
moskeeën in amsterdam
de “westermoskee” en “de verbinding”

amsterdam centrum voor conflict studies
freek janssens & ivar halfman

UvA_Moskeeën_v02.indd   1 28-01-13   11:50



Casusbeschrijvingen “Westermoskee” en “De Verbinding” 

Onderdeel van het project “Buurten, Spanningen en Conflicten” 

Uitgegeven in 2013 door het Amsterdam Centre for Conflict Studies (ASC) 

Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) 

Universiteit van Amsterdam 

Oudezijds Achterburgwal 237 

1012 DL Amsterdam 

Nederland 

© 2013 bij de betreffende auteurs

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op 

enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of 

enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

uitgever.

Mede mogelijke gemaakt door het Nicis Research Institute, Den Haag

ISBN/EAN: 978-90-817608-5-0

UvA_Moskeeën_v02.indd   2 28-01-13   11:50



moskeeën in amsterdam
de “westermoskee” en “de verbinding” 

 
Freek Janssens & Ivar Halfman 

UvA_Moskeeën_v02.indd   3 28-01-13   11:50



4

UvA_Moskeeën_v02.indd   4 28-01-13   11:50



5

voorwoord

Deze casusbeschrijvingen maken onderdeel uit van het project 
“Buurten, Spanningen en Conflicten,” een samenwerking tus-
sen de Universiteit van Amsterdam, de steden Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag en Utrecht, en het Nicis Research Institute in 
Den Haag.
 
Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit document is tot 
stand gekomen door de steun en medewerking van de volgende 
mensen: Ali Acar (secretaris van de Sultan Ahmet Moskee in 
Zaanstad), Frank Bijdendijk (directeur van woningbouwcorpo-
ratie Stadsgenoot, voorheen Het Oosten), Marie-Louise Boel 
(woordvoerster van BORT), André Bolwidt (Stadsdeel Oost), 
Marc Breitman en Nada Breitman (Breitman-Breitman Archi-
tecture, Parijs), Pam Comfurius (Taalwijzer), Miep van Diggelen 
(directeur van ACB Kenniscentrum), Hannele Everts (Stadsdeel 
Oost), Ibrahim Görmez (TISCC), Coos Hoebe (voormalige 
oppositieleider GroenLinks in De Baarsjes), Üzeyir Kabaktepe 
(voormalig directeur van Manderen B.V. en voormalig voorzitter 
van Milli Görüş Noord-Nederland), Hacı Karacaer (voormalig 
directeur van Milli Görüş Noord-Nederland), Ingrid Klopper 
(Werktraject), Godfried Lambriex (voormalig stadsdeelvoorzit-
ter De Baarsjes), Simone Lamme (Stadsdeel Oost), Ching-Men 
Leung (BMO), Flip Lindo (Universiteit van Amsterdam), Edgar 
van Lokven (BMO), Marcel Maussen (Universiteit van Amster-
dam), Marlies Rohmer (Architect), Eric Roose (Universiteit 
van Amsterdam), Eveline Roubos (Stadsdeel Oost), Freek Salm 
(voormalig stadsdeelvoorzitter De Baarsjes), Paul Scheffer 
(Universiteit van Amsterdam), Emine Somuncu (TISCC), Kees 
Steeman (voormalig wethouder GroenLinks in De Baarsjes), 
Thijl Sunier (Vrije Universiteit Amsterdam), Henk van Wave-
ren (voormalig stadsdeelvoorzitter De Baarsjes) Mohammed El 
Yakoubi (SSCCM). Ik ben hen dank verschuldigd voor hun tijd 
en inzet.

Veldwerk voor dit onderzoek is verricht door Freek Janssens 
(“Westermoskee” casus) en Ivar Halfman (“De Verbinding” 
casus). De casussen zijn geanalyseerd door Freek Janssens en 
Ivar Halfman, met hulp van Rosa van den Beemt (Universiteit 
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van Amsterdam), Sara Cobb (George Mason University), John 
Forester (Cornell University), Maarten Hajer (Universiteit van 
Amsterdam), Mireille Klaverweide (Universiteit van Amster-
dam), David Laws (Universiteit van Amsterdam), Kimberlyn 
Leary (Harvard Medical School), Arnold Reijndorp (Universiteit 
van Amsterdam), Anne Steenhuis (Universiteit van Amsterdam) 
en Nanke Verloo (Universiteit van Amsterdam).

Vertaling naar het Nederlands door Sander van Haperen.

Met dank aan Breitman-Breitman Architecture (afbeelding 3), 
Stadgenoot (afbeelding 5), Stadsarchief Amsterdam (afbeel-
ding 9 en 10) en Marlies Rohmer (afbeelding 11 en 12) voor het 
beeldmateriaal. Schema’s en diagrammen en overige foto’s zijn 
gemaakt door Freek Janssens. Omslag illustratie door Marlies 
van der Wel en typografische verzorging door Artur Schmal.
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inleiding

De twee casussen die in dit boekje gepresenteerd worden, de 
Westermoskee in Amsterdam West en het gebouw ‘De Verbin-
ding’ in Amsterdam Oost, beslaan lange periodes waarbij het 
begin en ‘einde’ meer dan tien jaar uit elkaar liggen. Dit maakt 
dat brede maatschappelijke verschuivingen invloed konden heb-
ben op casus-specifieke dynamiek. Groot verschil tussen de twee 
casussen is dat de Westermoskee er niet is gekomen, terwijl het 
gebouw ‘De Verbinding’ in Amsterdam Oost, die onder andere 
ruimte biedt aan twee moskeeën, wel is gerealiseerd. Hier zul-
len de betrokken partijen voorlopig met elkaar verder moeten 
samenwerken. Wat in de analyse van beide casussen centraal 
staat is die samenwerking van lokale politici met (religieuze) 
migrantenorganisaties omtrent de planning, de bouw en de 
ingebruikname van ‘omstreden’ ruimtes.

Door deze twee casussen in één boekje te combineren worden 
overeenkomsten en verschillen duidelijk. Inzicht hierin kan 
helpen bij het begrijpen van de uitdagingen waar politici tegen-
aan lopen wanneer er nauw moet worden samengewerkt met 
(religieuze) migrantenorganisaties. Het zijn dan ook twee verha-
len die gaan over verbeelding: hoe verbeelden wij ons de ander, 
hoe verbeeldt de ander zich ons, en hoe kan deze verbeelding 
conflicten in stand houden of juist vooruit helpen? Het beeld dat 
men van de ander en van de situatie als zodanig heeft speelt een 
grote rol in conflicten. Het bepaalt wat mogelijk en wat onmoge-
lijk is en daarmee ook de routes die afgelegd kunnen worden op 
zoek naar een oplossing uit het conflict.

Een handelswijze die in beide casussen naar voren komt is de 
neiging van betrokken politici en ambtenaren om op bepaalde 
momenten vast te houden aan administratieve categorieën en 
administratieve verantwoordelijkheid en een actief gebruik van 
de gebaande wegen binnen formele instituties. Dit ‘normalise-
ren’ van ingewikkelde situaties kan voor sommige betrokkenen 
behulpzaam zijn, terwijl het voor anderen juist belastend is.

Binnen conflicten vinden er echter ook vaak ‘kritieke momen-
ten’ plaats. Dit zijn momenten waarop de relaties tussen de 
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betrokken actoren zodanig verandert, dat de mogelijkheden bin-
nen het conflict ook veranderen. Dat wat voorheen onmogelijk 
was, blijkt ineens mogelijk, en dat wat voorheen mogelijk was, 
is nu niet langer een optie. Hetzelfde ziet er anders uit. Het is 
anders.

Kritieke momenten kunnen daarom gebruikt worden in con-
flicten. Het probleem hierbij is echter, dat dergelijke momen-
ten – omdat zij de heersende orde verstoren – zowel positief 
als negatief kunnen uitpakken. Onderhandelingen nemen een 
sprong naar voren, of het conflict escaleert volledig. Hierdoor 
is het soms moeilijk om kritieke momenten volledig te benut-
ten en zijn de betrokkenen terughoudend in dit soort onzekere 
situaties.

In Amsterdam West leidde een reeks aan kritieke momenten 
naar nieuwe verhoudingen tussen het Stadsdeel en de moskee-
vereniging, waardoor er een totaal nieuw idee kon ontstaan: de 
Westermoskee. Oplossingen die voorheen ondenkbaar waren, 
werden volledig logisch gevonden in de nieuwe situatie. In 
Amsterdam Oost speelde vooral een veranderende publieke 
en politieke opinie ten aanzien van de relatie tussen (lokale) 
overheden en (religieuze) migrantenorganisaties een grote rol 
in het opnieuw bekijken van gemaakte afspraken. De publicatie 
van een boek waarin ‘De Verbinding’ een belangrijke rol had 
werd een specifiek kritiek moment van waar een sterk destabili-
serende werking uitging op de al gecompliceerde relaties. Tot op 
de dag van vandaag zitten de partijen in Amsterdam Oost in een 
lastig parket.

Conflicten zijn dus ingewikkelder dan zij soms in eerste instan-
tie lijken. Onverwachte en risicovolle momenten kunnen de 
toegang tot bekende wegen nog aantrekkelijker maken dan ze al 
waren, maar ze kunnen diezelfde toegang ook belemmeren of 
zelfs blokkeren. Daarom kunnen dergelijke momenten ook de 
potentie hebben om een doorbraak te creëren omdat compleet 
nieuwe mogelijkheden zichtbaar, realistisch en zelfs realiseer-
baar worden.

Ivar Halfman 
Freek Janssens 
Amsterdam, december 2011

UvA_Moskeeën_v02.indd   12 28-01-13   11:50



13

reflectie op beide casussen

‘de verbinding’ en de ‘westermoskee’
kimberlyn leary, harvard medical school

In de casus van ‘De Verbinding’ wordt door de Turkse en Ma-
rokkaanse migrantengemeenschappen begrepen dat het oude 
schoolgebouw waarin TISCC en SSCCM zijn gehuisvest alleen 
van hen is omdat het door het stadsdeel niet langer gewenst was. 
Het oude gebouw met “verrotte vloeren en muren” is een plek 
geworden die migranten van de eerste generatie verwelkomd en 
een veilige haven biedt aan deze mannen en hun families. Men 
zou zich het afgeschreven schoolgebouw kunnen voorstellen als 
metafoor voor mensen die zich nog niet thuis voelen in een mul-
ticultureel Amsterdam, het gevoel hebben geen burgerrechten te 
hebben. Deze gemeenschappen worden pas gezien, letterlijk, op 
het moment dat de stad besluit dat er een slecht weer voorzie-
ning voor jongeren en een nieuw multicultureel centrum moet 
komen. En, ja, ook TISCC en SSCCM zouden moeten worden 
gehuisvest. 

Nadat eerst renovatie is overwogen, dicteren financiën de plan-
nen voor sloop en nieuwbouw, vervaardigd met subsidie van 
de Europese Commissie, die eigen bepalingen kent. TISCC en 
SSCCM gaan uiteindelijk akkoord met samenwerking nadat 
een brand hen ervan bewust maakt dat ze kwetsbaar zijn. Hun 
belangen zijn eenvoudig – ze willen dat wat ze hadden vervan-
gen zal worden. Ambtenaren lijken echter een ander –beperkt 
– begrip te hebben van wat deze gemeenschappen van het oude 
schoolgebouw hadden gemaakt. Dit beperkte bewustzijn vormt 
het toneel voor verrassingen, en zelfs een gevoel van verraad, 
wanneer TISCC en SSCCM in het nieuwe pand trekken en het 
zich eigen proberen te maken door hun kinderen Koranlessen 
te geven. 

De casus impliceert dat de eerste projectmanager en anderen ge-
neigd waren vertegenwoordigers van TISCC en SSCCM te zien 
als last, in plaats van partners om mee samen te werken: “ik wil 
alleen nog maar om de tafel zitten met mensen die Nederlands kun-
nen spreken.” Aan kwesties als respect of voorkeuren (laat staan 
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de oorspronkelijke belofte) wordt weinig aandacht besteed wan-
neer de plannen voorschrijven dat de nieuwe voorzieningen op 
de begane grond moeten komen met de oude centra daarboven. 
Ambtenaren lijken vast te houden aan het idee dat een naams-
wijziging (bijvoorbeeld van ‘Turks Islamitisch’ naar ‘Transvaal 
Informatie’) zou volstaan om de identiteit van de bezoekers aan 
de centra te veranderen en een transformatie kan effectueren tot 
minderheden die aan het Nederlandse ideaal voldoen. De admi-
nistratieve eisen (‘Doelstelling-2’) dat sociale en religieuze activi-
teiten worden gescheiden, weerspiegelen een beperkte opvatting 
van de Islam in deze gemeenschappen. De speciale nadruk die 
de Turkse en Marokkaanse groepen legden op het beschermen 
van hun afkomst door hun kinderen Koranlessen te geven in 
het gebouw leek dan ook als ware verassing te komen op het 
moment dat dezelfde ambtenaren dit begonnen te waarderen. 
In zeer reële zin voorzagen TISCC en SSCCM met Koranlessen 
alleen in een heel vertrouwde activiteit, een activiteit die al lang 
door Amsterdam werd gesubsidieerd. Het enige verschil was nu 
dat de stad deze kennis ook moest tolereren. 

Ook de “Mooiste Moskee” stelt lokale ambtenaren voor een 
verrassing. In deze cases komt de verrassing aan het licht wan-
neer de Turkse gemeenschap onverwachts een stuk land kan 
aankopen voor de bouw van de Westermoskee, de herkenning 
van complexe identiteiten tussen gemeenschappen en de span-
ningen onder Turkse moslims. Zonder het geloof dat de Turkse 
organisatie in staat zou zijn land te kopen had het stadsdeel 
weinig reden om de Turkse gemeenschap als partner te zien. Op 
het nieuws dat Manderen B.V. de oude garage zou kopen volgde 
verraste, zelfs geschokte reacties. Stadsdeelambtenaren haastten 
zich om bestemmingsplannen te wijzigen en zo de bouw van 
een nieuwe moskee te blokkeren. Een splitsing binnen Milli Go-
rus had een op Amsterdam gerichte tak tot gevolg, waarmee het 
decor werd gevormd voor een onverwachte, en een uiteindelijk 
te zeer geïdealiseerde, samenwerking tussen de stad en Turkse 
leiders Haci Karacaer en Uzeyir Kabaktepe, die werden omarmd 
als “moderne mannen” wiens visie van de islam paste bij de 
huidige Nederlandse waarden.

In de daaropvolgende geheime onderhandelingen tussen Kabak-
tepe en De Baarsjes neigt elke partij te denken dat persoonlijke 
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relaties de weg vrij maken voor overeenstemming tussen hun 
achterbannen. Ze slagen in de opstelling van een gedeelde taal 
met de potentie eenheid te scheppen – “De mooiste moskee” als 
symbool van religieuze tolerantie. De aanslagen van 11 septem-
ber en de moord op Theo van Gogh verhogen de inzet. Pas na 
de “grondovereenkomst”, de koop van de Turkse grond tegen 
hoge prijs om de financiering rond te krijgen, beginnen de plan-
nen uiteen te vallen. Kabaktepe wordt van alle kanten belaagd. 
Milli Gorus en de Turkse gemeenschap verdringen Kabaktepe 
vanwege de opvatting dat hij middels de grondovereenkomst 
hun grond heeft gestolen. Later wordt Kabaktepe gearresteerd 
wegens verdenking van fraude en het witwassen van geld. 
Ook sneuvelde de illusie die Kabaktepe representeerde – een 
moslimgemeenschap die naadloos zou passen in de door het 
Amsterdamse bestuur aangeboden plek. Aan het licht kwam 
dat Kabaktepe even ongevoelig was voor de Turkse zorgen om 
grond, sprak namens slechts bepaalde facties, en dat zijn gezag 
uiteindelijk slechts in bruikleen was gegeven door de bredere or-
ganisatie Milli Gorus welke meer macht behield in lokale zaken 
dan door ambtenaren verwacht was.

In beide casussen zijn ambtenaren verrast wanneer omstandig-
heden van hen vragen om te gaan met minderheden die hande-
len en initiatief ondernemen buiten de machtiging die door de 
stad verstrekt is. 
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normaal conflict  
en kritieke momenten 
onderhandelen over de mooiste moskee 

Freek Janssens
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inleiding door hacı karacaer

Dames en heren,

Tot slot enkele woorden over de Westermoskee. Voor u staat de 
trotse directeur van de Westermoskee. Westermoskee is geen pro-
vocatie maar een handreiking.

Westermoskee wordt misschien wel de beste en belangrijkste mos-
kee van Europa. Weet u die reclame van een Nederlandse krant 
“misschien wel de beste krant van Nederland”. Hierin klinkt 
ambitie en bescheidenheid tegelijk door. Dat hebben wij ook.

Steeds hebben wij, Milli Görüş, geroepen dat de vernieuwing van 
de islam uit het westen zal komen. Nu, je kunt dat blijven roepen, 
maar je kunt het ook gaan doen. Westermoskee is de kiem van het 
programma dat om te beginnen in Baarsjes, Amsterdam, Neder-
land, Europa en uiteindelijk de hele wereld vrede zal brengen.

Westermoskee is niet gebaseerd op botsingen tussen de bescha-
vingen maar de integratie van de beschavingen. Westermoskee is 
evangelie van de liefde en niet van haat en afgunst.

Westermoskee staat voor emancipatie, vernieuwing, individuele 
ontplooiing. Westermoskee gelooft in eigen waarheid maar ook 
zich ervan bewust is van andere waarheden. God is te groot voor 
een religie, God spreekt vele talen, Hij is ten slotte alwetend. Wij 
moeten weten dat ons geloof onderhouden kan worden zonder 
andere te verketteren.

Westermoskee, het centrum van samenwerking, schoonheid en 
debat.

Directeur zijn van Westermoskee was voor mij niet zomaar een 
functie, maar een missie. Op 28 februari 2006 stond ik op het 
podium in de grote tent die we hadden gehuurd voor de feeste-
lijke start van de bouw van de Westermoskee. Vol trots zag ik al 
die Amsterdammers door elkaar, in harmonie. In al die jaren 
heb ik me ingezet om Milli Görüş mee te nemen naar het hoofd-
plein, naar het midden van de samenleving. Op die dag kon ik 
dat live aanschouwen! Wij stonden daar letterlijk midden in de 
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samenleving. Wij waren onderdeel van de hoofdstroom van de 
samenleving. Dat was een traan waard, ja zeker. Dat waren toen 
tranen van vreugde. En nu, nu heb ik ook last van brandende 
ogen. Maar deze keer is de frustratie die dominant. Waar komt 
mijn frustratie vandaan? Nou, samen met mij zijn duizenden 
aanhangers van Milli Görüş; wij zijn beroofd van onze droom! 
Dat doet pijn. 

Hacı Karacaer 
Amsterdam, december 2011
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inleiding tot de casus

In de dynamiek van conflict ontstaan momenten waarin het 
onmogelijke mogelijk wordt, of zelfs waarschijnlijk. Zulke 
momenten zijn belangrijk in stedelijk bestuur: ze zorgen voor 
nieuwe relaties tussen betrokkenen, ze leiden tot oplossingen 
die voorheen ondenkbaar waren, ze vormen aanleiding voor 
praktische innovaties en vooruitgang. In het heetst van het 
moment, echter, realiseren betrokkenen zich soms niet dat de 
buitenwereld zich op een ander tempo ontwikkeld. Gouden 
oplossingen beginnen dan te ontrafelen. 

In deze casus wordt een Amsterdamse lokale controverse in de 
politiek van ontwikkeling en integratie geanalyseerd. Een stads-
deelraad raakt betrokken in een snel escalerend geschil met een 
organisatie die het voorstel heeft een moskee te bouwen op een 
cruciaal stuk grond. De deelraad kiest voor toepassing van juridi-
sche normen en standaard procedures in plaats van handhaving 
door de politie. De episode krijgt hierdoor het karakter van een 
‘normaal’ conflict, waarbij de controverse gekanaliseerd wordt 
binnen de reguliere praktijk van het recht. Parallel aan deze 
normale stroom ontstaat de mogelijkheid voor de belangrijke 
actoren om elkaar op gelijkwaardige voet te treffen, en om met 
elkaar te communiceren op een nieuwe, geïmproviseerde wijze. 
Dit maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van een bijzondere 
verhouding tussen de actoren, wat uiteindelijk leidt tot het ont-
werp voor “de mooiste moskee in Nederland.”

Deze uitzonderlijke fase waarin de actoren zich tijdelijk terug-
trekken van de publieke stroom vormt later in het proces een 
uitdaging. Op het moment dat deze privé-stroom, met nieuwe 
opties, samen moet komen met de ‘normale’ publieke stroom, 
leiden verscheidene kritieke ontwikkelingen tot een onstuitbare 
crisis. Het plan waar iedereen zo enthousiast over was, krijgt 
nu niet meer de steun die werd verwacht. De uitzonderlijke 
omstandigheden waaronder het ontwerp tot stand was geko-
men ondermijnen het project nog voordat er aan de bouw kan 
worden begonnen. Frank Bijdendijk, een van de hoofdrolspe-
lers, concludeert dan ook: “Het is een verhaal van een geweldige 
winst en een geweldig verlies – van ongeëvenaarde winst en 
ongeëvenaard verlies” (Interview Bijdendijk, Karacaer & Van 
Waveren 2011).
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Om deze dynamiek beter te begrijpen, zullen de verschillende 
episodes in de casus worden geanalyseerd. Daarbij ligt de 
aandacht op twee specifieke ‘kritieke momenten,’ onverwachte 
situaties waarbij nieuwe opties ontstaan binnen de relaties tus-
sen actoren. Deze relaties veranderen twee maal radicaal door de 
onvoorziene omstandigheden in deze momenten. Uitkomsten 
en procedures welke absoluut acceptabel en legitiem lijken op 
enig moment in de onderhandelingen kunnen in een andere 
situatie opeens controversieel blijken.

Het verhaal van de Westermoskee gaat dus over het ontdekken 
van kansen en mogelijkheden die tot die tijd onmogelijk leken. 
Het gaat verder ook over (en leert ons):

• De veranderlijkheid van situaties, waar partijen die ge-
durende langere tijd met elkaar in onderhandeling zijn, 
rekening mee moeten houden; 

• Het belang van de institutionele context, het publiek, de me-
dia en de achterban, waarin betrokken partijen voldoende 
moeten investeren om deze beter te begrijpen;

• De wijze waarop oplossingen gepresenteerd worden, welke 
bijdraagt aan de manier waarop deze oplossingen worden 
gezien, geaccepteerd en gewaardeerd.
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context: turkse immigranten in amsterdam

In Amsterdam wonen, zoals in andere Nederlandse steden, veel 
mensen met een Turkse achtergrond. Een deel van deze mensen 
zijn als arbeidsmigrant in de jaren ’70 naar Nederland gekomen. 
Anderen zijn als echtgenotes van de eerste generatie migranten 
naar Nederland verhuisd. Veel mensen van Turkse afkomst zijn 
echter in Amsterdam geboren en spreken in toenemende mate 
Nederlands als eerste taal.

De eerste generatie immigranten introduceerde in Nederland 
een religieus-politieke organisatie, gebaseerd op de in Turkije 
verboden beweging Milli Görüş (Nationale Visie). Milli Görüş, 
geleid door Necmettin Erbakan, was het oneens was met de 
interpretatie van secularisme zoals voorgestaan door de Turkse 
staat vanaf de jaren ’70. Het Europese hoofdkwartier van Milli 
Görüş is gevestigd nabij het Duitse Keulen. De eerste Neder-
landse tak van de organisatie werd in 1985 opgericht. 

Stadsdeel De Baarsjes binnen de gemeente Amsterdam

De moskeeorganisatie Aya Sofya, opgericht in 1993 en aan Milli 
Görüş gelieerd, betrok in de wijk De Baarsjes in Amsterdam-
West een oude Opel-garage op het ‘RIVA Terrein’ als tijdelijke 
gebedsruimte tijdens festiviteiten wanneer de reguliere facilitei-
ten onvoldoende bleken. Zo werd bijvoorbeeld tijdens de Rama-
dan toestemming gevraagd aan, en verleend door, de stadsdeel-
raad om de garage als gebedsruimte te gebruiken. Deze situatie 
veranderde begin jaren ’90, wanneer binnen Milli Görüş het 
voornemen wordt uitgesproken het RIVA terrein te kopen.
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Op dat moment staat de nieuwe stadsdeelraad van De Baarsjes 
(ontstaan op 1990) onder leiding van stadsdeelvoorzitter Freek 
Salm (PvdA). Hij ontmoet met regelmaat Üzeyir Kabaktepe, 
voorzitter van de jongerenorganisatie en woordvoerder van Milli 
Görüş1.

1  In de gedecentraliseerde structuur van Milli Görüş zijn de grote jon-

gerenorganisaties zeer invloedrijk (Sunier 1996: 68).
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DEEL 1
Waarin de turkse organisatie Milli Görüş 
een cruciaal perceel verwerft in stadsdeel De 
Baarsjes, wat leidt tot escalatie van een ge-
schil.

verwerving van het riva terrein: 1993-1994

Het stadsdeel De Baarsjes is in haar jongste jaren voornamelijk 
bezig met drugsbestrijding in het stadsdeel. De media meten 
breed uit dat Turkse jongeren direct vanaf Schiphol naar De 
Baarsjes gevoerd worden, om daar onderdeel te worden van 
een florerende drugsscene. In deze context ontstaan de eerste 
geruchten dat een groep Turkse investeerders geïnteresseerd is 
in de koop van de oude RIVA garage. 
Niemand in het college gelooft dat de Turkse organisatie in staat 
is om genoeg geld bijeen te brengen om het stuk land te kopen. 
Het Stadsvernieuwingsplan Chassébuurt wordt door het stadsdeel 
verder ontwikkeld, waarin het RIVA terrein – het laatste grote 
perceel in het stadsdeel – een woonbestemming krijgt toegewe-
zen.

We werden gezien als ‘gastarbeiders’ uit Turkije, ondanks dat 
ik en mijn generatie helemaal geen gastarbeiders waren. Ze 
beschouwden ons als ‘een handjevol moslims.’ Maar we waren 
helemaal geen stelletje klungels (Interview Kabaktepe 2011). 

Het college stelt voor om de verontreinigde grond te kopen voor 
het symbolische bedrag van 1 gulden. De Turkse organisatie 
biedt echter 3,3 miljoen gulden aan de garage eigenaar. Hacı 
Karacaer beschrijft het gevoel wat op dat moment binnen de 
organisatie heerst:

Dan denk je: Wow, dit is een lot uit de loterij. Hier kunnen we 
echt alles op gaan doen, want het is van ons (Interview Bijden-
dijk, Karacaer & Van Waveren 2011).

Voor stadsdeelvoorzitter Salm komt het als een schok als hij ont-
dekt dat Manderen B.V. de grond daadwerkelijk gekocht heeft: 
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Toen kwamen zij met deze truc uit de achterzak, dat zij het 
RIVA terrein hadden gehuurd in de eerste instantie. Nou daar 
waren wij dus niet blij mee. Wij hadden al een turbulentje met de 
verkopende partij. Maar al onze inzet ging naar Mercatorplein 
en een aantal grote projecten. En toen was dit het. Toen heb-
ben wij gezegd: Nee, dat laten wij ons niet gebeuren. De eerste 
schetsen van Üzeyir waren een badhuis, een vrouwencentrum, 
een sportvoorziening en een moskee. En dat terrein was 8000m2 
groot, met 6000m2 Turkse voorzieningen. Toen heb ik inderdaad 
uit boosheid geroepen: ‘Ik heb geen trek in een Turks bolwerk.’ 
Met christenen, turken, koerden, en Alevieten om de hoek. Twee 
straten verder zat het PKK hoofdkwartier (Interview Salm 
2009). 

Vanaf het begin is het college sterk gekant tegen het idee om van 
de oude garage een moskee te maken. Hiervoor wijzen zij naar 
het bestemmingsplan, dat niet toestaat dat de locatie als moskee 
wordt gebruikt. De Turkse gemeenschap, verenigd in de Milli 
Görüş Sociale & Kulturele Vereniging en de Aya Sofya moskee-
vereniging, en formeel vertegenwoordigd door Manderen B.V. 
(het vastgoedbedrijf van de organisatie), mocht de grond dan 
gekocht hebben, het college is niet van plan hen niet de grond te 
laten gebruiken zoals ze willen. Kabaktepe vertelt dat toen hij de 
gemeente belde om de situatie uit te leggen, de stadsdeelvoorzit-
ter hem zei dat het college alles in het werk zou stellen om te 
voorkomen dat de Turkse organisatie haar plannen realiseert. 
Kabaktepe vervolgt: “Hij heeft ons het leven flink zuur gemaakt, 
maar wij organiseerden demonstraties, met meer dan 50.000 
mensen” (Interview Kabaktepe 2011).

Er is op dit moment geen enkel constructief contact tussen het 
college en de Turkse gemeenschap. Stadsdeelvoorzitter Salm en 
zijn wethouder Marie-Louise Boel willen simpelweg niet met de 
Turkse gemeenschap praten. Toenmalig raadslid Kees Steeman 
zegt hierover:

Hun benadering was ook nooit zakelijk, die was altijd emotioneel 
geweest en daardoor kom je niet uit een rationeel conflict. Dan 
kan je niet meer rekenen, als het zo emotioneel beladen is. (Inter-
view Steeman 2009).
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Milli Görüş vecht in de rechtbank het raadsbesluit aan dat hen 
verbiedt van de garage een moskee te maken, maar verliest de 
zaak in hoger beroep bij de Raad van State. Ondertussen schrijft 
het stadsdeel het ontwikkelingsplan voor het RIVA terrein, 
waarin 1000 m2 voor sociale voorzieningen wordt gereserveerd 
en 2000 m2 voor kantoren. Dit wordt opnieuw door Milli Görüş 
aangevochten. 

de escalatie van het conflict: 1994 – 1995

Spanningen in de buurt nemen toe, tot het punt waarop de 
stadsdeelvoorzitter dreigt tijdens Ramadan de Mobiele Eenheid 
op biddende moslims in de garage af te sturen:

Wij hadden bewust gekozen geen honden in te zetten. Dat zijn 
onreine beesten. Dat soort dingen. Bij het eerste peloton mochten 
vrouwen. En die moesten met kousen om hun voeten de moskee 
in. Zij hadden instructies gehad wat heilige voorwerpen zijn in 
een moskee (Interview Salm 2009).

De situatie staat op het punt te escaleren. De stadsdeelvoorzitter 
en zijn kinderen worden bedreigd. Er is geen communicatie, 
noch enige vorm van vertrouwen, tussen het stadsdeel en Milli 
Görüş. In beleidsopzicht speelde het conflict zich af in het lokale 
stadsdeel, maar burgemeester van Amsterdam Job Cohen werd 
voortdurend op de hoogte gehouden, omdat iedereen wist dat dit 
snel uit de hand kon lopen (Interview Salm 2009). 

In een poging om escalatie een halt toe te roepen en vooruit te 
komen organiseert stadsdeelvoorzitter Salm op 15 juni 1994 een 
publieke participatiebijeenkomst in het stadsdeelkantoor. Deze 
gelegenheid valt samen met een protestmars van de Turkse 
gemeenschap en veel meer mensen komen naar de bijeenkomst 
dan door het college werd verwacht. De gereserveerde ruimte 
blijkt veel te klein om iedereen toe te laten. Op basis van een 
inschatting of men lid is van de Aya Sofya moskeevereniging 
worden mensen selectief toegelaten door het college. Niet alleen 
leidt dit tot veel woede en frustratie onder de Turkse gemeen-
schap, er komt ook vanuit de oppositiepartijen in het college 
veel kritiek op deze gang van zaken. Kees Steeman, toenmalig 
oppositielid in de stadsdeelraad voor GroenLinks:
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Wij komen eraan en het staat al helemaal vol met mensen. En 
Freek Salm staat bij de deur en zegt tegen sommigen: jou laat 
ik er niet door. Wat blijkt? Dat ’ie met Üzeyir de afspraak had ge-
maakt om met tien of twintig mensen van Aya Sofia bijeen te ko-
men. En alles wat maar enigszins voor een deel als Turk doorging 
hield ’ie bij de deur tegen. Wij vonden dat een heel slecht selectief 
beleid. Wij vonden dat een vorm van discriminatie en dat hebben 
wij ook uitgesproken. Dat is ons op een motie van wantrouwen of 
afkeuring of weet ik ook wat komen te staan (Interview Steeman 
2009).

 
Het college erkent het falen van de bijeenkomst en stelt voor om 
een nieuwe bijeenkomst te organiseren in de grote zaal van Mar-
canti. Tegelijkertijd bereidt het stadsdeel een onteigeningsproce-
dure van het perceel voor. De moskeeorganisatie organiseert een 
nieuwe mars in oktober 1994 waar een petitie aan Salm wordt 
overhandigd, met het argument dat de Turkse gemeenschap 
met haar laatste geld de grond heeft gekocht en daarmee dus het 
recht heeft verworven met de grond te doen wat zij wil. Kabak-
tepe zegt hierover: 

We waren ondertussen goed mondig geworden. We hadden 
gedurende deze tijd steeds contact met Freek Salm, maar hij was 
kortaf en bot. ‘We waren toch samen in onderhandeling over een 
stukje grond voor jullie?’ reageerde hij verbaast, refererend naar 
een voorstel om ons een gebied te geven bij de snelweg. […] 
Freek Salm heeft veel fouten gemaakt door zijn persoonlijke 
betrokkenheid bij het conflict. Hij dacht alleen maar aan hoe 
hij ‘die Turken weg kon krijgen,’ terwijl wij ons vasthielden aan 
ons doel de Turken mondiger te maken. Dit botste. Er waren 
aanvallen, maar het bleef steeds op een menswaardige manier. 
We bleven steeds maar inspreken bij vergaderingen op het stads-
deelkantoor, als uiting van onze wil om te spreken (Interview 
Kabaktepe 2011).
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DEEL II
Waarin betrokkenheid van nieuwe actoren een 
doorbraak mogelijk maakt door tegelijktijdig 
buitengewone onderhandelingen en ‘normaal’ 
conflict aan te gaan, wat leidt tot het ontwerp 
van de mooiste moskee in Nederland

een nieuwe strategie van een nieuwe  
stadsdeelvoorzitter: april 1995

Tussen 1995 en 1998 bieden verschillende ontwikkelingen 
een mogelijkheid te ontsnappen aan verdere escalatie. Nieuwe 
actoren worden geïntroduceerd door personele veranderingen 
binnen zowel de Turkse organisatie als het college, die belang-
rijke sleutelrollen gaan spelen doordat ze in staat zijn elkaar op 
nieuwe manieren te benaderen.

Eerst trekt Salm zich terug als stadsdeelvoorzitter, verantwoor-
delijkheid nemend voor het grote financiële tekort waarmee het 
college geconfronteerd werd. PvdA voorzitter Henk van Wave-
ren wordt stadsdeelvoorzitter van De Baarsjes. Hij zal herkozen 
worden bij de stadsdeelraadverkiezingen in 1998.

Kabaktepe herinnert zich hoe hij Van Waveren in de wandel-
gangen van het stadsdeelkantoor eens vroeg: “Wat ben jij nu als 
[PvdA] partij voor mij?”2 (Interview Kabaktepe 2011). Kabaktepe 
merkte ook meteen dat Van Waveren “totaal anders” dan zijn 
voorganger was als stadsdeelvoorzitter:

Met hem konden we constructief praten, maar hij eiste ook wel 
dat we onze afspraken nakwamen. Dat was een belangrijke 
handreiking aan ons. We hebben een aantal keer heel korte ge-
sprekjes gehad, die mij de indruk gaven dat Henk wel open stond 
voor een gesprek (Interview Kabaktepe 2011).

2  De PvdA krijgt van oudsher de meeste Turkse stemmen in Amster-

dam. 
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Van Waveren past in het conflict een radicaal andere tactiek toe 
dan Salm, een techniek gebaseerd op onderhandeling en commu-
nicatie in plaats van confrontatie. Hij zegt over de tijd dat hij net 
stadsdeelvoorzitter werd: 
Ik dacht: eerst maar eens beginnen met de-escaleren, want het 
is een tijdbom. En ik dacht toen: er lopen een heleboel juridische 
procedures, dat is mooi, want dat kanaliseert een hele hoop. Dus 
de werking van de rechtsstaat, laat die maar lekker werken. We 
kunnen heel veel van die conflicten kanaliseren naar de juridische 
kant (Interview Van Waveren 2009).

De ene rechtszaak volgt op de andere. In het begin schakelt de 
Turkse gemeenschap de bekende advocaat Bram Moszkowicz 
in, maar ze blijven zaken verliezen. Pas wanneer het ACB-Ken-
niscentrum de top van de organisatie adviseert om een andere ad-
vocaat in te schakelen, namelijk Niels Koeman, gespecialiseerd 
in ruimtelijke ordening, beginnen ze zaken te winnen. 

Hoewel het college dus verschillende zaken verliest, ervaart 
Van Waveren dit als een positief proces. Het ‘normaliseert’ het 
conflict binnen de grenzen van het juridische domein, waardoor 
Van Waveren de mogelijkheid heeft om de situatie opnieuw te 
bezien, zonder de dreiging van onverwachte aanvallen in een es-
calerend proces, waarin onduidelijk is tegen wie er nu eigenlijk 
gevochten wordt.

Bovendien positioneert het college zich in het juridische domein 
als tegenstander, maar wel een tegenstander die dezelfde taal 
spreekt. Binnen het juridische kader van de publieke rechtsza-
ken lijken Milli Görüş en het college veel meer gelijkwaardig 
dan voorheen. Zoals Paul Scheffer zegt:

Karacaer zei: het feit dat wij couchette voerden tegen de gemeente 
en dat ook nog eens wonnen is eigenlijk zo’n eye-opener. Ook 
over de werking van de democratie en de rechtsstaat. In Turkije is 
het eigenlijk ondenkbaar dat je als een beweging als Milli Görüş 
couchette tegen de overheid zou voeren en dat ook nog eens zou 
winnen (Interview Scheffer 2009).
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een progressieve turk als directeur van  
milli görüş: 1998

In 1997 splitst Milli Görüş zich op in een zuidelijke tak onder 
de naam Nederlandse Islamitische Federatie en een noordelijke 
tak, voornamelijk gericht op Amsterdam, onder de naam Milli 
Görüş Noord-Nederland. Ismail Erygit is voorzitter en zakenman 
Üzeyir Kabaktepe is vicevoorzitter van MGNN. Kabaktepe is 
ook directeur van vastgoedbedrijf Manderen B.V., waarvan de 
verschillende moskeeën aandeelhouder zijn. 

Deze splitsing wordt in de politiek en in de media gezien als 
een positieve ontwikkeling in het verhaal rond het RIVA terrein, 
omdat aangenomen werd dat de noordelijke tak brak met het 
zuiden omdat zij hen te orthodox vonden – of: het zuiden vond 
het noorden te progressief. Milli Görüş mocht in Duitsland 
dan als criminele organisatie te boek staan, in de ogen van de 
Amsterdamse politici werd met deze splitsing bewezen dat de 
organisatie heel erg Amsterdams was: liberaal en progressief. 
Ze konden zich voorstellen met een dergelijke partij tot overeen-
stemming te komen. Kabaktepe zegt over deze periode:

Ik was een soort omgekeerde Pim Fortuyn, of Geert Wilders, of Ayaan 
Hirsi Ali.3 Mijn verhaal was totaal anders dan wat zij verwachtten. 
Ik was vrijwel elke dag in het nieuws, om een gezicht te geven aan 
de net opgerichte landelijke stichting Milli Görüş Noord Nederland. 
MGNN werd zo groot dat ik in de media in wezen voor alle moslims 
sprak. Dit kostte te veel tijd. Toen is Hacı Karacaer erbij gekomen als 
directeur (Interview Kabaktepe 2011).

De positieve stemming wordt versterkt wanneer Karacaer, een 
‘moderne’ man zonder voorgeschiedenis in de beweging maar 
met ervaring in de lokale PvdA afdeling, aangewezen wordt als 
directeur in 1998:

Karacaer is dus in hele korte tijd uitgestegen boven zijn status als 
woordvoerder die namens een bepaalde achterban sprak, en is 
eigenlijk een soort autonome figuur geworden die op een gegeven 

3  Alle drie bekende rechtse politici die waarschuwden voor de groei-

ende invloed van de Islam in Nederland. 

UvA_Moskeeën_v02.indd   32 28-01-13   11:50



33

moment ook het bekende Nederlanderschap kreeg, als een cele-
brity. Als er ergens iets over de Islam was; “ah, dan gaan we dat 
even aan Karacaer vertellen! (Interview Sunier 2009)

Karacaer zegt zelf over de organisatie:

In Milli Görüş Noord Nederland werd in rap tempo Nederlands 
gesproken. Al die mensen die tot dan toe op de eerste rij zaten 
en het voor het zeggen hadden, die spraken geen Nederlands en 
verdwenen allemaal een beetje naar de achtergrond (Interview 
Karacaer 2009).

Van Waveren beleeft deze periode als keerpunt:

Maar dat is belangrijk, 1998, toen kwam Hacı Karacaer. Toen 
kwam er een hele dimensie bij, die er daarvoor veel minder in had 
gezeten. En dat was met een Islam die open staat voor de samen-
leving en die probeert zich op een gezonde manier, spanningsvol, 
maar wel gezond, te verhouden tot alles wat er in die samenleving 
gebeurt. Je haalt die samenleving binnen. Je sluit hem niet uit. 
Dus dat was waanzinnig interessant, want dat was waar men 
in de stad op aan het wachten was (Interview Van Waveren 
2009).

geheime onderhandelingen met de 
woningbouwcorporatie: juli 1998

In 1998 vindt een ontmoeting plaats tussen Frank Bijden-
dijk, directeur van woningbouwcorporatie Het Oosten,4 en de 
toenmalige directeur van het ACB Kenniscentrum die Milli 

4  Woningbouwcorporaties in Nederland zijn semipublieke vastgoed-

ontwikkelaars met een sociale oriëntatie. Ze voorzien in sociale woning-

bouw en zijn, met hun grote aandeel in het stedelijk vastgoed, cruciale 

partners in ontwikkelingsprojecten. Ze genieten een zekere mate 

van onafhankelijkheid en ontwikkelen ook private woningbouw. Het 

merendeel sociale woningaanbod en een groot aantal private panden 

in Amsterdam is in bezit van een aantal woningbouwcorporaties. Deze 

beschikken dan ook over veel middelen en zijn daarom belangrijke 

partners voor lokale raden. 
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Görüş eerder had geadviseerd een nieuwe advocaat in de arm te 
nemen. Hij vertelt Bijdendijk over het conflict tussen de Turkse 
organisatie en het college en vraagt of Bijdendijk, die eerder met 
succes in De Baarsjes een Turks drugsdealer gebied had aange-
pakt, wil overwegen zich in de zaak te mengen. Bijdendijk ziet 
mogelijkheden in de zaak en spreekt met Kabaktepe:

We hebben toen een half uur gesproken. Frank was iemand die 
met briljante ideeën kon komen: hij tekende wat lijnen op een 
vel papier, en daar was ineens de Westermoskee! Zeer creatief, 
niet aarzelend. Dus ik zei: ‘Wat wil je hebben? Ik wil zaken met 
je doen.’ Frank antwoordde: ‘Schrijf mij officieel een brief, dan 
neem ik die mee naar het stadsdeel, naar Henk van Waveren 
(Interview Kabaktepe 2011).

Met die brief gaat Bijdendijk naar Van Waveren: 

Ik vroeg hem of ik eens kon langskomen om te praten. Hij zei dat 
er een spannende situatie was, de hele stadsdeelraad staat op zijn 
kop en niemand wil nog maar één Turk zien – bij wijze van spre-
ken. ‘Jij mag wel komen, maar dan onder vier ogen. Ik laat je zelf 
door de achterdeur naar binnen’ (Interview Bijdendijk 2009).

Van Waveren staat open voor de suggesties die Bijdendijk deed, 
maar zegt dat hij Kabaktepe niet kan ontmoeten. Hij moet 
met eer en geweten aan zijn raad kunnen zeggen dat er geen 
sprake is van overleg met Milli Görüş, maar wil wel alvast met 
Bijdendijk om de tafel zitten, zodat ze het concrete plan van de 
Westermoskee naar buiten konden brengen op het moment 
dat er genoeg steun voor is. Hiervoor verwerft Van Waveren in 
deze periode alvast steun bij Job Cohen en andere mensen in de 
gemeenteraad (Interview Bijdendijk, Karacaer & Van Waveren 
2011).

Terwijl de relatie tussen De Baarsjes en Milli Görüş officieel nog 
vijandig is en publiekelijk in de rechtsgang wordt uitgevochten, 
wordt deze ‘genormaliseerde’ fase benut om nieuwe omgangs-
vormen te ontdekken. Geheime, vertrouwelijke onderhande-
lingen vinden in private sfeer plaats tussen de hoofdrolspelers, 
waarbij Bijdendijk de rol van mediator op zich neemt en 
berichten tussen de partijen – die elkaar nooit direct spreken – 
overbrengt. 
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Met de komst van Bijdendijk, zo herinnert Karacaer zich, lukt 
het zowel de gemeente als de Turkse vereniging om op een 
andere manier naar het probleem te kijken:

Wij wilden daar iets moois hebben, maar wij waren niet in staat 
om dat te vertalen naar concrete plannen. In alle gesprekken 
wilde Kabaktepe van de hal een sporthal maken door een beetje te 
renoveren, en de rest zou alles bij het oude blijven. Dat was voor 
de gemeente onacceptabel. Die hadden andere plannen, grote 
projecten, want het stadsdeel was toen al heel erg in de picture 
(Interview Bijdendijk, Karacaer & Van Waveren 2011).

Van Waveren zegt over de onderhandelingen: 

Frank hoefde er niets op te verdienen, die deed wat, die leverde 
in. Ik leverde in, nam hele grote risico’s. Want voor hetzelfde geld 
sta je op straat na drie jaar, of na vijf jaar. Dat weet je nooit. En 
Üzeyir nam grote risico’s. Doordat we die risico’s namen, kregen 
we een hechte band (Interview Van Waveren 2009).

Coos Hoebe, toenmalig raadslid in De Baarsjes, zegt over de 
positie Van Waveren:

Hij heeft daar eigenlijk zijn hele politieke gewicht achter gezet. 
Voor een gedeelte zijn politiek lot aan verbonden (Interview 
Hoebe 2009).

De nauwe band die ontstaat was mogelijk door enerzijds de 
geheime onderhandelingen, waarin de complexe gedeelde 
geschiedenis tijdelijk buitenspel kon worden gezet, en ander-
zijds het genormaliseerde conflict, waardoor Milli Görüş zich 
kon positioneren als waardige partij die gelijkelijk integratie 
en tolerantie nastreeft. De drie mannen – Henk van Waveren, 
Üzeyir Kabaktepe en Frank Bijdendijk – kunnen nu beginnen 
te denken over radicaal nieuwe oplossingen, nieuwe opties die 
eerder ondenkbaar waren. 

de mooiste moskee van nederland: 1998-2000

Hoewel het veranderen van de oude garage in een moskee 
eerder onbespreekbaar had geleken, vindt Bijdendijk dat ze niet 
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slechts moeten richten op het gebruik van de garage als moskee; 
de garage moet gesloopt worden om de mooiste moskee van 
Nederland te kunnen bouwen. Bijdendijk was diep onder de 
indruk geraakt van de moskeeën die hij had gezien in Istanbul 
en vertelt:

Mijn voorstel is dat we hier op dit terrein de mooiste moskee van 
Nederland gaan bouwen. Dat was een belangrijke sleutelzin. 
Toen keek hij [Van Waveren] mij aan en zei: ‘Ga jij daar achter 
staan?’ en ik bevestigde dat. ‘En ga je dat ook echt doen?’ vroeg 
hij, waarop ik wederom ja zei. Hij zei dat hij het een goed idee 
vond. Er was dus een enorme ‘klik,’ begrijp je? […] Dit bood een 
opening, een heel nieuw gezichtspunt. En verrassend vond hij het 
ook, hij had er helemaal niet aan gedacht, ‘De mooiste moskee 
van Nederland’ (Interview Bijdendijk 2009).

En volgens Van Waveren: 

Als je iets mooi maakt en er uitstraling aan geeft, daar ligt de 
sleutel (Interview Van Waveren 2009).

Bijdendijk legt uit dat hij de oplossing van “de mooiste moskee” 
bedacht waar hij bij zat en dat hij het ook helemaal niet van tevo-
ren had kunnen verzinnen, omdat je dergelijke dingen pas kunt 
bedenken als je in de knoei zit:

Er zijn allerlei mensen geweest die op zijn Amsterdams hebben 
geprobeerd een compromis te vinden. Dat is een cultuur hier 
in Amsterdam en daar wordt is misselijk van. Dus het was ook 
helemaal niet mijn bedoeling om een compromis te gaan vinden 
(Interview Bijdendijk, Karacaer & Van Waveren 2011).

De drie mannen worden geconfronteerd met veel obstakels, zo-
als protest tegen de hoogte van de minaret en problemen met de 
financiering, maar ze zijn als groep steeds in staat deze proble-
men het hoofd te bieden. Bijdendijk zegt over deze periode: 

Omdát we zo’n mooi plan hadden, snap je? Dat is een enorme 
motor (Interview Bijdendijk 2009).
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En ook:

Dus het was geen compromis. Het was gewoon een goed idee, 
begrijp je? De mooiste moskee van Nederland. Achteraf gezien 
zijn het gouden woorden geweest. Daarmee zet je iedereen op een 
ander been: wij zitten hier niet in een conflict, maar wij gaan 
gewoon het allermooiste doen wat we maar kunnen bedenken. 
Dan krijg je een totaal andere focus. […] 
Dan wordt iets negatiefs ineens iets positiefs. Dan zeg je: ‘Ver-
domme, daar gaan we voor.’ Dat is het begin geweest (Interview 
Bijdendijk, Karacaer & Van Waveren 2011).

Aangezicht moskee vanaf de gracht

de “westermoskee” als symbool van  
religieuze tolerantie: november 2000

Op initiatief van Bijdendijk worden de Frans-Joodse architecten 
Marc en Nada Breitman gevraagd de moskee te ontwerpen. 
Aanvankelijk ontmoetten de architect en de directeur van de wo-
ningbouwcorporatie elkaar informeel om enkele eerste schetsen 
te bespreken (Interview Roose 2009). De naam van de moskee 
wordt gewijzigd van “Aya Sofya” (de naam van de moskeevereni-
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ging die het gebouw in gebruik zou nemen) in het Nederlandse 
“Westermoskee.” 

Tijdens dit proces is Kabaktepe niet tevreden met de eerste 
tekeningen en introduceert hij verschillende moskeeontwer-
pen aan de architecten, die hij zelfs mee neemt op studiereis 
naar Istanbul (Interview Roose 2009). De moskeevereniging is 
bereid samen te denken met de woningbouwcorporatie en de 
architecten. Hoebe zegt hierover:

Ik zie het als een teken van bereidheid tot een compromis van Aya 
Sofya, die op een goede manier hier eigenlijk dat doel wilde be-
reiken. Dat de gemeenschap een goede plek krijgt in het stadsdeel 
hier (Interview Hoebe 2009).

In de woorden van de architecten moet de moskee een ‘mo-
nument’ voor de gemeenschap worden, zowel voor de Turkse 
als voor alle andere bewoners van het stadsdeel, vanwege de 
schoonheid ervan:

Als de omgeving prettig is en de mensen het monument en de 
andere gebouwen accepteren en zich er goed bij voelen, is er geen 
reden om boos te zijn (Interview Breitman 2009, vertaling FJ).

De moskee – deels geïnspireerd door de Amsterdamse School-
stijl uit de buurt en deels door de klassiek Ottomaanse archi-
tectuur – begint nu een symbool van integratie, emancipatie 
en religieuze tolerantie te worden, juist in een periode waarin 
vertrouwen in de multiculturele samenleving aan het afnemen 
is Iedereen zou deze ontwikkelingen omarmen, en dat doen ze 
ook. Van Waveren zegt over deze periode:

Zwaar onderhandeld nog met elkaar. Alles afgedicht en toen, dat 
was ontzettend leuk, was het punt hoe we ervoor zorgden dat we 
een momentum creëerden, waarbij mensen er meteen voor zou-
den gaan. Dat de mindset meteen goed was. Dat er niet meteen 
oppositie was, maar dat meteen iedereen zei: ‘Ja, dit willen we! 
Dat gaan we doen.’ Dus, nou, dat is leuk, dat is toch een kwestie 
van karakter. Frank en ik zaten daar hetzelfde in. En Üzeyir 
ook, als ondernemer. In november 2000 hebben we in de ruimte 
van Aya Sofya, op het RIVA-terrein, het plan gepresenteerd. 
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Driedimensionaal geprojecteerd op het scherm. Driedimensio-
naal. Dus er was een presentatie gemaakt door een bureau dat de 
zaken voorstelde alsof het al stond, je kon er doorheen lopen. En 
mensen hadden het gevoel van ‘ja, nou dit is de buurt waar ik wel 
in wil wonen, dit is mooi, dit is goed.’ Dus die bijeenkomst, ergens 
19 november 2000 staat me bij, daar zat waanzinnig veel goede 
energie in (Interview Van Waveren 2009).

Ook Karacaer zegt hierover:

Het was ook liefde op het eerste gezicht. Zodra mensen het zagen 
zeiden ze: dit moet het worden. We hadden een 3D ontwerp laten 
maken. Een korte animatie. Dan kan je gewoon in het gebouw 
lopen. Op een gegeven moment waren wij zo professioneel, onze 
boodschap, dat zij ons gewoon serieus namen (Interview Kara-
caer 2009).

Hij zegt verder:

In Rotterdam was ook een moskeebouw aan de gang, maar die 
deden alles met hun rug naar de samenleving. Terwijl wij juist 
hand in hand met de samenleving stonden. Er gebeurde van alles. 
Bijvoorbeeld het herdenken van vier mei. Het was ook bijzonder 
dat dat in het Aya Sofya kon. […] Onze bijeenkomsten waren ont-
zettend beroemd. Iedereen kwam er samen eten en dan in debat. 
Wij wisselden ook ideeën uit. Mensen zoals Paul Scheffer waren 
er kind aan huis. Maar de media liep ook vrij rond. Iedereen was 
blij (Interview Karacaer 2009).

Terugkijkend op de periode zegt Van Waveren verder:

[In november] 2000 sloeg het dus om, nadat die overeenkomst 
was getekend […]. Van conflict naar coöperatie, van lelijke oude 
troep naar iets heel moois, waar mensen in geloofden. En van een 
islam die heel erg gesloten is, of een groep die heel erg gesloten is, 
naar een groep die heel open staat. Dus alles veranderde van het 
ene naar het andere. Dus die ingrediënten waren er (Interview 
Van Waveren 2009).

Bijdendijk verklaart zijn enthousiasme voor het project:
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Later ben ik op mijn vingers getikt door de minister, die zei: 
‘Luister eens, meneer Bijdendijk, je gaat toch geen moskee bou-
wen hoop ik?’ ‘Nee, ik ga hem niet zelf bouwen, ik zorg dat ‘ie 
gebouwd kan worden, begrijp je.’ Het is natuurlijk niet de taak 
van een corporatie om een moskee te bouwen. Waarom gaat de 
directeur van een corporatie zich dan toch daarvoor inzetten? 
Dat was om deze reden: ik vind het wel op onze weg ligt als maat-
schappelijke onderneming om de integratie tussen twee culturen 
die heel belangrijk zijn in Amsterdam met elkaar in verbinding 
te brengen. Dat heeft mij al die tijd ook overeind gehouden om het 
door te zetten (Interview Bijdendijk, Karacaer & Van Waveren 
2011).

uitdagingen overwinnen en bouwen  
aan vertrouwen : 2000-2004

Het vertrouwen groeit binnen deze bijzondere samenstelling. 
De drie mannen, die tot voor kort niet eens konden praten 
over de kleinste kwestie, ontwerpen nu de mooiste moskee van 
Nederland. Deze vertrouwensband wordt sterker naarmate meer 
obstakels worden overwonnen. Aldus Van Waveren:

Met elkaar hadden we toppen en diepe dalen, maar dat deden we 
allemaal samen (Interview Van Waveren 2009).

Kabaktepe voegt toe:

Er ontstond een hechte driehoeksverhouding. We onderhandelden 
over elke centimeter van het project. We waren echte vrienden 
geworden, we deelden momenten zoals de moord op Theo van 
Gogh5 (Interview Kabaktepe 2011).

Een van de belangrijkste obstakels is het meningsverschil tussen 
het college en de Turkse organisatie over de ruimtetoewijzing in 
het nieuwe complex. Hierover zegt Van Waveren:

5  Theo van Gogh was een beroemde filmmaker die in 2004 in Amster-

dam op straat was vermoord.
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We gaan het bestemmingsplan aanpassen. We gaan de Aya 
Sofya voor een deel haar zin geven. Namelijk, we schuiven van 
duizend meter maatschappelijke voorziening naar tweeduizend, 
de bedrijven van tweeduizend naar duizend en de rest is woning-
bouw. Dat was het compromis. En dat zat er vanaf het begin af 
aan ook feitelijk in. Die overeenkomst was heel belangrijk, want 
ik moest natuurlijk politieke steun verwerven en ik kon dat alleen 
maar verwerven door niet de discussie aan te gaan, maar door 
te zeggen: ‘dit is het en niks anders’ (Interview Van Waveren 
2009).

Marie-Louise Boel, voormalig wethouder onder stadsdeelvoorzit-
ter Freek Salm, is tegen de plannen en organiseert een cam-
pagnegroep onder de naam Buurtvereniging Oude RIVA Terrein 
(BORT). Volgens Boel is het probleem met deze moskee dat 
het de hele buurt zal overschaduwen (Interview Boel 2009). Er 
bestaat veel wantrouwen tussen BORT en het college. Boel zegt:

Mensen willen best betrokken zijn en zijn bereid dingen te doen 
of af te zien, als het maar ergens toe dient. Als je alleen maar het 
gevoel hebt dat ze toch niet luisteren en toch doen waar zij zin in 
hebben, dan kun je mensen ook niet zover krijgen dat ze nog iets 
willen doen of meedenken. Zij denken: ‘Het maakt toch niet uit.’ 
[…]
Gewoon het feit dat wij vrij serieus met iets bezig zijn en serieus 
willen helpen, meedenken, en dat zij ons dan niet serieus nemen. 
Meer als een stelletje zeurtypes bij elkaar, dat vervelende clubje 
waar wij zo snel mogelijk vanaf moeten. Dat vind ik heel frustre-
rend (Interview Boel 2009).

Terwijl BORT constant protesteert tegen de moskee – met name 
tegen de hoogte van de minaret en het verlies van een aantal 
huizen – door bezwaren tegen de plannen aan te tekenen, wordt 
de zaak in 2006 formeel beslecht in arbitrage procedure.

Een derde obstakel, de financiering van de bouwkosten, wordt 
overwonnen door opnieuw als solidaire groep te handelen. 
Omdat Milli Görüş alleen niet in staat is de lening te krijgen 
voor de moskee, werkt de woningbouwcorporatie mee aan een 
deal waarbij zij ervoor garant staan dat Milli Görüş de bank zou 
kunnen terugbetalen.
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Als de huizenmarkt in 2001 in elkaar stort stemt Bijdendijk 
ermee in de geplande appartementen te veranderen in sociale 
woningbouw, in plaats van ze op de vrije huurmarkt aan te bie-
den. Dit betekent de financiële redding van het project en blijkt 
bovendien een impuls voor de samenwerking: 

Toen heb ik voorgesteld om een bestuursgroep in te stellen, en 
wel met drie partijen, namelijk Kabaktepe, of Milli Görüş, het 
stadsdeel – Henk van Waveren – en ikzelf. We zaten in een lichte 
impasse wat geleid heeft tot een nieuwe aanpak. In het begin 
hebben we elkaar om de twee weken ontmoet. Dat heeft enorm 
geholpen, omdat we daardoor rechtstreeks met elkaar konden 
praten, rechtstreeks aan tafel. De moeilijke knopen konden wor-
den opgelost aan de bestuursgroepvergaderingstafel (Interview 
Bijdendijk 2009).

De Westermoskee wordt voor het college nog belangrijker na 11 
september 2001, tegen de achtergrond waarvan een moderne 
en toegankelijke Islam die aan de zijde van de overheid samen-
werkt zeer gewenst is. Een multicultureel succesverhaal wordt 
eveneens belangrijker in Amsterdam na de moord op filmma-
ker en criticus Theo van Gogh in november 2004 – een moord 
die snel veroordeeld wordt door Milli Görüş en met name door 
directeur Hacı Karacaer. In deze bijzondere omstandigheden 
betreft het conflict niet langer een ruimtelijke kwestie over een 
perceel, maar gaat het over het aantonen van het succes van een 
multiculturele buurt (De Baarsjes) of zelfs stad (Amsterdam).

In 2000 wordt tot bouw van de Westermoskee in een uitvoe-
ringsovereenkomst tussen de betrokken partijen besloten, waar-
mee in 2002 door het stadsdeel wordt ingestemd en in 2003 
door de centrale stad.

De Turkse gemeenschap moet de garage ontruimen in afwach-
ting van de moskee en om ruimte te maken voor de ontwik-
keling van het RIVA-terrein. Tot de Westermoskee gereed zal 
zijn wordt in 2004 een gebouw aan de nabijgelegen Postjesweg 
betrokken als tijdelijke gebedsruimte. Dit specifieke pand is in 
bezit van Het Oosten. 
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de grond-deal: december 2005

Een belangrijk fundament van het nieuwe plan is de erfpacht-
constructie uit 2005, een bijzondere oplossing voor het onver-
mogen van de Turkse organisatie de moskee te financieren. 
De Turkse organisatie had onvoldoende beschikking over 
benodigde financiële middelen, omdat Nederlandse banken de 
bouw van een moskee niet wilden financieren. Kabaktepe zegt 
hierover: 

Ook toen bleek Frank Bijdendijk weer een meester in het oplossen 
van problemen. Hij stelde voor om de grond van het RIVA terrein 
te verkopen aan de gemeente Amsterdam en het dan terug te ne-
men in erfpacht. Dit was de ‘grond-deal’ van 2 miljoen, die vaak 
is uitgelegd als ‘subsidie.’ Het was echter de enige oplossing om 
het project niet te laten stranden. Niemand wilde dat het project 
zou stranden, want de Westermoskee was het symbool geworden 
voor de democratische Islam in Nederland. Het ging niet alleen 
om stenen, maar om het hele proces (Interview Kabaktepe 
2011).

Als weer een nieuwe, innovatieve, oplossing voor een uitzon-
derlijk probleem en binnen de context waarin de Westermoskee 
een belangrijk symbool is van tolerantie en multiculturalisme 
in Amsterdam, is de erfpachtconstructie een volkomen logi-
sche oplossing. Nader beschouwd biedt de erfpachtconstructie 
echter de mogelijkheid aan de lokale overheid om de bouw van 
een moskee te steunen, wat door sommigen tegen het licht van 
de scheiding tussen kerk en staat in twijfel wordt getrokken. 
Mogelijk zou dit controversieel geweest zijn, ware het niet dat de 
drie mannen het als logische oplossing voor een daadwerkelijk 
probleem presenteren. 

De grond-deal steekt als volgt in elkaar: de Turkse organisatie 
verkoopt de grond aan het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Am-
sterdam (OGA) van de centrale stad, die het op haar beurt deels 
in erfpacht uitgeeft aan Het Oosten om huizen te realiseren en 
deels terug aan Milli Görüş om de moskee te bouwen. Het is in 
Amsterdam gebruikelijk dat de stad als grondeigenaar optreedt 
en deze vervolgens in erfpacht uitgeeft aan derden, zoals wo-
ningbouwcorporaties, bedrijven of personen. De gebruiker is 
dan eigenaar van gebouwen op de grond.
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Nadat duidelijk wordt dat er geen financier gevonden kan 
worden voor de moskee, omdat dat geen verkoopbare vastgoed 
is, steunt de gemeente Milli Görüş door in de constructie van de 
grond-deal meer dan de normale marktprijs te betalen voor het 
RIVA terrein. Op indirecte wijze steunt de stad zo de organisa-
tie. 

De grond onder de moskee was natuurlijk geen rooie rotcent 
waard, want een moskee is geen verhandelbaar object. Dus dat 
was een geste, waarbij het er eigenlijk op neer kwam dat de ge-
meente bereid was te financieren (Interview Bijdendijk 2009).

Andere argumenten voor de stad om de erfpachtconstructie aan 
te gaan zijn angst dat andere (islamitische) geldschieters anders 
betrokken zouden raken bij het project, of dat de grond uitein-
delijk onteigend zou moeten worden door de gemeente. Dit zou 
funest zijn voor de goede betrekkingen in het stadsdeel. Op 19 
december 2005 wordt het eigendom van het terrein overgedra-
gen aan de stad, onder de voorwaardelijke clausule dat uiterlijk 
op 31 december 2009 een onherroepelijke bouwvergunning 
verleend is. 
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De grond-deal: Nadat Manderen B.V. het RIVA-terrein van Athlon Holding N.V. (1) 

verwerft, koopt de stad de grond van Manderen B.V. (2) en geeft hiervan een deel in 

erfpacht uit aan woningbouwcorporatie Het Oosten om huizen te bouwen, en een 

ander deel terug aan Manderen B.V. om de moskee te bouwen, resulterend in het 

nieuwe Piri Reis Plein.
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DEEL III
Waarin de actoren opnieuw veranderen en 
verschillende gebeurtenissen een snelle en 
onvermijdelijke teloorgang van het project 
teweegbrengen

problemen in het paradijs: 2005-2006

Tegen het einde van 2005 realiseert Van Waveren zich dat hij 
het tempo van het proces moet verhogen. De bestuursgroep had 
net de zaak over de minarethoogte gewonnen en een oplossing 
gevonden voor het financiële probleem, maar hij merkt dat 
Kabaktepe zich opmerkelijk gedraagt:

Het college besloot dat in november 2005, geloof ik. Dus toen had 
ik zoiets van ‘geregeld.’ Het geld is geregeld. Het is klaar. De of-
ferte kan getekend worden, er kan gebouwd worden. 

Maar toen begon Üzeyir heel vreemd te bewegen. Die wilde dat 
ik ging praten met de Duitse Turken. Die wilde dat ik tegen die 
Duitse Turken ging zeggen ‘handen af van dit project, want als 
je dit doet, maak ik er zelf een einde aan.’ Die kon dus de druk 
van de Duitse Turken niet meer weerstaan. De Duitse Turken 
hadden mensen om hem heen weggekocht, gewoon een imam 
een auto van de zaak gegeven, een inkomen van 5000 euro, hup 
naar Duitsland, dus die knaap hebben ze gewoon weggekocht. Ze 
begonnen te stoken, de jonge mensen vonden dat Üzeyir nu wel 
oud genoeg was om af te treden. De jonge Turken wilden ook een 
kans krijgen om te besturen, vonden dat ’ie ze in de weg stond, 
begonnen te stoken. Dus z’n positie werd zwaar bedreigd, maar 
hij bagatelliseerde dat naar mij. Hij was daar niet expliciet in 
(Interview Van Waveren 2009).

Niet alleen staat de toekomst van Kabaktepe binnen Milli Görüş 
op de tocht, ook de positie van Hacı Karacaer is onzeker. Kabak-
tepe zelf zegt over de situatie:

UvA_Moskeeën_v02.indd   46 28-01-13   11:50



47

Het bleek toen bovendien ook dat Keulen het niet eens was met 
de koers van Milli Görüş Noord Nederland. Hacı hield een 
verhaal bij het homomonument, wat een aanleiding was voor 
Keulen om te protesteren. Er ontstond een kloof tussen Keulen en 
Nederland. Op een bepaald moment ging Hacı naar Berlijn. Dit 
werd geïnterpreteerd als het binnendringen van ‘hun terrein.’ Het 
ging niet meer om geld, maar Keulen gebruikte het geld om Milli 
Görüş Noord Nederland het leven zuur te maken. We moesten 
beloven ons niet te mengen in de Duitse politiek, maar Hacı werd 
steeds in Duitsland uitgenodigd. Hij ging ook naar Oostenrijk, de 
Canadese TV kwam langs bij mij, evenals de Australische en de 
BBC, en Amerikaanse universiteiten.

Duitsland was boos. Ze stuurde steeds weer nieuwe regels: we 
mochten niet meer praten over homo’s et cetera. Duitsland wilde 
Hacı weg hebben. Er kwamen dreigementen. 

Ik wist niet wat ik moest doen; het maakte mij treurig en zorgde 
voor veel problemen, ook fysieke problemen. Hacı was niet te 
vervangen, maar Duitsland herhaalde de dreigementen dat Hacı 
weg moest (Interview Kabaktepe 2011).

Van Waveren zegt verder:

Hij [Karacaer] was moe van voortdurende aanvallen op zijn posi-
tie, dus de leiding waar ik altijd zaken mee had gedaan, die stond 
op het punt van omvallen. Toen dacht ik van ‘er is maar één echte 
mogelijkheid en dat is de vlucht naar voren. Een eerste steen, hup. 
De bouw starten’ (Interview Van Waveren 2009).

publieke viering van de westermoskee:  
februari 2006

Van Waveren is bang het momentum te verliezen en wil daarom 
dat de bouw snel aanvangt. In februari 2006, vlak voordat hij 
aftreedt als stadsdeelvoorzitter, organiseert hij een officiële 
inauguratie. De eerste steen wordt gelegd door Minister van 
Justitie Piet Hein Donner, onder grote publieke belangstelling 
en omringd door imams, priesters, pastoors en rabbi’s. 
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Bijdendijk herinnert zich:

Begin 2006 hebben ze toen geweldig feest gevierd. Ze hadden een 
circustent afgehuurd, en het was een ontroerend feest. Iedereen 
was ontroerd want er was de Rabbi, die er sprak voor de Koerdi-
sche moslims, uiteraard de Moefti, de Deken van de Katholieke 
Kerk van Noord-Holland en een Protestantse dominee. Dat is dus 
eigenlijk heel bijzonder. Minister Donner was er ook nog. Kwa-
men allemaal praten en hun eer betuigen en vreugde uit spreken 
over het feit dat eindelijk die mooie moskee er kwam (Interview 
Bijdendijk 2009).

Inauguratie van de Westermoskee, 28 februari 2006

De Westermoskee was nu veranderd van een van de felst 
bevochten plekken in de stad, een conflict waar niemand zijn 
vingers aan wilde branden, naar een nationaal symbool van 
tolerantie en integratie. Een voorbeeld van hoe de multiculturele 
samenleving zou moeten werken, en dat dat in Amsterdam ook 
daadwerkelijk kan. 

karacaer verlaat milli görüş: mei 2006.

Ondertussen ontstaat er frictie met het Duitse hoofdkwartier 
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vanwege de aandacht voor Milli Görüş Noord-Nederland als een 
liberale en progressieve organisatie: 

Door het conflict is Amsterdam zo in het centrum van de aan-
dacht komen te staan, zelfs van Milli Görüş Duitsland. Op dat 
moment hadden Milli Görüş Duitsland en Nederlands een be-
hoorlijk conflict met elkaar. En toen heeft Amsterdam gezegd; wij 
gaan niet op jullie zitten wachten (Interview Karacaer 2009).

Als directeur van Milli Görüş spreekt Karacaer overal over de 
organisatie. De splitsing tussen Milli Görüş Noord-Nederland 
zoals vertegenwoordigd door Kabaktepe en Karacaer, maar ook 
de Westermoskee zelf, en het Duitse hoofdkwartier wordt nog 
gecompliceerder als de Duitse organisatie na 11 september op 
een lijst van potentieel terroristische organisaties terecht komt. 
In Duitsland wordt de organisatie in de gaten gehouden door 
politie en geheime dienst, terwijl de Amsterdamse organisatie 
nog steeds goede banden heeft met de overheid. Karacaer is het 
publieke gezicht van Milli Görüş en voorvechter van samen-
werking met de overheid. Hij vertelt over zijn relatie met de 
organisatie:

Ik ben een paar keer ontboden in Duitsland, vanwege mijn activi-
teiten binnen de organisatie. Dan kwamen ze met procedurele af-
spraken. […] Ik heb toen ter plekke gezegd: ‘Jongens, dit heeft niets 
met procedures te maken. Het verschil gaat over hoe wij tegen de 
wereld aankijken. Ik zie deze wereld anders dan zij.’ […] Maar op 
een gegeven moment werd het persoonlijk, het ging niet meer over 
inhoud. Toen heb ik gezegd: ‘Jongens, dan stop ik.’ Het ging over 
mijn salaris, over mijn Koerd zijn, van alles, echt persoonlijke 
zaken (Interview Bijdendijk, Karacaer & Van Waveren 2011).

Bijdendijk zegt hierover: 

Maar je kunt ook zeggen: ‘hij heeft de boel er bijna verziekt.’ 
Want hij was de grote woordvoerder: ‘homo’s in de kerk’ en alles. 
‘Mannen en vrouwen allemaal gelijk.’ Nou ja, dat viel niet goed 
in zijn achterban en hij heeft het toch allemaal zitten vertellen en 
die achterban dacht: ‘Ja jee, doe jij dit goed?’ Dat heeft hij gewe-
ten en toen heeft hij op een gegeven moment gezegd: ‘ik stop ermee 
(Interview Bijdendijk 2009).
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Eind 2005 had Karacaer al aangegeven weg te willen gaan, 
maar Kabaktepe had hem gevraagd aan te blijven tot en met de 
inauguratie begin 2006. Karacaer verlaat de organisatie in mei 
2006:

En daarna gebeurde het gewoon: het was het begin van het einde. 
Het conflict tussen Kabatepe en de rest werd alsmaar groter. Ik 
begrijp Kabatepe. Als je het vijftien jaar voor het zeggen had en 
dan zeggen mensen ineens dat je geen koning meer bent. Ja, je 
aanpassen aan nieuwe situatie. Maar goed, hij heeft dus niet 
gekozen voor ‘oké ik ben niet meer gewenst, dan maar afbouwen.’ 
Maar hij heeft gekozen om blijven, met alle gevolgen van dien. 
Hij dacht: ‘als ik ze als radicale presenteer, dan verdwijnen ze.’ 
Vanaf dat punt is het eigenlijk helemaal achteruit gegaan. Totaal 
stuurloos (Interview Karacaer 2009).

In mei van datzelfde jaar wordt Kabaktepe vervangen als 
vicevoorzitter van Milli Görüş Noord-Nederland, maar blijft hij 
directeur van Manderen B.V.

convenant van onafhankelijkheid:  
september 2006.

Frank Bijdendijk realiseert dat het ontslag van Karacaer en de 
vervanging van Kabaktepe als vicevoorzitter slechts het begin is 
van de ineenstorting van de gehele organisatie, inclusief de Wes-
termoskee zelf. Hij realiseert zich bovendien dat hij zaken heeft 
gedaan met Kabaktepe en Karacaer in de veronderstelling dat zij 
Milli Görüş Noord-Nederland en haar achterban vertegenwoor-
digden, terwijl ze in feite vervreemd waren van hun organisatie.

Toen is er een soort van etterend proces ontstaan binnen Milli 
Görüş, wat zich naar mij toe als volgt manifesteerde: om te begin-
nen werd het bestuur van Aya Sofia afgezet. Dat heeft toen veel 
commotie veroorzaakt en dat heeft ertoe geleid dat het stadsdeel 
en Het Oosten zeiden ‘wacht effe, wij zijn hier begonnen met een 
moskee te bouwen, als het ware met een liberale gedachte, name-
lijk die een rol gaat spelen in de gemeenschap. De moskee wordt 
ook gebruikt om mensen te ontvangen; discussies te voeren; één 
ingang voor mannen en vrouwen; er zijn allerlei, zeg maar, ‘Wes-
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terse’ gedachten daar ingevoerd in het concept van het gebouw en 
het gebruik van het gebouw. En dat nieuwe bestuur was van een 
heel andere snit, was veel conservatiever. Zij zeiden: ‘dat mag al-
leen van ons zijn, daar mag niemand binnenkomen,’ mannen en 
vrouwen moesten weer gescheiden worden, dus het werd wel een 
ander soort moskee eigenlijk. We zeiden ‘ja wacht even, maar zo 
zijn we niet getrouwd, zo zijn we niet met elkaar in zee gegaan’ 
(Interview Bijdendijk 2009).

Bijdendijk heeft in deze nieuwe situatie weinig om op terug te 
vallen: alle zekerheden die hij als onderdeel van het proces had 
aangenomen zijn weggevallen weg en niets duidt nu op een 
soortgelijk voortzetting van het proces. 
In een poging het project te redden stelt hij voor dat er een 
convenant wordt getekend tussen Manderen B.V., Milli Görüş 
Noord-Nederland, stadsdeel De Baarsjes en de woningbouw-
corporatie, waarin de autonomie van de te bouwen moskee ten 
opzichte van de Duitse tak van Milli Görüş wordt verzekerd. Dit 
convenant volgt een eerder ‘Contract met de Samenleving’ dat 
was overeengekomen tussen het stadsdeel, de Ghousia Mashid 
moskee en de Aya Sofya moskee, na de moord op Theo van 
Gogh in 2004. De Westermoskee zal, door de instelling van een 
Raad van Toezicht een liberale moskee blijven en een symbool 
van integratie, broederschap en tolerantie. ACB Kenniscentrum, 
de woningbouwcorporatie en moskeevereniging zullen ieder 
een lid van deze Raad aanwijzen. Het convenant, dat al vanaf 
het begin een controversieel document is, wordt getekend in 
september 2006. 

de vervanging van kabaktepe als directeur 
van manderen: oktober 2006. 

Op dit moment wordt het leiderschap van Kabaktepe openlijk in 
twijfel getrokken door mensen binnen Milli Görüş. Een cruciaal 
twistpunt blijkt de erfpachtconstructie uit 2005 te zijn. Kabak-
tepe zegt: 

De grond-deal was een moeilijke opdracht om uit te leggen aan 
de achterban. Bezit van grond was erg belangrijk. Milli-Görüş 
Duitsland bemoeide zich ermee: ‘willen we de moskee, of willen 
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we de grond?’ Ik stond met mijn rug tegen de muur en ik ging dus 
weer naar Keulen, maar wederom kreeg ik geen geld (Interview 
Kabaktepe 2011). 

Mensen binnen Milli Görüş hebben het gevoel dat Kabaktepe 
en de stad op slinkse wijze hun zuurverdiende grond hadden 
afgenomen, terwijl ze ondertussen de aandacht vestigden op de 
viering van multiculturalisme en tolerantie. Hoewel Kabaktepe 
controle heeft over de oude generatie van oude mannen, heeft 
hij geen controle over de jonge generatie, zo redeneert Karacaer:
 

Die hebben gewoon gezegd: ‘hij is toch medewerker van ons?’ Ze 
hebben hem eruit gegooid als werknemer (Interview Karacaer 
2009).

Kabaktepe zegt verder:

Duitsland nodigde mensen van Milli Görüş Noord Nederland uit 
in Duitsland om druk op mij uit te oefenen. Ik wilde weg, maar 
iedereen in de moskee zei dat ik moest blijven, behalve som-
migen. Dit waren onder andere Fatih Dağ. Hij was omgekocht 
door Duitsland. Ik werd verraden door mijn naasten (Interview 
Kabaktepe 2011).

De directeur van de woningbouwcorporatie, Bijdendijk, is ge-
schokt door de ontwikkelingen binnen Milli Görüş: 

In [oktober] werd Üzeyir afgezet als de directeur van Mande-
ren. En toen was ik machteloos. Dat was een enorme tegenslag. 
Toen dacht ik: ‘wacht even, én een organisatie die niet meer de 
oorspronkelijke doelstellingen kan garanderen, en bovendien is 
de man met wie ik altijd heb samengewerkt weg – ik moet maar 
kijken wie daar dan voor terug komt.’ Dus dat was een onvoor-
stelbare verandering van de verhoudingen (Interview Bijdendijk 
2009).

De veranderingen aan de top brengen een belangrijk gebrek in 
de relatie tussen het college, woningbouwcorporatie en Milli 
Görüş aan het licht, een relatie die gebaseerd is op – en wordt 
gedekt door – een sterke vertrouwensband tussen de belang-
rijkste actoren. Twee van de drie oorspronkelijke leden van de 
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bestuursgroep uit 2001 zijn inmiddels verdwenen en de nieuwe 
leiders van Milli Görüş zijn niet in staat, of bereid, de positie van 
Kabaktepe over te nemen. Een reeks gebeurtenissen veroorzaakt 
nu de onvermijdelijke en onstuitbare afbraak van vertrouwen. 

de woningbouwcorporatie trekt zich terug: 
januari 2007. 

De nieuwe directeur van Manderen B.V., Fatih Üçler Dağ, wordt 
zowel door het college als door de woningbouwcorporatie gezien 
als veel conservatiever dan Kabaktepe. Bovendien ziet de buiten-
wereld Milli Görüş al langer niet meer als de populaire, progres-
sieve Turkse organisatie. 
Aanvankelijk probeert Bijdendijk de relaties te herstellen door 
de nieuwe top van Milli Görüş uit te nodigen om te praten over 
de ontstane moeilijkheden. De bank die een hypotheek had 
aangeboden, heeft dit aanbod inmiddels ingetrokken en de aan-
nemer heeft aangegeven niet langer te willen bouwen voor Milli 
Görüş. Daarom adviseert Bijdendijk de nieuwe top te werken 
aan het herstel van vertrouwen van de buitenwereld. Maar zoals 
ook bij het convenant dat hij en Kabaktepe hadden ondertekend, 
is het repertoire van Bijdendijk waarmee hij de Turkse gemeen-
schap tegemoet treedt gebaseerd op de band die hij had met 
Kabaktepe en Karacaer. Hij is niet voorbereid in te spelen op wat 
er gebeurt als hij de Turkse gemeenschap toespreekt:

Ik dacht ook nog op een gegeven moment: ‘goh ze hebben het niet 
goed begrepen, ze moeten beter geïnformeerd worden.’ Dus ik heb 
toen gezegd: ‘ik wil graag in jullie moskee zelf jullie achterban 
toe gaan spreken.’ Heel erg op aangedrongen, maar het werd wel 
een aantal keer uitgesteld, dus ze zagen er wel een beetje tegenop. 
Uiteindelijk kreeg ik toestemming om op 19 december 2006 in de 
moskee zelf – en voor hun eigen achterban – mijn uitleg te gaan 
geven. Daar heb ik me nog verschrikkelijk goed op voorbereid – ik 
had mijn tekst uitgeschreven, terwijl ik dat normaliter nooit doe. 
Ik wilde geen woord verkeerd zeggen. Ik heb het helemaal in het 
Turks laten vertalen, ik heb een Turkse tolk naast me neergezet 
en ik ben er naar toe gegaan, terwijl iedereen zei: ‘dat moet je niet 
doen, want Arco Verburg – de toenmalige stadsdeelvoorzitter – 
was ook in die moskee geweest, en hij was uitgefloten, dus niet 
doen want je wordt uitgefloten.’ 
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Ik ben daar gaan zitten en toen speelde zich het volgende af. Kijk, 
als ik hier iemand ontvang in mijn gebouw, dan introduceer ik ie-
mand voordat deze gaat spreken. Maar daar zat Fatih Dağ naast 
me, die begon een eindeloos betoog in het Turks, wat ik dus niet 
kon volgen. Terwijl ik naast hem zat zaten de mensen een beetje 
te koekeloeren. De tolk zat naast me en fluisterde in mijn oor zo 
ongeveer wat Fatih allemaal zat te beweren, maar het kwam 
erop neer dat hij als het ware over het betoog dat ik van plan was 
te gaan houden, of over alle onderwerpen die logischerwijze in 
het betoog zouden worden verwerkt, al begon te zeggen hoe hij 
erover dacht. Dat is natuurlijk raar. Bij mij zou ik iedereen eerst 
voorstellen. Nou, dus toen heb ik mijn verhaal gehouden. Ik had 
toen nog een zinnetje in het Turks uit mijn hoofd geleerd, en dat 
luidde: ‘ik ben hier met respect en liefde voor de Islam gekomen en 
ik wil jullie zo goed mogelijk informeren.’ Daarvoor kreeg ik een 
applaus. Vervolgens deed ik mijn verhaal in het Nederlands, met 
de vertaling naast me, en uiteindelijk hebben we alles uitgelegd. 

Dan was er ook de afspraak dat er een vragenuurtje zou zijn, 
wat uitliep op anderhalf, twee uur. En iedereen had natuurlijk 
vragen, als het ware toegeschoven gekregen; ze hadden papiertjes 
met allerlei vragen en die moesten ze voorlezen. Ook dat was niet 
vertrouwenwekkend. Maar goed, formeel kun je dat zo spelen: 
‘maar je begrijpt toch wel, meneer Bijdendijk, die mensen hebben 
allemaal vragen, die moeten we even helpen, het zijn ongeletterde 
mensen.’ Zo werd het verteld. Het was allemaal niet vertrouwen-
wekkend. 

Toen bleek dus dat hij hoopte dat daar een soort opstand zou zijn 
uitgebroken, maar dat gebeurde helemaal niet. En ik gaf elke 
keer gewoon eerlijk antwoord. Een goed gefundeerd antwoord, en 
rustig. Toen dacht hij: ‘verdomme nog aan toe, d’r is wat mis.’ 
Toen stond hij op en begon weer in het Turks, wat ik dus niet kon 
verstaan. De man naast me vertelde wat hij zei. Het kwam kort 
gezegd hier op neer: ‘willen jullie wel die moskee, die ontworpen 
is, of willen jullie misschien je eigen moskee?’ ‘Jaaa..!’ roept 
iedereen. ‘Willen jullie de grond wel verkopen, of willen jullie de 
grond weer terug?’ ‘Jaaaaa..!’ Dat was een afgang van de boven-
ste plank. Dus daar was ik natuurlijk erg ontevreden over. Heel 
onheus, niet netjes gewoon (Interview Bijdendijk 2009).
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In februari 2007 trekt Dağ zijn steun voor het convenant uit 
2006 in. Karacaer vertelt:

Er lag een overeenkomst waarbij er een bestuur voor de Wes-
termoskee zou komen waarin ook niet-moslims zouden zitten. 
Dat is op een gegeven moment binnen de organisatie verkocht al 
‘Homo’s gaan de moskee besturen,’ omdat ook het ACB Kennis-
centrum erbij zou zijn (Interview Bijdendijk, Karacaer & Van 
Waveren 2011).

Als reactie op Dağ’s terugtrekking trekt de woningbouwcorpora-
tie zich terug uit het project en zet hun deel daarvan onafhanke-
lijk van Milli Görüş voort. Bijdendijk stelt:

Daarna is er een schimmenspel gespeeld dat z’n weerga niet kent. 
[…]
Op het moment dat het vertrouwen weg is komt er niets meer 
tot stand. En ik moet eerlijk zeggen: in de tijd dat we met elkaar 
samenwerkten, zoals we hier nu zitten [verwijst naar Karacaer 
en Van Waveren], vertrouwde ik jullie beide door dik en dun. Ik 
heb nooit getwijfeld aan het vertrouwen, maar op het moment 
dat dat geschonden begon te raken, vanaf dat moment is er nooit 
meer iets goed gedaan (Interview Bijdendijk, Karacaer & Van 
Waveren 2011).

de onstuitbare ontrafeling van  
het vertrouwen: 2007

In februari 2007 blijkt dat Kabaktepe in november 2005 een 
contract heeft ondertekend met het Duitse hoofdkwartier van 
Milli Görüş, waarin staat dat eigendom van de moskee direct na 
oplevering zal worden overgedragen aan het Duitse hoofdkwar-
tier. Coos Hoebe, raadslid, legt uit:

Het Oosten kwam er toen achter dat de mensen die zij zo hoog 
hadden en zo trots afspraken mee hadden gemaakt – dat gold 
natuurlijk ook een beetje voor het stadsdeel – uiteindelijk degene 
waren die hun eigen tent belazerden en hadden zitten frauderen, 
en zelfs achteraf degene waren die achter hun rug om het contract 
met Duitsland getekend hadden (Interview Hoebe 2009).
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Kabaktepe zegt het volgende:

Keulen stelde: ‘als je [het Convenant] tekent met de gemeente, dan 
moet je ook met ons tekenen.’ Een akte van belofte om ooit de aan-
delen van Manderen over te dragen aan Duitsland. Dit contract 
had juridisch gezien geen enkel gevolg, want ik was helemaal geen 
aandeelhouder van Manderen en kon dit dus ook helemaal niet 
beslissen, maar het was wel een zware mentale druk. Henk van 
Waveren was achteraf verbaasd dat ik het contract heb getekend, 
maar ik tekende het contract om het project te redden. Vervolgens 
lekte Duitsland dit contract expres, om mij weg te krijgen. Chan-
tage (Interview Kabaktepe 2011).

En Van Waveren:

Het was fascinerend, want ik had juist bij hem zitten eten en 
de volgende dag stond het in de Volkskrant! Ook tijdens het eten 
een dag ervoor had hij er helemaal niets over gezegd! […] Maar 
Üzeyir was zó bezig met overleven dat hij informatie achterhield 
en uitsluitend uitserveerde wat hij nodig had om in ieder geval 
mijn steun vast te houden (Interview Bijdendijk, Karacaer & 
Van Waveren 2011).

Later die maand volgt het nieuws dat veel bezoekers van de Aya 
Sofya moskee slachtoffer waren geworden van zogenoemde 
‘Groene fondsen,’ een beleggingsconstructie dat in werkelijk-
heid een piramidespel blijkt te zijn. De stad start nu een Bibob 
procedure (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur) om mogelijk criminele praktijken in Milli 
Görüş en Manderen B.V. te laten onderzoeken, maar conclu-
deert in 2008 dat er geen criminele banden kunnen worden 
aangetoond. Zelfs burgemeester van Amsterdam Job Cohen 
probeert in 2007 te mediëren in een poging de prestigieuze 
Westermoskee te redden, maar niets lijkt de teloorgang nog een 
halt te kunnen toeroepen. Zoals Bijdendijk het uitdrukt, refe-
rerend aan de aannemers en de banken: “De hele buitenwereld 
zegt onmiddellijk op” (Interview Bijdendijk, Karacaer & Van 
Waveren 2011).

Dağ kondigt in mei 2007 publiekelijk aan dat hij op Al-Jazeera 
zal spreken om grootschalig protest op te roepen als het college 
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de bouw van de Westermoskee frustreert. Na dit dreigement 
verbreekt het college de banden met de Turkse organisatie. 

In augustus van datzelfde jaar wordt Kabaktepe gearresteerd op 
verdenking van financiële fraude, witwaspraktijken, vervalsing 
van geschriften en verduistering van grote bedragen voor de 
Westermoskee. Hij zegt hierover: 

Er werd aangifte tegen mij gedaan, over geldtransacties en het 
bezit van vuurwapens. Ik heb 28 dagen opgesloten gezeten. Er 
waren spanningen binnen Milli Görüş en aanhangers van mij 
wilden protesteren tegen Dağ, dus besloot Dağ dat hun leider 
moest worden opgesloten. Het was niets financieels, maar puur 
politiek (Interview Kabaktepe 2011).

Niemand gelooft meer in de toekomst van de Westermoskee. De 
Turkse organisatie verklaart nu zelfs de moskee niet meer zo te 
willen hebben. Manderen B.V. blokkeert de ontwikkeling van de 
moskee door te stellen dat de stad niet al het verschuldigde geld 
heeft overgemaakt en beroept zich hierbij op de voorwaardelijke 
clausule in de erfpachtconstructie: als er geen onherroepelijke 
bouwvergunning verleend wordt voor eind december 2009, 
zal de hele grond-deal ongedaan gemaakt worden. Bijdendijk 
vertelt:

In de overeenkomst [voor de grond-deal] die door de notaris is 
opgesteld zat een onvoorstelbare valkuil die dus later door het 
nieuwe bestuur is gebruikt om ons aan alle kanten te chanteren. 
[…] Ik kom nu op een ogenschijnlijk heel klein detail, maar in de 
overeenkomst die ik ook getekend heb stond ‘een bruikbare bouw-
vergunning,’ dat wil zeggen ‘er is gewoon een bouwvergunning.’ 
Dan kan er nog bezwaar worden aangetekend, maar er is wel een 
bouwvergunning. Dus de gemeente heeft een bouwvergunning 
afgegeven. De notaris heeft er vervolgens van gemaakt ‘een onher-
roepelijke bouwvergunning.’ En dan krijgen bezwaarmakers 
ineens geweldige macht, want door dat woord ‘onherroepelijk’ 
erin te zetten konden wij onmogelijk gaan bouwen op de grond 
waarvan je niet zeker wist dat die van ons zou gaan worden. 
Want de deal was dat als het niet door zou gaan, de grond dan 
terug geleverd zou moeten worden, dan zou Milli Görüş het geld 
moeten terug geven. Nou, ik moet er niet aan denken natuurlijk, 
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met dit onbetrouwbare bestuur, om woningen te bouwen op 
grond die niet 100% zeker van mij gaat worden. Daar zat dus 
het chantage middel en dat heeft ervoor gezorgd dat het eindeloos 
geduurd heeft voordat we aan het bouwen zijn gegaan, dat er al-
lerlei schermutselingen onderweg hebben plaatsgevonden – ik kan 
er allerlei details van vertellen – die tot heel veel spanningen heb-
ben geleid, tot heel veel krantenkoppen, tot heel veel narigheid, tot 
televisie, tot weet ik veel wat allemaal niet (Interview Bijdendijk, 
Karacaer & Van Waveren 2011).

De onherroepelijke bouwvergunning wordt in januari 2008 
echter toegekend.

De situatie op het voormalige RIVA terrein in 2009, nu het Piri Reis plein

 
een reflectie over de de westermoskee en 
haar toekomst: 2009-heden

De fase van geheime onderhandelingen in een periode van 
genormaliseerd conflict, wat partijen aanvankelijk in staat stelde 
samen na te denken over alternatieve oplossingsmogelijkheden 
voor het conflict, had een boemerangeffect. Door de buitenwe-
reld ‘tussen haakjes te zetten’ en zich te begeven in de buiten-
gewone wereld van de Westermoskee konden de drie hoofdrol-
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spelers zich ontwikkelen tot een hechte groep, en in sommige 
opzichten misschien wel een gesloten groep, blind voor opvat-
tingen die afweken van die, die hen samenhield, en waarop ze 
het Westermoskee project aan het bouwen waren. Marie-Louise 
Boel, voormalig wethouder en oprichter van de protestgroep 
BORT, zegt over deze periode: 

Zij hadden met zijn allen iets bedacht, dat is het gevoel dat ik 
kreeg, en dat moest er doorheen gedrukt worden, zonder rekening 
te houden met verder iemand.[…] En mijn indruk is dat zowel de 
directeur van het Oosten, als de toenmalige stadsdeelvoorzitter, 
zoiets hadden van: ‘Wij gaan de geschiedenis in als degene die het 
conflict hebben opgelost’ (Interview Boel 2009)

En achteraf gezien zegt Salm over het succesverhaal van de 
moskee:

Ze [Van Waveren en Bijdendijk] zijn allemaal die mooie tunnel 
in gedonderd: Dat mooie gebouw! Maar ze zijn de inhoud hele-
maal vergeten (Interview Salm 2009).

Op de website van Milli Görüş staat nu:

Waarom neemt het Oosten het initiatief om in het geheim met 
leden van Milli Görüş te praten om tweedracht te creëren?6

Door in het geheim te praten vermeden de drie sleutelfiguren 
de problemen waarvan zij bang waren dat deze een succesvolle 
oplossing van het conflict in de weg stonden. Paul Scheffer, een 
invloedrijke sociaal wetenschapper in Amsterdam, auteur van 
het artikel Het Multiculturele Drama, en kennis van Karacaer, 
merkt op:

Er is helemaal geen moslimgemeenschap. Omdat die langs de 
lijnen van etniciteit, langs lijnen van generatie, langs lijnen van 
geloofsrichting […] is gefragmenteerd. Er zijn geen woordvoer-
ders. Daarom klampt iedereen zich aan je vast; zo van ‘die zal 
wel legitimiteit hebben.’ De overheid zoekt eigenlijk naar een 
gesprekspartner. […]

6  http://milliGörüşwestermoskee.nl/overwestermoskee.php
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Hacı had zijn achterban niet onder controle. Dat zei hij soms ook 
wel. Kan Aboutaleb de Marokkaanse gemeenschap wel discipline-
ren? Of Marcouch? Als één ding niet het geval is, is dat het wel. 
In Nederland worden ze hard aangevallen door hun veronderstel-
de achterban en die achterban is helemaal geen samenhangende 
gemeenschap. […]

Kijk dit soort mensen [Hacı Karacaer], en hetzelfde geldt voor 
Marcouch en Aboutaleb en anderen, die moeten ook balanceren. 
Het zou gewoon te simpel zijn om tegen die mensen te zeggen 
van ‘nou, steek maar over en je bent onderdeel van de nieuwe 
meerderheid van Nederland.’ Je hebt natuurlijk met een achter-
ban te maken die vaak conservatief is en minder veranderingsbe-
reid. Ik vind dat Cohen dat ook echt goed ziet dat hij ook ruimte 
creëert. Mensen moeten ook met al hun ambivalentie opereren. 
En daarom is zo’n convenant zo betekenisloos. Op het moment 
dat je iets vastlegt... De werkelijkheid valt helemaal niet te vangen 
(Interview Scheffer 2009). 

Thijl Sunier, een andere sociaal wetenschapper in Amsterdam, 
benadrukt ook dat het belangrijk is rekening te houden met vol-
gers van leiders zoals Karacaer. Maar tegelijkertijd waarschuwt 
hij dat de overheid oppervlakkige representatie van groepen vaak 
te vanzelfsprekend aanneemt: 

Ik heb het gevoel dat bestuurders met dit conflict achter de feiten 
aanhollen en toch te weinig inzicht hebben in wat er de afgelopen 
jaren is gebeurd. Met name in het religieuze landschap, in de 
ontwikkeling van de Turkse Islam, is ontzettend veel gebeurd. Als 
je er vanuit gaat dat er een soort grote kracht is die vanuit Turkije 
aan de touwtjes trekt en dat via Keulen in Europa doet, en je 
wenst ook niet de ontwikkelingen in Turkije met Milli Görüş te 
volgen – dan is het makkelijk gezegd: ‘ze waren zo leuk bezig die 
jongens, maar dat wordt in een keer door een coupe weggevaagd.’ 
Dat is natuurlijk voor het publiek helemaal het idee dat Al Qaeda 
erachter zit (Interview Sunier 2009).

Een van de kritieke momenten in de onderhandelingen over de 
Westermoskee was het vormen van relaties tussen de verte-
genwoordigers van het stadsdeel, woningbouwcorporatie en 
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de Turkse organisatie. Dit werd gedaan in een privésfeer van 
achterkamers waar alle drie de partijen bereid waren risico’s 
te nemen ten behoeve van de samenwerking. Niet dit proces, 
maar het resultaat ervan, werd gepresenteerd aan het publiek 
als een groot succes van multiculturalisme na een periode van 
genormaliseerde confrontaties en aantijgingen in de rechtszaal. 
Maar de drie mannen zagen niet dat dit private succes zich niet 
liet extrapoleren naar hun achterban: het tussen haakjes zetten 
van de ‘echte wereld’ had hen blind gemaakt voor een ‘werke-
lijke’ verbinding met de onbekende ander, in dit geval de Turkse 
gemeenschap in Amsterdam West. Een schijn van werkelijke 
relaties verborg het feit dat het college en de woningbouwcorpo-
ratie nog steeds geen idee hadden wie ‘de ander’ was, of hoe ze 
daarmee om moesten gaan.

Dit werd op pijnlijke wijze duidelijk nadat Bijdendijk, in een 
situatie van steeds sneller uiteenvallende relaties, in december 
2006 opnieuw bereid was risico’s te nemen door te praten met 
leden van Milli Görüş, zelfs nadat hem was geadviseerd dit niet 
te doen. Bij deze gebeurtenis bleek dat Bijdendijk de organisatie 
waarmee hij sprak niet kende: gedurende alle onderhandelingen 
over de moskee dacht hij te spreken met een vertegenwoordiger 
van de Turkse gemeenschap, terwijl hij in feite alleen sprak met 
Üzeyir Kabaktepe, een Turk die zijn taal deelde. Hij ervoer hoe 
ver Kabaktepe af stond van zijn organisatie en haar volgers. 

Vandaag de dag zijn de eerste appartementen verkocht, maar 
is de mooiste moskee van Nederland nooit gebouwd. Op 14 juli 
2011 besloot de rechtbank dat het Manderen en Milli Görüş 
werd verboden de Westermoskee of enig ander gebouw te bou-
wen op het plein. Dit was het resultaat van de zaak die Breitman 
had gestart toen hij zich realiseerde dat de Turkse organisatie 
van plan was goedkopere materialen dan in het oorspronkelijke 
ontwerp was voorzien te gebruiken bij de bouw van de moskee. 
Desgevraagd tonen de architecten nu een schets van een fontein 
die mogelijk de plaats in kan nemen van de moskee, in het mid-
den van het plein.

Er is echter nog geen einde aan de conflicten. De opvolger van 
Het Oosten, Stadgenoot, eiste dat het pand aan de Postjesweg, 
wat de leden van Milli Görüş tijdelijk als gebedsruimte gebruik-
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ten, verlaten moest worden, omdat Stadgenoot plannen had 
met het gebouw. Milli Görüş, verwijzend naar de belofte dat ze 
gebruik konden maken van de tijdelijke ruimte totdat de Wes-
termoskee klaar zou zijn, weigerde echter weg te gaan, waardoor 
de spanningen nogmaals hoog opliepen in Amsterdam West. 
Inmiddels is het gebouw leeg.

Terugblikkend op het verhaal vertelt raadslid Hoebe: 

Het bijzondere van de Westermoskee is dat iedereen die zich 
ermee bemoeit heeft, zijn vingers gebrand heeft. Dat geldt voor 
bijna iedereen inclusief Cohen, Van Waveren, Verburg, inclusief 
Fatih Dağ – eigenlijk iedereen. Zij hebben allemaal geprobeerd 
om een gedeelte de glorie voor zichzelf te gebruiken, waarvoor de 
beste bedoeling, maar uiteindelijk hebben ze stuk voor stuk met 
zijn allen bakzeil moeten halen (Interview Hoebe 2009).

Hoewel de Westermoskee als zodanig niet zal worden gebouwd, 
heeft het alle drie de partijen geïnspireerd om hun oorspronke-
lijke doelen in het project na te streven. Kabaktepe is momen-
teel bezig een debatcentrum in Amsterdam West op te zetten, 
en er vinden publieke evenementen plaats in het gebied rond 
de voormalige RIVA garage, zoals markten. Daar krijgen alle 
buurtbewoners de kans elkaar te ontmoeten en elkaars leven te 
leren kennen. 

reflecties op de “westermoskee”

the westermoskee as an urban roller coaster
maarten hajer, universiteit van amsterdam &  
planbureau voor de leefomgeving

The story of the ‘Westermoskee’ reads as a ride in a urban roller 
coaster. Full of curves of emotions, sudden changes of tactics, 
with stretches of calm, hope and collaboration, and with the con-
stant lack of control characteristic of a true roller coaster ride. In 
all, it illuminates the many dimensions to this saga. This ‘multi-
dimensionality’ seems key to understanding the challenge to 
governance and conflict resolution in this case. 
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Distinguishing the many different shifts and takes helps explain 
why the building -- the image and name (‘Westermoskee’) of 
which many people in Amsterdam and the Netherlands know 
quite well -- has never been built. The narrative is rich and 
describes many of the component parts needed to get to a better 
understanding that also allows us to learn from this saga. Let 
me here try and contribute to a better understanding by sharing 
some thoughts looking at it in terms of the dramaturgy of policy 
making.

Mis en scene 
First of all, the conflict over de Westermoskee is a typical urban 
story. Contemporary cities are places of diversity and of chang-
ing power relations. The case here brings out the important role 
that the built environment here plays. While changing patterns 
of migration and the multi-cultural mix shift only gradually, it 
are typically concrete conflicts or proposals to readjust the built 
environment that are focal points for debate and strive. While 
nobody necessarily cares for an old Riva garage, the idea that this 
space is taken up by a group of newcomers is seen as problem-
atic. Referring to it as a ‘bastion’ then is of course not innocent, 
as it invokes the language of war and violent conflict. 

Secondly, it is hard to miss the strong symbolic dimension. The 
very idea of a house of worship of non-Christian religion, not in 
the tradition of a ‘schuilkerk’, as a hidden place, but with visible 
signs of ‘otherness’ (minarets instead of a church tower with 
bells), was a more direct confrontation what it means to share 
space. 

Sharing space can be about benign neglect or tolerance or it can 
be about creating space for new symbols. This seems to have 
been a crucial ambivalence underlying the conflict. Reading the 
account, the ambivalences in the Dutch approach to managing 
conflict with Islam as a signifier is hard to miss. Creating the 
idea of a ‘Westermoskee’ which was a signifier that was mean-
ingful for a range of different parties (the ‘Westertoren’ being 
one of the classic symbols in Amsterdam folk songs, as well 
as being a key marker in the city centre) is the obvious ‘multi-
cultural’ take on the issue of constructing a mosque.
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A sequence of situated interactions 
The perspective of a ‘dramaturgy of politics’ suggests that 
governance can be understood as a sequence of acts that can 
be analysed in terms of who interacts, where actors interact and 
which language they use. 

In the case of the Westermoskee we saw, more than once, how 
‘protagonists’ and ‘antagonists’ were caught up in their mutual 
interaction. Yet more than once, those who suggested to have 
a particular identity or particular power, come out to have only 
more limited power or a different identity. In this, the story 
shows a particular difficulty to contemporary urban governance: 
it is very difficult for public office holders to really know who to 
see as a counterpart and what is a party to strike a deal with. 

In the case description this sequence of shifts from one act 
to the next comes out really nicely because Freek uses a tool 
from the opera, the brief description of the scene he is about to 
describe. Looking at this sequence we see to what extent one act 
is a response to its predecessor. The success in a particular act 
of focused interaction then was seen as problematic for others, 
which then created a reason for a new act, often with new actors 
or under new circumstances. Of course, a very problematic situ-
ation for a government that tries to strike a deal in order to get a 
building project off the ground.

Fourthly, the case study hints at the fact that sometimes style 
may have more effect on the degree of conflict that the actual 
content. Whether it is in the case of first borough President 
Salm who wanted to show his muscle, or with the confused 
situation with a new Turkish chairman that sought to book a 
home victory by offending the representative from the housing 
corporations, in both cases it is the prevalence of style over con-
tent that is crucial to the conflict. Probably no argument could 
have changed the situation. Here people operated in different 
registers and consequently talked passed each other.

Fifthly, we are presented with a range of stages at which the 
conflict took place. That was the case in the ‘back door’ negotia-
tions versus the public meetings, but also in a more conceptual 
sense. At least four different type of stages can be made out that 

UvA_Moskeeën_v02.indd   67 28-01-13   11:50



68

all came with their own rules of the game: the street protests, 
the legal track, the media politics and the conventional town hall 
decision making track.

However difficult, we can see with hindsight that a lasting solu-
tion has to be achieved by an agreement that works on all four 
stages. Now it seems that in some moments the logic of the one 
prevailed over the other. Most notably with the well-intended but 
premature ‘first stone laying ceremony’. It seems to have specu-
lated on the power of a ‘media-derived authority’ which un-
doubtedly exists, but, as this case shows, works for some parties 
and not others. Very practically, it seems to call for the presence 
in a steering group of people with the expertise that relates to the 
various stages that are included in the scope of a conflict.
Sixthly, we see how important the definition of the problem 
is for the dynamics of conflict. An ‘extended place for prayer’ 
became ‘the most beautiful mosque’ and then turned into an 
issue of ‘whose space, whose rules’. Each time different actors 
were brought together by a particular definition. But this was 
not a productive sequence of logical steps; its redefinition was 
constantly driven by the influence of new outside forces that had 
not been on the monitor in the previous act. Hence this fact, that 
any compromise is always struck on a front stage and between a 
limited number of parties, seems to merit attention for monitor-
ing what happens at the back stages and which other parties are 
potential ‘deal breakers’, in particular in the legal sense.

the impossibility of doing business as usual  
in unusual situations
arnold reijndorp, universiteit van amsterdam

The story of the virtual rise and collapse of the Westermoskee 
reads as a theatre play. However it is unclear whether one should 
read it as a tragedy or a comedy. The most directly concerned 
actors would do it in the first way, as an epic story of glorious 
ambitions, of trust and solidarity between friends that ends in 
distrust and treason. Nevertheless the story contains elements 
that refer more to a comedy as a play of good intentions, boyish 
bravura and, as in every good comedy, lots of misinterpretations 
and misunderstandings.
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There is one very strong comedy like act that comes to the fore 
when reading about the way the bond of three is creating their 
image of multicultural tolerant society and an open and modern 
Islam as part of it. It is an act in which an intruder is trapped 
in a room by its inhabitant and hides behind a mirror. At least 
he thinks it is a mirror but in fact it appears to be plane glass. 
So he acts like he is in a mirror and imitates the actions of the 
other person in front of it. Stuart Hall used this theatre act as 
a metaphor for the strive for assimilation as an unconscious 
but dominant aim of multiculturalism. But in the case of the 
Westermoskee it is beyond that also a metaphor for acting as a 
knowledgeable and trusted party in how things are ‘normally’ 
done in Amsterdam.

The ground for all misunderstandings is laid by what is called 
the normalisation of the conflict. This normalisation meant a 
re-writing of the scenario, from a political conflict over differ-
ences in ideological, ethnic and religious norms and values 
concerning tolerance, openness and equal rights into a ‘normal’ 
conflict of different interests in the field of spatial planning. It is 
remarkable that this re-writing is mainly due to the interferences 
of an actor that seems furthermore to hide in the coulisses, the 
ACB-Kenniscentrum. First they advise replacing the highbrow 
but failing solicitor by a solicitor who is a highly regarded expert 
in the field of spatial planning and later on they suggest to con-
tact the director of a housing corporation who is famous for his 
innovative ideas and unorthodox solutions. 

In two steps the whole conflict is turned into a specific but es-
sentially ‘normal’ problem of urban renewal and neighbourhood 
revitalization, with the parties that are normally acting together 
in those processes: local government, housing corporation and 
a third party, that is, also normally, a welfare organization, in 
this case a rather typical one, but nevertheless that it how the 
Mosque is (and only can be) treated in this new scenario. This 
re-writing of the part of the third party to fit in the process is cru-
cial in the further developments. In the end it does not act like 
wanted and expected by the other parties which in the scenario 
of neighbourhood revitalization normally are in charge, local 
government as director of the play and the housing corporation 
as star actor. 
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In this scenario of neighbourhood revitalization the Mosque 
itself has to be re-written in a programmatic sense as a public 
amenity, open and welcoming to everyone in the neighbour-
hood, more a centre for cultural interchange and debate than a 
religious amenity of a certain group. That this is maybe a strange 
claim, compared for example with amenities of other specific 
groups is not to be considered. However one could argue that 
cultural exchange can only be the result of different groups 
putting their stamp in public space. But that does not fit in the 
scenario, not in that of the modern, open, tolerant multicultural 
society, but also not in that of neighbourhood revitalization as a 
common practice. 

The second scenario also dictates control over ground by local 
government. In this view the ‘ground deal’ was not only a ‘trick’ 
in financing the whole operation (which lately has been done 
also in facilitating developers to keep on building houses in the 
financial crisis). The property of the ground laid at the basis of 
the conflict, which was in fact about control. And that is exactly 
where it came to in the end when in the dramatic meeting the 
whole conflict was brought back to these two essential ques-
tions: ‘Do you want this mosque, the one that is now designed, 
or do you want your own mosque?’ and ‘Do you want to sell the 
ground, or do you want to get the ground back?’ 

So, the story of the Westermoskee is not only about difficulties 
in knowing ‘the other’. Note that with ‘ the other’ is meant the 
third party, that is not only not known by being the new kid in 
the block, but also by being foreign. It is stated that all three 
main actors took a risk by coming together ‘in secret’ and con-
fronting the organizations or the people they ought to represent 
with a ready-made solution. In the end the whole development 
collapsed on the distrust on the part of the Turkish commu-
nity concerned, but it could have been the same with the other 
parties, especially local government that till that moment had 
overruled protests in their circle, or the trusties of the housing 
corporation concluding that their director reached too far out of 
their core business. The story of the Westermoskee is also about 
the impossibility of doing business as usual in new and unusual 
situations. 
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comment on the westermoskee
david laws

How should we make sense of the story of the Westermoskee? 
Evaluating it as success or a failure seems to be risky business. 
At the moment when the agreement on the project was dissolv-
ing, it had already oscillated from controversy to cooperation 
and then slipped away into morass of lawsuits, accusations, and 
partial understandings. The label success slipped away with this 
development. Yet construction was complete and a building 
stood on the site that many are proud of—housing and commer-
cial mixed in a quality project. It wore a scar, however. Across 
its public face was an empty lot, fenced off, sporting weeds and 
rubble, and just big enough, it you squinted, for a moskee. 

The most recent news has opened a new episode that may re-
write the ending of the story once again. The Turkish real estate 
company announced that the architects gave permission to use 
their design, and the housing corporation has lifted their seizure 
of the money that was reserved for the construction. What this 
will mean for whether the moskee gets built and whether this 
makes it a success story or one of failure remains to be seen.

This approach loses much of the interest of the story, however, 
and much of what we can learn from it. Attention to these 
aspects of the story draw us to the transformations in the history 
of the case. Some of the easy lessons, don’t fit with important 
features of the case. It is easy to interpret the broken agreement 
as a failure to build broad enough support within the Turkish 
community that was involved. This misses the point, however, 
that the moskee was the bridge to build this community. It 
would create the momentum to pull people in and keep them 
engaged. “The most beautiful mosque in the Netherlands” was 
to capture imaginations, but also to become a concrete site that 
would anchor interactions across group lines.  

What emerges at the broad level is the dramatic potential for 
change and transformation that exists in controversial cases 
and the important sources of contingency that make it possible 
to engage this potential. The story of the Westermoskee has it 
all—escalation, creative problem-solving and redesign, coopera-
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tion in developing support, and dissolution into disagreement 
and accusations. Each transformation was marked by shifts in 
actors and in the practices that they employed. The unfortunate 
early history shifted when Mr. Bijdendijk approached Henk van 
Waveren and Van Waveren found a way to open the door, even if 
it was the back door. The focus shifted to practical consultation 
driven by a shared goal. The new practice was important along 
with the new people and the combination was able to produce 
the new, creative, design that gained such strong support. The 
dissolution suddenly brought back strained and unclear com-
munication, mutual skepticism, and doubt in a very practical 
way that made it almost impossible to deal with the new prob-
lems and that cast a harsh light on prior, cooperative, steps. The 
need for skilled negotiation is underscored by both the moments 
of success and the moments of failure.

 The move to ‘normal conflict’ is a particularly interesting ele-
ment of the story. The success or luck in putting the conflict into 
the channels of the courts, and the unexpected success of Milli 
Görüş in these channels not only buffered the potential for esca-
lation, but also provided a background against which the parties 
were willing to ‘suspend disbelief’ and try to negotiate again. 
Thus the availability of an alternative that was viewed as roughly 
fair, facilitated other steps in the development of more open and 
creative negotiations. Instead of limiting innovation, the process 
of normalizing the conflict enhanced it.

 The case also suggest the potential for the negotiation of practi-
cal issues like urban development to support the negotiation of 
community. The moments of success illustrate this by showing 
the potential for recognition that is part of these moments and 
that is convincing when it has a practical face. The moments of 
escalation and coming undone show how community can also 
unravel in these moments. Thus it is not a no-risk game. The 
stakes that create the potential for development also create the 
potential for decline and escalation. When groups engage one 
another at this practical level, relationships will either improve 
or decline—there does not seem to be much middle ground. 
The Westermoskee case makes clear what is at stake in these 
negotiations. It is certainly the details of development and the 
benefits that this provides for the community. It is also, how-
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ever, understandings of community itself. The practical ter-
rain of issues like urban development are a ground on which 
to develop and tests understandings of self and of other and to 
provide the tangible expressions of understanding that allow 
groups that find themselves at odds to ‘move on together’ and 
create a rationale and context for undertaking similar initiatives 
in the future. Community can be understood as the provisional 
outputs of this process and as the process for dealing with these 
controversial questions itself.
  

the western mosque: envisioning futures
thijl sunier, vrije universiteit amsterdam

The most crucial issue to be addressed when considering the 
case of the failed Western mosque project in the city of Am-
sterdam is whose intellectual and political property the project 
was? Is the course of events, as the report Normal Conflict and 
Contingent Moments suggests, the outcome of an unpredictable 
process of negotiation between different parties involved? Or are 
we dealing with a clash of interests that is situated on another, 
more fundamental level?

The first reading of the evolving events rests on the implicit as-
sumption that the different parties involved enter an open arena 
for negotiation with a more or less equal bargaining power. 
Muslims migrate to Europe and settle there. Their religious 
convictions and duties motivate them to develop a religious 
infrastructure that is in line with the doctrinal requirements of 
Islam. For receiving societies the main task is to accommodate 
these religiously and ethnically diverse demands against the 
background of the existing legal and political frameworks and 
the societal sensitivities that surround the making of a religious 
infrastructure. The Western mosque as it has been depicted in 
artistic representations and has been envisioned by the par-
ties involved is then the outcome of the negotiations as they 
developed in the course of years. The project has initially been 
presented as a fine example of cooperation between parties with 
different, sometimes conflicting visions and interests and differ-
ent political agendas. Despite these differences, however, there 
was a fundamental consensus between those parties about what 
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was at stake. The Western mosque has become the pivotal icon 
invested with dedication and commitment, the prime example 
of a consensus democracy. The partly unexpected developments 
such as the internal politics within Milli Görüs, the financial 
problems, or the changing political climate in the country were 
only considered as disrupting elements in the negotiation 
process that unfortunately led to the failure of the whole project. 
This is the inherent vulnerability of consensus democracy, it is 
argued.

I propose an alternative reading of the events as they unfolded 
in the last decade. I start from the premises that negotiation 
arenas are never power free realms, and that the participating ac-
tors have an unequal status. By definition parties involved have 
an unequal access to fundamental and crucial resources, be it 
political, social, financial or cultural. Consequently the political 
landscape in which negotiations are embedded is characterized 
by an unequal access to power. Put simply: some actors have 
more power to pursue their agendas than others. The bargaining 
power of an organization such as Milli Görüş is fundamentally 
different from that of private financial parties, let alone from the 
local government. This not only influences the outcome of the 
process, it also informs and structures the different perceptions 
and different expectations of the parties involved.

One of the most fundamental flaws, or should we say short-
comings in the Western mosque project was the assumption 
that there was a basic consensus between the parties about 
the significance and implication of the project. The picture of 
Minister of Justice Piet Hein Donner at the launch of the project 
in 2006 together with representatives of the local government 
and of Milli Görüş captures this very well. It was depicted as the 
ritualized moment of communality. But in fact it was the pursuit 
of the political agenda of the government with respect to Islam 
in the Netherlands. From the point of view of the government 
the Western mosque should have become the embodiment 
of a domesticated Islam that corresponds to the requirements 
of the ideology of secular liberalism and neutral statecraft. It 
should be noted that one of the conditions under which the 
local government would give the green light for involvement 
in the project was the signing of a contract by the local Muslim 
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representatives in which they declared to subscribe to the idea 
of a liberal ‘Dutch’ Islam and to detect and fight radicalism. This 
may sound obvious. Who would be against this common goal? 
But it implies a very far reaching interference of the government 
with religious affairs and it corresponds with the political aims 
and priorities of many countries in Europe after 9/11. The ‘do-
mestication of Islam’ as the rationale behind the government’s 
involvement in the Western mosque project emanates from the 
complex relationship between integration, and political priori-
ties of security and national identity. Domestication is a process 
of governance, containment and pacification based on national 
identity politics. It is a process that is in the first place and self-
evidently about integration of Islam into European societies. But 
in fact it is more explicitly about the character of nation states 
and the challenges they face. Domestication politics revolve 
around the question of how national states and local govern-
ments should deal with the presence of Islam in all its perceived 
facets. Since domestication involves a good deal of monitoring 
and control of religion, it also implies an intervention in the very 
content of Islamic practices and convictions. Different nation-
states have historically grown, nationally specific modes of 
dealing with religious difference, so the domestication of Islam 
takes on nationally specific features and outlooks. From this line 
of reasoning the Western mosque than should be understood as 
the symbol of a new Dutch Islam that is cut off from its foreign 
roots and is sustained by a fully integrated local Muslim com-
munity. 

From the perspective of Milli Görüş on the other hand the West-
ern mosque project (apart from being an ambitious plan to build 
a conspicuous mosque and to contribute to the development of 
the local religious infrastructure) was a project that must be un-
derstood against the background of the specific characteristics 
of the contemporary transnational Turkish religious landscape. 
In most analyses of the Western mosque project Milli Görüş 
continues to be depicted as a political religious movement with 
a fixed political agenda orchestrated and monitored from Turkey 
via the headquarters in Cologne. This top-down analysis not only 
discards the local dynamics of Turkish Islam, it also ignores the 
fundamental changes that have taken place since the early 1980s 
when Milli Görüş started to operate among Turkish Muslims 
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in Europe. In the past three decades Turkish Islam developed 
in a very complex multi-polar transnational field in which old 
dividing lines have long been superseded by new alliances and 
networks. This is certainly not the result of an unaccomplished 
integration process but the consequence new global conditions.

This was the predicament: a domesticated Islam versus an Islam 
that emerges under global conditions. The eventual failure of 
the project was caused by a clash about these pursuits couched 
in an unequal relation of power. It has to do with a fundamen-
tally different perception on what the place of Islam should be in 
Dutch society. From the outset the Western mosque project was 
charged with these opposing expectations and ambitions that 
have far greater implications that the relative success of a local 
mosque project. 

from elected leaders to constituencies,  
from community to communities
john forester, cornell university

The drama of De Baarsjes continues as we grapple with it, and 
the power of the promise to build “the most beautiful mosque 
in the Netherlands” lingers as the ambivalent memory of what 
might have been. This memory’s virtually as poignant as the rec-
ollection of an enticing but lost partner, an almost attainable but 
yet unfulfilled love. For it’s not only lovers who look backwards 
with mixed emotions at what might have been, at what might 
have gone differently if we had somehow acted differently, but 
so too do many others: avid footballers recall the ball bouncing 
the wrong way off of the goal posts, those who tell the tales fish 
fondly and wistfully of “the one that got away.” So too does the 
story of that would-have-been “most beautiful mosque” still 
pull at many of us: what a beauty, what a demonstration, what a 
game changer it might have been, and we seemed “oh, so close!” 
to having it!

If we scratch the surface of the description with which we have 
to work here, we will find lessons about politics and about com-
munity, and perhaps too about the still more intimate experi-
ence of our everyday listening for the significance of words. 

UvA_Moskeeën_v02.indd   76 28-01-13   11:50



77

Regarding the political world, we see that politics as a fabric of 
fluid relationships involves not just leaders but constituencies, 
not just electoral results but competing and multiple voters, not 
so much shepherds and sheep but leaders and those (temporar-
ily enabling them) who’re led. Regarding the social word, we see 
again what many of us might see even within our own extended 
families: we learn the lesson that words always mean more than 
they appear, or better, that when we speak, we always care about 
more than we (can) say. 

So too do we always need to listen for more than the words of 
others; we need to listen for the setting and the relationships and 
the history of those relationships in which we hear, “Yes” or “No” 
or “I do” or “I will” or  “We can do this,” and so on. In this case 
we see three senior, experienced, wise-enough yet apparently not 
wise enough officials come to a strategy to build this ‘most beau-
tiful mosque’ on the assurances of what seems to be their word, 
which presumably meant more than their “good intentions.” 

Clearly in this case, Van Waveren  and Bijdendijk believed at 
some important point that Kabaktepe could follow through, could 
organize the Turkish community to support, welcome, even em-
brace the reality and not just the rhetorical promise of “the most 
beautiful Mosque in the Netherlands.” How, we might wonder, 
given the strained history of Turks in Amsterdam, given the 
attitudes of previous public officials like Salm who didn’t want 
“a Turkish Bastion!”, did Van Waveren and Bijdendijk come to 
have the confidence in their own understanding of “the Turkish 
community”, so that they allowed their hopes to dominate their 
realistic thinking?

Yet what’s still more interesting and instructive, here, grows out 
of the all but heroic efforts of Bijdendijk to meet with the Turk-
ish community in one of their own mosques. That meeting, as 
narrated for us by Bijdendijk, contains an illuminating micro-po-
litical drama. Bijdendijk makes the effort to appear, to be willing 
to talk and discuss, to answer questions, but more than having 
that courage of noble intentions, to his credit he leads with three 
expressed pronouncements: his intention to give the assembled 
community members the best information that he can about 
their questions, his self-consciously stated respect for them, and 
his sincerely avowed love for Islam as well. 
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Does Bijdendijk find himself “hissed at,” as he’s been fore-
warned by the apparently not so well-informed Arco Verburg? 
No, he doesn’t find aggressive opposition from the audience, 
and not only that, he finds himself received with applause. So 
Verburg and others have been missing things. Something’s 
not quite right here about the image and the presumption of 
the presumably united “Turkish community” who want to have 
nothing to do with a secularist from the Housing Corporation. 
All of a sudden, what’s been offered as good advice threatens to 
be, instead, self-blinding and self-defeating.

But not only that, Bijdendijk has the strong impression that even 
as Fatih Dağ was trying hard to rile up and perhaps manipulate 
the assembled community members, he’s failed. Bijdendijk tells 
us of Dağ, “He had hoped for a revolt, but that didn’t happen.” 

This much suggests several important practical possibilities 
and hypotheses that need to be explored: What would it mean, 
practically, if Fatih Dağ, was not simply and faithfully expressing 
some unitary will of the people but was instead on a campaign 
of his own, for his own welfare or power or personal convictions 
but not those of “his” community? Even more significantly, what 
would it mean if “the Turkish community” was not at all con-
vinced as a unanimous bloc that the mosque idea was a bad one? 
What if that community, like many other communities, con-
tained a spectrum of opinion, even a spectrum of dispositions 
that ranged from ultra-conservative rejectionists to (imagine!) 
somewhat more liberal potential partners? What if those in “the” 
community are not all alike?

We see this prospect raised in the quotations in the story of the 
case from the more distant “social scientists,” Scheffer and Su-
nier. Scheffer, of course, baldly asserts the internal heterogene-
ity of “the” Turkish community by saying, “There is no Muslim 
community,” no singular “the” community and likewise no 
singular, unified, all-alike “community.” 

Bijdendijk’s experience in the mosque shows in practical fact 
what Scheffer and Sunier claim more generally. Bijdendijk did 
not face fifteen minutes of aggressive opposition; he faced two 
hours of wide ranging, interested (if perhaps also manipulated 
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questions). This reception in the mosque, including significant-
ly Dağ’s failed attempt to instigate revolt, suggests a good deal: 
not only was there a real gap in disposition between the duo 
of Karacaer and Kabaktepe on one hand and Fatih Dağ on the 
other, but, equally importantly, there were unexamined, even 
unknown, elements of Turkish communities (plural!), some of 
whom supported Kabaktepe (“my supporters wanted to protest 
against Dağ”), some of whom supported Dağ, some of whom 
may well have had other allegiances, sympathies, values and 
interests as well.

So the lesson of this case may be not so much that an agreement 
by an innovative trio unwound and unraveled, but that that trio 
did not have a clear view of what constituencies of community 
supporters they could count on as insurance to help carry their 
agreement forward. Bijdendijk went so far as to have the cour-
age to go to the Mosque where Dağ was controlling the agenda, 
and that effort to rebuild or build relationships with Turkish 
community supporters showed him clearly that Dağ was more 
interested in his own power than in some collaborative agree-
ment. 

But that meeting also showed Bijdendijk that the presumptive 
oppositional “Turkish community” was in fact more nuanced 
and more complex and more plural than that, and that meeting 
showed too that far from being a unitary “Other” with whom 
the Housing Corporation and Council “could not engage,” as 
the case authors contend, rather that “Other” was instead a not 
yet examined and assessed plurality of “others,” differentiated from 
one another, with whom future Councils and Housing Corporation 
officials may yet actually engage practically once they are able to 
overcome linguistic barriers as well as barriers constructed by 
the power plays of those following in the shoes of Fatih Dağ. 

So the further lesson here is practical: we cannot make public 
agreements unless we have confidence that the good intentions 
of those with whom we negotiate can be honored in practice, in 
deed, on their part just as we promise to honor our word for our 
part. We may not be able to have such confidence unless we can 
understand not just the words of those with whom we negotiate 
but the actual, authorized, legitimated and empowered relation-
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ships they have to the communities (plural) upon whom they 
depend, be they moral or political or financial supporters or all 
of these. 

Given the difficulty that Bijdendijk had in speaking with 
members of the Turkish community, we must confront obvious 
questions now about how to better develop the cultural compe-
tencies of Councils and Housing Corporations alike to speak the 
languages, semantically and socially, culturally and politically, of 
the changing communities claiming greater Amsterdam as their 
home. 

hoe uniek is het conflict rond de  
“de westermoskee”?
marcel maussen, universiteit van amsterdam

De bouw van nieuwe moskeeën in West-Europa resulteert bijna 
altijd in polemische debatten en langslepende conflicten. De 
beschrijving van de verschillende fasen in het conflict rond de 
Amsterdamse Westermoskee vormt een waardevolle toevoeging 
aan de al bestaande literatuur over discussies rond moskeeën.7 

Hoe bijzonder is deze casus eigenlijk?

Conflicten rond de vestiging van nieuwe moskeeën duren 
overwegend lang, vaak wel meer dan tien jaar. De discussie rond 
de Kocatepe moskee in Rotterdam bijvoorbeeld begon al in het 
midden van de jaren tachtig, maar het duurde uiteindelijk tot 
eind jaren negentig voordat de moskeevereniging erin slaagde 
om een voormalig schoolgebouw om te vormen tot een nieuwe 

7  Zie bijvoorbeeld Frank Buijs (1998) Een moskee in de wijk. De vestiging 

van de Kocatepe moskee in Rotterdam-Zuid. Amsterdam: Het Spinhuis; 

Flip Lindo (1999) Heilige wijsheid in Amsterdam. Ayasofia, stadsdeel 

de Baarsjes en de strijd om het Riva terrein. Amsterdam: Het Spinhuis; 

Martijn de Rijk (2006) De nieuwe moskee. Politiek en geloof in een pro-

vinciestad Amsterdam: Atlas. Marcel Maussen (2006) Ruimte voor de 

islam? Stedelijk beleid, voorzieningen, organisaties. Amsterdam: Het 

Spinhuis. Marcel Maussen (2009) Constructing mosques. The gover-

nance of Islam in France and the Netherlands. Amsterdam: ASSR.
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moskee. Moskeeën worden naast islamitische slagerijen, thee-
huizen, hoofddoekjes of schotelantennes gezien als symbool 
van een toename van het aantal “migranten in de wijk”. Voor 
gemeenten is de moskee een aangrijpingspunt voor een discus-
sie over integratie: is het wenselijk dat moskeeën allerlei ver-
schillende activiteiten ontwikkelen of moeten ze juist alleen als 
gebedshuis fungeren? Is het goed wanneer een moskee fungeert 
als soort “cultureel thuis” voor migranten? Hoe zit het met de 
positie van vrouwen binnen de gemeenschap en wat wordt daar-
over in de moskee gepredikt? Daarnaast komt onvermijdelijk de 
vraag op in hoeverre de moskeevereniging “liberaal”, “conser-
vatief” of zelfs “fundamentalistisch” is en wat dit betekent voor 
de verhoudingen in de buurt. De discussies over het karakter 
van de wijksamenleving, over integratie en de islam ontstijgen 
al snel de lokale samenleving, maar zij vormen tegelijkertijd de 
context waarbinnen gesproken wordt over de inrichting van de 
ruimte en de daarmee gepaard gaande belangenconflicten. Een 
grotere moskee legt immers beslag op de schaarse ruimte in de 
wijk, vormt mogelijk een bron van parkeer- en geluidsoverlast 
en kan (mede) bepalend worden voor het karakter en uiterlijk 
van de wijk. Autochtone, niet-islamitische wijkbewoners zullen 
een moskee niet snel als een aanwinst beschouwen. Het is geen 
algemeen toegankelijke voorziening (zoals een zwembad of 
een supermarkt) en het zijn nu juist de “nieuwkomers” die er 
gebruik van gaan maken. Een mogelijke uitweg voor gemeen-
tebestuurders is om de grotere moskeeën dan maar buiten de 
wijken te vestigen. Niet geheel toevallig zijn veel nieuwbouw 
moskeeën in Nederland gebouwd aan de rand van wijken of 
zelfs op industrieterreinen. Bestuurders kunnen ook benadruk-
ken dat alle wijkbewoners (en dus ook de moslims) recht hebben 
op voorzieningen en zich thuis moeten kunnen voelen in de 
wijk. Voorstanders stellen vaak dat juist rond een mooie, nieuwe 
moskee een nieuwe gemeenschappelijkheid kan ontstaan, 
bijvoorbeeld doordat er een plein of fontein bij wordt gebouwd 
of doordat de moskeevereniging nu ook activiteiten kan organi-
seren die voor andere buurtbewoners toegankelijk zijn. 

Een ander kenmerk van moskeeconflicten dat ook bij de 
Westermoskee terugkeert is de wijze waarop de vestiging van 
een nieuwe moskee leidt tot interne strijd binnen de moskeege-
meenschap. Een nieuwbouwproject blijkt vaak een financiële en 
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organisatorische uitdaging voor moskeeverenigingen en vormt 
de aanleiding voor strijd over leiderschap en prestige. Interne en 
externe sponsors eisen dat verantwoording wordt afgelegd over 
de besteding van geld en moskeebestuurders moeten inzicht 
krijgen in ingewikkelde bezwaar- en inspraakprocedures en 
zaken doen met gemeentebestuurders. Veel verenigingen zijn 
bovendien onderdeel van koepelorganisaties of afhankelijk van 
buitenlandse geldschieters. Belangen en invloed strekken zich 
uit tot ver buiten de wijk- of stadscontext, tot het koningshuis in 
Marokko, puissant rijke sponsors in de Arabische wereld, het 
Turkse ministerie van Godsdienstzaken (de Diyanet) of zoals in 
dit geval tot een transnationale organisatie als Milli Görüs met 
een hoofdkantoor in Duitsland. Conflicten rond voorstellen voor 
nieuwe moskeeën hebben zo bezien een dubbele “lokaliteit”; ze 
hebben in directe zin fysieke en sociale gevolgen voor de wijk 
en ze vormen een lokale weerslag van met migratie verbonden 
veranderingen en transnationale verhoudingen. 

Wat het conflict rond de Westermoskee mede bijzonder maakt 
is dat rond dit project een relatief nieuw en uitgewerkt idee werd 
ontwikkeld over hoe de moskee echt een onderdeel zou vormen 
van de wijk. Dit kwam tot uitdrukking in de naamgeving (“Wes-
termoskee”), de combinatie van het moskeegebouw met omlig-
gende woningen en een plein aan het water, de verschillende 
functies die in het complex gevestigd zouden worden (waaronder 
bedrijfsruimten) en de architectonische uitstraling (“Ottomaans 
& Amsterdamse School”). Zo’n geïntegreerde plan was uit-
zonderlijk. Eind jaren negentig waren moskeeën in Nederland 
overwegend van buiten nauwelijks zichtbare gebedsruimten 
of nieuwe gebouwen die door hun locatie en uitstraling op een 
eiland leken te staan. Inmiddels is dat wel deels veranderd en er 
zijn nieuwe moskeeën bijgekomen die veel duidelijker zijn inge-
bed in het stedelijke weefsel, bijvoorbeeld in Delft en Den Haag. 

Belangrijk voor deze verschuiving in het denken over nieuw-
bouw moskeeën was de zeer polemische en karikaturale discus-
sie over moskeearchitectuur die in 2003 werd aangezwengeld 
door Leefbaar Rotterdam naar aanleiding van de bouw van de 
Marokkaanse Essalam moskee. Volgens wethouder Marco 
Pastors waren de nieuwe moskeeën in Nederland niet alleen 
“lelijk” en “detonerend”, ze maakten ook pijnlijk zichtbaar hoe 
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weinig geïntegreerd moslims waren en hoezeer ze hun “eigen 
gang wensten te gaan”. In de discussie die volgde werd vaak 
een contrast geconstrueerd tussen de “traditionele”, “multicul-
turele” “heimweemoskee” en de “moderne”, “geïntegreerde” 
“poldermoskee” (Maussen 2009).8 In deze context kon de 
Westermoskee worden gepresenteerd als een soort tussenvorm, 
waarbij herkenbaarheid en traditie wel goed samen gingen met 
openheid en participatie in de lokale samenleving. Naast deze 
nationale discussie over moskee architectuur moet ook verwe-
zen worden naar de specifieke politieke context in Amsterdam. 
In de nasleep van de moord op Theo Van Gogh was hier een 
breed beleidsprogramma opgezet (“Wij Amsterdammers”) om 
saamhorigheid te creëren en radicalisme te bestrijden. Mosli-
morganisaties werden uitgenodigd om zich uit te spreken voor 
gematigdheid en integratie, en stadsdeel De Baarsjes stelde 
samen met moskeeën een “contract met de samenleving” op 
waarin stond dat partijen elkaar respecteerden, de vrijheid van 
meningsuiting zouden beschermen en uitingen van extremisme 
actief bestrijden. Het beleid was er ook op gericht om in de stad 
voldoende plekken te ontwikkelen waar jonge moslims terecht 
konden met vragen rond geloof en identiteit, zodat zij minder 
ontvankelijk zouden worden voor radicale boodschappen (Maus-
sen 2006). Tegen deze achtergrond leek het aannemelijk de 
Westermoskee te situeren naast het “Ramadan festival” of het 
geplande “islamitische debatcentrum” Marhaba als één van deze 

8  In 2003 presenteerde een groep Turks-Nederlandse en Marokkaans-

Nederlandse bouwkundestudenten van de Hogeschool Rotterdam een 

alternatief ontwerp voor de Essalam moskee dat zij omschreven als een 

“moderne, multiculturele moskee”. Dit ontwerp werd bekend werd 

als toonvoorbeeld van een “poldermoskee”. In 2009 werkte een van 

deze studenten (Ergün Erkoçu) mee aan het boek De Moskee. Politieke, 

architectonische en maatschappelijke transformaties. Rotterdam: NAI 

uitgevers. Erkoçu c.s. vonden de Westermoskee nog steeds illustra-

tief voor “heimweearchitectuur”. Zie “De opkomst van Mediterrane 

architectuur in Nederland” in Sigmafoon, nummer 2, 2006. Zie ook 

“Heimweemoskee of Poldermoskee” in NRC-Handelsblad , 1 mei 2004. 

Het etiket “poldermoskee” werd later ook gebruikt door een groep jonge 

moslims in Amsterdam die onder aanvoering van Mohammed Cheppih 

een Nederlandstalige moskee opzetten die inmiddels overigens alweer 

gesloten is.
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plekken in de stad waar de islam zich kon ontwikkelen midden 
in de Nederlandse samenleving.

Achteraf bezien is het de vraag hoe reëel en breed gedragen deze 
voorstelling van de Westermoskee eigenlijk is geweest. De sug-
gestie dat het om een “typisch Nederlandse moskee” zou gaan 
was altijd omstreden. Voor een niet getraind oog was dit toch 
geen “polderarchitectuur” maar gewoon een Turks aandoend 
ontwerp uitgevoerd in baksteen. Volgens critici waren de be-
stuurders en bezoekers helemaal geen “poldermoslims” maar 
eerst en vooral Turkse immigranten. Haci Karacaer beweerde 
dat zijn moskeevereniging voorop zou kunnen lopen bij de 
vorming van een “liberale islam”, terwijl anderen de Milli Görüs 
beschouwden als een conservatieve stroming binnen de Turkse 
islam. Ook van de zijde van de gemeente Amsterdam bleek de 
steun fragiel. Burgemeester Cohen had er nog voor gepleit om 
religieuze organisaties volop te betrekken bij de integratie en bij 
het gemeentelijke beleid, maar zijn opvolger Van der Laan gaf 
aan dat hij veel terughoudender zou zijn en dat het beginsel van 
scheiding van kerk en staat een voorkeur voor een meer “liberale 
islam” uitsloot. 

Toch is onvermijdelijk dat een samenleving voortdurend op 
zoek is naar gedeelde betekenis gevende kaders (frames) om 
naar gebouwen en instituties te kijken en te bepalen hoe zij 
passen bij ideeën over onderlinge verhoudingen tussen mensen 
en groepen. Ten aanzien van moskeeën is duidelijk dat er zowel 
onvrede is met “weggestopte gebedshuizen” als met geïso-
leerde “suikertaarten” langs de snelweg. Juist het beeld van een 
“buurtmoskee”, of zoals de Fransen het noemen een “mosquée 
du quartier”, vormt een ingang om te denken over de moskee als 
een gebouw dat een integraal onderdeel vormt van de wijk en dat 
bijdraagt aan de insluiting van moslims in Europese samenle-
vingen. 
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de verbinding 
onderhandeling, plannen  
en het gebruik van een  
multifunctioneel centrum 

Ivar Halfman
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de aanleiding

In 1998 werd door Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer besloten 
om fl. 200.000,- (€ 90.000) uit het Grotestedenbeleid toe te 
wijzen aan ontwikkeling van de omgeving rond het ‘Nike-plein’9 
in de Amsterdamse Transvaalbuurt. Het budget voor de vier 
grote steden was gereserveerd voor projecten in achtergestelde 
gebieden zoals de Transvaalbuurt in Amsterdam Oost. De 
meeste problemen in de buurt werden geassocieerd met jonge-
ren en drugshandel. Na onderzoek bleek in april 2000 dat een 
schuilplaats voor jongeren tijdens slecht weer een aanzienlijke 
verbetering zou vormen in het gebied. (TNO rapport, 2009:22). 
Een oud schoolgebouw aan de Joubertstraat 15 bleek een goede 
locatie te zijn voor deze schuilplaats.

In ieder geval hadden wij wel zoiets van ‘met dat gebouw daar 
kunnen wij wel iets doen maar dan moet het wel veel groter 
gedaan worden, breder getrokken worden.’ Dus ik heb een onder-
zoek laten doen en daaruit kwam het probleem van jongeren naar 
voren. Samen met de sleutelfiguren hebben wij gediscussieerd: 
‘wat kunnen we dan met dat gebouw? Oh goh het zou toch mooi 
zijn als daar een soort multicultureel centrum op de begane grond 
zou komen en met een soort slechtweer voorziening voor jonge-
ren.’ Zo is het eigenlijk gekomen, maar in dat gebouw zaten wel 
al twee migrantenorganisaties – die er al tig jaar zaten – en toen 
ik voor het eerst daar binnenkwam toen had ik wel zoiets van ‘ja 
het is wel echt zo’n aftands schoolgebouw waar je migrantenorga-
nisaties in zet’ en ik vond het echt wel schokkend. Want het was 
echt slecht dat gebouw. Het kierde, het scheurde, het zag er echt 
armoedig uit (Interview eerste projectmanager 2010).

De kosten om het bestaande gebouw te renoveren werden ge-
raamd op 1.000.000 gulden (€ 450.000) , ruimschoots het be-
schikbare budget op dat moment overschrijdend. Daarom werd 
sloop van het oude schoolgebouw en optrekken van een nieuw 
gebouw serieus overwogen. Uit een zogenaamde ‘quickscan’ 

9  Dit is niet de officiële naam van het plein. In feite heeft het naam 

geen officiële naam, wat opmerkelijk is. In een ander document wordt 

gerefereerd aan het ‘Joubertplein’. (Van Lanschot 2010, TNO-Rapport 

2009)
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kwam sloop en nieuwbouw als de beste van de beschikbare 
opties naar voren.

Het plannen van de sloop en nieuwbouw ving aan in juni 2000. 
De organisatie van pro bono advocaten, een van de drie organi-
saties die in het oude schoolgebouw gevestigd waren, stemde 
al snel in met een permanente verhuizing van hun kantoor. Ze 
waren niet zo gebonden aan de buurt als de twee migrantenor-
ganisaties in het oude schoolgebouw.

[Het Advocatencollectief] heb ik eruit kunnen krijgen. Door hen 
een aardig pandje aan te bieden aan de Wibautstraat dat ook 
deels met een beetje subsidie van het stadsdeel is verbouwd en zij 
zijn daar verhuisd en toen dacht ik ‘nou dat is één partij minder.’ 
Bleven natuurlijk wel die twee migrantenorganisaties over (Inter-
view eerste projectmanager 2010).
 

de gesprekken beginnen

in het oude schoolgebouw waren twee etages. TISCC (Turks 
Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum) was gevestigd op de 
bovenste etage en SSCCM (Stichting Sociaal Cultureel Centrum 
Voor Marokkanen) maakte gebruik van de begane grond. Beide 
migrantenorganisaties hadden ruimte om activiteiten te organ-
iseren. Voornamelijk eerstegeneratiemigranten10 van Turkse 
en Marokkaanse afkomst kwamen hier voor een kop thee, een 
praatje met buren, of om een voetbalwedstrijd te kijken. Naast 
dergelijke sociale activiteiten werden ook taalcursussen, kookac-
tiviteiten en diners georganiseerd. Een sporthal in het gebouw 
deed dienst als gebedsruimte. 

Wij hebben hier vijftien jaar gezeten in dit oude schoolgebouw. 
Met alle verrotte vloeren en muren. Het stadsdeel had het gebouw 
eigenlijk niet meer nodig. Vandaar dat zij ons met rust liet. En in 
de omgeving waren ook alleen maar oude huizen. De hele omge-

10  ‘Eerste generatie’ refereert aan migranten die als gastarbeider naar 

Nederland kwamen in de jaren ‘60 en ‘70. Politieke discussies over 

migranten in Nederland gaan tegenwoordig veelal over derdegeneratie-

migranten, in feite afstammelingen van de eerstegeneratiemigranten. 
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ving was heel oud. Dus de omgeving is sinds die tijd opgeknapt. 
Na dertien of veertien jaar werd door het stadsdeel besloten dat zij 
het gebouw toch zelf ook nodig hadden en dat er andere bestem-
mingen bij zouden komen (Interview voorzitter SSCCM 2011).

Stadsarchief Amsterdam

Na ongeveer 14 jaar kantoor te hebben gehouden in het gebouw 
werden de migrantenorganisaties benaderd door de projectma-
nager van het stadsdeel, die hen verzocht mee te werken aan 
het project. Het oude schoolgebouw zou worden gesloopt om 
ruimte te maken voor een nieuw, modern pand waarin beide 
organisaties en de schuilplaats voor jongeren gevestigd zouden 
zijn. De terugkeer van de migrantenorganisaties was volgens de 
projectmanager van het stadsdeel een vereiste: 

De politiek was heel duidelijk: ‘een leuk plan van dat multicul-
tureel centrum maar die twee migrantenorganisaties die moeten 
absoluut terugkomen.’ Dat was de tendens van die tijd. Zo was 
de tijdgeest toen. En dan hebben wij het over 2000 zo ongeveer. 
Nou ‘die moeten gewoon terugkomen met al hun activiteiten en 
voor dezelfde huurprijs.’ Ja, zo dacht de politiek er vroeger over 
(Interview eerste project manager, 2010).

Zodoende werd TISCC en SSCCM verteld dat ze hun activitei-
ten konden voortzetten onder dezelfde omstandigheden in het 
oude schoolgebouw, maar dat een schuilplek voor jongeren zou 
worden toegevoegd. 

Voordat het stadsdeel en de migrantenorganisaties verschillende 
opties voor het nieuwe gebouw bespraken, was voor de project-
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manager medewerking van de beide migrantenorganisaties ver-
eist, voordat begonnen kon worden aan de sloop en nieuwbouw. 
Voor de eerste projectmanager waren dit lastige gesprekken. 

Met name met de Turkse organisatie, nou dat bestond alleen 
maar uit oude mannen die alleen maar Turks konden. Nou dan 
werd er gewoon iemand bijgehaald die het dan voor mij vertaalde, 
en na twee keer heb ik gezegd ‘dit wil ik niet meer. Dit werkt niet. 
Ik voel mij heel ongemakkelijk daarbij. Ik wil alleen nog maar 
om de tafel zitten met mensen die Nederlands kunnen spreken en 
die een mandaat hebben.’ Dus niks meer met dat hele bestuur, 
die de hele tijd in een andere taal zitten te praten. Dat vond ik 
heel irritant. Niet werkbaar. En toen werd er iemand naar voren 
geschoven die in ieder geval beter Nederlands sprak (Interview 
eerste projectmanager 2010).

De projectmanager legt uit dat ze naast taalproblemen ook tegen 
andere kwesties aanliep. Het idee om de schuilplek voor jon-
geren in hetzelfde gebouw te vestigen werd volgens haar slecht 
ontvangen. 

Ik kreeg de opdracht om dat plan allemaal verder uit te werken 
in een programma van eisen. Dat heeft heel lang geduurd want 
als je het over conflict hebt... toen kwamen de eerste conflicten 
met de ideeën. Want op de begane grond hadden we iets leuks 
bedacht voor jongeren. Maar dat botste heel erg met de achterban 
van de twee migrantenorganisaties want die hadden daar hun 
gebedsruimtes in een voormalig groot schoollokaal of gymzaaltje 
voor kleuters. Daar hadden zij alle twee een gebedsruimte met 
wat activiteitenruimtes erom heen. Er waren ideeën voor een mul-
ticultureel centrum met een theehuis en slecht weervoorziening 
voor jongeren. Dat centrum moet natuurlijk op de begane grond 
en dan moeten die twee migrantenorganisaties daarboven. Nou 
dat stuitte op zo’n weerstand. Ongelooflijk (Interview eerste 
projectmanager 2010).

De fysieke staat van het oude schoolgebouw lijkt de reden te zijn 
geweest voor de migrantenorganisaties om uiteindelijk in te 
stemmen met de plannen voor een nieuw gebouw. De voorzitter 
van TISCC zegt kort: “Wij zijn akkoord gegaan omdat wij in een 
heel oud pand zaten” (Interview voorzitter TISCC).De project-
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manager wijst op een specifieke gebeurtenis waarvan ze denkt 
dat deze de samenwerking met de migrantenorganisaties heeft 
beïnvloedt. 

De omkeer kwam trouwens in – in 2001 was die brand in Volen-
dam – toen hadden zij een vuurpijl binnen gekregen en er was 
een beetje schade. Dat hebben ze zelf kunnen blussen of zo. Ik 
weet niet wat voor een schade er ook weer was, in ieder geval wa-
ren zij er toen ineens van doordrongen hoe kwetsbaar dat gebouw 
was. En toen sloeg het wel om; toen wilden zij ineens wel meewer-
ken. Maar die aanloop heeft zoveel tijd gekost dat, tegen de tijd 
dat mijn programma van eisen helemaal klaar was en in de raad 
kwam, dat de raad zei ‘ja maar wij gaan nu bezuinigen.’ Dus 
kon ik het plan, met alle kosten die wij hadden uitgerekend, in de 
prullenbak gooien (Interview eerste projectmanager 2010).

bezuinigingen in het stadsdeel

Het is interessant dat zowel TISCC en SSCCM weinig infor-
matie geven over deze vroege fasen van het project. De huidige 
situatie en problemen waar ze tegenwoordig tegenaanlopen 
lijken hun voornaamste zorgen. Het is echter duidelijk dat de 
bezuinigingen op stadsdeelniveau van grote invloed zijn op de 
voortgang van het project, omdat vestiging van het nieuwe pand 
nu afhankelijk is van externe financiering. 

De projectmanager heef t deze externe financiering begin 2004 
gevonden in Europese ‘Doelstelling 2’ subsidies – bedoeld 
om de “economische en sociale conversie van gebieden met 
structurele problemen te ondersteunen” (europa.eu). Hoewel 
hiermee de voortzetting van het project kon worden verzekerd, 
konden de subsidies alleen worden geïnvesteerd in activiteiten 
specifiek gericht op arbeidsmarkt of infrastructuur.11 Door deze 

11  Een andere beperking is dat Europa cofinanciering vereist van mi-

nimaal het halve budget. De andere helft dient te worden gefinancierd 

door het Rijk, centrale stad of stadsdeel. 
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strikte condities moest worden afgezien van het oorspronkelijke 
doel van het project – een schuilplaats voor lokale jongeren bij 
slecht weer. De rol van de migrantenorganisaties in het nieuwe 
gebouw zouden significant anders zijn dan voorheen werd 
verwacht. 

Opnieuw moesten de partijen heronderhandelen over de 
toekomst van het project en de respectievelijke posities die zij 
daarin hadden. Volgens de vorige overeenkomst zouden TISCC 
en SSCCM in zekere mate de sociale en religieuze activiteiten 
kunnen voortzetten die zij al ongeveer vijftien jaar aanboden. 
Maar nu werd hen gevraagd specifieke diensten aan te bieden 
die voldeden aan de nieuwe Europese eisen en restricties. De Eu-
ropese Commissie zou het gebruik van de subsidies gedurende 
vijf jaar strikt controleren. Het stadsdeel riskeerde de ‘Doelstel-
ling 2’ subsidie deels of geheel te moeten terugbetalen indien 
niet aan de Europese restricties zou worden voldaan. 

nederlands secularisme en islam

In hetzelfde jaar (2004) werden voor het eerst ook vragen ge-
steld in de lokale politiek over de twee moskeeën in het nieuwe 
gebouw. De projectmanager verklaart dit als het resultaat van 
een veranderende mentaliteit tegenover de Nederlandse mos-
limgemeenschap. Haar perspectief op de discussie is gerelateerd 
aan de religieus getinte moord op cineast Theo van Gogh. 

Dat er twee moskeeën in het gebouw zouden zijn was eerst geen 
issue. En dat kwam eigenlijk pas na de moord op Van Gogh dat 
voor ons stadsdeelkantoor is gebeurd. Nou eigenlijk kort daarvoor 
al begon men het gevoel te krijgen van ‘toch wel raar dat wij daar 
eigenlijk een gebouw gaan neerzetten waar moskeeruimtes in zit-
ten en het wordt eigenlijk met ons geld gedaan.’ Toen kwam voor 
het eerst het besef van ‘ja maar in het kader van de scheiding kerk 
en staat moeten wij het dan toch gaan doen?’ Vlak daarvoor was 
in het dagelijks bestuur aan mij de opdracht gegeven om aparte 
huren te gaan berekenen voor die moskeeruimtes. Dat was een 
lastige opdracht voor mij want de politiek had steeds gezegd ‘zij 
moeten terugkomen onder dezelfde condities’. Dus toen moest ik 
daar naartoe gaan, naar die twee organisaties, en zeggen ‘ja die 
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vlieger gaat niet meer op. Tijden zijn veranderd en wij gaan de 
huur nu apart berekenen’ (Interview eerste projectmanager 
2010).

Beide veranderingen, ingezet door de economie en transforma-
ties in de samenleving, beïnvloedden een cruciaal element van 
het project: beloften en overeenkomsten die in eerdere fasen ge-
maakt waren kwamen onder druk te staan. De partijen moesten 
uitvinden hoe zij zich konden aanpassen aan de nieuwe situatie. 
Eerder waren de twee migrantenorganisaties dezelfde voorwaar-
den beloofd als in het oude schoolgebouw, nu werd de manier 
waarop zij gewend waren hun sociale en religieuze activiteiten te 
organiseren bedreigd. De voorzitter van TISCC legt de voortge-
zette toewijding aan het proces als volgt uit:
 

Wij hebben altijd een hele goede relatie of verhouding gehad 
met het stadsdeel. Zowel met de politici als met de ambtenaren. 
Vanwege die goede relaties zijn wij eigenlijk akkoord gegaan 
met het voorstel dat er een nieuw gebouw wordt gebouwd met 
een Europese subsidie en met een functieverandering, waardoor 
het niet meer zou zijn als voorheen. Wij zijn hiermee akkoord 
gegaan omdat wij een goede relatie hadden (Interview voorzitter 
TISCC 2011).

Later zegt hij: 

En wij zijn akkoord gegaan vanwege – nogmaals – al die mooie 
voorstellingen: met een derde verdieping. Wij hebben oké gezegd, 
omdat wij gewoon goed wilden samenwerken. Wij hebben oké 
gezegd. Maar toen het pand eenmaal gerealiseerd was, is het 
heel anders gegaan. En daar hebben wij eerlijk gezegd spijt van. 
Wij hadden beter kunnen zeggen: “Dat doen wij niet, wij willen 
precies hetzelfde.” Boven waren wij, die Turkse afdeling, en onder 
was die Marokkaanse afdeling. Wij hadden gezegd: “Zo klaar is 
Kees.” Het gebouw heeft nu drie etages maar wij hebben minder 
mogelijkheden. Dus dat is het hele lastige (Interview voorzitter 
TISCC 2011).
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veranderingen in het gebruik van het  
nieuwe gebouw

Rekening houdend met de veranderingen die volgden uit de 
Europese subsidie en de politieke wens om religieuze en sociale 
activiteiten te scheiden, werd overeenstemming bereikt over een 
nieuw programma van eisen om de weg vrij te maken en het 
project voort te zetten. Volgens de nieuwe overeenkomst zouden 
TISCC en SSCCM hun educatieve activiteiten ontwikkelen om 
er zeker van te zijn aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het 
idee was dat de migrantenorganisaties verantwoordelijk zouden 
zijn voor de Europese ‘Doelstelling 2’ activiteiten. TISCC en 
SSCCM begrepen dat dit vergelijkbaar zou zijn met wat zij eer-
der in het oude schoolgebouw hadden gedaan. 

Na een intensieve zoektocht werd een architect gevonden en 
kon de sloop en nieuwbouw beginnen. Tijdens de sloop van het 
oude schoolgebouw en constructie van het nieuwe pand werden 
beide migrantenorganisaties tijdelijk gehuisvest in de buurt. 
Toen het nieuwe pand gereed was keerden beiden terug en 
hervatten zij het werk op de nieuwe locatie. Vanaf dat moment 
kwamen nieuwe uitdagingen aan het licht. De projectmanager 
die verantwoordelijk was voor de bouw moest voortdurend 
verantwoording afleggen over de scheiding tussen religieuze en 
sociale activiteiten en het naleven van de Europese ‘Doelstelling 
2’ eisen. TISCC en SSCCM werkten ondertussen aan de ontwik-
keling van de vereiste activiteiten. 

Echter, binnen enkele maanden nadat TISCC en SSCCM vanuit 
het nieuwe pand begonnen te werken, merkte de projectmana-
ger al snel op dat de migrantenorganisaties niet in staat leken te 
zijn te voldoen aan de Europese eisen aan ‘Doelstelling 2’ activi-
teiten. De dreiging dat miljoenen aan Europese subsidie zouden 
moeten worden terugbetaald moedigde haar aan om administra-
tieve steun voor TISCC en SSCCM te regelen in de vorm van een 
consultancybureau. 

Het externe adviesbureau BMO (Bureau voor Maatschappelijke 
Ondersteuning) werd ingeschakeld voor de bezetting van het 
gebouw en om de twee migrantenorganisaties te steunen bij de 
exploitatie. Het bureau was gevestigd in dit specifieke stadsdeel 
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en kende reeds beide migrantenorganisaties. Een van de belang-
rijkste elementen van de taak van het bureau was –en in zekere 
mate nog is – om de organisaties te steunen met de exploitatie 
van het pand volgens Europese richtlijnen. Specifieker moest 
BMO TISCC en SSCCM helpen met hun administratie en 
helpen zeker te stellen dat er voldoende ‘Doelstelling 2’ gere-
lateerde activiteiten zouden zijn. BMO moest verantwoording 
afleggen aan het stadsdeel. In overeenstemming met TISCC, 
SSCCM en het stadsdeel hielp BMO bij het aantrekken van 
externe partijen met ervaring binnen het veld van Europese sub-
sidies. Hierdoor werden de Europese subsidies zeker gesteld. 

De formele splitsing van religieuze en sociale activiteiten was 
een andere verandering in de eerste maanden na vestiging 
van het nieuwe pand. Deze activiteiten vielen eerder samen in 
TISCC en SSCCM. Al in de vroege fasen van het project was 
aangekondigd dat voor de gebedsfaciliteiten en sociale activitei-
ten gescheiden huur moest worden betaald. Nu werden TISCC 
en SSCCM gevraagd hun organisaties juridisch te splitsen. 

De projectmanager: 

Het was eerst één stichting. Het zijn nu twee stichtingen. En wij 
hebben altijd een accountantsverklaring gevraagd voor met name 
de ‘educatieve stichting’ en wij controleren heel duidelijk of er 
geen geld wegsluist, of wegsijpelt naar die andere stichting (Inter-
view eerste projectmanager 2010).

Vanuit het oogpunt van de directeur van BMO: 

Maar het is wel… – en voor hun is het ook eigenlijk, ja in de 
‘mind-set’ van de Marokkanen die daarbij betrokken zijn – is 
het puur een papieren kwestie dat het gescheiden is. In hoe ze 
ermee omgaan is het toch gewoon eigenlijk één geheel (Interview 
directeur BMO 2009).

Deze verandering was natuurlijk al besproken in eerdere fasen 
van het project, maar nu werd het realiteit. Deze nieuwe realiteit 
werd weerspiegeld in de naamsverandering van de organisaties: 
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(…) SSCCM was vroeger de afkorting van ‘Stichting Sociaal 
Cultureel Centrum voor Marokkanen’. Ik heb die naam veran-
derd in ‘Stichting Sociaal Cultureel Centrum voor Medelanders’. 
En ook de gebedsruimte, de moskee zat in de stichting. En nu toen 
wij naar het nieuwe gebouw gingen heeft het stadsdeel gezegd 
dat de religie apart gezet moest worden. Dat hebben wij gedaan. 
De moskee heeft nu een eigen statuut, rekening, bestuur en eigen 
werkzaamheden. Het heeft helemaal niets meer te maken met 
sociaal cultureel centrum (Interview voorzitter SSCCM 2011). 

Een soortgelijke verandering had plaatsgevonden in de naam 
van TISCC: voorheen ‘Turks Islamitisch Sociaal Cultureel Cen-
trum’ werd ‘Transvaal Informatie Sociaal Cultureel Centrum’. Het 
werd zo een administratieve realiteit. De directeur van BMO stelt 
opnieuw dat dit in feite weinig invloed had op de werkwijze binnen 
TISCC en SSCCM: 

Die hebben zonder de afkortingen van hun stichtingnamen te 
veranderen toch een aantal woorden in hun afkorting veran-
derd. SSCCM stond bijvoorbeeld vroeger voor Stichting Sociaal 
Cultureel Centrum Marokkanen, en ‘Marokkanen’ hebben ze 
veranderd in ‘Medelanders’. Ze hebben dat etnische stempel er 
afgehaald en ze hebben het op die manier breder gemaakt. Maar 
ja, dat zijn natuurlijk aanpassingen in woorden, maar veel 
buurtbewoners zien het niet als een centrum voor de buurtbe-
woners, die zien het primair als een moskeefunctie, en verder als 
een centrum dat voor Marokkanen en voor Turken is (Interview 
Directeur BMO 2009).

Marrokaanse en Turkse moskee, bron: Architectenbureau Marlies Rohmer
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koranlessen

In het oude schoolgebouw konden TISCC en SSCCM vrijelijk 
hun religieuze en sociale activiteiten aanbieden. Een van die 
activiteiten was het voorzien in Koranlessen, nauw verwant met 
praktiseren van religie. In 2010 verscheen het boek ‘Cafe Moga-
dishu’, geschreven door journalist Van Lanschot. Hierin worden 
verschillende verhalen gepresenteerd over de relatie tussen de 
Nederlandse samenleving en invloeden van moslims. Een van 
deze verhalen was gebaseerd op interviews en bezoeken van de 
auteur aan ‘De Verbinding’. Besloot hij aan te schuiven bij een 
klas die was aangekondigd onder de titel ‘Nederlandse normen 
en waarden voor kinderen van Turkse afkomst’. Onderstaande 
citaat komt uit het boek en start wanneer hij wacht tot de kinde-
ren aankomen en op hun stoel zitten.
 

De eerste jongens komen het zaaltje binnen. Ze hebben stoffen 
rugzakjes bij zich. Uit ieder rugzakje wordt, met delicate vingers, 
een prachtig etui gehaald. Vervolgens wordt uit het etui, heel voor-
zichtig, een koran geschoven. De rugzakjes zien eruit alsof ze met 
veel liefde thuis door trotse moeders in elkaar zijn gezet. Ja, mijn 
Yusuf/Abdullah/Ahmed zit ook op koranles (Van Lanschot 
2010: 257).

Maar, voordat het boek eind 2009 officieel verschijnt, was het 
voor BMO en het stadsdeel duidelijk dat Koranlessen werden 
aangeboden: 

(...) het stadsdeel is - merk ik - heel straight in wat ze wel en wat 
ze niet wil hebben. Wat voor hun echt een punt is, wat zij niet 
wisten, is dat het gebouw in het weekend vol zit met kinderen die 
daar koranlessen krijgen. Daar zijn ze heel erg van geschrokken. 
Want daar is het gebouw niet voor bedoeld, en het zijn volledig 
gesubsidieerde ruimtes die dus voor religieuze activiteiten worden 
gebruikt, tegen de afspraak in (Interview directeur BMO 2009).

[Het stadsdeel] is daar gewoon hartstikke boos over, dat dat 
gebeurt, en de organisaties… Het is anders gepresenteerd aan 
het stadsdeel, het is niet als koranles gepresenteerd, maar het 
programmaonderdeel heeft een andere titel en een andere be-
schrijving meegekregen. En eigenlijk is het stadsdeel in de maling 
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genomen daarmee, dat kun je wel zo zeggen. En ja dat wordt 
aan ons gevraagd van: ‘Is dat koranles?’ en nou ‘wat moeten we 
daarmee?’ (Interview Directeur BMO 2009). 

Beide directeuren van de migrantenorganisaties plaatsen het 
gesprek over dit onderwerp in het licht van het boek, het bezoek 
van de auteur aan het gebouw, en het veranderende politieke 
klimaat:

Iets anders is het recht van de mensen om ook de koran te lezen 
en om andere activiteiten te ontplooien die zij kiezen. Zij betalen 
ook belasting, zij maken ook onderdeel uit van Nederland. En hij 
[Van Lanschot] maakt daarin onderscheid. Hij probeert daarin 
onderscheid te maken. Als zij moslims zijn en in Nederland 
wonen, dan zijn zij moslims in Nederland. Maar het is niet 
allemaal waar wat hij daar heeft opgeschreven. Het probleem 
ligt niet bij die mensen, maar bij onszelf. Wij moeten veel meer 
kracht hebben voor die mensen, veel meer dingen organiseren 
(Interview voorzitter SSCCM 2011).

Wij hebben ook nog een ander probleempje gehad. Iemand was 
tegen buitenlanders, aanhangers van de PVV. Wij hebben hem 
[Van Lanschot] hier op bezoek gehad. Wij hebben ons openge-
steld. Zij hebben een boek geschreven. In het boek staan verschrik-
kelijke dingen. Dat wij kinderen met miljoenen Europese subsidie 
Turkse en Arabische les geven en de islam leren. Dat is helemaal 
tegen de D2 gerelateerde programma’s. Toen dat boek verscheen 
zijn ze bij het stadsdeel geschrokken. Logisch (Interview voorzit-
ter TISCC 2011).

Tussen de interviews met BMO en de twee migrantenorganisa-
ties hadden BMO en het stadsdeel vergaderingen om met elkaar 
te bespreken hoe zij om zouden gaan met dit onderwerp. De 
oplossing was pragmatisch, zoals eind 2009 min of meer was 
voorspeld door BMO (interview BMO 2009). Dit is de reactie 
van de eerste programmamanager, die begin 2010 de oplossing 
toelicht: 

Zij hadden het eerst gebracht als ‘cursus normen en waarden’. 
En kort daarna kregen wij te horen ‘dat zijn geen cursussen 
normen en waarden; dat zijn gewoon koranlessen.’ Toen heb ik 
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aan het doelstellingen 2 management gevraagd ‘mogen er in het 
weekend activiteiten plaatsvinden die niets te maken hebben met 
de doelstelling 2 voorwaarden?’ Toen hebben wij een bevestigend 
antwoord gekregen dat dat kan, zolang door de week die activi-
teiten wel plaatsvinden. Dus ja wij gedogen het daarom. Ja om 
nou tegen hen te zeggen ‘jullie mogen die lessen niet meer geven, 
doe dat maar in de moskeeruimtes’… zeg het maar. Het is hun 
core business. Wij hebben hen ontzettend onder druk gezet om die 
andere activiteiten te ontwikkelen, zij hebben heel veel ontmoe-
tingsachtige activiteiten eruit moeten gooien. En dit is dan een 
beetje wat ze nog wel hebben. Hoe hard moet je zijn? (Interview 
eerste projectmanager 2010).

Hoewel het stadsdeel Koranlessen in het weekend toestond, 
hebben ze de huursubsidie voor de ruimtes waarin deze Koran-
lessen plaatsvonden beëindigd. Met andere woorden: de lessen 
hoeven niet in de moskee plaats te vinden als religieuze activi-
teit, maar het volledige huurbedrag moet betaald worden alsof 
de lessen wel religieuze activiteiten zijn. Uit de woorden van de 
eerste programmamanager kunnen we echter concluderen dat 
de lessen nog steeds worden gegeven door TISCC en SSCCM. 

huidige situatie (lente en zomer 2011)

Na verkiezingen en reorganisaties op het Amsterdamse stads-
deelniveau hebben nieuwe mensen functies overgenomen die 
cruciaal zijn voor de ontwikkelingen rond ‘De Verbinding’. Een 
van de consequenties van deze veranderingen is dat TISCC en 
SSCCM het gevoel hebben nauw contact te moeten onderhou-
den met de mensen die deze nieuwe functies bekleden bij het 
stadsdeel, om er zeker van te zijn dat zij de geschiedenis van ‘De 
Verbinding’, TISCC en SSCCM kennen. Een andere verande-
ring is de focus op de toekomst. Op de vraag wat er zal gebeuren 
na beëindiging van de ‘Doelstelling 2’ subsidies antwoordde de 
nieuwe programmamanager:

Nou er zal een nieuw beleid voor geformuleerd moeten worden. 
En nu is het stadsdeel bezig met de ‘versterking sociaal domein’. 
Maar tot op heden is het zo dat de inzet ‘D2 gelden’ alleen een 
instrument, een middel is geweest waarbij de beleidsuitgangspun-
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ten gewoon nog hetzelfde zijn gebleven. Dus als D2 voorbij is dan 
zal de invulling van het gebouw, dan zullen de twee migranten-
organisaties, de twee moskeeën, gericht zijn op de functies voor 
de buurt en op het uitlokken dat er mensen naartoe gaan waarbij 
iedereen, allochtoon of autochtoon, daar kan komen en zich daar 
prettig voelt en wat opsteekt (Interview tweede projectmanager, 
2011).

Recentelijk is deze tweede projectmanager vervangen door weer 
iemand anders. Twee andere recente en gerelateerde ontwik-
kelingen zijn de publicatie van het boek ‘Cafe Mogadishu’ als 
artikel, en de PVV die bij de Europese Commissie heeft geklaagd 
dat de commissie hun geld terug zou moeten eisen omdat hier-
van naar verluidt Koranlessen worden gegeven. De problemen 
die in deze casus door verschillende partijen ervaren worden 
zullen waarschijnlijk blijven bestaan nadat dit onderzoekspro-
ject is afgerond. 

Ik zou deze casusbeschrijving graag afsluiten met een ander 
citaat van de tweede projectmanager, waarin hij een vraag beant-
woord over hoe hij de toekomst ziet: 

[…] ik hoop dat uiteindelijk iedereen een beetje beseft dat er gege-
ven en genomen moet worden. Het begint volgens mij met heel 
helder aangeven wat je van elkaar verwacht, wat er kan, waar 
verantwoordelijkheden liggen. En dat het haalbare doelstellingen 
zijn voor het gebouw, en gekoppeld aan de beheerorganisatie 
eromheen. Geen dagdromerij meer (Interview tweede project-
manager 2011).

reflectie op “de verbinding”

‘word keepers,’ urbanists and the politics of  
classification
maarten hajer, universiteit van amsterdam &  
planbureau voor de leefomgeving

In Bouwen voor de next generation architect Marlies Rohmer 
coins ‘Fusion’ to refer to her design of the multifunctional 
centre in Transvaal, Amsterdam (2007:238). Fusion: it is an 
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intriguing name; one that speaks for an approach to inner city 
architecture and conveys a sense of what she hopes the building 
would be able to achieve. Reading her book it is obvious what 
Rohmer stands for. She is a firm believer in the quality and pow-
ers of urban life. Urbanism stands for cross inspiration, for see-
ing needs and opportunities, for staging events and organising 
spaces in such a way that bring out city life. This type of urban-
ism is a philosophy in which architecture can indeed fulfil an 
important role. No coincidence, then, that her book is not only 
an encyclopaedia of inspiring examples of buildings, encounters 
and activities but also full of examples of where this urban life is 
blocked or, alternatively, takes place despite of all sorts of forces 
that seem to be about suppressing precisely those qualities that 
she loves so much. 

By giving the assignment for the design of the building to 
Rohmer the authorities gave a clear signal of what they hoped to 
achieve with this intervention in the neighbourhood. Strengthen 
its public space, create room for communality and cross-cultural 
exchange. Alas, there are strings of policy commitments that 
may, seemingly inadvertedly, stand in the way of creating this 
sort of new space. 

I refer to Rohmer’s urbanist perspective as a philosophy of the 
‘public domain’ (e.g. Hajer & Reijndorp 2001). The idea that 
there is something inherently good in an approach to socio-
cultural life that seeks to recognize, protect or create the spaces 
where a variety of citizens can find something interesting or 
intriguing. Such public domain is about a belief in the value of 
everyday encounters, as the best way to understand the dy-
namics of an urban life, with its inherent complexity, flux and 
change. It suggests that there is such a thing as ‘meaningful 
friction’: a rubbing of shoulders, a quasi coincidental exchange 
of ideas, codes or principles, that is what makes urban cultures 
so strong in coping with diversity. Indeed, sometimes freeing 
the diversity as an asset to create new ideas, new ways of going 
about, new ways of conceiving or designing of things.

I would position the story of the multicultural centre in Trans-
vaal in this context. It is a complex story that starts with a fo-
cused attempt to provide basic shelter for a very confined group, 
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but then grows and grows until there is so much at stake that the 
very construction of what now has become a major building, is 
jeopardized itself. Yet looking at the case from this perspective 
of a public domain philosophy one cannot help noticing how 
complex policy making has become. The fact that this building 
creates a new public space, which may be one of the few places 
in and around which a variety of citizens may gather in a mean-
ingful way, is easily lost in all the requirements and legal and 
regulatory complexities that were part of the story.

The phrase ‘verbinding’ or ‘fusion’ are clear enough in what one 
wanted to achieve in this respect. But when it comes to public 
policy making it is not public domain philosophy that prevails, 
but a wild variety of categories belonging to political decisions 
of the past. And, as Deborah Stone explains so well in her Policy 
Paradox, these classifications are all deeply political. 

‘Bad weather facility’, ‘prayer rooms’, ‘multicultural centre’, 
‘verbinding’, ‘twin-mosque’ – in this particular case words 
count. As so often in public policy, these words relate to particu-
lar categories. Fusion seeks to connect, a bad weather facility 
is a purpose-built shelter for a clearly defined group (presum-
ably youngsters), prayer rooms are places for player in a secular 
environment (like we have on airports, in hospitals or shopping 
malls), a multicultural centre is to provide services that are of 
use to many different groups, verbinding suggests a focus not 
on separate activities but on the value of the proximity of these 
functions, twin-mosque is putting two religious functions under 
one roof. Some of these categories are controversial, others are 
not. Categories that are controversial come with ‘word keepers’ 
that, like ‘gate keepers’, guard to appropriate usage. Often word 
keepers are street level bureaucrats that have to pass the judge-
ment of whether or not to grant a subsidy, while the subsidy 
schemes were invented years earlier, and often in far away 
places. Not being a good word keeper is risky: accountants are 
the marshals of this game. They come it post hoc and have great 
powers, in particular in the case of the European Commission 
this can be a costly affair.

Is it fair to read a broader shared wish to create new public do-
main in Transvaal with this building? If so, the story can indeed 
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be read as a struggle with categories that are risky to achieving 
this. The spirit of a public domain is one in which pragmatism 
prevails, in which power of groups is clearly monitored, in 
particular when it is having exclusionary effects on others. But 
in the end the Verbinding / Fusion clearly is an urban interven-
tion that helped create high quality public space in the Transvaal 
neighbourhood. 

comment on de verbinding
david laws

“Behind every agreement lies a misunderstanding.” This say-
ing is somehow conjured by the experience surrounding the 
Verbinding. The lesson it contains is difficult to pin down, 
however. If you read it in a thin way, it seems to emphasize the 
mistakes that people make in the effort to reach and sustain 
agreement. They skate lightly on the surface of difficult issues 
and avoid sources of disagreement. They get forced into ac-
cepting limits posed by shortfalls of time and other resources. 
They get trapped by their optimism and may even be careless at 
times. With emphasis on these understandable and correctable 
shortcomings, the story highlights the need to work smarter and 
harder.

The story can also be read in a different way, however, that 
emphasizes the unstable and unreliable relationship between 
understanding and agreement. The moments of surprise, mis-
understanding, and disagreement that emerge in relationships 
can also be read as the unintended consequences of practi-
cal adjustments that accumulate over time and then surface 
suddenly and unexpectedly. This kind of story is unlikely to be 
popular, particularly under in the moment when a misunder-
standing has surfaced, opening a disagreement that threatens 
to escalate. In such moments, the reflex is ‘protect our work and 
our organization’ by telling a clear story that assigns blame and 
responsibility. An internally complex story that does not identify 
a party to blame and a decisive moment in which things went 
wrong will not serve the demands that people experience in such 
a moment. This is, of course, exactly why stories that reveal how 
misunderstanding can develop, become disagreements, and 
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blossom into conflict in the details of administrative practice, 
are so important. Without a vivid sense of this sort of story, our 
reflexes are likely to dominate when we are surprised and have 
something at stake, and our responses will enhance the potential 
for conflict and escalation. If others respond in a similar fash-
ion, the web of missteps and misunderstandings may quickly 
become almost impossible to escape. It is worth rewinding the 
tape to see how tension developed in the relationships among 
the organizations involved in the story of the Verbinding.
 
The story begins in an old run-down school in the East of 
Amsterdam. A funding initiative by a ministry has given the 
borough government resources to address problems in the area 
around the ‘Nike-Plein.’ The choice of a strategy—build a ‘shel-
ter’ for young people—opens a search for a building that can 
house the facility. This soon leads civil servants to the old school 
building and here they encounter the TISCC and SSCCM for the 
first time. At this point, both organizations have developed pro-
grams and patterns of using space over more than a decade of 
using the old school. TISCC on the top floor and SSCCM on the 
ground floor provide a place for recent immigrants to gather for 
social activities (drinking tea, talking with neighbors, and watch-
ing football), for language classes, and for dinners. The organi-
zations have a space that they use for prayers; the other activities 
are organized in rooms around this space. There is physical and 
organizational continuity across the range of activities that take 
place in the old school.

The location of the old school turns out to be ideal for the youth 
center. The space is already occupied, however, and the state of 
the building in which all these activities are taking place poses 
a big problem. Local officials are shocked at the disrepair their 
search uncovers. Inquiries into renovating the building produce 
high estimates. The civil servants adjust and move on to a new 
plan. Raze the school and put up a new building with space for 
the youth center.
 
But what to do with the current occupants? Some are not tied to 
the neighborhood and are willing to move. TISCC and SSCCM 
both have strong local ties, however. The plan for redevelop-
ment will have to accommodate their needs or put them on the 
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street. The latter is unthinkable at this moment in the story. The 
accepted view is that the migrant organizations ‘must absolutely 
come back’ and TISCC and SSCM receive assurances that life 
will continue as before in the new building. The experience in 
the old school provides the reference point for these discussions. 

The planning for the new building deepens the interaction 
between the local officials and TISCC and SSCCM. They en-
counter wrinkles in the relationship that demand adjustment. 
There are language problems to overcome and understandings 
of the planning process need to be aligned. The effort to develop 
the program for the new building also brings out conflicting ex-
pectations. The local officials envision the youth ‘shelter’ on the 
ground floor; this is at odds with the experience in the old school 
that TISCC and SSCCM draw on as a reference point. In the old 
school, the ground floor provided space for prayer. The context 
for action continues to shift and influence this interaction as 
unrelated events unfold. A fire in Volendam highlights the risks 
associated with using old buildings and negotiations over the 
move start to go better. 

Then the local political environment shifts and the talk is sud-
denly dominated by a search for budget cuts. This new emphasis 
puts the entire project in jeopardy and triggers a search for an 
alternative source of funding. The effort to save the project by 
finding new funding ends up at a European program that sub-
sidizes projects for the economic and social conversion of areas 
with structural problems. Accepting the European funding puts 
new demands on the programming of the space in the building. 
The match with prior plans and agreements is not at all perfect, 
but the funds keep the project alive. 

At this time the ‘public mood’ and political environment are also 
changing, particularly with respect to Muslims in the Neth-
erlands. This peaks when Theo van Gogh is murdered late in 
2004, in the same borough that the Verbinding is proposed for. 
The changing mood and political context has already begun to 
influence policy discussions like the planning for the new build-
ing earlier in the year. The continuity between religious and 
social activities that was central to TISCC’s and SSCCM’s activi-
ties in the old school is now disrupted as a boundary that has not 
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previously been part of the story becomes present, sharp, and 
influential. Shouldn’t the plans for the new building acknowl-
edge and respect the boundary between church and state? This 
distinction is also stressed in the European funding program.

“Times change” and another period of adjustment follows. The 
boundary between church and state becomes part of the plans. 
The space for the moskees becomes a separate category of space 
and, despite prior agreements and assurances, TISCC and 
SSCCM must now pay rent for space that is devoted to reli-
gious uses. Moreover, they must start to manage the boundary 
between religious and socially-oriented activities. The European 
rules, for instance, draw a bright line between social activities—
which can be subsidized—and religious activities—which can-
not. This boundary is clearly not as sharp to TISCC and SSCCM, 
it is not part of their history of working, and it is unclear how 
meaningful it is to them.

Yet the boundary highlights real risks that the local government 
faces. If lack of attention to the boundary compromises the 
borough’s eligibility for resources and the borough is forced to 
repay the European subsidy, it simply will not have the funds 
to comply. An outside consultant is brought in to help TISCC 
and SSCCM cope with the new reality and organize themselves 
to fit with the goals and categories of the European program. 
The consultant’s efforts lead to a reorganization that splits both 
TISCC and SSCCM into two, separate, organizations. These new 
organizations now account for their ‘educational’ (social) and 
religious activities in separate books and are overseen by sepa-
rate management. Names are transformed. ‘Moroccan’ becomes 
‘Medelanders’ (‘countrymen’), ‘Turks’ becomes ‘Transvaal’ (the 
name for the broader neighborhood), and ‘Islamic’ becomes ‘In-
formation’. Organizational life is transformed, but the alchemy 
of reinvention in incomplete.
 
The effect of these ongoing adjustments only becomes clear in 
a moment of controversy. One of the activities for young people 
is courses on ‘norms and values’ that are held on the week-
end. These titles fit the new organizational structure and the 
administrative context set by local priorities and by European 
policy. Prior practices spill over, however. The content of these 
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programs—Koran lessons—becomes public in a sensational 
manner when a journalist publishes an account of these state-
subsidized Koran lessons in book of stories about Muslims in 
the Netherlands. 

The story creates a sensation. ‘Public money for Koran lessons’ 
is a theme that is made to order for political opponents who 
want to challenge the TISCC’s and SSCCM’s activities and their 
place in the new building. The surprise that accompanies this 
threat raises the potential for conflict. At the heart of the ruckus 
is a distinction between religious and social activities that TISCC 
and SSCCM might plausibly find artificial, particularly because 
their prior work integrated the two. The practical implication—
that some rooms in the new building are ok to use for religious 
activities and others are not—may seem strange when there is 
a need for space and rooms are sitting empty on the weekend. 
The potential for misunderstanding, disagreement, and conflict 
is high when the boundary between state and religion becomes 
central in the discussion. Neither side sees itself as having done 
anything wrong. Public officials have been working to keep the 
project alive and TISCC and SSCCM have been working to pro-
vide services to immigrants in the neighborhood. 

Consultation with European officials reveals that a pragmatic 
resolution is possible—the lessons can stay on the weekends as 
long as the intended activities continue during the week. The 
issue remains controversial, however, and public scrutiny de-
velops with no sense of the history that provides the context for 
current actions. Without a sense of this history, it is also easy to 
miss the changes that TISCC and SSCCM have made to adjust 
to the changing political and administrative context. 

Conflict is not, in this instance, a clash of civilizations or even 
of organizations, even when it involves the heightened rhetoric 
of church and state. Instead, it develops when an accumulation 
of unintended consequences engages a shifting background of 
expectations. The mismatches that become flashpoints in the 
relationship between TISCC, SSCCM, and the local government 
are rooted in memory, in organizational arrangements, and, 
undoubtedly, even in the details of preparation. These details 
become the misunderstandings that become the disagreements 
that can quickly transform into controversy. 
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Conflict is often rooted in the details of such marginal shifts 
rather than in grand confrontation. The real risk that actors in 
such dramas confront is that the perceptions of threat that often 
accompany the experience of surprise and create controversy 
out of the fabric of misunderstanding. The actors in this drama 
have managed to keep the issues and their relationship manage-
able. Yet the working agreement is persistently vulnerable to an 
accumulation of adjustments that may suddenly create demands 
for blame and for defense. Words uttered in such circumstances 
easily become fighting words and can initiate cycles that are sud-
denly difficult to escape.
 
The story of the Verbinding helps us grasp how seemingly grand 
confrontations, here between church and state, turn on such 
details of action. In moments of stress the realization that previ-
ously aligned expectations are now at odds can be unsettling, 
even threatening. The slow pace with which these mismatches 
accumulate is at odds with the speed with which realization blos-
soms. This is important to remember in instances like this when 
the opportunities for high rhetoric and recriminations abound. 
Restoring understanding and finding practical accommodation 
may demand revisiting these mundane details and having the 
patience to unpack the creeping progress of misunderstand-
ing and conflict. It is not glamorous work, but it is essential to 
sustain cooperation across boundaries of organization, interest, 
and background in volatile times. 
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