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Het Nederlands Moslim Archief wil niet
stoffig zijn, maar impact hebben
Sinds deze week heeft ons land een islamitische
archiefinstelling: het Nederlands Moslim Archief. Het is een
initiatief dat niet alleen erfgoed wil bewaren, maar ook
meer bewustzijn wil creëren van de culturele bijdrage van
moslims en de islam.
VIJF VRAGEN AAN 19 juni 2022 door Remco van Mulligen
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Nederlands Protestantisme. Archieven trekken
erfgoed aan. Zodanig zelfs dat het HDC weleens nee
moet verkopen aan mensen die iets aanbieden - zelfs
als ze het zelf willen komen brengen.

Moslims hadden tot nu toe zo'n plek niet, ongetwijfeld met als gevolg
dat veel erfgoed al verloren is gegaan. Het Nederlands Moslim Archief
wil daar verandering in brengen. De nieuwe instelling, een initiatief
van het Fahm Instituut, heeft een uitgebreide website, die flink wat
ambitie uitstraalt. De zeven initiatiefnemers zoeken nieuwe
medewerkers. Voorlopig op vrijwilligersbasis, want het NMA krijgt nog
geen subsidie.

Volzin legt mede-oprichters Kamel Essabane en Nafiye Aydogdu vijf
vragen voor. Essabane coördineert het NMA en doet aan de Radboud
Universiteit onderzoek naar de bijdragen van islamitisch
godsdienstonderwijs aan burgerschapsvorming. op openbare en
islamitische basisscholen in Nederland. Aydogdu is junior manager bij
een accountantsorganisatie. Bij het Nederlands Moslim Archief is zij
projectleider Oral History.

1

Welk doel hebben jullie met dit initiatief?
Kamel: "We willen het collectieve geheugen van Nederland

verruimen of completer maken door het culturele en
religieuze erfgoed van Nederlandse moslims op een centrale plaats te
bewaren en toegankelijk te maken voor een breed publiek. We willen
ook meer bewustzijn creëren over hoe moslims de Nederlandse
Deze website gebruikt cookies om een optimale gebruikservaring te garanderen.
geschiedenis
zien. We willen benadrukken dat Nederlanders van
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hebben, met mooie en minder mooie kanten die allemaal aandacht
verdienen vanuit verschillende oogpunten, omdat deze ons helpen de
hedendaagse situatie beter te begrijpen. Ons motto is: omdat
(h)erkenning tot vertrouwen leidt. Het herkennen en erkennen van
elkaars geschiedenissen legt een goede basis voor een gezamenlijke
toekomst. We willen ook bronnen verzamelen die voor onderzoekers
in de wetenschap van grote waarde zullen zijn."
Nafiye: "We willen
dat Nederlandse
moslims met hun
eigen verhalen,
herinneringen en
culturele bronnen
een gelijkwaardige
plek krijgen in het
culturele
erfgoedlandschap
van Nederland, en
uiteindelijk ook in
de Nederlandse
geschiedschrijving.
Ook willen we de

Nafiye Aydogdu

hedendaagse scheve beeldvorming in het maatschappelijk debat over
islam en moslims helpen corrigeren door constructieve bijdragen te
leveren zoals het delen van verhalen en uitwisselen van
perspectieven."
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Wat voor materialen gaan jullie verzamelen?
Nafiye: "Wij denken in de eerste plaats aan het verzamelen

en centraal vastleggen van het erfgoed van de oudste nog

levende generatie moslims, omdat deze generatie door de hoge
leeftijd deels
overleden is. Deze generatie bezit een schat aan
Deze website gebruikt cookies om een optimale gebruikservaring te garanderen.
verhalen, die zij straks niet meer door kunnen vertellen. Daarom
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history project willen we het erfgoed dat deze generatie bezit
verzamelen."
Kamel: "Oral history is immaterieel erfgoed, dat wil zeggen mondeling

doorvertelde geschiedenis in de vorm van verhalen zoals men zich
herinnerd. Het is belangrijk dat perspectieven op de Nederlandse
geschiedenis zoals herinnerd door Nederlandse moslims niet verloren
gaan, omdat geschiedschrijving nooit objectief is en altijd een
interpretatie en selectie is van bepaalde feiten en gebeurtenissen. Het
is daarom van belang dat we onze kijk op onze gedeelde geschiedenis
completer maken door deze van verschillende kanten te kunnen
bekijken. Daarvoor is het wel belangrijk dat de verschillende
perspectieven vastgelegd worden en vervolgens gedeeld worden."

3

Op welke manier is het waardevol voor moslims
in Nederland om een eigen archief te hebben?

Kamel: "Allereerst maakt het het Nederlands
archievenlandschap completer. Nederlandse katholieken,
protestanten en joden hebben namelijk ook hun eigen archief. Het is
daarom logisch dat Nederlandse moslims ook een eigen archief
oprichten. Je zou het innemen van een eigen plek in dit landschap
kunnen zien als een emancipatieproces of teken van worteling.
Nederlandse moslims maken net zo goed onderdeel uit van onze
maatschappij, cultuur en geschiedenis als andere groepen."

ACHTERGROND ISLAMITISCH FEMINISME
31 juli 2021

Zoeken naar verrijking in de
ontmoeting met moslims
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en drijfveren van het archief. Het helpt als veel van de mensen die het
archief runnen ook enigszins dezelfde achtergrond delen als de
mensen van wie het erfgoed verzameld wordt. Dan zullen
Nederlandse moslims meer het gevoel hebben dat ze de regie houden
over hun eigen erfgoed. Het maakt het ook makkelijk voor
Nederlanders met een niet-islamitische achtergrond die
geïnteresseerd zijn om dit erfgoed op een centrale plek terug te
kunnen vinden."
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Komt er ook een fysiek archiefcentrum waar
mensen naartoe kunnen komen?
Nafiye: "Dat is wel onze droom. We willen naast een

archief ook een educatief-cultureel centrum zijn om mensen bij elkaar
te brengen en bruggen te slaan. Voordat we een eigen locatie hebben
zouden we ook naar mensen toe willen gaan, bijvoorbeeld naar
scholen en maatschappelijke organisaties voor bijvoorbeeld
tentoonstellingen. Dat kan door middel van
samenwerkingsverbanden. We willen van maatschappelijke betekenis
zijn. Uiteindelijk is het erfgoed van Nederlandse moslims het erfgoed
van alle Nederlanders. We hopen dat bewustzijn te vergroten. Als je
weet waar je vandaan komt en waar je buurman of buurvrouw
vandaan komt, kun je samen beter navigeren richting een
gezamenlijke toekomst.

INTERVIEW ABDULWAHID VAN BOMMEL
31 oktober 2020

‘Hoe mensen over de profeet denken
klopt niet altijd met zijn handelwijze’

Kamel: "We willen geen stoffig archief zijn maar een archief dat laat
Deze website gebruikt cookies om een optimale gebruikservaring te garanderen.
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onze gepolariseerde maatschappij waar we vaak meer over elkaar dan
met elkaar praten."

5

Kunnen jullie al voorbeelden noemen van
islamitisch erfgoed dat jullie zichtbaar(der)
willen maken?

Kamel: "Wat in ons collectieve geheugen ontbreekt is dat de
ontstaansgeschiedenis van Nederland direct te maken heeft met
moslims. De Republiek sloot in de zeventiende eeuw verdragen met
Marokko en het Ottomaanse rijk om samen tegen de katholieke
Spanjaarden te strijden. Er waren natuurlijk ook periodes van strijd en
zwarte bladzijden tussen Nederland en de islamitische wereld, denk
maar aan de kruistochten en later het kolonialisme en de slavernij.
Tegelijkertijd vond er echter ook culturele uitwisseling plaats. Er zijn
zo bijvoorbeeld veel Arabische woorden in de Nederlandse taal
geraakt, zoals suiker, koffie, alcohol en caravan.

Premium

MAATSCHAPPIJ SALAFISME
4 december 2020

'Diversiteit binnen de salafistische
gemeenschap biedt handvatten voor
dialoog'

De Europese middeleeuwen waren de bloeiperiode van de
islamitische wereld, die voortbouwde op voorgaande beschavingen,
met name de Grieks-Romeinse en Perzische cultuur. Vaak wordt
gedacht dat de islamitische beschaving enkel als doorgeefluik
fungeerde van Grieks erfgoed – filosofie, geneeskunst, astronomie,
wiskunde – en dat de Westerse culturen, waaronder de Nederlandse,
enkel de Grieks-Romeinse en joods-christelijke cultuur als basis
hebben. De moslims leverden echter vele originele en vernieuwende
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In het boek
Vergeten erfenis oosterse wortels
van de westerse
cultuur legt de

historicus Jona
Lendering dit mooi
uit. Met vele
voorbeelden laat
hij zien dat de
Babylonische
cultuur en
islamitische
cultuur naast de

Kamel Essabane

voorgenoemde culturen een belangrijke stempel hebben gedrukt op
de vorming van de westerse cultuur. De Arabische cijfers (met
Indische wortels) bleken bijvoorbeeld heel belangrijk voor de
natuurwetenschappen. Ze werden in de islamitische wereld
geïntroduceerd door de Perzische wiskundige Al-Khwarizmi die
bekend staat als de vader van de algebra (genoemd naar zijn naam).
Lendering laat zien dat ook structurele veranderingen in de westerse
cultuur zoals de oprichting van ziekenhuizen en universiteiten
herleidbaar zijn naar de islamitische wereld. Bovendien zouden
belangrijke principes van het moderne Europa zoals de
wetenschappelijke debatcultuur, het gelijkheidsbeginsel en de
scheiding van kerk en staat sterk beïnvloed zijn door praktijken en
ideeën uit het islamitisch recht en de islamitische filosofie."
Nafiye: "Helaas wordt deze islamitische erfenis van Europa vaak
vergeten en ontbreekt deze grotendeels in het collectieve
Nederlandse geheugen. Ook Nederlandse moslims kennen deze
geschiedenis vaak niet. Vergeten wordt ook vaak dat door de
kolonisatie van Indonesië (Nederlands-Indië), Nederland eeuwenlang
website gebruikt
cookies om eenter
optimale
gebruikservaring
te garanderen.
één van Deze
de grootste
moslimrijken
wereld
was, omdat
Indonesië het
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Suriname had men te maken met moslims, vaak als slaven of
contractarbeiders. Van die periode lijkt Nederland weinig te hebben
geleerd, behalve de Indische en Surinaamse keuken. We lijken nu
hetzelfde te doen met andere moslimculturen in Nederland. We gaan
graag op vakantie naar Marokko en Turkije en we eten graag Turks en
Marokkaans, maar verdiepen ons te weinig in elkaars culturen en
geschiedenissen. Daar willen wij door middel van uitwisseling van
verhalen en dialoog verandering in brengen."
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