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Voorwoord 

Deze studie, die is uitgevoerd in het kader van het project 'Migrantennet-
werken in Amsterdam: informatie en mobilisatie', is onderdeel van een reeks 
die in december 1997 startte met het boekje Turkse organisaties in Amsterdam. 
Een netwerkanalyse. Daama verschenen netwerkanalyses van Marokkaanse, 
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse, en Ghanese organisaties in de gemeen
te Amsterdam. Omdat (adres)inforTnatie snel veroudert — organisaties verhui-
zen of houden op te bestaan, er komen nieuwe organisaties bij en dergelijke — is 
besloten de informatie over de genoemde organisaties te actualiseren. Dit 
boekje behelst de aangepaste versie van de Turkse netwerkanalyse in Amster
dam. Tussen 1997 en 2000 is het aantal Turkse organisaties toegenomen. 

De geactualiseerde versies hebben een lets andere opzet dan de boekjes in 
de eerste serie. Voor die reeks was een enquete onder de organisaties gehou-
den, die in deze versie achterwege is gelaten. Die enquete bleek namelijk een 
zeer lage respons te hebben en bovendien te weinig betrouwbare informatie 
op te leveren. Ten tweede is in de nieuwe reeks meer achtergrondinformatie 
over de organisaties opgenomen en is informatie toegevoegd over de positie 
die deze Amsterdamse organisaties landelijk innemen. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Communicatie en 
de afdeling Diversiteitsbeleid van de gemeente Amsterdam. W e willen de ge
meente Amsterdam bedanken voor het mogeHjk maken van het onderzoek. 
Bij het invoeren van gegevens heeft Agnes Obbink onmisbare assistentie ver-
leend. De Nederlandse Programma Stichting (NPS) heeft een landelijke net
werkanalyse van Turkse organisaties mogelijk gemaakt, waaruit veel achter
grondinformatie ook voor Amsterdam nuttig bleek.' Adnan Tekin van de 
gemeente Amsterdam willen we bedanken voor de laatste controle van de 
lijst met organisaties. 

Amsterdam, januari 2001 
Anja van Heelsum 
Instituut voor Migratie- en Etnische Studies, Universiteit van Amsterdam 

J Zie voor de Turkse versie van de netwerkanalyse Tillie & Fennema 1997. Voor de 
Marokkaanse versie, zie Alink e.a. 1998, voor de Surinaamse en Antilliaanse/ 
Arubaanse Berger e.a. 1998a en voor de Ghanese Berger e.a. 1998b. 

2 Zie Van Heelsum & Tillie 1999. 



I Inleiding 

Bij voorlichting aan specifieke groepen binnen de gemeente is kennis om-
trent deze groepen onontbeerlijk. Wie goede voorhchting wil geven, zal 
moeten weten aan wie die informatie moet worden gegeven en hoe deze 
groepen het beste kunnen worden benaderd. Dit geldt zeker voor voorlich
ting aan diverse migrantengemeenschappen in de stad. Migrantenorganisaties 
kunnen een belangrijke schakel vormen tussen overheid en voorlichtende in-
stanties enerzijds en migranten anderzijds. Zulke organisaties bereiken name
lijk ook mensen die niet met televisiespotjes en folders worden bereikt. Infor-
matieverschaffing aan bijvoorbeeld Turken en Marokkanen is gebaat bij een 
goed inzicht in de organisatie van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. 

Dit onderzoek heeft als doel een beeld te schetsen van de Turkse gemeen
schap in Amsterdam zoals die naar voren komt via haar organisaties. Hoeveel 
organisaties zijn er? Waar zijn ze gevestigd? Wat voor soort organisaties zijn er 
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 die in dit onderzoek zijn gesteld en die in 
dit verslag zuUen worden beantwoord. 

Dit boekje is in de eerste plaats bedoeld voor professionals die inzicht willen 
verkrijgen in de organisatie van de Turkse gemeenschap in Amsterdam, bij
voorbeeld voorlichters van gemeente en stadsdelen, ambtenaren van diensten 
en beleidsambtenaren van stadsdelen. Zij kunnen de informatie onder andere 
gebruiken voor het geven van voorlichting aan specifiekere doelgroepen, 
zoals jongeren en vrouwen, voor het gericht verzenden van uitnodigingen 
voor inspraak, het inzetten van netwerken ten behoeve van samenwerking en 
partnerschappen in projecten, en voor consultatie en advies. Ook onderzoe-
kers, studenten en andere geinteresseerden die meer willen weten over de 
structuur van de Turkse gemeenschap of die op zoek zijn naar adressen van 
Turkse organisaties, kunnen dit boekje gebruiken. 



2 TURKSE ORGANISATIES IN A M S T E R D A M 

Leeswijzer 

Het boekje is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 gaan we in op de betekenis van 
organisaties van migranten. Waarom is het interessant om naar zulke organi
saties te kijken? Welke rol kunnen (netwerken van) migranten-organisaties 
spelen voor de desbetreffende etnische gemeenschap en de lokale overheid? 

In hoofdstuk 3 beschrijven we de eerste uitkomsten van onze inventarisatie 
van Turkse organisaties in Amsterdam: hoeveel en wat voor typen organisa
ties zijn er te onderscheiden? Dit hoofdstuk kan worden gebruikt wanneer 
men (bijvoorbeeld) wil weten hoeveel Turkse religieuze of vrouwen-
organisaties Amsterdam telt. In dit hoofdstuk is tevens een overzicht te vin-
den van de belangrijkste Turkse rehgieuze en politieke stromingen. 

Hoofdstuk 4 gaat over het adressennetwerk, dat wil zeggen het netwerk van 
organisaties die op hetzelfde adres zijn gevestigd. Organisaties kunnen vrij-
wiUig een gebouw delen of door de overheid samen in een pand zijn ge-
plaatst. Enige vorm van contact is in zulke situaties waarschijnlijk, waardoor 
het niet altijd nodig is om alle organisaties apart te benaderen. Een voorbeeld 
van activiteiten waarbij de keuze voor een adrescluster voor de hand ligt, zijn 
buurtactiviteiten en stadsdeelgebonden activiteiten. 

In hoofdstuk 3 wordt het netwerk van organisaties beschreven. In dit 
netwerk wordt de structuur van de onderlinge relaties in kaart gebracht. Die 
relaties komen tot stand doordat bestuurders in meerdere organisaties een 
functie vervuUen en op die manier een verbinding creeren. Bestuurders die 
veel van zulke zogeheten dubbelfuncties hebben (de big linkers), kunnen tot 
de invloedrijke personen binnen een gemeenschap worden gerekend. Deze 
big linkers kunnen goed op de hoogte zijn van de gebeurtenissen binnen de 
eigen gemeenschap en kunnen worden beschouwd als een belangrijk infor-
matiekanaal. De centrale organisaties (oftewel die organisaties die veel be
stuursleden hebben die dubbelfuncties vervuUen) en hun bestuursleden kun
nen worden benaderd wanneer de gemeente gevoelige informatie wil pijlen. 
Big linkers spelen immers een grote rol in de meningsvorming binnen een 
gemeenschap, en door gebruik te maken van hun adviezen of hulp kan de 
gemeente een goede ingang hebben. Wanneer de gemeente de participatie 
binnen een project of campagne wil vergroten, kunnen de centrale organisa
ties worden benaderd, zodat men snel het grootste bereik heeft. In dit hoofd
stuk worden de vier grootste netwerken wat uitgebreider beschreven; van de 
kleinere netwerken worden slechts de deelnemende organisaties genoemd. 

In hoofdstuk 6 wordt de informatie uit het landelijke netwerk van Turkse 
organisaties en de informatie uit het Amsterdamse organisatie- en adressen-
netwerken samengevoegd. Tevens is een lijst opgenomen van organisaties 
die niet door dubbelfuncties van bestuursleden met andere organisaties zijn 
verbonden, noch lid zijn van een federatie (de zogeheten geisoleerde organi
saties). Met deze aanvuUende informatie worden de netwerkanalyses in een 



INLEIDING 3 

totaalkader geplaatst. Zo worden, onder andere, enkele organisaties naar 
voren gehaald die in de Amsterdamse netwerkanalyse geen duidelijke rol 
spelen, maar landelijk gezien wel. 

In Appendix I zijn de Turkse organisaties in Amsterdam alfabetisch gerang-
schikt en zijn, voorzover bekend, hun adressen, telefoonnummers, doelstel-
lingen en het type organisatie weergegeven. Er is naar gestreefd een zo com
plect mogelijk beeld te geven van de organisaties die een rol spelen binnen de 
Turkse gemeenschap. Voor een zo voUedig mogelijke voorhchting kan ge
bruik worden gemaakt van deze lijst. Bij informatieve voorlichting of grote 
campagnes is het immers beter alle organisaties apart aan te schrijven. Voor 
specifieke voorhchting kan worden gezocht bij 'type organisatie' om te bepa-
len welke organisaties moeten worden aangeschreven. 

In Appendix II wordt aangegeven welke methode van dataverzamehng en 
netwerkanalyse is gehanteerd en wordt ingegaan op enkele mogeHjk fouten-
bronnen van de gehanteerde methodes. 



2 De betekenis van netwerken van organisaties 
van migranten en minderheden 

Waarom richten we de aandacht op organisaties en op de netwerken tussen 
organisaties? 

De vorming van organisaties, en de mate waarin burgers in staat zijn zich-
zelf te organiseren, zijn voor een maatschappij van groot belang. Directe con
tacten tussen burgers onderling en tussen hun verenigingen en organisaties 
vormen de kern van wat tegenwoordig vaak wordt aangeduid met de Ame-
rikaanse term civil society. Robert Putnam (1993: 97-98) heeft aannemelijk 
gemaakt dat de kwaliteit van het bestuur in de ItaUaanse regie's in de eerste 
plaats afhangt van deze civil society. Naarmate burgers van een regio meer ver
enigingen hebben, meer kranten lezen en vaker stemmen, blijkt het regionale 
bestuur efFectiever te functioneren en bUjken de burgers ook tevredener te 
zijn over dat bestuur. 

Organisaties kunnen enerzijds bepaalde sociale activiteiten voor een be-
paalde groep ontplooien die anders niet aan bod zou komen. Organisaties van 
minderheden vangen vaak niet alleen mensen op die door gemeentelijke in-
stellingen niet kunnen worden bereikt, zij voorzien ook in behoeften en 
oplossingen voor problemen waartoe gemeentelijke instellingen niet uitge-
rust zijn. Zo blijken moskeeen ook als opvangplek voor vrouwen en jonge
ren te fungeren, en geven zij de eerste Nederlandse taallessen aan analfabeten, 
die als voortraject fungeren voor de taallessen van de basiseducatie. 

Anderzijds kunnen organisaties als belangenbehartiger van een groep op-
treden, bijvoorbeeld via vertegenwoordiging in een adviesraad waarin de 
specifieke belangen van de desbetreffende groep kunnen worden uitgelegd 
en verdedigd. 

Uit het perspectief van de overheid kunnen eigen organisaties bijdragen 
aan de integratie van migranten en minderheden, maar kunnen zij die inte-
gratie ook vertragen.' De overheid kan selectief kijken en alleen die organisa
ties ondersteunen die de doelstellingen van het integratiebeleid onderschrij-
ven. Bovendien kunnen posities van overheden ten opzichte van eigen 
organisaties in de loop van de tijd verschuiven. Zo kan men meer of minder 
steun geven aan religieuze organisaties. 

1 Zie Wolff e.a. 1999. 
2 Zie Lindo e.a. 1997; Penninx & Schrover 2001. 
J Zie Penninx & Slijper 1999. 



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

Uit ons onderzoek naar Amsterdamse minderheden en hun poHtieke partici
patie blijkt dat de Turkse gemeenschap in absolute aantaUen het grootste aan
tal organisaties kent. Ook relatief gezien — het aantal organisaties in verhou-
ding tot de grootte van de groep - scoort de Turkse gemeenschap hoog: zij 
staat op de tweede plaats, nadeChanezen (zietabel i). Maar belangrijker nog: 
het aantal bestuurlijke contacten tussen de Turkse organisaties is vele malen 
hoger dan die in de Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap-
pen. Kortom, de Turkse gemeenschap in Amsterdam heeft niet alleen veel 
organisaties, maar ook een tamelijk hecht netwerk van eigen organisaties. 

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

i : •• 1 . -

Nederlanders 

Surinamers 

Marokkanen 

Turken 

Antillianen 

Ghanezen 

a. aantal* 

403.676 

71.357 

53.008 

33.057 

11.283 

7.313 

b. organisaties** 

. '•• ''^Si^ • 

106 

189 

43 

62 

c. dichtheid 
(b/a X 1.000) 

• 1,3 

2,0 

5,7 

3,8 

8,5 

Bronnen * httt://www.onstat.amsterdam.nl; ** Eigen onderzoek. 

Electoraal onderzoek heeft aangetoond dat de opkomst bij de gemeenteraads-
verkiezingen in Amsterdam onder Turken veel hoger is dan onder Marok
kanen en Surinamers. In 1994 was de opkomst van Turken zelfs aanzienlijk 
hoger dan de gemiddelde totale opkomst in Amsterdam. Ook bij de dramati-
sche terugval van de opkomst van etnische minderheden in 1998 bleef de op
komst van Turkse kiezers relatief hoog.^ W e zien ook dat in de afgelopen jaren 
het aantal Turkse gemeenteraadsleden zeer snel is toegenomen.' 

Er is dus reden om aan te nemen dat het bestaan van een hogere vereni-
gingsdichtheid en een hecht bestuurlijk netwerk van die verenigingen posi-
tief samenhangt met de politieke participatie van etnische groepen en daar-
mee met de kwaliteit van de democratic op lokaal niveau. Een voorwaarde is 
dat het formele politieke systeem openstaat voor deelname. In Nederland en 
vooral in de grote steden blijkt dit het geval te zijn. Minderhedenorganisaties 
dienen dan ook niet alleen te worden gezien als een instrument om mensen 
te bereiken die men anders niet zou kunnen bereiken, maar ook als een 
gesprekspartner die wederzijdse belangen kan vertegenwoordigen. 

4 Zie Tillie 2000. 
5 Zie Berger e.a. 2000. 

http://www.onstat.amsterdam.nl
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Hoe functioneert nu de civil society op lokaal niveau? Organisaties ondcr-
houden om diverse redenen contacten op bestuurlijk niveau; bijvoorbeeld 
om activiteiten op elkaar af te stemmen, om te delen in elkaars bestuurlijke 
expertise, of omdat organisaties financieel afhankelijk zijn van elkaar. Het on-
derhouden van bestuurlijke contacten is echter altijd selectief: men gaat niet 
willekeurig met elke andere organisatie in zee. Zo ligt het niet voor de hand 
dat Turkse nationalistische organisaties en politiek-georienteerde Koerdische 
organisaties dezelfde bestuursleden hebben. Dubbelfuncties op bestuurlijk 
niveau zijn een sterke, geinstitutionaliseerde vorm van contact tussen organi
saties. Het geheel ontbreken van dubbelfuncties kan duiden op animositeit, 
maar kan ook eenvoudig het gevolg zijn van een naar binnen gerichte orien-
tatie van de organisaties in kwestie, van het ontbreken van de wens om activi
teiten 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 boven
dien onderling hecht verbonden zijn, dan kunnen deze een aanzienlijke 
macht uitoefenen ten gunste van (delen van) de Turkse gemeenschap. Juist 
om deze reden zullen we veel aandacht besteden aan de bestuurlijke netwerken 
van organisaties. 



3 Aantal en type organisaties 

In het midden van 2000 is het aantal Turkse organisaties in Amsterdam 
geinventariseerd en kwamen we uit op een totaal van 189 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 doelstel
lingen. Ondanks de beperkingen van deze methode, geeft dit een indruk van 
de diversiteit aan organisaties in de Turkse gemeenschap. 

Religieuze organisaties vormen de meestvoorkomende categoric van orga
nisaties. In Amsterdam kan van twintig organisaties direct uit de naam wor
den afgeleid dat het om een religieuze of direct daaraan gerelateerde organi
satie gaat. Van die twintig gaat het in zeven gevallen om organisaties die 
Islamitische Stichting Nederland (ISN) of het Turkse equivalent Hollanda 
Diyanet Vakfi (HDV) in de naam voeren. Het betreft hier de moskeeen en 
religieuze organisaties die zijn aangesloten bij de grootste Turkse federatie, de 
Stichting Turks Islamitisch Culturele Federatie (STICF), in Amsterdam geves
tigd, en/ofbij de ISN, in Den Haag gevestigd. Deze federaties vertegenwoor
digen de officiele Turkse islam in Nederland: de Diyanet. Den Exter (1999: 
3-4) meldt over deze twee federaties: 

'[sTiCF is] veruit de grootste Turkse federatie in Nederland met een 
honderdveertigtal plaatselijke moskeeverenigingen als lid. (...). ISN [heeft] 
namens de Turkse overheid de meeste moskeeen in eigendom. Voorzitter 
van de iSN is qualitate qua attache voor godsdienstzaken bij de Turkse am-
bassade te Den Haag. De imams in de moskeeen van de aangesloten ver
enigingen worden door de Turkse staat voor een periode van vier jaar uit-
gezonden en betaald. In plaatsen waar slechts een Turkse moskee staat, is 
dat (vrijwel) altijd een STICF/ISN moskee.' 

De Diyanet-stroming is in Nederland dan wel de grootste, zij is zeker niet de 
enige: de Turkse gemeenschap kent tal van kleinere islamitische stromingen 
en daarbij horende organisaties. De oudste Turks-islamitische stroming in 
Nederland wordt vertegenwoordigd door de in 1972 opgerichte Stichting 
Islamitisch Centrum Nederland (sicn). Bij de SICN zouden landelijk ongeveer 
dertig lokale organisaties zijn aangesloten, waaronder Stichting Islamitisch 

1 In Appendix 11 gaan we uitgebreider in op de totstandkoming van dat hestand. 
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Centrum Amsterdam (SICA) en twee andere organisaties in Amsterdam-
Oost. Den Exter (1999: 4) karakteriseert deze stroming als volgt: 

'De SICN is tegenstander van een door de staat gecontroleerde islam, zoals 
dat in Turkije het geval is. De SICN zegt voorstander te zijn van het beginsel 
van scheiding van Kerk en Staat, zoals die in Nederland vorm heeft 
gekregen. De beweging is in navolging van haar in het midden van deze 
eeuw actieve Nakshibendi-seys Siileyman Hilmi Tunahan (de aanhangers 
worden daarom "Siileymancilar" genoemd) sterk gericht op koranonder-
richt en mystieke bijeenkonisten in moskeeen. De SICN propageert het 
dragen van hoofddoekjes, is voor gescheiden gymnastieklessen en is tegen 
sexuele voorlichting op scholen.' 

De Milli Gorii^-beweging is een andere belangrijke oppositionele (tegen de 
Diyanet) stroming. Deze soennitische beweging heeft in de Nederlandse 
Islamitische Federatie (NIF) , gevestigd in Schiedam, haar federatieve organi
satie. In Amsterdam is de Ayasofya Moskee de bekendste representant van 
deze stroming. Verder komen we negen namen tegen waarin MiUi Gorii^ of 
Miisliiman Gentler Teskilati - Welzijns Belangen Vereniging (MGT-WBV) 
voorkomt. Dat zijn niet aUemaal moskeeen, maar bijvoorbeeld ook jonge-
renverenigingen. Volgens Den Exter vormt de NIF veruit de belangrijkste 
oppositionele soennitische organisatie: 

'De NIF vormt een semi-zelfstandig onderdeel van de in Keulen zetelende 
Islamitische Gemeinschaft MiUi G6rii§ (IGMG, voorheen AMGT; Milli 
Gorily staat daarbij voor Nationale (lees: islamitische) Visie). (...). [De be
weging kan in Turkije] rekenen op 20%-25% van de stemmen [en] volgt 
een activistisch-orthodoxe lijn. (...) Een verdere islamisering van Turkije 
wordt nagestreefd via politieke machtsvorming binnen het democratisch 
bestel. (...) In Nederland beheert de NIF een vijfenveertigtal moskeeen met 
eigen imams en een aantal actieve jongerenverenigingen. De beweging 
heeft twee gezichten: een modem, vriendelijk, vooral op overleg en sociale 
verhefFing van de Turkse jeugd gericht gezicht en een intolerant, anti-
westers, orthodox gezicht' (1999: 5). 

Zo 'n vijftien tot twintig procent van de inwoners van Turkije is aleviet. 
Bij drie organisaties in het bestand komt in de naam een aanduiding voor als 
alevi, alevitisch of H A K - D E R , wijzend op een relatie met de alevitische stro
ming binnen de islam. Den Exter (1999: 6): 

'Hun geloof is van een volstrekt ander karakter dan zowel soennitische als 
de orthodox sji'itische islam en ook de onderlinge verschillen (...) zijn 

2 Zie ook Lindo 1999. 
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groot. (...) Het alevitisme benadrukt (religieuze) tolerantie en de gelijkheid 
van man en vrouw, kent geen moskeeen, maar in veel gevallen wel ge-
meenschapshuizen, welke voor religieuze ceremonien (cem) met een mys
tieke inslag worden gebruikt. Sinds midden jaren tachtig beginnen ale-
vieten in Nederland zich parallel aan de hemieuwde belangstelling voor de 
eigen cultureel-religieuze traditie onder alevieten in Turkije en Duitsland, 
te manifesteren als een aparte groepering binnen de Turkse islam. Tot dat 
moment waren alevieten vooral georganiseerd in bredere a-religieuze, 
politieke organisaties van linkse en extreem-hnkse signatuur. (...) Een deel 
heeft in het laatste decennium toenadering gezocht tot de Diyanet en eist 
daarbinnen zijn plaats op (...). In 1990 organiseerde een aantal plaatse
lijke alevitische verenigingen zich in de Federatie van Alevitische en Bek-
tashitische sociaal-culturele verenigingen in Nederland (HAK-DER). ' 

Een tweede type organisaties zijn de politieke organisaties. Veel Hnks-geori-
enteerde organisaties, zoals de Federatie van Turkse vrouwen in Nederland 
(HTKB), de Vereniging van Turkse Arbeiders in Nederland (HTIB) en de 
Federatie van Democratische Arbeiders Verenigingen uit Turkije (DIDF) , 
hebben belangrijke vestigingen in Amsterdam. Een andere stroming binnen 
dit type organisaties zijn de extreem-nationalistische organisaties. Den Exter 
(1999) rekent hiertoe in de eerste plaats de in 1995 opgerichte Nederlandse 
Federatie van Idealistisch Democratisch Turkse Organisaties in Nederland, 
kortweg de Turkse Federatie Nederland. Bij deze federatie zijn volgens het 
Handboek Minderheden landelijk meer dan vijftig organisaties aangesloten. De 
Turkse Federatie Nederland is gevestigd op de Zeeburgerdijk 117-119 te 
Amsterdam. In ons bestand vinden we op dit adres in totaal tien organisaties. 
Ook op de Johannes Poststraat 30 te Amsterdam komen we negen organisa
ties tegen die gelieerd zijn aan deze federatie. Een dergelijk groot aantal or
ganisaties op een adres komt verder in het bestand niet voor. De tweede 
door Den Exter genoemde extreem-nationalistische beweging is meer met 
de soennitische islam verbonden en heeft zich in Nederland voor een be
langrijk deel rond de Nederlandse Unie van Turks Islamitische Organisaties 
(NUTIO) georganiseerd. Een derde organisatie met extreem-nationalistische 
tendensen is de Turkse Raad Nederland (Terletstraat), die is aangesloten bij 
het World Turkish Congress. 

Een derde voorkomende categoric van organisaties zijn die van Turkse minder-
heidsgroepen. In het bestand zijn diverse organisaties van Koerden, Amieniers 
en Assyriers te vinden. De Koerdische kwestie vormt, naast de islam, een be
langrijke bron van tegensteUingen en conflicten tussen organisaties (Den Exter 
1999). Van elf organisaties kan uit de naam worden afgeleid dat zij Koerdisch 
zijn. Twee belangrijke Koerdische organisaties in het bestand zijn de Federatie 
van Koerden in Nederland (FED-KOM) en het Koerdistan Informatie Centrum 
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te Amsterdam, beide gelieerd aan de Koerdische Arbcidcrspartij (PKK). Drie 
organisaties zijn als Armeens te typeren, een organisatie als Assyrisch. Het 
betreft organisaties van Armeense en Assyrische christenen uit Turkije, waar 
soms ook migranten uit Iran, Irak en Syrie Hd van zijn. 

Een vierde type organisaties valt onder de noemer van culturele organisaties of 
sportorganisaties. In negen gevallen vinden we aanwijzingen dat het gaat om 
een muziek- , dans- of theaterorganisatie. Verder zijn er zes raden, advies-
raden of overlegorganen, zoals de Adviesraad Turken (TDM). Op basis van de 
naamgeving vallen drie organisaties te herkennen als sportorganisaties, twee 
voetbalclubs en een sportfederatie. 

Van veel organisaties is niet direct uit de naam af te leiden of zij bij een van de 
genoemde typen organisaties, stromingen of federaties zijn aangesloten en/of 
wat voor activiteiten zij ontplooien. Zo komen namen als Turks Cultured 
Centrum of Tiirk Kiiltiir Dcrnegi veel voor. 

Beschouwen we de organisaties niet naar type maar naar de doelgroepen waar-
op ze zich richten, dan ontstaat eveneens een gevarieerd beeld. De doclgroep 
jongeren valt bij zes organisaties (zowel religieuze als niet-rcligicuze) uit de 
naam af te leiden. In negen gevallen is er sprake van een vrouwenorganisatie 
(zowel op rehgieuze als nict-religieuze basis). Vijf organisaties zijn gericht op 
het onderwijs (organisaties van studenten of leerkrachten) en vier op arbei
ders. Van zes organisaties bhjkt uit de naam dat Turkse ouderen de specifieke 
doclgroep zijn. Zo is er in Amsterdam een vestiging van de Turks Islamitische 
Ouderen Bond, opgericht door Siileyman Damra en Berna Yilmaz (TISBO, 
tegenwoordig NISBO) . Vaak vinden we rond een moskee diverse soorten 
organisaties, zoals een jongerenorganisatie, een vrouwenorganisatie en een 
organisatie voor ouderen. 



4 De relaties tussen Turkse organisaties: 
adresclusters 

Een eenvoudige manier van netwerkanalyse is het adressennetwerk. Dat 
netwerk betreft een overzicht van organisaties die op hetzelfde adres zijn 
gevestigd. De veronderstelling daarbij is dat organisaties die hetzelfde adres 
delen, contact met elkaar onderhouden. Voor overheden heeft het toezen-
den van voorlichtingsmateriaal aan een dergeHjk adres het voordeel dat meer 
mensen worden bereikt. Zo komt het vaak voor dat zich op een adres een 
moskee bevindt, met daaraan gelieerd bijvoorbeeld een jongeren- of een 
vrouwenvereniging. Het adressennetwerk wordt hier in alfabetische volgorde 
(op straatnaam) weergegeven. 

Baarsjesweg igghs (j) 
m Ayasofya Camii Amsterdam 
• MiUi G6rii§ Sociale en Kulturele Vereniging Amsterdam-West 
• Studenten Un ie Nederland (SUN) 

Balistraat 48b (2) 
m Nimar Sinan Amsterdam ISN 
• De Regenboog, Turkse Jongeren Organisatie 

Bellamystraat 4 (j) 
m Stichting Yesevi 
• Stichting Vrouwen Ontmoetingscentrum Esra 
• Stichting Turks Cultured Centrum/Tiirk Kiiltiir Merkezi 

Distelvlinderweg 20 (j) 
m Turkse Volksmuziek Ensemble/Koor • , 
• Turks Kinderensemble (koor) 
• Turkse Dansgroep 

Govert Flinckstraat 286 (5) 
m Selimiye Camii 
• MiUi Gorii? Sociale en Kulturele Vereniging 
• Miisliiman Gentler Teskilati - Welzijns Belangen Vereniging 

Amsterdam ( M G T - W B V Amsterdam) 
• Sura Cemiyeti vrouwenvereniging 
• Stichting Turkse Televisie Amsterdam (STTA) 
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Herengracht 516 (j) 
m Turkse Studenten Vereniging (TSV) 
• Koerdische Studenten Vereniging in Nederland 
• Vereniging Turkse Studenten Amsterdam (VTSA) 

Hugo de Grootkade 2hs (2) 
m Stichting Koerdische Folklore Federatie 
• Stichting Kurdistan Informatie Centrum (KIC) 

Jan Evertsenstraat 10 (4) • , 
• Turks Platform De Baarsjes 
• Amsterdams Comite Oudere Turken 
• Turks Opbouwwerk De Baarsjes , 
• Elele, Turks Vrouwenplatform 

Johannes Poststraat 30 (9) 
• Stichting Mescid-I-Aksa Moskee (Mescid-I Aksa Camii) 
• Platform van Turkse Democratische Organisaties ,,. 
• Stichting Turks Platform Geuzenvdd/Slotermeer 
• Amsterdamse Sportclub Tiirkiyem/Amsterdam Tiirkiyem Spor 

(Tiirkiyem Spor ATS) 
• Stichting voor Turkse Vrouwen in Amsterdam Elif 
• Stichting Bozok 
• Stichting Turkse Ouderraad Yilmaz 
• Stichting Turkse Jongeren Radio Omroep r-
• Stichting Soyad 

Johan van Kuyckstraat 41-47 (2) 
m Stichting Moslims-Turks Cultureel Centrum Markad 
• Stichting Witboek 

Karel Doormanstraat 125 (2) 
• Voetbalvereniging Anatohe 
• Stichting Anatolie 

Leidsestraat 61 (2) 
• Stichting Toerismeproject Turkse Jongeren 
• Stichting Turem Kwaliteitsreizen naar Turkije' 

1 Deze stichting fiincrioneert als reisbureau, maar valt binnen de doelstelling. 
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Mauritskade 22d (2) 

m Vereniging van uit Turkije Afkomstige Vrouwen in A'dam e.o./A'dam 
ve Cevresi TiirkiyeU Kadinlar Birligi (ATKB) 

• Federatie van uit Turkije Afkomstige Vrouwen in Nederland (HTKF) 

Nieuwpoortstraat g8e (2) 
• Stichting Cosmicus Amsterdam ' '' ' . ' ' 
. Stichting Annifer 

Osdorperweg 386 (j) • ' '• 
• Haci Bayram Moskee Osdorp ISN 
• Hayrun Nisa 
• Stichting Turks Volkshuis Osdorp '' ' 

Oude Hoogstraat 15 (2) 

• Stichting Un ie van Turkse/Nederlandse Ondernemers (STNO) 
• Turks-Islamitische Stichting Nederland voor Ontwikkeling (TINOS) 

Ribesstraat 73 (2) 
• Stichting Turks-Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum 

Amsterdam-Noord (STISCCAN) 

• Turk Islam Sos. Kul. Mer. 

Shackletonstraat j (3) 
m Stichting Turks Infonet 
• Stichting Yesevi 
. Stichting Turkistan (TurkeU) ' 

Sloterkade 10 (2) 
m Federatie van Koerden in Nederland ( F E D - K O M ) 
• Koerdisch Nederlands Cultureel Centrum Amsterdam (KNCCA) 

Spelderholt 167 (3) 
m Turks Sociaal Cultureel Centrum Nieuwendam 
• Emir Sultan Amsterdam iSN 
• Nederlandse Islamitische Stichting voor Cultuur Onderwijs en 

Wetenschap 

Terletstraat iga (2) 
m Turkse Raad Nederland 
• Stichting Onderzoekscentrum & Stimuleringsfonds Turkistan, 

Azerbaycan, Krim, Kaukasus en Siberie (SOTA) 
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Van der Hoopstraat 70 (2) 
m Ata Iskender Pasa Moskee 
• Stichting ATA Internationale Humanitaire Hu lp Organisatie 

Van Speijkstraat 25 (5) 
m Stichting Milli G6ru§ Sportfederatie Noord-Nederland 
• Stichting Federatie MiUi Gorii? Noord-Nederland 
• Stichting Vrouwenfederatie MiUi Gorii^ Noord-Nederland 
• Stichting Jongerenfederatie MiUi Gorii? Noord-Nederland 
• Stichting Hulporganisatie MiUi G6ri.i§ Noord-HoUand (Stichting 

MGNH) 

le Weteringplantsoen 2c (3) 
• Vereniging van Turkse Arbeiders in Nederland/HoUanda Tiirkiyeh 

I§^iler Birligi (HTIB-Landelijk) 
• A'dam Egitimciler Birligi/Vereniging voor Mensen die Werkzaam zijn 

op het Gebied van Turks Onderwijs (AEB) 
• Stichting Turks Theater 

Zeeburgerdijk 115-iig (11) 
m Ulu Camii/Grote Moskee 
• Turkse Federatie Nederland (of Nederlandse Federatie van Idealistische 

Democratische Turkse Organisaties in Nederland) 
• Stichting Hilal (Hollanda Hilal Cenaze Fonu) 
• Stichting Turks Sociaal Cultureel Centrum Ti ikem 
• Stichting Yorem 
• Turks Arbeiders Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum (TIISKV) 
• Stichting Kubra Turks Kultured Vrouwen Cen t rum 
• Turkse Ouderenraad Zeeburg 
• Turkse Democratische Jeugd Vereniging (TDJV) 
• Turkse Omroep Stichting (TOS) 
• Stichting Turkse Humanitaire Hulp Nederland 

Vergeleken met 1997 is het adressennetwerk sterk uitgebreid: toen waren er 
elf, nu zijn er 25 adresclusters. De twee grootste adresclusters op de Zeeburger
dijk (11) en de Johannes Poststraat (9), waar in totaal twintig organisaties zijn 
gevestigd die aUemaal zijn gerelateerd aan de Turkse Federatie Nederland, 
zijn niet wezenlijk veranderd. Op beide adressen is een moskee van 'natio
nalistische' signatuur gevestigd (Den Exter 1999), met aUerlei organisaties 
daaromheen. 

Er zijn twee nieuwe grote adresclusters bijgekomen, die aan Milli Gorii^ 
zijn gelieerd. De eerste daarvan bevindt zich op de Baarsjesweg: de Ayasofya 
Moskee, MiUi Gorii§ Sociale en Kulturele Vereniging Amsterdam-West en 
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de Studenten Unie Nederland (SUN)." O p hetzelfde terrein, maar met de in
gang om de hoek {Van Speijkstraat) vinden we nog vijf organisaties, namelijk 
de Stichting Federatie MiUi Goriii Noord-Nederland, met daarbij een aantal 
aan MiUi Gorii? gerelateerde stichtingen: Stichting MiUi Gorii? Sportfederatie 
Noord-Nederland, Stichting Vrouwenfederatie MiUi Gorii? Noord-Neder 
land, Stichtingjongerenfederatie MiUi Gorii§ Noord-Nederland en de Stich
ting Hulporganisatie MiUi Gorily Noord-HoUand (Stichting M G N H ) . 

Een tweede MiUi G6rii§-adrescluster is te vinden in de Govert Flinckstraat: 
de Selimiye Moskee, Milli Gorii^ Sociale en Kulturele Vereniging, Miislii
man Gen(jler Teskilati — Welzijns Belangen Vereniging Amsterdam ( M G T -
WBV Amsterdam), Sura Cemiyeti vrouwenvereniging en de Stichting Turkse 
Televisie Amsterdam ( S T T A ' . ' ' 

Naast deze grotere, om moskeeen gegroepeerde organisaties is er een aan
tal kleine clusters, eveneens gecombineerd met een moskee, bijvoorbeeld in 
de Balistraat, bij de Nimar Sinan Moskee; de Osdorperweg, bij de Haci Bayram 
Moskee Osdorp; Spelderholt, bij de Emir Sultan Amsterdam; en de Ribesstraat, 
bij de Stichting Turks-Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum Amsterdam-
Noord (STISCCAN) .He t gaat hier in aUe gevaUen om een Diyanet-moskee. 

Bij de andere kleine clusters gaat het veelal om een cluster van (of rondom) 
niet-religieuze organisaties. Zo vormt de vroegere Turkse vrouwenorgani
satie HTKB een adrescluster aan de Mauritskade, omdat zij een Amsterdamse 
(ATKB) en een landelijke afdeling (HTKF) huisvest; aan de Hugo de Grootkade 
vinden we twee Koerdische organisaties; in deJan Evertsenstraat gaat het om 
een aantal organisaties dat activiteiten heeft in De Baarsjes; en op de Distel
vlinderweg worden dans- en zangactiviteiten gecombineerd. In de Terletstraat 
vinden we onder andere de Turkse Raad Nederland (volgens Den Exter 
(1999) nationalistisch) en in de Shackletonstraat onder meer Tiirkevi (die de 
uitgave van de publicatie Hoegevaarlijk zijn de Turken? verzorgde, een tegen-
hanger van het boek van SteUa Braam over de Grijze Wolven). 

2 Zie ook Lindo 1999. 



5 De relaties tussen Turkse organisaties: 
netw^erkvorming op basis van gezamenlijke 
bestuursleden 

Een andere manier om een netwerk tussen organisaties zichtbaar te maken, is 
te kijken naar bestuurders van organisaties die zogenoemde dubbelfuncties 
vervuUen. Degenen die veel van dergelijke dubbelfuncties hebben (de big 
linkers), kunnen tot de invloedrijke personen binnen de Turkse gemeenschap 
worden gerekend. Een bestuurder die een functie vervult bij twee organisa
ties, verbindt beide organisaties met elkaar. Hij of zij creeert een verbindings-
lijn. 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. 

A B • • 

Figuur 1 Schematische weergave van organisatienetwerk ,• / 

Via bestuurders met dubbelfuncties zijn diverse relaties tussen organisaties 
mogelijk (zie Appendix ii B). We concentreren ons hier eerst 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 organi
satienetwerk. 

Dit organisatienetwerk heeft als voordeel dat het is opgebouwd uit objec-
tief vaststdbare formele relaties tussen organisaties. De namen van bestuurs
leden van een organisatie kunnen namelijk worden opgevraagd bij de Kamer 
van Koophandd. Het nadeel van deze methode is echter dat op deze wijze 
onduiddijk bUjft wat de inhoudelijke betekenis is van relaties die door dub
belfuncties tot stand komen. In het netwerk worden aUeen de dubbelfuncties 
op zich weergegeven, hetgeen niets zegt over wat deze personen met deze 
positie doen. Het is mogelijk dat degenen die twee of meer bestuursfuncties 
vervuUen informatie makkdijk van de ene naar de andere organisatie door-
spelen. Het kan echter ook zo zijn dat bestuursleden deze taken strikt geschei
den houden. Het is in elk geval waarschijnlijk dat de organisaties die door 
bestuursleden aan elkaar zijn gekoppeld, een bepaalde ideologische verwant-
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schap hebben. H e t Ugt bijvoorbeeld niet voor de hand dat iemand zowel in 
het bestuur zit van een 'Hnkse' als van een 'rechtse' organisatie. Ook ligt het 
niet voor de hand dat er bestuurlijke banden bestaan tussen rivaliserende 
organisaties. He t bestuur van een organisatie zal immers niet graag een 'pot-
tenkijker' van een rivaliserende organisatie in zijn midden hebben. Soms ech
ter ontstaat in deze situatie toch een dubbelfunctie als beide organisaties af
hankelijk zijn van een derde partij (bijvoorbeeld van de gemeente) die in 
beide besturen een vertegenwoordiging vraagt en zich in beide besturen door 
dezelfde persoon laat vertegenwoordigen. 

Van de 154 Turkse organisaties die in de netwerkanalyse zijn betrokken, blij
ken 73 organisaties geisoleerd zijn. Zij zijn niet via dubbelfuncties met andere 
organisaties verbonden. De overige 81 organisaties vormen 21 clusters. De 
meeste clusters bestaan uit twee organisaties (bijvoorbeeld de combinatie van 
een moskee en een (islamitisch) sociaal-cultureel centrum). De vier grootste 
clusters zijn in figuren 2, 3, 4 en 5 getekend, de overige kleine clusters worden 
kort genoemd. 

D e vier grootste clusters 

Cluster 1 
De grootste component bestaat uit 22 met elkaar verbonden organisaties. De 
Adviesraad Turken (TDM) bhjkt een belangrijke rol te spelen bij het bijeen-
houden van deze component. Figuur 2 geeft een grafische weergave van 
deze 'TDM-cluster'. 

De TDM geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Amsterdam 
en wordt geacht de belangrijkste stromingen te vertegenwoordigen. Zoals 
ook uit onze netwerkanalyse van 1997 naar voren kwam, speelt de T D M een 
belangrijke rol in het Amsterdamse netwerk. 

De TDM telde in augustus 2000 (volgens tdefonische informatie met het 
secretariaat) veertien lidorganisaties: 
• Amsterdamse Turkse Jongeren Vereniging (ATjv) 
• Altematif 
• Vereniging van Turkse Arbeiders in Nederland (HTIB) 
• Stichting Turks-Islamitisch Sociaal Cul tured Centrum 

Amsterdam-Noord (STISCCAN) 

• Miisliiman Gengler Teskilati (MGT) 
• Turkse Studenten Vereniging (TSV) 
• Federatie van Democratische Arbeiders Verenigingen uit Turkije 

(DIDF/DVA) 

• Stichting Islamitisch Centrum Amsterdam (SICA) 
Turks Cultureel Centrum (BeUamystraat) 
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Figuur 2 TDM-cluster 
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> HAK SPOR 

• Vereniging van uit Turkije Afkomstige Vrouwen in A'dam e.o. (ATKB) 
• Turkse Democratische Vereniging in Nederland (HTDB) 
• Vereniging voor Mensen die Werkzaam zijn op het Gebied van Turks 

Onderwijs (AEB) 
• Alevitische Culturele Vereniging Amsterdam (ACVA) 

In augustus 2000 was sprake van een tijddijk bestuur, dat in de voorafgaande 
maanden vele malen was veranderd en daama weer zou veranderen. Sommige 
organisaties stuurden telkens andere vertegenwoordigers naar de bestuurs-
vergadering. Veel dednemers aan de TDM-vergadering bleken bovendien 
geen ofSciele bestuursleden te zijn van de organisaties die zij vertegenwoor-
digden. De organisaties die volgens de netwerkanalyse met de T D M zijn ver
bonden door gezamenlijke bestuursleden (en die in figuur 2 zijn weergege
ven) , komen daardoor niet helemaal overeen met de Udorganisaties zoals de 
TDM die heeft genoemd. 

In de vergadering van de TDM komen vertegenwoordigers van uiteen-
lopende stromingen uit de Turkse gemeenschap bij elkaar. Zoals in figuur 2 
te zien is, is de alevitische stroming vertegenwoordigd door iemand uit de 
Alevitische Culturele Vereniging Amsterdam (ACVA); de Siileymanci's zijn 
vertegenwoordigd door iemand van de Stichting Islamitisch Centrum Am
sterdam (SICA); de Diyanet is vertegenwoordigd door een bestuurder van de 
Fatih Moskee; Milli Gorii^ is vertegenwoordigd door iemand van de MiUi 
G6rii§-afdeling Govert Flinckstraat. Meer rechts-georienteerde Turken wor
den vertegenwoordigd door het Turks Cultureel Centrum (BeUamystraat), 
de Unks-georienteerde Turken zijn vertegenwoordigd door de Turkse Demo
cratische Verenigiing in Nederland (HTDB) en de Vereniging van uit Turkije 
Afkomstige Vrouwen in A'dam e.o. (ATKB). 

Het werkeUjke aantal contacten in de bestuursvergadering is dus groter 
dan het aantal contacten dat we op basis van onze netwerkanalyse hebben 
gevonden. 

Cluster 2 
De tweede cluster, waarin de Turkse Federatie Nederland de centrale organisa
ties is (zie figuur 3), komt grotendeds overeen met de adresclusters op de 
Zeeburgerdijk en de Johannes Poststraat. We kunnen deze organisaties be
schrijven als extreem-nationaUstische organisaties (Den Exter 1999). In deze 
cluster vinden we: 

• Turkse Federatie Nederland 
• Stichting Turkse Ouderraad Yilmaz 
• Stichting Yorem 
• Stichting Soyad 
• Turks Platform Geuzenvdd/Slotemieer 
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• Amsterdam Tiirkiyem Spor (ATS) . 
• Stichting Turkse Humanitaire Hulp Nederland . 
• Stichting Hilal (Uitvaartzorg) . .. :.• 
• Turkse Omroep Stichting . ,.. 
• Turkse Democratische Jeugd Vereniging (TDJV) •, ,• • 
m Stichting voor Turkse Vrouwen in Amsterdam EHf 

Er zijn onderling veel lijnen tussen de organisaties. Deze lijnen worden 
gedragen door twintig personen, maar drie daarvan hebben zeer veel dub
belfuncties. 

Turkse 
Omroep 
Stichting * 
TOS) 

St.Yllmaz 

Turks i*-^ 
Platform \ 
Slotermeer \ 

Amsterdam \ 
Turkiyem Spor 
(ATS) y 

Turkse Federatie/ 
Nederland / ^ . ^ 

Turkse Democratisch ^ 
Jeugd Vereniging 
(TDJV) 

St. Yorem 

/ 
/ 
^ ^ ^ ^ St.Soyad 

7^ 
/ ^ ^ 

Turkse Humanitaire Hulp 

t\ 
— \ — ^ ^ Vrouwenver.Elif 

^ 

\ 
Hilal Uitvaartzorg 

Figuur 3 Turkse Federatie Nederland cluster 

St. Meryem Ana Vakfi 

Turks Platform 
Bos en Lommer en 
De Baarsjes 

St. Anatolie 

Milli G6ru§ 
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St.Turkse Ouderen 
De Baarsjes Evimiz 

Figuur4 Clusters 
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Cluster 3 
De derde cluster (zie figuur 4) bestaat uit enkele organisaties die aUe in het 
westdijke deel van Amsterdam zijn gevestigd. Het gaat om: 
• Turks Platform Bos en Lommer en De Baarsjes 
• Stichting Turkse Ouderen De Baarsjes Evimiz 
• MiUi Gorii§ Sociale en Kulturele Vereniging Amsterdam-West 
• Stichting Anatolie 
• Stichting Meryem Ana Vakfi 

Cluster 4 
De vierde cluster die we behandelen is de Koerdische cluster (zie figuur 5). 
Deze bestaat uit: 
• Koerdisch Nederlands Cultureel Centrum Amsterdam (KNCCA) 

• Stichting Kurdische Nationale Bibliotheek en Archief in Nederland 
• Associatie van Kurdische leerkrachten in Nederland 
• Associatie ter Bescherming van Koerdische Cultuur en Kunst (YRWK) 

Uit onze landelijke netwerkanalyse blijkt dat aUe genoemde organisaties zijn 
gelieerd aan de Federatie van Koerden in Nederland (FED-KOM), gevestigd te 
Utrecht. 

Koerdisch Nederlands 
Cultureel Centrum 
Amsterdam (KNCCA) 

Associatie van / 
Kurdische / 
leerkrachten in •-^^^^^ / 
Nederland \ ^ ^ ^ - ^ - V ' ^ 

\ / Stichting Kurdische 
\ / Nationale 
\ / Bibliotheek en 
V / Archief in 

Nederland 

Associatie ter 
Berscherming van 
Koerdische Cultuur 
en Kunst (YRWK) 

Figuur 5 Koerdische cluster 

De kleinere clusters 

In totaal zijn er als gezegd 21 clusters, waaronder zeventien kleinere die hier-
onder kort worden genoemd. Er zijn vijf clusters van drie en twaalf clusters 
van twee organisaties. 
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Cluster 5 (3) 
• Turkse Volksmuziek Ensemble/Koor 
• Turkse Dansgroep 
• Stichting Leylim (Turkse muziekgroep) 

Cluster 6 (3) 

m Nimar Sinan Amsterdam iSN 
• Stichting Bdangenbehartiging en Advies aan Turkse Ouderen (Tydm) 
• Stichting Witboek 

Cluster 7 (3) 
m Stichting Cinar 
• Stichting Gezondheidszorg Marokkaanse en Turkse Vrouwen El Samra 

(Nieuwe Achtergracht loo-i) 
. Stichting Gezondheidszorg Marokkaanse en Turkse Vrouwen El Samra 

(Weteringschans 108) 

Cluster 8 (3) 
m Haci Bayram Moskee Osdorp ISN 
• Stichting Turks Volkshuis Osdorp 
• Stichting Moslims-Turks Cultureel Centrum Markad 

Cluster 9 (3) 

m Vereniging van Turkse Arbeiders in Nederland/HoUanda Tiirkiydi 
I^fUer BirHgi (HTIB-Landdijk) 

• Turkevi (Turks Volkshuis) 
• Halkevi, Stichting Turkse Jongeren 

Cluster 10 (2) 

m Turkse Bond voor Aziatische Gevechtskunsten Nederland (TBAGN) 
• Turkse Onderwijs Vereniging (TOV) 

Cluster 11 (2) 
m Stichting Turks Sociaal Cultureel Centrum Tiikem 
• Ulu Camii 

Cluster 12 (2) 
m Vereniging van uit Turkije Afkomstige Vrouwen in A'dam e.o. (ATKB) 
• Federatie van uit Turkije Afkomstige Vrouwen in Nederland (HTKF) 
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Cluster 13 (2) 
m Stichting Turkse Televisie Amsterdam (STTA) 
• Miisliiman Genfler Teskilati - Welzijns Belangen Vereniging 

Amsterdam Bos en Lommer ( M G T - W B V ) 

Cluster 14 (2) 
m Vereniging Sura 
• Stichting Vrouwenfederatie MiUi Gorii^ Noord-Nederland 

Cluster 15 (2) 
m Stichting Turkistan (TurkeU) 
• Stichting Turks Infonet/Stichting Yesevi 

Cluster 16 (2) 
m Stichting Loods (Tiirk HoUanda Tiyatro ve Sanat Vakfi/Turks 

Nederlands Theater en Kunst Stichting) 
• Stichting Papyrus (Turk HoUanda Edebiyat ve Sanat Vakfi/Turks 

Nederlandse Literatuur en Kunst Stichting) 

Cluster 17 (2) 
m Stichting Turks-Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum 

Amsterdam-Noord (STISCCAN) 

• Stichting Islamitisch Fonds Nederland 

Cluster 18 (2) 

• Stichting Amsterdam Deneme Sahnesi 
• Stichting Turks Nederlands Theater (Stichting TNT) 

Cluster ig (2) 
m Emir Sultan Moskee ISN 
• Turks Sociaal Cultureel Centmm Nieuwendam 

Cluster 20 (2) 

m Stichting Turem Kwaliteitsreizen naar Turkije 
• Stichting Toerismeproject Turkse Jongeren 

Cluster 21 (2) 

m Vereniging Turkse Studenten Amsterdam (VTSA) 
• Turkse Studenten Vereniging (TSV) 



6 Informatie uit netwerken en andere bronnen 
gecombineerd 

D e bestuurlijke netwerken bieden op zich interessante basisinformatie over 
de contacten binnen de Turkse gemeenschap in Amsterdam, maar in com
binatie met andere bronnen kan het beeld wat verder worden genuanceerd. 
Sommige organisaties vervuUen bijvoorbeeld ook buiten Amsterdam een 
belangrijke rol, of vormen een schakel in het landelijke netwerk, of zijn on
derdeel van een federatieve structuur. Daamaast zijn er organisaties die geiso
leerd lijken in de netwerkanalyse, maar dat komt omdat ze een vertegen-
woordiger naar de TDM sturen die in de Kamer van Koophandd niet ofFicied 
als bestuurslid staat geregistreerd. 

In onze landelijke netwerkanalyse kwam als grootste subcluster een Diyanet-
component naar voren, waarin de Stichting Turks Islamitisch Culturele 
Federatie (STICF) in Amsterdam prominent vertegenwoordigd is.' De STICF 
is in 1979 opgericht, met als statutair doel het verspreiden van de islam in 
Nederland, he t coordineren van islamitische organisaties in Nederland en het 
bevorderen van een dodmatige werkwijze van de aangesloten insteUingen 
(Landman 1992: loi) . Deze vertegenwoordiger van 'de ofFicide Turkse 
islam' in Nederland zet zich af tegen Siileymanci's en islamisten, die zij als ex-
treniisten afschilderen. Sinds 1980 stuurt het Presidium voor Godsdienst
zaken Diyanet in Turkije religieuze functionarissen naar bij de federatie aan
gesloten organisaties. Vanwege eigendomsprocedures rond moskeeen werd 
in 1982 de Islamitische Stichting Nederland (Den Haag) opgericht, die via de 
ambassade directe contacten onderhoudt in Turkije. Volgens Landman is er 
een specifieke taakverdeUng tussen ISN en STICF, maar is tevens sprake van 
een zekere rivaliteit. Activiteiten van STICF zijn gericht op de Nederlandse 
samenleving en bdangenbehartiging bij Nederlandse instanties. S T I C F -
bestuurders geven bijvoorbeeld voorlichting aan Nederlandse instanties over 
de Turkse cultuur en het dagdijks leven van Turkse immigranten, participe-
ren in de Islamitische Omroep of richten zich op de sociale achterstand van 
Turken in Nederland. ISN houdt zich, naast het beheren van moskeegebou-
wen, bezig met reUgieuze activiteiten als het aantrekken van gebedsvoor-
gangers, de organisatie van de bedevaart naar Mekka, hulp bij begrafenissen 
en het verspreiden van religieuze literatuur. In Amsterdam trefFen we diverse 

1 Zie Van Heelsum & TiUie 1999. 
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Diyanet-moskeeen aan, zoals de Fatih Moskee aan de Rozengracht en de 
Niman Sinan Moskee in de Balistraat. 

Van enkele organisaties in Amsterdam weten w e uit diezdfde landelijke 
analyse dat ze deel uitmaken van een landelijke federatie, terwijl ze op grond 
van het ontbreken van bestuurlijke dubbelfuncties in het Amsterdamse net
werk geisoleerd lijken. Zo zijn de alevitische verenigingen in heel Nederland 
met elkaar verbonden en zijn ook de MiUi Gorii^-organisaties (zoals in Amster
dam Stichting MiUi Gorii^ Sportfederatie Noord-Nederiand en Stichting 
Jongerenfederatie MiUi G6rii§ Noord-Nederland) landelijk georganiseerd. 

D e 'ge isoleerde ' organisaties 

Nadat aUe organisaties zijn genoemd die via dubbelfuncties met elkaar zijn 
verbonden, resteren de geisoleerde organisaties. Voor opname in de hier-
onder weergegeven lijst zijn behalve het ontbreken van dubbelfuncties nog 
drie andere criteria gehanteerd: deze organisaties komen niet in het adressen
netwerk voor, vervuUen voorzover bekend geen centrale rol buiten Amster
dam en zijn geen lid van de TDM of van een federatie. 

Geisoleerde organisaties 
• Ararat, Armeense Sociale Culturele Stichting Amsterdam, l o i i GD 
• Stichting Armeens Apostolische Kerk Amsterdam, lo i i cw 
• Westerpark Tiirk Demegi (Westurk), 1013 CM 
• Stichting Turkse Sociale Geschiedenis, lo i5 HD 
• Stichting Armeens Hulpcomite Aardbeving Armenie, 1016 SG 
• Stichting Revolutionair Comite Koerdistan ( R C K ) , 1017 WG 
• Stichting Seda, 1021 VG 
• Turkse Kunst Stichting Odak, 1024 AS 
• Stichting SoHdariteit met Turkije, 1025 vp 
• Stichting Aurora voor Multiculturele Vrouwen, 1031 BV 
• Vereniging Turks Huis Noord, 1035 KA 
• Koerdische Vereniging in Amsterdam/Yaney Kurdi le Amsterdam 

(Midia), 1040 HB 
• Stichting Koerdische Rode Halve Maan Nederland, 1051 JL 
. Stichting Akraba Dayanisma Vakfi (ADV), 1052 JB 
• Stichting Cici (Stichting Cici Turks Cultureel Initiatief Centrum in 

Amsterdam), 1053 c w 
• Stichting Islamitisch Centmm Amsterdam-West, 1053 sz 
• Stichting Ipoth, 1054 EG 
• Stichting 'Kulsan', 1054 sc 
• Kayseri Sosyal Dayanisma ve Kiiltiir Demegi, 1055 NG 
• Centrum Mimoza, 1056 HC 
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• Stichting Islamitisch Ozdava, 1056 R T 
• MGKT Hilal/wBV Amsterdam-West Miisliiman Genf Kadinlar TeskUati, 

1057 BX 
• Dunya (Stichting ter Bevordering van de Educatie van Turken in 

Nederland), 1057 EC 
• Stichting Turks Jongerencentmm Bos en Lommer, 1057 ZL 
• Stichting Medische Voorlichting aan Migranten (Mevomi), 1058 NR 
• Stichting De Gouden Tulp, 1063 KX 
• Stichting Werkgroep Turkse Ouders, 1067 zs 
• Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit, 1068 AX 
• Stichting Turkse Ouderen Osdorp, 1069 HG 
• Turkse Bewonersorganisatie Bos en Lommer, 1069 MS 
• Halk-Der Amsterdam (Turks Nederlandse Sohdariteit), 1072 HT 
• Stichting Amsterdam Musiki Cemiyeti, 1073 BE 
• Stichting Onderzoek & Informatie Nederland & Turkije, 1091 xo 
• AFC Turkgiicii, 1094 j c 
• Integratie van Turkse Migranten Organisaties en Bedrijven (ITMOB), 

1095 CC 
• Stichting Turks Onderwijs Centmm (STOC) , 1095 vz 
• Stichting Turks Islamitisch Centrum, 1097 cs 
• Kurdistan Democratic Party (KDP), 1102 TE 

Hiermee besluiten we de presentatie rond Turkse organisaties en hun net
werken in Amsterdam. Wanneer we ons onderzoek op de termijn van drie 
jaar overzien, blijken enkele conclusies gerechtvaardigd. 

Het aantal Turkse organisaties is tussen 1997 en 2000 aanzienlijk toegeno
men, nameUjk van 106 tot 189. Het aantal adresclusters is meer dan verdub-
beld, namelijk van elf tot 25. 

Belangrijke landelijke Turkse verbanden spelen ook in Amsterdam een 
rol. Zo is er een belangrijke kemorganisatie van de Diyanet, STICF, gevestigd. 
Ook zijn er diverse Diyanet-moskeeen, verspreid over de hele stad. Ook een 
ander landelijk verband, de alevitische H A K - D E R , heeft in Amsterdam een 
aantal verenigingen, zoals de Alevitische Culturele Vereniging Amsterdam 
(ACVA). 

De MiUi G6rii§-beweging is, vergeleken met het onderzoek van 1997, 
duidehjker herkenbaar geworden. Het aantal aan haar gdieerde organisaties is 
toegenomen en er zijn twee grote adresclusters van MiUi Gorii^-organisaties 
in het adressennetwerk bijgekomen. 

Rond de Turkse Federatie Nederland is nog steeds een cluster van natio-
nalistisch-georienteerde organisaties aanwezig. Bestuursleden van organisa
ties binnen deze cluster vervuUen evenwel geen dubbelfuncties meer in orga
nisaties van andere clusters. De cluster is geisoleerd komen te staan ten 
opzichte van de andere Turkse organisaties. 
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De Koerdische organisaties ontbreken niet in Amsterdam, maar op grond 
van de netwerkanalyse van bestuursleden is geen band met niet-Koerdische 
Turkse organisaties aangetroffen. De Koerdische organisaties in Amsterdam 
opereren binnen hun eigen netwerk. 

In de bestuursnetwerken waarin bestuunleden van Turkse organisaties 
elkaar ontmoeten, speelt de TDM nog steeds een belangrijke rol. Ondanks de 
vele bestuurswissehngen slaagt de TDM erin het grootste netwerk van organi
saties bij elkaar te houden. De TDM vormt daarmee een brug tussen een groot 
aantal organisaties van verschiUende signatuur, zowel uit reUgieuze als niet-
religieuze hoek. Ook ten behoeve van de communicatie tussen de Turkse 
gemeenschap en bijvoorbeeld beleidsambtenaren kunnen de lidorganisaties 
van de TDM een belangrijke rol vervuUen in het doorgeven van informatie. 
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Adressen van organisaties 

Adviesraad Turken (TDM) . . . 
Amstel I (Postbus 1235) 
1011 PN Amsterdam ' ' ' ^"" . ' ' 
020-5526367/5526363 

AFC TiirkgUcU 
Balistraat 37-2 
1094jC Amsterdam • - . • . . ' 

type organisatie: sportclub 
doelstelling: voetbal 

Akorense Vereniging Nederland 1995 (Hollandia Akorenliler Demegi 1995) 
MiddelhofFstraat i5h 
1097 Nj Amsterdam 

. < • ' , 

Alevi Bektasi Kiiltiir Cemiyeti 
Th. Majofskistraat 1-3 .. s . - . -
1065 SM Amsterdam 

type organisatie: alevitische organisatie 
doelstelling: bijeenbrengen van de alevitische gemeenschap door middel 
van activiteiten 

Alevitische Culturele Vereniging Amsterdam e.o. (Alevi Kiiltiir Demegi) 
Postjeskade 200 (Postbus 9205, 1006 AE Amsterdam) 
1058 DW Amsterdam 
020-6125642 

type organisatie: alevitische organisatie 

Amsterdams Comite Oudere Turken 
Jan Evertsenstraat 10 
1056 EC Amsterdam 
020-6166767 

type organisatie: ouderenorganisatie 

Amsterdamse Turkse Jongeren Vereniging (ATJV) 
Rozengracht 146 
1016 NJ Amsterdam 
020-6254037 

type organisatie: jongerenorganisatie 
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Ararat, Armeense Sociale Culturele Stichting Amsterdam 
Keizersstraat 31 (Postbus 11681, lOOi GR Amsterdam) 
1011 GD Amsterdam 

type organisatie: Armeense organisatie 

Associatie van Kurdische leerkrachten in Nederland 
Van Gentstraat 57-2 
1055 PD Amsterdam 

type organisatie: Koerdische organisatie 

Associatie ter Bescherming van Koerdische Cultuur en Kunst (YRWK) 
Postbus 58092 
1040 AB Amsterdam 

type organisatie: Koerdische organisatie 

Ata Iskender Pasa Moskee 
Van der Hoopstraat 70 
1051 VK Amsterdam 

type organisatie: moskee 

ATID 
Postbus 3414 
1001 AE Amsterdam 

Ayasofya Camii Amsterdam 
Baarsjesweg 199 
1057 MR Amsterdam 
020-6896007 

type organisatie: moskee (MiUi G6rii§) 

c Centrum Mimoza 
Admiraal de Ruijterweg 2i4hs 
1056 HC Amsterdam 
020-6838454 

d De Regenboog, Turkse Jongeren Organisatie 
~ BaUstraat 48b 

1094 JN Amsterdam 
020-66813 52^634423 

type organisatie: jongerenorganisatie 

Dunya (Stichting ter Bevordering van de Educatie van Turken in Nederland) 
Postjesweg 56 
1057 EC Amsterdam 
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e Elele, Turks Vroutvenplatform ••'• '̂  : 
Jan Evertsenstraat 10 
1056 EC Amsterdam • . • 
020-6166767 

type organisatie: vrouwenorganisatie 
doelstelling: bdangenbehar t ig ing van v r o u w e n 

El Samra (binnen GGD) 
Weteringschans 108 
1017 xs Amsterdam 
020-6269718 ' • 

Emir Sultan Moskee ISN 
Spelderholt 167 
1025 BM Amsterdam 

type organisatie: moskee (Diyanet) 

/ FC Tiirkiyem Spor Amsterdam 
Sportpark Spier inghorn 7 
1043 A A Amsterdam 

type organisatie: sportclub 

Federatie van Democratische Arbeiders Verenigingen uit Turkije in Nederland 
(DIDF) 

Wenslauerstraat 3 1 6 / i e Helmerstraat io6n 
(Postbus 15372, 1001 MJ Amsterdam) 
1053 BB/1054 EG Amsterdam 
020-6222819 

type organisatie: linkse arbeidersorganisatie 
doelstelling: bdangenbehar t iging van T u r k e n in Neder land 

Federatie Koerden in Nederland (FED-KOM) 
Sloterkade 10 
1058 H D Amsterdam 

020-6141816 
type organisatie: Koerdische organisatie 

Federatie van Koerdische Verenigingen in Nederland 
Minahassastraat i 
1094 RS Amsterdam 
020-4650568 

type organisatie: Koerdische organisatie 
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Federatie van uit Turkije Afkomstige Vroutven in Nederland (HTKF) 
Mauritskade 22d 
1091 GC Amsterdam 
020-6941854 

type organisatie: linkse vrouwenvereniging 
doelsteUing: opkomen voor rechten van Turkse vrouwen 

g Giines 
Cdebesstraat 33 
1094 EM Amsterdam 

h Hacim-Alevitische en Bektasji Culturele Stichting 
~ Admiraal de Ruijterweg I96i 

1056 HA Amsterdam 

Halk-Der Amsterdam (Turks Nederlandse Solidariteit) 
Postbus 3359 
1001 AD Amsterdam •" 

Hayrun Nisa 
Osdorperweg 386 
1069 LM Amsterdam 

Hollanda Tiirkiye Demokratlar Birligi 
(HTDB, Turkse Democratische Vereniging in Nederland) 

Arie Biemondstraat 107a 
1054 PD Amsterdam 

type organisatie: linkse organisatie 
doelstelling: racisme- en fascismebestrijding, positieverbetering 
bevorderen 

Hollands Turks Homo Platform (IPOTH-HTEB) 
PC Hooftstraat 5 
1001 NH Amsterdam 

type organisatie: homo-organisatie 
doelsteUing: opkomen voor rechten van Turkse homo's 

I Integratie van Turkse Migranten Organisaties en Bedrijven (ITMOB) 
Javastraat 157 Unit A 
1095 CC Amsterdam 
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Islamitisch Centmm Amsterdam-Noord (Shehzade Moskee) 
Van der Pekstraat 80 
1031 EE Amsterdam 
020-6327586'^' 

type organisatie: moskee (Siileymanci) 

Islamitische Stichting Nederland Fatih 
(Hollanda Diyanet Vakfi Fatih Amsterdam) ''. 

Rozengracht 150 
1016 NJ Amsterdam 
020-6274668 

type organisatie: moskee (Diyanet) • ( . ! . • • 

Islamitische Stichting Nederland Nimar Sinan (Hollanda Diyanet Vakfi) 
Balistraat 48b ' "• • 
1094 JN Amsterdam 

type organisatie: moskee (Diyanet) 

k Kayseri Sosyal Dayanisma ve Kultur Demegi 
~ Admiraal de Ruijterweg 454-456 

1055 NG Amsterdam 

Koerdisch Nederlands Cultureel Centrum Amsterdam (KNCCA) 
Sloterkade 10 
1058 HD Amsterdam 

type organisatie: Koerdische organisatie 

Koerdische Studenten Vereniging in Nederland 
Herengracht 516 (Postbus 3226, 1001 AA Amsterdam) 
1017 CC Amsterdam 

type organisatie: Koerdische studentenvereniging 

Koerdische Vereniging in Amsterdam 
(Yaney Kurdi le Amsterdam — Midia) 

Pieter Nieuwlandstraat 95 (Postbus 75562, 1070 AN Amsterdam) 
1040 HB Amsterdam 
020-6935915 

type organisatie: Koerdische organisatie 

Kurdistan Democratic Party (KDP) 
Boris Pasternakstraat 487 
(Postbus 23355, I I O O D W Amsterdam-Zuidoost) 
1102 TE Amsterdam-Zuidoost 

type organisatie: Koerdische organisatie 
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m Milli Gorii^ Sodcde en Kulturele Vereniging Amsterdam-West 
~ (Darul Erkam-Mevlana) 

Baas Gansendonckstraat 2 
1061 DA Amsterdam 
020-6847657 

type organisatie: MiUi G6ru§ 

Milli Gorii^ Sociale en Kulturele Vereniging Amsterdam-West 
Baarsjesweg I99hs 
1057 HR Amsterdam 
020-6896007 

type organisatie: MiUi Gbrii§ 
doelsteUing: verbeteren van integratiekansen van migranten 

Milli Gorii^ Sociale en Kulturele Vereniging 
Govert FUnckstraat 286 
1073 CG Amsterdam 

type organisatie: Milli Goriij 

Mozaiek 
Magalhaensplein 2 
1057 VG Amsterdam 
020-6189699 

type organisatie: vrouwenorganisatie 
doelsteUing: participatiebevordering van vrouwen 

Miisliiman Genfler Teskilati - Welzijns Belangen Vereniging Amsterdam 
(MG T- WB V Amsterdam) 

Govert FUnckstraat 286-2 
1073 CG Amsterdam 

type organisatie: Milli G6rii§ 

Miisliiman Genfler Teskilati - Welzijns Belangen Vereniging 
Amsterdam- West (MG T- WB V Amsterdam- West) 

Corantijnstraat 9 
1058 DA Amsterdam 

type organisatie: MiUi Gorii? 

Miisliiman Genfler Teskilati - Welzijns Belangen Vereniging Amsterdam-
Bos en Lommer (MGT-WBV) 

Jan van Schaffelaarplantsoen 6 
1061 DN Amsterdam 

type organisatie: MiUi Goriij 

Miisliiman Genf Kadinlar Teskilati (MGKT) Hilal (WBV Amsterdam-West) 
Mercatorplein i ihs 
1057 BX Amsterdam 

type organisatie: MiUi G6rii§ 
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n Nederlandse Islamitische Stichting voor Cultuur, Ondertvijs en Wetenschap 
~ Spelderholt 167a (Wieringerwaardstraat 127-1, 1024 HG Amsterdam) 

1025 BM Amsterdam 

0 Ongoren Tiyatrosu 
020-6261693 

type organisatie: theater 

Ontmoetingscentrum voor Turkse en Marokkaanse vroutven 
Javaplantsoen 6 
1095 CS Amsterdam 
020-6656504 

type organisatie: vrouwenorganisatie 
doelstelling: ontmoetingsplek voor Turkse en Marokkaanse vrouwen 

p Platform van Turkse Democratische Organisaties 
~ Johannes Poststraat 30 

1063 TK Amsterdam 
type organisatie: Turkse Federatie Nederland 

5 Selimiye Camii 
Govert Flinkstraat 286 
1073 TA Amsterdam 
020-671885 

type organisatie: moskee 

Stichting ADV (Akraba Dayanisma Vakfi) 
Frederik Hendrikstraat 118-5 
1052 JB Amsterdam 
06-29361506 (Kemal Cincil) 
020-6847484 

Stichting Amsterdam Musiki Cemiyeti 
Albert Cuypstraat 207 
1073 BE Amsterdam 

type organisatie: muziekvereniging 

Stichting Anatolie 
Karel Doormanstraat 125 
1055 VE Amsterdam 
020-6864330 
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Stichting Annifer ' • 
Nieuwpoortstraat 98e 
1055 RZ Amsterdam 

Stichting Armeens Apostolische Kerk Amsterdam 
Krom Boomssloot 22 
loi I GW Amsterdam 

type organisatie: Armeense organisatie • '' 

Stichting Armeens Hulpcomite Aardbeving Armenie 
Elandstraat 84-2 (Postbus 11681, lOOi GR Amsterdam) 
1016 SG Amsterdam 

type organisatie: Armeense organisatie 

Stichting ATA Internationale Humanitaire Hulp Organisatie (Stichting ATA) 
Van der Hoopstraat 70 
1051 VK Amsterdam 

Stichting Aurora voor Multiculturele Vroutven 
Hagedoornplein le 
1031 BV Amsterdam 

type organisatie: vrouwenorganisatie 

Stichting Belangenbehartiging en Advies aan Turkse Ouderen (Tydm) 
Entrepotbrug 218 
1019JJ Amsterdam 

type organisatie: ouderenorganisatie 

Stichting Bozok 
Johannes Poststraat 30 . , ' • < • : . 
1063 TK Amsterdam 

type organisatie: Turkse Federatie Nederland 

Stichting Cici 
(Stichting Cici Turks Cultureel Initiatief Centrum in Amsterdam) 

Hasebroekstraat 50 
1053 CW Amsterdam 
020-7787949 (Aytekin Mithat) 

Stichting Cinar 
p/a Buurthuis Cinetol, Tolstraat 162 
1074 VM Amsterdam 

Stichting Cosmicus Amsterdam 
Nieuwpoortstraat 98e 
1055 RZ Amsterdam 
020-6812563 

doelsteUing: emancipatie en voorlichting 
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Stichting De Gouden Tulp > -i 
Jan de Louterstraat 19 
1063 KX Amsterdam 

Stichting Federatie Milli Goriis Noord-Nederland 
Van Speijkstraat 25 
1057 GK Amsterdam 

type organisatie: MiUi G6rii§ 

Stichting Fetih 
Populierenweg 51c 
1092 EP Amsterdam 

type organisatie: vrouwenorganisatie (Milli G6rii§) 

Stichting Hilal (Hollanda Hilal Cenaze Fonu) 
Zeeburgerdijk 117-119 
1094 AD Amsterdam 

type organisatie: begrafenisonderneming rond Ulu Moskee 
doelstelling: religieuze en sociaal-culturele activiteiten 

Stichting Hulporganisatie Milli Goni'y Noord-Holland (Stichting MGNH) 
Van Speijkstraat 25 
1057 GK Amsterdam 

type organisatie: MiUi Goriij • .̂ ,, . 

Stichting Ipoth 
le Helmersstraat 106m/Van Oldenbarneveldstraat 77hs 
(Postbus 59564, 1040 LB Amsterdam) 
1054 Ec;/i052jw Amsterdam 
020-4750678 

type organisatie: homo-organisatie 

Stichting Islamitisch Centrum Amsterdam (SICA) (Yeni Camii Moskee) 
2e van Swindenstraat 208 
1093 XA Amsterdam 
020-6685000/6939783 

type organisatie: moskee (Siileymanci) 

Stichting Islamitisch Centrum Amsterdam-West 
Korte Schimmelstraat 12 
1053 sz Amsterdam 

Stichting Islamitisch Fonds Nederland 
Resedastraat 3 i-i 
1031 Bj Amsterdam 



38 TURKSE ORGANISATIES IN AMSTERDAM 

Stichting Islamitisch Ozdava 
Torresstraat 4-1 
1056 RT Amsterdam 

Stichting Jongerencentrum Altematif (Altematif Genflik Merkezi) 
Lizzy Ansinghstraat 86 
1072 RD Amsterdam 
020-6642949 

type organisatie: linkse jongerenorganisatie 

Stichtingjongerenfederatie Milli Gorii^ Noord-Nederland 
Van Speijkstraat 25 
1057 GK Amsterdam 

type organisatie: jongerenorganisatie (Milli G6rii§) 

Stichting Koerdische Folklore Federatie 
Hugo de Grootkade 2hs 
1052 LP Amsterdam 

type organisatie: Koerdische organisatie 

Stichting Koerdische Nationale Bibliotheek en Archief in Nederland 
Van Gentstraat 57-2 
1055 PD Amsterdam 

type organisatie: Koerdische organisatie 

Stichting Koerdische Rode Halve Maan Nederland 
Donker Curtiusstraat 7 (400e) (Postbus 56941, 1040 AX Amsterdam) 
1051 JL Amsterdam 

type organisatie: Koerdische organisatie 

Stichting Kubra Turks Kultureel Vroutven Centmm 
Zeeburgerdijk 119 
1094 AD Amsterdam 
020-6653236 

type organisatie: vrouwenorganisatie (Turkse Federatie Nederland) 

Stichting Kulsan 
WG-Plein 126 
1054 SC Amsterdam 
020-6182164 

Stichting Kurdische Nationale Bibliotheek en Archief in Nederland 
van Gentstraat 57-2 
1055 PD Amsterdam 

type organisatie: Koerdische organisatie 
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Stichting Kurdistan Informatie Centrum (KIC) 
Hugo de Grootkade 2hs (Postbus 58092, 1040 HB Amsterdam) 
1052 LP Amsterdam 

type organisatie: Koerdische organisatie 

Stichting Leylim 
Batjanstraat 22/DistelvUnderweg 20 
1094 RC Amsterdam/1113 KB Diemen 
020-6768242 

type organisatie: muziekvereniging 

Stichting Loods (Tiirk Hollanda Tiyatro ve Sanat Vakfi/ 
Turks Nederlands Theater en Kunst Stichting) 

Frederik Hendrikstraat 64-2 
1052 HX Amsterdam 

Stichting Medische Voorlichting aan Migranten (Mevomi) 
Theophile de Bockstraat 8 
1058 NR Amsterdam 

Stichting Meryem Ana Vakfi 
Meerhuizenplein 4a (Deurloosstraat 66-2) 
1078 TC (1078 JE) Amsterdam 

Stichting Mescid-I-Aksa Moskee (Mescid-I Aksa Camii) 
Johannes Poststraat 30 
1063 TK Amsterdam 
020-6132153 

type organisatie: moskee (Turkse Federatie Nederland) 

Stichting Milli Gorii^ Cafer-I Sadik Moskee Amsterdam 
Rengerskerkestraat 30-4 
1069 HV Amsterdam 

type organisatie: moskee (Milli Gorii^) 

Stichting Milli Gorii^ Sportfederatie Noord-Nederland 
Van Speijkstraat 25 
1057 GK Amsterdam 

type organisatie: sportclub (MiUi Gorij?) 

Stichting Moslims-Turks Cultureel Centrum Markad 
Johan van Kuyckstraat 41-47 
1067 XG Amsterdam 

Stichting Nederlands-Turks Academisch Genootschap 
Vilvoordestraat 2ohs (Postbus 10480, lOoi EL Amsterdam) 
1066 jz Amsterdam 
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Stichting Onderzoek & Informatie Nederland & Turkije 
J.C. van Epenstraat 37/President Brandstraat 5 
1019 GN/1091 XD Amsterdam 

Stichting Onderzoekscentrum & Stimuleringsfonds Turkistan, Azerbaycan, 
Krim, Kaukasus en Siberie (SOTA) 

Terletstraat 19a (Postbus 9642, 2003 LP Haarlem) 
1107 RH Amsterdam 

Stichting Papyrus (Turk Hollanda Edebiyat ve Sanat Vakfi/ 
Turks Nederlandse Literatuur en Kunst Stichting) 

Taandwarsstraat 39 
1013 BV Amsterdam 
020-4212843 (MehmetYildirim) 

Stichting Revolutionair Comite Koerdistan (RCK) 
Utrechtsedwarsstraat 46a (Postbus 6376, 1005 EJ Amsterdam) 
1017 WG Amsterdam 

type organisatie: Koerdische organisatie 

Stichting Seda 
Kievitstraat 36 (le Weteringplantsoen 2c) 
1021 VG (1017 sj) Amsterdam 
020-6221820/4421365 

Stichting Solidariteit met Turkije 
Loenermark 886 
1025 VP Amsterdam 

Stichting Soyad 
Johan Poststraat 30 ^ . 1 
1063 TK Amsterdam 

type organisatie: Turkse Federatie Nederland 

Stichting Stedelijk Jongerentverk Amsterdam 
Meer en Vaart i 
1068 KV Amsterdam 

type organisatie: jongerenorganisatie 

Stichting Turem Ktvaliteitsreizen naar Turkije 
Leidsestraat 61 (De Ruyterkade 5 (kelder), 1013 AA Amsterdam) 
1017 NX Amsterdam 

Stichting Turkistan (TurkeU) 
Shackletonstraat 3 (Schinkelkade 28-2) 
1056 RL (1075 vj) Amsterdam 
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Stichting Turks Cultureel Centrum (Tiirk Kiiltiir Merkezi) 
BeUamystraat 47 - ' ' ' '• '- •'• 
1053 BG Amsterdam 
020-6169707 

Stichting Turkse Humanitaire Hulp Nederland 
Zeeburgerdijk 117/119 • • 
1094 AD Amsterdam 

type organisatie: Turkse Federatie Nederland 

Stichting Turks Infonet, Stichting Yesevi 
Shackletonstraat 3 
1056 RL Amsterdam 

Stichting Turks Islamitisch Centmm 
WiUem Beukelstraat 16-1 •• • 
1097 cs Amsterdam 

Stichting Turks Islamitisch Culturele Federatie (STICF) 
Akoleienstraat 9 
1016 LN Amsterdam 
020-4212869 

type organisatie: Diyanet 

Stichting Turks Islamitisch Sociaal Cultureel Centmm (STISCC) 
Joubertstraat 15-1 
1091 XN Amsterdam ' 
020-6948882 

Stichting Turks-Islamitisch Sociaal Cultureel Centmm Amsterdam-Noord 
(STISCCAN) 

Ribesstraat 75 - • , :• 
1032 js Amsterdam 
020-6322214 • • • 

type organisatie: moskee (Diyanet) 
doelsteUing: religieuze en sociaal-culturele ontmoeting 

Stichting Turks Islamitisch Sociaal Cultureel Centmm Amsterdam-Oost 
(Eyiip Sultan Moskee) 

Joubertstraat 15 
1091 XN Amsterdam 
020-6948882 

type organisatie: moskee (Diyanet) 

Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit 
Ookmeerweg 206 
1068 AX Amsterdam 
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Stichting Turks Jongerencentmm Bos en Lommer 
Witte de Withstraat 188-2 
1057 ZL Amsterdam 

type organisatie: jongerenorganisatie 

Stichting Turkse Jongeren Radio Omroep 
Johannes Poststraat 30 
1063 TK Amsterdam 

type organisatie: jongerenorganisatie (Turkse Federatie Nederland) 

Stichting Turks Nederlands Theater (Stichting TNT) 
Kleine Gartmanplantsoen 10 
1017 RR Amsterdam 

type organisatie: theater 

Stichting Turks Ondertvijs Centmm (STOC) 
Johan Huizingalaan 80 
1065 JD Amsterdam 
020-6699079 (hoofdcentram) / 020-6943592 

Stichting Turkse Ouderen Osdorp 
Hertingenstraat 74-4 (Reimerswaalstraat 18) 
1069 HG (1069 AH) Amsterdam 
020-6671551 

type organisatie: ouderenorganisatie 

Stichting Turkse Ouderen in Stadsdeel De Baarsjes Evimiz 
Hudsonhof 5 
1057 KP Amsterdam 

type organisatie: ouderenorganisatie 

Stichting Turkse Ouderraad Yilmaz 
Johannes Poststraat 30 
1063 TK Amsterdam 

type organisatie: onderwijsorganisatie (Turkse Federatie Nederland) 

Stichting Turks Platform Bos en Lommer en De Baarsjes 
Bos en Lommerplein 11 
1055 AD Amsterdam 

Stichting Turks Platform Geuzenveld/Slotermeer 
Johan Poststraat 30 
1063 TK Amsterdam 

type organisatie: Turkse Federatie Nederland 

Stichting Turks Sociaal Cultureel Centmm Burak 
Piet Mondriaanstraat 123-2 
1061 TR Amsterdam 
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Stichting Turks Sociaal Cultureel Centmm Tiikem 
Zeeburgerdijk 117/119 
1094 AD Amsterdam 
020-6659519 

type organisatie: Turkse Federatie Nederland 

Stichting Turkse Sociale Geschiedenis 
Nieuwe Ldiestraat 169 
1015 HD Amsterdam 

Stichting Turkse Televisie Amsterdam (STTA) 
Govert FUnckstraat 286-2 
1073 CG Amsterdam 

Stichting Turks Theater 
le Weteringplantsoen 2c 
1017 SJ Amsterdam 

type organisatie: theater 

Stichting Turks Volkshuis Osdorp 
Osdorperweg 386 
1069 LM Amsterdam • 
020-6108812 

Stichting Unie van Turkse/Nederlandse Ondernemers (STNO) 
Oude Hoogstraat 15 
loi2 CD Amsterdam 
020-6266638 

Stichting voor Turkse Vroutven in Amsterdam Elif 
Johannes Poststraat 30 
1063 TK Amsterdam - ' 

type organisatie: vrouwenorganisatie (Turkse Federatie Nederland) 

Stichting Vroutvenfederatie Milli Goniy Noord-Nederland 
Van Speijkstraat 25 
1057 GK Amsterdam 

type organisatie: vrouwenorganisatie (MiUi Goriij) 

Stichting Vroutven Ontmoetingscentrum Esra 
Bellamystraat 47-1 
1053 BG Amsterdam 

type organisatie: vrouwenorganisatie 
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Stichting Werkgroep Turkse Ouders 
Bart van Hovestraat 6-i 
1067 zs Amsterdam 
06-54327219 (Seref Acer) 

type organisatie: onderwijsorganisatie 

Stichting Witboek 
Johan van Kuyckstraat 41-47 
1067 XG Amsterdam 
020-6813370 (Hasan Kara) 

Stichting Yesevi ^ ,̂  
Bellamystraat 47 
1053 BG Amsterdam 

• 1 , 1 

Stichting Yorem 
Zeeburgerdijk 117 
1094 AD Amsterdam 

type organisatie: Turkse Federatie Nederland 

Studenten Unie Nederland (SUN) 
Baarsjesweg I99hs , , ; 
1057 HR Amsterdam 

type organisatie: studentenvereniging 

SuMaTu, Informatiepunt Gezondheidszorg Migrantenvroutven 
Borgerstraat 86 
1053 PW Amsterdam 

Sura Cemiyeti 
Govert FUnckstraat 286 
1073 <̂G Amsterdam 
020-4711098 

type organisatie: vrouwenorganisatie 

Tiyatro Akdeniz 
020-6890680 

type organisatie: theater 

Turkevi (Turks Volkshuis), Halkevi, Stichting Turkse Jongeren 
Johannapark 4-11 
1054 KB Amsterdam 
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Turks Arbeiders Islamitisch Sociaal Cultureel Centmm (TIISKV) 
Zeeburgerdijk 117/119 
1094 AD Amsterdam 

. 020-6659519 
type organisatie: Turkse Federatie Nederland 

Turkse Beivonersorganisatie Bos & Lommer ' ^ 
Ookmeerweg 249-2 ' . ' ' 
1069 MS Amsterdam 

Turkse Bond voor Aziatische Gevechtskunsten Nederland (TBAGN) 
Javastraat 101-1 
1094 HC Amsterdam 

type organisatie: sportclub 

Turkse Dansgroep 
DistelvUnderweg 20 
1113 KB Diemen 
020-6768242 

type organisatie: dansvereniging 

Turkse Democratische Jeugdvereniging (TDJV) 
Zeeburgerdijk 115/Celebesstraat 33hs 
1094 AD/1094 EM Amsterdam 

. 020-6943389 
type organisatie: jongerenorganisatie 

Turkse Democratische Jongeren Vereniging 
(Demokratik Genflik Demegi) 

Postbus 11198 
i o n GD Amsterdam 

type organisatie: jongerenorganisatie 

Turkse Federatie Nederland (of Nederlandse Federatie van Idealistische 
Democratische Turkse Organisaties in Nederland) 

Zeeburgerdijk 117/119 ' 
1094 AD Amsterdam 

type organisatie: Turkse Federatie Nederland 

Turk Islam Sos. Kul. Mer. 
Ribesstraat 75 
1032 JC Amsterdam 
020-6J22214 
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Turks-Islamitische Ouderen Bond (TISBO, tegenwoordig NISBO) 
V. Bouwdijk Bastiaansestr 40 
1054 SP Amsterdam 
020-6182874 

type organisatie: ouderenorganisatie 

Turks-Islamitische Stichting Nederland voor Onttvikkeling (TINOS) 
Oude Hoogstraat 15 
1012 CD Amsterdam 
020-6266638 

Turks Kinderensemble, Koor 
Distelvlinderweg 20 
1113 KB Diemen 

type organisatie: muziekvereniging 

Turkse Kunstenaars Vereniging 
Oostelijke Handelskade 12 
1019 BM Amsterdam 

type organisatie: kunstvereniging 

Turkse Kunst Stichting Odak 
Jisperveldstraat 358 / De Ruyterkade 5 (kelder) 
1024 A S / 1 0 1 3 " "MSTERDAM 

type organisatie: kunstvereniging 

Turks Maatschappelijk Werk 
F. Hendrikplantsoen 102 
1052 xz Amsterdam 
020-6881978 

Turkse Omroep Stichting (TOS) 
Zeeburgerdijk 115 
1094 AD Amsterdam 

Turks Opboutvtverk De Baarsjes 
J. Evertsenstraat 10 
1056 EC Amsterdam 
020-6166767/6169917 

Turkse Ondememersvereniging (VTO) 
Cdebesstraat 66 
1094 ES Amsterdam 

Turkse Ondertvijs Vereniging (TO V) 
Cdebesstraat 34 
1094 EM Amsterdam 
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Turkse Ouderen Advies Raad (TOAR) 
Balistraat 48b 
1094 J N Amsterdam 

type organisatie: ouderenorganisatie 

Turkse Ouderenraad Zeeburg 
Zeeburgerdijk 117/119 "• - :• 
1094 AD Amsterdam 

type organisatie: ouderenorganisatie (Turkse Federatie Nederland) 

Turks Platform De Baarsjes 
J. Evertsenstraat 10-12 •• 
1056 EC Amsterdam 
020-6166767/6169917 

Turkse Raad Nederland 
Terletstraat 19a (Postbus 9642, 2003 LP Haarlem) 
1107 RH Amsterdam 

Turks Sociaal Cultureel Centmm Nieutvendam 
Spelderholt 167 
1025 BM Amsterdam 

Turkse Studenten Vereniging (TSV) 
Herengracht 516 (Postbus 10458, looi EL Amsterdam) 
1017 CC Amsterdam 
020-5252631 

type organisatie: studentenvereniging 

Turkse Volksmuziek Ensemble/Koor 
Distelvlinderweg 20 
1113 KB Diemen 
020-6768242 

type organisatie: muziekvereniging 

Turks Voltvassenentverk 
p/a Ruysdaelkade 215 
1072 AW Amsterdam 

Turkse Vroutvengroep Begonia 
M. NijhofFstraat i9hs 
1064 HG Amsterdam 

type organisatie: vrouwenorganisatie 

Turkse Werkgroep Zuideramstel 
Rijnstraat 115 
1079 HA Amsterdam 
020-6642999 
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u Ulu Camii 
~ Zeeburgerdijk 117-119 

1094 AD Amsterdam 
type organisatie: moskee (Turkse Federatie Nederland) 

V Vereniging voor Mensen die Werkzaam zijn op het Gebied van Turks 
Ondertvijs (A 'dam Egitimciler Birligi, AEB) 

I e Weteringplantsoen 2c 
1017 SJ Amsterdam 
020-6221820 . ' • . • 

type organisatie: onderwijsorganisatie 
doelsteUing: belangenbehartiging leerkrachten, verbetering onderwijs, 
harmonisering van onderwijssysteem 

Vereniging Sura •• . ' ' 
Vrijheidslaan 67-1 • • 
1079 KG Amsterdam 

Vereniging Turks Huis Noord 
Noorder Valdeur 2 
1035 KA Amsterdam 

Vereniging Turks Huis Westerpark (THW) 
Groen van Prinstererstraat 45 (Postbus 58070, 1040 HB Amsterdam) 
1051 EJ Amsterdam 
020-6845712 

Vereniging van Turkse Arbeiders in Nederland/Hollanda Tiirkiyeli I^giler 
Birligi (HTIB) 

le Weteringsplantsoen 2c (sous) (Postbus 94750, 1090 GT Amsterdam) 
1017 SJ Amsterdam 
020-6221820 

type organisatie: linkse arbeidersvereniging 
doelsteUing: belangenbehartiging van migranten uit Turkije, 
positie van Turkse migranten verbeteren 

Vereniging Turkse Studenten Amsterdam (VTSA) 
Herengracht 516 
1017 CE Amsterdam 

type organisatie: studentenvereniging 
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Vereniging van uit Turkije Afkomstige Vroutven in A'dam e.o./ 
A'dam ve Cevresi Tiirkiyeli Kadinlar Birligi, ATKB) 

Mauritskade 22d ._ ., 
1091 GC Amsterdam 
020-6941854 

type organisatie: linkse vrouwenorganisatie 
doelsteUing: opkomen voor rechten van Turkse vrouwen 

Voetbalvereniging Anatolie . . . 
Karel Doormanstraat 125 • 
1055 VE Amsterdam •• ..• 

type organisatie: voetbalclub 

W Westerpark Tiirk Demegi (Westurk) 
~ Spitsbergenstraat 36hs 

1013 CM Amsterdam 
020-6845039 
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Methode van dataverzameling en analyse 

O m de Turkse organisaties in Amsterdam in kaart te brengen, is op systemati-
sche wijze een zo voUedig mogelijk bestand van die organisaties opgebouwd. 
W e beschrijven eerst welke bronnen we hebben geraadpleegd en welke 
sdectiecriteria zijn gebruikt. Vervolgens beschrijven we de methode van 
netwerkanalyse. Tot slot worden enkele foutenbronnen genoemd. 

A D e totstandkoming van een bestand van Turkse organisaties in 
Amsterdam 

Bij het actualiseren van het databestand van Turkse organisaties in Amster
dam zijn we begonnen met aUe adressen te controleren uit het bestand dat in 
1999 was opgezet. 

Voor de totstandkoming van het bestand is onder andere geput uit het 
Handboek Minderheden en het daarbijhorende Jaarboek Minderheden 1998 
(Smeets e.a. 1997), de adressenbestanden van diverse landelijke organisaties 
zoals de LandeUjke Advies- en Overlegstructuur minderhedenbdeid (LAO), 
het Inspraak Orgaan Turken (IOT), het Nederlands Centrum Buitenlanders 
(NCB) en Forum, Instituut voor Multiculturele OntwikkeUng. Daarnaast zijn 
gegevens verkregen uit het Publieksinformatie Systeem van de gemeente 
Amsterdam (PIGA) en de intemationale Turkse 'Gele Gids' Avrupa I§ Rehberi 
(1998). 

AUe organisaties zijn vervolgens opgezocht in de database van de Kamer 
van Koophandd. Deze database is toegankdijk op internet (ht tp: / /www. 
kvk.nl). Door middel van een abonnement kan men (tegen betaling) gebruik 
maken van de uittrekseUnfomiatie van het register. Tot die informatie be-
horen ook gegevens over bestuursleden van insteUingen en organisaties. Op 
basis van een groot aantal zoektermen hebben we de Turkse organisaties uit 
dat bestand gehaald en gecontroleerd of deze al in ons eigen bestand voor-
kwamen. Voor een overzicht van mogelijke foutenbronnen bij de gebruikte 
methode van dataverzameling verwijzen we naar Appendix 11 B. 

J Zie Van Heelsum & TiUie 1999. 

http://www
http://kvk.nl
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Het bestand dat na voorgaande bewerkingen is ontstaan, bevat 189 Turkse 
organisaties. Helaas beschikken we niet voor aUe organisaties over evenved 
informatie. We onderscheiden daarom A-, B-, en C-organisaties. A-organi-
saties zijn organisaties waarvan de informatie compleet is, dat wil zeggen dat 
de naam, het adres en de namen van de bestuursleden bekend zijn. Van de 189 
organisaties vaUen 154 in deze categoric (81 procent). Omdat niet aUe organi
saties bij de Kamer van Koophandd zijn geregistreerd en we dus niet van 
aUe organisaties de bestuursleden konden opvragen, is er de categoric van 
B-organisaties: die organisaties waarvan de naam en het adres bekend zijn, 
maar niet de bestuursleden. Dit betreft dertig organisaties. Dan zijn er nog vijf 
C-organisaties: daarvan weten we aUeen de naam. Alleen A-organisaties zijn 
in de netwerkanalyse betrokken, en dat zijn dus de bij de Kamer van Koop
handd geregistreerde Turkse organisaties. In deze keuze zit enige sdectivi-
teit: moskeeen zijn bijvoorbeeld meestal wel geregistreerd, terwijl bewoners-
groepen dat vaak niet zijn. 

We 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 feitdijk weinig of geen activiteiten ondememen. 
Zulke organisaties kunnen overigens wel degdijk een functie vervuUen, maar 
een andere dan gedacht, bijvoorbeeld door activiteiten in een andere plaats 
mogeUjk te maken. Over de activiteiten van de organisaties kunnen we 
echter op basis van onze gegevens niet veel zeggen. 

B Netwerkanalyse: methode en begrippen 

Een netwerkanalyse geeft inzicht in relaties tussen personen of organisaties. 
In dit onderzoek zijn dit relaties tussen Turkse 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 bestuursfuncties, of uit informele contacten tussen organisa
ties. Met behulp van netwerkanalyse kunnen vragen worden beantwoord 
als: welke organisaties staan met elkaar in contact en wat zijn centrale organi
saties binnen dat netwerk? 

Een netwerk in grafische vorm bestaat uit punten en lijnen. Punten staan in 
dit geval voor Turkse organisaties; lijnen geven aan dat er contact bestaat tus
sen twee Turkse organisaties. Figuur 6 geeft als voorbeeld een netwerk van 
vijftien organisaties. 
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Figuur 6 Een netwerk bestaande uit twee componenten en een geisoleerd punt 

In dit voorbeeld zijn de organisaties A en B elkaars buren, 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 1 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 weer
gegeven in figuur 6, bestaat uit twee zogenoemde componenten en een geiso
leerd punt. De eerste component wordt gevomid door de punten A tot en met 
J. De tweede component wordt gevomid 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 6 is dat punt G. De af
stand tussen twee organisaties is het aantal stappen dat men moet nemen om 
van de ene organisatie 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. 

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 centraUteit zegt lets over de centraliteit van een punt ten 
opzichte van zijn directe omgeving. In figuur 6 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? O m 
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 
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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 centraUteit in de com
ponent. Punt C is bovendien een cutpoint: als punt C wegvalt, valt de compo
nent ABCDEFGHIJ in twee delen uiteen, namelijk ABCDEF en HIJ. De 
punten E en H zijn ook cutpoints. 

C Mogeli jke fou tenbronnen netwerkanalyse Turkse organisaties 

Bij het aanleggen van een databestand van Turkse organisaties zijn fouten 
onvemiijddijk. Zo is de informatie van de Kamer van Koophandd soms 
verouderd. Ook kan de naam van een organisatie in verschiUende bronnen 
anders zijn weergegeven. Namen van organisaties en van personen zijn soms 
verkeerd gespeld. Spdfouten in de namen van bestuurders en organisaties 
leiden ertoe dat bestaande dubbelfuncties niet worden opgespoord en de 
'dubbdfunctionaris' niet als zodanig wordt herkend. Getracht is dit type fou
ten te corrigeren door vergdijking van de namen. Fouten kunnen ook ont
staan omdat verschiUende organisaties en personen naar dezelfde naam luis-
teren. Zo komt de naam Turks Cultureel Centrum veel voor. De dichtheid 
en hechtheid van het netwerk van dubbelfuncties wordt door de meeste fou
ten eerder onderschat dan overschat. Dat wil zeggen dat er meer netwerk
vorniing is dan door middel van de dubbelfuncties blijkt. We hebben in dit 
boekje getracht fouten te voorkoinen door achtergrondinformatie toe te 
voegen en experts in te schakden. 

Voor het berekenen van de gemiddelde afstand van een punt ten opzichte van aUe 
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= 7607/4=1,75. 1,75 is 
dus de gemiddelde afstand van punt K ten opzichte van de andere punten. 
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