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Dutch Summary (Samenvatting)  

 Deze studie onderzoekt de rol van media in de beleving en constructie van Amazigh 

identiteit. Een van mijn doelen is het aantonen, dat Amazigh- media een rol speelt in het 

benadrukken van de onzekerheid waarin veel Imazighen leven. Die media helpt ook deze 

mensen tot het in stand komen en verbinden van hun identiteit. Ik maak gebruik van 

Benedict Anderson’s idee van een denkbeeldige gemeenschap welke grenzen en 

geografische afstanden overbrugt. Ik beargumenteer namelijk dat Amazigh media een 

gemeenschappelijke basis vormt voor Imazighen in en buiten Marokko. Deze media maakt 

Imazighen bewust van hun identiteit en speelt een rol bij het verbeteren en het her 

voortbrengen van een transnationale Amazigh identiteit. Mikhail Bakhtin’s concept van 

intertekstualiteit dient als een methodologisch kader welke mij zal helpen om mijn corpus, 

die voornamelijk bestaat uit liedjes, films en websites te bestuderen. Intertekstualiteit is een 

belangrijk instrument die de betekenissen van semiotische interacties van die liedjes, films, 

en internetfora benadrukt. Mijn uitgangspunt is Bakhtin’s idee van interacties en dialogen. 

Mijn dissertatie laat zien dat Amazigh media zoals liedjes, films en websites voortdurend in 

dialogen zijn op verschillende niveaus. Mijn dissertatie bestaat uit vijf hoofdstukken.   

In het eerste hoofdstuk behandel ik de kwestie van onzekerheid waarin veel 

Imazighen die in het buitenland leven karakteriseert, als ze hun identiteit proberen te (her) 

formuleren. Ik maak in dit hoofdstuk gebruik van Arjun Appadurai’s model van 

"Gemeenschap van gevoelens" om het liedje "Kom terug mijn zoon"(1980) te bestuderen. 

Appadurai ziet een gemeenschap als een groep mensen die samen dingen kunnen voelen en 

verbelden. Dit hoofdstuk beschrijft ook de evolutie van de migratiepatronen van Imazighen 

van het Rif regio, sinds het begin van de negentiende eeuw. Deze beschrijving maakt wat 

betreft de kwestie van onzekerheid in dit hoofdstuk duidelijk. Daarnaast belicht dit 

hoofdstuk tevens de evolutie van Amazigh migratie in de rest van de dissertatie. Ik 

onderzoek het verband tussen de liederen en de uittocht van Imazighen uit het Rif regio. 

Tegelijkertijd kijk ik naar wat de rol van Amazigh liederen is in het proces van migratie en 

de gevolgen ervan. Hierna richt ik me op de toestand van Imazighen vooral naar hun 

sociaal-economische en politieke omstandigheden in Europa en het Rif-regio. Zo kijk ik 

ook naar hoe zowel de teksten als de muziek van het lied "Kom terug mijn zoon" deze 

omstandigheden weerspiegelen.  
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In het tweede hoofdstuk bestudeer ik het lied "Mijn verhaal"(1997). Mijn 

onderzoek laat hier twee dingen zien. Ten eerst demonstreert dit hoofdstuk hoe Imazighen 

hetzij in het buitenland of in Marokko ernaar streven om hun Amazigh culturele identiteit te 

benadrukken in een steeds sneller veranderende geglobaliseerde wereld. Ten tweede laat 

deze case studie zien hoe culturele elementen Imazighen helpen bij het benadrukken van 

hun identiteit in onzekere situaties. Mijn uitgangspunt is Stuart Hall’s theorie die suggereert 

dat identiteit een continu proces is welke bij voorkeur geschiedenis en cultuur gebruikt in 

plaats van "het zijn". Ik bouw voort op deze theorie en beargumenteer dat identiteit een 

kwestie is van het worden, het zijn en erbij horen. Ik bestudeer de rol van identiteits- 

politiek ten opzichte van de heropbouw van de Amazigh identiteit, en hoe deze identiteit in 

verschillende omstandigheden wordt onderhandeld. Dit hoofdstuk laat zien hoe deze 

aspecten (het worden, het zijn en erbij horen) in het liedje op elkaar inwerken en de 

culturele identiteit van Imazighen beïnvloeden. Ik beredeneer dat het lied routes 

weerspiegelt en niet roots. Ik laat zien hoe culturele elementen in het lied een onderdeel 

vormen van de Amazigh cultuur die de Amazigh identiteit mede vormt. Dit hoofdstuk 

benadrukt ook het geheugen als een onmisbaar element in de identiteits (re)constructie, 

omdat het geheugen gebeurtenissen gebruikt uit het verleden om Imazighen te helpen bij 

het begrijpen van hun huidige bestaan, en bij het bouwen van hun toekomst. Ik analyseer de 

muziek van het lied en leg uit hoe dit medium de situatie en emoties van Imazighen 

weerspiegelt.  

Het derde hoofdstuk behandelt de film The City of Wait (2004). Ik bekijk het idee 

van mobiliteit en immobiliteit in de context van Vincent Kaufmann concepten van motility 

en mobiliteit. Ik bestudeer hoe verschillende niveaus van mobiliteit onzekerheid creëren. 

Dit hoofdstuk beschrijft de mobiliteit van de mensen in de film, de mate van mobiliteit van 

verschillende personen en de belemmeringen die de mobiliteit (ver)hinderen. Ik concentreer 

me op het samenvallen tussen wachten en de intentie om mobiel te zijn in de stad 

Alhoceima en zijn cafés. Ik benadruk de verdeling (beeldvorming) tussen mannen en 

vrouwen en de kwestie van (im)mobiliteit in de film. Daarnaast richt ik me op de mobiliteit 

van vrouwen in de film en de rol van de cafés in de (im)mobiliteit van hun bezoekers. Ten 

slotte reflecteer ik op de associatie van het idee van vrijheid met mobiliteit vooral met de 

immigratie naar Europa.  
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In het vierde hoofdstuk analyseer ik de film De Verloren Ezel (1996). Ik gebruik 

hiervoor de psychoanalytische theorie van  Jacques Lacan en Slavoj Žižek over hun 

opvattingen wat betreft verlangen en fantasie. Dit hoofdstuk laat zien dat de ervaring van 

illegale immigratie een eindeloze strijd is van verlangens en fantasieën. Hierna richt ik me 

op de fantasieën van de mogelijke illegale immigranten. Ik ga er vanuit dat de fantasie een 

dubbele rol speelt. Het dient als een mogelijkheid om verlangens te kunnen manifesteren en 

biedt daarnaast bescherming tegen de confrontatie tussen een subject en de Real. Dit 

hoofdstuk laat ook zien het punt waarop de persoon er niet in slaagde om zijn fantasieën te 

benadrukken en hoe dit falen hem/haar beïnvloedt. Ik laat enkele gevolgen zien van illegale 

immigratie voor de Amazigh identiteit. Ik bespreek de handelingen van de filmmaker en 

reflecteer op de implicaties van zijn individuele politieke besluiten voor de hele 

samenleving.   

In het vijfde hoofdstuk maak ik gebruik van Mikhail Bakhtin’s concepten van 

polyphony and dialogism om te beargumenteren dat Amazigh websites ruimtes creëren 

waar verschillende "stemmen" hun uiteenlopende inzichten op onderwerpen (zoals culturele 

identiteit en thuis) die van vitaal belang zijn voor Imazighen om zich te kunnen uiten. Dit 

hoofdstuk laat zien hoe deze websites Imazighen die toegang hebben tot deze sites, 

informeren over en betrekken bij gebeurtenissen die plaatsvinden in het buitenland en het 

Rif gebied. Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk de manier waarop deze sites zich richten op 

het verleden van het Rif gebied en een opening bieden voor het bespreken van zaken zoals 

identiteit en geheugen. Ik kijk ook naar wat de rol van deze discussies is, over het idee van 

thuis en in de opbouw van Amazigh culturele identiteit. Ik sluit dit hoofdstuk af met het 

bestuderen van taal gebruik op deze websites. Er wordt complexe taal online gebruikt 

waarin het idee van thuis weerspiegeld wordt. Daarnaast kijk ik naar de implicaties van dit 

taal systeem voor de Amazigh culturele identiteit.  

In de conclusie geef ik een update over en reflectie op de huidige toestand van 

Imazighen vooral in Noord-Afrika en diaspora. Ik benadruk het belang van het gebruik van 

Amazigh media zoals liedjes, films en websites in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden 

waarin zowel Imazighen als andere gemeenschappen samenwerken, en naar een 

gemeenschappelijke basis zoeken. Het proces van migratie is nog steeds actief onder 

Imazighen van de Rif regio, zowel legaal als illegaal. De productie van Amazigh media is 

stijgende om aan de behoeften van deze groeiende, verspreide en verbeelde gemeenschap te 
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voldoen. Ze creëren mogelijkheden die gedeeltelijk voldoen aan hun behoeften en continue 

ontwikkeling waarin hun identiteiten bloeien.   

Mijn onderzoek biedt een unieke kijk op liedjes, websites en films, gemaakt door 

de Rifian Imazighen in diaspora. Imazighen zijn transnationale burgers geworden. Ze 

creëren evoluerende gemeenschappen die kunnen socialiseren en communiceren. De 

ontstane identiteiten, zoals het geval is met de Amazigh gemeenschap in het buitenland, 

zijn hybride identiteiten die constant in dialoog zijn met historische en sociale 

ontwikkelingen en grotendeels worden geconstrueerd via een spectrum aan verschillende 

media.  

 

 

 


