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Deze rubriek concentreert zich op vergevorderde of recent afgeronde proef-
schriften in Nederland en Vlaanderen. Promovendi of recent gepromoveer-
den vertellen in kort bestek over hun onderzoek aan de hand van een vraag 
die Joas Wagemakers, redacteur van ZemZem, hen heeft gesteld. In dit num-
mer lezen we over het werk van Youssef Azghari, Ellen van de Bovenkamp 
en Caroline Roset.

Over-identificatie jonge Marokkaanse Nederlanders met Marokko funest 
voor integratie
Youssef Azghari doceert aan Avans Hogeschool en is gespecialiseerd in ac-
culturatie, identiteitsvraagstukken, interculturele communicatie en culturele 
diversiteit. Hij is schrijver van Cultuurbepaalde communicatie. Waarden en belan-
gen van passieve en actieve culturen (2005), Aan de slag met diversiteit. Effectief 
communiceren met verschillende culturen (2009), Mijn jihad. Waarom de westerse 
waarden niet botsen met de islam (2011) en Creatief analytisch denken. Omgaan 
met diversiteit in de sociale dienstverlening (2011). In april 2018 promoveerde 
hij aan Tilburg University op zijn proefschrift ‘Participation of young Moroc-
can-Dutch and the role of social workers’.

De laatste tijd is er in de voetballerij veel gesproken over Nederlandse voetballers van 
Marokkaanse afkomst die niet voor het Nederlands elftal uitkomen, maar voor het 
Marokkaanse nationale team. Ajacied Hakim Ziyech is hier een voorbeeld van. Af-
wegingen zoals deze – afgezien van de voetbalspecifieke kanten ervan – komen voor 
bij veel jongvolwassen Nederlanders van Marokkaanse afkomst en hebben natuur-
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lijk veel te maken met identiteit. Welke 
factoren spelen een rol in de identiteits-
vorming van deze groep Nederlanders 
en welke invloed hebben sociaal wer-
kers daarop?

Youssef Azghari: ‘Enkele maan-
den geleden – op de dag dat mos-
lims het Suikerfeest vierden – speel-
de het Marokkaanse elftal op het 
wereldkampioenschap voetbal in 
Rusland zijn eerste wedstrijd tegen 
Iran. Dat zowat de helft van dit elf-
tal bestond uit Marokkaanse spelers 
die in Nederland geboren zijn en bij 
grote clubs spelen, zoals El Ahma-
di bij Feyenoord en Ziyech bij Ajax, 
verbaast me niet. Het is een gevolg 
van een overdreven identificatie 
met hun Marokkaans-islamitische 
achtergrond. Dit geldt ook voor het 
merendeel van de jonge Marokkaanse Nederlanders. Hun eenzijdige identifica-
tie wordt nog eens versterkt doordat ze al jaren met een negatief imago kampen 
en ook regelmatig uitsluiting ervaren, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt. 
Dit voor hen negatieve Nederlandse klimaat heeft onder veel Marokkaanse Ne-
derlanders helaas geleid tot een slachtoffermentaliteit: “Ik kom toch nooit aan 
de bak want ze motten mij niet!”

In de afgelopen decennia zijn de meeste jonge Marokkaanse Nederlan-
ders zich meer thuis gaan voelen bij de Marokkaanse wortels. Deze groep 
van tussen de 15 en 35 jaar oud vormt een derde van de in totaal bijna 

400.000 Marokkanen in Ne-
derland. Dit gevoel, van het 
zich minder thuis voelen in 
Nederland, heeft ervoor ge-
zorgd dat ongeveer de helft 
van de jonge Marokkaanse 
Nederlanders ervan droomt 

om een toekomst in Marokko op te bouwen. De afgelopen jaren heb ik tien-
tallen jonge Marokkaanse Nederlanders ontmoet die in Marokko sneller 
carrière maken dan in Nederland. Aan de andere kant is er ook een margi-
naal deel van de tweede generatie Marokkanen die zich afgelopen jaren als 

Youssef Azghari. Foto: Bert Vredegoor 

Veel jonge Marokkaanse 
Nederlanders maken sneller 
carrière in Marokko
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handlangers bij Islamitische Staat 
(is) hebben gevoegd. Van de paar 
honderd Syriëgangers uit Neder-
land is bijna de helft van Marok-
kaanse afkomst. 

Het niet thuis voelen in Neder-
land is niet alleen het resultaat van 
een falend integratiebeleid, maar 
ook van een toenemend conserva-
tisme onder de Marokkaans-Ne-
derlandse gemeenschap. Nederland 
heeft sinds de komst van de gast-
arbeiders in de jaren zestig een im-
migratiepolitiek gevoerd die haaks 
stond op die van Marokko. Vanaf 
de eerste golven van deze arbeids-
migratie heeft de voormalige ko-
ning Hassan ii Marokkanen in het 
buitenland sterk ontmoedigd te in-
tegreren. Deze alleenheerser wilde 

voorkomen dat zijn buitenlandse onderdanen, die met name in het democrati-
sche Westen nieuwe politieke ideeën opdeden, op termijn voor politieke onrust 
zouden zorgen in Marokko. Bovendien heeft hij het Rifgebergte in het noor-
den van Marokko, waar driekwart van de Marokkanen in Nederland vandaan 
komen, gecriminaliseerd en achtergesteld. Dit heeft nog altijd een negatieve 
impact op de participatie van Marokkanen in Nederland, omdat hun blik on-
voldoende gericht is op het land waar ze leven. Sommigen voelen de drang om 
juist in Marokko hun toekomst op te bouwen en geld te investeren. Dit kan 
leiden tot (r)emigratie. Anderen voelen zich noch in Nederland, noch in Ma-
rokko thuis, waardoor kans op marginalisatie of vertrek naar een ander land op 
de loer liggen.

Door de jarenlange sponsoring van veel Marokkaanse moskeeën door Saoe-
di-Arabië in ruil voor het verspreiden van het wahabisme, de meest rigide vorm 
van de islam, is een deel van de in Nederland geboren Marokkaanse Nederlan-
ders strenger naar de letter van de Koran gaan leven. Dit heeft ervoor gezorgd 
dat het merendeel van deze jongeren in hun dagelijks leven nauwelijks of niet 
omgaat met andersdenkenden. Deze religiositeit komt bijvoorbeeld tot uiting 
in het frequent bezoeken van de moskee, in het dragen van een hoofddoek of 
een baard als een islamitisch symbool of daad, of – last but not least – in het 
moedwillig niet omgaan met niet-moslims. Deze beleving van hun islamitische 

Voorblad van het proefschrift van Youssef Azghari 
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identiteit blijft niet beperkt tot laagopgeleide Marokkaanse Nederlanders, maar 
treft men ook aan bij hoogopgeleiden. 

Dat de eerste tekenen van deze islamisering zich al vanaf eind jaren tachtig 
aandienden, heb ik de afgelopen decennia regelmatig in het publieke domein 
betoogd. Problematisch is het gebrek aan vermogen tot zelfkritiek en gebrek-
kige kennis over de eigen historische en culturele achtergrond onder veel Ma-
rokkaans-Nederlandse studenten. Wat ik nog steeds merk, is dat sommigen de-
zelfde extreme standpunten verkondigen als waar ze islamhaters van betichten. 
Ieder die niet denkt zoals zij, hoort er niet bij. Dit zwart-wit denken belemmert 
hun kansen op succesvolle participatie in Nederland.

Deze observaties die ik al eerder deed, zijn nogmaals bevestigd door mijn 
recent afgeronde promotieonderzoek. Hetzelfde geldt voor mijn waarneming 
dat jonge Marokkaanse Nederlanders zich vaker vastklampen aan hun Ma-
rokkaans-islamitische achtergrond en vaker een sociaal netwerk hebben dat 
beperkt is tot alleen Marokkaanse Nederlanders en/of moslims – beide funest 
voor hun integratie. Natuurlijk heb ik ook kunnen vaststellen dat een deel van 
de jonge Marokkaanse Nederlanders het op veel terreinen, zoals het onderwijs, 
ontzettend goed doet, zelfs beter dan andere niet-westerse migrantengroepen, 
zoals Turken. 

Toch overheerst op basis van dit onderzoek mijn aanbeveling dat we veel 
meer werk moeten maken van het begeleiden van de veelal jonge Marokkaan-

se Nederlanders die het lastig vinden om 
de Marokkaans-islamitische en de Neder-
landse cultuur te verbinden, en soms moeite 
hebben met het leven in een seculiere staat 
waar vooral vrijheid domineert. Daarin zie 
ik een belangrijke rol weggelegd voor soci-
aal werkers. Zij kunnen hen helpen met het 

integratieproces en de identiteitsvorming. De praktijk wijst namelijk uit dat 
ze zich onder druk van familie, vrienden of het publieke debat hetzij isoleren, 
hetzij assimileren. 

Binnen de psychologie heerst de dominante opvatting dat isolatie weliswaar 
negatief is voor de sociale mobiliteit maar positief voor het welbevinden, en dat 
bij assimilatie het omgekeerde het geval is. Uit mijn onderzoek blijkt dat deze 
opvatting geenszins geldt voor deze jonge Marokkaanse Nederlanders. Bij hen 
leidt isolatie tot een beperkt sociaal netwerk en een vermindering van de kans 
op participatie, terwijl assimilatie vaker leidt tot beter presteren en ook zich be-
ter voelen in de Nederlandse maatschappij. Ondanks dat assimileren de sleutel 
tot succes lijkt te zijn, heeft het ook zijn nadelen. Het kan namelijk de afstand 
met de eigen familie en de rijke Marokkaanse cultuur vergroten waardoor inte-

We moeten veel meer 
werk maken van het 
begeleiden
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gratie, het juist combineren van twee culturen, bemoeilijkt wordt en belangrijke 
culturele bagage op termijn verloren gaat. 

Vanwege de keuze voor deze contrasterende strategieën, isoleren of assi-
mileren, die veruit het meeste voorkomen onder Marokkaanse Nederlanders, 
ontstaat binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap een grote kloof 
tussen degenen die extreem goed of juist zeer slecht scoren op essentiële par-
ticipatiedomeinen, zoals onderwijs en werk. Daarom is de grootste uitdaging 
voor deze groep het leren omgaan met meervoudige identiteiten. De Neder-
landse overheid zou extra moeten investeren om hen hierbij te ondersteunen, 
bijvoorbeeld door het ontplooien van nieuwe initiatieven in het sociaal werk 
en op scholen. Dit om te voorkomen dat we straks een gespleten maatschappij 
krijgen. En misschien dat meer spelers van Marokkaanse afkomst dan ook voor 
Oranje kiezen.’

De populariteit van Tariq Ramadan
Ellen van de Bovenkamp is antropoloog en docent aan de afdeling Mid-
den-Oostenstudies van de Universiteit Leiden. Daarnaast coördineert ze de 
Denktank Diversiteit voor de Leiden Islam Academie. Ze promoveerde in de-
cember 2017 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op het proefschrift ‘La 
popularité de Tariq Ramadan au Maroc’.

In het verleden hebben al veel hervormingsgezinde denkers geprobeerd veranderin-
gen teweeg te brengen in de islam. Denk hierbij aan geleerden als de Egyptenaar 
Muhammad Abduh (1849-1905) en de Libanees Rashid Rida (1865-1935), maar 
ook aan Marokkaanse voorbeelden als Taqi al-Din al-Hilali (1893-1987) en Fati-
ma Mernissi (1940-2015). Elk van deze geleerden heeft zijn of haar eigen bijdrage 
geleverd aan de hervorming van de islam in de afgelopen anderhalve eeuw en Tariq 
Ramadan is in zekere zin ook zo iemand. Op welke manier past Tariq Ramadan in 
dit spectrum van hervormingsgezinde denkers en in welke mate kan zijn populariteit 
verklaard worden aan de hand van zijn concrete ideeën?

Ellen van de Bovenkamp: ‘In mijn onderzoek naar de populariteit van Tariq 
Ramadan in Marokko heb ik vooral gekeken naar de receptie van zijn persoon 
en zijn ideeën. Ramadan gaf regelmatig lezingen in Marokko en die waren 
altijd extreem druk bezocht. Het was opvallend dat er soms meer een sfeer van 
een popconcert hing dan van een lezing over de islam. Sowieso is het natuurlijk 
bijzonder dat een Zwitserse intellectueel – die bekend is geworden door zijn 
ideeën over de positie van de islam in Europa – volle zalen trekt in een niet-Eu-
ropees, islamitisch land. 

Ik veronderstelde dat de populariteit van Tariq Ramadan in Marokko ver-
klaard kon worden door frictie tussen islamitische normen en waarden en een 
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geseculariseerde samenleving. Ra-
madan geeft in zijn boeken en le-
zingen concrete voorbeelden van 
de vragen die dat op kan roepen, 
bijvoorbeeld: “Moet ik wel naar dat 
feestje gaan als ik weet dat daar alco-
hol wordt geschonken?” Toch bleek 
tijdens de interviews die ik heb ge-
houden al snel dat dit jongeren niet 
zo bezighoudt. Het speelt zeker wel 
– dat kon je recentelijk ook weer 
zien toen er in Marokko een heftige 
discussie werd gevoerd over hoe je 
je zou moeten kleden op het strand 
– maar het is niet de belangrijkste 
reden voor Ramadans populariteit. 
Die heeft veel meer te maken met 
de politieke context in Frankrijk en 
in Marokko. 

Marokkanen volgen op de voet 
wat er gebeurt in Frankrijk omdat ze er familie hebben wonen of kinderen 
hebben studeren en omdat het land op allerlei manieren nauw met Marokko 
is verbonden. Frankrijk is een van de Europese landen waar islamofobie heel 
openlijk wordt geuit – nog veel sterker dan in Nederland. Uiteraard baart dit 

veel mensen zorgen. Voor Franse moslims is het 
frustrerend dat ze nauwelijks invloed uit kun-
nen oefenen op het debat, omdat de mainstream 
media hen geen stem geven, en Marokkanen 
hebben natuurlijk al helemaal geen toegang tot 
dit debat, terwijl ze er wel door worden geraakt. 
Daarom vonden ze het fantastisch dat Tariq Ra-
madan zich uitspreekt tegen deze islamofobie en 
dat doet op een manier waarin zij zich kunnen 
herkennen. De sterstatus die hij heeft dankzij de 

televisiedebatten in Frankrijk waarin hij er telkens in slaagde zijn opponenten 
van repliek te dienen, speelt een centrale rol in zijn populariteit in Marokko. 
Dat overstijgt het religieuze aspect.

Dit bleek bijvoorbeeld duidelijk uit de ontmoeting die ik had met een stu-
dent die in het organisatiecomité zat van een van Ramadans lezingen in Ma-
rokko en die zichzelf omschrijft als agnost: hij is niet geïnteresseerd in Tariq 

Ellen van de Bovenkamp. Foto: LaPeet

Ze vonden het 
fantastisch dat 
Ramadan zich 
uitspreekt tegen 
islamofobie
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Ramadans ideeën over de islam, maar vindt hem inspirerend als opiniemaker 
en eloquente mediaster, die het in televisiedebatten wint van prominente Franse 
politici en journalisten. 

Ook uit andere gesprekken met jongeren, die veelal wel praktiserende mos-
lims waren, bleek dat dit islamitische aspect niet de boventoon voert. Jongeren 
die echt heel serieus met de islam bezig zijn, zoals bijvoorbeeld de studenten 
van het islamitische opleidingsinstituut Dar al-Hadith al-Islamiyya, geven aan 
dat Tariq Ramadan niet erg vernieuwend is, maar dat zijn stem in de huidige 
sociale en politieke context wel heel belangrijk is. Net als vrijwel al mijn andere 
respondenten kenden zij Tariq Ramadan alleen van Facebook en YouTube en 
van de bijeenkomsten in Marokko. Bijna niemand leest zijn boeken, omdat het 
niveau van zijn Frans te hoog voor hen is. 

Tariq Ramadan wordt vanwege dit alles niet zozeer gezien als iemand wiens 
denken over de islam in een bredere traditie van filosofen en islamgeleerden kan 
worden geplaatst, maar vooral als een belangrijke intellectueel die opkomt voor 
moslims. Hij wordt gezien als iemand die op een concrete manier laat zien hoe 
je trouw kunt zijn aan de islamitische leefregels door er een moderne invulling 
aan te geven, en tegelijkertijd een succesvolle kosmopolitische burger kunt zijn. 
In mijn proefschrift pleit ik er dan ook voor om niet te veel met een “islamiti-
sche” bril naar moslims te kijken: dit draagt bij aan de essentialisering en pro-

De boeken van Tariq Ramadan in een Marokkaanse boekwinkel. Foto: Ellen van de Bovenkamp
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blematisering van alles wat islamitisch is, terwijl veel ontwikkelingen complexer 
zijn en meer aspecten kennen dan je op het eerste gezicht zou vermoeden.’

Het Darfur-Arabisch: het zoveelste Arabische dialect?
Caroline Roset is docent Arabisch aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is 
in mei 2018 aan dezelfde universiteit gepromoveerd op ‘A Grammar of Darfur 
Arabic’. Haar proefschrift is gratis online te raadplegen en te downloaden, of te 
bestellen via lotpublications.nl.

In de Arabische wereld bestaat de voor Nederlandssprekenden nogal ongewone situatie 
van diglossie: twee varianten van één taal, waarbij de ene – het Standaardarabisch 
(fusha) – gebruikt wordt in formele situaties en in de meeste teksten terwijl de andere 
– het lokale dialect (ammiyya) – vooral gesproken wordt in informele situaties. Elk 
van de dialecten in de Arabische wereld is natuurlijk beïnvloed door andere talen die 
bestonden toen het Arabisch daar kwam of die daar nog steeds bestaan (Berber, Kop-
tisch, Perzisch, enzovoorts). Is het Arabisch dat gesproken wordt in Darfur gewoon het 
zoveelste Arabische dialect of is er echt sprake van een geheel andersoortig Arabisch?

Caroline Roset: ‘Het Arabisch dat in Darfur (West-Soedan) wordt gespro-
ken, is zeker een van de vele verschillende gesproken varianten van het Ara-
bisch. Maar het is zo sterk beïnvloed door de lokale Afrikaanse talen die ook 
in Darfur worden gesproken, dat het op alle taalkundige vlakken behoorlijk 
afwijkt van de meeste andere Arabische dialecten. 

Wat je op het eerste gezicht – of beter gezegd op het eerste oor – opvalt 
aan het Darfur-Arabisch is de uitspraak. 
Al die typisch Arabisch keelklanken wor-
den door elkaar gehaald, vervangen of zelfs 
helemaal weggelaten. Daardoor klinkt het 
niet Arabisch. Het Darfur-Arabische ba-
dabu, bijvoorbeeld, betekent “zij slachten”, 
yadhbahuna in het Standaardarabisch. 

Veel Arabieren die niet uit Darfur komen verstaan het daarom vaak niet of 
herkennen het zelfs niet eens als Arabisch en bestempelen het daardoor snel 
als “geen Arabisch”.

Verder komen er natuurlijk leenwoorden uit Afrikaanse talen voor in 
het Darfur-Arabisch, en ook de zinsvolgorde en de manier waarop woorden 
worden vervoegd en verbogen, verschillen van andere Arabische spreektalen. 
Denk bijvoorbeeld aan “jij”, waar je in het Nederlands één woord voor hebt, 
maar waar je in het Standaardarabisch en de meeste dialecten een mannelij-
ke en een vrouwelijke vorm voor hebt, respectievelijk anta en anti. Die twee 
vormen komen in het Darfur-Arabisch ook voor, maar of je het nou tegen 

Kijk niet te veel met 
een ‘islamitische’ bril 
naar moslims
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een vrouw of een man hebt, het maakt niet uit voor welke vorm je kiest. Zo 
ben ikzelf wel eens met anta aangesproken of er werd naar mij verwezen 
met hu, “hij”. Hetzelfde geldt voor werkwoorden. Bijvoorbeeld gālat, dat in 
Khartoem “zij zei” betekent, kan in Darfur “hij zei” betekenen. Er wordt dus 
geen onderscheid gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke woorden, terwijl 
dat geslachtsonderscheid in de meeste varianten van het Arabisch juist ver is 
doorgevoerd.

Een belangrijk sociolinguïstisch aspect van het Arabisch dat in Darfur wordt 
gesproken is dat veel Darfuri’s niet of nauwelijks naar school gaan. Dat speelt op 
meer plekken in de Arabische 
wereld, maar met name in de 
Sahel, de brede ondergrens van 
de Arabische wereld waar Dar-
fur ook in ligt. Het percentage 
analfabeten in Darfur neemt af, 
maar mijn informanten van boven de vijftig jaar konden niet of nauwelijks 
lezen en schrijven. Daardoor speelt het Standaardarabisch, dat Arabieren op 
school leren, geen grote rol. Je zou zelfs kunnen stellen dat die typische diglos-

Caroline Roset tijdens de verdediging van haar proefschrift

Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen mannelijke 
en vrouwelijke woorden
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sie van Standaardarabisch enerzijds en een Arabisch dialect anderzijds, waar de 
Arabische wereld door wordt gekenmerkt, niet opgaat voor Darfur. 

Die lokale – vooral Nilo-Saharaanse – Afrikaanse talen spelen wel een be-
langrijke rol. Veel Darfuri’s hebben zo’n Afrikaanse taal als moedertaal. Het 
zou waarschijnlijk goed zijn voor het conflictueuze Darfur als de welvaart zou 

toenemen en meer Darfuri’s naar school 
zouden gaan. Maar dat laatste zou 
waarschijnlijk wel betekenen dat die 
Afrikaanse talen verder bedreigd zou-
den worden. Dat zijn namelijk vooral 
gesproken talen, waar in Soedan door-
gaans op neer wordt gekeken.

Verder lijkt het Darfur-Arabisch erg op het Arabisch zoals het in het aan-
grenzende Tsjaad wordt gesproken. Het Tsjadisch-Arabisch is al (grondig) be-
schreven door voornamelijk Franse arabisten. Dat die twee taalvarianten zo op 

Wat meteen opvalt aan 
het Darfur-Arabisch is 
de uitspraak

Darfur op de kaart van Sudan. Bron: Wikimedia Commons



95

proefschriften

elkaar lijken is niet verbazingwekkend, want Darfur heeft op etnisch, cultureel 
en historisch gebied veel meer met Tsjaad gemeen dan met Khartoem, waar 
Darfur staatkundig onder valt. Bovendien schijnen Darfuri’s tot op de dag van 
vandaag makkelijk naar Tsjaad te kunnen reizen en andersom. In die zin is het 
Darfur-Arabisch dus niet “het zoveelste Arabische dialect”, want het lijkt zo op 
Tsjadisch-Arabisch dat je het als één en hetzelfde Arabische dialect zou kunnen 
beschouwen, onder arabisten West Sudanic genoemd.

Dus ja: Darfur-Arabisch is het zoveelste Arabische dialect, met de bijzon-
derheid dat het op alle taalkundige gebieden behoorlijk van de andere Arabi-
sche spreektalen afwijkt, ook wat betreft de sociolinguïstische situatie. En nee: 
het is niet het zoveelste Arabische dialect, want het lijkt zeer veel op het al 
bekende Tsjadisch-Arabisch.’


