
De Moskee in coronatijden 

''lslamitisch Centrum Imam Malik 
is zeer actief op sociaal gebied'' 
LEIDEN - Er zijn inmiddels drie mos
keeen in Leiden: het lslamitisch Cen
trum Al Hijra aan het Ter Haarplein, 
het lslamitisch Centrum Imam Malik 
aan de Nieuwe Marnixstraat en de 
Mimar Sinan Moskee aan de Curata
ostraat. lk heb een ontmoeting met 
de secretaris van het bestuur van het 
lslamitisch Centrum Imam Malik. 

door Ella Veenstra-Monteban 

Rachid Oucharia ontvangt me 
hartelijk bij de vrouweningang 
van het prachtig gelegen gebouw 
vlak bij het Noorderpark. Hij rnoet 
lachen als ik vraag of ik ook bij de 
andere ingang had mogen staan. 
Oucharia: "Dat was helemaal geen 
punt geweest hoor. En uw schoe
nen hoeft u ook niet uit te doen 
in het gebouw. Alleen in de grote 
gebedsruimte gaan de schoenen 
uit." 
Ik vertel dat ik eigenlijk nog nooit 
in een moskee in Leiden ben 
geweest. Wel eens in een grote 

• beroemde toeristische moskee 
zoals in Istanbul of in Damascus, 
maar in mijn eigen woonplaats 
nog nooit. Ik ben nieuwsgierig hoe 
een grote religieuze groep omgaat 
met de beperkingen van de coro
na-pandemie. 
Oucharia ontvangt me in een 
g~spreksruimte die ingericht is 
met lange banken tegen de muren. 
Oucharia: "Normaal is het hier 
elke dag open en zijn er talloze 
activiteiten zowel voor mannen 
als voor vrouwen, jongeren en 
kinderen. We organiseren hier 
lessen voor zo'n 120 jongeren per 
week en verder zijn er veel activi
teiten voor vrouwen en gezinnen. 
Het centrum is zeer actief op soci
aal gebied. We hebben zo'n 3000 
gelovigen alleen al voor onze mos
kee tijdens het Suikerfeest en het 
Offerfeest. Op vrijdag is dat tussen 
de 600 en 1000 bezoeker~. Er was 
altijd gelegenheid om vijf keer per 
dag te komen bidden en bij het vrij
daggebed was het vaak helemaal 
vol. Vooral de ontmoetingen en 
het samen je geloof kunnen bele
ven missen de mensen heel erg. 
Ons centrum heeft ook een grote 
sociale functie en die is nu groten
deels weggevallen. Hoe hou je dan 
binding met je achterban als alles 
dicht moet?" 

Rach id Oucharia is trots op 'zijn' moskee: "Normaal is het hier elke dag open 
en zijn er talloze activiteiten zowel voor mannen als voor vrouwen, jongeren 
en kinderen" (Foto: pr). 

"Gelukkig waren wij al gewend 
om veel online te zetten. Lezingen 
en de lessen voor de jongeren kun
nen al een jaar of zeven digitaal 
gevolgd worden. Ook het vrijdag
gebed dat geleid wordt door onze 
imam kon altijd al online gevolgd 
worden. Wat dat betreft waren wij 
al wat gewend. Net als het Al Hijra 
Centrum zijn wij Soennitisch als 
moslims maar we zijn niet speci
fiek Marokkaans. We vormen een 
zeer diverse gemeenschap met bij
voorbeeld mensen van Surinaam
se en Soedanese afkomst. Ook wel 
Nederlandse moslims trouwens. 
Kortom iedereen is welkom bij 
ons. De voertaal hier is Neder
lands. De imam is hier nog niet zo 
lang en hij is nog Nederlands aan 
het leren. De preek op vrijdag is 
in het Arabisch maar wordt simul
taan vertaald in het Nederlands." 
"In de Ramadantijd was het voor 
de gelovigen ook erg zwaar omdat 

er thuis gebederi moest worden. 
Voor een grote groep pakte dat 
niet verkeerd uit want de saam
horigheid van het gezin werd zo 
groter. De avondgebeden in de 
familie gaven wel een speciale 
sfeer. Jammer genoeg konden 
het afsluitende Suikerfeest en 
eind juli het Offerfeest niet in de 
moskee gevierd worden. Allemaal 
beperkingen vanwege het corona
virus. De moskee is van plan begin 
augustus weer open te gaan." 
Oucharia geeft mij nog een rond
leiding. De gebedsruimte is prach
tig met een grote lichtkoepel en 
schitterende ramen waardoor 
het licht naar binnen komt. Trots 
vertelt hij dat de architect Gerard 
Rijnders dit in opdracht van hen 
zo heeft proberen te ontwerpen 
dat het hele gebouw transparan
tie uitstraalt zowel naar binnen 
als naar buiten. Meer informatie: 
www.icimleiden.nl. • 
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