden met religieuze en culturele instellingen, was 
het beeld van het college dat binnen de islamitische infrastructuur in Delft 
geen sprake is van ‘georganiseerd’ problematisch (antidemocratisch, 
onverdraagzaam) gedrag. We hebben toegezegd om vanwege de herijking 
en de vraag m.b.t. antidemocratisch gedrag een quickscan te laten 
uitvoeren, om inzicht te krijgen of de gemeente en haar partners ook het 
goede beeld hebben, de juiste dingen zien en of er blinde vlekken zijn.  

Onderwerp 

Quickscan Islamitisch krachtenveld, conclusie, aanbevelingen en 
opvolging  
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In de Voortgangsrapportage over 2019 hebben we u geïnformeerd  
(reg. 4179223) dat eind 2019 is gestart met deze quickscan naar het 
krachtenveld (actoren en factoren) van de islamitische infrastructuur in Delft 
en naar welke formele en informele actoren hier invloed op hebben. De 
quickscan is uitgevoerd om het beeld waar mogelijk aan te scherpen en om 
eventuele kwetsbaarheden en sterktes inzichtelijk te maken.  
 
De quickscan levert een zestal (deel)conclusies en viertal aanbevelingen. 
Deze stellen de gemeente niet voor grote verrassingen en leiden ook niet 
tot ernstige zorgen. Wel bieden ze aanknopingspunten voor de 
gemeentelijke organisatie om m.n. de samenwerkingsrelaties en activiteiten 
gericht op kennis en weerbaarheid verder te ontwikkelen en versterken.  
 
Het onderzoek 
De quickscan betreft een kwalitatief onderzoek met een deel deskresearch 
(literatuurstudie en openbronnenonderzoek) en een deel antropologisch 
veldonderzoek. In bijgaande rapportage (bijlage 1) zijn het verloop en de 
resultaten van deze quickscan beschreven. Het onderzoek geeft een beeld 
van het islamitische krachtenveld: welke actoren en factoren van belang 
zijn, waar de kwetsbaarheden zitten en welke manieren van weerbaarheid 
er mogelijk tegen polarisatie, radicalisering en extremisme bestaan.  
Binnen deze context is gefocust op de vraag of er in Delft binnen specifieke 
gemeenschappen parallelle samenlevingen zijn of kunnen ontstaan. Het is 
een quickscan dus het betreft een momentopname van het bestaande 
krachtenveld.  
 
Conclusies en aanbevelingen  
Hieronder zijn allereerst de centrale onderzoeksvraag en algemene 
conclusie integraal uit het rapport overgenomen. Vervolgens worden de 
deelconclusies opgesomd, gevolgd door de aanbevelingen (vetgedrukt) die 
zijn voorzien van een reactie/voorstel om (cursief).  
 
Centrale onderzoeksvraag en algemene conclusie (p. 22):  
De centrale onderzoeksvraag van deze quickscan is:  

 
In dit onderzoek zijn zes organisaties onderzocht op basis van een 
quickscan die (onderlinge) relaties analyseert. De meeste van hen hebben 
in enige mate onderling contact. Er is sprake van een divers landschap met 
veel keuze voor de gemiddelde Delftse moslim. Als er niet voldoende keuze 
is in Delft, bijvoorbeeld omdat men een salafistische geloofsbeleving heeft, 
gaat men onder andere naar omringende steden als Den Haag en 
Rotterdam voor religieuze inspiratie. De infrastructuur lijkt daarom 

Hoe ziet het krachtenveld (actoren en factoren) van de islamitische 
infrastructuur van de gemeente Delft eruit, welke formele en informele 
actoren hebben hier invloed op, waar is sprake van isolationisme en wat 
zijn de kwetsbaarheden en weerbaarheden van de gemeenschappen?  
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voor een groot deel te voldoen aan de behoeftevraag van de Delftse 
moslims. Binnen het diverse Delftse landschap zijn geen objectieve 
signalen waargenomen die mogelijk wijzen op isolationisme en het bestaan 
van een parallelle samenleving (zie deelconclusie 6).  
 
De onderzochte formele actoren blijken weerbaar ten opzichte van 
polarisatie, ondermijning, vervreemding en mogelijke radicalisering. Dat 
komt door de onderlinge verbinding die zij ervaren binnen hun organisatie. 
Meerdere leden van onderzochte actoren zeggen veel steun te vinden bij 
zowel elkaar als bij het bestuur van de organisatie waartoe zij behoren. De 
actoren sturen op hun beurt aan op combinatie van een religieus bestaan 
met actief burgerschap. Om dit te benadrukken worden mogelijke 
salafistische en anderszins ondermijnende invloeden actief geweerd door 
een restrictief deurbeleid te voeren en geen ondermijnende activiteiten toe 
te staan. 
 
Kwetsbaarheden ten aanzien van polarisatie en ondermijnende invloeden 
zijn met dit onderzoek eveneens vastgesteld: ervaren van beperkt contact 
met lokale overheden, het gevoel dat de islamitische identiteit onder druk 
staat als gevolg van regionale, landelijke en internationale gebeurtenissen, 
beperkte middelen om verbindende activiteiten te organiseren en een 
beperkt zicht op informele actoren binnen de regio.  
Dit beperkte zicht op informele actoren is een direct gevolg van het 
restrictieve deurbeleid. De impact van bijvoorbeeld salafistische invloeden 
op de formele actoren lijkt hierdoor marginaal. Tegelijkertijd beperkt die 
uitsluiting het zicht op de daadwerkelijke manifestatie van het salafisme 
binnen de gemeente. Dit zou ertoe kunnen leiden dat salafistische 
individuen zich in de toekomst op andere (isolationistische en niet-zichtbare) 
manieren organiseren. Wellicht zijn er zelfs al bestaande netwerken die zich 
aan het zicht onttrekken. Dat het zich niet binnen organisaties afspeelt, 
geeft namelijk geen uitsluitsel over het wel of niet bestaan van dergelijke 
actoren in de gemeente. Deze ontwikkeling dient niet onderschat te worden. 
Dit sluit daarom niet uit dat er hierdoor mogelijk een parallelle samenleving 
buiten deze organisaties om kan ontstaan in Delft. Want de onrust omtrent 
de islamitische identiteit die bestaat bij een deel van de achterban, kan 
uiteindelijk een voedingsbodem zijn die salafistische aanjagers gebruiken 
voor maatschappij-ondermijnende doeleinden.  
 
De kwetsbaarheden die zijn gesignaleerd bij de onderzochte organisaties 
leiden niet tot zorgen over het bestaan van een parallelle samenleving 
vanuit deze organisaties. Het onderzoeksbureau vond op basis van de 
beschikbare informatie geen signalen van dreigende ondermijning of van 
doelbewuste afzondering van de samenleving. Het tegendeel lijkt het geval 
te zijn. Burgerschap wordt actief gepromoot en het merendeel van de 
organisaties zegt actiever te willen samenwerken met gemeentelijke 
instanties. Een betere relatie met lokale overheden kan volgens alle actoren 
bijvoorbeeld de gepercipieerde onveiligheid van het ‘moslim-zijn’ 
verminderen en de weerbaarheid tegen ongewenste invloeden versterken. 
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Deze gepercipieerde onveiligheid kan ook de drempel verhogen om in een 
vroegtijdig stadium ongewenste invloeden te melden.  
 
Deelconclusies  
De centrale vraag wordt beantwoord met zes deelconclusies (zie p. 23 e.v).  
 
Conclusie 1: de islamitisch infrastructuur van de gemeente Delft is divers  
 
Conclusie 2: de meeste formele actoren richten zich naar hun achterban op 
verbinding en burgerschap 
 
Conclusie 3: de formele actoren hebben slechts beperkt zicht op de 
informele actoren in Delft  
 
Conclusie 4: de formele actoren hebben behoefte aan middelen vanuit en 
contacten met lokale overheden 
 
Conclusie 5: regionale, landelijke en internationale gebeurtenissen hebben 
invloed op de sentimenten van de achterban van formele actoren in het 
Delftse islamitische krachtenveld  
 
Conclusie 6: er zijn geen objectieve signalen waargenomen van het bestaan 
van een parallelle samenleving  
 
Aanbevelingen  
Op basis van de uitkomsten/deelconclusies doet het onderzoeksbureau de 
volgende aanbevelingen (vetgedrukt) die hieronder zijn voorzien van 
informatie hoe het college daar opvolging aan zal geven.  
 
Aanbeveling 1: Intensiveer vanuit de gemeente het contact met de 
formele islamitische actoren in de regio  
 
Aanbeveling 2: Faciliteer een lokaal platform vanuit het sociaal domein 
waarbinnen islamitische organisaties met elkaar kunnen samenwerken  
 
Reactie t.a.v. aanbeveling 1 en 2:  
De gemeente heeft regelmatig contact met drie van de in de rapportage 
genoemde wat grotere organisaties, namelijk de Sultan Ahmed Moskee, de 
El Ansaar Moskee en Midnimo. Dit betreft zowel bilaterale contacten tussen 
de organisaties en medewerkers van de afdelingen Samenleving en 
Veiligheid, als contacten als onderdeel van netwerkgerichte verbinding met 
deze actoren in het Strategisch Netwerk tegen Radicalisering en Polarisatie. 
Bij (inter)nationale gebeurtenissen met (grote) impact neemt de gemeente 
contact op met deze besturen, en indien gewenst wordt dan een 
bijeenkomst van de Contactcirkel, onder leiding van de burgemeester, 
georganiseerd.  
 
In het verleden was het in de quickscan genoemde platform ‘Werkgroep 
Migranten Communicatie’ (WMC) ook zo’n netwerk. Toen de subsidies aan 
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etnische (zelf-)organisaties werden afgebouwd, verdween veel draagvlak 
voor het WMC. Het Platform zelf is nog een aantal jaren gefaciliteerd door 
de gemeente (zaalhuur, catering, verslaglegging), maar voldeed niet meer 
aan de verwachtingen.  
 
Het contact met de twee islamitische organisaties die bij de TU werken, en 
het contact met SIC, is minimaal.  
 
Opvolging: 
Op basis van de uitkomsten van de quickscan met de verschillende 
besturen te bespreken wat precies hun behoefte is. Daarna werken we uit 
hoe we de invulling van die behoefte concreet kunnen organiseren en 
ondersteunen, bijvoorbeeld in de van een ontmoetingsplek. Zo’n 
ontmoetingsplek kan verschillende vormen van contact mogelijk maken:  

• Bestuurlijke ontmoeting  
• Uitwisseling tussen verenigingen en overheid  
• Onderling delen van kennis en ervaringen  

 
Aanbeveling 3: ondersteun de formele islamitische actoren bij het 
vergroten van het kennisniveau en handelingsperspectief over het 
salafisme (problematisch gedrag)  
 
Reactie t.a.v. aanbeveling 3:  
In 2015 heeft er een driedaagse training plaatsgevonden specifiek voor de 
toenmalige bestuursleden van de twee moskeeën en Midnimo. Deze 
training was gericht op het herkennen en signaleren van gewelddadig 
jihadisme en training was tevens bedoeld om de samenwerking tussen de 
formele Islamitische actoren in Delft te vergroten.  
De signalering en meldcode radicalisering is in die training verder 
ontwikkeld en daarna verder uitgerold onder het gehele operationele 
netwerk. Inmiddels hebben er een paar wisselingen plaatsgevonden in de 
besturen en is de situatie rondom het gewelddadig Jihadisme ook 
veranderd. We hebben op dit moment niet meer te maken met mogelijke 
uitreizigers maar met mogelijke terugkeerders en thuisblijvers. Tevens 
hebben we in de huidige maatschappij te maken met een toenemende 
invloed van salafistische organisaties en personen in de samenleving die de 
grenzen opzoeken van de Nederlandse rechtstaat.  
 
Opvolging: Deze ontwikkelingen vragen een breder aanbod van kennis en 
er zal in gezamenlijkheid met alle formele besturen eerst onderzocht 
worden waar op dit moment de meeste kennis ontbreekt. Zodoende kunnen 
we een passend aanbod doen en maatwerk kunnen leveren waar nodig. Dit 
alles gericht ‘insluiten’ en het voorkomen van vorming van parallelle 
structuren.  
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Aanbeveling 4: investeer als gemeente in een betere informatiepositie 
ten aanzien van salafisme en extreemrechts  
 
Reactie t.a.v. aanbeveling 4:  
Voor de versteviging van de informatiepositie op extreemrechts is zeer 
recent (onafhankelijk van de uitkomsten van deze quickscan) als onderdeel 
van het uitvoeringsprogramma radicalisering, polarisatie en extremisme een 
quickscan op het thema extreemrechts gestart. Doel van die quickscan is 
kort gezegd om inzicht te krijgen in de aard en verschijningsvormen van 
rechtsextremisme in Delft (en de omliggende gemeenten) inclusief 
aanbevelingen voor een eventueel handelingsperspectief.  
 
We investeren als gemeente met de quickscans in het verkrijgen van een 
beeld van wat er lokaal speelt met betrekking tot deze thema’s, om daar 
vervolgens ook goed op in te kunnen spelen en de aandacht scherp te 
houden. We blijven in contact met de relevante organisaties (o.a. op basis 
van bovenstaande invulling). En hoewel de verantwoordelijkheid en 
bevoegdheid op het verkrijgen van inzicht in wat zich meer ‘onder de 
oppervlakte of in een parallelle structuur’ afspeelt, niet primair bij de 
gemeente ligt, heeft de gemeente wel een verantwoordelijkheid in de 
(organisatie van de) samenwerking met veiligheidspartners. In 
driehoeksverband is deze quickscan besproken. In dat gesprek met OM en 
politie is het belang benadrukt om elkaar via een goede informatie-
uitwisseling in positie te brengen en houden. En om met elkaar een 
passende aanpak te formuleren op het moment dat zich in de toekomst 
signalen van (structureel) problematisch gedrag zouden voordoen.  
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1. INLEIDING 
 

In opdracht van de gemeente Delft voerde NTA (zie bijlage 1) een onderzoek uit naar het islamitische 
krachtenveld in de gemeente Delft. Dit rapport bevat een quickscan van dit krachtenveld. Het onderzoek 

maakt duidelijk hoe het islamitische krachtenveld eruitziet: welke actoren en factoren van belang zijn, 
waar de kwetsbaarheden zitten en welke manieren van weerbaarheid er mogelijk tegen polarisatie, 
radicalisering en extremisme bestaan. Binnen deze context focussen we op de vraag of er in Delft binnen 

specifieke gemeenschappen parallelle samenlevingen ontstaan. Dit onderzoek is een kwalitatief 
onderzoek met een deel deskresearch (literatuurstudie en openbronnenonderzoek) en een deel 

antropologisch veldonderzoek. Het is uitgevoerd tussen 1 december 2019 en 1 mei 2020. Belangrijk om 
hierbij te vermelden is dat dit een momentopname van het bestaande krachtenveld is. Het is geen 
monitoring van een langere periode. Deze quickscan biedt zo een eerste aanzet om inzicht te krijgen in 

het genoemde krachtenveld.  
 

Doelstelling 
De doelstelling van deze opdracht is om een scherper overzicht te krijgen van en meer duiding te bieden 

aan het islamitische krachtenveld in Delft. Hiervoor maken we inzichtelijk wat kwetsbaarheden (aspecten 
die kunnen leiden tot problematische gedragingen1) zijn, of er parallelle samenlevingen ontstaan en of er 
lokale weerbaarheden (sterktes) zijn. Op basis van dit onderzoek doen we aanbevelingen om het 

handelingsperspectief van de gemeente ten opzichte van het islamitische krachtenveld te verbeteren. 
 

Scope van het onderzoek 
Dit onderzoek valt binnen actielijn 2 van het Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019.2 

Daarmee valt dit onderzoek binnen het kader van de preventieve aanpak van de gemeente. Dit betekent 
ook dat er nadrukkelijk geen onderzoek is verricht naar gewelddadig extremisme, geradicaliseerde 
personen of aanverwante thema’s. Daar waar andere actielijnen uit het uitvoeringsprogramma 

besproken worden door respondenten is dit een weergave van de beleving en niet van objectieve 
toetsing van het beleid. De quickscan behelst expliciet geen evaluatie van het gevoerde beleid in relatie 

tot het eerdergenoemde uitvoeringsprogramma. 
 

Centrale onderzoeksvraag 
Hoe ziet het krachtenveld (actoren en factoren) van de islamitische infrastructuur* van de 
gemeente Delft eruit, welke formele en informele actoren hebben hier invloed op, waar is sprake van 

isolationisme** en wat zijn de kwetsbaarheden en weerbaarheden van de gemeenschappen? 
 

* Er wordt binnen dit onderzoek alleen gerapporteerd over actoren die zichzelf als islamitische 
organisaties manifesteren, doordat ze dit in hun doelstellingen als zodanig benoemen en/of activiteiten 

met een islamitisch oogmerk uitvoeren. Organisaties die sociale, culturele en/of maatschappelijke doelen 
nastreven worden in principe niet meegenomen, tenzij informatie uit het veld hier aanleiding toe geeft. 
** Isolationisme is één van de zaken die kunnen leiden tot parallelle samenlevingen. In het theoretisch 

kader wordt dit laatste verder uiteengezet.  
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Deelvragen 

Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn de onderstaande deelvragen 
geformuleerd: 

 
1. Actoren: welke islamitische organisaties zijn actief in de gemeente Delft? 

a. Wat voor soort organisaties zijn het?  
b. Welke activiteiten voeren zij uit en wat is hun werkwijze? 
c. Welke religieuze stromingen worden er aangehangen?  

d. Welke (religieuze) boodschap dragen zij uit?  
e. Hoe verhouden die organisaties zich tot elkaar en tot de Delftse dan wel Nederlandse 

samenleving? En welke dynamiek is daarin waarneembaar? 
f. Is er in Delft sprake van een (dreigende) parallelle samenleving vanuit islamitische 

organisaties, zo ja: welke? 
 

2. Factoren: welke ontwikkelingen (trends, dynamieken, processen) hebben invloed op de 

(activiteiten van de) islamitische organisaties in Delft en hoe uit die invloed zich lokaal en 

binnen de regio? 
a. Internationale ontwikkelingen (zoals Christchurch, twisten tussen aanhangers van 

Erdogan en Gülen, Turks militair ingrijpen in Syrië en ontwikkelingen binnen ISIS) 

b. Nationale ontwikkelingen (zoals maatschappelijke spanningen, de opkomst van 
extreemrechts en politieke aandacht voor het salafisme) 

c. Lokale en regionale ontwikkelingen (zoals demonstraties en confrontaties van Pegida) 
 

Methodische verantwoording 
De onderzoeksopdracht omvat een quickscan die erop gericht is om de infrastructuur van 
moslimorganisaties in Delft in kaart te brengen. Specifiek is hierbij aandacht geweest voor actoren en 

factoren die in de laatste vijf jaar van invloed zijn (geweest) op deze infrastructuur. Ook was er speciale 
aandacht voor de kwetsbaarheden en weerbaarheden binnen het krachtenveld. Deze quickscan is 

nadrukkelijk gericht op de actuele manifestatie hiervan. Dit houdt in dat er geen langdurige analyse heeft 
plaatsgevonden van dieperliggende kwesties rondom verschillende religieuze standpunten van de 

onderzochte actoren en de verhoudingen tussen deze standpunten. 
 
Vanwege de (beperkte) beschikbare tijd en de aard van de opdracht maakten we een keuze voor 

specifieke organisaties. We baseerden onze afweging op de beperkte tijd en de resultaten van het 
voorbereidende openbronnenonderzoek.  

 
Deze quickscan gaat over een gevoelig onderwerp. De respondenten die we spraken, hebben 

verschillende belangen vanuit politieke overwegingen of een aanwezig veiligheidsbewustzijn. Dit kan 
ertoe leiden dat de uitkomsten van de gesprekken met de respondenten een gekleurd beeld schetsen. 
Om dit zo veel mogelijk te ondervangen is gebruikgemaakt van triangulatie.3 Dit is een 

onderzoeksmethode waarbij eenzelfde fenomeen vanuit verschillende bronnen onderzocht wordt. Op 
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deze wijze verkrijgen we verschillende perspectieven op een onderwerp/situatie en kunnen we 
informatie controleren of falsificeren. Dit versterkt de validiteit van de gevonden resultaten. Zie bijlage 2 

voor meer informatie over de respondenten die we hebben gesproken tijdens dit onderzoek.  
 

Binnen dit onderzoek is ervoor gekozen om fenomenen en concepten die tijdens de interviews door 
respondenten ter sprake zijn gebracht, medebepalend te laten zijn voor het theoretisch kader (zie 

hoofdstuk 2). Hierdoor is dit een dynamisch kader geworden dat zich gaandeweg het onderzoek 
ontwikkeld heeft en uiteindelijk ook elementen bevat die vanuit het binnen-perspectief beschreven zijn. 
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2. THEORETISCHE ACHTERGRONDEN 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we de noodzakelijke achtergrondinformatie om de manifestatie van 
bepaalde islamitische actoren (en de relaties tussen hen) binnen de gemeente Delft goed te begrijpen. 

We besteden aandacht aan de verschillende typen islambelevingen waarmee de meeste moslims zich 
kunnen identificeren, aan een stroming (het salafisme) waarvan onderdelen getypeerd kunnen worden 
als antidemocratische en onverdraagzaam én aan categorieën onderwijs binnen islamitische organisaties. 

Verder wordt het concept parallelle samenleving toegelicht en afgebakend. De onderzoeksresultaten 
(bijvoorbeeld gesprekken met respondenten) zijn medebepalend geweest in de keuze om juist deze 

onderwerpen in dit hoofdstuk te bespreken.  
 
Typen signaturen 

Om een moskee, een andersoortige moslimorganisatie of een individu religieus te duiden, moeten de 
religieuze kenmerken van de wijze van beleving worden bepaald. Bij een moskee of andersoortige 

islamitische organisatie spreekt NTA over een signatuur, bij een individu over oriëntatie. Bij moskeeën 
wordt de signatuur van het bestuur, de imam en van het religieuze onderwijs onderzocht. Bij 

andersoortige islamitische organisaties wordt gekeken naar de signatuur van het bestuur en naar alle 
onderwijsactiviteiten (waaronder lezingen en lessen). Er zijn drie varianten mogelijk om een signatuur of 
oriëntatie te bepalen: een traditionele, orthodoxe of fundamentalistische signatuur (of een mix van deze 

drie kenmerken), zie onderstaande afbeelding.4 

 

 
Het onderscheid tussen deze signaturen (traditioneel, orthodox, fundamentalistisch) is belangrijk omdat 

dit laat zien welke verschillen er zijn in de manieren waarop moslims hun geloof beleven. De signatuur is 
daarom een factor die meespeelt in de keuze voor een moskee. Zie de onderstaande uitleg per 

signatuur/oriëntatie. 
 

Traditioneel (ook wel ‘volks’) 

De traditionele signatuur is gebaseerd op culturele aspecten en tradities. Zie bijlage 3 voor 
uitgebreidere informatie hierover. 

 
 

 

AFBEELDING 1: Mogelijkheden in moskeesignatuur 
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Orthodox 
De orthodoxe signatuur is gebaseerd op de leer zoals die door de eeuwen heen is ontwikkeld.5 

Deze leer heeft zich via zogenaamde wet- en geloofsleerscholen ontwikkeld. De orthodoxe 
signatuur is te specificeren naar vier wetscholen: maliki, shafi’i, hanbali en hanafi. En naar twee 

geloofsleerscholen: ash’ari en maturidi. Zie bijlage 3 voor uitgebreidere informatie over 
wetscholen en geloofsleerscholen binnen het islamitische systeem. 

 
Fundamentalistisch 
De fundamentalistische signatuur is gebaseerd op een puriteinse terugkeer naar de primaire 

bronnen, in het geval van de islam: koran en soenna (of hadith). Alle islamitische groepen 
claimen te focussen op de koran en de soenna, maar islamitische fundamentalisten nemen dit 

letterlijk. Eén van die fundamentalistische stromingen is het salafisme. Salafisten vormen daarom 
een fundamentalistische islamitische groep die de twee primaire bronnen het meest letterlijk 

neemt.6 Een nadere toelichting op deze specifieke vorm van fundamentalisme volgt hieronder. In 
bijlage 3 wordt de plaats van het salafisme in het gehele islamitische spectrum beschreven.  

 

Salafisme 
Het salafisme is een containerbegrip voor fundamentalistische stromingen in de soennitische islam (zie 

bijlage 3) waarbij aanhangers streven naar een morele heropvoeding van moslims en maatschappij. En 
een herstel van een ‘zuivere’ islam door imitatie van de profeet Mohammed en de eerste drie generaties 

moslims (salaf: voorganger of voorouder), omdat zij het dichtst bij de profeet stonden en daarmee het 
dichtst bij het beste voorbeeld waren. Salafisten hanteren een letterlijke lezing van de religieuze 
bronnen, wijzen religieuze vernieuwingen af en wijzen doorgaans de indeling naar en het gezag van de 

traditionele wetscholen af. De wetscholen zijn namelijk zo’n 150 jaar na de dood van de profeet 
Mohammed ontstaan.  

 
Salafisten claimen de enige ‘ware’ islam aan te hangen.7 Het salafisme wordt echter gekenmerkt door 

grote interne diversiteit en fragmentatie.8 Het definiëren van de term salafisme is daarom niet 
eenvoudig. Daarbij komt dat salafisten zichzelf meestal niet zo noemen.9 Daarnaast zijn sommige 
salafisten ook ‘pragmatisch’ te noemen: een groep salafisten die de grondleggers van de wetscholen wel 

erkent als respectabele geleerden, maar het volgen van een specifieke wetschool afkeurt.  
 

Over het algemeen kunnen we stellen dat er overeenstemming is in de geloofsleer maar dat salafisten 
verschillen in de interpretatie en toepassing van de beginselen in de gegeven politiek-maatschappelijke 

context. En dat zij verschillend denken over de strategie om hun doelstellingen te bereiken. Om enig 
overzicht te bieden in de veelheid en variatie aan salafistische stromingen, worden ze onderverdeeld in 
drie groepen:10  

 
Staatsgezinde salafisten: ook wel aangeduid met de term quiëtistische en de minder gelukkige 

term apolitieke salafisten. Deze groep toont zich loyaal aan het Saoedische establishment. De 
groep richt zich voornamelijk op religieus activisme in eigen kring en houdt zich veelal afzijdig van 

politiek en maatschappij. Dit betekent echter niet dat ze geen politieke opvattingen hebben. 
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Politieke salafisten: ook wel aangeduid als oppositioneel. Deze groep toont zich kritisch naar het 

Saoedische establishment en andere islamitische regimes. Ze mengen zich meer dan de eerste 
groep in politiek en maatschappij en kunnen ook politiek actief zijn.  

 
Gewelddadige salafisten: ook wel aangeduid met de term jihadisten (of aanverwante termen). Zij 

zijn vóór gewelddadige toepassing van hun ideologische beginselen en verzetten zich tegen 
islamitische regimes en hun bondgenoten wereldwijd, waarbij het gebruik van geweld wordt 
gelegitimeerd.  

 
De afgelopen jaren is een aantal inwoners van Delft uitgereisd naar het strijdgebied in Syrië.11 Deze 

personen vallen onder de groep gewelddadige salafisten. Deze groep wordt gekenmerkt door specifieke 
politieke toepassingen van centrale salafistische leerstellingen. Het gaat hierbij onder andere om de 

concepten takfir en al-walaa wal-baraa. In algemene zin betekent takfir het tot ongelovig verklaren van 
anderen, in het bijzonder andere moslims. Al-walaa wal-baraa betekent zoveel als loyaal zijn aan Allah en 
afkeer hebben van al het andere. Dit impliceert enerzijds de verbinding met en hulpbereidheid aan 

moslims (met dezelfde ideologie, de ingroup) en anderzijds vijandschap naar niet-moslims (de outgroup). 
Deze concepten worden in salafistische kringen op verschillende wijze geïnterpreteerd en toegepast. In 

extremistische interpretaties liggen deze concepten aan de basis van ideologische geweldslegitimatie.  
 

Onderwijs binnen islamitische organisaties 
In de onderzochte organisaties wordt op verschillende manieren onderwijs verzorgd. Dit onderwijs wordt 
informeel of irregulier onderwijs genoemd. Irregulier onderwijs is volgens de definitie van het Verwey 

Jonker Instituut al het onderwijs dat niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
wordt bekostigd.12 Dit type onderwijs valt daarmee ook niet onder de auspiciën van de overheid.13 Dit 

geldt voor verschillende gangbare vormen van irregulier onderwijs, variërend van vormen van 
thuisonderwijs, onderwijs in eigen taal tot verschillende vormen van religieus onderwijs, zoals 

buitenschools koranonderwijs.  
 
Respondenten spraken over twee verschillende onderwijscategorieën die aanwezig zijn in hun 

organisaties: religieus onderwijs en cultureel religieus onderwijs. De onderstaande beschrijving is een 
uitleg van hoe onderwijs in traditionele/volkse en orthodoxe organisaties wordt vormgegeven.  

 
Religieus onderwijs: in de islamitische wereld (binnen-perspectief) wordt binnen orthodoxe en 

traditionele/volkse (moskee)organisaties van religieus onderwijs gesproken als er onderwerpen 
van de geloofsleer worden onderwezen. Geloofsleeronderwerpen zijn Allah, de engelen, de 
heilige boeken, de profeten, de laatste dag en de lotsbestemming. Dit worden ook wel de zes 

pilaren van geloof (imaan) genoemd. Lessen gericht op koranmemorisatie (hifdz: de hele koran 
uit het hoofd leren) en koranrecitatie (tajwied: hoofdstukken uit de koran mooi leren 

voordragen) zijn voorbeelden van het religieuze onderwijs waarin de genoemde 
geloofsleeronderwerpen uitvoerig behandeld worden.  
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Cultureel-religieus onderwijs: bij islamitische actoren wordt ook nog andersoortig onderwijs 
gegeven. Dit kan beschreven worden als cultureel religieus onderwijs. Dit onderwijs heeft als 

doel: de culturele religieuze tradities van het land van herkomst te behouden. De lessen zijn 
gericht op de dagelijkse aspecten van het leven van een moslim en leren moslims de religieuze 

islamitische handelingen (zoals het gebed) zo goed mogelijk uitvoeren. Er staan vijf 
handelingen/rituelen/praktijken centraal binnen de islam, dat zijn de vijf zuilen van de islam: de 

geloofsgetuigenis uitspreken (shahada), het gebed (salah), vasten (sawmn, in de maand 
ramadan), geld doneren als verplicht onderdeel van het geloof (zakaat) en - indien mogelijk - de 
grote bedevaart naar Mekka (hadj). In de onderzochte organisaties spreekt men bijvoorbeeld 

over ‘basis-islamlessen’ of Arabische lessen als vormen van onderwijs die zich richten op de 
bovenstaande handelingen.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Parallelle samenleving 
Naast extremistische interpretaties, die strafbaar zijn en vanuit het juridisch instrumentarium kunnen 
worden aangepakt, bestaan er niet-strafbare maar wel problematische gedragingen die voort kunnen 

komen uit salafistische invloeden. Kenmerken van dergelijk problematisch gedrag zijn onder andere 
actieve onverdraagzaamheid ten aanzien van andersdenkenden, het afwijzen van het gezag van de 

overheid en van de instituties van de democratische rechtsorde en hierbij anderen aansporen hetzelfde 
te doen. Dit alles kan leiden tot het gemeenschappelijk afzonderen van de samenleving, vervreemding en 

isolatie.14 Onderliggend is hierbij het denken in een ingroup en outgroup en dat kan “leiden tot 
onverdraagzaam isolationisme, polarisatie en in het meest ernstige geval tot het ontstaan van een 
parallelle samenleving”.15  

 
Dick Schoof, voormalig hoofd van de AIVD, uitte begin 2020 zijn zorgen over de dreiging van zo’n 

parallelle samenleving. Tijdens de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit 
onvrije landen (hierna: POCOB) gaf hij aan:  

 
ze [salafistische aanjagers] jagen antidemocratisch gedachtengoed aan, waarmee ze 
ondermijning kunnen plegen. Door middel van gesprekken, formeel en irregulier onderwijs, kan 

het gedachtengoed langzaam maar zeker landen bij degene op wie ze zich richten. De islamitische 
gemeenschap zelf komt onder druk te staan van deze salafistische aanjagers en wordt in de 

vrijheid van haar geloofsbeleving beperkt. Uiteindelijk wil men een soort parallelle samenleving 
creëren waar de regels van de Nederlandse samenleving niet gelden.16 

 

Binnen fundamentalistische (moskee) organisaties: Er wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen religieus en cultureel-religieus onderwijs. Het religieus onderwijs wordt gekoppeld aan 

een centraal persoon in plaats van aan overkoepelende en gezaghebbende 
autoriteiten/entiteiten (zoals het geval is bij traditionele/volkse en orthodoxe organisaties). 

Hierdoor worden culturele en traditionele ontwikkelingen tijdens de lessen niet in 
ogenschouw genomen. Dit zorgt er daarom voor dat de lessen binnen fundamentalistische 
organisaties een puriteinse of enge uitleg kunnen krijgen. 
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Binnen een parallelle samenleving kunnen salafisten vormen van verzet formuleren gericht op de - in hun 
ogen - vijandige buitenwereld.17 Hoewel er in Nederland in aantallen weinig aanhangers van de 

salafistische doctrine zijn, is de invloed van salafistische aanjagers veel groter dan de aantallen doen 
vermoeden.18 De aanjagers maken gebruik van een salafistisch netwerk van religieuze instellingen dat het 

religieuze aanbod domineert. Ze hebben impact op jongeren omdat ze actief zijn op social media, 
doorgaans goed Nederlands schrijven en spreken, normerend zijn door (met name) jongeren duidelijke 

antwoorden te bieden op lastige (levens)vragen en proactief zijn in verbinding met mogelijke nieuwe 
doelgroepen.19 Dit gebeurt online en offline, bijvoorbeeld via onderwijs: zowel regulier onderwijs als 
informeel (buitenschools) onderwijs.20  

 
Op zichzelf vormen deze manieren van onderwijs geen (sociaal) veiligheidsrisico en leidt dit niet per 

definitie tot parallelle samenlevingen. Het gebrek aan overheidscontrole kan er volgens Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) echter wel toe leiden dat irregulier religieus 

onderwijs ´gekaapt´ wordt door bepaalde salafistische aanjagers, die daarmee “stelselmatig 
onverdraagzaam, anti-integratief en antidemocratisch gedachtegoed overdragen aan kinderen en jeugd. 
Dit draagt bij aan polarisatie en kan bij kwetsbare personen op termijn leiden tot extremisme.”21  

 
In de praktijk betekent dit dat een onbekend aantal Nederlandse kinderen van jongs af aan te horen krijgt 

dat een moslim zich dient ‘af te keren’ van of ‘haat’ dient te koesteren tegen niet-moslims, 
andersdenkende moslims, de Nederlandse samenleving en de democratische rechtsorde.22 Salafistische 

aanjagers gebruiken irregulier onderwijs hierbij als middel om hun onverdraagzame, ondermijnende 
boodschap uit te dragen. Wanneer dergelijke invloeden voet aan de grond krijgen, kan dit leiden tot 
isolationisme van de eigen groep (ingroup) en daarmee tot het ontstaan van een parallelle samenleving.  

 
In dit onderzoek spreken we van een parallelle samenleving als een actor zich bewust terugtrekt uit de 

samenleving om diezelfde samenleving van binnenuit te ondermijnen. Informele naast officiële 
structuren binnen organisaties zijn dus pas een parallelle samenleving als ze zijn ontstaan met het doel 

om de Nederlandse samenleving te ondermijnen of bedreigen. Dergelijke ondermijning kán plaatsvinden 
via irregulier onderwijs. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer onverdraagzame, anti-integratieve,23 
antidemocratische24 ideeën worden gedoceerd. De wijze waarop een actor zich verhoudt ten opzichte 

van de samenleving is daarom een criterium om vast te stellen of er sprake is van een parallelle 
samenleving.  
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3. RESULTATEN 
 

In dit hoofdstuk staan de resultaten van het onderzoek centraal. Voor een uitgebreide beschrijving van 
alle aanwezige actoren in het lokale krachtenveld inclusief bronverwijzingen wordt verwezen naar de 

bijlagen. In dit hoofdstuk zoomen we in op de verschillende facetten van het islamitische krachtenveld in 
Delft: de actoren, de ontwikkelingen en processen die van invloed zijn op deze actoren én mogelijke 
kwetsbaarheden en weerbaarheden die van toepassing zijn op deze actoren.  

 

3.1. Aanwezige actoren in Delft 
Tijdens de openbronnenonderzoeksfase (deskresearch) namen we een groot scala aan actoren waar dat 

te relateren is aan het islamitische krachtenveld van de gemeente Delft. Dit varieert van organisaties met 
een eigenaar die er een islamitische geloofsbeleving op nahoudt tot organisaties die activiteiten 

organiseren voor inwoners van Delft met een achtergrond uit een moslimland. Zoals in de inleiding al is 
beschreven, is dit onderzoek echter afgebakend. We nemen organisaties mee die zichzelf als islamitische 

organisaties manifesteren, omdat ze dit in hun doelstellingen benoemen of omdat ze activiteiten 
uitvoeren met een islamitisch oogmerk. In bijlage 4 is de complete lijst opgenomen van organisaties die in 
de bureau-onderzoeksfase naar voren zijn gekomen maar op basis van de gehanteerde criteria zijn 

afgevallen voor het uiteindelijke onderzoeksrapport. 
 

In Delft zijn uiteindelijk zes organisaties gevonden waarvan is vastgesteld dat ze deel uitmaken van het 
lokale islamitische krachtenveld: 

1. Moskee Al Ansaar: stichting (met daaraan verbonden de Marokkaanse Sociale Culturele 
Vereniging Delft (MSCVD) en de Delftse Islamitische Vereniging (DIV)) 

2. Moskee Sultan Ahmet: stichting (met daaraan verbonden de Turkse Sociale Culturele Vereniging 

Delft (TSCVD)) 
3. Islamitische organisatie Stichting Islamitisch Centrum Delft (SIC): stichting 

4. Islamitische studentenvereniging MSA Ibn Firnas: vereniging 
5. Islamitische studentenvereniging Keluarga Muslim Delft (KMD): vereniging 

6. Sociaal-maatschappelijke organisatie met een islamitische invalshoek Somalische Vereniging 
Delft (Midnimo): vereniging 

 

Moskee Al Ansaar  
De Al Ansaar-moskee heeft een orthodoxe signatuur, zie bijlage 5 voor uitgebreidere informatie over 

deze organisatie. Het bestuur van de moskee houdt strak vast aan deze signatuur. Activiteiten die niet 
passen binnen de ideologische lijn van het moskeebestuur (die lijn is vastgelegd in de statuten), mogen 

niet worden georganiseerd. De moskeegemeenschap bestaat uit 220 betalende leden. De moskee wordt 
bezocht door personen met uiteenlopende migratieachtergronden: Syrisch, Iraaks, Somalisch, 
Marokkaans. Ook studenten van de TU Delft bezoeken deze moskee.  

 
De Delftse Islamitische Vereniging (DIV) houdt zich bezig met de religieuze aangelegenheden binnen de 

moskee en houdt zicht op de religieuze activiteiten die worden georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld een 
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strikte screening van predikers. De DIV organiseert ook het religieuze onderwijs in de moskee. Voor 
‘oudere’ mannen is er religieus onderwijs waarbij men dieper inzoomt op de leerstellingen van de maliki-

wetschool en de ash’ari-geloofsleerschool. Ook de vrouwen krijgen via de vrouwencommissie (en in 
overleg met de DIV) religieuze lessen in koranmemorisatie, koranrecitatie en in jurisprudentie volgens de 

maliki-wetschool.  
 

Het cultureel-religieuze onderwijs wordt verzorgd door een andere vereniging in het moskeepand, de 
Marokkaanse Sociale Culturele Vereniging Delft (MSCVD). Kinderen en jongeren krijgen via de MSCVD les 
in de Arabische taal en krijgen basis-islamlessen, waarin zij islamitische handelingen aanleren zoals de 

houding tijdens het gebed. Er worden ook andere niet-religieuze activiteiten georganiseerd door de 
MSCVD, voor jong en oud. Waaronder huiswerkbegeleiding, sportactiviteiten en gezelschapsactiviteiten 

voor vrouwen.  
 

In het verleden nam de moskee (via de MSCVD) deel aan het platform Werkgroep Migranten 
Communicatie Delft (WMC). Via dit platform kon de moskee contact onderhouden met de gemeente. 
Volgens de respondenten van deze moskee is de WMC door gemeentelijke bezuinigingen gestopt. 

Bezuinigingen waren volgens de geïnterviewde gemeentelijke professionals niet de enige reden voor het 
stoppen van de WMC, een gebrek aan commitment bij een aantal leden was één van de andere oorzaken 

hiervoor. De moskee is schriftelijk lid van de regionale islamitische koepelorganisatie 
Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Haaglanden (SIORH). De Al Ansaar-moskee neemt hier 

echter maar beperkt aan deel omdat ze zich vooral focust op de eigen gemeenschap en de lokale context. 
Deze lokale focus uit zich onder andere in de deelname aan het platform Delftse Bruggen, de jaarlijkse 
Dag van de Dialoog en de Vredesloop. En in de organisatie van rondleidingen in de moskee voor Delftse 

niet-moslims. Daarmee staat ze in contact met de bredere samenleving en andersdenkenden.  
 

Uit het veldonderzoek blijkt dat internationale en nationale gebeurtenissen van invloed zijn op de leden 
van de gemeenschap. Voorbeelden die tijdens het veldonderzoek ter sprake kwamen waren de recente 

aanslag in het Duitse Hanau, de aanslagen in Nieuw-Zeeland, de kwestie rondom het Cornelius Haga 
Lyceum en de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen 
(POCOB). Deze gebeurtenissen zorgen in het algemeen voor angst onder de leden omdat ze bang zijn dat 

ze in de toekomst hun geloof in Nederland niet meer vrij kunnen belijden.  
 

Weerbaarheden, kwetsbaarheden en parallelle samenleving 
De Al Ansaar-moskee is door verschillende factoren weerbaar voor onwenselijke uitingen binnen het 

islamitische krachtenveld. Zo bestaat er een richtinggevend beleid van het moskeebestuur om bepaalde 
onwenselijke uitingen van het salafisme te weren. Daarnaast is sprake van verschillende professionele 
achtergronden van de bestuursleden, sommigen hebben uitgebreide theologische kennis. Ook hecht het 

bestuur aan een proactieve en verbindende houding richting de (lokale) samenleving en overheid.  
 

Uit dit onderzoek is één kwetsbaarheid naar voren gekomen: een uitvloeisel van het strikte beleid om 
salafistische invloeden buiten de deur te houden. Dit zorgt er weliswaar voor dat salafisten geen voet aan 

de grond krijgen binnen de moskee, maar leidt er tegelijkertijd toe dat men geen zicht heeft op de 
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mogelijke salafistische invloeden die aanwezig zijn in Delft. Met in gedachte de Delftse 
uitreizigersgeschiedenis en de nabijheid van salafistische moskeeën in bijvoorbeeld Den Haag is dit een 

mogelijke kwetsbaarheid. 
 

Uit dit onderzoek is niet gebleken dat sprake is van een parallelle samenleving bij de Al Ansaar-moskee of 
elementen die hiertoe zouden kunnen leiden. Er is geen onderwijs waargenomen waarin men een 

terugtrekking uit de Nederlandse samenleving verkondigt (en men deze samenleving afkeurt). Bovendien 
lijkt men zich positief te verhouden tot de (lokale) samenleving en dit ook proactief uit te dragen.  
 

Moskee Sultan Ahmet 
De Sultan Ahmet-moskee heeft een orthodoxe signatuur, zie ook bijlage 6. De moskee is verbonden aan 

de landelijke Diyanet-organisatie, die direct valt onder het Directoraat van Godsdienstzaken te Ankara.25 
De moskee wordt bezocht door Delftenaren met diverse migratieachtergronden. Ook mensen die 

betrokken zijn bij andere Turkse islamitische bewegingen als Milli Görüs26 en Stichting Islamitisch 
Centrum Nederland (SICN)27 bezoeken de moskee. Er zijn ongeveer 350 gezinnen betrokken bij de 
moskee, dit zijn ongeveer 1500 leden.  

 
Wekelijks worden lessen verzorgd aan diverse doelgroepen. De imam speelt hierin een grote rol. De 

inhoud van het onderwijs wordt beoordeeld door de landelijke Diyanet-organisatie. Het religieuze 
onderwijs is bestemd voor de ‘oudere’ mannen in de moskee en voor de vrouwen (via de 

vrouwencommissie) en zoomt dieper in op de orthodoxie in het algemeen en de hanafitische wetschool 
in het bijzonder. Het cultureel-religieuze onderwijs wordt gedoceerd aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 
7 en van 7 tot 15 jaar en aan vrouwen. Dit cultureel-religieuze onderwijs bevat lessen in de Arabische en 

Turkse taal, koranlessen en ook de basis-islamlessen, waarbij de nadruk gelegd wordt op het aanleren 
van de basishandelingen vanuit de hanafi-wetschool.  

 
Er worden activiteiten georganiseerd voor jongeren (via de jongerenvereniging) en er zijn Nederlandse 

taallessen voor zowel mannen als vrouwen. Hierin staan de Nederlandse taal centraal én burgerschap 
centraal: de Nederlandse waarden en normen leren en leren hoe je actief kan deelnemen aan de 
Nederlandse samenleving.  

 
Net als de Al Ansaar-moskee neemt deze moskee deel aan het Platform Delftse Bruggen, verzorgt zij 

rondleidingen in de moskee voor niet-moslims en geeft zij burgerschapslessen. De eerdergenoemde 
internationale en nationale gebeurtenissen hebben ook binnen deze moskee invloed op de 

geloofsbeleving van de leden. Daarnaast wordt gesproken over de Turkse inval in Noord-Syrië, maar dit 
leidt niet tot conflicten tussen bezoekers. Men is het eens over de lijn van de Turkse overheid.  
 

Weerbaarheden, kwetsbaarheden en parallelle samenleving 
De moskee is op verschillende wijzen weerbaar tegen extremisme, radicalisering en polarisering. De 

moskee hanteert een duidelijk beleid om salafistische invloeden te weren. Dit zit hem in het 
activiteitenbeleid (andere activiteiten dan die van de moskeeorganisatie zijn verboden) en in het 
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onderwijsbeleid (er zijn vastomlijnde lesmethoden). Daarnaast meldt men zorgen over salafistische 
elementen bij de politie en gemeente.  

 
Er zijn echter ook enkele kwetsbaarheden aangetroffen. Het moskeebestuur heeft kennis van 

radicalisering, maar dit kennisniveau is nog onvoldoende gevorderd. De respondenten geven aan dat er 
behoefte is aan meer kennis over dit onderwerp om signalen van radicalisering beter te onderkennen. 

Ook heeft men, net als bij de Al Ansaar-moskee, geen goed zicht op het salafisme in Delft.  
 
Ook hier lijkt er geen sprake te zijn van een afgezonderde levensstijl om daarmee de Nederlandse 

samenleving te ondermijnen. Ook gezien de proactieve deelname aan de Nederlandse samenleving 
(onder andere door het stimuleren van burgerschapslessen) lijkt dit onwaarschijnlijk.  

 
Stichting Islamitisch Centrum (SIC) Delft 

Stichting Islamitisch Centrum Delft is onderdeel van de Turkse mystieke/spirituele Suleymanci-beweging 
en heeft een orthodoxe signatuur, zie bijlage 7. De Delftse Suleymanci afdeling bestaat uit ongeveer 
veertig gezinnen. Zij vormen een kleine teruggetrokken gemeenschap met hechte familiebanden. De 

gemeenschap houdt zich enkel bezig met religieus onderwijs (koranmemorisatie, koranrecitatie, 
plichtenleer, hadith en exegese van de koran), opvoeding volgens de leer en de praktijken van de 

hanafitische wetschool, de soefistische beleving en het uitvoeren van het vrijdaggebed. Ze beleven hun 
religie zonder contact met andere (islamitische) organisaties in Delft. Hierdoor hebben internationale, 

nationale en regionale/lokale ontwikkelingen weinig tot geen invloed op de geloofsbeleving van de SIC 
Delft-gemeenschap. Een factor die wel van invloed is op de kleine Suleymanci-gemeenschap is het feit 
dat het huidige pand van de Suleymanci’s niet meer voldoet de eisen van de gemeenschap. Het pand zou 

hen beperken om contacten aan te gaan met andere Delftenaren. Vanwege beperkte financiële middelen 
zijn er echter weinig mogelijkheden om hier iets aan te verbeteren.  

 
Weerbaarheden, kwetsbaarheden en parallelle samenleving 

SIC Delft is weerbaar tegen extremistische, radicaliserende en polariserende invloeden omdat de 
gemeenschap intern beleid hanteert om volgens hen ongewenste invloeden tegen te gaan. Religieuze 
zaken mogen alleen besproken worden als die passen bij de signatuur van SIC Delft. Er wordt bepaald 

waarover wel en niet gesproken mag worden. Over politieke onderwerpen en andere religieuze 
stromingen (bijvoorbeeld het salafisme) wordt niet gesproken. Dit maakt SIC Delft minder vatbaar voor 

anti-democratische en ondermijnende invloeden. SIC Delft heeft verder een imam die kennis heeft van 
radicalisering (vanuit zijn vroegere imamschappen in Rotterdam en Den Haag). Ook daardoor lijkt deze 

organisatie minder vatbaar te zijn voor de genoemde invloeden.  
 
Dat de gemeenschap zo onzichtbaar is in het lokale islamitische krachtenveld kan echter ook een 

kwetsbaarheid opleveren. Wanneer men minder ervaring heeft met dergelijke invloeden en geen 
netwerk heeft om op terug te vallen, kan de organisatie mogelijk minder goed omgaan met schadelijke 

invloeden wanneer deze in de toekomst wel ontstaan. Er is verder weinig tot geen contact met 
overheidsinstanties als de politie en de gemeente. Hierdoor is een dergelijk ondersteunend netwerk 

afwezig en kan men geen informatie uitwisselen.  
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Er kan niet worden gesproken van een parallelle samenleving zoals die in hoofdstuk 2 is gedefinieerd. De 

leden van SIC Delft beleven hun religie veelal zonder contact met de buitenwereld. Maar in dit onderzoek 
zijn echter geen factoren waargenomen die erop wijzen dat deze afgezonderde levensstijl bewust wordt 

ingezet met het doel om de Nederlandse samenleving te ondermijnen. In tegendeel: de respondent zou 
graag meer contact willen met andere Delftenaren, maar weet niet wie hij hiervoor moet benaderen. 

 
MSA Ibn Firnas  
De islamitische studentenvereniging Ibn Firnas is gevestigd aan de TU Delft, zie bijlage 8. De 

bestuursleden hebben uiteenlopende religieuze en etnische achtergronden.28 De vereniging heeft 
daarom een gemixte signatuur. Ze heeft ongeveer 200 leden. De vereniging organiseert activiteiten 

(lezingen, debatten) voor islamitische studenten aan TU Delft, vooral over thema’s die toegankelijk zijn 
voor hoogopgeleiden. Hierbij neemt de vereniging expliciet een open houding: het beleid is erop gericht 

om alle moslims in vrijheid hun geloof te laten beleven. De respondenten geven aan dat het bestuur 
probeert om discussies over politieke aangelegenheden en ontwikkelingen buiten de vereniging te 
houden. Tevens worden sprekers van tevoren gescreend, waardoor niet-inclusieve sprekers en sprekers 

die de Nederlandse wet overtreden geen ruimte krijgen. De respondenten van Ibn Firnas hebben 
aangegeven het salafisme niet als problematisch te zien. Hierdoor is het mogelijk dat een politiek-

salafistische prediker als Umair Bantvawala een lezing komt geven (in mei 2019) of dat er een salafistisch 
geïnspireerd bericht op de Facebookpagina wordt geplaatst (in november 2019).  

 
Internationale politieke gebeurtenissen zijn van invloed op de leden van de vereniging. Als gevolg van 
dergelijke gebeurtenissen ervaren de leden van de vereniging dat de moslim-identiteit wereldwijd steeds 

verder onder druk komt te staan. Dit levert spanning op bij individuele leden, maar tegelijkertijd zoekt 
men elkaar op voor onderlinge ondersteuning. Nationale ontwikkelingen spelen geen significante rol in 

de vereniging. 
 

De meeste lokale ontwikkelingen lijken geen rol te spelen bij Ibn Firnas. Hier is echter een uitzondering 
op in de vorm van lokale problematiek rondom de TU Delft. Een recent genomen besluit van het 
universiteitsbestuur om één centrale gebedsruimte op de campus te creëren in plaats van verscheidene 

plekken om te bidden, heeft een grote impact op de vereniging. De respondenten van Ibn Firnas zien dit 
besluit als beperking voor islamitische studenten: ze kunnen zo minder goed hun geloof in vrijheid 

beleven.  
 

De vereniging zou meer contact willen met de gemeente om samen te werken op het onderwerp 
radicalisering. Dit contact met de gemeente kan hen wellicht ook helpen meer invloed te krijgen op 
universiteitsaangelegenheden. De vereniging is niet erkend door de TU Delft (zie de bijlage voor meer 

informatie hierover). Als de universiteit hen erkent, kan zij niet meer om Ibn Firnas heen bij besluiten die 
religieuze studenten raken.29  
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Weerbaarheden, kwetsbaarheden en parallelle samenleving 
Ibn Firnas is op verschillende manieren weerbaar tegen invloeden van radicalisering, extremisme en 

polarisering. De vereniging stelt beleid te voeren om niet-inclusieve invloeden geen kans te geven. 
Daarom benadert Ibn Firnas soms de Al Ansaar-moskee voor advies over bepaalde predikers (de 

vereniging heeft goede contacten met de Al Ansaar-moskee). Daarnaast ervaren leden van de vereniging 
onderlinge steun en solidariteit als ergens in de wereld een ‘anti-islamincident’ heeft plaatsgevonden. 

Deze interne betrokkenheid kan men weerbaar maken. Ook staat de vereniging open voor samenwerking 
met de gemeente op het thema radicalisering.  
 

De vereniging geeft aan dat men salafisme definieert als het volgen van de primaire bronnen (koran en 
soenna) zoals deze uitgelegd werden door de vrome voorgangers (taalkundige betekenis van het woord 

salaf waar het woord salafisme van afgeleid is) en dat het salafisme daarom niet als een probleem gezien 
wordt. Hieruit wordt duidelijk dat men een andere definitie gebruikt van het salafisme dan die toegepast 

wordt in dit rapport. Dit kan er mogelijk toe leiden dat in communicatie andere vertrekpunten 
gehanteerd worden waardoor makkelijk sprake kan zijn van miscommunicatie. Op zichzelf vormt dit geen 
kwetsbaarheid maar het roept wel de vraag op of het bestuur in staat is om problematische elementen 

van het salafisme te herkennen. Dit laatste is mogelijk wel een vorm van kwetsbaarheid. Daarentegen 
lijkt deze kwetsbaarheid afgezwakt te worden door het screeningsbeleid voor predikers op niet-inclusieve 

en strafbare uitingen.  
 

Men heeft daarnaast weinig contact met de gemeente en het bestuur van Ibn Firnas uit het gevoel dat de 
vereniging niet gehoord (of zelfs tegengewerkt) wordt door het bestuur van de TU Delft. Hiermee lijken 
ze het gevoel te hebben enigszins geïsoleerd te staan. 

 
Bij Ibn Firnas lijkt geen sprake te zijn van een parallelle samenleving. Hoewel men zich niet actief bemoeit 

met de lokale Delftse samenleving, lijkt dit niet voort te komen uit een intentie van bewuste 
ondermijning. Dit past bij het karakter van een studentenvereniging. Vanwege de academische focus zijn 

studentenverenigingen over het algemeen meer (inter)nationaal georiënteerd dan lokaal (met 
Engelstalige leden en een internationale achterban). De vereniging spreekt daarnaast de ambitie uit meer 
contact met de gemeente te willen. Dit zorgt ervoor dat er geen sprake is van een afgezonderde en 

teruggetrokken houding ten opzichte van de Nederlandse samenleving met als doel deze samenleving te 
ondermijnen.  

 
Keluarga Muslim Delft 

Keluarga Muslim Delft (KMD) is een vereniging voor Indonesische (voormalige) internationale studenten, 
die verbonden zijn (geweest) aan de TU Delft, zie bijlage 9. KMD heeft een onbekende signatuur. 
Daarmee bedoelen we dat we de signatuur van het bestuur en de onderwijsactiviteiten niet konden 

vaststellen in dit onderzoek. KMD is erop gericht om internationale uitwisselingsstudenten en hun 
families in contact te brengen met gelijkgestemden om zo met elkaar, de Indonesische identiteit en 

religie verbonden te kunnen blijven. Er zijn ongeveer 100 leden. Binnen KMD zijn sociale en religie-
verdiepende activiteiten. De focus ligt op het welzijn van de eigen leden en op wat er aan de TU Delft 
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gebeurt. KMD ziet Ibn Firnas als vertegenwoordiger van de belangen van de islamitische studenten, deze 
rol ziet de vereniging niet voor zichzelf weggelegd.  

 
KMD heeft contact met andere lokale islamitische organisaties, zoals de Al Ansaar-moskee, de Sultan 

Ahmet-moskee en Ibn Firnas. Ook is er contact met regionale organisaties in Den Haag, zoals de 
orthodoxe Indonesische Hikmah-moskee en de Indonesische ambassade. KMD heeft verder contacten 

met islamitische organisaties in Indonesië. Zoals de salafistisch geïnspireerde islamitische beweging 
Muhammadiyah en de Majelis Ulama Indonesia, die op staatsniveau fatwa’s uitbrengt over allerhande 
(politieke) zaken. 

 
De vereniging houdt zich niet bezig met internationale en nationale gebeurtenissen. Wel zouden ze graag 

in contact komen met de gemeente om meer betrokken te worden bij lokale aangelegenheden. Op dit 
moment is dat contact er namelijk niet.  

 
Weerbaarheden, kwetsbaarheden en parallelle samenleving 
KMD is een hechte, kleine gemeenschap. Dit kan een teken van weerbaarheid zijn wanneer het ertoe 

leidt dat de vereniging minder snel te maken krijgt met salafistische invloeden. Tegelijkertijd zijn er wel 
contacten met de Indonesische Muhammadiyah organisatie. Hoe deze relatie zich in de praktijk 

manifesteert bij KMD is tijdens deze quickscan onduidelijk gebleven. Het kan echter een mogelijke 
kwetsbaarheid zijn en daarom moet dit nader onderzocht worden.  

 
Tot slot lijkt er geen parallelle samenleving te bestaan volgens de definitie die in dit onderzoek 
gehanteerd wordt. Hoewel men niet proactief deelneemt aan de lokale Delftse samenleving, heeft KMD 

wel contacten met andere lokale actoren. Hiernaast wijst de uitgesproken ambitie om het contact met de 
gemeente te verbeteren eerder op integratie dan op isolatie en ondermijning.  

 
Midnimo 

De Somalische Vereniging Delft (hierna: Midnimo) is een vereniging voor en door mensen met een 
Somalische migratieachtergrond en heeft een orthodoxe signatuur, zie bijlage 10. In Delft wonen 
ongeveer 650 Nederlanders met een Somalische migratieachtergrond. Volgens een bestuurder van 

Midnimo is de hele Somalische gemeenschap van Delft lid van de organisatie en hechten de meeste leden 
veel waarde aan religiositeit. 

 
Midnimo houdt zich vooral bezig met sociaal cultureel werk voor de Somalische gemeenschap in Delft. 

Daarnaast organiseert de vereniging activiteiten, waarin religie een rol speelt. De activiteiten lopen 
uiteen van religieuze lezingen tot cultureel-religieuze lessen: van les in de Arabische taal en koranlessen 
tot huiswerkbegeleiding en naailessen voor vrouwen. Er zijn echter beperkte financiële middelen sinds de 

subsidies vanuit de gemeente Delft zijn gestopt, waardoor er op beperkt niveau activiteiten plaatsvinden.  
 

Midnimo onderhoudt goede contacten met de twee lokale moskeeën. Hier huurt de vereniging onder 
andere ruimten om les te geven aan de eigen achterban. In het verleden nam men ook deel aan het 

platform Werkgroep Migranten Communicatie Delft (WMC). Internationale en nationale gebeurtenissen 
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als de aanslag in het Duitse Hanau, de aanslag in Nieuw-Zeeland, het onderzoek van de POCOB en het 
boerkaverbod spelen een rol bij de geloofsbeleving van leden van de vereniging. Ook onder de 

Somalische gemeenschap leiden deze gebeurtenissen tot angst en onrust over de toekomstig: in 
hoeverre blijft er in Nederland vrijheid om de religie te beleven?  
 
Weerbaarheden, kwetsbaarheden en parallelle samenleving 

Midnimo probeert zich weerbaar op te stellen tegen extremisme, radicalisering en polarisering door 
richtlijnen te geven aan bezoekers die activiteiten willen organiseren of eraan willen deelnemen. ‘Enkele’ 
salafisten bezoeken de vereniging, maar mogen zelf geen activiteiten ontplooien. Onder de leden bestaat 

steun en solidariteit bij het bespreken van allerhande onderwerpen en wordt nadrukkelijk ingezet op 
verbinding.  

 
De respondenten spreken uit dat men graag meer zou doen om salafistische bezoekers buiten de deur te 

houden, maar stelt dat dit in de praktijk niet altijd lukt vanwege beperkte financiële middelen. Deze 
gebrekkige financiële situatie leidt er tevens toe dat er onvoldoende activiteiten georganiseerd kunnen 
worden die aansluiten bij de behoefte van de leden. Dit kan er mogelijk toe leiden dat salafistische 

individuen deze situatie benutten om hun invloed te versterken, bijvoorbeeld door kosteloos sprekers 
aan te bieden of financiële steun te bieden. 

 
Daarnaast ervaart Midnimo dat er weinig contact is met de gemeente, waardoor men onvoldoende 

kennis, expertise en ervaringen kan delen om bijvoorbeeld radicalisering binnen eigen gelederen tegen te 
gaan. Dit kan wijzen op een potentiële kwetsbaarheid. Ook is er, net als bij andere onderzochte 
organisaties, onvoldoende zicht op het precieze beleid dat gevoerd wordt om salafistische invloeden te 

weren.  
 

Op basis van dit onderzoek lijkt geen sprake te zijn van een parallelle samenleving waarbij Midnimo 
bewust een teruggetrokken houding aanneemt om de Nederlandse samenleving te ondermijnen. 

Midnimo probeert juist, ondanks de beperkte (financiële) mogelijkheden, een participerende houding 
aan te nemen ten opzichte van de Nederlandse samenleving. 
 

3.2. Invloedrijke processen en ontwikkelingen 
In deze paragraaf staan ontwikkelingen centraal die van invloed zijn op de hierboven besproken actoren 
in Delft. 

 
Internationale ontwikkelingen 

Bij alle onderzochte actoren proberen de besturen discussies over internationale politieke 
gebeurtenissen weg te houden. Deze besturen willen de focus leggen op onderlinge verbinding en 

contact, in plaats van groepen leden (mogelijk) tegen elkaar stelling te laten nemen. Deze ambitie is 
vooral een bestuurlijke ambitie, want onder de leden wordt wel degelijk gepraat over internationale 
gebeurtenissen die de moslimwereld raken. De uitzondering is SIC Delft, hier mogen gesprekken anders 
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dan over het geloof niet gevoerd worden. Sommige gebeurtenissen hebben tot angst geleid bij de leden 
van de onderzochte organisaties. Leden proberen elkaar te ondersteunen waar nodig.  

 
Een gebeurtenis die tot angst leidde is de recente aanslag in Hanau, Duitsland van 19 februari 2020. 

Hierover stellen meerdere respondenten dat dit wat hen betreft wel degelijk een terroristische aanslag is 
geweest gericht op de islamitische gemeenschap. Bij veel van hen bestaat het sentiment dat de media 

hier te summier aandacht voor hebben gehad. Andere voorbeelden die herhaaldelijk ter sprake zijn 
gekomen: de vervolging van Oeigoeren (een moslim-minderheid in China) het Israël-Palestinaconflict en 
de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland (15 maart 2019).  

 
Bij de Sultan Ahmet-moskee en Midnimo worden daarnaast land-specifieke onderwerpen besproken. Bij 

de Sultan Ahmet-moskee gaat het bijvoorbeeld over het Turkse militaire ingrijpen in Noord-Syrië. Bij 
Midnimo over de algehele politieke situatie in Somalië en de terroristische Somalische beweging Al 

Shabaab. Deze gesprekken leiden in de regel niet tot onderlinge wrijving, want de bezoekers weten dat zij 
in hun dagelijks leven in Delft niet direct te maken krijgen met deze gebeurtenissen. 
 

Nationale ontwikkelingen 
De meerderheid van de respondenten geeft aan het gevoel te hebben dat moslims in Nederland ‘gepest’ 

worden door de binnenlandse politieke partijen en dat er gemeten wordt met twee maten. De 
Parlementaire ondervragingscommissie naar buitenlandse beïnvloeding en financiering (POCOB), het 

boerkaverbod en de kwestie rondom het Cornelius Haga Lyceum zijn voorbeelden waar respondenten 
herhaaldelijk aan refereren en waarin het idee van ‘meten met twee maten’ volgens hen duidelijk 
zichtbaar wordt. Men begrijpt niet goed waarom in hun ogen alleen de moslims onder de loep worden 

genomen. Onder de respondenten heerst het gevoel dat de vrijheid van geloof hierdoor in gevaar komt.  
 

Verder geven respondenten uit de Sultan Ahmet-moskee aan dat zij niet begrijpen waarom de 
Nederlandse regering zich heeft bemoeid met de Armeense ‘oorlog’ (wat door Armeniërs de Armeense 

genocide wordt genoemd) door hierover een standpunt in te nemen. Ook zijn er nog zorgen over het 
oprukkende extreemrechtse sentiment (volgens de respondenten) in de Nederlandse samenleving. De 
populariteit van politieke partijen als de PVV en Forum voor Democratie zorgen voor het vergroten van 

spanningen. Dit creëert angst onder leden van de onderzochte gemeenschappen. De twee onderzochte 
studentenverenigingen hebben verder aangegeven dat zij nationale ontwikkelingen minder belangrijk 

vinden (Ibn Firnas) of niet op de hoogte zijn van nationale ontwikkelingen (KMD), vanwege hun 
internationale achterban en academisch-internationale focus. Deze ontwikkelingen zijn ook niet van 

invloed op de geloofsbeleving van hun leden.  
 
Lokale ontwikkelingen 

Voor dit onderzoek verrichten we veldonderzoek naar openbare en online uitingen van extreemrechts in 
relatie tot de islamitische infrastructuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stickers of aankondigingen van 

demonstraties en acties. De twee onderzochte moskeeën hebben te maken gehad met anonieme 
dreigbrieven (moskee Al Ansaar in februari 2016, en moskee Sultan Ahmet op meerdere momenten in de 

afgelopen vijf jaar) bekladdingen van de moskeemuren (moskee Sultan Ahmet op verschillende 
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momenten, bijvoorbeeld in september 2015) en in het verleden is een varkenskop bij de ingang van de 
Sultan Ahmet-moskee gelegd (2012). De taal in de dreigbrieven duidt volgens de moskeeën op een 

extreemrechtse invalshoek.  
 

Deze lokale acties hebben geleid tot een gepercipieerde dreiging en daarmee gevoelens van angst onder 
de leden van de onderzochte moskeeën (en ook bij de achterban van de andere onderzochte 

organisaties). Zij hebben daarom veiligheidsmaatregelen getroffen in de vorm van samenwerking met de 
politie en de gemeente, om zo de gemeenschap beter te kunnen beschermen.  
 

Overige extreemrechtse invloeden zijn in dit onderzoek slechts in beperkte mate waargenomen. De 
summiere extreemrechtse uitingen die in het straatbeeld van Delft te vinden zijn, zijn geplaatst rondom 

de twee moskeeën maar waren ouder dan vijf jaar en vielen hiermee buiten de scope van dit onderzoek.  
 

Salafistische invloeden 
De gemeente Delft heeft de afgelopen jaren te maken gehad met uitreizigers naar het strijdgebied in 
Syrië.30 Dat betekent dat er in Delft gewelddadig salafistische invloeden aanwezig zijn (geweest). Dit 

wordt door de twee moskeeën (en door Midnimo) bevestigd. Volgens hen lopen er in de gemeente Delft 
salafisten (ongeorganiseerd) rond en hangen deze voornamelijk rond in de buurt van een winkelcentrum. 

Deze salafisten mogen bidden in de moskee, maar krijgen verder geen voet aan de grond wanneer het 
aankomt op het organiseren van activiteiten en lessen. De salafistische individuen zouden hiervoor vooral 

uitwijken naar salafistische moskeeën in Den Haag en Rotterdam.  
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4. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 
 

In dit hoofdstuk komen de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek aan bod. Eerst geven we in de 
algemene conclusie een antwoord op de centrale onderzoeksvraag. Deze algemene conclusie wordt 

vervolgens opgedeeld in verschillende deelconclusies. We sluiten af met een aantal aanbevelingen voor 
de gemeente Delft. 
 

4.1. Algemene conclusie 
De centrale onderzoeksvraag van deze quickscan is de volgende: 

Hoe ziet het krachtenveld (actoren en factoren) van de islamitische infrastructuur van de 
gemeente Delft eruit, welke formele en informele actoren hebben hier invloed op, waar is sprake van 

isolationisme en wat zijn de kwetsbaarheden en weerbaarheden van de gemeenschappen? 
 
In dit onderzoek zijn zes organisaties onderzocht op basis van een quickscan die (onderlinge) relaties 

analyseert. De meeste van hen hebben in enige mate onderling contact. Er is sprake van een divers 
landschap met veel keuze voor de gemiddelde Delftse moslim. Als er niet voldoende keuze is in Delft, 

bijvoorbeeld omdat men een salafistische geloofsbeleving heeft, gaat men onder andere naar 
omringende steden als Den Haag en Rotterdam voor religieuze inspiratie. De infrastructuur lijkt daarom 

voor een groot deel te voldoen aan de behoeftevraag van de Delftse moslims. Binnen het diverse Delftse 
landschap zijn geen objectieve signalen waargenomen die mogelijk wijzen op isolationisme en het 
bestaan van een parallelle samenleving (zie deelconclusie 6).   

 
De onderzochte formele actoren blijken weerbaar ten opzichte van polarisatie, ondermijning, 

vervreemding en mogelijke radicalisering. Dat komt door de onderlinge verbinding die zij ervaren binnen 
hun organisatie. Meerdere leden van onderzochte actoren zeggen veel steun te vinden bij zowel elkaar 

als bij het bestuur van de organisatie waartoe zij behoren. De actoren sturen op hun beurt aan op 
combinatie van een religieus bestaan met actief burgerschap. Om dit te benadrukken worden mogelijke 
salafistische en anderszins ondermijnende invloeden actief geweerd door een restrictief deurbeleid te 

voeren en geen ondermijnende activiteiten toe te staan.  
 

Kwetsbaarheden ten aanzien van polarisatie en ondermijnende invloeden zijn met dit onderzoek 
eveneens vastgesteld: ervaren van beperkt contact met lokale overheden, het gevoel dat de islamitische 

identiteit onder druk staat als gevolg van regionale, landelijke en internationale gebeurtenissen, beperkte 
middelen om verbindende activiteiten te organiseren en een beperkt zicht op informele actoren binnen 
de regio.  

 
Dit beperkte zicht op informele actoren is een direct gevolg van het restrictieve deurbeleid. De impact 

van bijvoorbeeld salafistische invloeden op de formele actoren lijkt hierdoor marginaal. Tegelijkertijd 
beperkt die uitsluiting het zicht op de daadwerkelijke manifestatie van het salafisme binnen de 

gemeente. Dit zou ertoe kunnen leiden dat salafistische individuen zich in de toekomst op andere 
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(isolationistische en niet-zichtbare) manieren organiseren. Wellicht zijn er zelfs al bestaande netwerken 
die zich aan het zicht onttrekken. Dat het zich niet binnen organisaties afspeelt, geeft namelijk geen 

uitsluitsel over het wel of niet bestaan van dergelijke actoren in de gemeente. Deze ontwikkeling dient 
niet onderschat te worden. Dit sluit daarom niet uit dat er hierdoor mogelijk een parallelle samenleving 

buiten deze organisaties om kan ontstaan in Delft. Want de onrust omtrent de islamitische identiteit die 
bestaat bij een deel van de achterban, kan uiteindelijk een voedingsbodem zijn die salafistische aanjagers 

gebruiken voor maatschappij-ondermijnende doeleinden.  
 
De kwetsbaarheden die we signaleerden bij de onderzochte organisaties leiden niet tot zorgen over het 

bestaan van een parallelle samenleving vanuit deze organisaties. We vonden op basis van de beschikbare 
informatie geen signalen van dreigende ondermijning of van doelbewuste afzondering van de 

samenleving. Het tegendeel lijkt het geval te zijn. Burgerschap wordt actief gepromoot en het merendeel 
van de organisaties zegt actiever te willen samenwerken met gemeentelijke instanties. Een betere relatie 

met lokale overheden kan volgens alle actoren bijvoorbeeld de gepercipieerde onveiligheid van het 
‘moslim-zijn’ verminderen en de weerbaarheid tegen ongewenste invloeden versterken. Deze 
gepercipieerde onveiligheid kan ook de drempel verhogen om in een vroegtijdig stadium ongewenste 

invloeden te melden. 
 

4.2. Deelconclusies 
We beantwoorden de centrale onderzoeksvraag met verschillende deelconclusies. 
 

Conclusie 1: de islamitisch infrastructuur van de gemeente Delft is divers 
Er behoren zes organisaties tot de islamitische infrastructuur in Delft. Het zijn organisaties met 

uiteenlopende doelen en signaturen die bestuurd worden door mensen met verschillende 
migratieachtergronden. Er zijn twee moskeeën in Delft met verschillende voertalen (Arabisch en Turks). 
Er zijn twee islamitische studentenverenigingen gericht op verschillende groepen islamitische studenten 

(Indonesische studenten en islamitische studenten in het algemeen). Er is een organisatie die zich richt 
op de emancipatie en integratie van de eigen achterban (Somalisch), die ook islamitische activiteiten 

organiseert. Tevens is er een meer mystieke islamitische organisatie actief voor een kleinere spirituele 
gemeenschap in Delft. De meerderheid van de organisaties kent elkaar en heeft in enige mate contact 

met elkaar. De uitzondering hierop is SIC Delft, die een vrij afzijdig en geïsoleerd bestaan leidt. 
 
Conclusie 2: de meeste formele actoren richten zich naar hun achterban op verbinding en burgerschap 

De boodschap die alle formele actoren uitzenden naar hun achterban is dat de zij er belang aan hechten 
dat hun leden actief meedoen in de Nederlandse en Delftse samenleving. De meeste onderzochte 

organisaties stoppen dan ook veel energie in activiteiten. Dat doen ze voor hun achterban en voor niet-
islamitische Delftenaren, om zo actief onderdeel te zijn van de lokale Delftse samenleving. De mate 

waarin dit lukt is voor een groot deel afhankelijk van capaciteit en financiële zelfredzaamheid. 
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Hoewel de bestuurders van de meeste onderzochte organisaties geen activiteiten faciliteren met een 
bepaalde politieke kleur, zoeken leden onderling wel steun wanneer ergens op de wereld een ‘anti-

islamgebeurtenis’ plaatsvindt en wanneer ze gevoelens van onveiligheid willen delen. 
 

De meeste actoren gaven verder aan dat ze actief (deur)beleid voeren om ongewenste, polariserende en 
ondermijnende invloeden te weren. Dit houdt in dat mensen die ongewenste invloed kunnen uitoefenen 

geen ruimte krijgen om activiteiten te ontplooien of anderszins invloed uit te oefenen. Ook worden 
sprekers voor diensten en andere bijeenkomsten vooraf gescreend om na te gaan of hun signatuur past 
binnen het beleid. De ene organisatie hanteert hiervoor nauwere richtlijnen (Al Ansaar-moskee, Sultan 

Ahmet-moskee, SIC Delft) dan de andere (Midnimo en Ibn Firnas).  
 

De beide moskeeën organiseren verder af en toe voorlichtingsbijeenkomsten over radicalisering en 
mogelijke salafistische invloeden. Dergelijke bijeenkomsten worden soms in samenwerking met de 

gemeente georganiseerd. Ouders en jongeren krijgen dan uitleg over radicalisering en ouders krijgen 
handvatten hoe ze hun kinderen weerbaarder kunnen maken tegen salafistische invloeden. Dit beleid 
heeft ertoe geleid dat er weinig tot geen zichtbare salafistische invloeden aanwezig zijn in de 

onderzochte organisaties. 
 

Conclusie 3: de formele actoren hebben slechts beperkt zicht op de informele actoren in Delft 
Een gevolg van het eigen beleid om ondermijnende, salafistische invloeden te weren, is dat zij minder 

zicht hebben op de totale manifestatie van het salafisme binnen de regio. Hoewel regionale salafisten 
zich voor een deel lijken te verplaatsen naar omliggende steden, is eveneens vastgesteld dat er salafisten 
in Delft zijn. Wanneer salafistische individuen elkaar op straat of in huiskamerbijeenkomsten ontmoeten, 

bestaat het risico dat ze elkaar versterken en geïsoleerd van de samenleving samen optrekken. Zoals 
beschreven in het theoretisch kader is hiervoor geen groot aantal salafisten vereist. Het gaat om de 

impact die hun mogelijke invloed kan hebben. Verregaande impact kan namelijk leiden tot het ontstaan 
van een parallelle samenleving en extremisme. En dat kan een katalyserend effect hebben op de 

polarisatie in Delft. 
 
Hierbij moeten we rekening houden met een wisselend kennisniveau van salafisme bij de onderzochte 

actoren. De Al Ansaar-moskee, de Sultan Ahmet-moskee en SIC Delft hebben hierover meer kennis dan 
de andere drie onderzochte organisaties. Dit verschil in kennisniveau heeft vanzelfsprekend gevolgen 

voor de mate waarin actoren in staat zijn om salafisme te herkennen en erop kunnen acteren. Uit dit 
onderzoek blijkt wel dat de actoren met minder kennis incidenteel advies inwinnen over salafisme en 

bijbehorende risico’s, bij de twee moskeeën. Bijvoorbeeld advies over de uitnodiging van predikers. 
 
Conclusie 4: de formele actoren hebben behoefte aan middelen vanuit en contacten met lokale 

overheden 
Alle onderzochte actoren geven dat zij behoefte hebben aan (beter) contact met lokale overheden, onder 

wie de gemeente en de politie. Niet alle actoren weten precies wie ze kunnen benaderen als ze in contact 
willen treden met de gemeente. Voor de twee moskeeën is al sprake van een samenwerking op het 

gebied van veiligheid. Dit is met name ontstaan als gevolg van lokale bedreigingen en internationale 
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aanslagen op moslims en gebedshuizen. Toch is ook door hen de wens uitgesproken om intensiever 
contact te onderhouden met het gemeentelijke sociale domein.  

 
In het verleden bestond er een werkgroep in Delft onder de naam Werkgroep Migranten Communicatie 

Delft (WMC). Via dit platform trokken organisaties met een achterban van niet-westerse 
migratieachtergronden op lokaal niveau met elkaar op. Zo kon men met elkaar in contact treden over 

allerlei onderwerpen die de achterbannen van deze organisaties raakten. De subsidiestroom vanuit de 
gemeente naar dit platform is echter gestopt, waardoor het platform niet verder kon. Volgens een aantal 
respondenten kwam dit door gemeentelijke bezuinigingen, volgens een aantal gemeentelijke 

professionals óók door een gebrek aan commitment bij een aantal leden van dit platform. Binnen het 
netwerk van de deelnemende organisaties was geen mogelijkheid om het platform actief te houden. 

Hierdoor verdween een breed netwerk binnen het islamitisch krachtenveld waarin gesproken kon 
worden over sociaal-maatschappelijke vraagstukken en bepaalde veiligheidsonderwerpen (zoals het 

herkennen van en acteren op signalen van radicalisering of salafisme). Het lijkt erop dat de lokale 
infrastructuur op deze gebieden hierdoor mogelijk kwetsbaarder is geworden, ondanks het aanwezige 
SNRP. 

 
Conclusie 5: regionale, landelijke en internationale gebeurtenissen hebben invloed op de sentimenten 

van de achterban van formele actoren in het Delftse islamitische krachtenveld 
In dit onderzoek vonden we een marginale manifestatie van extreemrechtse invloeden op de lokale 

islamitische infrastructuur. De extreemrechtse uitingen die zijn waargenomen in veldonderzoek (stickers, 
aankondigingen van acties, demonstraties, acties) waren ouder dan vijf jaar en vielen hiermee buiten de 
scope van dit onderzoek. De bedreigingen gericht op moskeeën waren eveneens gedateerd. Ook online 

zagen we geen verband tussen de manifestatie van extreemrechts en de islamitische infrastructuur in de 
regio. Hierdoor lijkt extreemrechts een minimale directe impact te hebben op de lokale islamitische 

infrastructuur.  
 

Desondanks maken besturen en leden van de formele actoren in Delft zich zorgen over het in vrijheid 
kunnen belijden van hun religie. In de regio bestaat een breed gedragen sentiment dat de ‘moslim-
identiteit’ de laatste jaren steeds meer onder druk is komen te staan. Hoewel de respondenten steun 

ervaren vanuit de eigen gemeenschap om hiermee om te gaan, blijft het gevoel dat moslims niet serieus 
genomen worden in de Nederlandse samenleving. Hierdoor is er kans op een conflict tussen moslim-zijn 

en daadwerkelijk uiting geven aan de geloofsbeleving. Zowel internationale, nationale als regionale 
gebeurtenissen liggen hieraan ten grondslag. Denk aan recente aanslagen op moslims en gebedshuizen 

zoals afgelopen februari in het Duitse Hanau en de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland uit 
2019. Ook het onderzoek van de POCOB en de kwestie rondom het Cornelius Haga Lyceum hebben geleid 
tot gevoelens van onzekerheid onder de respondenten en geven hen het gevoel dat het Westen meet 

met twee maten als het gaat om moslims.  
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Conclusie 6: er zijn geen objectieve signalen waargenomen van het bestaan van een parallelle 
samenleving 

In aanloop naar het onderzoek heeft de lokale overheid zich de vraag gesteld of er mogelijk parallelle 
samenlevingen bestaan. Dat is in deze quickscan niet waargenomen bij de onderzochte actoren. Alle 

formele actoren sturen in meer of mindere mate aan op actief burgerschap. Bij geen enkele onderzochte 
organisatie lijkt sprake te zijn van doelbewust ondermijnen van de lokale samenleving. In dit onderzoek is 

ook geen formeel of informeel salafistisch onderwijs waargenomen. Een belangrijke kanttekening hierbij 
is dat er geen diepgaand onderzoek is gedaan naar de inhoud van het lesmateriaal of andere 
onderwijsactiviteiten. Er is evenmin onderzoek gedaan naar wat een verminderd zicht op individuele 

salafisten in Delft bij de onderzochte actoren betekent, in relatie tot het mogelijk ontstaan van een 
heimelijke parallelle samenleving. Dit laatst valt niet alleen buiten de scope van het onderzoek maar ligt 

ook buiten het aandachtsgebied en scope van de gemeente.  
 

4.3. Aanbevelingen 
Op basis van de bovenstaande conclusies doen we vier aanbevelingen. 
 

Aanbeveling 1: intensiveer vanuit de gemeente het contact met de formele islamitische actoren in de 
regio 
De twee moskeeën in Delft hebben al contacten met de gemeente. Deze contacten zijn echter primair 

gericht op veiligheidsoverwegingen. Een bredere sociaal-maatschappelijke insteek kan ertoe leiden dat 
respondenten minder angst hebben om hun geloof te belijden. Er zijn ook islamitische organisaties die 

graag in contact willen komen met de gemeente maar niet weten hoe ze dit contact moeten leggen. Dit 
geldt in het bijzonder voor SIC en KMD. Als er contact met de gemeente tot stand komt, kan dit ertoe 

leiden dat de islamitische organisaties meer betrokken zijn bij (initiatieven in) de Delftse samenleving en 
dat ze een beter (lokaal) netwerk tot hun beschikking hebben waar ze terechtkunnen met vragen en 
zorgen. Omgekeerd geldt dit voordeel natuurlijk ook. De gemeente kan met dit netwerk profijt hebben 

van de signaleringsfunctie van deze actoren. 
 

We bevelen daarom aan om als gemeente proactief contact te leggen met organisaties die hieraan 
behoefte hebben en de bestaande contacten te intensiveren. Dit kan via een ambtenaar openbare orde 

en veiligheid, een ambtenaar sociale zaken of via de burgemeester.  
 
Aanbeveling 2: faciliteer een lokaal platform vanuit het sociaal domein waarbinnen islamitische 

organisaties met elkaar kunnen samenwerken  
Naast individueel, bilateraal contact tussen de gemeente en de formele actoren, bestaat er bij de 

onderzochte organisaties behoefte aan een overkoepelde vorm van samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld 
in de vorm van een platform waar diverse thema’s kan worden behandeld, om zo de onderlinge 

samenwerking en netwerkvorming te versterken.  
 
Binnen een dergelijk platform kan aandacht zijn voor een manier om de islamitische gemeenschap 

optimaal te betrekken bij zicht krijgen en grip houden op de manifestatie van het salafisme, vanuit een 
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sociaal-maatschappelijk oogpunt. Ook kan een dergelijk platform worden gebruikt om als gemeente te 
peilen hoe de islamitische gemeenschap zich voelt naar aanleiding van internationale, nationale, 

regionale en lokale ‘anti-islamincidenten’. Deze preventieve aanpak kan leiden tot minder eventuele 
schadelijke effecten van extremisme.  

 
In het verleden nam een aantal onderzochte organisaties deel aan het platform Werkgroep Migranten 

Communicatie Delft (WMC), maar het lukte de deelnemende organisaties niet om deze kar zelf te trekken 
nadat de gemeente de subsidie had beëindigd. Gezien de bevindingen uit deze quickscan is het raadzaam 
om alsnog de mogelijkheden en middelen te onderzoeken om een dergelijk platform opnieuw te 

initiëren. Waarbij vooraf het vereiste commitment (zoals zelforganisatie, proactieve houding, zelfinitiatief 
bij organiseren van activiteiten) van de diverse deelnemende organisaties helder gekaderd en vastgelegd 

wordt. Een dergelijk platform zorgt ervoor dat de gemeente structureel gesprekspartner is vanuit het 
sociaal domein.  

 
Aanbeveling 3: ondersteun de formele islamitische actoren bij het vergroten van het kennisniveau en 
handelingsperspectief over het salafisme 

Er is sprake van een verschil in kennisniveau als het gaat om het herkennen van en acteren op signalen 
van salafisme. Het uitsluitingsbeleid dat een aantal onderzochte islamitische organisaties hanteert, heeft 

bovendien als keerzijde dat men minder zicht heeft op salafistische manifestaties en de eventuele 
problematische gedragingen die daarbij horen, binnen de gemeentegrenzen. Het is van belang dat de 

gemeente een proactieve en faciliterende rol inneemt om dit kennisniveau te vergroten. Want slechts 
enkele salafistische aanjagers kunnen al een enorme impact hebben, dat zien we aan het hoge aantal 
uitreizigers in Delft. 

 
De gemeente kan de formele actoren bijvoorbeeld trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten aanbieden 

(als onderdeel van de voortzetting, van het Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019, 
vanaf 2020). Bovendien kan binnen het gemeentebestuur nagedacht worden over het ontwikkelen van 

een formele meldstructuur. Een formele, herkenbare meldstructuur met korte lijntjes tussen formele 
actoren en lokale overheid kan leiden tot het efficiënt delen van zorgelijke signalen en het versterken van 
de wederzijdse informatieposities. Dit kan een positieve uitwerking hebben op het gemeentelijke 

handelingsperspectieven kan er uiteindelijk aan bijdragen dat islamitische organisaties in plaats van een 
uitsluitingsbeleid juist een insluitingsbeleid kunnen voeren, zónder dat de schadelijke effecten van het 

salafisme voet aan de grond krijgen. 
 

Aanbeveling 4: investeer als gemeente in een betere informatiepositie ten aanzien van salafisme en 
extreemrechts  
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er wel degelijk salafistische individuen aanwezig zijn in Delft, 

maar dat ze vrijwel onzichtbaar zijn binnen de onderzochte actoren. Ook zijn extreemrechtse uitingen 
waargenomen in dit onderzoek. Hoewel ze summier zijn waargenomen hadden deze uitingen grote 

impact op de lokale islamitische infrastructuur. Denk aan de dreigbrieven, bekladdingen en de 
varkenskop bij de ingang van de Sultan Ahmet-moskee. Om als gemeente meer zicht te krijgen op de 

invloed en manifestatie van het salafisme en extreemrechts in Delft en op de eventuele aanwezigheid 
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van een parallelle samenleving is het van belang om deze onderwerpen structureel te agenderen bij 
driehoekspartners. De verantwoordelijkheid ligt niet primair bij de gemeente om hier inzicht in te krijgen, 

maar door de regierol van de gemeente op de aanpak van polarisatie, radicalisering en extremisme kan 
de gemeente deze onderwerpen wel structureel agenderen bij haar partners. Als dan blijkt dat 

aanvullend onderzoek nodig is ter verbetering van de informatiepositie, kan dit op deze wijze breed 
gedragen worden door de driehoekspartners. 

 
Onderdelen waarop de informatiepositie verbeterd kan worden: Hoe organiseren salafistische individuen 
zich? Zijn het inderdaad individuen of is al sprake van een gemeenschap? Welke relatie bestaat er met 

salafistische organisaties in de regio? En als het gaat om extreemrechts is het advies om breder te kijken 
naar of en hoe extreemrechtse actoren zich lokaal manifesteren, georganiseerd dan wel op individuele 

basis.  
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1: Over NTA 
 
Nuance door Training en Advies 

Nuance door Training & Advies (NTA) is een onderzoeks- en adviesbureau in het sociale 
veiligheidsdomein. Ons advies en onderzoek richten zich op de veiligheidsthema’s ‘gewelddadig 

extremisme’ en ‘radicalisering’ en op sociale vraagstukken die samenhangen met polarisatie. 
 
NTA levert een belangrijke bijdrage aan de (persoonsgerichte) aanpak van radicalisering en gewelddadig 

extremisme. We staan onder andere gemeenten bij in de duiding van radicaliseringsproblematiek en 
ondersteunen professionals uit het veiligheidswerkveld met advies en opleiding. Onze adviseurs en 

onderzoekers werken onder meer als deskundigen in strafrechtzaken en we worden regelmatig gevraagd 
door internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, om onze kennis en kunde te delen met 

andere landen. 
 
NTA beschouwt het als taak om tijdig de gevaren van extremisme, radicalisering en polarisatie te 

signaleren en hierover te communiceren. Dit doen we onder meer vanuit fundamenteel onderzoek en 
door continu de praktijk te monitoren. Onze onderzoeksmethoden komen voort uit de antropologie. Dit 

betekent dat we het perspectief van de ander willen begrijpen en dit perspectief diepgaand inzichtelijk 
willen maken. Dat doen we door primaire bronnen te gebruiken en via contextueel, langdurig en 

diepgaand veldonderzoek. Onze methode stelt ons in staat om professionals te equiperen om 
geïnformeerd beleid te ontwikkelen en uit te voeren. 
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Bijlage 2: Respondentenlijst 
 

Van alle onderzochte organisaties hebben respondenten deelgenomen die een vooraanstaande rol 

hebben binnen de organisatie en/of de organisatie al vele jaren kennen. De respondenten zijn vaak 
verschillende keren gesproken. In het kader van de privacy worden de exacte rollen en namen van de 

respondenten hier niet weergegeven. Zij zijn allen bekend bij NTA en hun gegevens zullen volgens de 
wettelijke termijn bewaard en behandeld worden. 
 

Moskee Al Ansaar 
- Respondent 1, gesprek op 19 februari 2020 

- Respondent 2, gesprek op 19 februari 2020 
- Respondent 3, gesprek op 19 februari 2020 

 
Moskee Sultan Ahmet 

- Respondent 4, gesprek op 2 maart 2020 

- Respondent 5, gesprek op 2 maart 2020 
- Respondent 6, gesprek op 2 maart 2020 

 
Stichting Islamitisch Centrum Delft 

- Respondent 7, gesprek op 5 april 2020 
 
MSA Ibn Firnas 

- Respondent 8, gesprek op 26 februari en 5 april 2020 
- Respondent 9, gesprek op 26 februari 2020 

 
Keluarga Muslim Delft 

- Respondent 10, gesprek op 3 april 2020 
 
Midnimo 

- Respondent 11, gesprek op 8 maart 2020 
- Respondent 12, gesprek op 8 maart 2020 

 
Overige 

- Respondent 13, gesprek op 16 december 2019 
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Bijlage 3: Soennitische orthodoxe en traditionele 
islambeleving 
 

De islamitische religie bestaat uit diverse stromingen. De soennitische en sjiitische islam vormen echter 
de twee hoofdstromingen in de islam. De soennitische stroming is de grootste van die twee: circa 85% 
van alle moslims wereldwijd is soennitisch. Daarom focussen we in deze bijlage op de soennitische 

stroming en wordt de sjiitische stroming buiten beschouwing gelaten. Ook omdat de sjiitische stroming 
geen onderdeel vormt van het Delftse islamitische krachtenveld.  

 
Binnen deze soennitische hoofdstroming zijn diverse substromingen mogelijk, zie de onderstaande 

afbeelding. In deze bijlage bespreken we alleen de eerste twee stromingen en leggen we uit hoe het 
salafisme (als fundamentalistische stroming) zich verhoudt tot de orthodoxe stroming. Het 
fundamentalisme en het salafisme zijn reeds eerder in hoofdstuk 2 uitgebreid uitgelegd en worden hier 

daarom niet apart besproken. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Traditioneel (ook wel ‘volks’) 

De traditionele signatuur is gebaseerd op culturele aspecten en tradities. De volkse islam is geworteld in 
dezelfde wereldbeschouwing als de orthodoxe, maar wijkt er op verschillende punten van af. De 

traditionele geloofsbeleving kenmerkt zich door een grote invloed van culturele gewoontes die vaak geen 
oorsprong kennen in het normatief kader van de islam. Zo wordt er bijvoorbeeld veel belang gehecht aan 

bovennatuurlijke wezens als demonen. Orthodoxe moslims stellen veelal dat volkse moslims enigszins 
zijn afgeweken van de orthodoxie. Volkse moslims zullen zelf vaak beweren dat ze orthodox zijn. Men ziet 

de eerdergenoemde gewoontes juist als het bewijs van een ‘diepe, echte religiositeit’.31 
 

Orthodox 
De orthodoxe stroming wordt door de meerderheid van de moslims gevolgd32 en kenmerkt zich door een 
aantal componenten:  

 
Z Het hanteren van de vier wetscholen van jurisprudentie 

Z Het volgen van de ash’ari- en maturidi-geloofsleer 
Z Het accepteren van soefistische, spirituele invloeden 

 

Soennitische 
moslims 

Traditioneel/volks Orthodox Fundamentalistisch 
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De soennitische islam is in de loop der eeuwen ontwikkeld op de bovengenoemde drie onderdelen: 
islaam (religieuze plichtenleer), imaan (geloofsleer) en ihsaan (spiritualiteit). Dit wordt ook wel ‘het 

systeem van de islam’ genoemd. Concreet betekent dit: een gebalanceerde moslim probeert in zijn of 
haar dagelijkse leven deze drie onderdelen gelijkwaardig toe te passen. Dit systeem wordt door 

verschillende moslims anders ingevuld. Hieronder wordt het systeem volgens de orthodoxie uitgelegd en 
worden de verschillen met het fundamentalisme (lees: salafisme) telkens aan het eind benadrukt.  

 
Islaam: wetscholen (volgens de orthodoxie) 
De wetscholen richten zich op het toepassen van religieuze handelingen en rituelen. In 

verschillende delen van de islamitische wereld worden religieuze handelingen anders toegepast, 
bijvoorbeeld als het gaat om de houding tijdens het gebed. Over het algemeen geldt dat de 

meeste moslims in Marokko (en Noord-Afrika) de maliki-wetschool volgen. De hanbali-wetschool 
wordt gevolgd door de meeste moslims in Saoedi-Arabië en de Golfstaten. In Zuidoost-Azië volgt 

het merendeel de shafi’i-wetschool, net als in Somalië en Egypte. De hanafi-wetschool wordt 
gevolgd door de meeste moslims in Turkije, Afghanistan, Pakistan en India.  

 

Salafisme 
Salafisten vinden dat een moslim een wetschool (en de daarbij behorende geleerden) niet 
blindelings mag volgen. Men moet de koran en de soenna zelf interpreteren. Sommige 
salafisten volgen hierbij wel een wetschool, andere niet. 

 

Imaan: geloofsleerscholen (volgens de orthodoxie) 
De geloofsleerscholen richten zich op hoe moslims primaire bronteksten kunnen gebruiken of 

interpreteren. Sommige moslims nemen primaire bronteksten letterlijk, anderen gebruiken meer 
de ratio/redevoering om primaire bronteksten toe te passen in hun leven als moslim. In de loop 

van de eeuwen zijn verschillende geloofsleerscholen ontstaan en ook weer verdwenen. 
Tegenwoordig bestaan er nog twee: ash’ari en maturidi. Beide geloofsleerscholen stellen de 
menselijke ratio gelijk aan de primaire bronnen. De mensen die de ash’ari-school volgen, vinden 

uiteindelijk de primaire bronteksten doorslaggevend (dus zijn voor meer letterlijke toepassing). 
De maturidi-geloofsleerschool vindt de menselijke ratio uiteindelijk doorslaggevend.  

 

Salafisme 
De salafisten geloven in een eigen salafistische geloofsleerschool. Deze geloofsleerschool 
kenmerkt zich door zoveel mogelijk letterlijk te nemen wat in de primaire bronteksten staat. 
De menselijke ratio of redevoering is dus geen onderdeel van het definiëren van het 
godsbeeld. Deze hedendaagse salafistische geloofsleerschool komt voort uit de ahl ul hadith-
geloofsleerschool uit de beginperiode van de islam.33 

 

Ihsaan: spiritualiteit (volgens de orthodoxie) 
In de loop der eeuwen zijn tal van broederschappen ontstaan in de islamitische wereld die zich 
focussen op het zuiveren van de ziel. 

 

Salafisme 
Spiritualiteit is doorgaans geen onderdeel van de geloofsbeleving van de salafisten. 



 

 36 

Bijlage 4: Overige actoren 
 
De onderstaande organisaties zijn in de eerste fase van het onderzoek (deskresearch) meegenomen. 

Omdat bleek dat er geen sprake was van een religieuze insteek bij deze organisaties, behoren ze niet 

tot de islamitische infrastructuur van de gemeente Delft. Deze organisaties zijn dan ook niet 
opgenomen in het eindrapport.  

 
Organisaties met een Koerdisch oogmerk: 

- Koerdische Vereniging Delft 

- Stichting voor Kinderen Van Martelaars in Zuid-Koerdistan 
 

Organisaties met een Afghaans oogmerk: 
- Afghaanse Vereniging Delft en Omstreken 

- Culturele Associatie van Afghaanse Vluchtelingen in Den Haag en Omstreken 
- Stichting Coördinatie raad Afghaanse vrouwen in Nederland 

 

Organisaties met een Iraans oogmerk: 
- Vereniging Overleg Iraanse Zelforganisaties 

- Ferdosi 
- ISAN 

 
Organisaties met een Iraaks oogmerk: 

- Iraakse Sociale en Culturele Vereniging Delft en omgeving 

 
Organisatie gericht op activiteiten voor vrouwen:  

- Stichting Joury 
Op basis van deskresearch en gesprekken met deze stichting is geconcludeerd dat deze 

organisatie geen deel uitmaakt van het islamitische krachtenveld in het onderzoeksgebied. Het is 
namelijk geen organisatie die zichzelf als een islamitische organisatie manifesteert in Delft door 
dit in haar doelstellingen te benoemen en/of activiteiten met een islamitisch oogmerk uit te 

voeren. Hoewel de vestiging van stichting Joury in Amsterdam wél islamitisch onderwijs aanbiedt 
en hiermee van deze doelstellingen af lijkt te wijken, streeft de vestiging in Delft sociale, 

culturele en/of maatschappelijke doelen na. Het feit dat voornamelijk islamitische vrouwen de 
organisatie bezoeken en er cultureel-religieus onderwijs (zie hoofdstuk 2 voor uitleg over deze 
vorm van onderwijs) wordt gegeven, betekent niet dat de stichting binnen het islamitische 

krachtenveld van Delft valt.34 
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Bijlage 5: Moskee Al Ansaar 
 

Delftenaren met een Marokkaanse migratieachtergrond hebben sinds 1987 een eigen gebedshuis. 

Moskee Al Ansaar is sinds 2009 (naar aanleiding van nieuwbouw35) gevestigd aan de Vulcanusweg 265A 
in Delft. De moskeegemeenschap bestaat uit 220 betalende leden.36Daarnaast komen er ook bezoekers 

die geen lid zijn van de moskee. Want iedere moslim mag gebruikmaken van de faciliteiten van de 
moskee, zolang hij zich houdt aan de richtlijnen van de moskeeorganisatie. De moskee is oorspronkelijk 
ontstaan voor bezoekers met een Marokkaanse migratieachtergrond, maar in de loop van de jaren 

komen er bezoekers met uiteenlopende migratieachtergronden: Syriërs, Irakezen, Somaliërs en 
Marokkanen. Ook studenten van de TU Delft. De aantrekkingskracht van deze moskee ligt voor een deel 

in de taal (Arabisch) die centraal staat tijdens de meeste religieuze activiteiten. Die is verbindend voor 
moslims die deze taal machtig zijn: het is een internationale religieuze taal.  

 
De moskee heeft een duidelijke orthodoxe signatuur. Het bestuur van de moskee houdt sterk vast aan 
deze signatuur: activiteiten die niet passen binnen de ideologische lijn van het moskeebestuur 

(vastgelegd in de statuten), mogen niet worden georganiseerd. De respondenten vinden het belangrijk 
dat de moskee niet overgenomen wordt door salafisten: “Sommige personen die in het bestuur zitten zijn 

heel duidelijk anti-salafi”.37 Deze bestuursleden willen niet dat salafisten een actieve rol nemen in de 
moskee, laat staan in het moskeebestuur plaatsnemen. Zij hebben een negatieve houding ten opzichte 

van islamitische geleerden die door salafisten veelvuldig worden aangehaald. Zoals Ibn Taymiyyah en 
Mohammed Ibn Abdul Wahhab, de grondlegger van het hedendaagse salafisme. En zij houden ook zicht 
op de boeken die de moskee binnenkomen. Boeken met een salafistische insteek krijgen bijvoorbeeld het 

etiket ‘niet betrouwbaar’.38 Moskeebezoekers ervaren deze regels soms als scherp, maar de striktheid 
zorgt er tot nu toe wel voor dat salafisten geen voet aan de grond kunnen krijgen in de moskee.39  

 
Ook de islamitische beweging Hizb Ut-Tahrir (HUT) wordt altijd tegengehouden als zij flyer-acties houden 

voor de ingang van de moskee.40 HUT is een organisatie die sterk antidemocratisch is,41 stemmen en 
deelnemen aan de politiek stellig afwijst42 en dit op een vreedzame maar activistische manier probeert 
voor elkaar te krijgen door flyers uit te delen en actief te zijn op sociale media.43 De beweging wil een 

door God geregeerde staat bewerkstelligen voor alle moslims.44 In Duitsland is de beweging verboden 
omdat het een extremistische groep zou zijn die antisemitische propaganda op universiteiten heeft 

verspreid. De groep pleit bijvoorbeeld voor de vernietiging van Israël.45  
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Organisatiestructuur: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Bestuur van Stichting Al Ansaar46 

Naam: Functie: In functie sinds: 
Maanaoui, Mhamed Alg. bestuurslid 30-09-1993 
Outmany, Hassan Penningmeester 08-06-2000 
Boudra, Mohammed Alg. bestuurslid 17-05-2015 
El Idrissi, Ahmed Secretaris 09-12-2019 
Haddouch, 
Mohammed 

Vicevoorzitter 09-12-2019 

El Mourabit, Soufyan Alg. bestuurslid 09-12-2019 
 
Bestuur van MSCVD47 

Naam: Functie: In functie sinds: 
Maanaoui, 
Abdelmonim 

Onbekend 23-05-2002 

Azarkan, Omar Penningmeester 21-03-2005 
El Mourabit, Soufyan Voorzitter 01-01-2018 

 
Bestuur van DIV48 

Naam: Functie: In functie sinds: 
Khamkhami, 
Abdelmalek 

Penningmeester 05-06-2007 

Haddouch, 
Mohammed 

Secretaris 05-06-2007 

Azahriou, Omar Penningmeester 01-02-2016 
Saghrioui, Baghdad Alg. bestuurslid 20-01-2020 

- Eigenaar en beheerder van het gebouw 
- Toezichthouder op inhoud activiteiten (maar organiseert 

zelf geen activiteiten) 
- In statuten is orthodox profiel verankerd 

Stichting Al Ansaar 

Delftse Islamitische Vereniging (DIV) 
- Autonoom uitvoeringsorgaan voor religieuze 

activiteiten 
- Gebonden aan richtlijnen Stichting Al Ansaar 
- Orthodoxe signatuur 
- Gevestigd in moskee-deel van het gebouw 

Marokkaanse Sociale Culturele Vereniging 
Delft (MSCVD) 

1. Geeft uitvoering aan sociale culturele 
activiteiten 

2. Geeft Arabisch onderwijs 
3. Gevestigd in apart deel van het gebouw 
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De moskee wordt gerund door Stichting Al Ansaar en de Delftse Islamitische Vereniging (DIV). In het 

bestuur van Stichting Al Ansaar zitten personen die hoger opgeleid zijn of bepaalde expertises hebben. 
Denk aan theologen, promovendi, een ingenieur, een directeur van een bedrijf en iemand met een 

financiële achtergrond. Stichting Al Ansaar is de beheerstichting van het moskeepand. Deze stichting 
bestaat sinds 2007.49 In 2007 is de moskee overgegaan van een vereniging naar een stichting, in een 

periode van nieuwbouwplannen. Men was toen bang dat het (nieuwbouw)geld op de bankrekening van 
de moskee in verkeerde handen (lees: salafisten) zou kunnen komen, via een bestuursovername. In deze 
periode waren er namelijk salafisten actief in Delft.50  

 
Daarnaast is de DIV actief in de moskee. De DIV en de Marokkaanse Sociale Culturele Vereniging Delft 

(MSCVD) opereren over het algemeen zelfstandig van elkaar. De secretaris van DIV is ook vicevoorzitter 
van Stichting Al Ansaar. De DIV is verantwoordelijk voor de religieuze aangelegenheden in de moskee. 

Zoals de imam, de vrijdagpreken en de ramadanlezingen. Dit gebeurt onder toeziend oog van het 
moskeebestuur. Als de DIV bijvoorbeeld een salafistische imam zou voorstellen dan wordt die niet 
geaccepteerd door het moskeebestuur. Maar de DIV ziet zelf ook streng toe op de bewaking van de 

orthodoxe signatuur van de moskee. Er is een commissie binnen de DIV (bestaande uit theologen) die 
predikers moet goedkeuren. Ze hebben in het verleden predikers geweigerd, onder wie twee politiek-

salafistische predikers. Ook heeft de commissie vaak negatief geadviseerd over toelating van 
buitenlandse predikers, zoals predikers die in de ramadanperiode uit Marokko en Egypte komen. Dit 

omdat deze predikers onbekend zijn met de Nederlandse context en de moskee daarom liever predikers 
wil van Nederlandse bodem.51 Ook kan niet uitgesloten worden dat buitenlandse predikers salafistische 
ideeën verspreiden, stellen respondenten. 52Daarom is het beleid van de moskee om over het algemeen 

geen buitenlandse predikers uit te nodigen.53 Deze commissie opereert breed en adviseert ook de 
MSCVD over docenten die Arabische les geven.54  

 
De DIV heeft sinds 1995 dezelfde vrijwillige orthodoxe imam (maliki-wetschool, ash’ari-

geloofsleerschool). Hij geeft religieus onderwijs aan de mannen, verzorgt de vrijdagpreken en de tarawih-
gebeden (vrijwillige nachtgebeden in de ramadanperiode tussen het vijfde gebed van de vorige dag en 
het eerste gebed van de volgende dag). De imam preekt in het Arabisch en Berbers. De preken/lezingen 

worden door de jongeren in het Nederlands vertaald, nadat de imam klaar is met de preek/lezing.55 
 

Tot slot is de vereniging MSCVD actief in het moskeepand. De MSCVD, gerund door jongeren van de 
moskee, organiseert culturele en maatschappelijke activiteiten en verzorgt ook het niet-religieuze 

onderwijs. Dit cultureel-religieuze onderwijs omvat naast Arabische taallessen ook het aanleren van 
soera’s (hoofdstukken uit de koran) die nodig zijn tijdens het verrichten van de gebeden. De MSCVD 
verzorgt de activiteiten in een deel van het moskeepand waar een conferentiezaal, leslokalen, een 

ouderenontmoetingsruimte, een bibliotheek, een keuken en een jongerenruimte zijn gevestigd. Dit deel 
van het moskeepand is gescheiden van het religieuze gedeelte van het gebouw en heeft een eigen 

ingang.  
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Dynamiek rond recente bestuurswisseling 
In 2018 moest de voorzitter van het moskeebestuur stoppen om gezondheidsredenen. Er moest een 

nieuwe voorzitter komen (en ook nieuwe andere bestuursleden). Dit leidde tot onrust in de moskee. Er 
was een klein groepje moskeebezoekers, 15-20 personen, dat vond dat bestuursleden uit een specifieke 

regio van Marokko (Al Hoceima) moesten komen.56 De meerderheid van de moskeegemeenschap wilde 
juist de focus leggen op de capaciteiten van mensen, in plaats van te kiezen voor ‘vriendjes van’. Er 

werden twee bemiddelaars ingesteld die in 2019 beide facties op één lijn probeerden te krijgen. 
Uiteindelijk is consensus bereikt over het vormen van een nieuw moskeebestuur: op basis van 
kwaliteiten. In december 2019 is een nieuwe voorzitter gekozen en in de loop van 2019 waren al een 

aantal bestuursleden vervangen.57 Eind 2019 is de rust teruggekeerd, de kleine groep ‘oppositionele’ 
moskeebezoekers (met traditionele/volkse en orthodoxe oriëntaties) is nog altijd actief lid.58  

 
Activiteiten 

Wekelijks worden lessen verzorgd aan diverse doelgroepen. Voor de jongeren zijn deze lessen in de 
Nederlandse taal. Kinderen en jongeren krijgen via de MSCVD cultureel-religieuze lessen, zoals les in de 
Arabische taal en basis-islamlessen. Voor ‘oudere’ mannen en vrouwen (via de vrouwencommissie) 

organiseert de DIV religieus onderwijs, waarin men dieper inzoomt op de leerstellingen van de maliki-
wetschool en de ash’ari-geloofsleerschool. Vanuit de MSCVD worden ook andere activiteiten 

georganiseerd. Denk hierbij aan huiswerkbegeleiding, sportactiviteiten, vrouwenactiviteiten en 
mannenactiviteiten (bijvoorbeeld dammen, tv-kijken, barbecueën). Er vinden regelmatig rondleidingen 

plaats in de moskee voor niet-moslims. Er zijn ook informatie en voorlichtingsactiviteiten, bijvoorbeeld 
over het tegengaan van radicalisering of over sociale zekerheid, opvoeding, pensioenen, allerlei soorten 
ziektes en halalvoedsel. In het gebouw waar de MSCVD actief is hebben de jongeren een eigen 

recreatieruimte met computers. De jongeren kunnen ook tv-kijken en films kijken of op de PlayStation 
gamen. Daarnaast is er een recreatieruimte voor de oudere mannen waar zij in gesprek kunnen gaan met 

elkaar en waar zij aan de mannenactiviteiten kunnen deelnemen.59 Tot slot neemt de moskee elk jaar 
deel aan de Dag van de Dialoog en aan de Vredesloop.  

 
Samenwerkingen 
De moskee heeft contact met: 

- Vereniging van Imams in Nederland (VIN) 
De imam van Al Ansaar is lid van de VIN. 

 
- Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) 

Een afvaardiging van de DIV sluit namens moskee Al Ansaar aan bij vergaderingen van SIORH. Al 
Ansaar neemt besluiten van SIORH over als het gaat over het aanbreken van de juiste tijden voor 
het gebed of de ramadanperiode.60 Verder is Al Ansaar vaak terughoudend en bemoeit zich niet 

met verklaringen, acties en stellingnames van SIORH over onderwerpen en organisaties buiten 
Delft. Al Ansaar focust zich vooral op de eigen gemeenschap in Delft en heeft geen behoefte om 

actief mee te draaien in regionale platformen als SIORH.  
 

SIORH is een samenwerkingsverband voor islamitische organisaties in de regio Haaglanden en 
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bestaat sinds 2015. SIORH treedt ook op als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de 
aangesloten organisaties.61 De religieuze commissie van SIORH (bestaande uit drie personen met 

een orthodoxe en één salafistische oriëntatie) geeft adviezen over allerhande politieke zaken. 
Een recent voorbeeld hiervan is de verklaring die SIORH naar buiten bracht over sluiting van de 

moskeeën in de regio Haaglanden vanwege de coronacrisis.62 Ook heeft SIORH zich kortgeleden 
zeer kritisch geuit over het parlementaire onderzoek POCOB.63  

 
- Moskee Sultan Ahmet 

Er zijn goede contacten met de Sultan Ahmet-moskee, maar het bestuur noemt dit geen 

samenwerking (voor bijvoorbeeld activiteiten). De voertaal in de Sultan Ahmet-moskee is Turks. 
De voertaal in de Al Ansaar-moskee is Berbers en Arabisch. Vanwege deze taalbarrière vinden er 

geen gezamenlijke religieuze activiteiten plaats.64 
 

- Platform Delftse Bruggen (eerst: Het Platform Levensbeschouwing en Religie Delft) 
In samenwerking met dit platform zijn verschillende activiteiten in de moskee georganiseerd. 
Ook wordt er jaarlijks deelgenomen aan de Dag van de Dialoog en de Vredesloop die dit platform 

organiseert.65 
 

- Strategisch Netwerk Radicalisering en Polarisatie (SNRP) 
De Al Ansaar-moskee is lid van dit netwerk, net als de Sultan Ahmet-moskee en Midnimo. Het 

SNRP is een lokaal netwerk van sleutelfiguren. Dit zijn sociaal betrokken individuen uit de stad 
met toegang tot brede en verschillende informele en formele netwerken.66 Politie, justitie, 
reclassering, onderwijs, GGZ, gemeente en jongerenwerk werken samen om snel signalen van 

radicalisering op te vangen en zodoende vroegtijdig actie te ondernemen.67 
 

- MSA Ibn Firnas 
Ibn Firnas huurt regelmatig een ruimte in de moskee voor activiteiten.68 

 
- Kuluarga Muslim Delft (KMD) 

KMD vraagt Al Ansaar regelmatig om advies over bijvoorbeeld predikers die KMD wil uitnodigen. 

Ook nemen leden van KMD deel aan activiteiten van Al Ansaar.69 
 

In het verleden heeft de moskee via haar sociale en culturele vereniging, de MSCVD, deelgenomen aan de 
WMC (Werkgroep Migranten Communicatie Delft). Net als de Sultan Ahmet-moskee en Midnimo.70 Dit 

WMC was opgezet door de gemeente voor sociale en culturele migrantenorganisaties. Dit was geen 
religieus platform en moskeeën namen hierdoor officieel geen deel (wel via de aan hen verbonden 
sociale en culturele verenigingen). Het doel van de gemeente was om met elkaar te kunnen 

communiceren over problemen die leefden bij migrantenorganisaties. Er werd gesproken over jongeren, 
over scholing, stages, subsidies en de Wmo.71 Volgens de respondenten van deze moskee is de WMC 

door gemeentelijke bezuinigingen gestopt. Bezuinigingen waren volgens een geïnterviewde 
gemeentelijke professionals niet de enige reden voor het stoppen van de WMC, een gebrek aan 

commitment bij een aantal leden was één van de andere oorzaken hiervoor.72 Er is wel geprobeerd deze 
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samenwerking in stand te houden, ook zonder de gemeentelijke subsidies, maar dit is op niets 
uitgelopen. De respondenten van de Al Ansaar-moskee geven aan dat zij behoefte hebben aan een nieuw 

platform, waar zij als religieuze organisatie wel bij kunnen aansluiten. Zodat ze met de gemeente kunnen 
communiceren over sociaal-maatschappelijke thema’s. Het bestaande Platform Delftse Bruggen is 

hiervoor niet toereikend, gezien het laagdrempelige karakter ervan (zie ook het kopje 
‘samenwerkingen’).73 Ook hun lidmaatschap van SNRP is niet toereikend, omdat in dit netwerk 

voornamelijk op veiligheidsonderwerpen wordt samengewerkt. 
 
Factoren en ontwikkeling van invloed op de organisatie 

De respondenten van de moskee vinden dat de moskee geen plek is om te discussiëren over politieke 
gebeurtenissen. In de praktijk hebben leden wel behoefte aan contact als er in de wereld een ‘anti-

islamactie’ heeft plaatsgevonden. Na de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland (vorig jaar) en een 
aantal anonieme dreigbrieven (waarvan meestal aangifte is gedaan) was er onder de leden van de 

moskeegemeenschap angst.74 In samenwerking met de politie en gemeente heeft de moskee 
veiligheidsmaatregelen genomen om deze angst te verminderen.  
 

Binnen de moskee zou het gevoel heersen dat er in Nederland met een dubbele maat wordt gemeten. De 
respondenten noemen de recente aanslag in het Duitse Hanau als voorbeeld. Dit zou wel degelijk een 

terroristische aanslag op moslims zijn geweest. Ook het recente onderzoek van de Parlementaire 
ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) wordt door de 

bestuursleden aangehaald om aan te geven dat er een gevoel heerst dat moslims worden ‘gepest’ door 
politiek Den Haag.75 
 

Salafistische invloeden zijn niet van invloed op de gang van zaken in de moskee. De respondenten stellen 
dat Stichting Al Ansaar de orthodoxe signatuur van de moskee strikt bewaakt. Ze zijn wel op de hoogte 

dat er in Delft salafisten rondlopen, maar die krijgen geen ruimte in de moskee. Salafisten mogen er 
alleen bidden. Deze salafistische individuen staan vooral in contact met moskeeën in Den Haag en 

Rotterdam, volgens de bestuursleden. Het is echter onduidelijk welke moskeeën dit precies zijn.76 De 
respondenten definiëren salafisme als tegenovergestelde van orthodoxie. Dit behelst geen verdergaand 
onderscheid in typen salafisten (staatsgezinde, politieke of gewelddadige salafisten). 
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Bijlage 6: Moskee Sultan Ahmet 
 

De Sultan Ahmet-moskee is de eerste officiële moskee in Delft. De moskee dateert uit 1995 en is in 2007 

uitgebreid na een verbouwing door de leden van de moskee.77 De moskee is gevestigd aan de Duke 
Ellingtonstraat 201 in Delft. De moskee wordt bezocht door mensen met diverse 

(migratie)achtergronden. Ook mensen die betrokken zijn bij andere regionale en lokale Turkse 
islamitische bewegingen zoals Milli Görüş78 en SIC79. Er zijn ongeveer 350 gezinnen betrokken bij de 
moskee, dit zijn ongeveer 1500 leden.80  

 
Er is een duidelijke orthodox signatuur aanwezig in de moskee. Er worden alleen religieuze activiteiten 

vanuit deze stroming georganiseerd. Politieke bewegingen en salafisten krijgen daardoor geen ruimte in 
de Sultan Ahmet-moskee. Het bestuur zegt niemand uit te sluiten en open te staan voor iedereen, zolang 

er geen politieke invloed of andere religieuze invloeden meekomen.81  
 
Relatie Diyanet – Turkije  

De Sultan Ahmet-moskee is onderdeel van de Islamitische Stichting Nederland, de Nederlandse afdeling 
van het Turkse Diyanet. Diyanet valt onder het Directoraat van Godsdienstzaken in Ankara, waarvoor de 

Turkse premier verantwoordelijk is. Zie afbeelding 2 voor een visuele weergave van de 
organisatiestructuur. Diyanet houdt zich bezig met religieuze aangelegenheden in de Turkse republiek en 

is verantwoordelijk voor duizenden moskeeën in binnen- en buitenland. In Nederland zijn dat 147 
moskeeën.82 In de praktijk betekent dit dat de Diyanet vanuit Ankara voor die moskeeën de aanstelling 
en bezoldiging van imams regelt, de inhoud van de vrijdagpreek in alle aangesloten moskeeën hetzelfde 

is en er in de optiek van Diyanet competente moskeebesturen zijn aangesteld.  
 

Deze hiërarchische lijn is ook terug te zien in de Delftse Sultan Ahmet-moskee. Afvaardigingen van het 
moskeebestuur van Sultan Ahmet nemen bijvoorbeeld deel aan de vergaderingen van de landelijke ISN-

organisatie in Den Haag.83 De ISN-organisatie in Den Haag houdt toezicht op de kwaliteit van het 
religieuze onderwijs in de ISN-moskeeën. Hierover zegt de landelijke organisatie nog het volgende: ”De 
imams zijn verplicht om een academisch opleiding te volgen voordat ze worden aangesteld. Het religieus 

onderwijs is breed, de ISN richt zich op het ontwikkelen van lesmateriaal, methoden en gedragscodes, het 
publiceren van educatieve programma’s, boeken en informatiefolders en het aanbieden van 

godsdienstonderwijs op bijzondere, openbare en islamitische basisscholen.” 84 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
AFBEELDING 2: Organisatiestructuur Diyanet 

Islamitische Stichting Nederland (ISN, NL) 

Sultan Ahmet Delft (ISN, Delft) 

Diyanet (Ankara, Turkije) 
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Organisatiestructuur 

Aan de moskee zijn verschillende organisaties verbonden, zie de onderstaande tabellen.  
 

 Naam organisatie: Rechtsvorm: Verantwoordelijkheden: 
1 Stichting ISN Delft Stichting Beheert het pand, de moskee-eigendommen en gaat over 

de religieuze aangelegenheden. 
2 Turkse Sociale 

Culturele Vereniging 
Delft (MSCVD) 

Vereniging Organiseert culturele en maatschappelijke activiteiten. 

3 Jongerenvereniging Vereniging Organiseert activiteiten voor jongeren. 
 

Bestuur Stichting ISN Delft85 
Naam: Functie: In functie sinds: 
Medet, Ahmet Voorzitter 30-04-2019 
Karadirek, Hasan Secretaris 30-04-2019 
Koçak, Hasan Penningmeester 30-04-2019 

 

Bestuur TSCVD86 
Naam: Functie: In functie sinds: 
Öztürk, Ozan Yasin Penningmeester 30-04-2019 
Günes, Ahmet Secretaris 30-04-2019 
Karadirek, Hasan Voorzitter 10-07-2019 
Güngör, Eyüp Alg. bestuurslid 22-07-2019 

 
 
Als we spreken over het moskeebestuur van de Sultan Ahmet-moskee dan gaat het over stichting ISN 

Delft. Stichting ISN Delft is een beheerstichting en is de eigenaar van het gebouw. De stichting gaat ook 
over de religieuze aangelegenheden. Daarnaast is er de Turkse Sociale Culturele Vereniging Delft (TSCVD). 

Deze is belast met het organiseren van de sociale culturele activiteiten. Intern worden de besturen van 
beide organisaties (de stichting en de vereniging) als één bestuur gezien. Naar de buitenwereld worden 

ze wel gepresenteerd als twee aparte organisaties en besturen.87 Ook is er nog een actieve 
jongerenvereniging die allerlei activiteiten organiseert voor de jongeren in de moskee. Denk aan 
sportactiviteiten, filmavonden, bezoekjes aan jongerenverenigingen van andere ISN-moskeeën en 

lezingen. Vorig jaar gaven bijvoorbeeld Bunyamin Yildiz (imam van de Rotterdamse Mevlana moskee 
(ISN))88 en Ugur Demirci (imam van de Rotterdamse Birlik moskee (Milli Görüş), maar kwam hier op 

persoonlijke titel spreken)89 lezingen.90 Ze hebben een eigen ruimte in het pand waar ze deze activiteiten 
kunnen ontplooien. 

 
Activiteiten 
Wekelijks worden lessen verzorgd aan diverse doelgroepen. Voor de jongeren vinden de lessen 

doorgaans plaats in de Nederlandse taal. De imam speelt hierin een grote rol. Daarnaast zijn er ongeveer 
tien docenten die allen gecertificeerd zijn door het hoofdkantoor van Diyanet te Den Haag. Het cultureel-

religieuze onderwijs wordt verzorgd door de stichting en gedoceerd aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 
en van 7 tot 15 jaar en aan vrouwen. Dit cultureel-religieuze onderwijs bevat lessen in de Arabische taal, 
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koranlessen en basis-islamlessen, waarbij de nadruk gelegd wordt op het aanleren van de 
basishandelingenleer vanuit de hanafi-wetschool. De boekjes die gebuikt worden om Arabisch te leren 

zijn de boekjes van Diyanet. Voor de Turkse taallessen wordt er gebruikgemaakt van het lesmateriaal van 
Yunus Emre Instituut, een openbare stichting die is opgericht met het doel Turkije, de Turkse taal, 

geschiedenis, cultuur en kunst te bevorderen.91 Het religieuze onderwijs is bestemd voor de ‘oudere’ 
mannen en vrouwen (via de vrouwencommissie) in de moskee en zoomt dieper in op de orthodoxie in 

het algemeen en de hanafitische wetschool. 
 
Naast deze lessen worden door de TSCVD Turkse lessen en Nederlandse taallessen voor zowel mannen 

als vrouwen gegeven. Hierbij staan de Nederlandse taal én burgerschap centraal: leren over de 
Nederlandse waarden en normen en ontdekken hoe men actief kan zijn in de Nederlandse samenleving. 

Binnen de moskee wordt actief aangestuurd op deelname aan de Nederlandse samenleving en 
transparantie naar de buitenwereld.92 De moskee wil niet alleen gebeden verzorgen, maar ook een 

actieve speler zijn in de Delftse samenleving. Zo zouden er niet-moslims naar de moskee komen om 
boodschappen te doen (in het moskeewinkeltje), om een bezoekje te brengen aan de kapper, om langs 
de kleermaker te gaan of om er wat te eten of te drinken.93 In de ramadanperiode worden ook dagelijkse 

avondmaaltijden verzorgd voor ‘de minder bedeelden in Delft’.94 Er zijn regelmatig rondleidingen in de 
moskee voor niet-moslims. En er worden soms ook informatieavonden georganiseerd over het tegengaan 

van radicalisering.95 Ook de TSCVD organiseert activiteiten voor jong en oud. Dit zijn bijvoorbeeld 
sportactiviteiten, culturele activiteiten, reizen, open dagen en vrouwenactiviteiten. In het deel van het 

gebouw waar de TSCVD actief is, hebben de jongeren een eigen ruimte. Daarnaast is er een 
recreatieruimte voor de oudere mannen waar zij in gesprek kunnen gaan met elkaar en waar zij aan 
activiteiten kunnen deelnemen. 

 
Samenwerkingen 

De moskee heeft contact met: 
- Andere Nederlandse Diyanet/ISN moskeeën. 

 
- Moskee Al Ansaar 

Er zijn goede contacten met de Al Ansaar-moskee maar ze organiseren geen gezamenlijke 

activiteiten.96 
 

- Platform Delftse Bruggen (eerst: Het Platform Levensbeschouwing en Religie Delft) 
In samenwerking met dit platform zijn verschillende activiteiten in de moskee georganiseerd. 

Ook wordt er jaarlijks deelgenomen aan de Dag van de Dialoog en de Vredesloop.97 Dit platform 
brengt mensen met verschillende religies bij elkaar (ook humanisten en atheïsten zijn welkom). 
Zij kunnen zo op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek om met elkaars religie kennis 

te maken. Op deze manier wil men meer betrokkenheid creëren tussen verschillende lokaal 
gemanifesteerde levensbeschouwingen en drempels wegnemen.98 

 
- Strategisch Netwerk Radicalisering en Polarisatie (SNRP) 

De Sultan Ahmet-moskee is lid van dit netwerk, net als de Al Ansaar-moskee en Midnimo. Het 
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SNRP is een lokaal netwerk van sleutelfiguren. Dit zijn sociaal betrokken individuen uit de stad 
met toegang tot brede en verschillende informele en formele netwerken.99 Politie, justitie, 

reclassering, onderwijs, GGZ, gemeente en jongerenwerk werken samen om snel signalen van 
radicalisering op te vangen en zodoende vroegtijdig actie te ondernemen.100 

 
- Vereniging Midnimo 

De moskee stelt op de woensdagmiddagen een ruimte beschikbaar voor Midnimo, zodat de 
vereniging hier lessen kan geven aan de kinderen van hun leden. Deze vereniging heeft namelijk 
niet voldoende ruimte in het buurthuis De Vleugel, waar ze normaal gesproken activiteiten 

organiseert. De activiteiten van deze vereniging in de Sultan Ahmet-moskee vinden plaats onder 
toezicht van de moskee.101 

 
Net als de Al Ansaar-moskee werkte de Sultan Ahmet-moskee (via haar sociale culturele vereniging de 

TSCVD) samen in de WMC (Werkgroep Migranten Communicatie Delft). Dit is volgens respondenten van 
deze moskee door gemeentelijke bezuinigingen gestopt, maar de bestuurders van de moskee zouden in 
de toekomst graag willen deelnemen aan een nieuw, vergelijkbaar platform. Zodat ze met de gemeente 

kunnen communiceren over sociaal-maatschappelijke thema’s.102 Het bestaande Platform Delftse 
Bruggen is hiervoor niet toereikend, gezien het laagdrempelige karakter ervan (zie ook het kopje 

‘samenwerkingen’).103 Ook hun lidmaatschap van SNRP is niet toereikend, omdat in dit netwerk 
voornamelijk op veiligheidsonderwerpen wordt samengewerkt. 

 
Factoren en ontwikkeling van invloed op de organisatie 
Het bestuur van de moskee probeert discussies over politieke onderwerpen in de moskee te vermijden. 

Toch spreken leden onderling wel met elkaar over internationale, nationale en regionale/lokale 
gebeurtenissen. Maar de respondenten geven aan dat hierdoor geen wrijving ontstaat binnen de 

gemeenschap.104 Politieke gebeurtenissen waar Turkije en de Turkse president Erdogan bij betrokken zijn, 
worden besproken onder leden van de moskee. De respondenten geven aan dat het Turkse militaire 

ingrijpen in Syrië bijvoorbeeld een gespreksonderwerp is, maar iedereen volgt hierin de lijn van de Turkse 
regering. Het bewaken van de veiligheid aan de Turkse grens is noodzakelijk, stellen de respondenten.105 
Hoewel er Turkse en Koerdische bezoekers naar de moskee komen (en er personen met een Koerdische 

achtergrond in het moskeebestuur zitten) is het conflict tussen Turken en Koerden geen 
gespreksonderwerp binnen de moskee.106 Een ander onderwerp waarover gesproken wordt, is de 

stellingname van de Nederlandse regering in de discussies over wat de Armeense genocide wordt 
genoemd.107 Binnen de moskee is het onderwerp Gülen geen gespreksonderwerp meer, stellen de 

respondenten. Voorheen waren er volgens deze respondenten goede contacten met de Gülenbeweging 
en hielp men elkaar, bijvoorbeeld met ondersteuning van leerlingen die hun Cito-toetsen maakten. 
Tegenwoordig durft niemand meer openlijk te zeggen dat hij of zij lid is van de Gülenbeweging, aangezien 

het in Turkije aangemerkt is als terroristisch. Hierdoor is het ook geen gespreksonderwerp meer.108 
 

Ook heerst er volgens de respondenten eenzelfde gevoel van angst als bij de leden van de Al Ansaar-
moskee. Dit komt door internationale, nationale en lokale/regionale gebeurtenissen. Gebeurtenissen die 

door de bestuursleden zijn genoemd, zijn: de recente aanslag in het Duitse Hanau vanuit een rechts-
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extremistisch motief, het recente onderzoek van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste 
beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB), de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, de geregelde 

bedreigingen richting de moskee via de post (waar meestal aangifte van wordt gedaan bij de politie),109 
de bekladde moskeemuren (september 2015)110 en de varkenskop die in het verleden (2012) eens voor 

de deur van de moskee is gelegd.111 Naar de aanslag in Nieuw-Zeeland zijn de veiligheidsmaatregelen 
aangescherpt om de angst onder moskeebezoekers weg te nemen, in overleg met de gemeente en 

politie.  
 
Respondenten geven aan dat het contact met de gemeente en politie op lokaal/regionaal niveau goed 

verloopt, bijvoorbeeld als het gaat om veiligheidsmaatregelen. Maar het kan volgens hen nog beter door 
mét de Turkse gemeenschap in Delft te praten in plaats van óver de gemeenschap.  

 
Salafistische invloeden zijn niet van invloed op de gang van zaken in de moskee, net zoals bij de Al 

Ansaar-moskee. De respondenten weten dat er in de moskee salafisten komen bidden (en dat ze 
rondhangen bij een winkelcentrum in Delft), maar er wordt actief beleid gevoerd om hen verder geen 
ruimte te geven. Wel zijn er zorgen over mensen die spontaan proberen geld in te zamelen en over een 

paar salafistische individuen. Deze zorgen worden gedeeld met de politie.112 De respondenten definiëren 
salafisme als tegenovergestelde van orthodoxie. Dit behelst geen verdergaand onderscheid in typen 

salafisten (staatsgezinde, politieke of gewelddadige salafisten). Het beleid van de moskee is erop gericht 
dat bezoekers/leden zelf geen activiteiten mogen organiseren buiten de georganiseerde activiteiten van 

de organisatie om. Volgens de respondenten worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin 
het onderwerp radicalisering belicht wordt, soms in samenwerking met de gemeente. Deze 
bijeenkomsten zijn voor de jongeren en ouders. Ouders krijgen handvatten hoe ze de weerbaarheid van 

hun kinderen kunnen vergroten.113 De respondenten stellen dat de moskee kennis heeft van 
radicalisering, maar dat het nog onvoldoende signalen van radicalisering kan onderkennen.114 
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Bijlage 7: Stichting Islamitisch Centrum Delft 
 

De Stichting Islamitisch Centrum (SIC) is gevestigd aan de Willemstraat 19-21 in Delft en valt onder de 

Turkse Suleymanci-beweging. Dit is een islamitische organisatie die is geïnspireerd op de mystieke soefi-
stroming binnen de islam. De organisatie volgt de hanafitische wetschool bij praktische handelingen. 

Hierdoor heeft de organisatie een orthodoxe signatuur. De Delftse Suleymanci-afdeling bestaat uit 
ongeveer veertig gezinnen. Zij vormen een kleine teruggetrokken gemeenschap met hechte 
familiebanden. Ze houden zich enkel bezig met onderwijs en het vrijdaggebed.  

 
Relatie SIC Delft – SICN 

SIC Delft is verbonden aan de landelijke organisatie Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN). De 
SICN werd in 1972 opgericht door Abdulwahid van Bommel.115 In 2014 telde SICN 48 aangesloten lokale 

organisaties.116 De aanhangers van de SICN heten ook wel süleymancilar, naar de in 1959 overleden 
godsdienstleraar Süleyman Hilmi Tunahan. Zij vormen een belangrijke minderheid onder de Turkse 
moslims.117 De SICN draagt een conservatieve levensstijl uit die is gebaseerd op de soennitische stroming 

van de islam, richt zich op religieuze vorming, houdt zich verre van politieke activiteiten en heeft ook 
geen expliciete agenda op het gebied van Turkse identiteit.118 Aan de Suleymanci-organisaties zijn 

moskeeën, internaten en koranscholen verbonden. Imams worden intern opgeleid en krijgen 
loopbaanbegeleiding aangeboden door de organisaties.119 In Nederland onderhoudt SICN sterke banden 

met Suleymanci-organisaties in Duitsland en Turkije.120 
 
Activiteiten 

De activiteiten van de stichting in Delft bestaan uit het verzorgen van religieus onderwijs 
(koranmemorisatie, koranrecitatie, Arabische taallessen om de koran te kunnen begrijpen, plichtenleer, 

hadith en exegese van de koran) en opvoeding volgens de leer en de praktijken van het soefisme. Drie 
groepen krijgen onderwijs. De eerste groep is in de leeftijd van groep 4 tot groep 8. Zij krijgen bijles, 

religieuze opvoeding volgens de naqshabandi-leer (het aanleren van gebruiken en principes volgens de 
naqshabandi-leer van het soefisme) en veel ruimte om te spelen. Dan is er een groep middelbare 
scholieren, die naast het bovenstaande ook huiswerkbegeleiding krijgt. Tot slot is er nog een 

adolescentengroep. Deze groep is grotendeels geschoold binnen de beweging en geeft daar ook weer les 
in aan de jongerengroepen. Zij zijn vooral ondersteuning van de imam en het bestuur bij het organiseren 

van activiteiten.121 Vrouwen zijn ook actief binnen de organisatie als docent of bij de ontwikkeling van 
andere activiteiten. Het is onduidelijk gebleven in dit onderzoek of aan de SIC-organisatie in Delft een 

internaat verbonden is.  
 
Voorheen werden ook andere activiteiten georganiseerd voor jongeren. Deze activiteiten vonden op 

verschillende locaties plaats, afhankelijk van het soort activiteit. Dit gebeurde via de organisatie Briljant 
en onder toeziend oog van het bestuur van SIC Delft. Het waren activiteiten als bowlen en zwemmen. 

Deze activiteiten zijn vorig jaar stil komen te liggen. Eén van de redenen die de respondent hiervoor geeft 
is dat er te weinig personen waren die wilden deelnemen aan deze activiteiten.122 Daarnaast wordt er elk 

half jaar door SIC Delft een activiteit georganiseerd in het Popta-park met een markt en een barbecue, 
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die open is voor een breed publiek.123 Het is echter onduidelijk gebleven wat deze activiteit precies 
inhoudt. 

 
Radicalisering 

De teruggetrokken houding en de kleine omvang van de Delftse Suleymanci-gemeenschap in combinatie 
met onderlinge familiebanden zorgen ervoor dat radicalisering in de richting van islamitisch extremisme 

geen ruimte krijgt, stelt de respondent van SIC Delft.124 Signalen van radicalisering zouden snel opgepikt 
worden in zo’n kleine gemeenschap. De respondent noemt het voorbeeld van het dragen van een baard: 
“De leerstellingen van de Suleymanci-beweging nemen expliciet stelling tegen het dragen van een baard, 

terwijl salafistische invloeden juist het dragen van een baard bevorderen. Dwalende leden van de 
beweging zijn zo snel te herkennen.”125 Volgens de respondent heeft de Suleymanci-beweging geen 

ervaring met radicalisering binnen eigen gelederen.126 Wat volgens hem ook meespeelt is dat de 
Suleymanci-beweging zich geheel los beweegt van de rest van de islamitische infrastructuur. Andere 

organisaties weten de Suleymanci-organisatie (in Delft) niet te vinden.127 Ook zijn ze veel minder 
zichtbaar op sociale media waardoor ze minder doelwit zijn voor publieke discussies met extremisten. De 
respondent heeft zelf wel kennis over en ervaring met radicalisering. Bij zijn vorige werkzaamheden in 

Rotterdam en Den Haag werden de lokale Suleymanci-gemeenschappen betrokken bij 
informatieavonden over radicalisering, via de gemeente. Hij kreeg les van adviseurs van de gemeente 

over radicalisering.128 
 

Samenwerkingen 
De organisatie is verbonden aan de landelijke Suleymanci-organisatie, maar hoe die samenwerking in de 
praktijk vorm krijgt is onduidelijk gebleven in dit onderzoek. Volgens de respondent van SIC Delft staat de 

organisatie beperkt in contact met andere moskeeën in de stad. Er vindt geen uitwisseling plaats van 
activiteiten. De respondent is wel één keer (bij aantreden van de respondent) op bezoek geweest bij de 

twee andere moskeeën in Delft, maar hier is weinig contact uit voortgekomen.129 Wel zou er in het 
verleden meer contact zijn geweest met de Sultan Ahmet-moskee, maar dat is door onduidelijke redenen 

gestopt.  
 
Factoren en ontwikkeling van invloed op de organisatie 

De organisatie focust zich op de eigen lokale gemeenschap, waardoor internationale en nationale 
gebeurtenissen weinig tot geen impact hebben op de activiteiten en geloofsbeleving van de lokale 

gemeenschap. Volgens de respondent zijn er intern duidelijke regels. Zo leren de leden dat de organisatie 
niet de plek is om politieke en wereldse zaken te bespreken. Als dergelijke zaken worden besproken, 

sturen de imam en andere betrokkenen de gesprekken naar andere onderwerpen.130  
 
De respondent zou in de toekomst graag meer in contact willen treden met andere Delftenaren, maar dit 

is volgens hem nu niet mogelijk omdat het huidige pand niet geschikt is om activiteiten in samenwerking 
met externen te organiseren. Er is een wens om het huidige pand aan te passen of om op een andere 

plek een pand te vinden, omdat de achterban niet woont in het deel van Delft waar de organisatie nu 
gevestigd is. De financiële middelen zijn hiervoor niet toereikend.131 Ook zijn er geen contacten met de 
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gemeente Delft. Dit zou de respondent wel graag willen. Hij geeft in het gesprek zelfs zijn e-mailadres aan 
de onderzoekers zodat zij hem in contact kunnen brengen met de gemeente.132 

 
Door de sterke focus op de eigen lokale gemeenschap ervaren de leden geen (toenemende) invloeden 

van extreemrechts of salafisme. Volgens de respondent zijn dit geen relevante factoren voor deze 
organisatie.133 

  



 

 51 

Bijlage 8: MSA Ibn Firnas 
 

De islamitische studentenvereniging Ibn Firnas is gevestigd aan de TU Delft en is in 2005 opgericht door 

vier studenten die studeerden aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. De vereniging heeft 
ongeveer 200 leden.134 Ibn Firnas organiseert activiteiten (lezingen, debatten) voor moslimstudenten aan 

TU Delft, vooral over thema’s die toegankelijk zijn voor hoogopgeleiden.135 Volgens de respondenten 
voert het bestuur actief beleid om het inclusieve karakter te waarborgen.136 Een bestuurder van Ibn 
Firnas stelt inclusief te zijn voor moslims, ongeacht verschillen in theologische, etnische of politieke 

achtergronden. Sommige leden zijn sjiitisch. De bestuursleden hebben ook uiteenlopende religieuze en 
etnische achtergronden.137 De vereniging heeft een gemixte signatuur. Openbronnenonderzoek, 

verkennende gesprekken met een spreker en extern advies inwinnen over een spreker (bijvoorbeeld via 
betrokkenen van de Al Ansaar-moskee) zijn middelen die worden ingezet om te bepalen of een spreker 

bij de vereniging mag optreden. Sprekers die politieke boodschappen brengen of niet-inclusief zijn, 
worden niet uitgenodigd.138  
 

Relatie met de TU Delft 
Ibn Firnas bestaat 15 jaar. In 2018 heeft de vereniging officiële erkenning aangevraagd bij de universiteit, 

maar op dit verzoek heeft het bestuur van de vereniging nooit reactie gehad.139 Ook krijgt de vereniging 
geen ondersteuning van de universiteit. Dit maakt het volgens de bestuursleden lastig om gebedsruimten 

te organiseren voor de islamitische studenten.140 Voorheen lukte het om op verschillende plekken op de 
(grote) campus ruimten te reserveren waar islamitische studenten hun gebeden konden uitvoeren. Als er 
geen ruimte was, konden islamitische studenten zelf een rustige plek uitzoeken om te bidden. Deze 

vrijheid werd gewaardeerd door de leden van de vereniging want zo konden ze hun gebed uitvoeren 
binnen het drukke lesrooster.141  

 
Kortgeleden heeft het universiteitsbestuur echter besloten dat er één centrale gebedsruimte komt in een 

sportcomplex en dat bidden op andere plekken verboden is. Deze centrale gebedsruimte kan ook door 
andere studentenverenigingen gebruikt worden en is niet voor alle islamitische studenten vlot 
bereikbaar. De campus is namelijk omvangrijk waardoor het volle lesrooster van sommige islamitische 

studenten het niet toelaat hiernaartoe te gaan, volgens de bestuurder van Ibn Firnas.142 Daardoor 
moeten zij nu kiezen tussen aanwezig zijn bij een college/tentamen of het gebed bijwonen. Het bestuur 

van Ibn Firnas probeert hierover in gesprek te gaan met het universiteitsbestuur. Dit heeft tot nu toe 
niets opgeleverd, omdat er geen duidelijk aanspreekpunt is vanuit de universiteit.143 Ibn Firnas voelt zich 

hierdoor niet gehoord. Ze zijn ook niet benaderd voor een gesprek voordat het universiteitsbestuur de 
keuze maakte om één centrale gebedsruimte in te richten.144  
 

In de ogen van de respondenten maakt de universiteit het Ibn Firnas steeds moeilijker om islamitische 
studenten gebedsruimten te bieden. Hierdoor speelt Ibn Firnas met de gedachte om zichzelf los te 

koppelen van de universiteit. In de praktijk betekent dit dat ze zullen moeten betalen voor het huren van 
ruimten in de universiteit. Maar dit zou ervoor kunnen zorgen dat nieuwe islamitische studenten die van 
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buiten Delft komen minder of geen ondersteuning meer kunnen ontvangen van Ibn Firnas en zodoende 
in contact kunnen komen met andere, minder goedwillende islamitische organisaties in de omgeving.145 

 
Activiteiten 

De activiteiten van de vereniging richten zich op het faciliteren van religiositeit, op studie- en 
carrièreontwikkeling en op recreatie (zoals sportactiviteiten). Het bestuur van Ibn Firnas houdt zich bezig 

met gebedsruimten creëren op de campus van TU Delft, mensen zoeken die het gebed kunnen leiden in 
die gebedsruimten en activiteiten gericht zijn op de verdieping van het geloof. Hierbij is belangrijk dat 
elke moslim (soennitisch of sjiitisch) terecht zou moeten kunnen bij Ibn Firnas.146 Af en toe huurt de 

vereniging een zaal bij de Al Ansaar-moskee om bijvoorbeeld een lezing te organiseren of om een iftar 
(maaltijd) in de ramadanperiode te verzorgen. Ook hebben ze in het recente verleden examentrainingen 

gegeven aan leerlingen van havo 5 en vwo 6.  
 

Op 1 mei 2019 organiseerde de vereniging een lezing waar de politiek-salafistische Umair Bantvawala 
kwam spreken over het onderwerp ‘Engineering from an islamic perspective’.147 Daarnaast werd in 
november 2019 op Facebook een video gedeeld van een lezing uit 2010 van de Britse organisatie 

Jimas.148 Aan Jimas is sjeik Aboe Muntasir verbonden, een Brit die wordt gezien als de ‘godfather’ van de 
Britse jihadistische beweging, die inmiddels spijt heeft van zijn rol om jonge mensen te laten deelnemen 

aan Al Qaida en ISIS.149 De vereniging geeft aan dat men salafisme definieert als het volgen van de 
primaire bronnen (koran en soenna) en dat ze het salafisme daarom niet als een probleem ziet. Hieruit 

wordt duidelijk dat men een andere definitie gebruikt van het salafisme.150 Bij het uitnodigen van 
predikers neemt het bestuur alleen afstand van predikers die de wet overtreden of die in hun ogen 
uitspraken doen die niet toelaatbaar zijn in Nederland.151  

 
Tot slot zorgen leden van de vereniging voor ondersteunen bij internationale (politieke) gebeurtenissen. 

Want samenkomen na gebeurtenissen die de moslimgemeenschap schaden, zorgt voor onderlinge 
verbinding, stellen de respondenten.152 

 
Samenwerkingen 
De vereniging heeft contact met: 

- Moskee Al Ansaar 
Regelmatig huurt de vereniging een ruimte bij de moskee voor de organisatie van evenementen. 

 
- Moskee Sultan Ahmet 

Er zijn goede contacten tussen de vereniging en de Sultan Ahmet-moskee, maar in de regel 
bezoeken de leden van Ibn Firnas de moskee niet voor de dagelijkse gebeden. Dat komt doordat 
de moskee te ver zou zijn van de campus om tussen de colleges door bij deze moskeeën te 

bidden. Dit geldt ook voor de Al Ansaar-moskee.153  
 

- De Landelijke Studentenvakbond (LSVB) 
De LSVB erkent de problemen van islamitische studenten en islamitische studentenverenigingen 

op universiteiten in Nederland. Samen met de LSVB wilde Ibn Firnas meedoen aan acties om de 
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wensen van Ibn Firnas aan de TU Delft duidelijk te maken, maar dit heeft door de wereldwijde 
corona epidemie nog niet plaatsgevonden.154 

 
- Muslim Student Association Nederland (MSA-NL) 

Ibn Firnas is lid van MSA-NL.155 Er zou bijvoorbeeld contact zijn geweest met MSA-NL rondom de 
komst van de centrale gebedsruimte.156 MSA-NL is een overkoepelende islamitische 

studentenvereniging die ernaar streeft om zoveel mogelijk islamitische studentenverenigingen in 
Nederland met elkaar te verenigen:  
 

“MSA Nederland streeft ernaar de moslimstudenten-gemeenschap te versterken op religieus, 
academisch en professioneel vlak. We doen dit door islamitisch geïnspireerde 

studentenverenigingen te verenigen, versterken en ondersteunen, opdat zij excelleren in het 
vertegenwoordigen en ondersteunen van moslimstudenten op de hogescholen en 

universiteiten.”157 
 
In het verleden is Ibn Firnas uitgenodigd bij een overleg in Delft over radicalisering. De respondenten van 

Ibn Firnas willen in de toekomst graag bijdragen en betrokken worden bij dergelijke overleggen en 
samenwerkingen.158  

 
Factoren en ontwikkeling van invloed op de organisatie 

Nationale politieke ontwikkelingen en gebeurtenissen spelen bij de leden van Ibn Firnas geen rol en zijn 
weinig relevant.159 De opkomst van extreemrechts is niet van invloed op de geloofsbeleving van 
individuele leden, stellen de bestuursleden. De leden focussen zich meer op internationale en 

lokale/regionale aangelegenheden. Volgens de respondenten spelen internationale factoren bij leden 
persoonlijk en binnen de vereniging. Er zijn zorgen: het islamitisch geloof zou in zwaar weer verkeren.160 

Respondenten zien internationale extremistische organisaties als bedreiging voor het geloof, omdat die 
organisaties een gewelddadige interpretatie van het geloof proberen te normaliseren. Aan de andere 

kant ervaren respondenten spanning doordat moslims in bepaalde landen onderdrukt worden. De 
onderdrukking van de Oeigoeren in China en het Palestina-Israëlconflict worden genoemd als bronnen 
van spanning voor veel internationale studenten.161 De leden proberen elkaar te ondersteunen bij het 

verwerken van die spanningen.162 
 

De lokale/regionale context is voor Ibn Firnas het meest relevant. Een groot deel hiervan wordt gevormd 
door de contacten met en het beleid van de TU Delft. Besluiten die de TU Delft neemt kunnen direct van 

invloed zijn, zoals het hierboven al besproken besluit om één centrale gebedsruimte te creëren.163 Binnen 
Ibn Firnas zet men zich actief in om nieuwe islamitische studenten aan zich te binden, zodat ze niet zelf 
hun weg hoeven te vinden in het studentenleven. Volgens de bestuurders kan dit voorkomen dat deze 

studenten in aanrakingen komen met minder goedwillende organisaties of personen.164  
 

Tot slot zouden de respondenten graag in contact komen met de gemeente Delft om met de gemeente 
samen te werken op het onderwerp radicalisering. Hoewel de respondenten het salafisme niet als 

problematisch zien, zien ze wel een belang in samenwerken op een thema dat hieraan verwant is, 
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namelijk radicalisering. De respondenten zien radicalisering en salafisme als twee verschillende 
onderwerpen.165 Eén van de respondenten sprak over staatsgezinde en politieke salafisten. De andere 

respondenten maken enkel het onderscheid dat salafisme het tegenovergestelde is van orthodoxie. 
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Bijlage 9: Keluarga Muslim Delft 
 

De vereniging Keluarga Muslim Delft (KMD) is een vereniging voor Indonesische (voormalige) 

internationale studenten aan TU Delft.166 In dit onderzoek is de signatuur onduidelijk gebleven. KMD is 
erop gericht om internationale uitwisselingsstudenten en hun families in contact te brengen met 

gelijkgestemden om zo met elkaar en de eigen Indonesische identiteit en religie verbonden te blijven. Er 
zijn ongeveer 100 leden. Tot het ledenbestand behoren studenten aan TU Delft en oud-studenten die in 
Nederland zijn blijven ‘hangen’ en inmiddels in Nederland werken.167 Sommige van hen hebben inmiddels 

een gezin en kinderen (het is onduidelijk of partners en kinderen ook meetellen als lid). De doorloop van 
leden en bestuursleden is vrij hoog, aangezien de meeste leden maar enkele jaren in Nederland 

verblijven.168 Dit betekent dat de bestuurlijke ervaring van bestuursleden laag is en Nederlandse 
concepten als Kamer van Koophandel-inschrijvingen en contacten met overheidsinstanties (als een 

gemeente) onbekend terrein zijn.169 Zo werpt een respondent in een gesprek zelfs de vraag op in 
hoeverre de gemeente Delft zich wel bewust is van de aanwezigheid van deze vereniging in Delft.170  
 

Activiteiten 
De activiteiten van KMD bestaan uit ‘gezelligheidsactiviteiten’ en uit verdiepende religieuze en culturele 

activiteiten. De helft van de activiteiten bestaat uit religieuze verdieping aan de hand van verschillende 
leraren.171 De rest is bijvoorbeeld een jaarlijkse zomerse barbecue, of een gezamenlijke iftar (tijdens de 

ramadanperiode). Tot voor kort kwamen er voornamelijk Nederlandse sprekers die de bestuursleden 
kenden uit hun netwerk (gecentreerd rond de Indonesische Al Hikmah-moskee in Den Haag). Recentelijk 
is het ze ook gelukt om met enige regelmaat op afstand (digitaal) gastsprekers uit te nodigen. De 

coronacrisis maakt deze digitale wijze nog gangbaarder.172 Hierdoor zijn ze in staat om sprekers uit 
Indonesië te horen. Internationale sprekers worden alleen uitgenodigd als ze verbonden zijn aan de twee 

grootste islamitische Indonesische organisaties: Majelis Ulama Indonesia (MUI) en Muhammadiyah.173 Zie 
voor de uitleg over deze organisaties het kopje ‘samenwerkingen’. Ook voor de kinderen van KMD-leden 

worden activiteiten georganiseerd, om spelenderwijs de Arabische taal en basishandelingen van de islam 
onder de knie te krijgen. Dit gebeurt niet in vaste ruimten. Vaak inventariseert KMD bij buurtcentra of 
een moskee of er plek is.174 

 
Samenwerkingen 

KMD heeft contact met:175 
- Moskee Al Ansaar 

Leden van KMD gaan hier soms naartoe om te bidden. De taalbarrière maakt dit echter lastig. De 
Indonesische moslims van KMD zijn vaak de Arabische taal niet machtig, waardoor in de praktijk 
weinig leden van KMD deze moskee bezoeken voor de dagelijkse gebeden. Los van de gebeden 

vragen bestuursleden van KMD geregeld advies aan de Al Ansaar-moskee, nemen leden deel aan 
activiteiten en dragen ze bij aan acties voor goede doelen die georganiseerd worden in en rond 

de moskee. Daarnaast mogen leden ook vaak gebruik maken van de faciliteiten van de moskee. 
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- Moskee Sultan Ahmet 
Leden van KMD gaan hier af en toe heen om te bidden. Maar ook hier is een taalbarrière, want 

Indonesische moslims van KMD zijn de Turkse taal niet machtig. Daardoor gaan weinig leden van 
KMD naar deze moskee. 

 
- MS Ibn Firnas 

KMD heeft zelf geen direct contact met de universiteit. KMD ziet Ibn Firnas als 
belangenbehartiger van de islamitische studenten die studeren aan de TU Delft. KMD vindt dan 
ook dat Ibn Firnas dé organisatie is om in gesprek te gaan met het universiteitsbestuur over de 

mogelijkheden van meerdere gebedsruimten op de campus. Ook KMD-leden merken namelijk 
sinds februari 2020 dat het bidden moeilijker is geworden op de campus, gezien het besluit van 

het universiteitsbestuur om één centrale gebedsruimte te creëren (zie de tekst bij MSA Ibn 
Firnas). 

 
- De Indonesische Al Hikmah-moskee Den Haag 

Als het bestuur van KMD op zoek is naar lokale sprekers, kloppen bestuursleden aan bij deze 

moskee (met een orthodoxe signatuur). Deze moskee heeft namelijk een netwerk van sprekers 
waaruit ze kunnen putten. Ook kan het bestuur van KMD advies vragen aan de Al Hikmah-

moskee over allerlei zaken. 
  

- Indonesische ambassade Den Haag 
KMD en de Al Hikmah-moskee in Den Haag hebben contacten met de Indonesische ambassade in 
Den Haag.  

 
- The Indonesian Student Association (PPI)176  

Contact met de universiteit verloopt via de PPI, omdat deze vereniging officiële kanalen en een 
netwerk heeft binnen de universiteit. De bestuurder van KMD verwacht dat de universiteit niet 

weet dat KMD bestaat. Wanneer KMD ruimten van de universiteit gebruikt, gebeurt dit op naam 
van leden van PPI of hun bestuurlijke partners. Veel van de leden van KMD zijn geen student 
(maar partner, kind, of oud-student) waardoor ze geen behoefte hebben aan meer 

verbondenheid met de universiteit. 
 

- Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Voor internationale sprekers treedt KMD in contact met de Indonesische MUI. Dit is een platform 

van geleerden dat erkend is door de Indonesische staat.177 Hierin zitten orthodoxe en 
traditionele geleerden. Ze houden zich ook bezig met de politiek in Indonesië. Zij zijn vanuit de 
staat belast met het uitbrengen van fatwa's op staatsniveau.178 

 
- Muhammadiyah 

Voor internationale sprekers neemt KMD ook contact op met de Indonesische Muhammadiyah. 
Dit gebeurt op initiatief van KMD. Muhammadiyah is een grote beweging in Indonesië waar 

salafistische invloeden in aanwezig zijn.179 De beweging heeft een negatieve houding ten 
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opzichte van de wetscholen en van taqlid (het blind volgen van islamitische geleerden of 
wetscholen).180 Muhammadiyah neemt ook deel aan de verkiezingen, heeft leden in het 

Indonesische parlement en pleit voor het invoeren van de sharia181� Het is in dit onderzoek 
onduidelijk gebleven in hoeverre deze salafistische invloed de vereniging in Delft beïnvloedt. 

 
KMD heeft geen contacten met de gemeente Delft.182 De eerdergenoemde onbekendheid en 

onervarenheid met Nederlandse bestuurlijke normen zorgt ervoor dat KMD niet weet wat er van hen 
wordt verwacht richting de gemeente. Respondenten hebben het idee dat ze bij niemand terechtkunnen 
voor vragen.183  

 
Factoren en ontwikkeling van invloed op de organisatie 

Internationale ontwikkelingen zijn niet van invloed op de leden van KMD, stelt een respondent. 
Belangrijker zijn zaken rondom vrienden en familie, of binnen het professionele werkveld van de leden. In 

de woorden van de respondent: “Us students here, we are all academics in the sciences. None of us really 
care for politics. We are academics.”184  
 

Ook het landelijke nieuws raakt de leden weinig. De meeste leden zijn slechts tijdelijk in Nederland en 
verdiepen zich daardoor niet in de nationale context. Alleen van oud-leden die in Nederland zijn blijven 

wonen, hoort het bestuurslid af en toe iets over politieke ontwikkelingen rondom de PVV en Forum voor 
Democratie en islamofobe spanningen. Maar binnen de vereniging zelf spelen deze onderwerpen geen 

rol.185  
 
Tot slot geeft de respondent aan dat leden niet betrokken zijn of worden bij onderwerpen die spelen in 

de stad. Zo hebben ze geen weet van radicalisering binnen de stad en van de uitreizigersgeschiedenis. 
Toch zouden ze wel graag willen helpen in de stad waar dat nodig is, stelt de respondent.186   
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Bijlage 10: Midnimo 
 

De Somalische Vereniging Delft (hierna: Midnimo) is gevestigd aan de Aart van der Leeuwlaan 4 in Delft. 

Dit adres valt in het wijkcentrum ‘De Vleugel’. Midnimo huurt hier een ruimte van de gemeente Delft 
voor 8-10 uren in de week. Midnimo bestaat sinds juli 1997 en richt zich op de Somalische gemeenschap 

van Delft. De organisatie heeft een orthodoxe signatuur. In Delft wonen ongeveer 650 Nederlanders met 
een Somalische migratieachtergrond.187 Volgens een respondent van Midnimo is de hele Somalische 
gemeenschap van Delft lid van de organisatie.188 Midnimo houdt zich vooral bezig met sociaal cultureel 

werk voor de Somalische gemeenschap in Delft. Religie speelt ook een rol bij de activiteiten die de 
vereniging organiseert. De meeste leden zijn namelijk soennitische moslims die de shafi’i-wetschool en 

een salafistische of orthodoxe geloofsleerschool volgen en die veel waarde hechten aan religiositeit.189  
 

Financiële uitdagingen 
Tot twee jaar geleden werd Midnimo gedeeltelijk gefinancierd door de gemeente Delft.190 De subsidies 
vanuit de gemeente zijn stopgezet en daardoor beschikt de stichting over onvoldoende financiële 

middelen. Hierdoor zijn er grote financiële zorgen binnen de Somalische gemeenschap.191 De financiële 
middelen van de vereniging zijn niet toereikend, waardoor het bestuur genoodzaakt is de ruimte in ’De 

Vleugel’ nog maar voor een beperkt aantal uren per week te huren. Dit zorgt ervoor dat de contacten 
met de leden minder worden en dat het activiteitenprogramma van Midnimo niet gewaarborgd kan 

worden: veel activiteiten kunnen geen doorgang meer vinden.192 
 
Activiteiten 

Binnen de beperkte mogelijkheden organiseert Midnimo verschillende activiteiten waarbij veel 
vrijwilligers betrokken zijn. Deze activiteiten richten zich op het vergroten van zelfbewustzijn onder de 

Somaliërs in Delft en het versoepelen van de integratie van deze Delftenaren in de samenleving. Jongeren 
kunnen bij Midnimo terecht in de recreatieruimte op de dagen en avonden dat de ruimte in ‘De Vleugel’ 

open is voor Midnimo. Voor deze jongeren worden ook sportactiviteiten georganiseerd om de onderlinge 
band te versterken en om hun weerbaarheid te vergroten. Daarnaast wordt in de huurruimte 
huiswerkbegeleiding aangeboden, zijn er naailessen voor vrouwen en is er les in de Nederlandse taal. Ook 

culturele lessen in burgerschap (met behoud van de Somalische identiteit) worden verzorgd. En er wordt 
advies en ondersteuning geboden bij vraagstukken omtrent opvoeding en administratie/papierwerk. 

 
Naast deze sociale en maatschappelijke activiteiten verzorgt de vereniging ook lessen in de Arabische taal 

en Somalische cultuur. Ook zijn er cultureel-religieuze lessen waarin de basis-islam (handelingen om 
bijvoorbeeld het gebed goed te kunnen verrichten) onderwezen wordt aan drie groepen kinderen in de 
leeftijd van 4 tot en met 14 jaar en aan een groep jongvolwassenen (vanaf 14 jaar). Een echt boek wordt 

hiervoor niet gehanteerd. De lessen worden overgelaten aan vrijwillige docenten die de 
onderwijsmethodiek Al Qaida An Nooraania óf Al Qaida Al Baghdadiyah als vertrekpunt nemen.193 Het 

doel van de lessen is om de kinderen en jongvolwassenen de koran te laten lezen en om kennis te 
verkrijgen over hoe de basisrituelen in de islam toegepast moeten worden.  
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Ook zijn er religieuze lessen voor mannen en vrouwen. Deze lessen worden verzorgd door leden van de 
vereniging die meer weten over de islam. In deze religieuze lessen wordt de orthodoxie en de shafi’i-

wetschool onderwezen. Er wordt meestal een korte lezing gehouden (in de Somalische taal) waarna de 
aanwezigen vragen kunnen stellen. De vragen worden volgens de respondent beantwoord vanuit de 

Shafi’i-wetschool.194  
 

Samenwerkingen 
Midnimo heeft contact met de twee moskeeën in Delft.195 Een groot aantal leden van de vereniging 
bezoekt deze moskeeën voor hun dagelijkse gebeden. De kinderen van veel leden volgen Arabische 

lessen en koranlessen in één van de twee moskeeën. Tijdens de ramadanperiode, het suikerfeestgebed 
en het offerfeestgebed gaan de leden liever naar de Al Ansaar-moskee.196 In het verleden heeft men net 

als de MSCVD van de Al Ansaar-moskee en de TSCVD van de Sultan Ahmet-moskee meegedaan in de 
WMC (Werkgroep Migranten Communicatie Delft).197 Ook is Midnimo, net als de twee moskeeën, lid van 

het Strategisch Netwerk Radicalisering en Polarisering (SNRP). Hierin wordt onder andere met de 
gemeente samengewerkt op veiligheidsonderwerpen (zie voor meer info over het SNRP bijlage 5 en 6). 
 

Midnimo heeft geen contact met de Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN). Dit is een 
koepelorganisatie die zich als belangenbehartiger opwerpt voor de Somalische gemeenschap in 

Nederland.198 Volgens een respondent van Midnimo heeft de samenwerking met de FSAN geen 
toegevoegde waarde en wil het bestuur van Midnimo zich vooral focussen op de lokale Somalische 

gemeenschap.199 
 
Factoren en ontwikkeling van invloed op de organisatie 

Politieke ontwikkelingen in Somalië spelen een rol in de lokale gemeenschap van Midnimo. Leden nemen 
verschillende standpunten in over de politieke situatie in Somalië, zij zijn verdeeld in twee groepen. De 

discussies hierover leiden niet tot wrijving en men blijft elkaar respecteren.200 De respondenten 
benadrukken dat alle leden tegen de extremistische ideologie van de Somalische terreurbeweging Al 

Shabaab zijn. Ook spreken leden vol lof over de rol van Turkije in Somalië, omdat Turkije het verwoeste 
land Somalië weer zou opbouwen. Andere internationale ontwikkelingen die bijvoorbeeld spelen in het 
Midden-Oosten worden volgens de respondenten nauwelijks bediscussieerd.201  

 
Net als bij de meeste andere onderzochte organisaties hebben de leden van Midnimo het gevoel dat als 

het gaat om moslims er gemeten wordt met twee maten. En dat het steeds moeilijker wordt om als 
moslim het geloof te kunnen belijden. Onderwerpen die tot deze gevoelens leiden zijn: de recente 

aanslag in het Duitse Hanau, de kwestie rondom het Cornelius Haga Lyceum, de vervolging van de 
Oeigoeren in China, het recente onderzoek van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste 
beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) en het boerkaverbod. Ook maakt men zich zorgen over het 

oprukkende rechts-extremisme. Vooral in de politieke partij Forum voor Democratie zien zij een gevaar 
omdat veel hoogopgeleiden zich hierbij aansluiten.202 

 
Tot slot heeft het salafisme invloed op de organisatie. Volgens de respondenten van Midnimo bezoeken 

‘enkele’ salafisten de vereniging.203  De respondenten definiëren salafisme als tegenovergestelde van 
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orthodoxie. Dit behelst geen verdergaand onderscheid in typen salafisten (staatsgezinde, politieke of 
gewelddadige salafisten). De aanwezigheid van salafisten wordt geaccepteerd zolang de richtlijnen van 

de vereniging (geen da’wah204 en geen eigen activiteiten buiten die van de vereniging) maar 
geaccepteerd worden. Deze salafisten bidden ook bij de Sultan Ahmet-moskee en hangen rond in de 

buurt van het winkelcentrum in de Hovenpassage. Maar echt zicht op wat deze salafistische jongeren 
doen, heeft de vereniging niet. In het recente verleden is ook een jongen met een Somalische 

migratieachtergrond uit Delft uitgereisd naar ISIS in Syrië. Hij is inmiddels teruggekeerd naar Nederland 
maar bezoekt Midnimo niet meer. Voor zijn uitreis was hij een bekende van de vereniging en de 
respondenten geven aan dat de Somalische gemeenschap het niet zag aankomen dat hij zou 

vertrekken.205 De vereniging wil graag aandacht besteden aan radicalisering en het weerbaarder maken 
van jongeren, maar door gebrek aan financiële middelen zijn de mogelijkheden beperkt.206 De vereniging 

vindt dat dit in samenwerking met de politie en gemeente beter opgepakt kan worden.207 
 

  



 

 61 

EINDNOTEN 
 

1 “Normatief kader problematisch gedrag,” in Kamerbrief “Concretisering aanpak salafisme,” Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (25 februari 2016), 3. 
2 Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019, 12-02-2020, 2, 
geraadpleegd op 15 april 2020 via: https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/commissie-
economie-financien-en-bestuur_33553/2009128-college-van-b-en-w-voortgangsrapportage-
uitvoeringsprogramma-gewelddadig-jihadisme-2015-2019pdf_5250146.pdf 
3 Fusch, P. et all., “Denzin’s Paradigm Shift: Revisiting Triangulation in Qualitative Research,” Journal of Social 
Change Vol.10 (2018), geraadpleegd op 10 april 2020 via: https://scholarworks.waldenu.edu/jsc/vol10/iss1/2/ 
4 Berger, Maurits S., Islam binnen de dijken: gids voor gemeentebeleid inzake islam, sociale cohesie en 
deradicalisering, (Amsterdam: Aksant, 2010), 33. 
5 Berger, Maurits S., Islam binnen de dijken: gids voor gemeentebeleid inzake islam, sociale cohesie en 
deradicalisering, (Amsterdam: Aksant, 2010), 33. 
6 Ibid., 33 en Lauzière, Henri, The Making of Salafism: Islamic Reform in the Twentieth Century. Religion, 
Culture, and Public Life, (New York: Columbia University Press, 2016), 31, 32. 
7 Roex, I., Leven als de profeet in Nederland. Over de salafi-beweging en democratie, (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2013).  
8 Meijer, Roel, Global Salafism, (Oxford: Oxford University Press, 2009). 
9 Zie voor meer informatie over zelfdefinitie van salafisten Roex, Ineke, Leven als de profeet in Nederland: Over 
de salafi-beweging en democratie: Proefschrift, (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2013), 90-94.  
10 Deze driedeling vindt zijn oorsprong in het artikel van Quintan Wiktorowicz, Anatomy of the Salafi Movement. 
Deze indeling is slechts een modelmatige weergave van de uiterst complexe werkelijkheid. Stromingen 
overlappen elkaar en er is interne variatie. Ook is het belangrijk aan te geven dat gelovigen in hun religieuze 
beleving soms salafistische geloofsinterpretaties combineren met andere geloofsinterpretaties. De scheidslijnen 
tussen salafistische en niet-salafistische groepen is daardoor ook niet altijd scherp te trekken. We spreken dan 
van een salafistische oriëntatie.  
11 Politie, “De Syriëgangers,” (april 2019), 48. 
12 Hamdi, Ahmed et all., “Informeel Islamitisch Onderwijs in Amsterdam-West,” Verwey Jonker Instituut 
(november 2017), 4, geraadpleegd op 15 april 2020 via: https://www.verwey-
jonker.nl/doc/2017/214050_Informeel-islamitisch-onderwijs-in-Amsterdam-West_web.pdf 
13 NCTV, “Dreigingsbeeld Terrorisme in Nederland.” (december 2019). 
14 Rijksoverheid, “Bijlage bij brief Concretisering beleidsreactie salafisme motie Potters,” (2016), 5, 
geraadpleegd op 20 april 2020 via: www.vosabb.nl/wp-content/uploads/2016/02/normatief-kader-
problematisch-gedrag.pdf; Parlementaire Monitor, “Brief regering; Concretisering aanpak salafisme - 
Grondrechten in een pluriforme samenleving,” (4 maart 2016), geraadpleegd op 4 mei 2020 via: 
www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vk23ir9rwcwr; Overheid.nl, “Kamerstuk: 30 950, 
Rassendiscriminatie,” (23 december 2015), geraadpleegd op 5 mei 2020 via: 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl.  
15 Rijksoverheid, “Bijlage bij brief Concretisering beleidsreactie salafisme motie Potters,” (2016), 5, 
geraadpleegd op 20 april 2020 via: www.vosabb.nl/wp-content/uploads/2016/02/normatief-kader-
problematisch-gedrag.pdf 
16 Dick Schoof tijdens de POCOB, 10 februari 2010: https://www.youtube.com/watch?v=2N1QYXGLYFE 
17 Berger, M. et al, “Salafisme in Nederland belicht: 15 jaar onderzoek in Nederland,” Verweij Jonker Instituut 
(mei 2018), 6. 
18 NCTV, “Salafistische invloeden op informeel onderwijs,” (december 2019), geraadpleegd op 15 april 2020 via: 
www.nctv.nl/onderwerpen/dtn/actueel-dreigingsniveau/salafistische-invloeden-op-informeel-onderwijs  
19 Onder andere NOS, “'Jonge generatie salafistische aanjagers is serieuze dreiging',” (10 februari 2020), 
geraadpleegd op 4 mei 2020 via: www.nos.nl/artikel/2322400-jonge-generatie-salafistische-aanjagers-is-
serieuze-dreiging.html en NCTV, “Salafistische invloeden op informeel onderwijs,” (december 2019), 
geraadpleegd op 15 april 2020 via: www.nctv.nl/onderwerpen/dtn/actueel-dreigingsniveau/salafistische-
invloeden-op-informeel-onderwijs 
20 NCTV, “Salafistische invloeden op informeel onderwijs,” (december 2019), geraadpleegd op 15 april 2020 via: 
www.nctv.nl/onderwerpen/dtn/actueel-dreigingsniveau/salafistische-invloeden-op-informeel-onderwijs 
 



 

 62 

 
21 NCTV, “Salafistische invloeden op informeel onderwijs,” (december 2019), geraadpleegd op 15 april 2020 via: 
www.nctv.nl/onderwerpen/dtn/actueel-dreigingsniveau/salafistische-invloeden-op-informeel-onderwijs 
22 NCTV, “Salafistische invloeden op informeel onderwijs,” (december 2019), geraadpleegd op 15 april 2020 via: 
www.nctv.nl/onderwerpen/dtn/actueel-dreigingsniveau/salafistische-invloeden-op-informeel-onderwijs 
23 Bijvoorbeeld: vergevorderde afzondering van de samenleving, waarbij de gemeenschap of groep in kwestie 
in een soort enclave is georganiseerd met als doel zich af te zonder en af te zetten tegen andersdenkenden en 
andersgelovigen. Andersdenkenden en andersgelovigen worden zoveel mogelijk buiten de deur gehouden, en 
met de overheid en andere maatschappelijke instituties wordt zo min mogelijk samengewerkt. Zie Normatief 
Kader Problematisch Gedrag van de Rijksoverheid (2016). Dit dient echter niet verward te worden met het 
recht op zelfvereniging en zelforganisatie met religieuze of culturele doelen.  
24 Bijvoorbeeld het propageren van een andere, alternatieve staatsvorm dan de democratische rechtsorde. Zie 
Normatief Kader Problematisch Gedrag van de Rijksoverheid (2016). 
25 Diyanet valt onder het Directoraat van Godsdienstzaken in Ankara, waarvoor de Turkse premier 
verantwoordelijk is. Diyanet houdt zich bezig met religieuze aangelegenheden in de Turkse republiek en is 
verantwoordelijk voor duizenden moskeeën in binnen- en buitenland. In Nederland zijn dat 147 moskeeën. Zie 
bijlage 5 voor aanvullende informatie. 
26 In Nederland heeft deze organisatie 34 aangesloten organisaties. Van oorsprong is dit een religieus-
conservatieve en nationalistische Turkse politieke partij die de Turkse staat en samenleving via een 
democratische route wilde islamiseren. Dit gedachtegoed probeerde de organisatie ook in Europa uit te 
dragen onder Turkse Europeanen, maar vanaf eind jaren negentig vond er een pragmatische heroriëntering 
plaats omdat de aanhangers doorkregen dat hun Turkse achterban in Nederland zou gaan wortelen. Vanaf dat 
moment richtte de organisatie zich op de belangenbehartiging van moslims in de Europese samenlevingen 
waarvan het open, pluriforme, en democratische karakter wordt erkend en geaccepteerd. Zie: Radar Advies, 
“Wat zijn dat nou voor clubs? Praktijkonderzoek naar SICN, ISN (Diyanet), Milli Görüs en Hizmet (Gülen),” (Den 
Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2017), 6. en Kennisplatform Integratie & 
Samenleving, “Verhoudingen tussen Turks-Nederlandse groeperingen,” (Den Haag: Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, 2017), 11. 
27 De SICN werd in 1972 opgericht door Abdulwahid van Bommel. In 2014 telde SICN 48 aangesloten lokale 
organisaties. De aanhangers van de SICN heten ook wel süleymancilar, naar de in 1959 overleden 
godsdienstleraar Süleyman Hilmi Tunahan. Zij vormen een belangrijke minderheid onder de Turkse moslims. 
De SICN draagt een conservatieve levensstijl uit gebaseerd op de soennitische stroming van de islam, richt zich 
op religieuze vorming, houdt zich verre van politieke activiteiten en heeft ook geen expliciete agenda op het 
gebied van Turkse identiteit. Zie: Landman, Nico en Thijl Sunier, “Turkse islam: Actualisatie van kennis over 
Turkse religieuze stromingen en organisaties in Nederland,” (Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 2014), 4. 
28 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
29 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
30 Politie, “De Syriëgangers,” (april 2019), 48.  
31 Obdeijn, Herman en De Mas, Paolo, Geschiedenis van Marokko, (Uitgeverij Bulaaq: Amsterdam, 2012), 175. 
32 Shaykh Abdulmajid Ibn Taaha al-Dhibi al-Zu’bi, Ithafu al-Akabiri fi sirati wa manaqibi al-Imam Muhyiddin 
33 In de geschiedenis van de islam was er een groep moslims, onder leiding van schriftgeleerden, die de ash’ari- 
en maturidi-geloofsleerscholen afwezen maar ook afweken van de Ahl ul Hadith-geloofsleerschool. Deze groep 
moslims werd een stroming en werd door anderen geclassificeerd als ‘het hanbalisme’. De reden hiervoor was 
omdat ze de hanbalitische wetschool volgden van de wetgeleerde Ahmed Ibn Hanbal (780-855), maar 
afwijkende ideeën hadden over de geloofsleerscholen die op dat moment golden. Deze groep is de voorganger 
van het hedendaagse salafisme. De term hanbalisme is echter verwarrend omdat deze term de suggestie wekt 
over één van de vier genoemde soennitische wetscholen te gaan, terwijl het in essentie een geloofsleerschool 
aanduidt (waar het salafisme uit is ontstaan) die in haar tijd als afwijkend werd gezien door de schriftgeleerden 
van de ash’ari- en maturidi-geloofsleerscholen. Volgens de denkers van deze school moesten alle kwesties en 
vraagstukken beantwoord worden uit de primaire bronnen en eventueel uit de bindende uitspraken van de 
metgezellen van de profeet. Deze geloofsleerschool pleitte ervoor om de primaire bronnen letterlijk te 
begrijpen zonder het gebruik van enige rationele logische methodiek. Deze geloofsleerschool, die 
tegenwoordig ook invloed heeft, wordt vertegenwoordigd door het salafisme. Tot de bekendste denkers van 
deze school behoren Ibn Taymiyya (1263-1328) en Mohammed Ibn Abdul Wahhab (1703-1792). Volgens deze 
schriftgeleerden dienen moslims afstand te nemen van de methodologie van rationaliteit en logica. De 
 



 

 63 

 
opvattingen van het salafisme zijn gebaseerd op de oordelen van Ibn Taymiyya en Ibn Abdul Wahhab. Ze 
nemen een centrale plek in binnen het salafistische gedachtegoed dat veelal afweek van de methodieken van 
de eerdergenoemde wetscholen en de geloofsleerscholen. Ibn Taymiyya en Mohammed Ibn Abdul Wahhab 
worden bestempeld als grondleggers van het moderne hanbalisme (lees: salafisme). 
34 Gesprek met betrokkene van stichting Joury, 10 maart 2020. 
35 In 2009 verhuisde men naar een nieuwbouwlocatie omdat het aantal moskeebezoekers toenam en er geen 
plaats meer voor hen was in het oude gebouw. De moskee biedt ruimte aan gemiddeld 1.500 moskeegangers, 
waarvan ongeveer 750 vrouwen. De moskee werd gebouwd met financiële bijdragen van de lokale 
moskeegangers, collectes in andere steden binnen en buiten de moskeeën. Daarnaast ontving de moskee in 
2007 een SVN-lening van de gemeente Delft van € 500.000. (zie: Maghreb Magazine, “Gemeente Delft leent 
moskee geld,” (31 maart 2007), geraadpleegd op 4 april 2020 via: 
www.maghrebmagazine.nl/2007/03/31/gemeente-delft-leent-moskee-geld/) Het gebouw beschikt over de 
volgende voorzieningen: een gebedsruimte voor mannen, gebedsruimte voor vrouwen, ruimte voor rituele 
wassing, ruimte voor de lijkbezorging, les -en activiteitenruimte voor kinderen, les -en activiteitenruimte voor 
vrouwen en mannen, een winkel, een bibliotheek en een informatiecentrum. 
36 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. 
37 Gesprek met respondent 13, 16 december 2019. 
38 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. 
39 Gesprek met respondent 13, 16 december 2019. 
40 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. 
41 Nisbet, Yahya, “the idea of democracy is rotten and it’s reality is far worse,” Hizb ut-Tahrir Britan (1 
december 2019), geraadpleegd op 4 mei 2020 via: http://www.hizb.org.uk/media/press-releases/the-idea-of-
democracy-is-rotten-and-its-reality-is-far-worse/ 
42 Editor, “top 10 Q&A on the elections,” Hizb ut-Tahrir Britain (10 december 2019), geraadpleegd op 4 mei 
2020 via: www.hizb.org.uk/viewpoint/top-10-qa-on-the-elections/ 
43 Abbas, Tahir, Islamic Political Radicalism: A European Perspective, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2007), 93. 
44 Counter Extremism Project, “Hizb ut-Tahrir,” geraadpleegd op 4 mei 2020 via: 
www.counterextremism.com/threat/hizb-ut-tahrir 
45 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/duitsland-verbiedt-moslimgroep~b43c709d/). 
46 KVK-uittreksel: 804381227 
47 KVK-uittreksel: 40398323 
48 KVK-uittreksel: 818108010 
49 KVK-uittreksel: 40398159 
50 Bij een vereniging is het relatief simpel om de macht van het bestuur over te nemen. De leden van een 
vereniging kunnen een bestuur wegstemmen. Bij een stichting is dit anders, moeilijker. Een stichting heeft 
namelijk geen leden. Gesprek met respondent 13, 16 december 2019. 
51 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. 
52 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. 
53 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. 
54 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. 
55 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. 
56 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. 
57 Gesprek met respondent 13, 16 december 2019. 
58 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. 
59 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. 
60 SIOR Haaglanden, “Verklaring SIOR Haaglanden betreffende gezamenlijke gebedstijden,” (31 maart 2020), 
geraadpleegd op 8 april 2020 via: https://siorhaaglanden.nl/2019/03/31/verklaring-sior-haaglanden-
betreffende-gezamenlijke-gebedstijden/ 
61 SIOR Haaglanden, “Wie zijn wij?” geraadpleegd op 8 april 2020 via: https://siorhaaglanden.nl/wie-zijn-wij/ 
62 SIOR Haaglanden, “Moslims nemen verantwoordelijkheid en sluiten hun moskeeën,” geraadpleegd op 8 april 
2020 via: https://siorhaaglanden.nl/2020/03/20/moslims-nemen-verantwoordelijkheid-en-sluiten-moskeeen/ 
63 SIOR Haaglanden, “SIORH: ‘Tweede Kamer-voorzitter, eerbiedig de rechten van moslims in Nederland’,” (5 
februari 2020), geraadpleegd op 8 april 2020 via: https://siorhaaglanden.nl/2020/02/05/siorh-tweede-kamer-
voorzitter-eerbiedig-de-rechten-van-moslims-in-nederland/ 
 



 

 64 

 
64 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. 
65 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. 
66 Bijsterveldt-Vliegenthart, J.M. van, “Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 
2015-2019,” Gemeente Delft (12 februari 2019), 1, geraadpleegd op 5 mei 2020 via: 
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/overlegvergadering-commissie-economie-
financien-en-bestuur_16783/1907083-college-van-bw-voortgangsrapportage-uitvoeringsprogramma-
gewelddadig-jihadisme-2015-2019pdf_2273238.pdf 
67 Rosenberg, Herman, “Delft komt met netwerk in strijd tegen jihadisme,” AD (12 oktober 2016), 
geraadpleegd op 5 mei 2020 via: www.ad.nl/delft/delft-komt-met-netwerk-in-strijd-tegen-
jihadisme~ab90b58e/ 
68 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
69 Gesprek met respondent 10, KMD, 3 april 2020. 
70 Gesprek met respondent 13, 16 december 2019. 
71 Gesprek met respondent 13, 16 december 2019. 
72 Interviews met gemeentelijke professionals, 15 januari en 12 februari 2020 
73 Gesprek met respondent 13, 16 december 2019. 
74 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. En Algemeen Dagblad, “Ook 
dreigbrief bij Delftse moskee Al Ansaar,” (26 februari 2016), geraadpleegd op 10 april 2020 via: 
https://www.ad.nl/delft/ook-dreigbrief-bij-delftse-moskee-al-ansaar~a3292c67/ 
75 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. 
76 Gesprek met respondenten 1, 2 en 3, Moskee Al Ansaar, 19 februari 2020. 
77 www.raadvankerkendelft.nl/activiteiten/deelnames/delftse-moskeeen/sultan-ahmet-moskee/ 
78 In Nederland heeft deze organisatie 34 aangesloten organisaties. Van oorsprong is dit een religieus-
conservatieve en nationalistische Turkse politieke partij die de Turkse staat en samenleving via een 
democratische route wilde islamiseren. Dit gedachtegoed probeerde de organisatie ook in Europa uit te 
dragen onder Turkse Europeanen, maar vanaf eind jaren negentig vond er een pragmatische heroriëntering 
plaats omdat de aanhangers doorkregen dat hun Turkse achterban in Nederland zou gaan wortelen. Vanaf dat 
moment richtte de organisatie zich op de belangenbehartiging van moslims in de Europese samenlevingen 
waarvan het open, pluriforme, en democratische karakter wordt erkend en geaccepteerd. Zie: Radar Advies, 
“Wat zijn dat nou voor clubs? Praktijkonderzoek naar SICN, ISN (Diyanet), Milli Görüs en Hizmet (Gülen),” (Den 
Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2017), 6. en Kennisplatform Integratie & 
Samenleving, “Verhoudingen tussen Turks-Nederlandse groeperingen,” (Den Haag: Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, 2019), 11. 
79 De SICN werd in 1972 opgericht door Abdulwahid van Bommel. In 2014 telde SICN 48 aangesloten lokale 
organisaties. De aanhangers van de SICN heten ook wel süleymancilar, naar de in 1959 overleden 
godsdienstleraar Süleyman Hilmi Tunahan. Zij vormen een belangrijke minderheid onder de Turkse moslims. 
De SICN draagt een conservatieve levensstijl uit gebaseerd op de soennitische stroming van de islam, richt zich 
op religieuze vorming, houdt zich verre van politieke activiteiten en heeft ook geen expliciete agenda op het 
gebied van Turkse identiteit. Zie: Landman, Nico en Thijl Sunier, “Turkse islam: Actualisatie van kennis over 
Turkse religieuze stromingen en organisaties in Nederland,” (Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 2014), 4. 
80 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
81 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
82 ISN-HDV, “Jaarverslag 2018 ISN,” 9, geraadpleegd op 18 december 2019 via: https://isndiyanet.nl/isn-
jaarverslag/isn-verslag-activiteiten-2018/ 
83 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
84 Diyanet, “HDV strategie 2018,” 18, geraadpleegd op 10 april 2020 via: https://www.diyanet.nl/wp-
content/uploads/2017/10/HDV-STRATEJI-NL_web.pdf 
85 KVK-uittreksel: 805196419 
86 KVK-uittreksel: 800611494 
87 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
88 Zie de Facebookpagina: www.facebook.com/jongerenvereniging.delft. Deze lezing vond plaats op 23 januari 
2019. Zie ook: www.facebook.com/ImamKayfa 
89 Zie de Facebookpagina: www.facebook.com/jongerenvereniging.delft. Deze lezing vond plaats op 24 mei 
2019. Zie ook: www.facebook.com/ugurdemirci21 
 



 

 65 

 
90 Zie de Facebookpagina: www.facebook.com/jongerenvereniging.delft. Deze lezing vond plaats op 23 januari 
2019. Zie ook: www.facebook.com/ImamKayfa 
91 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
92 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
93 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
94 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
95 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
96 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
97 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
98 Gesprek met respondent 13, 16 december 2019. 
99 Bijsterveldt-Vliegenthart, J.M. van, “Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 
2015-2019,” Gemeente Delft (12 februari 2019), 1, geraadpleegd op 5 mei 2020 via: 
https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/overlegvergadering-commissie-economie-
financien-en-bestuur_16783/1907083-college-van-bw-voortgangsrapportage-uitvoeringsprogramma-
gewelddadig-jihadisme-2015-2019pdf_2273238.pdf 
100 Rosenberg, Herman, “Delft komt met netwerk in strijd tegen jihadisme,” AD (12 oktober 2016), 
geraadpleegd op 5 mei 2020 via: www.ad.nl/delft/delft-komt-met-netwerk-in-strijd-tegen-
jihadisme~ab90b58e/ 
101 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
102 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
103 Gesprek met respondent 13, 16 december 2019. 
104 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
105 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
106 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
107 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
108 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
109 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
110 Omroep West, “Bekladding bij moskee in Delft, tekst tegen 'kindhuwelijken' op fietspad gespoten,” (29 
september 2015), geraadpleegd op 11 april 2020 via: 
https://www.omroepwest.nl/nieuws/2947786/Bekladding-bij-moskee-in-Delft-tekst-tegen-kindhuwelijken-op-
fietspad-gespoten en Dutchturks, “Moskee Delft weer doelwit moslimhaat,” (28 september 2015), 
geraadpleegd op 11 april 2020 via: https://dutchturks.nl/moskee-delft-weer-doelwit-moslimhaat/ 
111 Kouwenhoven, Andres, “Moskeeën weren zich tegen geweld,” NRC (6 januari 2015), geraadpleegd op 11 
april 2020 via: https://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/06/moskeeen-weren-zich-tegen-geweld-1456145-
a186168 
112 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
113 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
114 Gesprek met respondenten 4,5 en 6, Sultan Ahmet-moskee, 2 maart 2020. 
115 Trouw, “Een bont gezelschap van Turkse moslims in Nederland,” (12 april 1997), geraadpleegd op 11 april 
2020 via: www.trouw.nl/nieuws/een-bont-gezelschap-van-turkse-moslims-in-nederland~bcf6941e/ 
116 Landman, Nico en Thijl Sunier, “Turkse islam: Actualisatie van kennis over Turkse religieuze stromingen en 
organisaties in Nederland,” (Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2014), 4. 
117 Strijp, “Moslims in Nederland en België,” 410. 
118 Landman, “Turkse islam,” 4. 
119 KIS, “Verhoudingen tussen Turks-Nederlandse groeperingen,” (Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 2017), 12. 
120 Radar Advies, “Wat zijn dat nou voor clubs? Praktijkonderzoek naar SICN, ISN (Diyanet), Milli Görüs en 
Hizmet (Gülen),” (Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2017), 17. En KIS, 
“Verhoudingen tussen Turks-Nederlandse groeperingen,” (Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 2017), 12.  
121 Gesprek met respondent 7, SIC Delft, 5 april 2020. 
122 Gesprek met respondent 7, SIC Delft, 5 april 2020. 
123 Gesprek met respondent 7, SIC Delft, 5 april 2020. 
124 Gesprek met respondent 7, SIC Delft, 5 april 2020. 
125 Gesprek met respondent 7, SIC Delft, 5 april 2020. 
 



 

 66 

 
126 Gesprek met respondent 7, SIC Delft, 5 april 2020. 
127 Gesprek met respondent 7, SIC Delft, 5 april 2020. 
128 Gesprek met respondent 7, SIC Delft, 5 april 2020. 
129 Gesprek met respondent 7, SIC Delft, 5 april 2020. 
130 Gesprek met respondent 7, SIC Delft, 5 april 2020. 
131 Gesprek met respondent 7, SIC Delft, 5 april 2020. 
132 Gesprek met respondent 7, SIC Delft, 5 april 2020. 
133 Gesprek met respondent 7, SIC Delft, 5 april 2020. 
134 Gesprek met respondent 8, MSA Ibn Firnas, 5 april 2020. 
135 Gesprek met respondent 13, 16 december 2019. 
136 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
137 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
138 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
139 Gesprek met respondent 8, MSA Ibn Firnas, 5 april 2020. 
140 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
141 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
142 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
143 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
144 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
145 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
146 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
147 
www.msaibnfirnas.nl/efaip/?fbclid=IwAR28SsD8pnAW_kdYEhK_awnqRz0QNPyycU3Ny5lKvN4E5eucezb1vEcvx
gU 
148 Zie het Facebookbericht van 22 november 2019: www.facebook.com/MSAIbnFirnas/ 
www.youtube.com/watch?v=cw5eZ7H-
5bk&list=PLB3457D1998ECBF31&index=2&t=0s&fbclid=IwAR2TgGJ20m1L10dDJtAX2aYOoLledbwNH1kuDS51w
8V_syqDPwyvm2BMEto 
149 www.theguardian.com/world/2015/jun/13/godfather-of-british-jihadists-admits-we-opened-to-way-to-
join-isis 
150 Gesprek met respondent 8, MSA Ibn Firnas, 5 april 2020. 
151 Gesprek met respondent 8, MSA Ibn Firnas, 5 april 2020. 
152 Gesprek met respondent 8, MSA Ibn Firnas, 5 april 2020. 
153 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
154 Gesprek met respondent 8, MSA Ibn Firnas, 5 april 2020. 
155 https://msanl.nl/geschiedenis/ 
156 Gesprek met respondent 8, MSA Ibn Firnas, 5 april 2020. 
157 https://msanl.nl/missie-visie/ 
158 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
159 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
160 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
161 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
162 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
163 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
164 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
165 Gesprek met respondent 8 en 9, MSA Ibn Firnas, 26 februari 2020. 
166 Gesprek met respondent 10, KMD, 3 april 2020. 
167 Gesprek met respondent 10, KMD, 3 april 2020. 
168 Gesprek met respondent 10, KMD, 3 april 2020. 
169 Gesprek met respondent 10, KMD, 3 april 2020. 
170 Gesprek met respondent 10, KMD, 3 april 2020. 
171 Gesprek met respondent 10, KMD, 3 april 2020. 
172 Gesprek met respondent 10, KMD, 3 april 2020. 
173 Gesprek met respondent 10, KMD, 3 april 2020. 
174 Gesprek met respondent 10, KMD, 3 april 2020. 
 



 

 67 

 
175 Gesprek met respondent 10, KMD, 3 april 2020. 
176 https://www.delta.tudelft.nl/article/meet-society-indonesian-student-association 
177 Hasyim, Syafiq, “Majelis Ulama Indonesia and pluralism in Indonesia,” Philosophy and Social Criticism vol.41 
(4-5) (2015), 487, 488. en VOA News, “Indonesia's Popular President Sworn in for 2nd Term,” (20 oktober 
2019), geraadpleegd op 15 april 2020 via: www.voanews.com/east-asia-pacific/indonesias-popular-president-
sworn-2nd-term 
178 Gesprek met respondent 13, 16 december 2019. 
179 Varagur, Krithika, “Saudi Arabia Quietly Spreads its Brand of Puritanical Islam in Indonesia,” VOA News (17 
januari 2017), geraadpleegd op 15 april 2020 via: www.voanews.com/east-asia-pacific/saudi-arabia-quietly-
spreads-its-brand-puritanical-islam-indonesia 
180 Library of congress, “Muhammadiyah – Indonesia,” geraadpleegd op 15 april 2020 via: 
https://www.loc.gov/item/lcwaN0008549/ 
181 Gesprek met respondent 13, 16 december 2019. 
182 Er was in het verleden wel contact met de gemeente over de periodieke huur van een gymzaal voor grotere 
activiteiten die KMD organiseerde. Maar de gemeente is hiermee vorig jaar gestopt. KMD mocht de zaal niet 
meer huren omdat KMD de zaal niet schoon zou hebben achtergelaten. De bestuurder van KMD twijfelt aan de 
argumentatie van de gemeente omdat men altijd juist uitgebreid schoonmaakte. Dit is geen verwijt naar de 
gemeente, zegt de respondent. Het heeft waarschijnlijk meer te maken met de eigen onervarenheid in wat er 
van hen als KMD verwacht wordt. 
183 Gesprek met respondent 10, KMD, 3 april 2020. 
184 Gesprek met respondent 10, KMD, 3 april 2020. 
185 Gesprek met respondent 10, KMD, 3 april 2020. 
186 Gesprek met respondent 10, KMD, 3 april 2020. 
187 Delft op Zondag, “Ook in Delft reden tot zorgen over Somalische gemeenschap, maar wie maakt zich 
zorgen?,” (13 januari 2018), geraadpleegd op 5 april 2020 via: 
www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/86462/ook-in-delft-reden-tot-zorgen-over-somalische-
gemeenschap-maar-wie-maakt-z 
188 Gesprek met respondenten 11 en 12, Midnimo, 8 maart 2020. 
189 Gesprek met respondenten 11 en 12, Midnimo, 8 maart 2020. 
190 De gemeente Delft is gestopt met het subsidiëren van verenigingen. Dit geldt voor Alle verenigingen en niet 
alleen voor MIDNIMO. Dit was in het kader van de bezuinigingen die ingevoerd werden door de gemeente 
Delft. Voorheen werd huisvesting, activiteiten en onderwijs vanuit de gemeente voor alle organisaties 
gesubsidieerd. Tegenwoordig is de kraan voor iedereen dicht gedraaid. 
191 De subsidies voor huisvesting, activiteiten en onderwijs zijn volledig stopgezet. 
192 Gesprek met respondenten 11 en 12, Midnimo, 8 maart 2020. 
193 Dit zijn twee methodieken waarmee de Arabische taal en de uitspraak daarvan onderwezen wordt op basis 
van koranische woorden en verzen. Dit is een gangbare methodiek en wordt gebruikt bij mensen die het 
Arabisch niet als moedertaal hebben. 
194 Gesprek met respondenten 11 en 12, Midnimo, 8 maart 2020. 
195 Gesprek met respondenten 11 en 12, Midnimo, 8 maart 2020. 
196 Gesprek met respondenten 11 en 12, Midnimo, 8 maart 2020. 
197 Gesprek met respondent 13, 16 december 2019. 
198 www.fsan.nl 
199 Gesprek met respondenten 11 en 12, Midnimo, 8 maart 2020. 
200 Gesprek met respondenten 11 en 12, Midnimo, 8 maart 2020. 
201 Gesprek met respondenten 11 en 12, Midnimo, 8 maart 2020. 
202 Gesprek met respondenten 11 en 12, Midnimo, 8 maart 2020. 
203 Gesprek met respondenten 11 en 12, Midnimo, 8 maart 2020. 
204 Da’wa betekent ‘oproep tot de islam’. Da’wa wordt binnen de orthodoxie en binnen het fundamentalisme 
(bijvoorbeeld het salafisme) gebruikt, maar op een andere manier. Bij salafisten staat da’wa centraal in hun 
activisme. Deze oproep wordt door salafisten collectief gedaan om ideologische of politieke doeleinden na te 
streven. Het vertrekpunt van salafisten bij da’wa is het sterk moraliserende principe van ‘het gebieden van het 
goede en het verbieden van het slechte’ (in het Arabisch al-amr bi-l-ma’ruf wa-l-nahy ‘an al-munkar). Dit 
principe wordt binnen het salafisme als een individuele verplichting gezien die elke moslim in de praktijk dient 
uit te voeren. Binnen de orthodoxie wordt da’wa vaak op een andere wijze uitgevoerd, zonder politieke 
 



 

 68 

 
doelen. Dit gebeurt niet collectief, maar op individueel niveau. Het gebieden van het goede en het verbieden 
van het slechte is binnen de orthodoxie alleen toegestaan voor bevoegden en voor de staat. Dit is dus niet 
weggelegd voor ieder individu. Chakroon, Redouan ben, Al-amr bi-l-ma’ruf wa-l-nahy ‘an al-munkar 
(Casablanca: Dar Al-Najah Al-Jadida, 2007), 228-255. 
205 Gesprek met respondenten 11 en 12, Midnimo, 8 maart 2020. 
206 Gesprek met respondenten 11 en 12, Midnimo, 8 maart 2020. 
207 Gesprek met respondenten 11 en 12, Midnimo, 8 maart 2020. 


	2109166 College van B en W - voortgangsrapportage Aanpak extremisme, polarisatie en radicalisering 2020
	Begeleidend memo bij Quicksan
	Quickscan islamitisch krachtenveld gemeente Delft

