
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Marokkaanse organisaties in Nederland: een netwerkanalyse

van Heelsum, A.

Publication date
2001
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Heelsum, A. (2001). Marokkaanse organisaties in Nederland: een netwerkanalyse. Het
Spinhuis.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/marokkaanse-organisaties-in-nederland-een-netwerkanalyse(dbc16968-45b3-4469-acab-67f4fa974295).html


Marokkaanse organisaties 
in Nederland 

een netwerkanalyse 

Anja van Heelsum 

5 



MAROKKAANSE ORGANISATIES IN NEDERLAND 

I 



Marokkaanse Organisaties 
in 

Nederland 

EEN N E T W E R K A N A L Y S E 

Anja van Heelsum 

Het Spinhuis 
2 0 0 I 



' '... 1 e> L 

ISBN 9O-5589-2II-I 

© 2001, Het Spinhuis, Amsterdam 

Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en /of openbaar gemaakt 

door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Omslagontwerp: Jos Hendrix 

Lay-out: Hanneke Kossen 

Uitgeverij Het Spinhuis, Oudezijds Achterburgwal 185, 1012 DK Amsterdam 



Inhoud 

Voorwoord vii 

1 Inleiding 1 
2 De betekenis van netwerken van (Marokkaanse) organisaties 

van migranten en ininderheden 3 
3 Methode van dataverzameling en analyse 6 

3.2 De totstandkoming pan een bestand van 

Marokkaanse organisaties in Nederland 6 
3.2 Netwerkanalyse: methode en kernbegrippen 8 

4 Aantal en type organisaties 11 
5 De relaties tussen Marokkaanse organisaties: 

netwerkvorming op basis van gezamenlijke bestuursleden 19 

Appendices 
I Adressen van organisaties 31 
II Mogelijke foutenbronnen landelijke netwerkanalyse 

Marokkaanse organisaties 37 

Geraadpleegde literatuur 39 



Voorwoord 

Ter voorbereiding van een serie televisie-uitzendingen over Marokkanen in 
Nederland gaf de Nederlandse Programma Stichting (NPS) aan het Instituut 
voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) opdracht een onderzoek te ver-
richten naar Marokkaanse organisaties in Nederland. Concreet was het ver-
zoek om overeenkomstig de netwerkanalyses die het IMES in Amsterdam van 
Turkse, Marokkaanse, Ghanese en Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse 
organisaties en landelijk van Turkse organisaties had verricht, nu het landelijk 
netwerk van Marokkaanse organisaties in kaart te brengen.' Dat verzoek paste 
uitstekend in het onderzoeksprogramma van het IMES en we zijn de NPS 
erkentelijk voor de opdracht en voor het in ons gestelde vertrouwen. 

We zijn veel dank verschuldigd aan Agnes Obbink, die bij het invoeren 
van de gegevens onmisbare assistentie heeft verleend. Verder willen we de le-
den van de begeleidingscommissie van het onderzoek bedanken, die ons van 
commentaar en aanvuUingen voorzagen: Paolo De Mas, Rinus Penninx en 
Dick Oosterbaan. Ook is een aantal deskundigen geraadpleegd: Roemer van 
Oordt, Abdelhalim El Madkouri, Nico Landman en Mustafa Aarab. Tevens 
willen we de leden van het redactieteam van de NPS bedanken voor hun op -
merkingen: Dick Oosterbaan (producent), Mustafa Bouhekan, Jan Bosdriesz, 
Mustafa Aarab, Abdelhafid Akallouch, Mathijs Tax, Giil^ah Dogan, Ali 
Dahmani, Amber Landvreugd, Abder El Aissati en Jak den Exter. Verder be
danken we Melouki Cadat, die in de eerste fase van het veldwerk heeft gehol-
pen met het zoeken van organisaties op basis van Arabische trefwoorden. 

Over dit onderzoek zal, overeenkomstig het boek De vele gezichten van 
Turks Nederland (Van der Wal & Tax 1999), nog een publicatie verschijnen 
waarin portretten van belangrijke Marokkaanse Nederlanders zijn opgeno-
men. Deze publicatie wordt verzorgd door Omar Bouadi en Senna Bouteba. 
We bedanken ook Senna en Omar voor hun commentaar op het manuscript 
van dit boekje. 

Amsterdam, december 2000 
Anja van Heelsum, IMES, Universiteit van Amsterdam 

1 Zie voor de genoemde netwerkanalyses Alink e.a. 1998; Berger e.a. 1998a en 
1998b; Van Heelsum & TiUie 1999; TilHe & Fennema 1997. 



I Inleiding 

De migratie van Marokkanen naar Nederland begon rond 1965 (Buijs & 
Nehssen 1994). Intussen wonen in Nederland ongeveer 220.000 Marokka
nen (Obdeijn e.a. 1999: 216) en is een Marokkaanse gemeenschap ontstaan 
die naar sociale structuur zeer divers is. In de eerste plaats bevinden zich in 
Nederland migranten uit het centrale deel van Marokko, die zich reeds vroeg 
hier hebben gevestigd. Zij spreken Arabisch en komen relatief vaak uit grote 
steden, zeals Casablanca, Rabat, Fes en Meknes. Ze zijn ook relatief goed op-
geleid en vormen in Nederland een minderheid. In de tweede plaats zijn er de 
berbersprekende migranten uit de Rif, die voornameHjk als (gast)arbeiders 
zijn gerekruteerd in de periode tussen 1969 en 1972. Het betreft hier over-
wegend niet- of (zeer) laagopgeleide migranten afkomstig uit rurale gebie-
den. Deze groep vormt in Nederland een meerderheid. Ten slotte is er een 
kleine groep afkomstig uit het zuidelijk deel van Marokko, de Soussi (De Mas 
& HafFmans 1985). 

Deze diversiteit in de sociale stmctuur van de Marokkaanse gemeenschap 
is, onder andere, af te lezen aan haar organisaties. Onder Marokkanen in 
Nederland zijn vergelijkbare organisaties te vinden als bij Turken, zoals isla-
mitische organisaties, jongerenorganisaties en sociaal-culturele organsaties. 
In diverse publicaties wordt echter het vemioeden uitgesproken dat de orga-
nisatiegraad onder Marokkanen lager is dan onder Turken. Ook zou er tussen 
Marokkaanse organisaties minder samenhang bestaan dan tussen Turkse or
ganisaties (Den Exter & Massaro 1999; Landman 1992). Tevens zou de ver-
scheidenheid aan organisatievormen minder groot zijn: Marokkanen zouden 
vooral plaatselijk zijn georganiseerd (Den Exter & Massaro 1999; Strijp 1999). 
Er wordt gesproken van conflicten tussen organisaties, onder meer naar aan-
leiding van (vermeende) contacten met de Marokkaanse overheid maar 
ook resulterend uit regionale of tribale tegenstellingen (Bel Ghazi 1986). 
Landman 1992: 159) noemt als een van de oorzaken voor de lage organisatie-
graad en de geringe samenhang tussen Marokkaanse organisaties ook het feit 
dat de meerderheid van de Marokkaanse immigranten uit de Ri f slechts ver-
trouwd was met kleine dorpsmoskeetjes met uitsluitend plaatselijke functies. 
Hij merkt daarbij evenwel op dat geen enkele verklaring is gebaseerd op 
empirisch onderzoek. 

Dit onderzoek heeft als doel een beeld te schetsen van de Marokkaanse 
gemeenschap zoals die naar voren komt via haar organisaties. Hoeveel 
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organisaties zijn er? Wat voor soort organisaties zijn en op wie richten zij 
zich? Zijn er dwarsverbindingen en contacten tussen die organisaties? Zijn er 
patronen te ontdekken in de eventuele relaties tussen die organisaties? Dit 
zijn de kernvragen van het onderzoek, die in dit verslag zullen worden beant-
woord. 

Organisaties vormen dus de primaire invalshoek. Maar zoals zal blijken, 
traceren we de contacten tussen organisaties vooral via personen die in het 
bestuur van twee of meer organisaties zitten en die aldus zogeheten dubbel-
fiincties vervullen. Op die manier kunnen we ook antwoord geven op de 
vraag wie de belangrijke personen zijn in 'Marokkaans Nederland'. Dat zijn 
overigens niet noodzakelijkerwijs ook mensen die voor de Marokkaanse 
gemeenschap zelf of voor de Nederlandse samenleving zichtbaar zijn. Het 
hoeven geen 'bekende Marokkaanse Nederlanders' te zijn, wier gezichten we 
regelmatig op de televisie zien of die we in de pers tegenkomen. Ze hebben 
vooreerst zitting in het bestuur van ten minste twee Marokkaanse organisaries. 

We zullen in dit verslag eerst, in hoofdstuk 2, ingaan op de betekenis van 
(Marokkaanse) organisaties van migranten: waarom is het interessant om naar 
zulke organisaties te kijken? In hoofdstuk 3, paragraaf 3. i leggen we vervol-
gens uit hoe we te werk zijn gegaan bij het inventariseren van alle Ma
rokkaanse organisaties in Nederland: hoe hebben we ze opgespoord en over 
welke gegevens van die organisaties beschikken we? In paragraaf 3.2 wordt 
uiteengezet hoe contacten tussen organisaties en het netwerk van contacten 
tussen alle organisaties worden geidentificeerd en aangeduid. In hoofdstuk 4 
beschrijven we de eerste uitkomsten van de inventarisatie: hoeveel en welke 
typen organisaties zijn er te onderscheiden? Hoofdstuk 5 is gewijd aan de 
bestuurlijke contacten tussen organisaties: het netwerk van organisaties zoals 
dat emit ziet op basis van bestuursleden met functies in meerdere organisaties. 

Appendix i bevat een adressenlijst van Marokkaanse organisaties. In 
Appendix 11 gaan we in op mogelijke foutenbronnen van de gehanteerde 
methode. 



2 De betekenis van netwerken van 
(Marokkaanse) organisaties van migranten 
en minderheden 

Organisaties onderhouden om diverse redenen contacten op bestuurlijk 
niveau, bijvoorbeeld om activiteiten op elkaar af te stemmen, om te delen in 
elkaars bestuurlijke expertise of omdat zij fmancieel afhankelijk zijn van el
kaar. Welke de reden ook is, contacten op bestuurlijk niveau zijn altijd selec-
tief men onderhoudt geen relaties met wiUekeurig elke andere organisatie. 
Zo ligt het niet voor de hand dat een uitgesproken linkse vrouwenorganisatie 
en een behoudende moskee dezelfde bestuursleden hebben. 

Dubbelfuncties op bestuurlijk niveau zijn een sterke, geinstitutionaliseerde 
vorm van contacten tussen organisaties. Het geheel ontbreken van dubbel
functies kan duiden op animositeit, maar kan ook eenvoudig het gevolg zijn 
van een naar binnen gerichte orientatie van de organisaties in kwestie, van het 
ontbreken van de wens activiteiten te coordineren of van een te grote sociale 
afstand tussen de organisaties. Het aantal dubbelfuncties is een indicatie voor 
de mate waarin organisaties hun activiteiten op elkaar afstemmen. Als er veel 
organisaties zijn, die bovendien onderling hecht verbonden zijn, dan kunnen 
deze een aanzienlijke macht uitoefenen ten gunste van (delen van) de eigen 
gemeenschap. 

Wat is de betekenis van organisaties van (Marokkaanse) migranten en het 
netwerk van die organisaties? Het antwoord op deze vraag hangt af van de 
positie die men inneemt. Uit het perspectief van Marokkaanse Nederlanders 
zijn eigen organisaties van belang voor specifieke activiteiten die zij in eigen 
kring willen ontplooien. Een moskeeorganisatie voorziet in religieuze 
behoeften, een sportvereniging is er in de eerste plaats om gezamenlijk te 
sporten. Slechts een minderheid van de Marokkaanse organisaties heeft een 
politieke doelsteUing. 

Uit het perspectief van de Nederlandse overheid hebben organisaties van 
migranten en minderheden een andere betekenis. Die overheid zegt te streven 
naar integratie van etnische minderheden en zij beoordeelt de organisaties van 
migranten en minderheden mede vanuit dat perspectief Politici, bestuurders 
en ambtenaren die menen dat Marokkaanse organisaties bijdragen aan de inte
gratie van Marokkaanse Nederlanders, zullen het ontstaan van organisaties van 
Marokkanen toejuichen en waar mogeUjk stimuleren. Diegenen die menen 
dat die organisaties de integratie juist in de weg staan, doen het omgekeerde. 

Tussen deze twee extremen zijn vele tussenposities denkbaar. Overheden 
kunnen bijvoorbeeld ook selectief naar organisaties van migranten en min-
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derheden en hun activiteiten kijken en alleen die organisaties ondersteunen 
die de doelstellingen van het integratiebeleid onderschrijven. Bovendien 
kunnen posities van overheden ten opzichte van eigen organisaties in de loop 
van de tijd verschuiven. Zo heeft de overheid in de jaren zeventig vooral 
secuHere organisaties ondersteund. In de jaren tachtig verschoof de aandacht 
naar erkenning van islamitische organisaties en in de jaren negentig lijken de 
seculiere organisaties weer de voorkeur te krijgen. 

De betekenis van Marokkaanse organisaties kan echter ook nog vanuit een 
heel ander, een derde perspectief worden beschouwd, namelijk in hoeverre 
zij bijdragen aan het democratisch functioneren van de politieke gemeen
schap in Nederland. Vanuit dit perspectief kunnen Marokkaanse organisaties 
een positieve functie vervullen in het democratisch proces; een fiinctie die 
betrekkelijk losstaat van de vraag of zij de integratie van Marokkanen al dan 
niet bevorderen en die evenmin direct voortvloeit uit de functies die deze 
organisaties voor hun leden of achterban hebben. De redenering is dan dat de 
kwaliteit van de democratic niet alleen afhangt van de formele democratische 
structuur, maar ook van de mate waarin burgers in staat zijn zichzelf te orga-
niseren. Directe contacten tussen burgers onderling en tussen hun vereni-
gingen vormen de kern van wat tegenwoordig vaak wordt aangeduid met de 
Amerikaanse term civil society. Robert Putnam (1993: 97-98) heeft aange-
toond dat de kwaliteit van het bestuur in de Itahaanse regie's in de eerste 
plaats afhangt van deze civil society. Naarmate burgers meer verenigingen heb
ben, meer kranten lezen en vaker stemmen, bUjkt het regionale bestuur effec-
tiever te functioneren en blijken de burgers ook tevredener te zijn over dat 
bestuur. 

Wat opgaat voor het Italiaanse bestuur, lijkt ook voor Marokkaanse 
migranten in Nederland te gelden (Fennema & TiUie 1999). Uit eerder on
derzoek naar Amsterdamse minderheden en hun politieke participatie komt 
naar voren dat de Marokkaanse gemeenschap in absolute aantaUen een groot 
aantal organisaties kent: 173. Wanneer we dat relatief bezien - het aantal 
organisaties in verhouding tot de grootte van de groep - scoort de Marok
kaanse gemeenschap minder hoog: na Ghanezen, AntiUianen en Turken (zie 
tabel i) . Belangrijker is echter het aantal bestuurlijke contacten tussen de 
Marokkaanse organisaties, dat minder hoog is dan in de Turkse en Ghanese, 
maar hoger is dan in de Surinaamse en AntiUiaanse gemeenschappen. 
Kortom, de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam heeft veel organisa
ties, maar ook een behoorlijk netwerk van eigen organisaties. 



DE BETEKENIS VAN N E T W E R K E N 

Tabel 1 Etnische groepen in Amsterdam (per 1-1-1999) en hun organisotiegraad 

Nederlanders 

Surinamers 

Marokkanen 

Turken 

AntiUianen 

Ghanezen 

a. aantal' 

403.676 

71.357 

53.008 

33.057 

11.283 

7.313 

b. orgonisofies ^ 

91 

173 

189 

43 

62 

c. dichtheid 
(b/ax WOO) 

1,3 

3,3 

5,7 

3,8 

8,5 

Bronnen ' Website O-t-S 2000 (http://www.onStat.Qmsterdam.nl); 
Eigen onderzoek. , , 

Electoraal onderzoek heeft aangetoond dat de opkomst bij de gemeente-
raadsverkiezingen in Amsterdam onder Marokkanen niet alleen aanzienlijk 
lager was dan onder Turken, maar ook lager was dan de gemiddelde totale 
opkomst. Voor de dramatische terugval van de opkomst van etnische min
derheden bij de verkiezingen in 1998 zijn Marokkaanse kiezers mede verant-
woordelijk (Tillie 1994 en 2000). 

Voor de casus Amsterdam hebben we empirische aanwijzingen dat het 
bestaan van een hogere verenigingsdichtheid en een hecht bestuurlijk net
werk van die verenigingen positief samenhangt met de politieke participatie 
van etnische groepen en daarmee met de kwahteit van de democratic op 
lokaal niveau. De vraag is natuurlijk of dat ook op nationaal niveau het geval 
is; een vraag die we in dit onderzoek trachten te beantwoorden voor Marok
kaanse organisaties. Een hecht netwerk van bestuurlijke contacten op natio
naal kan een aanwijzing zijn dat er in Nederland een Marokkaanse bestuur
lijke elite bestaat. Zulke netwerken van dubbelfuncties kunnen een positief 
effect hebben op de invloed die de Marokkaanse gemeenschap in Nederland 
kan hebben. f.-,, 

http://www.onStat.Qmsterdam.nl


3 Methode van dataverzameling en analyse 

O m de Marokkaanse organisaties in Nederland in kaart te kunnen brengen, 
moesten we eerst op systematische wijze een zo volledig mogelijk bestand 
van die organisaties opbouwen. De dataverzameling voor dit bestand vond 
plaats in de periode van december 1999 tot februari 2000. In paragraaf 3.1 
beschrijven we welke brormen we hebben geraadpleegd en welke selectie-
criteria zijn gebruikt. In paragraaf 3.2 gaan we in op de methode van netwerk
analyse. 

3.2 D e totstandkoming van een bestand van Marokkaanse 
organisaties in Nederland 

Voor de eerste opzet van het databestand hebben we gebruik gemaakt van 
overzichten van organisaties uit diverse publicaties en adresserdijsten van 
verschiUende instellingen. De eerste bron is het Handhoek Minderheden en het 
daarbij hoiende Jaarboek Minderheden 199^ van Smeets e.a. (1997). Het Jaar-
boek Minderheden geeft een zeventig pagina's tellend overzicht van namen en 
adressen van organisaties voor en van minderheden. Daarin zijn onder andere 
inspraakorganen, de belangrijkste Marokkaanse en islamitische federaties en 
de organisaties van Berbers te vinden. 

Van alle organisaties van Marokkanen uit het Jaarboek zijn de namen, 
adressen en telefoonnummers opgenomen in een database (in Access 7.0). 
Deze organisaties hebben immers aUemaal Marokkanen als primaire doel-
groep, ons eerste criterium voor selectie. Daamaast is echter ook een aantal 
organisaties opgenomen dat niet exphciet op Marokkanen is gericht, maar 
waarvan het bestuur uitsluitend leden kent die in Marokko zijn geboren, ons 
tweede criterium. 

Een tweede belangrijke bron vormen de adressenbestanden van diverse 
landelijke organisaties. AUereerst is de Landelijke Advies- en Overlegstructuur 
minderhedenbeleid (LAO) en het Samenwerkingsverband van Marokkanen 
en Tunesiers (SMT) gevraagd om hun lijsten van Marokkaanse organisaties be-
schikbaar te stellen. Het SMT stuurde ons de publicatie Tussen continuiteit en ver-
nieuwing. Een beeld van Marokkaanse zelforganisaties in Nederland (1999). De 
daarin vermelde organisaties zijn toegevoegd aan het bestand, voorzover ze er 
nog niet inzaten. Vervolgens is bij het Nederlands Centrum Buitenlanders 
(NCB) en bij Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, gevraagd 
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naar adressenbestanden van Marokkaanse organisaties. Uit Rotterdam ont-
vingen we de Sociale Kaart van Migranten in Rotterdam (1999). Ook uit deze 
bestanden zijn de nog ontbrekende organisaties aan ons bestand toegevoegd. 

Een derde bron vormt het eerder door ons samengestelde bestand van 
Marokkaanse organisaties in Amsterdam. Dat Amsterdainse bestand is tot 
stand gekomen op basis van inschrijvingen in het register van de Kamer 
van Koophandel en van het Publieksinformatie Systeem van de gemeente 
Amsterdam (PIGA). Dat al zeer uitgebreide bestand is nog aangevuld met 
organisaties die bij de onderzoekers bekend waren. 

Een vierde bron is het adressenbestand dat Mustafa Bouhekan van de NPS 
ons heeft bezorgd. Het betreft een bestarid met 265 Marokkaanse organisaties 
en bedrijven. 

Een vijfde bron zijn de diverse steunfunctie-instellingen. W e ontvingen 
lijsten van Marokkaanse organisaties van de Federatie Steunfuncties Minder
heden in Zaandam, het Amsterdams Centrum Buitenlanders, het Regionaal 
Steunpunt AUochtonen uit Den Haag, Palet Zuidoost-Brabant uit Eindhoven, 
Palet uit Breda, het Steunpunt Minderheden Overijssel uit Almelo, de Stich
ting AUochtonen Steunpunt Flevoland uit Lelystad, Regionaal Instituut 
Interculturele Ontwikkeling Meander uit /Vlphen aan de Rijn en het Regio
naal Centrum Buitenlanders uit Dordrecht. 

Na deze eerste ronde van informatieverzameling resulteerde een voorlopig 
bestand van in elkaar gevoegde namen- en adressenlijsten. Vervolgens heb
ben we op twee manieren gebruik gemaakt van het register van de Kamer van 
Koophandel. De Kamer van Koophandel beschikt over een landelijke data
base van alle bij de Kamer ingeschreven instellingen en organisaties. Deze 
database is toegankelijk op internet (http://www.kvk.nl). Door middel van 
een abonnement kan men (tegen betaling) gebruik maken van de uittreksel-
informatie van het register. Tot die informatie behoren ook gegevens over 
bestuursleden van instellingen en organisaties. 

Deze landelijke database diende in de eerste plaats ter aanvulling van ons 
voorlopige namen- en adressenbestand. W e hebben op basis van een groot 
aantal zoektermen de Marokkaanse organisaties uit dat KvK-bestand gehaald 
en gecontroleerd of deze al in ons voorlopige bestand voorkwamen. Voor-
beelden van zoektermen zijn Marokkaan, Berber, Arabier, Maghreb en een 
groot aantal transcripties van Marokkaanse woorden, zoals cheb, chahab, 
Shahab en dergelijke. Een zoekterm als 'marok' leverde ongeveer 570 namen 
van organisaties op. Bedrijven hebben we niet opgenomen; verenigingen en 
stichtingen wel. In deze keuze zit enige selectiviteit: moskeeen zijn bijvoor
beeld meestal wel geregistreerd, terwijl bewonersgroepen dat vaak niet zijn. 

i Zie Alink e.a. 1998. 

http://www.kvk.nl
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O p deze manier hebben we geprobeerd een maximale dekking van de gere-
gistreerde Marokkaanse organisaties in ons bestand te verkrijgen. 

Ten tweede hebben we de database van de Kamer van Koophandel 
gebruikt om van alle organisaties die we inmiddels op onze hjst hadden, de 
bestuursleden op te zoeken en in ons bestand in te voegen. Dat leverde een 
aantal problemen op. Soms was er onduidehjkheid over de naam of het adres 
van een organisatie. In zulke gevaUen was in de door ons samengestelde lijst 
een andere naam of een ander adres gehanteerd dan bij de inschrijving in de 
Kamer van Koophandel. In zo'n geval hebben we het adres zoals vermeld bij 
de Kamer van Koophandel aangehouden. Wanneer, bij kleine verschiUen in 
namen, het niet duidelijk was of het een en dezelfde organisatie betrof, zijn 
beide namen in ons bestand gehandhaafd. Personen die bekend zijn in de 
wereld van Marokkaanse organisaties hebben ons later geholpen om een aan
tal van dergelijke onduidelijkheden uit het bestand te halen. Voor een uitge-
breider overzicht van mogelijke foutenbronnen bij de gebruikte methode 
van dataverzameling verwijzen we naar Appendix ii. 

Het bestand dat na voorgaande bewerkingen is ontstaan, bevat 720 
Marokkaanse organisaties. Helaas beschikken we niet voor aUe organisaties 
over evenveel informatie. Van 503 van de 720 organisaties (70 procent, bijna 
hetzelfde percentage als bij de Turkse organisaties) is de informatie compleet, 
dat wil zeggen dat de naam, het adres en de namen van de bestuursleden be
kend zijn. Omdat niet aUe organisaties zijn geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel en we dus niet van aUe organisaties de bestuursleden konden 
opvragen, zijn er ook organisaties waarvan aUeen de naam, het adres en de 
plaatsnaam bekend zijn. Dit betreft dus 217 organisaties. Alleen de organisa
ties waarvan de informatie compleet is zijn bij de netwerkanalyse betrokken. 

W e moeten er verder rekening mee houden dat het aantal gevonden orga
nisaties een momentopname is; regelmatig worden nieuwe organisaties op-
gericht of oude opgeheven. In sommige gevaUen kan er ook sprake zijn van 
'papieren' organisaties, die feiteHjk weinig of geen activiteiten ondememen. 
Dergelijke organisaties kunnen overigens wel degelijk een functie vervuUen, 
maar een andere dan gedacht, bijvoorbeeld door activiteiten in een andere 
plaats mogehjk te maken. Over de activiteiten van de organisaties kunnen we 
echter op basis van onze gegevens weinig zeggen. 1 

3.2 Ne twerkana lyse : m e t h o d e en ke rnbegr ippen 

Een netwerkanalyse geeft inzicht in relaties tussen personen of organisaties. 
In dit onderzoek zijn dit relaties tussen Marokkaanse organisaties. Deze 
relaties kunnen bijvoorbeeld worden afgeleid uit het delen van hetzelfde 
adres door twee of meer organisaties, uit het door personen in twee of meer 
organisaties vervuUen van bestuursflmcties of uit informele contacten tussen 
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organisaties. Met behulp van netwerkanalyse kunnen vragen ^vorden beant-
woord als: welke organisaties staan met elkaar in contact en wat zijn centrale 
organisaties binnen dat netwerk? 

Een netwerk in grafische vorm bestaat uit punten en lijnen. Punten staan in 
dit geval voor Marokkaanse organisaties. Lijnen geven aan dat er contact 
bestaat tussen twee Marokkaanse organisaties. Onderstaande figuur geeft als 
voorbeeld een netwerk tussen vijftien organisaties. 

M 

O 

E 

G 

Figuur 1 Een netwerk bestaonde uit twee componenten en een geisoleerd punt 

In het bovenstaande voorbeeld zijn de organisaties A en B elkaars buren, 
(d.w.z. dat zij contact hebben) evenals A en E, B en D, D en E, E en F, E en C, 
C en H, H en I, H en J en I en J. Ook K en L, K en M, L en M, M en N en N 
en O zijn elkaars buren. Het netwerk, zoals weergegeven in figuur i, bestaat 
uit twee zogenoemde componenten en een geisoleerd punt. De eerste compo
nent wordt gevormd door de punten A tot en met J. De tweede component 
wordt gevormd door de punten K tot en met O. In een component zijn aUe 
punten met elkaar verbonden en is het mogelijk om vanuit ieder punt elk 
ander punt in de component te bereiken. Een geisoleerd punt is met geen 
enkel ander punt verbonden; in figuur i is dat punt G. De afstand tussen twee 
organisaties is het aantal stappen dat men moet nemen om van de ene organi
satie naar de andere te komen. Zo is de afstand tussen A en B een stap, tussen 
A en C twee stappen en tussen A en I vier stappen. 
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Of een punt in een netwerk centraal staat, kan op twee manieren worden 
bepaald. In de eerste plaats kan worden gekeken naar het aantal buren van een 
punt. Een punt met een relatief groot aantal buren is centraal in het netwerk. 
Op deze manier wordt echter alleen naar de lokale centraliteit van een punt 
gekeken. Lokale centraliteit zegt lets over de centraliteit van een punt ten 
opzichte van zijn directe omgeving. In figuur i heeft punt E, met vier buren, 
de grootste lokale centraliteit. H en M hebben elk drie buren. Binnen de eer
ste component heeft E een hogere lokale centraliteit dan H. Betekent dat nu 
ook dat E in de component als geheel de meest centrale positie inneemt? Om 
dat te bepalen moeten we in de tweede plaats een maat hebben voor deglobale 
centraliteit van een punt. Een punt kan ook zonder veel directe buren toch een 
centrale positie in een netwerk innemen. Dat is het geval als de gemiddelde 
afstand van het punt ten opzichte van de andere punten in de component laag 
is.' In de eerste component heeft punt C de kleinste gemiddelde afstand tot 
de andere punten en heeft dit punt dus de hoogste globale centraliteit in de 
component. Punt C is bovendien een cutpoint: als punt C wegvalt, valt de 
component ABCDEFHIJ in twee delen uiteen, namehjk ABCDEF en HIJ. 
De punten E en H zijn ook cutpoints. , 

Voor het berekenen van de gemiddelde afstand van een punt ten opzichte van alle 
andere punten in het netwerk wordt de afstand van het desbetreffende punt tot elk 
ander punt in het netwerk gemeten. Voor punt K bijvoorbeeld is dit een afstand 
van I tot punt L, een afstand van i tot punt M, een afstand van 2 tot punt N en een 
afstand van 3 tot punt O. Deze uitkomsten worden dan opgeteld en gedeeld door 
het aantal gemeten afstanden. In dit geval is dat 1 + 1+2+3= 7 sn 7/4=1,75. 1,75 
is dus de gemiddelde afstand van punt K ten opzichte van de andere punten. 



4 Aantal en type organisaties 

O p basis van de naam van organisaties en informatie uit altematieve bronnen 
kan het een en ander worden gezegd over het type organisaties en hun doel
stellingen. Ondanks de beperkingen van deze methode, geeft dit een indruk 
van de diversiteit aan organisaties in de Marokkaanse gemeenschap. 

De meestvoorkomende categoric is de religieuze organisatie. In 176 gevaUen 
wordt uit de naam meteen duidelijk dat het om een dergelijke organisatie 
gaat. Bij 108 is sprake van een moskee. De belangrijkste islamitische stro-
mingen die we in ons onderzoek zijn tegengekomen, beschrijven we hier aan 
de hand van het boek van Landman, Van mat tot minaret (1992).' De belang
rijkste vertegenwoordiger van 'de ofFiciele Marokkaanse islam' is de Unie van 
Marokkaanse Moslim Organisaties in Nederland ( U M M O N ) : het overkoepe-
lende orgaan waarbij de meeste Marokkaanse moskeeen zijn aangesloten. De 
UMMON werd in 1977 opgericht door bestuursleden van islamitische organi
saties in Amsterdam, Utrecht, Leiden, Den Haag, Eindhoven, Helmond en 
Roermond. Formed is de UMMON geen vertegenwoordiger van een Marok
kaanse religieuze of politieke instantie, maar representeert zij een stroming 
onder de Marokkaanse moskeeorganisaties die de ofFiciele islam van Marok
ko de facto als normatief erkent. Wel bestaat er variatie in de mate van konings-
gezindheid van de aangesloten moskeeorganisaties. 

In de jaren tachtig en negentig ontstonden kritische islamitische stromin-
gen die ernaar streefden zich onafhankelijk van de toenmahge Marokkaanse 
koning Hassan 11 op te steUen; Landman noemt bijvoorbeeld Stichting Mos
kee Vinkenstraat en Moskee Al-Salam in Amsterdam. Landman (1992: 173) 
beschrijft ook de oprichting (in 1990) van de Stichting Nederlandse Federatie 
van Maghrebijnse Islamitische Organisaties (NFMIO) als een poging van het 
Samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiers (SMT) om zich met de 
vorming van vrije moskeeen bezig te houden. 

De politieke situatie in Marokko is recentelijk sterk veranderd. Sinds de 
nieuwe koning in 2000 de troon besteeg, vaart de Marokkaanse regering een 
gematigder koers. Dit uit zich onder andere in de afhandeling van de kwesties 
rond politieke gevangenen. Ook in Nederland is de kritiek op de politieke 
situatie in Marokko verminderd, zowel van de zijde van Marokkaanse orga-

1 Voor een overzicht en duidelijke uiteenzetting van stromingen in Marokko, zie 
Obdeijn e.a. (1999: 172-173). 
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nisaties als van regeringszijde. De recente bezoeken van minister-president 
Youssoufi aan Nederland en van prins WiUem Alexander aan Marokko vloei-
en ook voort uit de veranderde relaties. Door deze ontwikkehngen is de 
tegenstelling tussen koningsgezinde en vrije moskeeen niet meer zo relevant. 

Naast een kritische islamitische beweging, spreekt Landman (1992: 175) van 
Marokkaanse islamisten: 

'De term islamisme verwijst naar een verzameling van sociaal-politieke 
protestbewegingen in de islamitische wereld, die zich baseren op een 
politiek mobiliserende interpretatie van de islam (...). In Marokko zijn tien-
tallen islamistische groeperingen actief, die het regime bestrijden met uit-
eenlopende methoden.' 

Volgens Landman (1992: 176) waren de Abi Bakr Moskee in Nijmegen en 
de Tawhid Moskee in Amersfoort in 1992 te beschouwen als islamistische 
gebedsruimten: 

'T.a.v. de naleving van de islamitische voorschriften steUen zij [de leiders] 
zich strikter op dan gebruikelijk in Marokkaanse kring. (...) Sufisme en 
daarmee samenhangende gebruiken wijzen zij af als zijnde in strijd met de 
shari'a.' 

De beweging richt de aandacht primair op de eigen positie in de West-
Europese samenleving: 

'Ze wensen te leven in harmonie met hun niet-islamitische omgeving, 
maar zichzelf en de jongeren te beschermen tegen verderfelijke invloeden 
van materialisme en zedeloosheid door het oprichten van een eigen activi-
teitencentrum ..." (Landman 1992: 178). 

Deze aandacht zien we ook terug bij gelijkgezinde Turkse groepen, zoals de 
MiUi Goru§-beweging. 

Een radicaler beweging is volgens Landman Jam'iyyat al-Shabibat 
al-Islamiyya (Vereniging van Islamitische Jeugd, js i) . In Marokko geldt de 
bekende sjeik Abdesslam Yacine (ook wel gespeld als sjeik Yassin) als ideo-
loog en geestelijk leider van de radicale beweging. Thema's van deze bewe
ging zijn buitenlandse overheersing, sociaal onrecht en onvoldoende gel
ding van de islamitische wet in de Marokkaanse samenleving. Yacine stelde 
Hassan 11 verantwoordelijk voor de aloraheersende corruptie en zeden-
verwildering. Hij werd aanvankelijk in een psychiatrische inrichting gezet 
en kreeg daarna huisarrest (Obdeijn e.a. 1999: 171)- Yacine is door koning 
Mohammed vi vrijverklaard; na het aantreden van de nieuwe koning 
schreef hij een manifest dat via internet werd verspreid. Sommige predikers 
die zijn gedachtegoed voorstaan hebben grote populariteit verworven en 
verspreiden hun preken op cassettebandjes. 
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Onder de islamisten vallen ook de Egyptische Moshm Breeders, maar in 
tegenstelling tot Belgie en Frankrijk is er in Nederland geen moskee die zich 
duidelijk met deze beweging associeert. 

Een minder politiek georienteerde beweging is Jama'at al-Tabligh wa 
'1-Da'wa O T D ) , die actief is in diverse West-Europese landen, vooral in 
Frankrijk, Belgie en Groot-Brittannie (Landman 1997). In Nederland is de 
Al Rahman Moskee in Amsterdam het hoofdkwartier van J T D . Landman 
(1992: 184 en 189): 

'Naast de (voomamelijk Marokkaanse) moslims uit de directe omgeving 
van de moskee, die er hun dagelijkse gebeden komen verrichten, kan men 
er kleine groepjes in smetteloos witte gewaden gehulde mannen aantreffen, 
die voor enkele dagen in de Nederlandse hoofdstad verblijven, om vervol
gens weer verder te reizen. (...) De groepjes tablighi's (...) kunnen niet 
alleen worden aangetroffen in de Nederlandse moskeeen, maar ook op 
plaatsen als Hoog Catharijne in Utrecht, waar ze Marokkaanse voorbij-
gangers aanspreken en ze met enige aandrang ertoe trachten te bewegen 
hun voorbeeld te volgen.' 

Sufi's spelen een belangrijke rol in deze beweging en de religieuze praktijk is 
door het sufisme beinvloed. 

Een in 1992 in Libie opgerichte beweging is de Jam'iyat al-da'wat 
al-islamiyya (jDi) (Landman 1992: 181). In Utrecht zochten Marokkaanse 
moslims contact met financiers in de Arabische wereld en vonden Libie 
bereid om de activiteiten (waaronder onderwijs in het Arabisch) van een 
moskee te financieren. Rath e.a. (1996) beschrijven de moeizame pogingen 
van deze Stichting De Moskee om bij de gemeente Utrecht een gebouw en 
financien te verwerven. Door de aankoop en verbouwing van een kerk-
gebouw in Overvecht realiseerde de J D I begin 1983 een moskee, die tot op 
heden - mede door de geringe oppervlakte en slechte staat van andere ge-
bedsmimten — geldt als 'de ' moskee van Utrecht: de Umar Ibn al-Khattab 
Moskee aan de Winterboeidreef De invloed van de Marokkaanse gemeen
schap op de moskee is sinds een conflict beperkt, aangezien het bestuur uit 
Libiers bestaat. 

Tot de categorie van islamistische organisaties die in Nederland terug te 
vinden zijn en die sterk zijn georienteerd op de islamitische wereld, behoort 
ook Al Waqf Al Islami." Hiermee wordt een behoorlijk aantal organisaties in 
Zuidoost-Nederland geassocieerd, onder meer in Eindhoven en Helmond. 
O o k enkele islamitische scholen in Zuid-Nederland worden tot deze meer 
fundamentahstisch georienteerde islamitische stroming gerekend. Dat wil 
zeggen dat er grote nadruk wordt gelegd op het op het rechte pad houden van 

2 Zie ook http:/www.alwaqf.org, 

http://www.alwaqf.org


14 MAROKKAANSE ORGANISATIES IN NEDERLAND 

kinderen, terugkeer naar oorspronkelijke waarden en meer sociale rechtvaar-
digheid. 

In Marokko is ook sprake van een complex van rehgieuze gebruiken dat 
wordt aangeduid met de term 'volksislam'. Hiertoe wordt bijvoorbeeld het 
bezoeken van heihge plaatsen, meestal graven van overleden heiligen, gere
kend. Heiligenverering is in Nederland weinig geinstitutionahseerd, niet in 
de laatste plaats omdat zulke heiligdommen niet op ieder wiUekeurig mo
ment of op iedere wUlekeurige plek kunnen worden gecreeerd. Dat de insti-
tutionele setting ontbreekt om de hier opgroeiende Marokkaanse jeugd met 
vonnen van volksreligiositeit vertrouwd te maken, betekent echter niet dat 
de volksislam in Nederland onbelangrijker wordt (HofFer 2000). Hoffer be
schrijft hoe islamitische geneeswijzen, een belangrijk aspect van volksislam, 
in Nederland worden gepraktiseerd. Islamitische genezers werken zowel 
onafhankelijk als in samenwerking met imams. Verder komen ook bijeen-
komsten van aanhangen van mystieke broederschappen in Nederland in be-
perkte mate voor; de bekendste is de Alawiyya-orde, die in Utrecht ten huize 
van Haji Mohammed Aroug bijeenkomsten organiseerde.' 

W e besluiten dit overzicht van Marokkaanse islamitische organisaties met 
de vermelding dat veel Marokkaanse inrams lid zijn van de Vereniging van 
Imams in Nederland (VIN) , gevestigd in /Uphen aan de Rijn. 

Een tweede categorie van organisaties zijn politiek georienteerde organisaties. 
Aanwijzingen voor een dergelijke organisatie komen we in ons bestand 
driemaal tegen: in twee gevaUen betreft het een 'democratische' en in een 
geval een 'socialistische' organisatie. De verwijzing naar Amicales komen 
we twaalf keer in de naam tegen. In 1974 werden onder auspicien van het 
Marokkaanse ministerie van Arbeid in verschiUende Europese landen 'Ami
cales des travaiUeurs et commer^ants maroccains a I'etranger' opgericht. 
Obdeijn e.a. (1999: 229): 

'Deze waren op papier bedoeld om de Marokkanen in den vreemde te 
helpen bij het ontplooien van culturele en sociale activiteiten. In het begin 
waren ze actief bij het oprichten van moskeeen en het werven van imams 
en leerkrachten van het godsdienstonderwijs. Zij ontpopten zich al snel als 
een controleapparaat van de Marokkaanse overheid. Marokkaanse ambas-
sades beinvloedden op allerlei manieren de gang van zaken bij de verschil-
lende Amicales. In de meeste gevaUen gebeurde dit zo onhandig dat de 
weerstand tegen deze bemoeienissen aUeen maar groter werd. Koning 
Hassan moest zelf in 1990 het faiUiet van deze Amicales toegeven.' 

J Zie Landman 1992: 193. 
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In de jaren negentig was er volgens velen 

'sprake van rechtstreekse intimidatiepraktijken van Marokkaanse ambas-
sades in Europa. Aan Marokkanen die zich kritisch opstelden ten opzichte 
van het Marokkaanse regime wordt te verstaan gegeven dat zij tijdens 
vakanties in Marokko wel eens last zouden kunnen krijgen. Helaas is het 
niet bij dreigementen gebleven. In de afgelopen jaren hebben minstens 
vijftien Marokkanen die in Nederiand woonachtig zijn tijdens hun vakan-
tie moeOijkheden met de Marokkaanse politie gehad' (Obdeijn e.a. 1990: 
230). 

Volgens Obdeijn e.a. laat de Marokkaanse overheid zich de laatste jaren van 
een positiever kant zien. De 'Fondation Hassan 11 pour les marocain residants 
a I'etranger' steunt Marokkaanse onderdanen in het buitenland, onder meer 
met vakanties voor kinderen en congressen voor succesvoUe Marokkaanse 
ondememers. De directeur van Fomm, Ahmed Aboutaleb, heeft recenteUjk 
de samenwerking vonn gegeven. Ondanks protesten uit de Marokkaanse 
gemeenschap treedt hij op als adviseur in de nationale raad voor planning en 
ruimtelijke ordening. ' 

Een derde categorie van organisaties zijn sportorganisaties of culturele organisa
ties. Wat betreft de eerstgenoemde subcategorie vaUen op basis van de naam 
elf sportverenigingen te herkennen, waarvan vier voetbalclubs. Waarschijn-
hjk zijn er meer sportorganisaties, maar staan die niet geregistreerd. Wat be
treft de culturele organisaties vinden we in acht gevaUen aanwijzingen van 
een muziek-, dans- of theaterorganisatie, in vier gevaUen van een omroep. 
W e noemen de Nederlandse Moslim Omroep, die in 1993 door de Neder
landse Moslim Raad is opgericht. Verder is in 27 gevaUen sprake van een raad 
of platform (adviesraad of overlegorgaan). 

In ons bestand komen we slechts drie federaties tegen, wat aanzienlijk 
minder is dan bij de Turkse organisaties. Het in hoofdstuk i uitgesproken 
vermoeden dat de organisatiegraad onder Marokkanen lager is dan onder 
Turken vindt hierin zijn eerste bevestiging. Net als bij de Turken komen we 
hier veel organisaties tegen onder de naam 'Sociaal Cultureel Centrum': 142 
organisaties. Deze zijn op basis van de naamgeving moeilijk te classificeren. 

Beschouwen we de organisaties niet naar hun levensbeschouwelijke of poli
tieke orientatie en/of hun activiteiten maar naar de doelgroepen waarop ze 
zich richten, dan ontstaat er een gevarieerd beeld. De meestvoorkomende 
doelgroep bij zowel religieuze als niet-religieuze organisaties zijn jongeren 
(79 maal uit de naam af te leiden). Daarnaast zijn er negen organisaties die zich 
op studenten richten, bijvoorbeeld Eurabia en Alumnia. 

Towards A New Start (TANS) is een van de bekendste nieuwe jongeren
organisaties. 
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'[TANS wil] vanuit een positieve benadering de mogelijkheid bieden aan 
jonge Marokkanen elkaar te ontmoeten, een netwerk te vormen en zich 
penoonlijk te ontwikkelen. Dit wil TANS doen, door op vemieuwende 
manier activiteiten te organiseren, waarin naast kennisoverdracht ook de 
mogelijkheid wordt geboden om elkaar op een informele wijze te ontmoe
ten' (http://wwfw.tans.nl — 2000). 

TANS richt zicht op hoger opgeleide Marokkaanse jongens en meisjes tussen 
de 18 en 30 jaar, en organiseerde bijvoorbeeld in november 1999 een multi
culturele carrieremarkt in samenwerking met een aantal grote bedrijven 
(waaronder de Rabobank en CMG Information Technology). De voorzitter 
van TANS is Mohamed el Achkar. TANS heeft, passend bij haar modeme imago 
een eigen website (zie citaat). 

In 42 gevaUen is er sprake van een vrouwenorganisatie (zowel op religieuze 
als niet-religieuze basis). Een voorbeeld van een linkse vrouwenorganisatie is 
de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN) in Amsterdam. 
Deze organisatie stelt zich ten doel de emancipatie, participatie, bewustwor-
ding en positie van Marokkaanse vrouwen in Nederland te bevorderen en 
verbeteren. Zij biedt onder andere een cursus maatschappelijke orientatie, 
Nederlandse les voor beginners, Arabische les voor gevorderden, het meld-
punt Mudawwamah,* voorUchting, excursies en kadertraining. De vereni
ging richt zich zowel op de eerste als op de tweede generatie vrouwen. 

Zesentwintig organisaties zijn op het onderwijs gericht, bijvoorbeeld orga
nisaties van leerkrachten eigen taal en cultuur. Ook komen we 23 oudervereni-
gingen tegen in het bestand. 

Twaalf organisaties richten zich op arbeiders, waarvan er acht Komitee 
Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN) in de naam dragen. Het KMAN 
is een van de oudste arbeidersorganisaties, met een uitgesproken linkse tradi-
tie. Het KMAN werd in 1975 opgericht. De eerste grote actie was een honger-
stakingsactie voor verblijfsvergunningen en geldige paspoorten in datzelfde 
jaar (Van der Valk 1996). De nadruk lag aanvankehjk op het verbeteren van 
de arbeidsomstandigheden van Marokkaanse gastarbeiders en op mensen-
rechten in Marokko. Er werden acties georganiseerd tegen de Wet Arbeiders 
Buitenlandse Werknemers, tegen racisme en fascisme en tegen de repressie 
van het Marokkaanse regime, en voor de vrijlating van pohtieke gevangenen 
in Marokko. Dergelijke acties werden samen met hnkse bewegingen ge-
voerd, zoals de CPN, de FNV en antiracismegroepen in Amsterdam. Tot 1995 
zette de KMAN zich af tegen de Marokkaanse overheid en Amicales. Rond 
1995 veranderde de situatie, toen koning Hassan 11 de hnks-democratische 
oppositie aan zich wist te binden en zo een dam wist op te werpen tegen het 

4 Mudawwamah betekent spreekuur. 

http://wwfw.tans.nl
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opkomende islamisme. Binnen Nederland werkt de KMAN sindsdien samen 
met krachten die daarvoor als koningsgezinde bewegingen werden gezien. 
Van der Valk omschrijft een omslag in het beleid van de KMAN rond 1989, in 
de zin dat de aandacht meer werd gericht op burgerschap.^ De 'gastarbeiders' 
die de organisatie hebben opgezet zijn inmiddels ouder geworden en tegen
woordig zijn er ook activiteiten voor ouderen. Zo is er een inloopruimte 
voor ouderen, waar soms informatieve video's worden vertoond of bijeen
komsten worden georganiseerd. De laatste jaren is ook de deelname van de 
tussengeneratie gegroeid en is de diversiteit aan achtergronden toegenomen. 
Vandaag de dag maken bijvoorbeeld ook studenten en werknemers uit veler-
lei beroepsgroepen deel uit van het KM AN. Vergeleken met de beginperiode 
heeft de organisatie de laatste jaren meer problemen met het activeren van 
mensen: 

'De motivatie van mensen om belangen te behartigen is in de loop van de 
jaren verminderd. Dat heeft onder andere te maken met desinteresse in de 
hele maatschappij als het om politiek gaat' (Lindo e.a. 1997: 17, bijlage). 

Volgens sommigen is de positie van het KMAN in de afgelopen jaren ver-
zwakt, zeker sinds het vertrek van Abdou Menebhi als voorzitter. 

Van zeven organisaties blijkt uit de naam dat ouderen de doelgroep zijn. De 
belangenvereniging voor oudere Marokkanen, de Vereniging voor Oudere 
Marokkanen (VOM), werkt tegenwoordig samen met de Nederlands Islami
tische Bond voor Ouderen (NISBO). Het hoofdkantoor bevindt zich in 
Rotterdam en de voorzitter is een Turk. De NISBO heeft in diverse plaatsen 
een contactpersoon, meestal via moskeeen. 

Een volgende, en laatste, doelgroep zijn Berbers. We vonden in het be
stand vijf organisaties waarvan zeker is dat ze deze doelgroep hebben. Een 
oudere organisatie die zich richt op het publiceren van gedichten en htera-
tuur is Izaouran, onder voorzitterschap van Mohammed Chacha. Chacha in 
een interview in 1997: 

'Meer dan de helft van de Marokkanen in Nederland is Berber, eigenlijk is 
er maar een minderheid Arabieren, omdat er zo veel mensen uit het Rif-
gebergte zijn. In Marokko staan Berbers niet hoog in aanzien, boeren, ach-
terlijk, geen "echte" islamieten. Binnen de Marokkaanse gemeenschap in 
Nederland leven dezelfde ideeen over Berbers. De Berbers in Nederland 
zijn niet trots op hun eigen cultuur, maar proberen zich zo Arabisch moge
lijk te gedragen, terwijl de Arabische cultuur in feite geimporteerd is. De 
tweede generatie Berber-Marokkaanse kinderen krijgen het in Nederland 
helemaal moeilijk, want thuis leren ze berber, hun omgeving en school is 

3 Zie ook Lindo e.a. 1997. 
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Nederlands. Vandaar dat over een stichting die Berbertaal en -cultuur wil 
verspreiden onder Marokkanen veel discussie is. Vanuit linkse hoek, 
KMAN, wordt Izaouran ervan beschuldigd dat ze "regionahsten" zijn. 
Vanuit koningsgezinde hoek worden ze van anti-Marokkaans-zijn be
schuldigd. Omdat ze een lokale taal wiUen promoten, zouden ze dus anti-
Arabisch zijn, en dus tegen de koning. Vanuit de conservatieve hoek, 
moskeeen, zegt men dat ze anti-islamitisch zijn. Arabisch is de taal van de is
lam en als men een Berbertaal belangrijk vindt, is men dus tegen de islam' 
(Lindo e.a. 1997: 18, bijlage). 

Chacha is van mening dat het stimuleren van een minderheidstaal niets te 
maken heeft met godsdienst. 

We constateren een positieve ontwikkeling wat betreft de interesse in 
Berbercultuur. Tweede-generatie Marokkanen raken steeds meer geinte-
resseerd in Berbertalen en -cultuur en zowel in Marokko als in Nederland 
wordt minder negatief over Berbers gedacht. In Marokko wordt sinds drie 
jaar het nieuws op de televisie in drie Berbertalen uitgezonden. Tevens wordt 
onderwijsmateriaal ontwikkeld voor scholen in Marokko. Ook in Nederland 
is een onderwijsmethode in berber ontwikkeld (de TRiAS-methode in 
Rotterdam). 

De vier overige 'duidelijke' Berberorganisaties uit ons bestand zijn 
Amazigh (Amsterdam), Adrar (Nijmegen), Syphax (Utrecht) en Bades 
(Roosendaal). 



5 De relaties tussen Marokkaanse organisaties: 
netwerkvorming op basis van gezamenlijke 
bestuursleden 

Een manier om een netwerk mssen organisaties zichtbaar te maken, is als 
gezegd te kijken naar bestuurders van organisaties die zogenoemde dubbel
functies vervuUen. Bestuursleden die veel van dergelijke dubbelfuncties heb
ben (de big linkers), kunnen tot de invloedrijke personen binnen de Marok
kaanse gemeenschap worden gerekend. Een bestuurder die een functie ver-
vult bij twee organisaties, verbindt beide organisaties met elkaar. Hij of zij 
creeert een verbindingslijn. Een bestuurder die een functie vervult bij drie 
organisaties creeert drie lijnen, de bestuurder bij vier organisaties creeert er 

zes, waardoor een geheel verbonden component of cluster ontstaat. 
ffi. -

*>• ,. 
' A B 

C 0 

Figuur 2 Schematische weergove van orgonisotienetwerk 

Via bestuurders met dubbelfuncties zijn diverse relaties tussen organisaties 
mogelijk (zie paragraaf 3.2). W e concentreren ons hier op de centraliteit van 
organisaties (in hoeverre neemt de organisatie een centrale positie binnen het 
netwerk in?) en het al dan niet bestaan van componenten binnen het organisatie-
netwerk. 

Dit organisatienetwerk heeft als voordeel dat het is opgebouwd uit objec-
tief vaststelbare formele relaties tussen organisaties. De namen van bestuurs
leden van een organisatie kunnen namelijk worden opgevraagd bij de Kamer 
van Koophandel. Het nadeel van deze methode is echter dat onduidelijk blijft 
wat de inhoudelijke betekenis is van relaties die door dubbelfuncties tot stand 
komen. In het netwerk worden alleen de dubbelfuncties op zich weergege
ven, hetgeen niets zegt over wat deze personen met deze positie doen. Het is 
mogelijk dat degenen die twee of meer bestuursfuncties vervuUen informatie 
makkelijk van de ene naar de andere organisatie doorspelen. Het kan echter 
ook zo zijn dat bestuursleden deze taken strikt gescheiden houden. Het is in 
elk geval waarschijrdijk dat de organisaties die door bestuursleden aan elkaar 
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Figuur 3 Het netwerk von Marokkaanse organisaties in Nederland. 
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zijn gekoppeld, een bepaalde ideologische verwantschap hebben. Het Hgt 
bijvoorbeeld niet voor de hand dat iemand zowel in het bestuur zit van een 
'linkse' als van een 'rechtse' organisatie. O o k ligt het niet voor de hand dat er 
bestuurhjke banden bestaan tussen rivaliserende organisaties. Het bestuur van 
een organisatie zal immers niet graag een 'pottenkijker' van een rivaliserende 
organisatie in zijn midden hebben. Soms echter ontstaat in deze situatie toch 
een dubbelfunctie als beide organisaties afhankelijk zijn van een derde partij 
(bijvoorbeeld de gemeente) die in beide besturen een vertegenwoordiging 
opeist en zich in beide besturen door dezelfde penoon laat vertegenwoordigen. 

Van de 503 Marokkaanse organisaties die in de netwerkanalyse zijn betrok
ken, blijken 325 organisaties geisoleerd te zijn, dat wil zeggen dat zij niet via 
dubbelfuncties met andere organisaties zijn verbonden. De overige 178 orga
nisaties vormen 49 clusters. De meeste clusters bestaan uit twee organisaties 
(bijvoorbeeld de combinatie van een moskee en een (islamitisch) sociaal-
cultureel centrum). De grootse component daarentegen bestaat uit 52 met 
elkaar verbonden organisaties. Deze grootste cluster is getekend in figuur 3. 
Centraal in deze cluster staan de U M M O N , de Islamitische Raad Nederland 
(IRN), de Grote Moskee aan de Weesperzijde in Amsterdam en de Stedelijke 
Raad Marokkanen Amsterdam. 

Net als bij de Turkse organisaties blijken linkse en rechtse organisaties in 
deze grootste cluster indirect met elkaar verbonden te zijn. Zo zien we dat de 
KMAN (rechtsboven in de figuur) via twee overheidsadviesorganen (de Raad 
voor de Marokkaanse Gemeenschap in De Baarsjes (Amsterdam) en de 
Stedelijke Raad Marokkanen Amsterdam) verbonden is met het 'religieuze' 
gedeelte van de cluster ( U M M O N , Grote Moskee en I R N ) . Deze religieuze 
organisaties zijn weer via de Marokkaans Culturele Vereniging in Hilversum 
en de Stichting Marokkaanse Moskeeen in Midden- en Oost-Nederland 
verbonden met een aantal moskeeen en een Amicales-vereniging voor 
Marokkanen in Amersfoort (linksonder in de figuur). 

Binnen het grootste landelijke netwerk van Marokkaanse organisaties zijn 
drie subclusters van organisaties te onderscheiden. Iedere cluster is gegroe-
peerd rond een centrale organisatie. Deze clusters kunnen als volgt worden 
benoemd: 

1 Een iRN/uMMON-cluster, waarin zich ook bevinden: de Stedelijke 
Marokkaanse Raad Amsterdam, de Raad voor Moskeeen Amsterdam en 
omgeving, de Grote Moskee te Amsterdam, Ibn Khaldoun, de Stichting 
Islamitische Hulpverlening, Al Maarif Amsterdam, de Haagse Vereniging 
voor Marokkaanse kaders en organisaties, de Moskee El Islam in Den 
Haag, de Marokkaanse Culturele Vereniging Hilversum en de Marok
kaanse Ouderverenigpng Diemen. Vijf organisaties bevinden zich op het 
adres van de Grote Moskee aan de Weesperzijde in Amsterdam. Deze 
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subcluster is via de Stedelijke Marokkaanse Raad Amsterdam verbonden 
met de tweede subcluster. 

2 Een tweede subcluster is gecentreerd rond de Vereniging Raad van de 
Marokkaanse Gemeenschap in stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam. In 
deze subcluster hebben ook het KMAN en de Vereniging voor Oudere 
Marokkanen Amsterdam (een aan de KMAN geUeerde vereniging) veel 
dubbelfuncties. 

J Een derde subcluster treffen we aan rond de Marokkaanse Culturele Ver
eniging in Hilversum en de Stichting Marokkaanse Moskeeen in Midden-
en Oost-Nederland. Een aantal moskeeen, onder andere in Ctdemborg, 
Amersfoort en Hilversum maakt eveneens deel uit van deze subcluster. 
Ook de Amicales Vereniging Amersfoort heeft een band met de Stichting 
Marokkaanse Moskeeen in Midden- en Oost-Nederland. 

Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, is de U M M O N in 1977 opgericht 
als overkoepelende organisatie van Marokkaanse moskeeen (Cherribi 2000). 
Aanvankelijk werd zij gezien als een organisatie die invloed vanuit de Marok
kaanse regering trachtte uit te oefenen (Rabbae 1993). Landman (1992: 166 
en 168) constateert: 

'De stelling dat de meeste Marokkaanse moskeeen in de handen van Ami
cales zijn gevaUen en dat ook hun overkoepelende verband een instrument 
is van de "spionnen van het Marokkaanse regime", is op zijn minst ongenu-
anceerd, en gekleurd door de gepolariseerde situatie die in de tweede helft 
van de jaren zeventig ontstond rondom de Amicales. (...): formeel is de 
UMMON geen vertegenwoordiger van een Marokkaanse religieuze of poli
tieke instantie, maar zij vertegenwoordigt een stroming onder de Marok
kaanse moskeeorganisaties die de officiele islam van Marokko de facto als 
normatief erkent, al bestaat er variatie in koningsgezindheid van de aan
gesloten moskeebesturen. (...) Dat de UMMON loyaal staat tegenover de 
ofFiciele islam van Marokko betekent niet dat de aangesloten organisaties 
een monoUtisch blok vormen, ...' 

Landman (1992: 169) concludeert dat plaatselijke moskeebestuurders weinig 
motivatie vertonen voor de deelname aan UMMON-activiteiten. Hij inter-
preteert het moeizame functioneren als samenwerkingsverband van Marok
kaanse moskeeen als een indicatie voor de lage formele organisatiegraad van 
de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, en niet als een bewijs van een 
gereserveerde bonding van de moskeeorganisaties tegenover het beleid of de 
kleurvande UMMON. Immers, ook de concurrenten van de U M M O N hebben 
moeite de achterban te mobihseren. Terecht zien Nederlandse instanties en 
Turkse en Surinaamse zusterorganisaties de U M M O N als grootste federatieve 
organisatie van Marokkaanse moskeeen. 
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We beschrijven hier nog twee organisaties lets uitgebreider: Ibn Khaldoun 
en Al Maarif, omdat over deze organisaties informatie bekend is uit eerder 
onderzoek in Amsterdam-Oost (Van Heelsum & Penninx 1999; Wolff e.a. 
1999). Ibn Khaldoun is gevestigd in het gebouw van de grote Al Kabir Moskee 
aan de Weesperzijde in Amsterdam-Oost en organiseert een grote varieteit 
aan activiteiten voor mannen, vrouwen, jongeren en ouderen. Ibn Khaldoun 
stelt zich ten doel de maatschappelijke activering van de Marokkaanse ge
meenschap te bevorderen door vormings- en schohngsactiviteiten, om zo-
doende de mogelijkheden van de Marokkaanse gemeenschap te vermimen en 
te voorkomen dat jongeren geisoleerd raken. Zo worden alfabetiserings-
cursussen voor vrouwen, Nederlandse taallessen voor mannen en vrouwen en 
computerlessen voor jongeren georganiseerd. Voor leerhngen is er huiswerk-
begeleiding, maar ook een 'leervolgsysteem' waarbij ouders zijn betrokken. 
Ibn Khaldoun participeert tevens in lokale overlegvormen op gemeenteUjk 
en stadsdeelniveau en wordt daar zeer gerespecteerd. De organisatie werkt 
bovendien nauw samen met Al Maarif in Amsterdam (Watergraafsmeer). 

Al Maarif is vooral gericht op onderwijs als middel om te voorkomen dat 
leden van de Marokkaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving 
worden buitengesloten. De organisatie bereikt bijvoorbeeld een groot aantal 
kinderen, die Arabische les, koranlessen en onderwijs in eigen taal en cultuur 
krijgen, en biedt Nederlandse taallessen voor het moeilijker bereikbare deel 
van de Marokkaanse gemeenschap. 

In de organisaties rond U M M O N , Ibn Khaldoun en de AL Kabir Moskee 
aan de Weesperzijde spelen twee centrale personen een rol: Boujoufi en 
Echarroutti. 

In de tweede subcluster is het KMAN een van de centrale organisaties. De aan
vankelijk links-activistische rol van het KMAN is, sinds koning Hassan 11 in 
1994 aan veel Marokkanen in ballingschap gratie verleende, verzwakt en 
veranderd. Sedertdien is er voor veel Marokkanen eigenlijk geen reden meer 
voor dat activisme. Ook Abdou Menebhi, de bekende (ex)voorzitter van het 
KMAN, richtte zich op activiteiten in Marokko. Na de conferentie Migratie en 
Ontwikkeling, in oktober 1996, werd hij beschuldigd van coUaboratie met de 
Marokkaanse overheid en het verkeerd besteden van gelden voor de confe
rentie. Volgens een van onze informanten lieten de teloorgang van het socia-
Ustische gedachtegoed en de val van de Berlijnse Muur het KMAN in verwar-
ring achter. Abdou Menebhi trad uit het K M A N , nam al zijn contacten mee 
- bijvoorbeeld bij het Europees Forum (Europees Parlement) — en had na zes 
maanden weer genoeg geld verzameld voor een nieuwe organisatie: de Stich
ting Euro-Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkehng (EMCEMO). De 
EMCEMO richt zich vooral op de ontwikkehng van projecten in Marokko, 
waarbij tevens Marokkaanse jongeren in Nederland worden geholpen. Zo 
stuurde ze in 2000 in het kader van een werkervaringsproject twintig Marok-
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kaanse jongeren uit Nederland naar Marokko. Verder nam EMCEMO een 
aantal initiatieven rond mensenrechten en geeft ze adviezen aan oudere 
Marokkanen die zijn geremigreerd naar Marokko. De reputatie van EMCEMO 
is goed, zowel onder Nederlanders als onder Marokkanen. 

De nieuwe voorzitter van het KMAN, Khojja, heeft op zijn beurt in 
november 2000 ontslag genomen, na een voorval tijdens het bezoek van de 
Marokkaanse minister-president YoussoufE aan het Buurtvaderproject Al 
Mawadda in Amsterdam-Slotervaart {Amsterdams Stadsblad, 6 oktober 2000). 
Hij is vervangen door Omar El Miloudi. 

Van de derde subcluster weten we dat een aantal bestuurden in het begin van 
de jaren negentig bekend stond als lid van de Amicales. Zo wUde het SMT de 
Stichting Marokkaanse Moskeeen in Midden- en Oost-Nederland (geves
tigd te Utrecht) toentertijd niet in zijn bestuur hebben.' De persoon die de 
organisaties verbindt is Abdelaziz Boutahar. Met het verdwijnen van de actie-
ve Amicales-organisaties zijn dergelijke tegensteUingen ook minder belang
rijk geworden. 

Naast de grootste hoofdcluster zijn er 48 kleinere clusters van twee tot zeven 
organisaties. D e vier belangrijkste kleinere clusters zijn te vinden in figuur 4, 
5, 6 en 7. 

Marok.Ver. 
Friouato 
Maastricht 

Marok. 
Ouderver. 

VenIo 

Amicales van 
Marokkanen 
Noord-Limburg 
Roermond 

Marok.Voetbalver. 

Nahda VenIo 

St,Marok Aktiviteiten 

Centrum VenIo 

* Marok. Wijkver. 
Blerick-West 

Ver.Marok. Moslims 

Moskee Alhoudo VenIo 

Figuur 4 Limburgs cluster 

Drie kleinere clusters hebben een lokaal of regionaal karakter. Cluster 2 
bestaat uit organisaties in Limburg (Maastricht, Venlo, Roermond); in clus
ter 5 zitten hoofdzakelijk organisaties uit Rotterdam: vier organisaties zijn 
aldaar gevestigd en een in Haarlem; cluster 3 vormt een lijn door Midden-
Nederland: Nijmegen, Weesp, Almere, Amsterdam. 

1 Zie ook de omstreden publicatie van Rabbae (1993: 143). 
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Cluster 4 heeft een nationaal karakter. Het betreft een klein cluster rondom 
het Samenwerkingsverband van Marokkanen en Tunesiers (SMT). Het SMT is 
door de overheid in het leven geroepen, als onderdeel van het Landelijk 
Overleg Minderheden (LOM). Het SMT in Utrecht heeft volgens de netwer
kanalyse slechts met vier andere organisaties gedeelde bestuursleden. O p basis 
van de netwerkanalyse komt het SMT niet over als een organisatie die veel 
contacten heeft in de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Dat het SMT 
niet met de UMMON-cluster verbonden is, is niet verwonderlijk aangezien 
men van oudsher samenwerking met de U M M O N afwijst (Landman 1992: 
174). Rath e.a. (1996) beschrijven de mislukte poging van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken om religieuze organisaties in het SMT te krijgen. 
Toch vertegenwoordigt het SMT 36 organisaties. Een vertegenwoordiger van 
het SMT: 

'Het SMT heeft bijvoorbeeld via een bestuurslid in Rotterdam veel contac
ten, omdat er iemand ook in het PER [steunfunctie Rijnmond] voorzitter is. 
En het PBR heeft contacten met aUe Marokkaanse organisaties in Rotter
dam, dus dat zijn een heleboel contacten. Er zit een bestuurslid van de 
Stichting Arabische Jongeren in Rotterdam in het SMT. Er is ook een 
bestuursUd van het SMT die in Palet zit, de steunflinctie in Brabant. Ook zit 
de voorzitter van de Raad Amsterdam-Noord, die ook binding heeft met 
Kulturele Dialoog en een moskee in Weesp, in het SMT-bestuur. Verder zit 
het Amsterdamse raadslid Fatima Elatik in het SMT-bestuur en zij was altijd 
heel actief in Ibn Khaldoun in Amsterdam. En het NFMIO vertegenwoor
digt eenentwintig moskeeen, dus dat is ook een enorm netwerk. Dat zie je 
aUemaal niet met deze tekening.' 

De discrepantie tussen het genoemde grote netwerk van het SMT en de 
weergave volgens de netwerkanalyse hangt samen met het gegeven dat een 
groot deel van de genoemde insteUingen algemene instellingen zijn (PBR en 
Palet bijvoorbeeld zijn steunfunctie-insteUingen) die we niet in ons bestand 
van Marokkaanse organisaties hebben opgenomen. Het is logisch dat een 
door de Nederlandse overheid in het leven geroepen organisatie ook contac
ten onderhoudt met en via andere overheidsinsteUingen, zoals steunfunctie-
insteUingen. De schakel met de organisaties in Rotterdam en Brabant, bij
voorbeeld, is daardoor niet zichtbaar. Dit geldt overigens ook voor andere 
organisaties: niet aUe contacten komen via de gehanteerde methode van 
netwerkanalyse aan het hcht. 

Het SMT deelt een bestuurslid met de in 1990 opgerichte Nederlandse 
Federatie van Maghrebijnse Islamitische Organisaties (NFMIO) , een soenni-
tische organisatie die kritisch staat tegenover het religieuze gezag van de 
Marokkaanse koning. In 1992 zouden 21 moskeeorganisaties (voomamelijk 
gevestigd in West-Brabant, Limburg en Overijssel) lid zijn van de N F M I O . Dit 
uit zich echter niet (meer) in dubbelfuncties van bestuursleden. 
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In een aantal gevaUen bestaat er samenhang tussen een lokaal of regionaal 
karakter van een cluster en de herkomst van Marokkanen. Zo teUen Utrecht 
en Rotterdam een relatief groot aantal Marokkanen uit de noordoostelijke 
Rif en de regio rond Oujda, terwijl in Limburg veel Marokkanen uit 
Zuid-Marokko (Soussi) wonen. 

Van de 503 organisaties zijn er als gezegd 325 geisoleerd. Dat is ongeveer 
64 procent van het totale aantal organisaties. Dat percentage is hoger dan bij 
de Turkse organisaties, daar ging het om 48 procent. Dit hogere percentage 
geisoleerde organisaties hangt mede samen met de lokaliteit of regionaliteit 
van de Marokkaanse organisaties. Bij Turkse organisaties kwamen we in 
kleinere plaatsen vaak lokale afdelingen van een landeUjke federatie tegen, 
bijvoorbeeld plaatselijke alevitische organisaties die met de Federatie van 
Alevitische en Bektashitische sociaal-culturele verenigingen in Nederland 
(HAK-DER) zijn verbonden. Aangezien er in het Marokkaanse netwerk wei
nig federaties voorkomen, is het aantal organisaties dat lokaal werkt groter. 
Strijp (1998:169) merkt in zijn beschrijving van deHassani Moskee in Tiel op: 

'De Marokkaanse Tielenaren laten zich weinig in met religieuze zaken die 
de Tielse stadsgrenzen overschrijden. Aansluitingbij de UMMON vindt men 
niet nodig omdat Tiel een kleine stad is, maar ook is sprake van wantrou-
wen: men is bang voor de invloed van de Marokkaanse regering die men 
via de UMMON zou binnenhalen.' 

Een belangrijke rol in het opspannen van het netwerk van dubbelfuncties is 
weggelegd voor verbindende organisaties (die meestal cutpoints zijn). Zij im
mers vormen de brug tussen venchiUende clusters. Het zijn ook deze organi
saties waarin stromingen binnen de Marokkaanse gemeenschap elkaar ont
moeten en die zo een integrerende functie (kunnen) vervuUen binnen de 
Marokkaanse gemeenschap. De belangrijkste organisaties die deze brugfunc-
tie vervuUen zijn: 

• De Islamitische Raad Nederland ( IRN). Deze organisatie vervult een brug-
functie tussen een aantal Amsterdamse organisaties en een aantal organisa
ties in Den Haag en Delft. De IRN is in 1990 opgericht en beoogt de diverse 
islamitische stromingen te vertegenwoordigen. De IRN telt 22 (Surinaamse, 
Turkse en Marokkaanse) bestuursleden en staat onder voorzitterschap van 
Emin Ates (Turk). De Marokkaanse leden van de IRN zijn Mohamed 
Echaroutti, Ah Belhaj, Nourreddine Maatougui, Ahmed Driss el Boujoufi, 
Mohamed Sadik, L'Hassan El Kaldi en Boubker Jakir. De feitehjk rol als 
brug tussen organisaties is minder sterk dan die potentieel zou kunnen zijn: 
de IRN wordt in interviews wel beschreven als een papieren tijger. 

• De Stedelijke Marokkaanse Raad in Amsterdam. Deze organisatie vervult 
een brugfunctie tussen een aantal islamitische organisaties als de U M M O N 
en Moskee Al Kabir en een aantal wereldlijke, soms hnks-georienteerde 
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organisaties in Amsterdam. Voorzitter van de Stedelijke Marokkaanse 
Raad is Abdou Menebhi, vice-voorzitter is Mohamed Echaroutti. 

• De Stichting Marokkaanse Moskeeen Midden- en Oost-Nederland. Deze orga
nisatie vormt een brug tussen de cluster van IRN en U M M O N en een aantal 
moskeeen in Venray, Amersfoort, Culemborg en Zeist. Abdeslam el 
Haddouchi en Mimoun Harmazi zijn de verbindingspersonen met de 
Marokkaanse Culturele Vereniging Hilversum, die weer de verbinding 
vormt naar de iRN/uMMON-cIuster. 

In tabel 2 worden de personen die de verbindende dubbelfuncties in boven
staande organisaties vervuUen, weergegeven. 

Tabel 2 Verbindende personen tussen de organisaties 

Orgonisot/es 

UMMON en IRN 

SMR en KMAN 
SMR en Vereniging Oudere Marokkanen 
SMR en Vereniging Rood Marokkaanse 
Gemeenschap De Baarsjes 

Marokkaanse Culturele Vereniging Hilversum en 

Moskee El Fath Hilversum 

Stichting Marokkaanse Moskeeen in Midden- en 
Oost-Nederland en 
Marokkaanse Culturele Vereniging Hilversum 

Stichting Marokkaanse Moskeeen in Midden- en 
Oost-Nederland, Utrecht en 
Amicole von Marokkanen in Amersfoort 

Verbindende personen 

Ali Belhaj, Echorrouti 

Abdelghafour Akariou 

Abdeslam el Haddouchi; 

Mimoun Harmazi 

Abdeslam el Hoddouchiv 

Abdelaziz Boutahar 

Er zijn slechts drie mensen die in vier of meer besturen zitting hebben. Deze 
big linkers zijn hiervoor, bij de behandeling van de clusters, reeds genoemd: 
Mohamed Echarrouti, Ali Belhaj en Abdelghafour Akariou. Lid van drie 
besturen zijn: Mohamed Azgaguen, Abdelaziz Boutahar, Mustapha Chbab, 
Mohamed Dahmani, Abdelaziz Elhaddioui, Mhammed Guennoun, Abdeslam 
El Haddouchi en Mohamed Ouakili. 

Vanuit het netwerkperspectief zijn dit daarmee voorlopig de belangrijkste 
personen van de Marokkaanse bestuurlijke elite. De linkers blijken in de 
Marokkaanse gemeenschap veelal dezelfde personen te zijn als degenen die 
centraal in het netwerk staan. Daarmee is echter niet gezegd dat zij ook de 
machtigste personen zijn. Bestuuriijke netwerken vormen immers maar een 
van de machtsbronnen. W e hebben in deze analyse het relatieve gewicht, de 
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macht en invloed van individuele organisaties buiten beschouwing gelaten 
door elke organisaties even zwaar te laten wegen. Dat is natuurlijk niet realis-
tisch; verder netwerkonderzoek op dit punt zou onze netwerkanalyse 
kunnen nuanceren en verfijnen. 

Ook hebben we verbindingen naar Nederlandse organisaties en andere 
minderhedenorganisaties buiten beschouwing gelaten. Zouden we deze 
exteme contacten in onze analyse betrekken, dan zouden misschien andere 
personen als big linker te voorschijn treden. Te denken valt aan iemand als 
Mohammed Rabbae of Ahmed Aboutaleb. 

Hiermee besluiten we de presentatie van het landelijke netwerk van Marok
kaanse organisaties. Kort samengevat blijkt de Marokkaanse gemeenschap 
een minder sterk netwerk te hebben dan de Turkse gemeenschap in Neder
land. Het Marokkaanse netwerk is lokaal en regionaal gebonden, terwijl het 
Turkse netwerk een landehjk karakter heeft. Er zijn twee typen organisaties 
die een belangrijke functie vervuUen: islamitische vertegenwoordigende or
ganisaties als IRN en UMMON en twee raden in Amsterdam (Stedelijke Raad 
van de Marokkaanse Gemeenschap (SMR) en Vereniging Raad Marokkaanse 
Gemeenschap Stadsdeel De Baarsjes). In het Marokkaanse netwerk speelt een 
beperkter aantal personen een rol dan in het Turkse netwerk. Desalniettemin 
spelen verbindende organisaties die de brug tussen de verschiUende clusters 
vormen een cruciale rol. Het zijn deze organisaties (en hun bestuurders) die in 
Nederland een integrerende rol kunnen vervuUen. 
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Adressen van organisaties 

Federaties 

Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN) 
Ferdinand Bolstraat 39 
1072 LB Amsterdam 

Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN) 
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 60 
1054 SP Amsterdam 

Nederlandse Federatie van Maghrebijnse Islamitische Organisaties (NFMIO) 
Van Limburg Stirumstraat 17 
4812 NC Breda 

Samenwerkingsverband van Marokkanen en Tunesiers (SMT) 
Maliebaan 13 (Keistraat 4) 
3581 CB (3512 HV) Utrecht -.-•->...•. \. 

Stichting Towards a New Start (TANS) 
Burg. V. Heemstrakwartier 121 
373 iTcDeBi l t 

Unie van Marokkaanse Moslim Organisaties in Nederland (UMMON) 
Boelesteinlaan 19 
3555 JM Utrecht 

Organisaties die v o o r k o m e n in de groots te cluster van de 
netwerkanalyse 

Al Maarif 
Rudolf Dieselstraat 5 
1097 AS Amsterdam 

Al Watan (Marokkaanse Vereniging Laakkwartier-Noord, MVA) 
Noordpolderkade 165 
2516JE Den Haag 
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Amicale van Marokkanen in Amersfoort 
Esmeijerlaan 7 
3972 GR Amersfoort 

• - ' " • " • ' . ' ' • • * 

An Nour Moskee 
Tuinzijde 53 
4523 XD Den Haag 

An Nour Moskee 
Witte de Withstraat 96 
1057 ZG Amsterdam . .: •. 

Ar Rahman Moskee/Stichting Althawid Al-Islami 
Mgr v.d. Weteringstraat 69 
3581 ED Utrecht ,,.,.,, 

Assalam Moskee . ,-
Soesterweg 390 
3812 BK Amersfoort >., ., •, , ,,, , , , , 

As Sounat Moskee 
Frederik Hendrikstraat 11-15 
1052 HH Amsterdam , ,• . i , , ! , ; .-. 

Cooperatieve Vereniging Marokkaanse Kunst in Amsterdam U.A. 
le Sweehnckstraat 22 
1073 CM Amsterdam • . • ,,-,,, 

El Fath Moskee 
Simon Stevinweg 48a 
1221 AE Hilversum , , , , , 1 j , .,, • , , , 

El Fath Moskee 
Spieringstraat 20 
2801 ZM Gouda 

El Hiira Moskee voor Marokkaanse Islamieten in Slotermeer 
Arthur van Schendelstraat 18 
1064 BW Amsterdam 

El Islam Moskee 
Van der Vennestraat 20 
2525 CG Den Haag 

El Mouhssiaine Moskee 
Meeuwenlaan 31-33 
1021 HS Amsterdam 
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Es Salam Moskee 
Waterschapstraat i 
io6y WP Amsterdam 

Haagse Vereniging voor Marokkaanse kaders en organisaties 
Vaillantlaan 155 
2526 HD Den Haag ' ' ' 

Ibn Batota 
Vredeoort 4a 
2544 TW Den Haag 

Ibn Khaldoun 
Weesperzijde 74 
1091 EH Amsterdam 

Islamitische Gemeenschap Culemborg/Moskee at Taqwa 
Troelstrastraat 43 (Ridderstraat 19) 
4102 ET (4101 Bj) Culemborg 

Islamitische Raad Nederland (IRN) . ' ^ ' 
Javastraat 2 • • 
2585 AM Den Haag 

Islamitische Stichting voor Hulpverlening aan Moslim Studenten 
Kogelgieterij 8 
2614 GX Delft 

Komitee van Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN) 
Ferdinand Bolstraat 39 
1072 LB Amsterdam 

Marokkaanse Bewoners Transvaal Bislillah 
Paul Krugerlaan 85 
2571 HC Den Haag 

Marokkaanse Culturele Vereniging Charlois 
Doklaan 115 
3082 RG Rotterdam 

Marokkaanse Culturele Vereniging Hilversum 
Van Riebeeckweg 125 ('s Gravensandelaan 17) 
1212 EJ (1222 sx) Hilversum 

Marokkaanse Islamitische Vereniging/ 
Stichting Marokkaans Ontmoetingscentrum 

Koornmarkt 48F 
2611 EH Delft 
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Marokkaanse Sociaal Culturele Vereniging 
Koornmarkt 48F 
2611 EH Delft 

Marokkaanse Stichting Onderwijs aan Kinderen en Analfabeten 
Van der Vennestraat 20 
2525 CG Den Haag 

Marokkaanse Vereniging voor Algemene Belangenbehartiging 
Schoutstraat 13a 
4202 BA Gorinchem 

Marokkaanse Vereniging Delftshaven 
Coloniastraat 35 
3024 TA Rotterdam , 

Stedelijke Raad van de Marokkaanse Gemeenschap in Amsterdam (SMR) 
Rokin 34 (Sarphatipark 135) , , • 
1012 KT (1073 cx) Amsterdam 

Stichting Al Amal Boskoop 
J.P. Thijssestraat 13 
2771 HT Boskoop 

Stichting De Moskee/Moskee Al Kabir •. 
Weesperzijde 74 
1091 EH Amsterdam ' 

Stichting El Moslimen El Matakhine 
Johan de Meesterstraat 56 (Oude Amhemseweg 59a) 
3702 BZ Zeist 

Stichting El Risaala 
Obiplein 16 
1094 RB Amsterdam 

Stichting Euro-Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (EMCEMO) 
Tweede Oosterparkstraat 73 hs 
1091 HW Amsterdam 

Stichting Ibn Al Khatib 
Weesperzijde 74 
1091 EH Amsterdam 

Stichting Islamitische Hulpverlening 
Weesperzijde 74 
1091 EH Amsterdam 
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Stichting Islamitische Scholen Helmond en omgeving 
Van den Dungenstraat 5 .. 
5701 LR Helmond 

Stichting Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum El Mouahidine 
Borrendammehof 32 
1069 ZH Amsterdam 

Stichting Marokkaans Centrum Venray 
Langeweg 92 
5801 xz Venray 

Stichting Marokkaanse Moskeeen in Midden- en Oost-Nederland 
Mgr. van de Weteringstr 69 
3581 ED Utrecht 

Stichting Raad van Moskeeen in Amsterdam en omstreken (SRMAO) 
Borrendammehof 32 
1069 ZH Amsterdam 

Unie Marokkaanse Moslim Organisaties Nederland (UMMON) 
Boelesteinlaan 19 
3555 JM Utrecht 

Unie van Marokkaanse Ouderverenigingen 
Boekweitdonk 6 
1112 jj Diemen 

Unie Marokkanen Gorinchem 
Grote Haarsekade 123 
4205 CE Gorinchem 

Vereniging Marokkaanse, etc. Leerkrachten in Rotterdam 
Grote Kerkplein 5 
3011 GC Rotterdam 

Vereniging Marokkaanse Ouderen in De Baarsjes 
Hudsonstraat 7 
1057 RW Amsterdam 

Vereniging Mohammed Abdouh van Leerkrachten in Arabische taal en 
Marokkaanse cultuur in Rijnmond 

Heulstraat 21c 
3038 KL Rotterdam 

Vereniging voor Oudere Marokkanen in Nederland 
Ferdinand Bolstraat 39 
1072 LB Amsterdam 
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Vereniging Raad Marokkaanse Gemeenschap Stadsdeel De Baarsjes 
Jan Evertsenstraat 10-12 . ,. . ' . 
1056 EC Amsterdam ; « . 1 

Vereniging Raad Marokkaanse Gemeenschap Stadsdeel Zeeburg :A\\ 
Obiplein 16 . . 
1094 RB Amsterdam :.•.•, .-•. 

I , ; . W il ; :•/. 
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Mogelijke foutenbronnen landelijke 
netwerkanalyse Marokkaanse organisaties 

Bij het aanleggen van een databestand van dubbelfuncties tussen Marokkaan
se organisaties in Nederland zijn fouten onvermijdelijk. Sommige van die 
fouten kunnen grote invloed hebben op de betrouwbaarheid van de resulta-
ten, andere hebben slechts marginale invloed. W e zuUen de verschiUende 
foutenbronnen kort, puntsgewijs behandelen. 

• Omdat we de namen van de Marokkaanse organisaties en de bestuursleden 
ontlenen aan de registers van de Kamers van Koophandel, zullen fouten in 
die registers vanzelf in ons bestand terechtkomen. Twee soorten fouten 
zijn hierbij van belang. AUereerst kunnen de namen van organisaties of van 
personen verkeerd zijn gespeld en leidt transcriptie vanuit het Arabische 
alfabet soms tot meerdere varianten in de speUing van namen. Deze fouten 
kunnen gedeeltelijk worden opgespoord door de gealfabetiseerde namen-
Ujsten te controleren op namen die vrijwel identiek zijn. Gaat het om na
men van organisaties, dan levert een dergelijke spelfout twee punten in het 
netwerk op waar er maar een zou moeten zijn. Deze twee punten hebben 
echter een groot aantal dubbelfuncties omdat zij dezelfde bestuurders heb
ben (het gaat immers om dezelfde organisatie). Daarom zijn spelfouten in 
de namen van organisaties gemakkelijk op te sporen. Spelfouten in de 
namen van bestuurders leiden ertoe dat bestaande dubbelfuncties niet 
worden opgespoord omdat de 'dubbelfunctionaris' niet als zodanig wordt 
herkend. Dit type fouten is moeilijker te achterhalen, omdat het niet altijd 
mogelijk is de persoon in kwestie te raadplegen. Ten tweede kan de infor
matie van de Kamers van Koophandel verouderd zijn. Deze fouten kun
nen aUeen maar worden gecorrigeerd door de organisaties direct aan te 
schrijven. Als de aangeschreven organisaties niet reageren, is het vrijwel 
onmogelijk om dit type fouten te hersteUen. 

• Er kunnen ook fouten ontstaan omdat dezelfde organisatie in de ene bron 
met haar Nederlandse naam en in een andere bron met haar Marokkaanse 
naam wordt aangeduid en de transcriptie van Arabische namen kan ver
schiUen. Zonder dat er sprake is van spel- of typefouten kunnen in het 
bestand twee organisaties worden opgenomen, terwijl het in werkelijk-
heid maar om een organisatie gaat. Deze fouten hebben wij bestreden door 
deskundigen de lijst van organisaties te laten controleren. 

• Fouten kunnen ook ontstaan omdat verschiUende organisaties en personen 
naar dezelfde naam luisteren. Zo komt de naam Marokkaans Cultureel 
Centrum in verschiUende steden voor. Waar dat duidelijk is, kan de naam 
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van de stad worden toegevoegd om aan te geven dat het om verschiUende 
organisaties gaat. Bij personen die dezelfde naam dragen is de correctie 
minder makkelijk en zijn bovendien de gevolgen emstiger. Men veron-
derstelt dan een dubbelfunctie waar deze in werkelijkheid niet bestaat. 
AUeen een deskundige waamemer kan zien dat een ogenschijnlijke dub
belfunctie tussen twee organisaties er in werkelijkheid niet is. In ons geval 
heeft Mustafa Bouhekan de lijsten nagelopen op mogelijke fouten. Deze 
fouten komen niet veel voor, maar kunnen grote invloed hebben op de 
gevonden structuur van het netwerk. 

Bij elk kwantitatief onderzoek zijn dergelijke fouten onvermijdelijk. Deze 
verschiUen in zoverre van de fouten die in kwantitatief surveyonderzoek 
worden gemaakt dat sommige maten die de structuur van het netwerk weer-
geven (bijvoorbeeld de connectivity-rmiLt en die van de betweenness) sterk kun
nen worden beinvloed. Voor andere maten geldt dat veel minder (bijvoor
beeld de dichtheid). In het algemeen geldt dat de genoemde fouten de 
resultaten een conservative bias geven. De dichtheid en hechtheid van het net
werk van dubbelfuncties worden door de meeste fouten eerder onderschat 
dan overschat. Dat is op zichzelf een geruststeUende gedachte. 
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