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Lahore Ahmadiyya Beweging in Nederland 
 
De Lahore Ahmadiyya wereldbeweging in de Islam heeft meer dan een eeuw geleden de 
juiste Jihaad (zware inspanningen) geproclameerd, namelijk een Jihaad niet met het 
zwaard maar met de pen. Dus geen heilige oorlog, maar het tonen van het ware gezicht 
van de Islam met de juiste argumentaties. Het resultaat was en is nog steeds een niet 
aflatende stroom van publicaties in nagenoeg alle westerse talen waarin de vrede van de 
Islam op overtuigende en intellectuele wijze wordt verkondigd. Wij hebben al vanaf de 
eeuwwisseling op een vredelievende manier missiewerk verricht in Europa. Wij hebben 
de Koran reeds 100 jaar geleden laten vertalen in het Nederlands. Naslagwerken met 
autoriteit zijn gepubliceerd door onze beweging. Ook in de Nederlandse taal.  
 
De Ahmadiyya organisatie is de eerste Islamitische beweging die zich in Nederland meer 
dan 60 jaar geleden heeft gevestigd en op bescheiden en niet opzichtige wijze haar 
Islamitische missionaire taak volbrengt. De huidige Lahore Ahmadiyya moslim populatie 
in Nederland is voornamelijk uit Suriname en Nederland afkomstig.  
Juist in deze tijd blijkt, dat wij Ahmadies wederom een belangrijke rol vervullen in het 
integratieproces. Wij worden ook herkend als een groepering die op een constructieve 
manier in gesprek wil treden met de omgeving. Ik verwijs graag in dit verband naar een 
rapport van de BVD uit 1998 over de Islam in Nederland, waarin de Surinaamse Ahmadi 
moslims met naam en toenaam genoemd worden als een bijzondere groep.  
 
De beweging heeft verenigingen in alle grote steden. De Ahmadiyya Anjuman Isha'at 
Islam (Lahore) Nederland (AAIILN) is gevestigd aan de Paul Krugerlaan in Den Haag en 
is aangesloten bij de Unie van Lahore Ahmadiyya Moslim Organisaties in Nederland 
(ULAMON). De bij de ULAMON aangesloten organisaties maken deel uit van de 
wereldwijde Ahmadiyya associatie voor het propageren van de islam, te Lahore in 
Pakistan 
ULAMON in Nederland heeft onder andere tot doel een dialoog op gang te brengen 
tussen moslims onderling en tussen moslims enerzijds en niet-moslims anderzijds. Dit wil 
zij bereiken door het regelmatig organiseren van lezingen, conferenties, seminars en 
themadagen. 
 


