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1. Inleiding 

 

De toenemende invloed van de islam op Nederland manifesteert zich op 

verschillende wijzen. Het gegeven dat er anno 2012 honderden moskeeën in ons 

land staan, er politiecellen zijn met gebedsstippen in de richting van Mekka, er 

gesubsidieerde sekseapartheid bestaat in theaters, zwembaden en tot voor kort zelfs 

bij inburgeringscursussen, er speciale blijf-van-mijn-lijf-huizen voor islamitische 

homo’s nodig zijn, er op middelbare scholen zelfs contracten worden getekend om te 

voorkomen dat meisjes tijdens de zomervakantie worden uitgehuwelijkt en dat 

bedreigingen van kunstenaars en politici aan de orde van de dag zijn, vormen hier 

slechts enkele voorbeelden van. 

 

Een ander, overigens jaarlijks terugkerend, fenomeen dat eveneens een direct 

gevolg is van de islamisering van het land en steeds vaker leidt tot maatschappelijke 

discussie, is de ramadan. In dit schrijven komen verschillende voorbeelden van 

maatschappelijke buigingen voor dit islamitische ritueel en er aan gerelateerde 

ellende naar voren. Van gesubsidieerde iftar-maaltijden en overheidsvoorlichting 

middels de staatstelevisie tot rellend ramadan-tuig dat complete bioscopen 

terroriseert. De jarenlange aaneenschakeling van ramadan-ellende en buigingen 

hebben de PVV ertoe bewogen een zwartboek op te stellen.  

 

Dit zwartboek vormt primair een pleidooi om de ramadan te marginaliseren en van 

overheidswege op geen enkele manier meer te faciliteren of te promoten. Verder 

dient het, daar waar dit verschijnsel leidt tot wetsovertredingen, keihard te worden 

bestreden.  
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2. Overlast en geweld 

 

Dat tijdens de ramadan, en meer in het bijzonder tijdens het afsluitende Suikerfeest, 

oplettendheid geboden is, mag blijken uit het gegeven dat ramadan-tuig de 

afgelopen jaren verschillende bioscopen vernielde, bezoekers belaagde en zelfs 

verantwoordelijk was voor hevige rellen. 

 

Zo hebben de Amsterdamse en Rotterdamse politie in 2009 complete bioscopen 

moeten ontruimen wegens rellen die veroorzaakt werden door Suikerfeest-vierende 

jongeren. In Amsterdam werden circa zestig personen de bioscoop uitgezet. 

Meerdere jongeren zijn hierop gearresteerd wegens belediging, vernieling en 

verstoring van de openbare orde. Datzelfde jaar zijn tientallen jongeren uit Pathé 

Schouwburgplein in Rotterdam gezet. De groep intimideerde, bedreigde en viel 

andere bezoekers lastig. Op het plein voor de bioscoop is dezelfde groep 

doorgegaan met het veroorzaken van hevige overlast en rellen. De leden van de 

groep scholden de politie uit en gooiden met spullen naar agenten.  Het ‘anti-

hufterssysteem’ dat Pathé dat jaar speciaal had opgezet, naar aanleiding van 

negatieve ervaringen het jaar daarvoor, had  niet geholpen. Bezoekers konden een 

sms versturen wanneer zij zich bedreigd voelden, waarop de beveiliging 

ingeschakeld zou worden.  Vanuit de Marokkaanse gemeenschap gingen vervolgens 

stemmen op om de bioscopen tijdens het Suikerfeest dan maar te sluiten. 

 

Meer recent kwamen ramadanvierende moslims in het nieuws toen zij het zwembad 

van hotel Mitland ernstig vervuilden, nadat zij daar onderdak hadden gekregen in 

verband met gevonden asbest in Kanaleneiland Utrecht .1 Het tuig vernielde 

eigendommen, gooide met stoelen naar gasten en vervuilde het zwembad met 

uitwerpselen. De directie heeft hierop het zwembad moeten sluiten.  

   

Ook het niet meedoen aan de Ramadan kan grote problemen opleveren. Zo werd 

vorig jaar in Amsterdam nog een man met de dood bedreigd omdat hij niet aan de 

Ramadan meedeed en homo zou zijn.2 

                                                 
1
 Telegraaf, 27-07-2012 

2
 http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/320927/Doodsbedreiging-om-niet-meedoen-aan-

ramadan.htm  

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/320927/Doodsbedreiging-om-niet-meedoen-aan-ramadan.htm
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/320927/Doodsbedreiging-om-niet-meedoen-aan-ramadan.htm
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3. Politie en beveiliging 

 

Ramadan-overlast en criminaliteit hebben uiteraard ook hun weerslag op de politie.  

In juli dit jaar is extra personeel ingezet bij de politie in Den Haag en Utrecht.3 Deze 

zomer bleven veel Marokkanen in Nederland, omdat vasten in Marokko, waar de 

temperatuur veel hoger is, een stuk zwaarder zou zijn. Politiewoordvoerder Bernhard 

Jens van het Utrechtse korps stelde: ‘Nu de Ramadan en de vakantie samenvallen 

en veel mensen hier blijven, moeten we daar dus extra op inzetten.’4 

Ook in Den Haag worden in de avond en nacht meer politieagenten ingezet. Dit 

omdat Ramadan-vierende moslims dan veel actiever zijn en dus meer overlast 

veroorzaken. 

 

In 2010 heeft de politie ook al extra personeel moeten inzetten tegen het Ramadan-

tuig. In Rotterdam en Amsterdam heeft de politie meer gesurveilleerd bij de viering 

van het Suikerfeest.5 Vooral bij de eerder aangehaalde bioscopen zijn extra agenten 

ingezet.  

 

Overigens heeft bioscoopketen Pathé in 2007 al maatregelen moeten treffen omdat 

de zalen in de jaren daarvoor ook al werden vernield. Pathé-woordvoerder Nico 

Vertommen stelde dat extra beveiliging en samenwerking met de politie noodzakelijk 

was. 

 

In datzelfde jaar werden er vóór het begin van de Ramadan, tegen de wil van de 

oudere bewoners, zelfs hekken geplaatst voor een seniorenflat in Kanaleneiland 

Utrecht omdat de criminaliteitscijfers de afgelopen jaren waren verdubbeld in de 

Ramadan-periode, aldus politiewijkchef Van der Wal 6.   

 

 

 

 

                                                 
3
 http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3285798/2012/07/13/Extra-politie-ingezet-tegen-

Ramadan-criminaliteit.dhtml  
4
 Ibidem  

5
 http://www.rijnmond.nl/nieuws/08-09-2010/extra-toezicht-bij-viering-van-suikerfeest  

6
 http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/2208883/2007/09/11/Boze-bewoners-lopen-stuk-op-

besluit-antiboefjeshekken.dhtml  

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3285798/2012/07/13/Extra-politie-ingezet-tegen-Ramadan-criminaliteit.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3285798/2012/07/13/Extra-politie-ingezet-tegen-Ramadan-criminaliteit.dhtml
http://www.rijnmond.nl/nieuws/08-09-2010/extra-toezicht-bij-viering-van-suikerfeest
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/2208883/2007/09/11/Boze-bewoners-lopen-stuk-op-besluit-antiboefjeshekken.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/2208883/2007/09/11/Boze-bewoners-lopen-stuk-op-besluit-antiboefjeshekken.dhtml
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4. Werkvloer 

 

Ook op de werkvloer zien we dat de Ramadan een flinke impact heeft. Werkgevers 

houden steeds vaker en steeds meer rekening met Ramadan-vierende moslims. Zij 

geven hen extra verlofdagen en passen hun arbeidstijden aan.  

 

Zo hebben werknemers van Achmea en Interpolis de mogelijkheid om een extra 

verlofdag op te nemen tijdens een ‘diversiteitsdag’ als het Suikerfeest.7 Dit heeft 

tevens in de cao gestaan die van januari 2008 tot juni 2009 liep.  

Ook bij kleinere organisaties heeft de Ramadan zijn intrede gedaan. De 

personeelsmanager van ‘Gom Schoonmaken’ vindt bijvoorbeeld dat Ramadan 

onderdeel is van het bedrijf.8 Het bedrijf schuift met pauzes, zodat Ramadan-

vierende moslims kunnen eten zodra de zon ondergaat. Bovendien krijgen vastende 

moslims ‘net zoals met kerst’ een cadeau aan het einde van de maand.      

 

Ook wordt er vanuit vakbonden gepleit meer rekening te houden met de Ramadan. 

Zo kwam ‘CNV Jongeren’ in juli dit jaar nog met het idee om cao’s ‘Ramadan-proof’  

te maken9. De organisatie wil dat werknemers verplicht worden gesteld mee te 

werken aan oplossingen voor vastende moslims, zoals andere roosters, flexibele 

werktijden en het inzetten van vakantiedagen. Eerder pleitte het CNV voor het 

opgeven van een nationale feestdag als Tweede Pinksterdag of Tweede Paasdag 

voor het islamitische Suikerfeest. De organisatie vindt dat moslims de ruimte moet 

worden geboden hun ‘geloof’ te beleven.  

 

Ook de vakportal ‘Office Rendement’ (voor officemanagers) pleit er voor dat 

werkgevers meer rekening houden met de Ramadan. Op de website worden diverse 

tips gegeven over hoe werkgevers rekening kunnen houden met hun Ramadan-

vierende werknemers: bidruimtes inrichten, gelegenheid geven om medewerkers 

voor te bereiden op de Ramadan (bijv. cursus stoppen met roken aanbieden), 

voorlichting over de Ramadan voor alle medewerkers verzorgen en een kalender  

 

                                                 
7
 http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1383  

8
 http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1175  

9
 http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/07/cao-ramadan-proof  

http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1383
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1175
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/07/cao-ramadan-proof
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ophangen met de feestdagen van verschillende religies.10 Tevens is er op de website 

een kalender geplaatst met vastentijden in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, 

Enschede, Maastricht, Rotterdam en Utrecht, zodat werkgevers meer rekening 

kunnen houden met vastende moslims.11 

 

Ook heeft de Ramadan invloed op het ziekteverzuim. In 2008 was er sprake van een 

forse stijging van ziekmeldingen door de Ramadan12. Dit wordt gesteld door tweede 

grote landelijke controlediensten, ‘VCC Groep’ en ‘CBZ Verzuimbezoeken’. Alleen op 

de eerste dag van het Suikerfeest al was het aantal ziekmeldingen van werkgevers 

bij verzuimcontroleur ‘VCC Groep’ verdubbeld. Verder stelt de directeur van ‘VCC 

Groep’ Paul Chaillet, dat ook de controles zijn verdubbeld. ‘Het aantal spoedgevallen 

ligt 15 procent hoger. Die komen van werkgevers die niet standaard controleren bij 

een ziekmelding, maar nu toch graag iemand langs het huis van de werknemer willen 

sturen.’13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 http://www.rendement.nl/office/nieuws/id5144-houd-rekening-met-de-ramadan.html  
11

 http://www.rendement.nl/bestuur/nieuws/id8021-houd-rekening-met-ramadan-op-het-werk.html  
12

 http://www.elsevier.nl/web/10205605/Nieuws/Nederland/Forse-stijging-ziekmeldingen-door-
ramadan.htm  
13

 Ibidem   

http://www.rendement.nl/office/nieuws/id5144-houd-rekening-met-de-ramadan.html
http://www.rendement.nl/bestuur/nieuws/id8021-houd-rekening-met-ramadan-op-het-werk.html
http://www.elsevier.nl/web/10205605/Nieuws/Nederland/Forse-stijging-ziekmeldingen-door-ramadan.htm
http://www.elsevier.nl/web/10205605/Nieuws/Nederland/Forse-stijging-ziekmeldingen-door-ramadan.htm
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5. Onderwijs  

Ook het onderwijs wordt geconfronteerd  met de Ramadan. Tijdens de vastenperiode 

stijgt het aantal spijbelende leerlingen fors. Tevens vragen de meeste moslims 

tijdens het Suikerfeest vrij voor hun kinderen. Nationale feestdagen als Sinterklaas 

worden hierbij vaak ingeruild. Het vrij vragen heeft tot gevolg dat complete klassen 

leeg zijn tijdens het Suikerfeest. Sommige scholen sluiten zelfs geheel de deuren 

tijdens het einde van de Ramadan. 

 

Verschillende onderwijsinstellingen bieden moslims reeds extra verlofdagen tijdens 

het Suikerfeest. Het bestuur van ROC De Leijgraaf, met vestigingen in Oss, Uden en 

Veghel is er bijvoorbeeld van overtuigd dat het een bijdrage levert aan de integratie 

van leerlingen als het bestuur ook islamitische feestdagen, zoals het Suikerfeest, 

inroostert.14 De Esprit Scholengroep Amsterdam roostert tijdens het Suikerfeest zelfs 

geen proefwerken meer in. Een woordvoerder stelt ‘waarom zou je het jezelf 

moeilijker maken dan nodig is?’15  

 

Dat de afwezigheid van leerlingen tijdens het Suikerfeest invloed heeft op scholen 

blijkt wel uit het feit dat op de Valentijnschool in Rotterdam-West slechts 100 van de 

500 leerlingen aanwezig waren tijdens het Suikerfeest. 16 Hetzelfde geldt voor de 

Bossche school ’t Boschveld. Ook hier verscheen maar liefst 80 procent van de 

leerlingen niet op school tijdens de afsluiting van de Ramadan.17   

 

Verder is eerder uit het onderzoek van het Algemeen Dagblad gebleken dat de 

meeste scholen die het Suikerfeest vierden, het Sinterklaasfeest hiervoor 

verplaatsten. Op de Zutphense basisschool De Waaier wordt Sinterklaas een dag 

eerder gevierd. De directeur Du Chatinier stelt: ‘Je moet wel, als 70 procent van je 

leerlingen allochtoon is.’18  

                                                 
14

 http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/917  
15

 http://www.nu.nl/algemeen/1754437/-scholen-sluiten-deuren-met-suikerfeest.html  
16

 http://www.rijnmond.nl/nieuws/30-08-2011/klassen-leeg-door-suikerfeest  
17

 
http://www.omroepbrabant.nl/?news/160600372/Suikerfeest+zorgt+voor+lege+Brabantse+klaslokalen.
aspx  
18

 http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/36  

http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/917
http://www.nu.nl/algemeen/1754437/-scholen-sluiten-deuren-met-suikerfeest.html
http://www.rijnmond.nl/nieuws/30-08-2011/klassen-leeg-door-suikerfeest
http://www.omroepbrabant.nl/?news/160600372/Suikerfeest+zorgt+voor+lege+Brabantse+klaslokalen.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/160600372/Suikerfeest+zorgt+voor+lege+Brabantse+klaslokalen.aspx
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/36
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Sommige onderwijsinstellingen sluiten zelfs helemaal de deuren tijdens het 

Suikerfeest. De Grebbe en de Marco Poloschool in Bergen op Zoom sluiten al jaren 

tijdens het Suikerfeest.19 Het Calvijn met Junior College in Amsterdam-West is twee 

dagen dicht. Het Huygens College in Amsterdam en Basisschool De Voorsprong een 

dag. Ook islamitische scholen sluiten tijdens het Suikerfeest. Het Islamitisch College 

Amsterdam sluit zelfs drie dagen. De feestdagen 5 Mei en Tweede Pinksterdag 

worden daar niet gevierd en dus moeten moslimleerlingen dan gewoon naar school 

toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 http://www.bndestem.nl/algemeen/brabant/9379585/lege-stoeltjes-op-dag-van-het-suikerfeest.ece  

http://www.bndestem.nl/algemeen/brabant/9379585/lege-stoeltjes-op-dag-van-het-suikerfeest.ece
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6. Defensie  

 

Bij Defensie heeft men de Ramadan inmiddels volledig omarmd. Jaarlijkse iftar-

maaltijden zijn daarbij niet meer weg te denken. Het ministerie van Defensie bezoekt 

daarnaast evenementen die speciaal in verband met de Ramadan worden 

georganiseerd. Verder trachten legerimams in de Ramadan-periode steeds meer 

militaire ontheffingen  voor moslimmilitairen vast te leggen. 

 

Sinds 2006 organiseert Defensie jaarlijks een iftar-maaltijd. In 2008 werd de derde 

editie georganiseerd. De organisatie, de hoofddirectie Personeel en het Multiculturele 

Netwerk van Defensie, was volgens Albert Spieseke erg tevreden met het grote 

aantal van meer dan honderd deelnemers.20 Het doel was het onderstrepen van het 

multiculturele karakter van Defensie en het aanprijzen ervan als een aantrekkelijke 

werkgever voor verschillende groeperingen uit de samenleving.21 Ook Jack de Vries 

(CDA) heeft deelgenomen aan deze maaltijd. Hij riep Defensie zelfs op om 

‘veelkleuriger te worden zodat er volgend jaar voor de iftar-maaltijd drie zalen nodig 

zijn’. In 2009 heeft diversiteit centraal gestaan bij de iftar-maaltijd van Defensie. 170 

Defensiemedewerkers hebben deze maaltijd bijgewoond.22 Ook in 2010 hebben 

meer dan 100 medewerkers aan de maaltijd deelgenomen.  

 

Verder is het ministerie van Defensie in 2009 aanwezig geweest tijdens het 

Ramadan Festival op de Dam in Amsterdam. Defensie had zelfs haar eigen stand 

opgezet waarin militairen van de Koninklijke Landmacht vragen konden 

beantwoorden van bezoekers.23   

 

Ten slotte hebben de twee huidige legerimams, Suat Aydin en de omstreden 

legerimam Ali Eddaoudi, in 2010 overleg gevoerd met de militaire commandanten en 

de Directie Personeel van Defensie over de mogelijkheid om moslimmilitairen tijdens 

de Ramadan geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van oefeningen.24 De legerimams 

                                                 
20

 Defensiekrant 33, 2008 
21

 Ibidem 
22

http://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2009/09/11/46135550/Diversiteit_centraal_tijdens_Defensie_If
tar  
23

http://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2009/09/17/46135783/Defensie_present_tijdens_Ramadan_F
estival  
24

 http://www.telegraaf.nl/binnenland/6488239/__Islam_omarmd_in_krijgsmacht__.html  

http://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2009/09/11/46135550/Diversiteit_centraal_tijdens_Defensie_Iftar
http://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2009/09/11/46135550/Diversiteit_centraal_tijdens_Defensie_Iftar
http://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2009/09/17/46135783/Defensie_present_tijdens_Ramadan_Festival
http://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2009/09/17/46135783/Defensie_present_tijdens_Ramadan_Festival
http://www.telegraaf.nl/binnenland/6488239/__Islam_omarmd_in_krijgsmacht__.html
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leerden koks eerder al hoe zij volgens de islamitische regels ‘halal’ moesten koken 

en hebben er o.a. voor gezorgd dat in de kantines meer snacks zijn gekomen,  

specifiek voor moslims.  
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7. Ondernemingen   

  

Tekenend voor de immense impact van de Ramadan is tevens het gegeven dat veel 

ondernemingen inspelen op dit ritueel. Assortimenten worden afgestemd op de 

Ramadan en sommige bedrijven ontwikkelen zelfs een eigen serie Ramadan-

producten. Ook zijn bepaalde organisaties langer open om rekening te houden  met 

de vastende moslim.  

 

Bij de Albert Heijn is dit jaar een speciale display vol Ramadan-producten 

neergezet.25 De slogan luidt: ‘Alles voor de Ramadan. Gewoon bij 

Albert Heijn.’ De stellingen zijn te vinden in 140 winkels.26  Ook supermarkt Plus 

heeft in bepaalde vestigingen een Ramadan-display staan.27 Vorig jaar waren in 40 

van de 269 Plus-winkels Ramadan-producten verkrijgbaar.28 Sommige vestigingen 

hebben er zelfs speciale avonden met kookpresentaties voor georganiseerd. 

Daarnaast zien we dat ook Lidl het assortiment afstemt op de Ramadan. Deze 

supermarkt geeft zelfs folders uit met Suikerfeestproducten. 

 

Verder  besteden ook Douglas, C&A en de Hema aandacht aan de Ramadan. 

Douglas wenste moslims via posters een prettig Suikerfeest toe, had extra 

aanbiedingen en een Suikerkraam op straat gezet.29 C&A verkocht verder veel extra 

kleding voor het Suikerfeest en de HEMA heeft tot voor kort een speciaal 

Suikerfeest-assortiment gevoerd.30  

 

Ook openingstijden worden flexibeler onder invloed van de Ramadan. Gemeenten 

verlenen hier zonder problemen toestemming voor.  Zo mochten Rotterdamse 

verenigingen, stichtingen en moskeeruimten die gebedsbijeen-komsten 

organiseerden vanwege de Ramadan, dit jaar in de vastenmaand twee uur  

langer openblijven.31   

                                                 
25

 http://www.metronieuws.nl/nieuws/halalsoepen-en-kadayif-ramadanisering-van-de-hollandse-
supermarkten/SrZlgy!jWxXgeyCeJsl2/  
26

 http://www.refdag.nl/nieuws/economie/albert_heijn_start_schap_ramadan_1_661557  
27

 http://www.metronieuws.nl/nieuws/halalsoepen-en-kadayif-ramadanisering-van-de-hollandse-
supermarkten/SrZlgy!jWxXgeyCeJsl2/  
28

 FD, 31-08-2011 
29

 FD, 31-08-2011 
30

 06-07-2010, http://www.hema.nl/hema/voor-de-pers/persberichten.aspx  
31

 http://www.rijnmond.nl/nieuws/17-07-2012/instellingen-langer-open-vanwege-ramadan  

http://www.metronieuws.nl/nieuws/halalsoepen-en-kadayif-ramadanisering-van-de-hollandse-supermarkten/SrZlgy!jWxXgeyCeJsl2/
http://www.metronieuws.nl/nieuws/halalsoepen-en-kadayif-ramadanisering-van-de-hollandse-supermarkten/SrZlgy!jWxXgeyCeJsl2/
http://www.refdag.nl/nieuws/economie/albert_heijn_start_schap_ramadan_1_661557
http://www.metronieuws.nl/nieuws/halalsoepen-en-kadayif-ramadanisering-van-de-hollandse-supermarkten/SrZlgy!jWxXgeyCeJsl2/
http://www.metronieuws.nl/nieuws/halalsoepen-en-kadayif-ramadanisering-van-de-hollandse-supermarkten/SrZlgy!jWxXgeyCeJsl2/
http://www.hema.nl/hema/voor-de-pers/persberichten.aspx
http://www.rijnmond.nl/nieuws/17-07-2012/instellingen-langer-open-vanwege-ramadan
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Vorig jaar heeft Peter Thiel verder als eerste tandarts de deuren van zijn praktijk in 

de nachtelijke uurtjes geopend vanwege de Ramadan.32 Thiel heeft dit gedaan 

omdat moslims geen afspraken maken in de Ramadan-periode wegens het feit dat zij 

hun eigen speeksel niet door mogen slikken. Moslims konden vanaf zonsondergang 

terecht bij zijn speciale Ramadan-spreekuur. Spoedgevallen konden zelfs de hele 

nacht op zijn ligstoel terecht.33  

 

Verder zijn ook sportscholen vaker langer open zijn in de Ramadan-periode. In 2009 

bleef de Amsterdamse sportschool Ultimate Fitness langer open dan normaal.34 

Hiermee werd moslims de mogelijkheid geboden hun workout op een volle maag te 

doen. In de plaats van tot tien uur ’s avonds was de fitnessclub in de vastenperiode 

tot middernacht open.  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32

 http://www.telegraaf.nl/binnenland/10300921/__Nachtelijke_ramadantandarts__.html  
33

 Ibidem 
34

 http://www.telegraaf.nl/binnenland/4728890/__Sportschool_denkt_aan_moslim__.html  
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8. Zorg  

 

In de zorg is de afgelopen  jaren op verschillende manieren getracht rekening te  

houden met de Ramadan. Hierbij kan gedacht worden aan speciale maaltijden, 

aanpassing van bezoektijden, Ramadan-spreekuren, speciale Ramadan e-cards en 

voorlichtingsfolders met tips voor zorgverleners. 

 

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, heeft in 2008 vanwege de Ramadan per 

patiënt een afweging gemaakt tussen de medische verantwoordelijkheid van een 

hulpverlener en het vasten van de patiënt.35 Het personeel heeft daartoe een 

speciale voorlichtingfolder overhandigd gekregen. Verder bood het ziekenhuis 

moslimpatiënten na zonsondergang een vegetarische groentesoep aan en werd er 

soepel omgegaan met bezoektijden: deze werden vaak verschoven. Tijdens het 

Suikerfeest kregen alle patiënten (moslims en niet-moslims) een kopje Marokkaanse 

thee met koekjes.36 Opgenomen patiënten konden daarnaast speciale Ramadan e-

cards ontvangen.37    

 

Het Slotervaartziekenhuis benadert al enkele jaren haar islamitische diabetes 

patiënten actief vlak voor de Ramadan. Dit om hun dosis medicijnen gedurende de 

vastenperiode aan te passen. Marokkaanse en Turkse verpleegkundigen bellen alle 

moslimpatiënten voorafgaand aan de Ramadan op. Het ziekenhuis deelt verder ook 

Ramadan-folders uit en worden moslimorganisaties en zelfs imams uitgenodigd om 

uitleg te geven over diabetes in de Ramadan-periode.38  Verder is het Nederlands 

Huisartsen Genootschap in 2006 samen met acht andere beroepsorganisaties een 

voorlichtingscampagne begonnen voor huisartsen, verloskundigen en andere 

hulpverleners vanwege de Ramadan.39  De hulpverleners worden op een speciale 

internetsite gewezen op de gevolgen van de Ramadan voor de gezondheid. Tips 

voor zorgverleners zijn verder ook terug te vinden op de website van V&VN.40 

 

                                                 
35

 AD, 26-09-2008 
36

 Ibidem  
37

 http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1231  
38

 Elsevier, 29-12-2006 
39

 http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/2311617/2006/09/14/Tips-voor-huisartsen-over-
de-ramadan.dhtml  
40

 http://www.venvn.nl/Actueel/tabid/1454/ctl/Details/mid/2969/ArticleID/1728/Src/Org/Default.aspx  

http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1231
http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/2311617/2006/09/14/Tips-voor-huisartsen-over-de-ramadan.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/2311617/2006/09/14/Tips-voor-huisartsen-over-de-ramadan.dhtml
http://www.venvn.nl/Actueel/tabid/1454/ctl/Details/mid/2969/ArticleID/1728/Src/Org/Default.aspx
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9. Staatstelevisie  

 

In de media is de Ramadan niet meer weg te denken. Diverse programma’s van de 

staatstelevisie besteden aandacht aan de vastenperiode en het Suikerfeest en er 

bestaat zelfs een heus Ramadan-journaal.  

 

Sinds 2011 zendt de NTR, die de zendtijd voor moslims vult, het Ramadan-journaal 

uit.41 In 2007 deed de Amsterdamse omroep AT5 overigens al hetzelfde. 42 Dit jaar 

werd vanaf 28 juli iedere zaterdag een verslag uitgebracht van gebeurtenissen 

tijdens de Ramadan. Voor dit programma hebben bekende Nederlanders zich een 

dag lang onthouden van o.a. eten en drinken. Vorig jaar werd ook de Ramadan-

check gedaan, waarin getest werd hoe ‘Ramadan-proof’ en moslimvriendelijk 

bedrijven waren.  

 

In 2010 heeft de NTR het programma ‘Het Nationale Suikerfeest’ uitgezonden. Het 

was de eerste keer dat er specifiek aan het Suikerfeest een complete televisieshow 

werd gewijd.43 Volgens de programmamakers heeft dit programma een feestelijk en 

cultureel karakter en is het een nationale ontmoeting tussen moslims en niet-

moslims.44  

 

Ook het Jeugdjournaal besteedt ieder jaar aandacht aan de Ramadan.45 Vaak wordt 

voorlichting gegeven over de vastenperiode en worden beelden uitgezonden van 

Suikerfeest-vierende moslims. Op de website worden verder Ramadan-stellingen 

geplaatst waar kinderen op kunnen reageren zoals ‘de hele dag niet eten en drinken 

is te moeilijk’46 en ‘alle scholen moeten aandacht besteden aan het Suikerfeest’.47  

 

 

 

                                                 
41

 http://www.bndestem.nl/algemeen/show/9286638/Ramadanjournaal-wil-luchtig-verslag-doen-van-
vastenmaand.ece  
42

 http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1231  
43

 http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/274201/Publieke-Omroep-zendt-
suikerfeestprogramma-toch-uit.htm?rss=true  
44

 http://www.nederland2.nl/programmas/1342-het-nationale-suikerfeest  
45

 http://jeugdjournaal.nl/zoeken?s=ramadan  
46

 http://jeugdjournaal.nl/vraag/397144-de-hele-dag-niet-eten-en-drinken-is-te-moeilijk.html  
47

 http://jeugdjournaal.nl/item/302074-moslims-vieren-suikerfeest-stelling.html  
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10. Subsidiëring 

 

Ieder jaar weer worden er Ramadan-evenementen georganiseerd. Het Ramadan 

Festival lijkt inmiddels een jaarlijks terugkerend ritueel te zijn geworden. Daarnaast 

zijn gesubsidieerde iftar-maaltijden niet meer weg te denken.  

 

Vorig jaar subsidieerde Amsterdam-Oost iftar-maaltijden en het Suikerfeest.48 Ook 

gaat er veel subsidie naar  voorlichtingsactiviteiten voor autochtonen ter bestrijding 

van de zogenaamde islamfobie. Verder blijkt uit onderzoek van Het Parool dat alle 

Amsterdamse stadsdelen in 2010 nog steeds subsidie aan ‘religieuze’ instellingen 

gaven, terwijl was afgesproken dat dit niet voor zou komen.49 Het stadsdeel Noord 

gaf in 2009 ruimhartig geld uit aan iftar-maaltijden en Suikerfeesten die waren 

bedoeld als ‘ontmoeting tussen verschillende culturen’. In 2007 subsidieerde de 

gemeente Amsterdam samen met ABN-AMRO en het dagblad Metro een iftar-

maaltijd van Hogeschool INHOLLAND, de Vrije Universiteit, de Universiteit van 

Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.50 De iftar-maaltijd vond plaats op de 

Dam en werd door minister Vogelaar (PvdA) geopend.  

 

De gemeente Rotterdam heeft in 2009 een vervolgsubsidie gegeven voor een tent 

van Ramadan-activisten op het Schouwburgplein.51 De subsidie is verstrekt in het 

kader van de nota Stadsburgerschap met als motto ‘meedoen’. Ook de Stichting 

Platform Organisaties Rijnmond heeft € 20.000 voor een Ramadan-bijeenkomst 

ontvangen. De deelgemeente Delfhaven heeft € 10.000 ontvangen voor een iftar-

maaltijd. Verder gaven de meeste deelgemeenten duizenden euro’s uit aan 

Ramadan-activiteiten.    

 

In  2008 werd in Zeist voor het eerst een gemeentelijke iftar-maaltijd gehouden. Hier 

werd € 25.000 voor uitgetrokken.52. PvdA-raadslid Schuring stelde dat het ‘nog al wat 

kost om zeker te zijn dat het voedsel daadwerkelijk halal is’. Het doel van deze iftar- 

                                                 
48

 http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4292  
49

 http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/1058863/2010/11/20/Stadsdelen-geven-nog-
steeds-subsidie-aan-religieuze-clubs.dhtml  
50

 http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1174  
51

 http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/2899  
52

 http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/2149608/2008/07/16/Zeist-betaalt-Iftar-
maaltijd.dhtml  

http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4292
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maaltijd was het vergroten van de integratie van moslims. Ook de gemeente Dronten 

trok wat geld uit voor het Suikerfeest. In 2007 heeft de gemeente hier € 3.000 aan 

uitgegeven. Het doel was ‘het kennismaken met een andere cultuur’.  

 

Het Haags Suikerfeest van de Schilderswijk verbrak echter alle records. In 2007 werd 

daar namelijk € 150.000 subsidie aan uitgegeven. De organisator ‘Doen 

Evenementen’ heeft daarvoor de pot gebruikt die bedoeld was voor de afgelaste Ha-

Schi-Ba (Haagse Schilderswijk Bazaar).53  
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 http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/980  
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11. Politici 

De voorbeelden van politici die de Ramadan omarmen zijn talrijk. Zij wonen iftar-

maaltijden bij, bezoeken moskeeën in de Ramadan-periode, houden toespraken op 

Ramadan Festivals en opperen zelfs het idee om van het Suikerfeest een nationale 

feestdag te maken.  

 

In 2004 bracht minister-president Balkenende (CDA) een bezoek aan de Fatih 

Moskee in Eindhoven om het Suikerfeest bij te wonen.54  Tijdens zijn toespraak riep 

hij op tot een blijvende dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen in 

Nederland. Minister Nicolaï (VVD) en burgemeester Cohen (PvdA) openden in 2006 

het Ramadan Festival. Minister Van der Hoeven (CDA) deed dat in Rotterdam.55 

Datzelfde jaar bezochten PvdA-leider Wouter Bos en wethouder van Amsterdam 

Ahmed Aboutaleb (PvdA) een iftar-maaltijd met moslimjongeren.56 Verder waren ook 

de PvdA-Kamerleden Jeroen Dijsselbloem en Samira Bouchibti aanwezig. De avond 

werd gehouden op initiatief van de Jonge Socialisten (JS). Tweede Kamerlid Jeroen 

Dijsselbloem kon er geen genoeg van krijgen en bezocht datzelfde jaar ook al een 

iftar-maaltijd in Nijmegen.57 Dit keer werd hij vergezeld door collega-raadsleden 

Halima El Karouni en Stijn Verbruggen. Verder heeft de voormalige Rotterdamse 

burgemeester Ivo Opstelten (VVD) in een toespraak alle moslims een prettige 

Ramadan toegewenst.58  

Minister Ella Vogelaar (PvdA) heeft in 2007 in het Muziekgebouw aan ’t IJ in 

Amsterdam het derde Ramadan Festival geopend. Ze deed dat tijdens een avond 

met muziek en een iftar-maaltijd.59 Tijdens een toespraak stelde zij het volgende: 

‘Met dit festival geeft u niet-moslims een kans om beter kennis te maken met de 

islam. En dat is nodig in Nederland.’ Een jaar later nam zij de Ramadan-krant in 

ontvangst. De Amsterdamse burgemeester Job Cohen woonde in 2007 weer een  

 
                                                 
54

 http://www.nu.nl/algemeen/441149/balkenende-brengt-bezoek-aan-eindhovense-moskee.html  
55

 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/777584/2006/09/19/Ministers-bij-begin-
ramadan.dhtml  
56

 http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1502821/2006/10/18/PvdA-leider-Wouter-Bos-
eet-met-moslimjongeren.dhtml  
57

 http://www.stijnverbruggen.pvda.nl/general/In+de+media/Oktober+2006+Iftarmaaltijd.html  
58

 http://www.rijnmond.nl/nieuws/04-10-2006/opstelten-wenst-prettige-ramadan-toe  
59

 http://vorige.nrc.nl/anp/article1838247.ece  
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iftar-maaltijd bij.60 Verder was de gemeente Oss medeorganisator van een iftar-

maaltijd en opende de minister van Jeugd en Gezin Rouvoet (CU) een iftar-maaltijd 

in Amersfoort.61  In 2010 woonden CDA-wethouder Henk Jumelet62 en burgemeester 

Fred de Graaf (VVD) een iftar-maaltijd bij in Emmen en Apeldoorn.63 Datzelfde jaar 

waren PvdA-fractievoorzitter Ans Grimbergen, PvdA-raadsleden Pieta Loots en 

Sjoerd Jan Brugsma en PvdA-er Mansur Altuntas aanwezig bij een iftar-maaltijd die 

georganiseerd werd door cultureel centrum Turk Der en de Osman Gazi moskee in 

Veendam. Wethouder Klaas Steenhuis (PvdA) sprak een welkomswoord.64 In 2011 

woonde ook wethouder John Berends (CDA) een iftar-maaltijd in de Mehmet Akif 

Ersoy moskee in Harderwijk bij.65 

                                                                                                                                                  

Naast bezoekjes aan moskeeën, festivals en iftar-maaltijden hebben diverse politici 

ook vergaande voorstellen gedaan met betrekking tot de Ramadan. ChristenUnie-

staatssecretaris Tinneke Huizinga kwam met het voorstel om van het Suikerfeest een 

nationale feestdag te maken. 66 Staatssecretaris Van Gennip (CDA) van 

Economische Zaken kwam in 2005 met het voorstel om moslimwerknemers te laten 

kiezen op welke ‘religieuze’ feestdagen zij vrij willen hebben. Zij dacht dat haar 

voorstel de integratie zou bevorderen. Premier Balkenende heeft voorts gesteld dat 

hij dit een goed voorstel vindt.67  
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 http://www.destentor.nl/regio/veluwewest/9371448/Aan-tafel-voor-de-iftarmaaltijd.ece  
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 http://vorige.nrc.nl/binnenland/article1971742.ece/Huizinga_Suikerfeest_mogelijk_ooit_feestdag 
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12. Conclusie 

 

Dit zwartboek is, zoals in de inleiding reeds gesteld, primair een pleidooi om de 

ramadan te marginaliseren. Naast het feit dat de buigingen voor dit islamitisch ritueel 

de islamisering versterkt, kost het de samenleving handen vol geld en raakt het tal 

van maatschappelijke terreinen op een zeer negatieve wijze. 

Extra politie-inzet, enorme overlast en geweld, het aanpassen van cao’s aan de 

Ramadan, fors stijgend ziekteverzuim, lessen die uitvallen, scholen die de deuren 

sluiten, pleidooien nationale feestdagen in te ruilen of op te schuiven voor het 

Suikerfeest, islamitische militairen waar andere eisen aan gesteld worden, regels 

omtrent openingstijden die worden aangepast door gemeenten,  ziekenhuis- en 

ander zorgpersoneel dat speciale instructies opgelegd krijgt in verband met vastende 

moslims, islam-promotende staatstelevisie en honderdduizenden euro’s aan 

belastinggeld dat verspild wordt aan Ramadan-evenementen en iftar-maaltijden die 

enkel gewenst zijn door een opdringerige multiculturele wensdroomelite. 

Nederland is geen islamitisch land en dient dat nooit te worden.  

De PVV pleit ervoor totaal te stoppen met gesubsidieerde iftar-maaltijden en 

Ramadan-evenementen, scholen te verbieden dicht te gaan tijdens het Suikerfeest, 

geen islamitische propaganda meer op de staatsomroep, de kosten van extra politie-

inzet te verhalen op het Ramadan-tuig, geen speciale behandeling van islamitische 

militairen tijdens de Ramadan en nooit en geen enkele nationale feestdag in te ruilen 

voor het Suikerfeest. 

 

 

 

 

 

 


