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Imamss van Amsterdam: het voorbeeld van de imams in de Marokkaanse 

diaspora a 

Hoofdstukk 1: Inleiding. De opzet van de studie en het onderwerp van het 

onderzoek k 

Dezee studie werpt licht op de toekomst van de islam in Europa en richt zich speciaal 

opp de religieuze elite: de imams. De imam neemt een zeer bijzondere plaats in binnen 

dede relatief jonge en snel groeiende migrantengemeenschappen in West-Europa. West-

Europaa telt nu zeven miljoen moslims. De imam heeft invloed, hij drukt zijn stempel 

opp wat de gelovigen denken. Zonder hem heeft de moskee geen functie. 

Hett eerste hoofdstuk beschrijft de moeilijkheden die de imams in Amsterdam 

opp hun pad vinden. Amsterdam is een cosmopolitische stad met een lange traditie op 

hett gebied van respect en tolerantie ten aanzien van verschillen tussen mensen. Deze 

studiee gaat over de toekomst van de Marokkaanse imams die de Marokkaanse 

migrantengemeenschapp in Amsterdam bedienen. 

Hett theoretisch kader van deze studie is samengesteld met hulp van 

verschillendee theorieën. Het is in de eerste plaats geïnspireerd door het werk van 

Pierree Bourdieu, in het bijzonder zijn reflexieve sociologie en zijn studie over Franse 

schrijvers.. Tegelijk legt de auteur verbanden met de historische sociologie van 

Norbertt Elias. Diens interdependentietheorie dient als basis voor het onderzoek naar 

dee transnationale configuratie van de Marokkaanse imams in Amsterdam en de 

sociogenesee van de moskeeën. Het islamologisch werk van Mohammed Arkoun 

verbreedtt de basis voor het begrip van de imam-preken in hun theologische en 

historischee context. Het werk van Abram de Swaan aan de configuratiesociologie 

tenslottee biedt mogelijkheid om de wijze van identificatie van imams met de 

samenlevingg te begrijpen in een transnationaal perspectief. In de inleiding en overige 

hoofdstukkenn van het boek komen nog diverse andere studies naar de relatie van 

religiee en maatschappij aan de orde. 

Dee schrijver is zelf als Marokkaans migrant naar Nederland gekomen en is 

opgevoedd als seculier moslim. Om die reden gaat hij in op het probleem van 

betrokkenheidd en distantie tot zijn onderwerp. Het verzamelen van gegevens voor de 

studiee was inspannend. Een serie bijeenkomsten over Nederlandse taal en 

samenleving,, in 1992 met steun van de gemeente Amsterdam door de auteur 

georganiseerdd voor de Marokkaanse imams in de hoofdstad, vormt de hoofdmoot van 

dee gegevensverzameling. De verdere gegevens zijn afkomstig van talloze preken die 

tussenn 1992 en 1994 in de Marokkaanse moskeeën werden gehouden, van preken die 
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alss brochure of audiocasette in omloop zijn gebracht en van preken die tot 1996 

werdenn uitgezonden op de Amsterdamse radio en tv. Het leeuwendeel van de hier 

onderzochtee preken is door de auteur tijdens het vrijdaggebed verzameld. Na zijn 

aantredenn als Kamerlid in 1994 organiseerde hij een reeks bijeenkomsten met imams 

omm de contacten warm te houden en om debat te stimuleren met imams en tussen 

imamss onderling. 

Hoofdstukk 2: Marokkaanse immigrati e in Nederland 

Ditt hoofdstuk geeft een historische analyse van de ontwikkeling van de Marokkaanse 

gemeenschapp in Nederland. De gemeenschap is ontstaan in het begin van de jaren 

zestigg toen Marokkaanse mannen als gastarbeider naar Nederland kwamen. 

Toendertijdd waren deze gastarbeiders er heilig van overtuigd dat ze slechts een korte 

periodee in ons land zouden blijven om geld te verdienen en aansluitend weer terug te 

kerenn naar hun gezin en hun vaderland. Er waren geen moskeeën in Nederland, er 

wass geen plek waar ze aan hun religieuze verplichtingen konden voldoen en niemand 

hieldd er rekening mee dat zij hier voorgoed zouden blijven. 

Dee periode tussen 1965 en 1976 was een periode van twijfel. De gastarbeiders 

begonnenn in te zien dat hun werk en verblijf in Nederland wel eens een meer 

permanentt karakter kon krijgen toen hun gezinsleden visa kregen om zich bij hen te 

voegen.. De twijfel kwam op toen de terugkeer naar Marokko eerder een jaarlijks 

ritueell  van familiebezoek werd dan de bekroning van hun loopbaan in Nederland. De 

eerstee moskee werd gebouwd. Kinderen immigreerden naar ons land of werden hier 

geboren. . 

Inn de periode 1976 tot 1986 begonnen er vestigingsspanningen te ontstaan: 

binnenn de Marokkaanse gemeenschap in Nederland en tussen de Marokkaanse 

gemeenschapp en leden van andere gemeenschappen in ons land. De periode van 1986 

tott heden wordt in deze studie beschreven als de periode van compromissen en 

relatievee integratie van de Marokkaanse gemeenschap. De karakteristieken van elk 

vann deze periodes komen in dit hoofdstuk aan bod. 

Hett hoofdstuk besluit met een discussie over het mogelijke ontstaan van een 

nieuwee verzuiling in onze samenleving. Hoewel er aan het eind van de jaren zestig 

eenn eind kwam aan de traditionele verzuiling, lijk t het erop dat deze uniek 

Nederlandsee vorm van sociale organisatie een vervolg krijgt met de integratie van de 

islamm als het prille begin van een nieuw verzuilingsproces. In de conclusie komen de 

positievee en negatieve aspecten van de vestigingsverzuiling voor de Nederlandse 

samenlevingg aan de orde. 

239 9 



SAMENVATTINGG & SUMMARY X X X J 

Hoofdstukk 3: De sociogenese van de religieuze en de wereldlijk e ruimte : de 

Marokkaansee moskeeën in Nederland. 

Dee moskee is tegelijkertijd een plaats en een ruimte. De sociogenese van de religieuze 

enn de wereldljke ruimte van de moskee vestigt de aandacht op de invloeden en 

drijfverenn die structuur geven aan de vestiging van deze religie van buitenstanders. 

Datt is de invalshoek van dit hoofdstuk. 

Gedurendee de driehonderd jaar Nederlands koloniaal bewind in Indonesië is 

inn Nederland geen enkele moskee gebouwd. Ter vergelijking: al in 1926 werd in 

hartjee Parijs een moskee gebouwd als voorziening voor de Franse koloniale 

onderdanen.. De eerste gebedsruimte in Amsterdam werd begin van de jaren zeventig 

gestichtt in een gebouw dat door migranten werd gebruikt. De moskeeën die 

vervolgenss zowel door Turken als Marokkanen in Amsterdam werden gebouwd, 

werdenn geheel door de gemeenschappen zelf bekostigd.of gedeeltelijk vanuit het 

buitenlandd medegefinancierd. 

Di tt hoofdstuk belicht het gebruik van de moskee als de plaats waar de 

religieuzee politiek opkwam, hoe de moskee een door conflict en hiërarchie 

gekenmerktt werkterrein werd en een uitvalsbasis voor mogelijk tegenstrijdige 

bedoelingenn van de imam. Het hoofdstuk begint met de bespreking van de fysieke en 

symbolischee ruimte die de moskee biedt voor eredienst, sociale ontmoeting en 

ondernemerschap. . 

Eenn vergelijkende beschrijving van religie, cultuur en machtspolitiek in het 

huidigee Marokko laat zien dat het religieuze bestel in dat land volledig in handen is 

vann de regering. Die kan bepalen welke imams worden beroepen, welke preken 

mogenn worden gehouden of niet en wat de speelruimte van de autoriteiten in de 

moskeee is. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar een compleet andere vorm van 

organisatiee en toezicht van religieuze verhoudingen bestaat. Dit hoofdstuk besluit 

mett een beschrijving van de religie en de religieuze veranderingsprocessen. 

Hoofdstukk 4: Imams» hun wegen en hun posities 

Ditt hoofdstuk gaat over het sociale en culturele kapitaal van de imams en over de 

wijzee waarop dit kapitaal de levensgeschiedenissen van de imams heeft beïnvloed. 

Hett ontwart de paden die zij hebben bewandeld om te komen waar ze nu zijn. Door 

analysee van hun achtergrond en hun standpunten over terugkerende preekthema's 

ontleedtt de auteur hun habitus in vijf mogelijke posities of rollen van imams in de 

Amsterdamsee moskeeën. De eerste positie belicht de imam als de gevangene van zijn 

vak,, de tweede als die van de oorspronkelijke dorpsbewoner, de derde als 
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ondernemer,, de vierde als revolutionair en de vijfde positie als die van de vrijbuiter. 

Dee auteur staaft de verwantschap en verschillen tussen deze posities met tal van 

voorbeelden. . 

Dee verschillende posities in het veld zijn in twee opzichten aan een 

vergelijkingg onderworpen. De eerste dimensie is de mate van cultureel kapitaal, 

hetgeenn zowel verwijst naar de religieuze kennis waarover de persoon in kwestie 

beschiktt als naar zijn symbolisch kapitaal. Dat laatste slaat op het spectrum aan 

kwaliteitenn die hij bezit, die bijdragen aan de wijze waarop de gelovigen hem 

bewonderenn en respecteren. De tweede dimensie is de mate van economisch kapitaal, 

eenn begrip dat duidt op de persoonlijke welvaart van de imam in kwestie. Deze twee 

dimensiess staan gezamenlijk weergegeven in een diagram met vier kwadranten, met 

eenn verticale as voor het religieuze kapitaal (van laag beneden tot hoog boven) en een 

horizontalee as voor het economische kapitaal (van laag links tot hoog rechts). Naar 

gelangg die plaatsbepaling diept de auteur de uiteenlopende posities uit die aan de 

habituss van de imams zijn verbonden. 

Hoofdstukk 5: Thema's van de preken, een kritisch e analyse 

Ditt hoofdstuk begint met een uitvoerige beschrijving van de voorbereiding van de 

preek.. Volgt een uiteenzetting over het grote belang van de kwaliteit van de 

mondelingee presentatie. Het hoofdstuk vervolgt met het belangrijke verschil tussen 

herinneringg en geschiedenis en met het cruciale punt dat preken vaker gebaseerd 

zijnn op religieuze herinnering dan op feitelijke geschiedenis. Met voorbeelden van 

prekenn en groepsdiscussies van imams geeft de auteur aan hoe concrete 

feitelijkhedenn uit de geschiedenis verdicht raken met de politiek-religieuze 

verbeelding.. Dit levert een context op voor analyse van de beschouwingen die imams 

tenn beste geven over een scala aan onderwerpen - stokpaardjes - die een 

terugkerendee plaats innemen in hun preken en in het dagelijkse leven. 

Hett eerste onderwerp is het concept van de migratie-episode, bekend als de 

hizjra,, een centraal thema in de islamitische traditie. Het is in preken in gebruik om 

tee hameren op het religieuze islamitische pad naar de eeuwigheid en tevens op de 

ernstigee consequenties voor diegenen die van dit pad afwijken. De auteur toetst de 

gezichtspuntenn van de Amsterdamse imams rond thema's als religie en religieuze 

waarheid,, de status van vrouwen in de religie en vraagstukken zoals democratie, 

islamitischee scholen, televisie en echtscheiding aan de hand van de nodige 

preekvoorheeldenn en preekfragmenten. 

Dee standpunten van de imams ten aanzien van deze vraagstukken worden 

weerr in twee opzichten vergeleken. De eerste dimensie is een verticale as met een 

* ) ) 
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niet-kritischee houding onderaan en een kritische houding bovenaan. De tweede is een 

verticalee as met een conservatieve houding aan de linkerzijde en een liberale houding 

aann de rechterzijde. De stellingnames van de imams in hun preken worden in termen 

vann deze vier kwadranten ontleend. 

Dee auteur wijdt een kritische beschouwing over deze gezichtspunten en 

beschrijftt ze als niet zelden 'dogmatisch' en 'agorafoob1. Agorafobie is een 

psychologischee toestand van personen die verteerd worden door angst voor de 

buitenwereld.. De term werd in de sociale wetenschappen geïntroduceerd door Abram 

dee Swaan in 1979. Het hoofdstuk besluit met de vraag in hoeverre deze toestand of 

ditt concept van toepassing is op het preekgedrag van imams in Amsterdam. 

Hoofdstukk 6: Een vergel i jk ing tussen de imam uit de t iende eeuw en een 

imamm uit de twint igste eeuw. 

Ditt korte hoofdstuk vergelijkt een imam uit de twintigste eeuw in Amsterdam met 

eenn imam uit de tiende eeuw in Bagdad. Gelet op hoe men aankeek tegen de 

stedelijkee samenleving waarin zij leefden en preekten, was Bagdad toendertyd een 

multiculturelee stad. Beide imams zijn afkomstig uit de soenitische traditie. Beiden 

zijnn voor hun tijd revolutionair, met andere woorden, beiden hielden er standpunten 

opp na die gezien werden als extreem. Die standpunten kwamen tot uitdrukking in 

hunn preken en werden ook in boekvorm gepubliceerd. Het gaat om vraagstukken als 

hett imiteren van niet-moslims en de voorwaarden waaronder een moslim een niet-

moslimm wordt, kortom de voorwaarden voor excommunicatie. 

Dee vergelijking wijst uit dat althans bij deze thema's de imam uit de tiende 

eeuww liberaler en toleranter was dan zijn collega uit de twintigste eeuw. In 

tegenstellingg tot de imam uit de twintigste eeuw zou de imam uit de tiende eeuw 

bijvoorbeeldd niemand excommuniceren. Geloofsgenoten die niet vijf keer per dag 

badenn en niet trouw de moskee bezochten, zou hij geen niet-moslim noemen. Eerst 

zouu er binnen de moskee een debat tussen imams plaatsvinden alvorens een 

afzonderlijkee imam iemand kon excommuniceren. Zijn twintigste-eeuwse 

tegenhangerr echter staat op zijn individuele recht iemand te excommuniceren die hij 

onwaardigg acht, gelovige te zijn. 
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Hoofdstukk 7: De toekomst van de islam in Europa. 

Inn de conclusie geeft de auteur aan, dat het begrip van de toekomst van de islam in 

Europaa afhangt van een aantal factoren. De eerste factor is het bewustzijn van de 

geschiedeniss en de ontwikkeling van de islam in Europa De tweede factor is de 

nationale,, lokale, maatschappelijke en politieke context waarin de islam 

tegenwoordigg wordt beoefend. Derde factor is de sociogenese van de moskeeën, de 

gevolgenn van het groeiend aantal moskeeën voor de religieuze identiteit, en de 

invloedd van transnationale bewegingen op afzonderlijke moskeeën en imams. Een 

vierdee factor wordt gevormd door de mening van de religieuze islamitische elite over 

kwestiess die van belang zijn voor de sociale cohesie van de hele samenleving. De 

vijfdee factor, tenslotte, is een analyse van het sociale en het culturele kapitaal van de 

religieuzee islamitische elite - de imams - en hoe dat in verhouding staat tot de 

toekomstigee generaties moslims in Europa 

Hett is onmogelijk het belang van de islam in Amsterdam en het gezag van de 

religieuzee instanties binnen de geloofsgemeenschap te begrijpen zonder veldwerk 

binnenn de islamitische gemeenschap zelf, daar waar de geloofsbeoefening plaatsvindt. 

Hett voor deze studie verrichte veldwerk wijst uit dat het de imams die de 

Marokkaansee gemeenschap bedienen, ontbreekt aan kennis omtrent de waarden van 

hett democratische systeem waarin zij leven. Dat vloeit voort uit het feit dat zij, bijna 

zonderr uitzondering, geen onderwijs krijgen in burgerschap in een moderne 

democratie. . 

Inn de conclusie van het hoofdstuk gaat de auteur in op de grotere 

internationalee en politieke context waarin de imams hun werk doen. Deze context 

omvatt ook de strijd tussen twee verschillende ontwikkelingsvormen van de islam. De 

islamitischee staten voeden van boven het voortfunctioneren van de islam in de wereld 

mett hun financiële steun en hun gezag. Aan de onderzijde trachten onderling 

concurrerendee islamitische organisaties hun invloedsfeer te vergroten, in het geheim 

inn islamitische samenlevingen, openlijk in democratische samenlevingen. De wijze 

waaropp de ontwikkeling van de islam in Europa wordt gevoed is van belang voor de 

toekomst. . 

Epiloog g 

Dezee ene studie over de specifieke kwestie van imams in Marokkaanse moskeeën in 

Amsterdamm geeft onvoldoende houvast voor generalisaties naar de veel grotere en 

gevarieerdee moslimgemeenschappen in het Europa van vandaag. Het is 
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eenvoudigwegg niet mogelijk om de diversiteit van de moslimgemeenschappen in het 

Westen,, hun belangen en hun verhouding tot religie en geloofspraktijk te vatten in 

éénn case-study. Om die reden houdt de auteur een pleidooi voor meer zulke studies 

inn Nederland en andere Europese landen. 

Alss we kijken naar de toekomst van de islam in Europa, zullen we die moeten 

bezienn op Europees niveau en niet alleen op lokaal niveau. De publieke ruimte in 

Europaa is grotendeels seculier van aard en de discussie over de voortgaande 

ontwikkelingg van de religie in Europa zal zich in die context afspelen. Moslims in 

Europaa zijn zich vandaag de dag meer en meer bewust van de Europese unie en zij 

nemenn steeds vaker als burger deel aan het maatschappelijke leven deel. 

Dee islam zal zich blijven ontwikkelen in een Europa waarin Kerk en Staat 

blijvendd zijn gescheiden. In zijn conclusie geeft de auteur een tiental politieke 

initiatievenn aan om de ontwikkeling van een Europese islam in de Europese 

samenlevingenn te integreren. 
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Imamss of Amsterdam: The example of the Imams of the Moroccan Diaspora 

Chapterr  1 Introduction : The Setting of the Study and the Focus of the 

Research h 

Thiss study addresses the presence of Islam in Europe by focusing on the 

religiouss elite - the imams. The imam occupies a very special place in the relatively 

youthfull  and growing immigrant communities in western Europe which now account 

forr some seven million Moslems. He is influential, an opinion leader. Without the 

imam,, the mosque as a place of worship ceases to function. The first chapter 

identifiess the difficulties faced by imams in Amsterdam, a cosmopolitan city with a 

longg tradition of respect for and tolerance of differences among peoples. This study 

concernss the imams of the Moroccan mosques that serve the Moroccan immigrant 

communityy in Amsterdam. 

Thee theoretical framework of this study is informed by a number of concepts 

andd theories. The primary intellectual debt is to Pierre Bourdieu, for his theory of 

reflexivee sociology, and his seminal research on writers in France, which serves as a 

basiss for this study of imams in Amsterdam. Links are made with the historical 

sociologicall  perspective of Norbert Elias, whose theory on interdependencies serves as 

aa basis for studying of the transnational configuration of Moroccan imams in 

Amsterdamm and the sociogenesis of the mosques. The work of Mohammed Arkoun 

providess a basis for understanding the sermons of the imams and their theological 

andd historical contexts, and the work of Abram de Swaan provides the basis for 

understandingg the spheres of identification of the imams within society and within a 

transnationall  perspective. There is also a considerable array of research on religion 

inn society reviewed in the introduction, and the other chapters.. 

Thee author describes the processes of engagement/commitment or distancing, 

thatt he as a Muslim Moroccan immigrant to the Netherlands had to go through in 

thee process of conducting his research. The process of collecting data for this study 

wass especially engaging. The first source of data for this study was a course about 

Dutchh society and language organized and taught by the author in 1992, sponsored 

byy the city of Amsterdam, for the imams in the city's Moroccan mosques. The study 

drawss on a sample of sermons given the Moroccan mosques in Amsterdam between 

19922 and 1994, and publications of sermons and published audiocassettes, as well as 

radioo and television programs that featured these Amsterdam imams up to 1996. 

Mostt of the semons analysed for this study were collected by the author who attended 

thee Friday congregational services. Since 1994, when the author became a member of 
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thee Dutch Parliament, a number of forums have also been organized by the author to 

continuee the dialogue with and among the imams. 

Chap terr 2 Moroccan Immigrat ion to the Netherlands 

Thiss chapter offers a historical analysis of the development of the Moroccan 

communityy in the Netherlands. The community has its origins in the migration of 

malee guest workers to the Netherlands in the early 1960s. During this period, the 

guestt workers were certain that they would work only for a short time in the country 

andd then return permanently to their homeland and their families. There were no 

mosquess in the Netherlands, no place for them to practice their faith, and initially no 

expectationn that the men would be here for the long-term. 

Thee period from 1965 to 1976 was one of doubt. During this time the guest 

workerss began to see their working and living in the Netherlands as something more 

permanentt while members of their immediate families were granted visas to join 

them.. The first mosque was built. Children were born here or immigrated here. 

Doubtt came about as returning to Morocco became more of an annual ritual for 

familiess rather than an end goal of their work experience in the Netherlands. 

Thee period from 1976 to 1986 was one in which tensions began to emerge 

withinn the Moroccan community in the Netherlands, and between the Moroccan 

communityy and members of other communities in the country. The period from 1986 

too the present day is described as the period of compromise and relative emancipation 

forr the Moroccan community. The characteristics of these periods are elaborated in 

thee chapter. 

Thee chapter concludes with a discussion of the potential beginnings of 

repillarizationn of Dutch society. Although the uniquely Dutch form of social 

organizationn known as pillarization largely came to an end in the 1960s, the 

integrationn of Islamic and various other immigrant communities over the past thirty 

yearss has brought about what can be seen as the beginnings of repillarization. The 

positivee and negative consequences of this socially constructed system of pillars for 

thee Moroccan community are discussed in conclusion. 
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Chapterr  3 The Sociogenesis of the Sacred and Profane Space: The 

Moroccann Mosques in The Netherlands 

Thee mosque is both a place and a symbol. During the three hundred years of 

Dutchh colonial rule in Indonesia, not a single mosque was built in the Netherlands. 

Byy contrast, in the heart of Paris, in 1926, a mosque was built as a symbol for French 

coloniall  subjects. The first mosque in Amsterdam was founded in the early 1970s in a 

buildingg that was used by inomigrants. The subsequent mosques built in Amsterdam 

(bothh Turkish and Moroccan) have been financed by the communities themselves or 

partlyy financed by foreign sources. The sociogenesis of the sacred and profane space 

off  the mosque refers to the various influences on and the motivations for the 

processess of establishment of this outsiders' religion, and is the focus of this chapter. 

Thiss chapter discusses how the Moroccan mosques served as a place for the 

politicss of the sacred to emerge in the Netherlands, how the mosques are and have 

beenn a place of conflict and of hierarchy, and also home for the imams' possible 

contradictoryy allegiances. The chapter begins with a discussion of the physical and 

symbolicc space that the mosque provides for religious worship, community 

interaction,, and entrepreneurial activity. 

AA discussion of religion, culture and power politics in contemporary Morocco 

showss that the configuration of the religious field in Morocco is entirely in the hands 

off  the government, where the imams are chosen, the sermons are approved, and the 

activitiess in the mosques are vetted by authorities. By contrast, in the Netherlands, 

theree is an entirely different form of organization and control of the sacred. This is 

elaboratedd in the chapter. This chapter concludes with a discussion of the sacred, and 

thee metamorphosis of the sacred, and identifies the forces of change. 

Chapterr  4 Imams: Trajectories and Positions 

Thiss chapter concerns the social and cultural capital of the imams, and how 

thiss influences, and is in turn influenced by, their life histories or trajectories. Based 

onn analysis of the stands they take on various issues in their sermons, and how this 

iss connected with their life trajectories or life histories, in a word, their habitus, this 

chapterr identifies five possible positions of imams in the Moroccan mosques in 

Amsterdamm The first position is described as the prisoner of the pulpit, the second is 

knownn as the authentic villager, the third is the entrepreneur, the fourth is the 

revolutionary,, and the fifth position is described as the freelancer. The similarities 

* > > 
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andd differences among these various positions are elaborated in the chapter, with 

numerouss of examples. 

Thesee different positions in the field, as well as other possible positions, are 

primarilyy compared along two dimensions. The first dimension is the degree of 

religiouss capital, which refers to both knowledge about the religion held by the 

personn in the position, as well as his symbolic capital, which refers to the range of 

qualitiess that contribute to how he is admired and respected by the believers. Tne 

secondd dimension is the degree of economic capital, which refers to the personal 

wealthh held by the person in the position. These two dimensions are displayed 

togetherr in a diagram with four quadrants, with a vertical axis on religious capital as 

aa continuum running from low at the bottom to high at the top, and a horizontal axis 

onn economic capital as a continuum running from low on the left to high on the right. 

Thee various positions of imams in the field are elaborated in this context. 

Chap terr 5 Themes of the Sermons: A Cri t ical Analysis 

Thee chapter describes the preparation of the sermon and stresses the 

importancee of the styles of oral delivery of the sermon. The chapter continues with a 

discussionn of the important difference between memory and history, and the point 

thatt sermons rely more on religious memory than on actual history. The chapter 

providess a number of examples from sermons and from group discussions among 

imams,, to show how the concrete facts of history become entwined in the political-

religiouss imagination. This provides a context for the analysis of the perspectives of 

imamss on a range of subjects important in their sermons and for contemporary life, 

whichh are the focus of this chapter. 

Thee first subject is the concept of the migration, known as the hidjra, which is 

centrall  to Muslim tradition. The concept is constructed by the social imagination. It 

iss used in sermons to identify the sacred Muslim path to eternity and the severe 

consequencess for those who do not follow that path. The perspectives of the 

Amsterdamm imams on such topics as the sacred and the religious truth, the issue of 

Islamicc schools, the status of women in the religion, the issue of divorce, the issue of 

democracyy and the role played by television in contemporary life, are discussed with 

numerouss examples taken from the sermons. 

Thee positions of the imams on these issues are compared along two 

dimensions.. The first is vertical axis with a continuum ranging from "non-critical" at 

thee bottom to "critical" at the top. The second is a horizontal axis with a continuum 
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rangingg from "conservative" on the left to "liberal" on the right. The various positions 

off  the imams are elaborated and critically evaluated in terms of these four quadrants. 

Chapterr  6 A 10t h Century Imam compared wit h a 20t h Century Imam 

Thiss brief chapter compares an imam from the 20th century in Amsterdam 

withh an imam from the 10th century in Baghdad, a multi-cultural city at that time, in 

termss of their perspectives on the society in which they live and preach. Both are 

fromm the Sunni tradition. Both imams are revolutionary for their times, in other 

words,, both held opinions that were considered extreme and they expressed these in 

theirr sermons which were published in two books. Both discussed the same topics in 

theirr sermons such as the imitation of non-Muslims and the conditions under which a 

Muslimm becomes a non-Muslim, in other words, the conditions of excommunication. 

Thiss comparison shows that for these topics, at least, the 10th century imam 

wass to some extent more liberal or tolerant than his 20th century counterpart. In 

contrastt to the 20th century imam, for example, the 10th century imam would not 

excommunicatee a Muslim or declare a follower of the religion to be a non-Muslim if 

hee did not pray five times a day or visit the mosque regularly. There would be a 

disputee within the mosque among a number of imams before a single imam could 

excommunicatee someone. The 20th century counterpart, however, claims an 

individuall  right to excommunicate those he believes are not worthy. 

Chapterr  7 Conclusions: The Futur e of Islam in Europe 

Inn the conclusion, the author argues that an understanding of the future of 

Islamm in Europe should be based on a number of factors. The first is an awareness of 

itss history and development in Europe. The second is the national, local, social and 

politicall  contexts in which it is currently practiced. The third is the sociogenesis of 

thee mosques, the implications of the growing number of mosques for religious 

identity,, and the impact of transnational Islamic movements on the individual 

mosquess and imams. The fourth is the opinions of the Muslim religious elite on 

contemporaryy issues of importance for social cohesion in the society at large. Finally, 

thee fifth is an analysis of the social and cultural capital of the Muslim religious elite -

thee imams - and how this compares with future generations of Muslims in Europe. 

I tt is impossible to understand the meaning of Islam in Amsterdam, and the 

instancee of authority within the religious community, without doing fieldwork to 
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experiencee where Islam is practiced. The fieldwork conducted for this study revealed 

thatt the imams who serve the Moroccan community are lacking knowledge about the 

valuess of the democratic system in which they live. This is due to the fact that almost 

nonee of them was educated about citizenship in modem democracy. 

Thee chapter concludes with a discussion of the larger international political 

andd religious contexts in which the imams are operating, which involves the struggle 

betweenn two different forms of development of Islam. The Islamic states foster the 

furtherr development of Islam in the world with financial support and authority, from 

above.. From below, the contesting Islamic movements, operating covertly within 

Islamicc societies and overtly within democratic societies, also attempt to enlarge 

theirr sphere of influence. The conclusion argues that the fostering of the development 

off  a European Islam is important for the future. 

Epi logue e 

Thiss single study on the particular case of imams in Moroccan mosques in 

Amsterdamm cannot be the basis for generalizations to the much larger and varied 

Muslimm communities in Europe today. I t is simply not possible to reduce the variety 

off  Muslim communities in the west, their interests, and their relationship to their 

religion,, to a single case study, and therefore more studies in the Netherlands and in 

otherr European countries are called for in the epilogue. 

Whenn we consider the future of Islam in Europe, we should situate it at a 

Europeann level, not simply a domestic level. The public space throughout Europe is 

largelyy secular space, and the discussion of the continued development of religion in 

societyy wil l be within that context. Muslims in Europe today are becoming 

increasinglyy conscious of the European Union, and able to participate as citizens. 

Islamm wil l continue to develop in a Europe in which the church and state 

remainn separate. In the conclusion of the epilogue, the author offers set of policy 

initiativess to integrate the development of a European Islam in European societies. 
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