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1. De vraag naar de rol die de imam speelt in het integratieproces van moslims in Nederland, kan
alleen beantwoord worden wanneer eerst empirisch wordt nagegaan welke rol de imam speelt in
interactie en communicatie met praktiserende gelovigen in de moskeegemeenschap en welke
verwachtingen zij jegens hem koesteren.
2. In het onderzoek naar de rol van de imam is streven naar representativiteit een fictie, gezien de grote
verscheidenheid van moskeegemeenschappen en imams en de veelal beperkte toegang voor
onderzoekers. Het observeren van strategisch gekozen cases biedt hier een wetenschappelijk
aanvaardbare uitweg.
3. De bindingen met de religieuze traditie vormen voor de imam het uitgangspunt en referentiekader
voor zijn morele vermaning en sociale advisering van gelovigen in Nederland.
4. Praktiserende hoogopgeleide moslimjongeren erkennen het religieuze gezag van de imam in de
moskee, maar zij benadrukken hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van hun religieuze
beleving en maatschappelijke handelen.
5. De focus in het publieke debat dient zich niet slechts op de imam in de moskee te richten, maar veel
breder op de ontwikkeling van het (nieuwe) gedifferentieerde islamitische kader, bestaande uit
mannen en vrouwen, dat uiteenlopende religieuze en maatschappelijke taken op zich neemt.
6. De rol van vrouwelijke religieuze leiders in de moskee wordt in het Nederlandse publieke debat te
veel over het hoofd gezien.
7. Eén van de redenen waarom op dit moment in Nederland nauwelijks nieuwe moskeeën opgericht
worden door de tweede en derde generatie praktiserende moslimjongeren is, dat zij volop bezig zijn
met het creëren van nieuwe platformen waar zij hun religieus discours ontwikkelen.
8. Moslims in Nederland die vanuit het maatschappelijke middenveld richting willen geven aan
emancipatie door belangenbehartiging en organisatievorming worden in hun streven geconfronteerd
met etnische, sociaal-economische, generatie- en man-vrouw verschillen en met verschillen in uitleg
van de islamitische traditie.
9. De uitspraken van imam El-Moumni in mei 2001 over homoseksualiteit vormen een pregnanter
brandpunt in de discussie over botsende waarden en de plaats van religie in het Nederlandse
publieke domein dan de gebeurtenissen van “11 september 2001”.
10. Religie is een factor van betekenis bij ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking, die vaak vanuit
het geseculariseerde Westen genegeerd wordt.
11. Dat aan het paradigma secularisering in het Nederlandse publieke debat verschillende betekenissen
worden gegeven, is een complicerende factor in het toch al complexe debat over de verhouding
tussen kerk en staat.
12. Vergeleken met een mannelijke onderzoeker heeft een vrouwelijke onderzoeker meer
mogelijkheden om een moskeegemeenschap in Nederland in haar verschillende geledingen te
onderzoeken.
13. De ouderschapsverlofregeling van de Universiteit Leiden is inconsequent, omdat door de assistent in
opleiding gedurende een bepaalde periode betaald ouderschapsverlof opgenomen kan worden, maar
de AIO-aanstelling niet met eenzelfde periode wordt verlengd.

