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Er zijn in Nederland naar schatting 825.000 moslims. De meerderheid is van
Turkse of Marokkaanse komaf. Vrijwel alle Turkse (94%) en Marokkaanse
(97%) Nederlanders noemen zichzelf moslim, maar er is grote diversiteit in
geloofsbeleving tussen en binnen groepen.
Steeds meer moslims van de tweede generatie bezoeken minstens 1 x per
week de moskee. Tussen 1998 en 2011 steeg dit bij Marokkaanse moslims van
9% naar 33% en bij Turkse moslims van 23% naar 35%.
20% van de Turkse moslims is niet-praktiserend; nog eens 20% volgt alleen
de voedselvoorschriften (halal eten en meedoen aan de ramadan). Onder
Marokkaanse en Somalische moslims is bijna iedereen praktiserend. Meer dan
de helft van de uit Iran afkomstige moslims zijn niet-praktiserend .
64% van de Turkse en 76% van de Marokkaanse moslims vindt het vervelend
wanneer hun kind zou trouwen met een niet-moslim.
Een groot deel van de Turkse (63%) en Marokkaanse (80%) Nederlanders
vindt dat Nederlanders veel te negatief tegenover de islam staan.
Hoofddoekdragende moslima’s ervaren niet meer discriminatie dan nietdraagsters.

Dit zijn enkele conclusies uit het rapport Moslim in Nederland 2012 van het Sociaal
en Cultureel Planbureau. Het rapport is geschreven door dr. Mieke Maliepaard en
dr. Mérove Gijsberts en richt zich op de religieuze beleving van verschillende
moslimgroepen in Nederland. Op basis van grootschalig enquêteonderzoek onder
moslims in Nederland laat deze studie zien wat voor hen de betekenis is van de
islam en hoe de religieuze participatie en beleving zich ontwikkelt.
Weinig aanwijzingen voor secularisering
Er zijn in Nederland volgens het CBS naar schatting 825.000 moslims. Het
merendeel is van Turkse of Marokkaanse herkomst. Daarnaast zijn er moslims uit
Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. In 2004 constateerde het SCP bij moslims een
voorzichtige trend naar secularisering. In 2011 valt vooral de diversiteit in
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geloofsbeleving op. Onder de tweede generatie neemt het moskeebezoek de
laatste jaren toe. Ook voor weinig praktiserende moslims blijft de islam een
belangrijke leidraad in het leven. Zo blijft er bij huwelijken een sterke voorkeur
bestaan voor een moslimpartner (uit de eigen etnische groep), hoewel deze
tegenwoordig wel steeds vaker in Nederland geboren en getogen is.

Persbericht

Wisselend praktiserend
Van zowel de Turkse als de Marokkaanse tweede generatie gaat een groeiend
aandeel wekelijks naar de moskee. Bij de Turken is het aandeel dat nooit de
moskee bezoekt ook toegenomen sinds 1998 (van 10 naar 22%). Een aanzienlijk
deel van de moslims van Turkse origine en van de moslims uit
vluchtelingengroepen bidt niet, gaat niet naar de moskee, maar houdt zich wel aan
de voedselvoorschriften (halal eten en meedoen aan de ramadan). Moslims van
Marokkaanse en Somalische origine volgen de geloofsregels het meest trouw.
Groot verschil tussen Turkse en Marokkaanse moslims
Marokkaanse moslims vertonen een hogere mate van religieus gedrag dan
moslims van Turkse herkomst. Ze bidden vaker vijf keer per dag (76% tegenover
27%), doen vaker mee aan de ramadan (93% tegenover 66%) en eten vaker
iedere dag halal (93% tegenover 66%). Ook vinden ze bijvoorbeeld vaker dat
moslims moeten leven volgens de regels van het geloof (73% tegenover 54%).
Marokkaans-Nederlandse vrouwen dragen bovendien vaker een hoofddoek dan de
vrouwen van Turkse herkomst (64% tegenover 48%). Voor alle groepen geldt dat
vrouwen minder naar de moskee gaan, maar dat ze vaker dan de mannen zeggen
vijfmaal daags te bidden.
Veel verschil in religieuze betrokkenheid tussen vluchtelingengroepen
Somalische moslims vertonen van de vier kleinere moslimgroepen duidelijk de
hoogste mate van religieuze participatie. Ze gaan het vaakst naar de moskee
(36% gaat minimaal iedere week), bidden het meest vijfmaal daags (69%), de
vrouwen onder hen dragen vaak een hoofddoek (80%) en de grote meerderheid
doet alle dagen mee aan de ramadan (72%). De uit Iran afkomstige moslims
participeren op alle fronten veruit het minst. De Afghaanse en Iraakse moslims
zitten daartussen.
Beperkte generatieverschillen in geloofsbeleving
In opvattingen over het geloof is de eerste generatie wat strikter dan de tweede,
maar de verschillen zijn relatief gering, vooral in de Marokkaanse groep. Ook met
betrekking tot het vasten en halal eten zijn er weinig verschillen tussen de
generaties. Van de eerste generatie Marokkaanse moslims geeft 83% aan vijfmaal
per dag te bidden. Onder de tweede generatie ligt dit aandeel lager, maar bidt nog
steeds een ruime meerderheid (63%) vijfmaal daags. Wel een groot verschil
tussen de generaties is te zien in het dragen van een hoofddoek: 58% van de
Turkse en 79% van de Marokkaanse moslimvrouwen van de eerste generatie
dragen een hoofddoek. Onder de tweede generatie moslimvrouwen liggen deze
aandelen op respectievelijk 20% voor de Turkse en 38% voor de Marokkaanse
vrouwen.
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Hoogopgeleide moslims van Marokkaanse en Somalische origine zijn
bewust bezig met hun geloof
Voor de meeste groepen geldt dat hoe hoger men is opgeleid, hoe minder sterk de
geloofsbeleving is. Turkse moslims met een hogeronderwijsdiploma participeren
duidelijk minder en gaan losser met de regels om dan de lager opgeleide
herkomstgenoten. Dit geldt niet voor de hoogopgeleide moslims van Marokkaanse
en Somalische herkomst. Een deel van hen is heel bewust bezig met het geloof. Zij
gaan vaak op zoek naar informatie over de islam op internet en praten veel over
hun geloof.

Persbericht

Religieuze moslims meer binding met land van herkomst en
conservatiever
Moslims die meer belang aan hun geloof hechten, voelen zich sterker verbonden
met hun land van herkomst en minder met Nederland. Bovendien verkeren zij
vaker in eigen etnische kring en denken zij conservatiever over de positie van
vrouwen en homoseksuelen.
Moslims voelen zich niet altijd geaccepteerd
Een groot deel van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders (resp. 63% en 80%)
vindt dat Nederlanders veel te negatief tegenover de islam staan. Van de
vluchtelingengroepen is ongeveer de helft deze mening toegedaan. Ook een
aanzienlijke groep (een zesde tot een kwart) vindt dat migranten in Nederland
veelvuldig gediscrimineerd worden. Het dragen van een hoofddoek hangt niet
samen met het ervaren van meer discriminatie of minder acceptatie.

SCP-publicatie 2012/25, Moslim in Nederland 2012 van Mieke Maliepaard en
Mérove Gijsberts, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2012,
ISBN 978 90 377 0621 5, prijs € 27,00
De publicatie is (ook als Epub) verkrijgbaar bij de (internet-)boekhandel of te
bestellen/downloaden via de website: www.scp.nl
Voor meer informatie over de inhoud van deze publicatie: Mérove Gijsberts,
e-mail: m.gijsberts@scp.nl , telefoon: 070-340 7801 of Mieke Maliepaard, e-mail:
m.i.maliepaard@uu.nl, telefoon: 030-253 1493.
Voor algemene vragen: Irma Schenk, e-mail: i.schenk@scp.nl ,
telefoon: 070-340 5605.
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