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Deal met Milli GÃ¶rÃ¼s niet gek

Een te sterke nadruk op het religieuze karakter van Mil li GÃ¶rÃ¼s en de
Westermoskee belemmert een vruchtbare samenwerking. Dat kan beter. 

Job Cohen moet zijn bemiddelende rol inzake de Westermoskee staken. De 
gemeenteraad besloot woensdag – SP en GroenLinks stemden tegen – dat 
Amsterdam voorlopig de banden verbreekt met Milli Görüs, de vereniging die, samen 
met woningcorporatie Het Oosten, het prestigeproject moet bouwen.  
Fatih Dag, voorzitter van Milli Görüs Amsterdam, uitte onlangs een verkapt 
dreigement in dagblad Trouw; als de Westermoskee niet door ging, zouden Turken 
uit heel Europa hier komen demonstreren en een ‘enkele gek’ zou wel eens rare
dingen kunnen doen. Dit bleek voor de gemeenteraad de druppel in een volle emmer 
van vervelende en onhandige incidenten rond de Westermoskee.  
Maar het zijn uiteindelijk geen incidenten die de spanning tussen de gemeente en 
Milli Görüs veroorzaken. Die spanning is er namelijk per definitie en komt voort uit het 
rechtsbeginsel dat de overheid zich niet bemoeit met religieuze zaken en vice versa, 
maar tegelijk de onmogelijkheid om hier een stringente invulling aan te geven in de 
dagelijkse praktijk.  
Stadsdeel De Baarsjes deed dat op zijn manier. De Westermoskee was welkom op 
het Riva-terrein, maar slechts wanneer de liberale koers van Milli Görüs gewaarborgd 
was in een convenant Werken aan de Toekomst. En dat, zo oordelen nu politici, 
journalisten en experts, was een domme zet van De Baarsjes; want 
overheidsbemoeienis in geloofszaken en dus een schending van de grondwettelijk
verankerde godsdienstvrijheid.  
 
Maar het spanningsveld voor De Baarsjes was duidelijk: het stadsdeel had ook een 
taak in emancipatie en integratiebevordering. Ook moet een zo groot bouwproject 
draagvlak in de buurt hebben. En waarom zou je iemand kwalijk nemen de grenzen 
van het politiek en wettelijk toelaatbare op te zoeken om die opdrachten te 
volbrengen?  
En wat zijn de grenzen? Wie kent ze? Niemand. De Fransen brachten in 1795 de 
Verlichting naar Nederland en daarmee ook het secularisme. Dat was een theorie 
ontwikkeld in een maatschappij die was doordrenkt van het christelijke geloof. Maar 
moskeeën zijn geen kerken en de Islam is geen Christendom, dus een te sterke 
nadruk op het Verlichtingssecularisme doet geen recht aan de huidige situatie in 
Amsterdam en de rest van Europa.  
 
Wie ooit in het Midden-Oosten geweest is weet dat een moskee veel meer is dan 
slechts een gebedshuis. Hele families zitten dagenlang gezellig rond de 
picknickmand tussen de pilaren op het zachte tapijt. Moskeeën zijn semi-openbare 
ruimten waar gekletst wordt en geroddeld, gediscussieerd, gestudeerd en ja, ook 
gepreekt en gebeden.  
Daarnaast, wat is Milli Görüs? Velen geloven, of willen geloven, dat Milli Görüs een
religieuze stroming is. Dat is ten dele waar, Milli Görüs, in het Nederlands Nationale 
Visie, is van oorsprong een religieuze ideologie van de Turkse politicus Necmettin
Erbakan. Hij streeft naar een islamistisch Turkije, zonder scheiding tussen kerk en 
staat. Milli Görüs in Turkije is dus noch een religieuze stroming, noch een politieke 
partij die genoegen neemt met een plek in het democratisch bestel. Milli Görüs biedt 
een totalitair pakket voor Turkije, zowel voor de politiek als voor de samenleving en 
geloof.  
In Nederland ontwikkelde Milli Görüs zich, behalve tot religieuze voedingsbron, 
vooral tot een club die streeft naar een succesvolle integratie van de vele Turkse 
gastarbeiders in de Nederlandse samenleving. Daar onder valt bijvoorbeeld ook
fietsles aan Turkse vrouwen. Niet voor niets luidt de volledige naam Sociale Culturele 
Vereniging Milli Görüs Amsterdam.  
In dit licht bezien is het niet zo gek om Milli Görüs te betrekken bij pogingen tot 
integratie van grote groepen moslims, en de vereniging daar ook aan te houden. Ook
lijkt het niet vreemd om de semi-openbare ruimte die een moskee is te gebruiken 
voor dit doel.  
 
Het convenant Werken aan de Toekomst eiste van Milli Görüs ‘mentale, financiële en 
juridische onafhankelijkheid’ van Milli Görüs Duitsland. Daarin ging De Baarsjes te 
ver. Maar aan de liberale koers van de vereniging had wellicht best invulling gegeven 
kunnen worden, zonder het beginsel van scheiding tussen kerk en staat aan te 
tasten. Preken in het Nederlands misschien, maar ook bijvoorbeeld cursussen 
vrouwen-empowerment en discussie-avonden. Een convenant dat hierin duidelijk zou
zijn, had waarschijnlijk minder weerstand opgeroepen.  
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Een deel van de verantwoordelijkheid voor de impasse rond de Westermoskee ligt bij 
woningcorporatie Het Oosten. Minstens net zo vaak als die van Fatih Dag, waren de 
publieke optredens van directeur Frank Bijdendijk ongelukkig en contraproductief. 
Toen Fatih Dag het convenant aan de kaak stelde, wat zijn goed recht was, eiste 
Bijdendijk het aftreden van de Milli Görüs-voorman. Ook beschuldigde hij Dag van
laster, zonder daar harde bewijzen voor te kunnen leveren.  
Het Oosten zou zitting nemen in een Raad van Toezicht die controleert of Milli Görüs 
zijn liberale koers blijft varen. Daar heeft Bijdendijk, tenminste openlijk, nooit 
vraagtekens bij gezet. Maar gezien het gevoelige karakter van zo’n raad had 
Bijdendijk dat wel moeten doen.  
 
Veel gemeenteraadsleden vinden stadsdeel De Baarsjes een beetje dom en een 
convenant volstrekt ontoelaatbaar. Daarmee doen ze geen recht aan de complexe 
maatschappelijke functie van zowel Milli Görüs als die van de Westermoskee. De 
Baarsjes onderzocht de grenzen van het toelaatbare. De politieke grenzen in de
gemeenteraad zijn nu getrokken. Het is afwachten hoe rekbaar die zijn.  
Tijdo van der Zee   

Amsterdams  Stadsblad  woensdag, 30 mei
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