
Geen moskee, maar ontmoetingscentrum voor Bosniërs  

 
Hakija en Enver van het ICC Bosnië en Hercegovina. 

ZWANENBURG - In het nieuwe onderkomen van de vereniging ICC Bosnië en 

Hercegovina in de voormalige Hema aan de Dennenlaan komt een 

ontmoetingscentrum voor Bosnische mensen.  

Door Hein Flach - 28-9-2016, 16:33 (Update 28-9-2016, 16:52) 

 

Cultureel centrum Bosnië en Hercegovina in voormalig pand Hema 

aan Dennenlaan 

E 



r is een aparte gebedsruimte beschikbaar voor wie wil bidden. Maar het wordt geen 

moskee, benadrukken de initiatiefnemers Enver Delic en Hakija Resic.  

Enver is voorzitter van de begeleidingscommissie die onder meer tot taak had het pand in 

Zwanenburg aan te kopen. Hakija is voorzitter van het dagelijks bestuur van de vereniging 

ICC Bosnië en Hercegovina. Hakija kent de regio; hij zat destijds in een concentratiekamp 

in Bosnië toen hij in 1992 als vluchteling een jaar in Haarlem werd ondergebracht in de 

Ripperda Kazerne. 

Garagebedrijf 

Hakija werkt al twintig jaar bij een garagebedrijf in Aalsmeer en is gespecialiseerd in 

reparatie van starters en dynamo’s. Hij woont in Kudelstaart. Enver werkt als teamleider-

analist (bloedonderzoek) in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis - het Nederlands 

Kanker Instituut. Ook hij werkt daar al bijna twintig jaar.  

Waarom is hun vereniging neergestreken juist in Zwanenburg, toch niet bepaald het meest 

tolerante dorp in de regio? Enver: ,,Wij hadden een huurruimte in Amsterdam Geuzenveld. 

We wilden heel graag in Amsterdam blijven. Maar daar heb je te maken met erfpacht. 

Amsterdam is erg duur. Dit object is door onze makelaar gevonden. Dat is de enige reden 

dat we naar Zwanenburg zijn gegaan.’’ 

Vluchtelingen 

Als gevolg van de Balkanoorlog werden rond 1993 tussen de 30 en 40.000 Bosnische 

vluchtelingen, veelal moslims, in Nederland opgevangen. De vereniging Islamitisch 

Cultureel Centrum telt thans 150 leden en donateurs. 

 

 

Enver: ,,Wij willen in dit pand een ontmoetingsplek maken waarin plek is voor 

verschillende aspecten van levensbeschouwing, en educatieve en sportieve activiteiten. 

Wij willen onze kinderen en ouderen iets bieden. De eerste generatie Bosniërs kwam hier 

in 1993. Het was oorlog in ons land. Zij werken en hebben inmiddels kinderen. Hoe 

kunnen wij de kinderen en de ouderen helpen? Hoe kunnen we inburgeren? Hoe geld 

verdienen? We kennen de problemen met andere etnische groepen in Nederland. We zien 

wat er mis kan gaan. Wij zijn ook bezorgd over onze kinderen. Onze bedoeling is ze van 

straat te halen. Daarom hebben we deze vereniging opgericht.’’ 

Educatie 

In het ontmoetingscentrum kunnen de bezoekers les krijgen in taal, Bosnisch zowel als 

Nederlands. ,,Ook bieden we ruimte voor andere vormen van educatie, sportactiviteiten en 
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bezinning. Ongetwijfeld willen sommige mensen hier kunnen bidden. Maar dat is 

incidenteel.’’ 

Geen moskee 

,,Kijk, ik werk in een ziekenhuis. Daar is ook een ruimte waar mensen kunnen bidden. En 

voor de duidelijkheid: dit wordt geen moskee. Wij zijn goed ingeburgerde mensen. Wij zijn 

de Nederlanders dankbaar dat zij ons in onze waarde hebben kunnen laten. Wij willen een 

goede Nederlander zijn. Wij handelen en leven naar de Nederlandse normen. Wij willen 

niet naast elkaar wonen, maar met elkaar.’’  

Het geld waarmee het pand is aangekocht (circa twee ton) is bijeengebracht door de leden 

van de vereniging. Hakija: ,,We hebben jarenlang gespaard. Al in 2003 is de 

inzamelingsactie begonnen. Onze leden hebben ingestemd met de aankoop van dit pand. 

De meeste leden wonen in Amsterdam, Uithoorn en Zaandam.’’ 

Bang 

Hakija heeft inmiddels contact gelegd met buren en winkeliers. ,,Veel mensen zijn bang, 

omdat ze niet weten wie wij zijn. Omdat een meerderheid van onze leden een islamitische 

achtergrond heeft. Dat betekent: geen alcohol. Dat klopt, dat is voor ons belangrijk. Als wij 

het ontmoetingscentrum beginnen, wordt er inderdaad geen alcohol geschonken. Het is 

niet toegestaan. Want: geen alcohol, geen problemen. Dat is gemakkelijker. Dan kunnen 

we beter praten. Sommige leden drinken wel, maar alleen thuis.’’ 

Het pand Dennenlaan 116 is casco geleverd. Water is inmiddels aangesloten, maar de 

vereniging ICC Bosnië en Hercegovina zit nog verstoken van elektriciteit en gas. 

Riool 

,,Over drie weken worden gas en elektriciteit aangesloten, en het riool moet ook nog’’, 

vertelt Enver Delic. ,,Dat was de reden dat wij niet meteen op de eerste dag naar de buren 

zijn gegaan om ons voor te stellen. Er is hier nog niets.’’ 

,,Maar als alles klaar is, gaan we een open dag organiseren’’, meldt Hakija Resic. ,,Met 

koffie en lekker hapjes. En Bosnische spa: Kiseljak uit Sarajevo!’’ 

Nu is de ruimte van buiten afgeplakt en van binnen nog helemaal kaal. Over een aantal 

maanden zullen hier een ruimte ter bezinning, een klaslokaal, een grote ontmoetingsplek 

met tafels, een keuken en een toiletgroep zijn gerealiseerd. ,,Alles moet nog worden 

gebouwd. Maar we zijn dik tevreden met deze plek!’’ vindt Enver. 

Europeanen 



Hij heeft het bestemmingsplan bestudeerd: de gemeente heeft per e-mail bevestigd dat de 

activiteiten passen in het bestemmingsplan.  

Wanneer het ontmoetingscentrum opengaat, is nog niet te zeggen. 

Nog een vraag aan beide heren: hoe leven Bosniërs, wat vinden zij belangrijk? ,,Wij zijn 

Europeanen!’’, benadrukt Enver. ,,Als ik kijk naar mijn collega op mijn werk, is er eigenlijk 

weinig verschil. Een ding misschien: mijn collega geeft gemakkelijk geld uit. In de kroeg, of 

op vakantie. Een Bosniër doet de dingen thuis. Als er wat te drinken is, gaat hij thuis 

drinken, dat is goedkoper. Met het verdiende geld wordt iemand in Bosnië onderhouden. 

En een keer per jaar gaan we op vakantie: naar Bosnië.’’ 

Vrouwen 

Vrouwen zijn gewoon welkom in het ontmoetingscentrum. ,,Onze penningmeester is een 

vrouw. ,,Onze vereniging is voor Bosniërs, maar iedereen is welkom, ongeacht 

achtergrond. het maakt niet uit of je islamitisch, orthodox of katholiek bent.’’ 

 


