
Activisme, feminisme en islam





AUP

Activisme, feminisme en islam

Stemmen van Marokkaanse en Marokkaans-
Nederlandse vrouwen

Onder redactie van
Marjo Buitelaar, Moha Ennaji, Fatima Sadiqi en Karen Vintges



Redactie-assistent: Dorieke Molenaar

Omslagillustratie: Forged Iron Cooperative. ARFEDEC (Association de Rechercher 
pour le Development et la Cooperation). Tetouan, Maroc, 2008
© Andreu, Núria

Ontwerp omslag: Suzan Beĳ er grafĳ isch ontwerp, Amersfoort
Ontwerp binnenwerk: Crius Group, Hulshout

isbn 978 90 8964 603 3
e-isbn 978 90 4852 229 3 (pdf)
doi 10.5117/9789089646033
nur 740

© Marjo Buitelaar, Moha Ennaji, Fatima Sadiqi & Karen Vintges / Amsterdam 
University Press B.V., Amsterdam 2018

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wĳ ze, hetzĳ  elektronisch, mechanisch, door fotoko-
pieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelĳ ke 
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond 
van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals 
gewĳ zigd bĳ  het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 
1912, dient men de daarvoor wettelĳ k verschuldigde vergoedingen te voldoen 
aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het 
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en 
andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de 
uitgever te wenden.



 Inhoudsopgave

Woord van dank  9

Inleiding  11
Marjo Buitelaar, Moha Ennaji, Fatima Sadiqi 
en Karen Vintges

Deel 1  Feminismen in Marokko in verleden 
en heden: inventarisatie en evaluatie

1 De meerstemmigheid van Marokkaans feminisme  33
Moha Ennaji en Fatima Sadiqi

2 Vrouwen en de politiek van hervormingen in Marokko  59
Souad Eddouada

3 De 20 Februari-beweging  73
Rachid Touhtou

Deel 2  Meerstemmig feminisme: ideeën en 
perspectieven

4 Islamitisch feminisme in Marokko  85
Merieme Yafout

5 De dekolonisering van het feminisme  103
De erfenis van Fatima Mernissi

Raja Rhouni



6 Diva’s, ‘dwazen’ en ‘actie-chicks’  123
Portretten van vrouwen in Marokkaanse fĳ ilms in het 
tĳ dperk van globalisering

Valérie K. Orlando

7 Vrouwelĳ ke heiligen in Marokko  141
Oude praktĳ ken en nieuwe perspectieven

Aziza Ouguir

Deel 3  Vormen van alledaags feminisme 
onder Marokkaans-Nederlandse 
vrouwen

8 ‘Het water van Nederland gedronken’  161
Agency en verbondenheid in het levensverhaal van een 
Marokkaans-Nederlandse migrantendochter

Marjo Buitelaar

9 ‘Ik ben gewoon van de wereld’  183
Stemmen van Marokkaans-Nederlandse vrouwen

Roosmarĳ n van Woerden en Anna van Gelder

10 Sprekend over de dood  207
Veranderende houdingen ten aanzien van 
begrafenisrituelen onder Nederlandse Marokkanen

Khadĳ a Kadrouch-Outmany

Tot slot

11 Feminisme versus neoliberalisme  235
Stemmen van Marokkaanse en Marokkaans-Nederlandse 
vrouwen

Karen Vintges



Woordenlĳ st  255

Afkortingen  257

Over de auteurs  259

Register  263





 9

 Woord van dank

Dit boek is de uitkomst van een gezamenlĳ k onderzoeksproject 
van wetenschappers uit Marokko en Nederland. We zĳ n verheugd 
om het resultaat nu in de vorm van een bundel voor een Neder-
lands publiek te kunnen presenteren. De bundel bevat onder 
meer een aantal artikelen over de stemmen van Marokkaans-
Nederlandse vrouwen. Ook zĳ n – in bewerkte vorm – een aantal 
artikelen opgenomen over de diverse stemmen van vrouwen 
in Marokko die verschenen in een Engelstalig boek, getiteld 
Moroccan Feminist Discourses: New Perspectives (2016).

We danken de vele instituten, collega’s en organisaties die 
ons onderzoeksproject ondersteunden. Met name zĳ n we dank 
verschuldigd aan NWO voor de fĳ inanciering van ons onder-
zoeksproject Women and Islam: New Perspectives, in het kader 
van het overkoepelende NWO-programma Cultural Dynamics. 
Deelnemers in dit project waren Marjo Buitelaar en Karen 
Vintges, de Marokkaanse partners Moha Ennaji and Fatima 
Sadiqi en de PhD studenten Fatima Ballah and Aziza Ouguir. 
Als extra promotoren waren ook Ruud Peters and Hetty Zock 
betrokken in het project.

Instituties die ons hierbĳ  ondersteunden waren de Universiteit 
van Amsterdam, de Afdeling Filosofĳie en de onderzoeksschool 
ASCA van de UvA, als ook de Faculteit Godgeleerdheid & 
Godsdienstwetenschap van de Rĳ ksuniversiteit Groningen, 
en de Nederlandse Interuniversitaire Onderzoeksschool voor 
Islamstudies (NISIS).

Van de vele collega’s die ons met raad en daad terzĳ de stonden 
noemen we graag:

Paul Aarts, Abderrahman Aissati, Margot Badran, Roosmarĳ n 
van Woerden, Asma Barlas, Edien Bartels, Marriëtte van Beek, 
Sarah Bracke, Nathal Dessing, Petra de Bruĳ n, Ireen Dubel, Souad 
Eddouada, Anja van Heelsum, Lenie Jansen, Willy Jansen, Yolande 
Jansen, Mariwan Kanie, Norah Karrouche, Annemarie Korte, 
Fouad Laroui, Michiel Leezenberg, Ziba Mir-Hosseini, Annelies 
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Moors, Thĳ l Sunier, Irena Rosenthal, Merieme Yafout en Gerard 
Wiegers.

Veel dank gaat ook uit naar de organisaties Al Nisa – in het 
bĳ zonder naar Ceylan Weber en Leyla Çakir; naar de Marok-
kaanse Vrouwen Vereniging Nederland – in het bĳ zonder naar 
Ikram Chiddi. Naar het Project Zina/De Balie – speciaal naar Elly 
Ludenhofff; naar het NIMAR-instituut, in het bĳ zonder naar Jan 
Hoogland en Cynthia Plette.

Voor hun input bedanken we voorts Leila Abuzeid, Asis Aynan, 
Heidi Dorudi, Mariam el Maslouh, Rajae el Mouhandiz, Khadĳ a 
El Mourabet, Bregtje van der Haak en Warna Oosterbaan.

Speciale dank ook aan Nuria Andreu voor haar productie in 
samenwerking met het onderzoeksteam van de documentaire 
Vrouwen en islam: nieuwe perspectieven. Marokko 2013 (https://
www.youtube.com/watch?v=h4OoQlNDKkE) / in het Engels: 
Women and Islam: New Perspectives. Morocco 2013 (https://www.
youtube.com/watch?v=Fbj5-pTQ7aw)

Voor hun organisatorische ondersteuning bedanken we 
graag Agaath Homminga, Cilia ter Horst, Carla Hoekendĳ k, Eloe 
Kingma, Hotze Mulder, Benjamin Rous, Lenny Vos.

En tot slot bedanken we Dorieke Molenaar als onze onmisbare 
redactie-assistent, en onze uitgever Saskia Gieling voor haar niet 
aflatende steun voor dit boekproject.

Noot van de redactie: waar het Engelse citaten betreft hebben 
we ervoor gekozen om die in het Nederlands te vertalen, met 
daarachter een verwĳ zing naar het Engelse origineel.
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 Inleiding
Marjo Buitelaar, Moha Ennaji, Fatima Sadiqi 
en Karen Vintges

In Marokko heeft sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw 
feministisch activisme een snelle groei doorgemaakt. In de 
afgelopen drie decennia zĳ n er talrĳ ke Marokkaanse vrou-
wenorganisaties opgekomen die regionaal dan wel nationaal 
aanzienlĳ ke invloed hebben. Met dit boek willen wĳ  publieke 
en wetenschappelĳ ke discussies stimuleren waarin de stem-
men van Marokkaanse en Marokkaans-Nederlandse vrouwen 
naar voren komen. Eerder verscheen onder onze redactie een 
Engelstalige bundel, Moroccan Feminisms: New Perspectives 
(2016) waarin de diverse feministische stromingen in Marokko 
centraal stonden. Enkele artikelen uit die bundel zĳ n in bewerkte 
vorm hier opgenomen. Daarnaast komen in de hier voorliggende 
bundel ook de visies en ervaringen van Marokkaanse vrouwen in 
Nederland aan bod. Het resultaat is een boek waarin verschillende 
stromingen van vrouwen-activisme aan de orde komen die zich 
specifĳiek inzetten voor een verbetering van de positie van Marok-
kaanse en Marokkaans-Nederlandse vrouwen. Centraal staan 
de uiteenlopende praktĳ ken van activisten, hun agency en het 
vocabulaire dat ze gebruiken om hun strĳ d voor empowerment 
van vrouwen kracht bĳ  te zetten.1

Marokkaanse vrouwen stellen tegenwoordig openlĳ k de onge-
lĳ ke behandeling van vrouwen voor de wet ter discussie en ook 
dagen ze al dan niet in de wet vastgelegde handelswĳ zen uit die 
van oudsher als islamitisch worden beschouwd. Daartoe richten 

1 Het begrip ‘agency’ staat voor zelfbepaling; het vermogen van mensen om 
hun leven zelf vorm te geven en invloed uit te oefenen op hun omgeving door hun 
handelen. Het begrip ‘empowerment’ betekent letterlĳ k iemand macht verlenen. We 
laten beide begrippen hier en in het vervolg onvertaald, omdat zĳ  in de Nederlandse 
taal ingeburgerd zĳ n geraakt.
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sommige vrouwenorganisaties zich specifĳ iek op het islamitische 
erfgoed om eigen interpretatie van religieuze bronnen en houding 
ten aanzien van lokale tradities met betrekking tot de positie 
van vrouwen te formuleren. Door zich culturele en/of religieuze 
tradities toe te eigenen dan wel uit te dagen, eisen deze Marok-
kaanse moslimvrouwen, zowel individueel als in georganiseerd 
verband, verschillende vormen van volwaardig burgerschap op 
en claimen ze zeggenschap over hun eigen leven en identiteit. 
Andere stromingen binnen de Marokkaanse vrouwenbeweging 
staan op het standpunt dat vrouwenorganisaties niet op religie 
gebaseerd dienen te zĳ n en zĳ n seculier, of secularistisch, van 
aard. Het feminisme in Marokko is dus meerstemmig van karak-
ter, zodat het correcter is om van ‘Marokkaanse feminismen’ te 
spreken dan van ‘het Marokkaans feminisme’.

In dit boek maken we de balans op van de manieren waarop 
de verschillende varianten van activisme en feminisme integraal 
onderdeel uitmaken van de huidige Marokkaanse samenleving. 
Daarbĳ  komt ook aan bod komt hoe ontwikkelingen in Marokko 
zich in dit opzicht verhouden tot die in Nederland. Marokko wordt 
gekenmerkt door een aanzienlĳ ke linguïstische en culturele 
verscheidenheid. Er wordt zowel Berbers, Arabisch, Frans als 
Spaans gesproken. Naast meertalig is Marokko ook multicultureel 
in die zin dat verschillende culturele identifĳ icaties naast elkaar 
bestaan, zoals de Arabisch-islamitische en de Berber-identiteit. 
De voormalige Joodse bevolking is sinds 1967 vrĳ wel geheel ge-
emigreerd naar Israël, Frankrĳ k of Noord-Amerika. De meertalige 
en multiculturele aspecten van het land kleuren uiteraard ook 
Marokkaanse vormen van feminisme. Het lukt de verschillende 
stromingen soms wel, dan weer niet om deze verschillen achter 
zich te laten in de door hen gedeelde strĳ d om de positie van 
vrouwen te verbeteren.

Zowel individueel als in onderlinge samenwerkingsverbanden 
hebben de uiteenlopende stromingen een cruciale bĳ drage ge-
leverd aan belangrĳ ke maatschappelĳ ke veranderingen, zoals 
de hervorming van het familierecht in 2004 (zie Sadiqi en En-
naji, 2006). Seculiere vrouwengroepen schaarden zich achter 
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de progressieve en democratische krachten, terwĳ l islamitisch 
geïnspireerde feministen zich aansloten bĳ  de islamistische 
PJD (Parti de la Justice et du Développement, ‘Partĳ  voor recht-
vaardigheid en ontwikkeling’), die later belangrĳ ke sociale en 
politieke winst boekte en veel zetels veroverde in het parlement 
en in de regering. De uiteenlopende vrouwenbewegingen hebben 
bĳ gedragen aan een dialoog tussen seculiere en islamitische 
politieke stromingen in het land. Ook heeft de feministische 
beweging de politieke geschiedenis van Marokko ingrĳ pend 
veranderd. De hervormingen binnen het familierecht, waardoor 
de huidige wet meer rechten voor de vrouw en gendergelĳ kheid 
waarborgt, hebben een grote impact op een sterk religieus en 
patriarchaal land als Marokko. Het familierecht is een gevoelig 
speerpunt van maatschappelĳ ke discussies over modernisering 
van Marokko met respect voor de eigen traditie. In overeenstem-
ming hiermee houden de meeste stromingen in de Marokkaanse 
feministische beweging dan ook rekening met het culturele 
erfgoed van Marokko.

In tegenstelling tot Libië en Egypte heeft Marokko in 2011 en 
de jaren erna geen revolte doorgemaakt. Toch is de zogenoemde 
Arabische Lente niet onopgemerkt aan het land voorbĳ gegaan. 
In een tiental steden zĳ n onder aanvoering van de zogenaamde 
20 Februari-beweging duizenden demonstranten de straat opge-
gaan om een einde aan corruptie en grotere sociale rechtvaardig-
heid en radicale democratie op te eisen. Deze sociale beweging 
liet blĳ ken dat ze genoeg had van het heersende autoritaire 
politieke systeem dat de belangen van een beperkt, bevoorrecht 
deel van de bevolking diende, maar zich nauwelĳ ks inspant 
voor andere groepen. Vrouwen met verschillende religieuze 
en politieke achtergrond namen in groten getale deel aan de 
protesten; opvallend was hoe vrouwen en mannen gezamenlĳ k 
optrokken om maatschappelĳ ke en politieke veranderingen op te 
eisen. Een dergelĳ ke publiekelĳ k gemengd optreden van mannen 
en vrouwen was tot op dat moment in Marokko uniek. Koning 
Mohammed vi reageerde op 9 maart 2011 door enkele maatschap-
pelĳ ke hervormingen en een aantal grondwetshervormingen 
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toe te zeggen. Bĳ  de parlementsverkiezingen in november van 
hetzelfde jaar won de gematigde islamistische partĳ  pjd de 
meerderheid van de zetels, hetgeen een nederlaag betekende 
voor de traditionele partĳ en die alle sterke banden hebben met 
de monarchie.

De vreedzame overgang naar een pjd-geleide regering werd 
gemarkeerd door pogingen om een beeld uit te dragen van een 
moderne en gematigde islam die de vrouwenrechten eerbiedigt. 
De regering zegde toe de nieuwe grondwet in te voeren en de 
politieke participatie van vrouwen te vergroten. Desondanks zat 
er in het eerste kabinet van premier Abdelilah Benkirane slechts 
één vrouwelĳ ke minister, Bassima Hakkaoui. In de gewĳ zigde 
regering van 2012 traden meer vrouwen tot het kabinet toe, 
van wie de meesten als onderminister of staatssecretaris met 
verantwoordelĳ kheid voor een specifĳ iek departement. Bassima 
Hakkaoui bleef minister van her ministerie ‘Solidariteit, de Vrouw, 
het Gezin en Sociale Ontwikkeling’. Soumiya Benkhaldoun werd 
Ministre Déléguée voor hoger onderwĳ s. Drie progressieve 
vrouwen, die anders dan de eerdergenoemde bewindsvrouwen 
geen hoofddoek dragen, kregen de leiding over respectievelĳ k het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, van Mĳ nen en van Milieu; 
al deze vrouwen waren Ministre Déléguée, wat gelĳ k staat aan 
staatssecretaris, terwĳ l in de regering van voor de Arabische 
Lente (van 2007 tot 2011) nog zeven vrouwelĳ ke ministers zaten.

Deze afname van het aantal bewindsvrouwen heeft tot onrust 
geleid onder seculier-progressieve activisten; zĳ  zien het als 
een stap terug. Tegelĳ kertĳ d zĳ n er via het quotasysteem voor 
vrouwen en jongeren wel meer vrouwelĳ ke parlementsleden: de 
grondwet van 2011 stipuleert dat 10% van de zetels bestemd is 
voor vrouwen en 10% voor jongeren, om zo hun politieke parti-
cipatie en vertegenwoordiging in het parlement en de regering 
te stimuleren. Als gevolg van deze maatregel zaten er na de 
parlementsverkiezingen van 2011 in totaal 68 vrouwen in het 
parlement.

Deze stap, hoe bescheiden hĳ  ook mag lĳ ken, is een indicatie 
van de nieuwe kansen die vrouwen als gevolg van de Arabische 
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Lente hebben: de staat zou het simpelweg nooit hebben goed-
gekeurd dat zo’n groot aantal vrouwen in het parlement was 
gekomen indien de druk niet zo groot was geweest.

Marokkaans feminisme als voorbeeld voor regionale 
ontwikkelingen?

In Marokko zĳ n meer vrouwen dan mannen slachtofffer van 
sociale uitsluiting; hun armoede is duidelĳ k zichtbaar op het 
platteland en in de arme wĳ ken van de steden. Zo is er in het 
straatbeeld van Marokkaanse steden een stĳ gend aantal bede-
lende vrouwen waar te nemen, doorgaans weduwen, gescheiden 
of zieke vrouwen, en vrouwen met een groot aantal kinderen. 
Verder beletten culturele obstakels en patriarchale tradities, 
analfabetisme en gebrek aan informatie veel vrouwen aanspraak 
te maken op hun rechten, of aangifte te doen bĳ  de politie van een 
misdrĳ f, zoals verkrachting, kindermisbruik, seksuele uitbuiting 
en huiselĳ k geweld.

Steeds vaker echter slagen vrouwenorganisaties er in om 
maatschappelĳ ke partĳ en te doordringen van het belang van de 
deelname van vrouwen aan de economische, sociale en culturele 
ontwikkeling. Desondanks zĳ n verdere stappen ter bescherming 
van vrouwenrechten nog altĳ d hard nodig. Onderwĳ s en een 
(vak)opleiding zĳ n belangrĳ k voor vrouwen om hun rechten 
en belangen te kunnen beschermen, hun eigen weg te kunnen 
bepalen, als ook een bĳ drage te kunnen leveren aan de Marok-
kaanse samenleving. Gedeeld uitgangspunt van Marokkaanse 
vrouwenorganisaties is dat de ontwikkeling van de samenleving 
alleen tot stand kan worden gebracht als vrouwen actief worden 
betrokken in het groei- en democratiseringsproces.

Wat Marokkaanse ontwikkelingen op het gebied van feminis-
tisch activisme met name interessant maakt, is dat het vooral 
interne factoren zĳ n geweest die een belangrĳ ke rol hebben 
gespeeld bĳ  de vorming van dit activisme en de politieke partici-
patie van vrouwen. Zo is het bĳ voorbeeld interessant om ons af te 
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vragen of de samenwerking tussen de verschillende stromingen 
binnen het feminisme in het verleden ook toekomstige coalities 
in Marokko en in de ruimere regio zou kunnen inspireren. Hoe 
zou zo’n toekomstig meerstemmig feminisme eruit kunnen zien 
in het Midden-Oosten en Noord-Afrika?

Noord-Afrikaanse vrouwen zĳ n niet langer onzichtbaar 
in de publieke sfeer. Het zĳ n vrouwen-activisten die gelĳ ke 
rechten en volledig burgerschap opeisen. Interessant aan de 
20 Februari-beweging en de protestbeweging in het Marokkaanse 
Rifgebied die in 2017 sterk is opgekomen, is de tendens dat voor 
een nieuwe generatie feministen de strĳ d voor de rechten van 
vrouwen onlosmakelĳ k is verbonden met de strĳ d voor andere 
dimensies van volledig burgerschap. Vrouwenorganisaties in de 
regio hebben eisen gesteld aan hun respectieve regeringen en 
parlementen en de vn-commissie over de positie van de vrouw 
onder druk gezet om de genderrollen radicaal te veranderen. 
Dezelfde activisten zetten de strĳ d voort tegen andere vormen 
van geweld en discriminatie. Ze laten in allerlei zaken van zich 
horen om vrouwen meer rechten te geven en van hun samenle-
ving een pluralistische democratie te maken.

Marokkaanse vrouwen in Nederland en transnationale 
relaties met Marokko

In diverse hoofdstukken in deze bundel komen overeenkomsten 
en verschillen naar voren in zowel de thema’s die Marokkaanse 
vrouwen als Marokkaans-Nederlandse vrouwen centraal stellen 
om hun positie te verbeteren alsook in hun strategieën om deze 
idealen te realiseren. Het samenbrengen van artikelen over 
Marokkaanse vrouwen in Marokko en Nederlandse vrouwen 
met een Marokkaanse migratie-achtergrond biedt ook zicht op 
parallelle ontwikkelingen in hun activisme en feminisme. Een 
van de centrale betooglĳ nen die door het gehele boek lopen en 
met name in het deel over Marokkaans-Nederlandse vrouwen, 
betreft de noodzaak om ontwikkelingen niet alleen op lokaal 
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niveau te bestuderen, maar oog te hebben voor de transnationale 
en internationale dynamiek in de analyse van activisme dat inzet 
op de positieverbetering van vrouwen. Het aan de kaak stellen 
in Nederland van blootstelling van met name Marokkaans- en 
Turks-Nederlandse jonge vrouwen op internet aan scheldwoorden 
als ‘kechba’, straattaal voor ‘hoer’, is hier een duidelĳ k voorbeeld 
van; de kritiek op dergelĳ ke seksistische internet-exposure kan 
niet los gezien worden van de wereldwĳ de #MeToo-beweging.

Tegelĳ kertĳ d spelen ook specifĳ iek lokale factoren een rol. 
Twee onderling verweven lokale factoren zĳ n van invloed op 
hoe de agency van Marokkaanse vrouwen specifĳiek in Nederland 
uitgedaagd wordt in hun streven de eigen positie in de samenle-
ving te bepalen en hun idealen van gelĳ kheid en emancipatie te 
realiseren; ten eerste de migratiegeschiedenis van Marokkanen 
naar Nederland en ten tweede de dominante Nederlandse visie op 
de islam en op moslims. Economische migratie van Marokkaanse 
mannen naar Nederland kwam in de jaren zestig van de vorige 
eeuw op gang. Aanvankelĳ k gingen zowel de migranten zelf als 
Nederlanders ervan uit dat het verblĳ f van deze zogenaamde 
‘gastarbeiders’ tĳ delĳ k zou zĳ n. Nadat begin jaren zeventig 
gezinshereniging op gang kwam en er steeds meer Marokkaanse 
kinderen in Nederland werden geboren, werd langzaamaan 
duidelĳ k dat de migratie een blĳ vend karakter had.

Nu is migratie per defĳ initie een onderneming waarin agency 
voorop staat: migranten laten hun vertrouwde leven achter om 
zich elders te vestigen met de bedoeling het lot van zichzelf en 
hun familie te verbeteren. Migrantenkinderen worden van huis 
uit dan ook enorm gestimuleerd om hogerop te klimmen op 
de sociale ladder. Dit verklaart waarom zĳ  vaak streven naar 
prestigieuze beroepen zoals rechter, advocaat of arts. Tegelĳ -
kertĳ d ontberen laagopgeleide migranten zoals de Marokkaanse 
‘gastarbeiders’ destĳ ds de specifĳ ieke kennis en vaardigheden 
om hun kinderen adequaat te begeleiden in hun schoolcarrière. 
Migrantenkinderen leren daarom al vroeg om zelf beslissingen te 
nemen en strategieën te ontwikkelen om hun eigen pad te vinden 
in de nieuwe samenleving, waarmee zeker de eerste generatie 
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nakomelingen van migranten al snel vertrouwder waren dan 
hun ouders.

De eigen relatieve onbekendheid met in dit geval de Neder-
landse samenleving, maakt dat migrantenouders enerzĳ ds dan 
wel vooruitstrevend zĳ n in het benutten van kansen om hun 
economische situatie te verbeteren, maar dat zĳ  anderzĳ ds in 
hun gedrag en zienswĳ zen juist vaak conservatief zĳ n. Minder 
vertrouwd met de ontvangende samenleving richten zĳ  zich in 
cultureel en sociaal opzicht vooral op de manier van leven in 
het land van herkomst. Terwĳ l zĳ  trots zĳ n op kinderen die het 
maken in de nieuwe samenleving, houden velen toch ook hun 
hart vast dat hun kinderen zich in cultureel en sociaal opzicht 
steeds meer zullen identifĳ iceren met het land van vestiging.

Migrantenkinderen zien zichzelf dan ook geconfronteerd met 
een paradoxale opdracht die hun ouders hen – vaak impliciet – 
meegeven: aan de ene kant worden zĳ  verondersteld hun vleugels 
uit te slaan en de nagestreefde sociale mobiliteit waar te maken, 
aan de andere kant wordt van hen verwacht trouw te blĳ ven 
aan de cultuur van hun ouders. Zonder dat zĳ  zich daar sterk 
van bewust zĳ n, verkleurt en verstart bovendien het beeld dat 
ouders koesteren van de ‘eigen’ cultuur: ontwikkelingen in het 
land van herkomst maken zĳ  immers slechts op afstand mee, en 
heimwee maakt dat herinneringen aan het leven in het land van 
herkomst geromantiseerd raken.

Vooral voor migrantendochters kan de paradoxale opdracht 
om zich te ontwikkelen en tegelĳ kertĳ d zich te gedragen als 
voorbeeldige Marokkaanse vrouwen spanningen opleveren. In 
veel culturen, zo ook in het Midden-Oosten, wordt de positie 
en de reputatie van vrouwen symbolische waarde toegekend 
als ‘hoedsters’ van de eigen cultuur, omdat zĳ  in veel gevallen 
traditioneel de voornaamste opvoeders zĳ n. Met name in tĳ den 
van grote culturele verandering krĳ gt het gepaste gedrag van 
vrouwen dan ook veel nadruk (Moghadam, 2003: p. 105). Uit 
onderzoek blĳ kt dat met name migrantengemeenschappen die 
van huis uit grote waarde hechten aan een sterke familieband, 
de eigen culturele grenzen bewaken door verscherpt toezicht op 
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het gedrag van vrouwen, met name dat van ongehuwde meisjes 
(zie Dion en Dion, 2001; Espín, 1999).

Veel dochters van Marokkaanse migranten hebben daardoor 
ervaren dat hun bewegingsvrĳ heid aanzienlĳ k beperkt werd 
en dat zĳ  veel strategischer dan hun broers moesten optreden 
om zich te kunnen ontplooien. Dit geldt in versterkte mate voor 
de ‘pioniers’ onder hen; de eerste migrantendochters die in Ne-
derland de middelbare school doorliepen, het hoger onderwĳ s 
instroomden en de Nederlandse arbeidsmarkt betraden. Zĳ  zĳ n 
het die min of meer het pad geëfffend hebben voor de generaties 
na hen. Toch ervaren ook vandaag de dag veel Marokkaanse 
tienermeiden en jonge vrouwen dat hun gedrag sterker wordt ge-
controleerd dan dat van hun broers en dat hun bewegingsvrĳ heid 
minder vanzelfsprekend is dan die van mannelĳ ke familieleden 
(zie Buitelaar, 2009). Het aan de schandpaal nagelen van wat 
jongens zien als te vrĳ e vrouwen door ‘Kechba exposure’ op 
internet kan in dit verband gezien worden als een extreme vorm 
van sociale controle op het gedrag van vrouwen, die versterkt 
wordt door de postmigratiecontext waarin jongere generaties 
Marokkaans-Nederlandse vrouwen en mannen hun posities 
in de Nederlandse samenleving trachten vorm te geven. Een 
veelvoorkomende strategie om in familiekring ruimte en respect 
te krĳ gen voor eigen keuzes zoals het uitstellen van een huwelĳ k 
om eerst een studie af te maken en om als getrouwde moeder 
carrière te maken, is (groot)ouders te wĳ zen op hun verouderde 
beeld van ‘de Marokkaanse cultuur’, gezien de ontwikkelingen 
in Marokko op het gebied van de positie van vrouwen.

Andersom doet de transnationale dynamiek van familiebe-
trekkingen zich ook gelden in Marokko. Naast oppervlakkige 
veranderingen, zoals bĳ voorbeeld de introductie van pindakaas 
dankzĳ  het meegebrachte eetpatroon van migranten die in de 
zomer terugkeren naar het land van herkomst, doen ook ingrĳ -
pender tendensen hun invloed gelden: meisjes en vrouwen in 
Marokko zien hun economisch succesvolle nichtjes uit Nederland 
die in de zomer komen logeren vaak als voorbeeld van hoe een 
vrouwenleven er ook kan uitzien. In het hoofdstuk in dit boek 
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over veranderende gebruiken bĳ  begrafenisrituelen schetst 
Khadĳ a Kadrouch-Outmany bĳ voorbeeld hoe Marokkaans-
Nederlandse vrouwen bĳ  het overlĳ den van een dierbare steeds 
minder vaak genoegen nemen met de gewoonte dat vrouwen niet 
meegaan naar de begraafplaats, maar actieve deelname eisen aan 
de begrafenis. Daar met name de oorspronkelĳ ke Marokkaanse 
migranten in het land van herkomst begraven wensen te worden, 
wordt de discussie over deelname van vrouwen aan begrafenissen 
rechtstreeks geëxporteerd naar Marokko.

De tweede factor die van invloed is op de mogelĳ kheden van 
Marokkaans-Nederlandse vrouwen om eigen doelen te realiseren 
is de huidige publieke opinie over de islam. Deze is grotendeels 
negatief, niet in de laatste plaats vanwege de vermeende impact 
van transnationale banden van moslims in Nederland met landen 
van herkomst of met ‘de moslimwereld’ in het algemeen. In de 
ogen van veel niet-moslims is de islam een religie of ‘ideologie’ 
die lĳ nrecht staat tegenover wat men presenteert als centrale, 
exclusief Nederlandse of westerse waarden, zoals democratie, 
gelĳ kheid van man en vrouw en homorechten. Met name sinds 
de gewelddadige aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde 
Staten en in later jaren in Europa, en specifĳ iek voor Nederland 
na de moord door Mohammed B. op de cineast Theo van Gogh, 
worden moslims door veel mensen met wantrouwen bejegend 
en gereduceerd tot vertegenwoordigers van een abjecte religie. 
Zo heeft 30% van de Nederlandse moslims van Marokkaanse 
afkomst ervaring met discriminatie op basis van hun religie. 
Van de vĳ ftien eu-landen waar in 2017 de Second European 
Union Minorities and Discrimination Survey (eu-midis ii) werd 
afgenomen, staat Nederland samen met Italië op de eerste plaats 
als landen waar moslimdiscriminatie het meest voorkomt.

Vooral voor in Nederland opgegroeide Marokkanen die enorm 
hun best hebben gedaan om zich een eigen plek te veroveren in 
de Nederlandse samenleving, is het bĳ zonder frustrerend om 
ondanks alle inspanningen en het gevoel hier thuis te horen te 
merken dat ze gereduceerd worden tot hun identiteit als moslim 
en ‘de ander’. Het is pĳ nlĳ k om in familiekring het risico te lopen 



 21

verweten te worden te veel te zĳ n ‘vernederlandst’, terwĳ l je in 
kringen van niet-moslims de kans loopt verweten te worden juist 
niet Nederlands genoeg te zĳ n.

De strĳ d van Marokkaanse vrouwen in Nederland voor gelĳ ke 
rechten en zelfbepaling richt zich dan ook niet alleen op de welis-
waar warme, maar vaak ook naar binnen gekeerde en inperkende 
migrantencultuur. Het is tegelĳ kertĳ d een emancipatiestrĳ d 
om als volwaardig burger aan de Nederlandse samenleving te 
kunnen deelnemen zonder de eigenheid te hoeven verloochenen. 
Een strĳ d om deelname, met andere woorden, op basis van 
gelĳ kheid als moslim met een Marokkaanse achtergrond. Het 
toenemende aantal moslimvrouwen dat er bĳ voorbeeld voor 
kiest een hoofddoek te dragen geeft niet alleen uiting aan hun 
specifĳieke vorm van religiositeit, maar eist tevens het recht op van 
zelfpresentatie als moslim in het publieke domein. De jongeren 
die zich organiseren in de beweging ‘Wĳ  blĳ ven hier’ lĳ ken in 
dit opzicht op jongeren in de ‘20 Februari-beweging’ in Marokko 
die hun plaats opeisen in het Marokkaanse maatschappelĳ ke 
en politieke bestel.

In bepaalde opzichten is het streven naar zelfbepaling van 
Marokkaanse moslimvrouwen in Nederland daarmee spiegelbeel-
dig aan dat van vrouwen in Marokko: waar vrouwen-activisten 
in Marokko behendig moeten manoeuvreren om niet weggezet 
te worden vanwege ‘verwestersing’, zo moeten Marokkaanse 
vrouwen-activisten in Nederland strategisch manoeuvreren 
om niet weggezet te worden vanwege ‘islamisering’. De hier ge-
schetste parallelle, specifĳ ieke en transnationale ontwikkelingen 
zullen in de hiernavolgende hoofdstukken verder uitgewerkt 
worden.

De hoofdstukken

De verschillende bĳ dragen zĳ n ondergebracht in drie delen. Het 
eerste deel is getiteld ‘Feminismen in Marokko in verleden en 
heden: inventarisatie en evaluatie’. In het eerste hoofdstuk in dit 
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deel, ‘De meerstemmigheid van Marokkaans feminisme’, geven 
Moha Ennaji en Fatima Sadiqi een overzicht van de verschillende 
feministische stromingen in Marokko. Zĳ  volgen het spoor terug 
van hedendaagse Marokkaanse feministische stemmen die zĳ n 
begonnen als seculiere stemmen en zich hebben ontwikkeld tot 
uiteenlopende, meerstemmige en complexe uitingen. In hun taxa-
tie van deze stemmen onderstrepen de auteurs dat de fĳ ilosofĳische 
en ideologische begrippen waarop de seculiere en islamitische 
feminismen in Marokko zĳ n gebaseerd wezenlĳ k uiteenlopen, 
ook al zitten ze om politieke redenen soms op één lĳ n. Ennaji en 
Sadiqi betogen dat het islamitisch feminisme, dat is gebaseerd 
op wat zĳ  een islamistische ideologie noemen waarin religie op 
de voorgrond is geplaatst, niet kan samenvallen met seculier 
feminisme, dat is gebaseerd op een (links-)progressieve ideologie 
waarin religie naar de achtergrond is gedrongen. De auteurs laten 
evenwel zien dat met de komst van de eenentwintigste eeuw, en in 
het bĳ zonder in de nasleep van de zogenoemde Arabische Lente, 
het paradigma ‘seculier-islamitisch’ te beperkt is geworden; het 
biedt immers geen ruimte voor het toenemend aantal en slecht 
begrepen feministische stemmen die de grenzen van gender en 
klasse overstĳ gen en waarbĳ  begrippen als ‘diversiteit’, ‘online 
synergie’, ‘Berber’ en ‘ruraal’ sterker worden. Hoewel deze ontwik-
kelingen nog steeds niet helemaal uitgekristalliseerd zĳ n, zĳ n 
ze voor toekomstige ontwikkelingen in Marokko wel degelĳ k 
van belang.

Het hoofdstuk ‘Vrouwen en de politiek van hervormingen in 
Marokko’ van Souad Eddouada gaat nader in op hoe de positie 
van vrouwen samenhangt met factoren als klasse, opleiding en 
het wonen in een rurale dan wel urbane context. Eddouada geeft 
een kritische beschouwing van het begrip ‘vrouwenrechten’ 
zoals dat in de jaren negentig in Marokko werd ingevuld. Zĳ  
bespreekt het ‘nationaal Plan voor de integratie van de vrouw in 
de ontwikkeling’, een publicatie uit 1999 van het destĳ ds recent 
opgerichte ministerie voor de Vrouw en het Gezin. Eddouada 
toont aan dat de mondiale vrouwenrechtenagenda in Marokko 
universele noties van gelĳ kheid heeft opgelegd die niet zonder 
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meer in het voordeel uitpakken van de vrouwen die het document 
zegt te vertegenwoordigen. Dit komt grotendeels doordat het 
document uitgaat van ‘De vrouw’ als uniforme groep en geen 
rekening houdt met de manier waarop gender en factoren als 
klasse, of de kloof tussen stad en platteland elkaar wederzĳ ds 
vormgeven. Aan de hand van een bespreking hoe de vier speer-
punten van het document, te weten onderwĳ s, gezondheidszorg, 
economische participatie en de empowerment van vrouwen, 
in de praktĳ k uitwerken voor vrouwen, laat Eddouada zien 
dat een universeel feministisch perspectief de meervoudige 
systemen van onderdrukking die werkzaam zĳ n op cultureel, 
politiek, sociaal en economisch gebied, aan het zicht onttrekt. 
De uiteenlopende dimensies van sociale ongelĳ kheid waarin 
vrouwen ingebed zĳ n, vragen om een context-sensitieve aanpak, 
waarin vrouwen worden gesteund in hun concrete, specifĳ ieke 
situatie, in plaats van een staatsfeminisme dat universele noties 
van vrouwenemancipatie introduceert.

Rachid Touhtou beschrĳ ft in een nieuwe bĳ drage de op-
komst van de ‘vierde generatie’ Marokkaanse feministen. Zĳ  
willen breken met het soort staatsfeminisme dat Eddouada 
in haar hoofdstuk kritisch tegen het licht houdt. Deze nieuwe 
feministische generatie is nauw verweven met de zogenoemde 
‘20 Februari-beweging’, de Marokkaanse beweging die uit de Ara-
bische Lente in 2011 is voortgekomen. De 20 Februari-beweging 
– waaraan gevestigde feministische organisaties niet deelnemen 
– levert kritiek op de eenzĳ dige focus op vrouwenrechten die het 
staatsfeminisme kenmerkt waarvan Eddouada in haar bĳ drage 
voorbeelden geeft. In lĳ n met haar kritiek op het Marokkaanse 
overheidsbeleid ten aanzien van de emancipatie van ‘de vrouw’, 
wĳ st Touhtou erop dat voor de jonge feministische leiders die uit 
het straatactivisme rond de ‘20 Februari-beweging’ voortkwamen, 
de strĳ d voor vrouwenrechten onlosmakelĳ k is verbonden met 
strĳ d voor democratisering en algemene sociale rechtvaardig-
heid. Deze nieuwe generatie Marokkaanse activisten getuigen 
van een nieuw feministisch bewustzĳ n, waarin mensenrechten, 
gender en etnisch/linguïstisch activisme samenkomen in een 
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hybride identiteit die ingrĳ pende veranderingen tot stand kan 
brengen.

Deel 2, ‘Meerstemmig feminisme: ideeën en perspectieven’, 
opent met het hoofdstuk ‘Islamitisch feminisme in Marokko’. 
In dit hoofdstuk belicht Merieme Yafout een ander aspect van 
het Marokkaanse feminisme, namelĳ k de betrokkenheid van 
Marokkaanse vrouwen bĳ  het ‘mannelĳ k’ onderwerp ĳ tihad, 
ofwel herinterpretatie van de heilige teksten de Koran en de 
sunna, de handelingen, gebruiken en uitspraken van de Profeet. 
Volgens de auteur komt deze onderneming voort uit de frustratie 
van vrouwen over de manier waarop mannen de religieuze tek-
sten hebben geïnterpreteerd, namelĳ k misogyn, buitensluitend 
en patriarchaal. Eind jaren 1980 vond zo’n vrouwvriendelĳ ke 
herinterpretatie gericht op de empowerment van vrouwen voor 
het eerst plaats door wat betrokkenen opvatten als ‘de bevrĳ dende 
geest van de islam’ centraal te stellen. Sindsdien zĳ n steeds meer 
vrouwen zich gaan bezighouden met het ontwikkelen van juris-
prudentie vanuit vrouwelĳ k perspectief. De auteur ontwikkelt 
haar ideeën door na te denken over het gedachtegoed van enkele 
centrale fĳ iguren binnen het islamitisch feminisme in Marokko.

Raja Rhouni presenteert in haar hoofdstuk ‘De dekolonisering 
van het feminisme: de erfenis van Fatima Mernissi’ de hoofdlĳ nen 
van haar promotieonderzoek over het werk van een icoon van 
het Marokkaanse feminisme: Fatima Mernissi. Rhouni geeft 
een kritische lezing van Mernissi’s oeuvre. Ze onderstreept het 
belang van Mernissi’s publicaties en activiteiten voor een beter 
begrip van het derdewereld- en/of postkoloniaal feminisme naast 
het ‘westerse feminisme’. De auteur betoogt dat kwesties als de 
validiteit van de universalistische claims van het feminisme 
en de koloniale en imperiale premissen waarop de islam en 
moslimsamenlevingen berusten weliswaar de kern vormen van 
het feministische gedachtegoed van Mernissi, maar dat er ook 
voorbeelden zĳ n waar dit werk onbedoeld enkele van die premis-
sen juist reproduceert, wat tot een vertraging van de dekolonisatie 
heeft geleid. Meer in het bĳ zonder worden er in het hoofdstuk 
vraagtekens geplaatst bĳ  de mate waarin het werk van Mernissi 
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tot dekolonisatie heeft geleid, zodat de stemmen van gewone 
vrouwen naar voren konden komen. De auteur onderstreept 
dat het belangrĳ k is om deze vraag vandaag de dag te stellen, 
vooral omdat Mernissi een enorme bĳ drage heeft geleverd aan 
het uitstippelen van een route voor een aantal feministen in 
Marokko en wereldwĳ d.

In haar hoofdstuk ‘Diva’s, “dwazen” en “actie-chicks”. Por-
tretten van vrouwen in Marokkaanse fĳ ilms in het tĳ dperk van 
globalisering’ bepreekt Valérie Orlando de hedendaagse fĳ ilmin-
dustrie in Marokko. Ze beschrĳ ft de ingrĳ pende veranderingen 
op sociaalpolitiek en cultureel gebied die sinds 1999 hebben 
plaatsgevonden. De Marokkaanse fĳ ilmindustrie heeft zich vol-
ledig geëngageerd met enkele van de belangrĳ kste kwesties van 
deze tĳ d; zowel mannelĳ ke als vrouwelĳ ke fĳilmmakers verkennen 
in hun werk de sociaal-culturele en politieke discussies in hun 
land; een natie die enorm grote sociaal-culturele en politieke 
veranderingen doormaakt, net als andere landen in de Arabische 
wereld. Hedendaagse Marokkaanse fĳilmmakers (mannen en vrou-
wen) voelen zich nu vrĳ er om vrouwenlichamen en de seksuele 
verlangens van vrouwen op het scherm te verbeelden. Volgens de 
auteur is de mate waarin de seksuele vrĳ heid wordt verkend deels 
een gevolg van wetgeving die vanaf 2000 vrouwen meer rechten 
heeft gegeven. Deze positieve hervormingen hebben ook invloed 
gehad op wat er op het fĳ ilmdoek of beeldscherm wordt getoond. 
De Mudawwana, bundel van wetten over familierecht, van 2004 
en het rapport van de ier (Instance Equité et Reconciliation, 
‘Rechtvaardigheids- en Verzoeningscommissie’) uit 2005, hebben 
een grote impact gehad op het leven van vrouwen en de weg 
vrĳ gemaakt voor de belichting van controversiële onderwerpen in 
fĳ ilms. Orlando onderstreept dat ook op het doek de tweedelingen 
terugkomen die het Marokko van nu verdelen, zodat vrouwen 
zĳ n te zien in scenario’s die secularisme tegenover religiositeit 
stellen, westers tegenover oosters, en de Franse taal tegenover 
de Arabische en/of Berbertaal.

Aziza Ouguir baseert zich in haar hoofdstuk ‘Vrouwelĳ ke 
heiligen in Marokko: oude praktĳ ken en nieuwe perspectieven’ 



26  

op haar promotieonderzoek over vrouwelĳ ke religieuzen in het 
verleden en heden van Marokko. Meer in het bĳ zonder onder-
zoekt ze in dit hoofdstuk vrouwelĳ ke heiligen uit het verleden 
en hoe Marokkaanse vrouwen in het algemeen en Marokkaanse 
feministische activisten in het bĳ zonder tegenwoordig tegen 
hen aankĳ ken. Ondanks het feit dat vrouwelĳ ke heiligen van 
invloed zĳ n geweest op hun gemeenschap en met hun erfgoed 
hun sporen hebben nagelaten in de Marokkaanse geschiedenis, 
is er weinig over hen bekend. Sociaalwetenschappers bestu-
deren maar zelden hun leven, religieuze praktĳ k en deelname 
aan hun religieuze gemeenschap. Dit hoofdstuk gaat in op de 
constructie van vrouwelĳ ke heiligen binnen de islam als religie 
en het soefĳ isme als de mystieke dimensie ervan, en het belang 
van die constructie voor algemenere discoursen over gender en 
feminisme in Marokko.

Deel 3, ‘Vormen van alledaags feminisme onder Marokkaans-
Nederlandse vrouwen’, opent met een bĳ drage waarin Marjo 
Buitelaar de impact van migratie onderzoekt op de zoektocht 
naar een bevredigende balans tussen agency en verbondenheid 
in het levensverhaal van Boushra, een van de eerste dochters van 
Marokkaanse migrantenouders die de Nederlandse universiteiten 
en hogescholen betraden. De auteur beschrĳ ft hoe Boushra de 
erfenis van verlies en aspiraties die inherent is aan gezinsmigratie 
een plaats heeft gegeven in haar eigen leven. Daarbĳ  ligt de focus 
vooral op de gevolgen van Boushra’s indrukwekkende opwaartse 
mobiliteit voor een voor haar bevredigende balans tussen agency 
en verbondenheid en op haar pogingen om deze te realiseren. De 
auteur laat zien dat Boushra’s voornaamste biografĳische uitdaging 
is gelegen in de intrinsieke spanning die de opdracht kenmerkt 
waarvoor migrantenkinderen zich gesteld zien in hun streven 
om de doelen van het gezinsmigratie-project te verwezenlĳ ken: 
enerzĳ ds de verwachtingen van ouders waarmaken om de kansen 
die het nieuwe land biedt ten volle te benutten en dus ‘uit te 
vliegen’, anderzĳ ds voldoen aan de wensen van diezelfde ouders 
om de familie-verbondenheid te koesteren en dus loyaal aan de 
ouders en mentaal dicht bĳ  huis te blĳ ven.
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De bĳ drage van Roosmarĳ n van Woerden en Anna van Gelder 
sluit hierbĳ  aan. Hun hoofdstuk is een verslag van een aantal 
rondetafelgesprekken waarin vrouwen van Marokkaanse afkomst 
met elkaar reflecteren op hoe zĳ  uit de uiteenlopende culturele 
contexten putten om hun eigen leven vorm te geven. Zĳ  staan stil 
bĳ  de punten waarop die contexten met elkaar botsen in de ogen 
van henzelf of van ouders of Nederlanders, maar vooral brengen 
ze naar voren hoe ze gaandeweg een hybride levenswĳ ze hebben 
ontwikkeld, waarbĳ  ze op hun eigen moreel kompas vertrouwen. 
De strĳ d die dit oplevert vergt moed en kan frustrerend zĳ n, 
maar de vrouwen stellen dat het belangrĳ k is ruimte op te eisen 
in zowel het publieke domein als in de privésfeer als vrouw, 
Marokkaanse, als moslima, Nederlandse, maar vooral als de 
complexe mix daarvan.

Het feminisme van deze vrouwen uit zich impliciet, in de 
dagelĳ kse praktĳ k van hun leven, waarin ze ruimte opeisen 
voor hun nieuwe hybride ‘zelf ’, in de vorm van hun dagelĳ kse 
keuzen en handelingen. De vrouwen die Van Woerden en Van 
Gelder spraken, ervaren het proces van identiteitsvorming als 
iets dat inmiddels achter hen ligt; de uitdaging die zĳ  zien is 
vooral gelegen in het ophefffen van de discrepantie tussen hun 
eigen set van waarden en de normen die van buitenaf worden 
opgelegd. Zĳ  streven dit na door een goed leven te leiden en 
zo een voorbeeld te zĳ n, door meer ruimte op te eisen in het 
publieke domein en, door middel van dialoog, kennis over hen 
te vergroten en vooroordelen weg te nemen. Zo proberen ze op 
creatieve wĳ ze niet alleen hun eigen leven vorm te geven, maar 
ook de samenleving te veranderen.

De bĳ drage van Khadĳ a Kadrouch-Outmany gaat dieper in 
op een onderwerp dat in de hoofdstukken van Buitelaar, en van 
Van Woerden en Van Gelder, zĳ delings dan wel in meer algemene 
zin besproken wordt: empowerment van vrouwen op het terrein 
van islam. Concreet bespreekt Kadrouch-Outmany veranderende 
houdingen van vrouwen ten aanzien van de Marokkaanse traditie 
dat vrouwen niet deelnemen aan de meeste begrafenisrituelen. 
Op basis van interviews en participerende observatie voor haar 
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promotieonderzoek betoogt zĳ  dat steeds meer Marokkaanse 
vrouwen deelname aan begrafenisrituelen opeisen. Zĳ  verklaart 
dit aan de hand van twee factoren: aan de ene kant is er sprake 
van wat zĳ  de ‘versmelting van denominale ideeën’ noemt; het 
contact dat Marokkaans-Nederlandse moslims in Nederland 
hebben met moslims van andere denominaties brengt hen tot 
andere inzichten met betrekking tot hun eigen wensen en rechten 
ten aanzien van hun rol bĳ  begrafenissen. Een tweede factor 
is de grotere toegang die de nakomelingen van migranten in 
verhouding met hun veelal laaggeschoolde ouders hebben tot 
religieuze kennis. Dit stelt hen in staat adequater onderscheid 
te maken tussen wat de religieuze regels voorschrĳ ven en wat 
lokale religieuze en culturele gebruiken zĳ n ten aanzien van 
begrafenisrituelen. Op die manier creëren ze ruimte voor wat zĳ  
zelf belangrĳ k vinden in het afscheid nemen van dierbare overle-
denen. Kadrouch-Outmany beschrĳ ft daarnaast transnationale 
en parallelle ontwikkelingen die zich voordoen onder vrouwen 
in Nederland en in Marokko. Daarmee laat haar bĳ drage bĳ  
uitstek zien dat de vormen van feminismen onder vrouwen van 
Marokkaanse huize aan weerszĳ den van de Middellandse Zee 
in onderling verband met elkaar staan.

In een afsluitend hoofdstuk, ‘Feminisme versus neolibera-
lisme: stemmen van Marokkaanse en Marokkaans-Nederlandse 
vrouwen’, gaat Karen Vintges in op de vraag hoe de impliciet 
en expliciet feministische stemmen van deze vrouwen zich 
verhouden tot hedendaagse staats- en markt-feminismen die 
vrouwen willen invoegen in een mondiale vrĳ emarkteconomie. 
Waar volgens Nancy Fraser (2013) het hedendaags feminisme is 
ingelĳ fd door het neoliberalisme, laat Vintges zien dat Marok-
kaanse en Marokkaans-Nederlandse vrouwen zich vandaag 
de dag bewegen ‘aan de grenzen’ van in hun gemeenschappen 
heersende gendernormen enerzĳ ds, én van dominante neolibe-
rale persoonsmodellen anderzĳ ds.
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1 De meerstemmigheid van 
Marokkaans feminisme
Moha Ennaji en Fatima Sadiqi

Vandaag de dag is er sprake van een veelvoud aan feministische 
stemmen in Marokko. De seculiere feministische beweging in 
Marokko kwam op in 1946 en is nog steeds springlevend. De 
islamitisch feministische beweging kwam in de aanloop van 
de jaren negentig van de vorige eeuw ten tonele en is ook nog 
altĳ d actief. Hoewel de seculiere en de islamitisch feministische 
beweging gedeelde politieke belangen hebben, verschillen hun 
fĳ ilosofĳische en ideologische grondbeginselen fundamenteel van 
elkaar. Het islamitisch feminisme, gebaseerd op een islamistische 
ideologie waarin religie op de voorgrond is geplaatst, kan niet 
samenvallen met het seculiere feminisme, dat stoelt op een 
(linkse) progressieve ideologie waarin religie op de achtergrond 
staat.

Maar sinds het begin van de eenentwintigste eeuw, in het 
bĳ zonder in de nasleep van de zogenoemde Arabische Lente, 
is het paradigma ‘seculier-islamitisch’ te beperkt geworden om 
feministisch activisme te kunnen begrĳ pen; een toenemend 
aantal nieuwe feministische stemmen kunnen er niet in worden 
ondergebracht. Diversiteit, online synergie, ‘Berber-identiteit’ 
en de niet-stedelĳ ke gebieden worden steeds belangrĳ ker en 
doorkruisen scheidslĳ nen van ruimte, gender en klasse. In dit 
hoofdstuk plaatsen we de belangrĳ kste seculiere en islamitisch 
feministische bewegingen in een context. Ook beoordelen we 
hun successen en mislukkingen en schetsen we enkele nieuwe 
feministische trends die oude scheidslĳ nen lĳ ken te overstĳ gen.
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De seculiere feministische beweging1

De eerste feministische vrouwenstemmen lieten in de jaren 
veertig van de twintigste eeuw van zich horen door middel van 
alWathiqa (‘Het Document’), dat in 1946 werd opgesteld door 
de eerste Marokkaanse vrouwenorganisatie Akhawat Al-Safa 
(‘Zusters van Zuiverheid’), die onderdeel uitmaakte van de pdi (de 
Parti Démocratique de l’Indépendence, ‘Democratische Onafhan-
kelĳ kheidspartĳ ’). Deze vroege feministen waren hoogopgeleide 
vrouwen uit de stedelĳ ke elite wier mannelĳ ke familieleden 
deel uitmaakten van de toenmalige nationalistische beweging. 
Deze feministen profĳ ileerden zich tegelĳ kertĳ d als vrouwen 
en als nationalisten. Ze richtten zich op het stimuleren van 
meisjesonderwĳ s en het verstrekken van steun aan de families 
van nationalistische martelaren.

Deze doelstellingen waren gekoppeld aan het politiek verzet 
tegen de Franse bezetting van Marokko en de nationalistische 
onafhankelĳ kheidsstrĳ d, waarbĳ  men zich onder meer richtte 
op het bevorderen van het standaard-Arabisch (tegenover het 
koloniale Frans),2 het eerbiedigen van de islamitische traditie 
(tegenover de Franse ‘moderniteit’) en het stimuleren van een 
stedelĳ ke ideologie.

Ondanks dat de prioriteiten van de antikoloniale verzetsbe-
weging voorop stonden, slaagde Akhawat Al-Safa erin om de 
persoonlĳ ke en gemeenschappelĳ ke aspiraties van vrouwen 
over het voetlicht te krĳ gen. Naast onderwĳ s en liefdadigheid 
vormden de afschafffĳing van polygamie, en respect voor vrouwen 
zowel binnens- als buitenshuis, de speerpunten. Gaandeweg 
concentreerde de beweging zich steeds sterker op wettelĳ ke 
vrouwenrechten, om zich uiteindelĳ k te ontwikkelen tot een 

1 Aangezien de koning de hoogste politieke en religieuze autoriteit is, bevat 
seculariteit in Marokko noodzakelĳ kerwĳ s ook een dosis religie, hoewel op de 
achtergrond. De seculiere feministische beweging richt zich daarom op verbetering 
van op sharia gebaseerde wetgeving in plaats van deze te willen vervangen.
2 ‘Standaard-Arabisch’ is schriftelĳ k Arabisch en verschilt van dialect of Darĳ a-
Arabisch (mondeling Arabisch).
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gevarieerde sociale beweging waarin activisten, academici en 
politici hun krachten bundelen. Aangezien de feministische 
pioniers geen speciale aandacht aan religie schonken, worden 
ze als ‘seculier’ beschouwd.

De geest en boodschap van Akhawat Al-Safa is blĳ ven voort-
leven na Marokko’s onafhankelĳ kheid in 1956 en beweegt tot de 
dag van vandaag mee met de ups and downs van de Marokkaanse 
samenleving. Zo hebben zowel het postkoloniale neo-patriarchaat 
(een mengeling van moderniteit, staatsfeminisme en patriar-
chaat), de globalisering en de islamisering impact gehad op de 
feministische beweging. Deze impact is toegenomen sinds het 
nieuwe millennium, met het staatsislamisme, de digitalisering 
en de recente opstanden in de regio.

De seculiere feministische beweging kent drie belangrĳ ke 
golven: de eerste golf (van 1946 tot eind jaren zeventig), de tweede 
golf (de jaren tachtig en negentig) en de derde golf (van 2000 
tot op heden). Bĳ  dat de drie golven alle worden gekenmerkt 
door seculariteit, verschillen ze wat betreft hun historische en 
sociaalpolitieke achtergrond. De beweging vernieuwt zich steeds 
van binnenuit en behoudt een verregaande invloed op de politiek, 
het genderbeleid en het internationale imago van Marokko. Dat 
is deels mogelĳ k geweest doordat het Marokkaanse seculiere 
feministische denken geworteld is in de universele mensenrech-
ten waarbĳ  het onderwerp religie weliswaar wordt vermeden 
maar niet verworpen; niet de islam maar het patriarchaat wordt 
aangewezen als de bron van onderdrukking. Seculiere feminis-
ten beschouwen de sharia, islamitische wetgeving, niet als de 
voornaamste bron van wetgeving, maar pleiten voor burgerlĳ k 
recht en mensenrechtenverdragen (zoals door de Verenigde Naties 
aangenomen) als aanvullende referentiekaders.

De houding van seculiere feministen ten opzichte van de 
islam varieert. Zo geven radicale secularisten de voorkeur aan 
rationaliteit, beschouwen ze religieuze teksten als inherent 
vrouwonvriendelĳ k en zien ze de moderniteit als de enige weg 
om vrouwenrechten te garanderen. Meer gematigde seculiere fe-
ministen richten zich op internationale mensenrechtenverdragen 
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en pleiten voor een herinterpretatie van de religieuze teksten in 
het licht van maatschappelĳ ke veranderingen.

De eerste golf van het seculier feminisme (van 1946 tot eind 
jaren zeventig), was samengesteld uit de eerste generatie vrouwen 
die profĳ iteerde van onderwĳ s en die daarmee toegang had tot 
de publieke sfeer. Deze golf was ingebed in een bredere sociaal-
politieke context van staatsopbouw en postkolonialisme. De 
Marokkaanse staat wilde ‘modern’ zĳ n en zich ontwikkelen naar 
het model van westerse staten. De vrouwen die deel uitmaakten 
van deze eerste golf behoorden merendeels tot de stedelĳ ke 
elite en hogere middenklasse en waren zich ervan bewust dat 
ze, hoewel afkomstig uit gegoede families, niet dezelfde kansen 
en mogelĳ kheden hadden als hun mannelĳ ke tegenhangers. Zĳ  
wisten zich bevoorrecht vergeleken met de vrouwen uit de lagere 
klassen en die van het platteland, maar tegelĳ kertĳ d realiseerden 
ze zich dat ze beduidend minder status genoten dan de mannen 
uit hun eigen klasse. Na de onafhankelĳ kheid bĳ voorbeeld, zagen 
veel vrouwen dat hun echtgenoten prestigieuze machtsposities 
verworven, zoals hoge militaire rangen, ministersposten en 
hoge ambtenarenfuncties, waarbĳ  hun verlangen om uit status-
overwegingen een jongere vrouw te trouwen niet denkbeeldig 
was. Ook voelden de feministische pioniers zich verlamd door een 
onderdrukkende en vernederende wetgeving waardoor een vrouw 
bĳ voorbeeld schriftelĳ ke toestemming van haar echtgenoot 
nodig had als ze een paspoort wilde aanvragen. Sterker nog, 
volgens het eerste familierecht dat na de onafhankelĳ kheid 
werd afgekondigd, was de vrouw verplicht om haar echtgenoot te 
gehoorzamen en kon hĳ  haar verstoten wanneer hĳ  maar wilde.3 
Deze vrouwen waren er zich enerzĳ ds van bewust dat de Franse 
kolonisatie de Marokkaanse traditionele leefwĳ zen grondig had 
verstoord, maar anderzĳ ds bevrĳ dde de Franse ‘moderniteit’ hen 
van streng-islamitische dogma’s. Ook al ervoeren zĳ  als vrouw de 
zware last van de traditie, ze stonden ambivalent tegenover de 

3 Verstoting betreft het alleenrecht van een man om te scheiden door driemaal 
‘ik verstoot je’ te zeggen tegen zĳ n vrouw.
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manier waarop de positie van vrouwen in de politiek volop door 
rivaliserende partĳ en werd ingezet als instrument om traditie 
en moderniteit tegenover elkaar te plaatsen.

Zowel de nationalisten als de kolonisten exploiteerden tĳ dens 
de onafhankelĳ kheidsstrĳ d (1912-1956) de positie van vrouwen 
om hun tegengestelde agenda’s uit te voeren. De nationalisten 
beschouwden vrouwen als de poortwachters van de traditie wier 
rol beperkt moest blĳ ven tot het zorgen voor het gezin en de 
familie, om ‘geschikte’ toekomstige burgers groot te brengen. De 
kolonisten zagen de nieuwe vrouwelĳ ke elite als de wegbereiders 
van westerse normen, waarden en een westerse levensstĳ l. De 
status en het uiterlĳ k van vrouwen dienden de twee agenda’s op 
een verschillende manier: terwĳ l de jellaba, een lang gewaad 
met capuchon, en litham, de gezichtssluier, werden gezien als 
teken van nationalisme en authenticiteit, stond het dragen van 
westerse kleding voor westerse waarden en het verspreiden van 
de moderniteit.

Ondanks de centrale plaats die vrouwen innamen op zowel de 
nationalistische als kolonialistische agenda, waren geen van beide 
partĳ en al met al echt geïnteresseerd in het welzĳ n van vrouwen. 
De seculiere feministen van de eerste golf zaten gevangen in 
de gepolariseerde voorstelling van traditie en moderniteit en 
probeerden er het beste van te maken. Zĳ  waren actief in de 
journalistiek, maar ook in de politiek en de wetenschap. Om 
hun visie kenbaar te maken schreven ze journalistieke stukken 
over de noodzaak van onderwĳ s voor meisjes, het belang van 
een evenwicht tussen traditie en moderniteit en van wettelĳ ke 
hervormingen en toegang van vrouwen tot de politiek. Het 
eerste bekende journalistieke stuk van een Marokkaanse vrouw, 
daterend uit 1935, is van de hand van Malika Al-Fassi.4 Al-Fassi 
begon met schrĳ ven onder het pseudoniem al-fatat, het meisje. Ze 
kreeg navolging van vrouwen als Zahra Chraibi en Fatima Kabbaj, 
en politici als Khnata Bennouna, lid van een linkse politieke 

4 Pas in 1946 publiceerden vrouwen hun gedachten over wettelĳ ke rechten voor 
vrouwen onder hun eigen naam (zie Sadiqi e.a., 2009).
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partĳ . Deze en andere vrouwen stonden kritisch tegenover het 
patriarchaat maar waren er niet op uit om het omver te werpen.

Dit eerste golf feminisme veranderde eind jaren zeventig 
en begin jaren tachtig van de vorige eeuw ten gevolge van drie 
ingrĳ pende gebeurtenissen: het succes van de Iraanse Revo-
lutie in 1979, de ondergang van de Sovjet-Unie in 1989, en de 
profĳilering van de Verenigde Staten als enige supermacht in de 
daaropvolgende decennia. De opkomst van de politieke islam 
kwam voort uit de eerste gebeurtenis. Het zwakker worden van 
de linkse ideologie was het gevolg van de tweede gebeurtenis, 
en de ‘globalisering’ van de derde gebeurtenis. De tweede golf 
van het seculiere Marokkaanse feminisme kwam op in reactie 
op de politieke islam. Het belangrĳ kste kenmerk van deze golf 
betrof de vrouwelĳ ke ‘nieuwkomers’ bĳ  de beweging: jonge, goed 
opgeleide vrouwen uit de lagere sociale klassen uit de steden, die 
vaak oorspronkelĳ k afkomstig waren van het platteland. Hierdoor 
werd de feministische gemeenschap qua klasse heterogener en 
werd haar discours meerstemmig. De strategie van de tweede 
golf was enerzĳ ds een combinatie van politiek en activisme en 
anderzĳ ds een combinatie van wetenschappelĳ ke kennis en 
journalistiek.

Het toenmalige politieke klimaat leidde tot de opkomst van een 
militante stroming binnen de linkse partĳ en en organisaties, uit 
woede jegens het autoritaire regime van koning Hassan ii en de 
onderdrukkende klassenmaatschappĳ  die een groeiende massa 
arme en analfabete bevolkingsgroepen uitsloot. Feministen 
voelden zich verscheurd tussen hun engagement met de vrouwen-
zaak en hun politieke loyaliteit. De door mannen gedomineerde 
hiërarchische structuur van linkse partĳ en was vooral gericht 
op algemenere nationale kwesties. Dit bracht vrouwen ertoe 
om zich te organiseren in onafhankelĳ ke vrouwenverenigingen 
(ngo’s) met een linkse signatuur. De eerste vereniging was adfm 
(l’Association démocratique des femmes du Maroc, ‘Democra-
tische Bond van Vrouwen uit Marokko’) die in 1985 voortkwam 
uit de communistische pps (Parti du Progrès et du Socialisme, 
‘Partĳ  van de Vooruitgang en het Socialisme’). In 1987 werd de 
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uaf (l’Union de l’Action Féminine, ‘de Unie van Actie van de 
Vrouw’) opgericht vanuit de oadp (l’Organisation de l’Action 
Démocratique et Populaire, ‘de Organisatie van Democratische 
Volksactie’). De oprichting van deze twee ngo’s markeren het 
ontstaan van vrouwenactivisme in de publieke sfeer. Honderden 
grote en kleine feministische verenigingen volgden, hetgeen een 
belangrĳ ke rol heeft gespeeld bĳ  de feminisering en democrati-
sering van de publieke sfeer.

Toen de USFP (Union Socialiste des Forces Populaires, 
‘Socialistische Unie van Volkskrachten’) in 1998 aan de macht 
kwam, werden de feministen van de tweede golf meer zichtbaar 
en verwierven zĳ  meer macht: meer dan vĳ f vrouwen werden 
bevorderd tot het bestuursorgaan van de partĳ . Maar ook 
slaagden de feministen erin vrouwenkwesties op de nationale 
politieke agenda te zetten. De feministen van deze tweede golf 
bekritiseerden de regeringen van hun tĳ d, maar zĳ  steunden die 
ook. Andersom waren zĳ  vanwege hun potentieel om mensen te 
mobiliseren een kracht waarmee de overheid serieus rekening 
moest houden. Hun acties breidden zich uit van maatschappelĳ ke 
dienstverlening tot het stimuleren van bewustwording. Zo boden 
zĳ  geestelĳ ke, medische en juridische bĳ stand aan vrouwen 
die het slachtofffer waren geworden van geweld, en zetten zĳ  
alfabetiseringslessen en juridische voorlichtingscampagnes op 
voor vrouwen in de stedelĳ ke gebieden. Daarnaast zetten ze de 
staat onder druk om het familierecht te hervormen volgens de 
beginselen van het cedaw (Convention for the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women, ‘Conventie voor 
de eliminatie van vrouwenonderdrukking’), zoals gelanceerd 
door de Verenigde Naties in 1979. Een bĳ zonder invloedrĳ ke 
actie destĳ ds was de petitie ‘Een miljoen handtekeningen’. Deze 
nationale campagne, waarin hervorming van de Mudawwana, 
bundel van wetten over familierecht, werd bepleit, werd in 1992 
gelanceerd door de uaf via haar dagblad 8 Mars. De campagne 
kreeg veel steun onder de bevolking en werd een grote overwin-
ning. Daarop beval koning Hassan ii dat er in overleg met enkele 
vrouwengroepen een hervormd familiewetboek moest worden 
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opgesteld. De hervorming ging in 1993 van kracht en bracht 
enkele verbeteringen voor vrouwen. Zo mochten zĳ  voortaan 
zelf de beschermheer of voogd aanwĳ zen die goedkeuring aan 
hun huwelĳ k moest geven, mochten dochters niet langer door 
vaders gedwongen worden tot een huwelĳ k, en werd polygamie 
enigszins aan banden gelegd, onder meer doordat instemming 
van de eerste vrouw nodig werd (Ennaji en Sadiqi, 2012).

Hoewel de uaf, de adfm en andere seculiere vrouwengroepen 
teleurgesteld waren in het beperkte karakter van de hervormin-
gen, beschouwden ze die toch als een overwinning omdat er een 
taboe doorbroken was: nu de Mudawwana eenmaal was gewĳ zigd, 
kon deze niet meer worden beschouwd als een onomkeerbare 
tekst. Vrouwen-ngo’s bleven lobbyen om de regering te wĳ zen 
op vrouwenrechten en discriminatie op basis van gender en 
huiselĳ k geweld. Ook slaagden ze er steeds beter in om een breder 
publiek te bereiken bĳ  hun campagnes voor mensenrechten en 
democratisering, en voor de noodzaak om de islamitische wetten 
te herinterpreteren (Pittman en Naciri, 2010).

Op 12 maart 2000 vond er een grote botsing plaats toen progres-
sieve feministen en andere democratische groepen een politieke 
bĳ eenkomst hielden in Rabat om meer vrouwenrechten te eisen. 
De islamistische beweging had op diezelfde dag in Casablanca een 
mars georganiseerd waarin vrouwelĳ ke deelnemers, die allemaal 
gesluierd waren, in aparte rĳ en gescheiden van de mannen liepen. 
Zĳ  wezen de seculiere eisen van de betogers in Rabat af omdat 
die volgens hen in strĳ d waren met het islamitisch recht. Hoewel 
succesvol, stond de bĳ eenkomst in Rabat in de schaduw van de 
demonstraties in Casablanca, die een beduidend groter aantal 
activisten trokken.

Dit incident toonde de kracht en omvang van de islamistische 
groepen in het land. Koning Mohammed vi, die in een landelĳ ke 
televisietoespraak beloofde zĳ n best te doen om de vrouwenrech-
ten te verbeteren, reageerde met een koninklĳ k decreet waarin 
hĳ  een commissie instelde (met onder andere twee vrouwelĳ ke 
deskundigen), die een herziening van de Mudawwana moest voor-
bereiden in overeenstemming met de cedaw-beginselen van de 
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vn. Ook richtte hĳ  een ministerie op voor de Positie van de Vrouw, 
de Bescherming van het Gezin, de Jeugd en Gehandicapten, die de 
verantwoordelĳ kheid kreeg om vrouwen meer gelĳ ke rechten te 
geven. De aldus in gang gezette ontwikkelingen kwamen in een 
stroomversnelling na de terroristische aanslagen in mei 2003 in 
Casablanca door ‘religieus geïnspireerde’ terroristen. De aansla-
gen wekten grote woede op onder de Marokkaanse bevolking. 
Hierdoor werd het religieus extremisme onaanvaardbaar en 
seculiere activisten zagen hun kans schoon om hun eisen op tafel 
te leggen. In oktober 2003 besloot koning Mohammed vi om de 
hervorming van de Mudawwana door te zetten. Het parlement 
stemde in 2004 in met de voorstellen waardoor de wettelĳ ke 
rechten van vrouwen aanzienlĳ k verbeterden.

Gematigde islamitische vrouwelĳ ke activisten die met 
seculiere feministen hadden samengewerkt aan de een-miljoen-
handtekeningencampagne die voorafging aan de hervorming 
van de Mudawwana, verweten de seculiere feministen dat 
hun benadering te progressief was. Toch werd de hervorming 
uiteindelĳ k ook door de gematigde islamistische stromingen 
goedgekeurd, met als argument dat de hervorming verschilde 
van het oorspronkelĳ ke voorstel van de socialisten, en deels was 
gebaseerd op islamitische beginselen.

Door de nieuwe hervorming verbeterden de vrouwenrech-
ten en werden veel discriminerende bepalingen geschrapt. De 
huwbare leeftĳ d van vrouwen werd verhoogd van 15 tot 18 jaar 
(dezelfde leeftĳ d als voor mannen); vrouwen hoefden niet langer 
toestemming van een mannelĳ k voogd te krĳ gen voor hun 
huwelĳ k; eenzĳ dige verstoting door mannen werd afgeschaft; 
vrouwen kregen het recht om echtscheiding aan te vragen; en 
er werden beperkingen gesteld aan polygamie: voortaan was 
daarvoor goedkeuring nodig van zowel de eerste vrouw als de 
aanstaande, tweede vrouw, en ook van de rechter.

De acties van de seculiere feministen die uitmondden in de 
wĳ zigingen in de Mudawwana, waren onder meer zo succesvol 
omdat zĳ  steun kregen van een coalitie van de eerste socialis-
tische regering die in 1998 aan de macht was gekomen, en van 
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uiteenlopende politieke partĳ en en vrouwenbonden. Dat leidde 
in 1999 tot de opstelling van het panifd (Plan d’intégration de la 
femme au développement, ‘nationaal Plan voor de integratie van 
de vrouw in de ontwikkeling’), ook wel bekend als het ‘Plan’. Voor-
trekker van het Plan was de toenmalige socialistische minister 
van Sociale Bescherming, het Gezin en het Kind, Mohammed Said 
Saadi. De voornaamste eisen van het Plan waren een verhoging 
van de huwbare leeftĳ d van meisjes naar 18 jaar; afschafffĳ ing 
van mannelĳ ke voogdĳ  binnen het huwelĳ k; registratie van 
buitenechtelĳ ke kinderen op naam van de moeder; afwikkeling 
van alle soorten echtscheiding via de rechter; afschafffĳ ing van 
polygamie; en de verdeling van de opgebouwde rĳ kdom tussen 
echtgenoten bĳ  echtscheiding.

De seculiere feministen beseften al gauw dat ook de islamisten 
zich gingen richten op vrouwen, en dan vooral op de vrouwen 
uit de lagere klassen, met hun oproep om een hoofddoek of sluier 
te (gaan) dragen en met hun zorgvuldig verpakte boodschap ter 
geruststelling van patriarchaal ingestelde mannen – vooral jonge 
werkloze mannen waren geneigd te denken dat als vrouwen 
buitenshuis zouden gaan werken, hun eigen kansen op een baan 
nog kleiner werden. De feministen van de tweede golf beseften 
eveneens dat de islamisten, door vrouwen vanuit een religieus 
standpunt aan te sporen om hun rechten op te eisen, aanspraak 
deden op een discours dat de vrucht was van de jarenlange 
inspanningen van de seculiere feministen.

Als reactie hierop pasten seculiere feministen hun strategie 
aan. Zo gingen ze de Arabische taal, de Koran en de hadith, 
vertelling(en) over de zegs- en handelswĳ zen van de Profeet, 
steeds meer bezigen, riepen ze op tot een minder strenge lezing 
van de Koran, en benadrukten ze sterker de culturele en spirituele 
kant van de islam. Daarnaast probeerden ze de aandacht van de 
jongere, vaak hoofddoek dragende generatie te vestigen op de 
werkelĳ ke problemen van vrouwen, namelĳ k de afwezigheid van 
afdoende wettelĳ ke bescherming. Ze maakten efffectief gebruik 
van de media bĳ  het aankaarten van de maatschappelĳ ke el-
lende van vrouwen en kinderen die het slachtofffer waren van 
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echtscheiding, waarmee ze precies dezelfde maatschappelĳ ke 
kwesties adresseerden waarop de islamisten zich beriepen. 
Daarbĳ  bleven de seculiere feministen zich concentreren op de 
noodzakelĳ ke hervorming van het familierecht.

Al met al streefden de seculiere feministen van de jaren tachtig 
ernaar om publiekelĳ k hun eigen identiteit en geschiedenis te 
profĳileren en te beschermen tegen de macht van de islamistische 
beweging. Dat deden ze door het schrĳ ven van journalistieke 
stukken, het rapporteren over sociaalwetenschappelĳ k onder-
zoek, en ook door het publiceren van verhalen en gedichten. 
Uit dit alles sprak het besef dat zĳ  een dubbel nadeel zouden 
ondervinden van een verwerping van islamitische voorschriften; 
ze zouden aansluiting missen bĳ  de overgrote meerderheid van de 
vrouwen in Marokko, die vaak arm, ongeletterd en zeer religieus 
waren, en buiten Marokko zouden ze beschuldigd worden van 
het niet-vertegenwoordigen van hun eigen, authentieke cultuur.

De derde golf van het seculier feminisme is ontstaan uit een 
tamelĳ k complexe sociaalpolitieke context waarin vier belang-
rĳ ke factoren samenkomen: identiteit, islamisme, globalisering 
en nieuwe technologie, en de opstanden in de ruimere Midden-
Oosten-regio. Wat betreft klasse, opleidingsniveau, religiositeit, 
taal, gender, strategieën en internationalisering is deze golf 
gevarieerder dan de vorige. Een groter aantal, meertalige jonge 
mannen en vrouwen, nu ook vanuit de lagere klasse, laten hun 
feministische stem horen, wat ook mogelĳ k is geworden door het 
nieuwe gebruik van het Marokkaans-Arabisch en het Berbers als 
communicatietaal in sociale media. Beelden van opstanden in 
het kader van de Arabische Lente elders in de regio hebben het 
vuur verder aangewakkerd.

Van de vier factoren die deze golf hebben gevormd is de Berberse 
identiteitspolitiek de meest spectaculaire; in de nieuwe grondwet 
van 2011 werd het Berbers ‘getransformeerd’ van een naar de marge 
verdrongen taal tot een volwassen, offfĳiciële taal. Op vergelĳ kbare 
wĳ ze erkent de nieuwe grondwet sekse-gelĳ kheid. De positie van 
de Berberbevolking en die van vrouwen hebben altĳ d parallel 
gelopen. Beide groepen werden tĳ dens het protectoraat en de 
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postkoloniale staatsopbouw naar de marge verdrongen en beide 
krĳ gen nu meer erkenning in de publieke sfeer. Zo is in 2001 een 
instituut opgericht ter bevordering van de Berbercultuur, het 
ircam (Institut Royal de la Culture Amazight, ‘Koninklĳ k Insti-
tuut voor de Amazigh Cultuur’). Omdat zowel de Berber- als de 
feministische beweging seculier zĳ n, komt seculier feministisch 
bewustzĳ n steeds meer overeen met Berberbewustzĳ n.

Ook de derde golf moest zĳ n positie bepalen tegenover het 
islamisme, dat sinds 2011 voor de eerste keer in de moderne ge-
schiedenis van Marokko integraal deel uitmaakt van de regering. 
De islamistische pjd (Parti de la Justice et du Développement, 
‘Partĳ  voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling’) won in 2011 de 
verkiezingen en kwam aan de macht. Gedesillusioneerd over het 
falen van de gevestigde nationale partĳ en werden veel jonge maar 
ook iets oudere seculiere Marokkaanse vrouwen aangetrokken 
door de slogans van de islamisten over ‘corruptiebestrĳ ding’ 
en gaven zĳ , meer om ‘pragmatische’ dan religieuze redenen, 
de islamistische partĳ  hun stem. Enkele jaren later bleken de 
islamisten hun beloften over kwesties als de werkgelegenheid 
niet waar te maken, waardoor de politieke islam min of meer 
van haar troon viel. De ontgoocheling over de politieke islam in 
Marokko werd versterkt door het falen van de Moslimbroeder-
schap in Egypte en het pragmatisme van de Marokkaanse jeugd, 
die religie buiten de politiek leek te willen houden. Ook door de 
recente (en onverwachte) overwinning van het seculiere kamp 
op het islamistische kamp in Tunesië heeft de politieke islam in 
Marokko een klap gekregen.

De mogelĳ kheden van nieuwe technologie hebben aanzienlĳ ke 
invloed op de derde golf. De nieuwe sociale media vergemakke-
lĳ kten de communicatie en democratiseerden het taallandschap 
door het gebruik van (een mengelmoes van) het Marokkaans-
Arabisch en het Berbers (hoofdzakelĳ k geschreven in het 
Arabische en Latĳ nse schrift) in e-mailberichten, op Facebook, 
Twitter, YouTube, sms’jes, blogs en ook op billboards. Via internet 
kon er snel en relatief vrĳ  informatie worden uitgewisseld, wat 
de jongeren van deze golf aansprak.
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Tot slot werd in het kielzog van de Arabische Lente in 2011 de 
20 Februari-beweging opgericht. Deze beweging eiste niet het 
omverwerpen van het regime, zoals in Tunesië, Egypte en Libië, 
maar gaf sociale bewegingen wel een nieuwe impuls, waaronder 
de seculiere feministische beweging. Op 20 februari 2011 gingen 
in heel Marokko mensen de straat op om meer wettelĳ ke rechten, 
burgerrechten en culturele rechten, en ook vrĳ heid en waardig-
heid op te eisen. De koning reageerde snel; binnen twee weken 
kondigde hĳ  belangrĳ ke hervormingen van de grondwet aan, 
zoals de bepaling dat de partĳ  die de meerderheid van de stem-
men behaalt de minister-president levert. Verder zou het Berbers 
de status van een offfĳ iciële taal krĳ gen en zou gendergelĳ kheid 
in de grondwet worden opgenomen. In een referendum op 1 juli 
2011 ging 98,5% van de kiezers akkoord met deze hervormingen.

De voornaamste strategieën van de derde golf waren (virtueel) 
activisme en wetenschappelĳ k kennisproductie en journalistiek. 
De kerngedachten van de tweede golf kwamen opnieuw naar 
boven met deze derde golf van seculier feminisme. Zo richtte 
een coalitie van duizenden organisaties die actief waren op 
het gebied van mensen- en vrouwenrechten in maart 2011 de 
‘Lente van Feministische Democratie en Gelĳ kheid’ op, die een 
lĳ st presenteerde aan de Adviescommissie met eisen voor de 
grondwetherziening. Een van de eisen was dat de staat zich 
ertoe zou verplichten om alle vormen van discriminatie tegen 
vrouwen te bestrĳ den en gender-pariteit (een quotum van 50% 
vrouwen) in te voeren op alle terreinen en niveaus. Een andere eis 
was dat in de grondwet het beginsel van de ondeelbaarheid van 
mensenrechten werd erkend, zodat vrouwen hun burgerrechten 
en hun politieke, economische, sociale, milieu- en culturele rech-
ten konden uitoefenen. Een verdere eis was dat in de grondwet 
verankerd werd dat het internationale recht voorrang had op het 
nationale recht. Dankzĳ  de druk van vrouwenbewegingen en 
andere groepen werd in de grondwet van 2011 aan het merendeel 
van deze eisen gehoor gegeven.

De winst die vrouwen na 2011 op juridisch gebied boekten, 
werd niet weerspiegeld in vergelĳ kbare verbeteringen op sociaal 
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en politiek niveau. Zo werden er bĳ  de parlementsverkiezingen 
van 2011 slechts 67 vrouwen gekozen op een totaal van 395 
parlementariërs. Dat was weliswaar een stap vooruit vergeleken 
met de vorige verkiezingen, waarbĳ  slechts 30 vrouwen in het 
parlement waren gekozen, maar de verwachting dat minstens 
een derde van de zetels naar vrouwen zou gaan kwam niet uit. 
Belangrĳ ker nog was de flinke afname van het aantal vrouwelĳ ke 
ministers: van zeven in 2007 tot slechts één in 2011. Dat werd 
enigszins goedgemaakt doordat er in 2013 vĳ f vrouwen meer 
werden opgenomen in de tweede islamistische regering, waarin 
de islamisten meer macht moesten delen met andere partĳ en.5

De derde golf was ook succesvol in de strĳ d tegen het geweld 
tegen vrouwen. Van belang hier was de zelfmoord in maart 2012 
van de 16-jarige Amina Filali omdat ze gedwongen werd te trouwen 
met haar verkrachter. Naar aanleiding hiervan stelde de actiegroep 
Equality Now een wetsvoorstel op waarin wettelĳ ke hervormingen 
werden geëist, zoals strengere strafffen voor seksueel geweld en 
het voorkomen van kindhuwelĳ ken. Deze vereniging eiste dat 
artikel 475 werd herzien, zodat een ‘kidnapper’ niet langer zĳ n straf 
kon ontlopen door te trouwen met zĳ n minderjarige slachtofffer. 
Het wetsontwerp van Equality Now leidde tot nationale discussies 
en verhitte debatten in het parlement. Ondanks het stilzwĳ gen 
en gebrek aan daadkracht van het islamistische Ministerie van 
Solidariteit, de Vrouw, het Gezin en Sociale Ontwikkeling werd 
artikel 475 uiteindelĳ k in februari 2014 herzien, en sindsdien kan 
een ‘kidnapper’ niet langer zĳ n straf ontlopen door zĳ n slachtof-
fer te trouwen. De straf voor een dergelĳ k delict werd verhoogd 
tot dertig jaar gevangenschap, een grote overwinning voor het 
seculiere, feministische maatschappelĳ k middenveld.

Het belang van ‘virtueel activisme’ kan worden geïllustreerd 
aan de hand van de rol van vrouwen in de 20 Februari-beweging, 
die is ontstaan in de context van de opstanden in de regio. Deze 
beweging werd mede in gang gezet door een jonge vrouw, Nidal 

5 Vier van de vĳ f nieuwe ministers waren slechts onderminister (staatssecreta-
ris). Een parlementslid noemde deze onderministers de ‘harem’ van de regering.



 47

Hamdache Salam. Zĳ  was coördinator van de Jeugdcommissie van 
de Marokkaanse Vereniging voor de Mensenrechten en speelde 
een cruciale rol in de mobiliseringsfase van de 20 Februari-
beweging. Op Facebook opende zĳ  een forumdiscussie over 
politieke en sociaaleconomische kwesties zoals de scheiding 
van de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlĳ ke macht 
en het gerechtelĳ k apparaat; individuele vrĳ heden; geheime 
detentiecentra; de corruptie van de staatselites; nepotisme; 
cliëntelisme; regelmatige schendingen van de mensenrechten en 
persoonlĳ ke vrĳ heden; en ook de ongelĳ ke toegang tot onderwĳ s, 
gezondheidszorg en werk. Er volgden fĳ ilmpjes waarin mensen 
werden opgeroepen om te gaan demonstreren. De kracht van de 
beweging werd zichtbaar in de grote demonstraties op 20 februari 
2011. Naar verluidt was meer dan 50% van de demonstranten in de 
beweging vrouw. Ook na de toespraak van de koning op 9 maart, 
waarin substantiële hervormingen werden aangekondigd, bleef 
de 20 Februari-beweging demonstreren. Hoewel de beweging 
inmiddels momentum heeft verloren, valt niet te ontkennen dat 
ze massa’s mannen en vrouwen heeft verenigd, van verschillende 
leeftĳ den en klassen.

Samenvattend heeft de seculiere feministische beweging zich 
in verschillende perioden moeten aanpassen aan nieuwe ontwik-
kelingen. In haar poging om de kloof tussen de generaties te 
overbruggen lĳ kt ze een soort vernieuwing te hebben ondergaan 
met de komst van nieuwe spelers op het publieke toneel.

De islamitisch-feministische beweging

Het islamitisch feminisme houdt zich vooral bezig met vrouwen-
rechten, gendergelĳ kheid en sociale rechtvaardigheid vanuit een 
islamitisch kader (Badran, 2005, 2008). Islamitisch feministen 
bepleiten hervormingen op basis van nieuwe, vrouwvriendelĳ ke in-
terpretaties van de Koran en de hadith. Met name in democratische 
landen met een niet-islamitische meerderheid heeft het islamitisch 
feminisme een aanzienlĳ ke hoeveelheid literatuur voortgebracht 
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(zie onder meer: Cooke, 2001; Barlas, 2002; Mahmood, 2005; Wadud, 
2006; Mir-Hosseini, 2006; Moghadam, 2009).

In Marokko is het islamitisch feminisme een relatief nieuw 
fenomeen dat in de jaren negentig opkwam tĳ dens een verhit 
ideologisch debat over de positie van de vrouw dat de hele natie 
bezighield. Via het parlement waaierde de discussie uit naar de 
straat, de universiteit, de moskee en landde zo ook bĳ  mensen 
thuis. In de discussies over de hervorming van het familierecht 
stonden destĳ ds modernisten (doorgaans feministen en de-
mocraten) en conservatieven (doorgaans traditionalisten en 
islamisten) tegenover elkaar. De eerste piek van deze ideologische 
confrontatie werd bereikt met het politieke tumult dat volgde 
op de eerdergenoemde één-miljoen-handtekeningencampagne 
uit 1992 om het familierecht te hervormen. Met steun van de 
monarchie, politiek links en de staat wonnen seculiere feminis-
ten toen aanzienlĳ k aan kracht, maar ze stuitten ook op hevig 
verzet van de islamisten. In het heetst van deze strĳ d beseften 
de toenmalige mannelĳ ke islamistische leiders het belang van 
de opkomst van een nieuw soort ‘islamitisch feminisme’. Voor 
hen was dit onderdeel van een ideologische strĳ d waarmee ze 
meer aanhangers zouden kunnen krĳ gen, vooral onder vrouwen, 
die merendeels analfabeet waren. Het islamitisch feminisme 
in Marokko werd zo aanvankelĳ k geïnitieerd door mannelĳ ke 
islamistische politici, om seculiere feministen de wind uit de 
zeilen te nemen. Maar geleidelĳ k verschenen ook vrouwelĳ ke 
islamitisch feministen op het toneel die het paternalisme van 
het politiek islamistische project aan de kaak stelden.

De tweede confrontatie tussen de modernisten en de con-
servatieven hing samen met het eerdergenoemde plan van de 
toenmalige socialistische regering om vrouwen in hun beleid voor 
sociaaleconomische ontwikkeling op te nemen. Het Plan leidde 
ertoe dat in de moskee en op cassettes die op straat en in openbare 
ruimtes werden verspreid, feministen werden afgeschilderd als 
‘vĳ anden van de islam’ en in een aantal fatwa’s, religieuze juri-
dische adviezen, werden veroordeeld als atheïsten, waarmee ze 
vogelvrĳ  werden verklaard. Ook stonden bebaarde mannen op 
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rotondes om vrouwelĳ ke bestuurders van auto’s te gebaren hun 
hoofd te bedekken. Sommige vrouwen zonder hoofddoek werden 
op straat openlĳ k agressief bejegend. Het Plan zelf werd verketterd 
omdat het niet was gebaseerd op de islam. Op 12 maart 2000 
werden er protesten georganiseerd om het Plan te veroordelen.

Ook werden er nieuwe islamistische verenigingen opgericht. 
In 2002 werd het Forum Azzahrae pour la Femme Marocaine 
(‘Forum Azzahrae voor de Marokkaanse Vrouw’) opgericht als 
overkoepelend netwerk van deze verenigingen. De confrontatie 
tussen modernisten en conservatieven nam af na de terroristi-
sche aanvallen van 16 mei 2003 in Casablanca, het hardhandige 
optreden van de staat tegenover de islamisten, en het besluit 
van de gematigde islamisten om deel te nemen aan de regering.

Er zĳ n twee soorten Marokkaanse islamitisch feministen die 
banden hebben met een politieke partĳ  of vereniging: degenen die 
verbonden zĳ n met de gematigde pjd en de Hizb al-Adala wal Tan-
mia (‘Partĳ  voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling’), en degenen 
die verbonden zĳ n met de meer extremistische Al Adl Wal Ihsane 
(‘(Beweging voor) Rechtvaardigheid en Liefdadigheid’). In de visie 
van beide soorten feministen leiden de biologische verschillen 
tussen man en vrouw tot een andere maatschappelĳ ke status en 
andere rechten, vandaar dat het doel gelĳ kwaardigheid en niet 
gelĳ kheid moet zĳ n. Anders gezegd, voor deze feministen staat 
genderrechtvaardigheid voor gelĳ kwaardigheid (gebaseerd op 
biologische verschillen), en niet voor gelĳ kheid (overeenkomsten). 
Dit perspectief houdt de complementariteit van, en arbeids-
verdeling tussen, de seksen in stand. Islamitisch feministen 
gaat het om een correcte naleving van islamitische basisteksten 
die wĳ zen op de gelĳ kwaardigheid van de seksen. Zĳ  bevragen 
niet zozeer de teksten zelf, maar het feit dat de in de teksten 
aanwezige gelĳ kwaardigheid door moslimmannen steevast is 
verraden vanaf de stichting van het kalifaat van de Omajjaden 
in de zevende eeuw. Terwĳ l de seculiere feministen spraken over 
de ontoereikendheid van de door de islam goedgekeurde wetten, 
beperkten islamitisch feministen zich tot het wĳ zen op het niet 
toepassen of schenden van deze rechten.
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Zowel de pjd als de Al Adl Wal Ihsane telt veel vrouwelĳ ke 
feministische leden die werken binnen de ideologische leerstellin-
gen van hun partĳ  of vereniging. Naast het feit dat deze vrouwen 
geloven dat mannen en vrouwen complementair zĳ n, in plaats 
van gelĳ k, dat hun rechten en plichten elkaar aanvullen en dat de 
islam vrouwen rechten geeft, hebben zĳ  met elkaar gemeen dat zĳ  
hun hoofd bedekken en de problemen van vrouwen bezien vanuit 
de bredere familie-context en niet als individuele problemen. 
Beide groepen pleiten voor gendergelĳ kwaardigheid en sociale 
rechtvaardigheid binnen een islamitisch kader. Zo vinden beide 
bewegingen dat in de islamitische traditie vrouwen het recht 
hebben om aan de politiek deel te nemen en leiderschapsfuncties 
te vervullen. Verschil is echter dat de vrouwen van Al Adl Wal 
Ihsane zich sterker laten horen en meer uitgesproken zĳ n dan 
die van de pjd. De eerste groep is een oppositiebeweging die van 
onderop strĳ dt voor een ingrĳ pende verandering van Marokko 
in een islamitische staat. De pjd probeert juist een verandering 
te realiseren binnen het politieke systeem; ze wordt dan ook 
offfĳ icieel erkend omdat ze het gezag van de staat onderschrĳ ft.

Nadia Yassine, een van de iconen van het islamitisch femi-
nisme, bezette sinds de jaren tachtig een hoge leiderschapspositie 
in Al Adl Wal Ihsane. Yassine is illustratief voor de centrale rol 
die vrouwen spelen in islamitische groepen. Tot voor kort was 
ze niet alleen de woordvoerder van de groep voor de westerse 
media, maar ook de directeur van de vrouwenorganisatie binnen 
de beweging. In een aantal van haar toespraken en geschriften 
karakteriseert Yassine de islam als een kracht die energie geeft 
en die gelĳ kheid voor vrouwen garandeert. Ze vindt het heel 
belangrĳ k dat de islamitische teksten opnieuw worden geïn-
terpreteerd en dat vrouwen betrokken worden bĳ  de strĳ d voor 
maatschappelĳ ke verandering.

Haar strĳ d voor gelĳ ke rechten voor vrouwen binnen een 
islamitisch kader komt onder meer tot uitdrukking in het col-
lectieve herinterpretatieproject ‘Ijtihad’ van vrouwen om de 
hadith en de Koran kritisch door te nemen op de uitspraken 
van de Profeet en zĳ n metgezellen (mannen en vrouwen) in 
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het licht van de historische en sociale context van die teksten. 
Het doel van dit project is de positieve status van vrouwen in 
de islam duidelĳ k te maken en discriminerende interpretaties 
te weerleggen.

De voornaamste middelen die Marokkaanse islamitisch 
feministen aanwenden om hun gedachten en ideeën te ver-
spreiden zĳ n preken, activisme en studie. De preken draaien 
hoofdzakelĳ k om de vraag hoe gelovigen dienen te leven en hun 
godsdienst moeten belĳ den. Zo geven islamitisch feministen 
vrouwen advies over hoe ze hun geloof kunnen belĳ den en 
verspreiden ze tegelĳ kertĳ d de sociaalpolitieke opvatting dat 
de islam op een dwaalspoor is geraakt door politieke belangen 
en misogyne interpretaties. Ook organiseren ze religieuze bĳ -
eenkomsten en studiegroepen, waarin de Koran wordt gelezen 
vanuit het perspectief van vrouwen, om vrouwen mondiger 
te maken en hen aan te sporen om hun rol in de familie te 
veranderen.

Naast de islamitisch feministen van de pjd en Al Adl Wal 
Ihsane bestaan er nog twee andere op de islam gebaseerde 
vormen van feminisme in Marokko: een op zelfstandige basis 
en een van staatswege. Beide nemen de Koran en de hadith als 
uitgangspunt ter ondersteuning van het standpunt van seksege-
lĳ kheid en benadrukken de egalitaire en universele boodschap 
van de islam. Een voorbeeld van een zelfstandig type islamitisch 
feminisme is het werk van Asma Lamrabet.

Ook door de Marokkaanse staat werd een type islamitisch 
feminisme gelanceerd dat moest bĳ dragen aan de bestrĳ ding van 
terrorisme en aan een positief beeld van Marokko in de ogen van 
de internationale gemeenschap (zie Pruzan-Jørgensen, 2010). Zo 
richtte de staat via het ministerie van Schenkingen en Religieuze 
Zaken in 2005 de islamitische vereniging Munaddamat at-tajdid 
Al Wa’y Al-Nisaa’i op (‘Organisatie voor de Vernieuwing van het 
Vrouwelĳ k Bewustzĳ n’), met goedkeuring van de gematigde 
islamisten en de ulama, religieuze leiders.

Het ministerie van Religieuze Zaken was ook verantwoordelĳ k 
voor de opleiding van het eerste cohort murshidat, vrouwelĳ ke 
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predikers, in 2005, een baanbrekende stap in de geschiedenis van 
Marokko (zie Ennaji, 2011). Met het murshidat-programma wil 
de staat de tolerante en gematigde islam nieuw leven inblazen, 
radicalisering bestrĳ den en de religieuze legitimiteit van het 
Marokkaanse regime onderstrepen. Om aan het programma 
te kunnen deelnemen moet iemand die murshida wil worden 
jonger zĳ n dan 46 jaar, een bachelorgraad of een vergelĳ kbaar 
diploma hebben behaald met hoge cĳ fers en met goed gevolg 
een toelatingsexamen hebben afgelegd: een mondelinge toets 
waarmee de vrouw moet bewĳ zen dat ze de helft van de Koran 
van buiten kent. Sinds 2005 worden er jaarlĳ ks vĳ ftig vrouwen 
opgeleid via dit programma, dat onder meer bestaat uit lessen in 
islamitische zaken, psychologie, sociologie, computervaardighe-
den, rechten en bedrĳ fskunde, de islamitische geschiedenis en 
geografĳ ie, Koranische recitatietechnieken en de kunst van het 
preken en communiceren.

Na hun afstuderen krĳ gen de murshidat de begeleiding 
toebedeeld van vrouwen (en mannen) bĳ  de beoefening van 
hun godsdienst in de moskee en in verschillende openbare instel-
lingen als gevangenissen, jongerenverenigingen, ziekenhuizen. 
Deze stap is op zichzelf al revolutionair, omdat Marokkanen in 
het algemeen en Marokkaanse vrouwen in het bĳ zonder het vaak 
moeilĳ k vinden om religieuze adviezen te vragen over privézaken. 
Als de predikers zich tot gemengde gezelschappen richten, dan 
brengen zĳ  hun interpretatie over van de Koran en de hadith, 
maar als ze zich op gezelschappen van louter vrouwen richten, 
geven ze ook advies over privé- en soms intieme kwesties, zoals 
hoe vrouwen zich moeten kleden in de private en de publieke 
ruimte, hoe ze met mannen moeten omgaan in die ruimtes, en 
hoe ze moeten omgaan met seksuele problemen.

Ook stimuleert de staat vrouwen om deel te nemen aan re-
ligieuze lezingen die tĳ dens de ramadan in aanwezigheid van 
de koning worden gehouden en om zitting te nemen in lokale 
wetenschappelĳ ke raden en in regionale moslimraden. Zo zĳ n 
er ook alimat, vrouwelĳ ke ulama, opgenomen in de regionale 
delegaties van het Ministerie van Religieuze Zaken.
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Een vergelĳ king van de seculiere en de islamitisch 
feministische beweging

De seculiere en de islamitisch feministische beweging in Marokko 
zĳ n het product van een specifĳ ieke context waarin historische, 
maatschappelĳ ke, politieke en internationale factoren samen-
komen. Terwĳ l de seculiere beweging vooral het product is van 
een linkse ideologie waarin het gebruik van religie om politieke 
redenen naar de achtergrond is verschoven, is de islamitische 
beweging het product van een islamistische ideologie waarin 
het gebruik van religie om politieke redenen op de voorgrond 
is geplaatst. Door de ideologische tegenstelling tussen de twee 
bewegingen verschillen ze intrinsiek van elkaar, hoewel ze om 
politieke redenen samen kunnen optrekken, bĳ voorbeeld bĳ  het 
lobbyen voor een bepaald feministisch doel.

Anders gezegd, hoewel de islam in zekere zin deel uitmaakt van 
beide trends, wordt religie niet op dezelfde manier als instrument 
ingezet. Dit kernverschil heeft tot andere verschillen geleid met 
betrekking tot referentiekaders, doelen, de visie op de traditie, de 
religieuze identiteit, gelĳ ke dan wel complementaire rechten, de 
genderkwestie en kennisproductie. Veelzeggend is bĳ voorbeeld de 
manier waarop de seculieren en de islamisten zich in de praktĳ k 
richten op de slachtofffers van geweld tegen vrouwen. Terwĳ l 
seculiere feministen ‘luistercentra’ gebruiken om vrouwen bewus-
ter te maken van hun rechten als burger, gebruiken islamitisch 
feministen ‘Centra voor Advies aan het Gezin/de Familie’ ter 
versterking van de waarden van het islamistisch project, zoals 
solidariteit, en de rechtvaardiging van polygamie. Het Najma 
Centrum, dat in 2004 werd opgezet door het seculiere netwerk 
Anaruz (‘Hoop’), een nationaal netwerk van vrouwenorganisaties, 
is een initiatief van de seculiere adfm dat misbruikte vrouwen 
stimuleert te praten over hun traumatische ervaringen. Door 
middel van een gratis telefonische hulplĳ n biedt het centrum ook 
rechtsbĳ stand en vangt het vrouwelĳ ke slachtofffers van geweld op.

De islamitische tegenhanger van de luistercentra zĳ n de Centra 
voor Advies aan het Gezin/de Familie, opgezet door Mountada 
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Azzahrae li Al-maraa Al-Maghrebiya (‘Forum Azzahrae voor 
Marokkaanse Vrouwen’). Hieronder vallen zestig verenigingen 
die zich meer richten op het gezin als instituut, dan op de vrouw 
als individu. De voornaamste diensten die deze adviescentra 
gratis bieden zĳ n verzoening binnen het gezin en de familie, en 
psychologisch en juridisch onderricht vanuit het idee dat alleen 
gezinswaarden garantie bieden voor een stabiele samenleving. 
Verder stimuleren ze jongeren om te trouwen om zo kindermis-
bruik en seksuele intimidatie tegen te gaan. Dergelĳ ke activiteiten 
worden ondersteund door veldwerk, lezingen, seminars en oplei-
dingsprogramma’s over solidariteit binnen het gezin en de familie.

De referentiekaders van de seculiere feministen zĳ n de maqasid 
al-sharia, ofwel de doelen van de shariawetgeving, de internati-
onale mensenrechtenverdragen en universele waarden; die van 
de islamitisch feministen, de Koran en de hadith. Veel islamitisch 
feministen bestrĳ den de universaliteit van seculiere vrouwenrech-
ten en beschouwen deze als niet universeel maar specifĳiek westers 
en in tegenspraak met de islam. Meer gematigde islamitische 
vrouwelĳ ke activisten zien vrouwenrechten als verenigbaar met de 
egalitaire boodschap van rechtvaardigheid van de islam. Voor radi-
cale seculiere feministen is de islam onverenigbaar met feminisme. 
Voor hen betekent de bevrĳ ding van de vrouw dat alle aspecten 
van het leven grondig moeten worden gedeïslamiseerd. Sterker 
nog, een aantal radicale seculiere wetenschappers schrĳ ft de 
huidige problemen van de Arabische vrouwen toe aan de islam (zie 
Sadiqi, 2014). Verzoeningsgezinde seculiere feministen verwerpen 
de heilige teksten echter niet en beschouwen de islam als cultuur 
als verenigbaar met het feminisme. De Marokkaanse auteurs 
Fatima Mernissi en Asma Lamrabet zĳ n hier goede voorbeelden 
van. In haar nieuwe inleiding op de heruitgave uit 2011 van haar 
dissertatie Achter de Sluier (Mernissi, 1985) stelt Mernissi dat de 
krachtige aanwezigheid van vrouwen op meer dan vĳ fhonderd 
Arabische satellietzenders – onder meer als nieuwslezers, gezag-
hebbende presentatoren van andere programma’s en sterren in 
fĳ ilms en videoclips – haar theorie ondersteunt dat de islam als 
godsdienst de macht van vrouwen viert.
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Conclusie

Al met al kunnen we concluderen dat het grootste succes van 
het Marokkaanse feminisme in al haar hoedanigheden is dat ze 
een tekst die als heilig wordt beschouwd, de Mudawwana, tot 
onderwerp van publiek debat heeft gemaakt en heeft bĳ gedragen 
aan de totstandkoming van de herziening van het familierecht 
in 2004. De Marokkaanse feministische beweging heeft daarmee 
ook bĳ gedragen aan de democratisering van de publieke sfeer 
en de toepassing van mensenrechten in het dagelĳ ks leven in 
Marokko.

Toch is er nog een lange weg te gaan voordat het nieuwe fami-
lierecht efffectief kan worden uitgevoerd; mannen en vrouwen 
moeten zich bewust worden van de aanzienlĳ ke veranderingen 
die tot stand zĳ n gebracht, en rechters moeten hun vooroordelen 
aan de kant schuiven en de nieuwe wet toepassen. Verdere maat-
regelen om vrouwenrechten te beschermen zĳ n hard nodig. De 
wetten moeten worden uitgevoerd om alle vormen van geweld 
tegen vrouwen te bestrĳ den, in het bĳ zonder polygamie, onrecht-
vaardige erfwetten en kindhuwelĳ ken. De nieuwe grondwet moet 
worden uitgevoerd om gendergelĳ kheid te waarborgen en de 
deelname van vrouwen aan de politieke macht en besluitvorming 
te bevorderen. Ook moet de abortuswet worden hervormd. Tot 
op heden mogen zwangerschappen volgens de wet alleen worden 
afgebroken als het leven van de moeder gevaar loopt. Artsen die 
abortussen uitvoeren, kunnen tot jarenlange gevangenisstraf-
fen worden veroordeeld, zelfs als het gaat om zwangerschap 
door verkrachting. De situatie van ongehuwde moeders en hun 
kind(eren) is al even slecht. Volgens onderzoek zĳ n er tussen 2003 
en 2009 een half miljoen buitenechtelĳ ke kinderen geboren.6 
Omdat seks buiten het huwelĳ k verboden is in Marokko, worden 
deze kinderen als ‘onwettig’ beschouwd. Veel van deze kinderen 

6 Het betreft hier een onderzoek van INSAF (‘Institution Nationale de Solidarité 
avec les Femmes en Détresse, ‘Nationale instituut voor solidariteit met vrouwen 
in nood).
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worden niet toegelaten tot school en hebben geen volledige 
burgerrechten, zoals oprichter en voorzitter Aicha Chenna van 
de Association Solidarité Féminine (‘Vereniging voor Vrouwelĳ ke 
Solidariteit’) naar voren brengt. Haar organisatie ondersteunt 
gezinnen van alleenstaande moeders en stelt misstanden rond 
buitenechtelĳ ke kinderen aan de kaak.

Seculiere en islamitisch feministen strĳ den op uiteenlopende 
manieren om de situatie van vrouwen te verbeteren. Ze hebben 
echter te maken met de obstakels van een sterk patriarchaat, 
machismo en autocratie. Vanwege deze obstakels is het nodig dat 
de Marokkaanse feministische bewegingen zich verenigen om 
emancipatie en empowerment van vrouwen te bewerkstelligen. 
In Marokko, een samenleving met een moslimmeerderheid, kan 
gendergelĳ kheid alleen efffectief worden bereikt door rekening 
te houden met de culturele dimensie, de politieke context en 
de aspiraties van het volk. Binnen deze context is het voor alle 
feministen een uitdaging om vraagstukken rond vrouwenonder-
drukking en emancipatie aan de orde te stellen.

Een groot deel van de Marokkaanse vrouwen, vooral die van 
het platteland, neemt nog slechts een marginale plaats in in 
zowel de seculiere als de islamitische beweging (Sadiqi, 2014). 
Verder bieden beide bewegingen onvoldoende ruimte aan de 
meerstemmigheid die is ontstaan in de nasleep van de Arabische 
Lente. De nieuwe, opkomende stemmen zĳ n jong, actief op het 
internet en laten uiteenlopende geluiden horen over gender, 
klasse en identiteit. Deze jongeren lĳ ken hun hoop te hebben 
gevestigd op een seculiere staat waarin zowel religieuze als niet-
religieuze vormen van feminisme kunnen bloeien en waarin 
daadwerkelĳ k plaats is voor andere stemmen, waaronder die 
van Berbervrouwen.
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2 Vrouwen en de politiek van 
hervormingen in Marokko
Souad Eddouada

In dit hoofdstuk verken ik het begrip ‘vrouwenrechten’ zoals dat 
in de jaren negentig in Marokko werd ingevuld met de publicatie 
in 1999 van het panifd (Plan d’intégration de la femme au dé-
veloppement, ‘nationaal Plan voor de integratie van de vrouw 
in de ontwikkeling’) door het pas opgerichte ministerie voor de 
Vrouw en het Gezin. Het panifd (in het vervolg: het Plan) werd 
gepubliceerd in de nasleep van de vrouwenrechtenconferentie 
van de Verenigde Naties van 1995 in Beĳ ing, een jaar nadat de 
socialistische Alternance-regering aan de macht was gekomen 
die in haar regeringsverklaring hervormingen op basis van gender 
had beloofd.1 Om met Lila Abu-Lughod te spreken: ‘er ontstond 
een intensieve handel in vrouwenrechten’ tĳ dens het ‘Decennium 
van de Vrouw’ van de Verenigde Naties (Abu-Lughod, 2010: p. 4). 
De internationale vn-conferenties over vrouwenrechten werden 
gevolgd door internationaal gefĳ inancierde, lokale projecten om 
vrouwenrechten te bevorderen.2 Documenten en debatten over 
vrouwenrechten ‘reisden’ op deze manier ook naar Marokko. 
Voortbouwend op het werk van Abu-Lughod (2010), Kimberlé 
Crenshaw (1991) en Rahma Bourqia (1996) zal ik in dit hoofdstuk 
laten zien dat de mondiale vrouwenrechtenagenda in Marokko 
universele noties van gelĳ kheid heeft opgelegd die niet zonder 

1 De regeringsverklaring maakte melding van een duidelĳ k en samenhangend 
beleid dat tegemoet zou komen aan de uiteenlopende behoeften van vrouwen. 
Deze verklaring werd gevolgd door procedures die aan het oog werden onttrokken 
of nooit hebben plaatsgevonden.
2 Op de eerste vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in 1975 in Mexico-
Stad werd gehouden, werd de periode 1975-1985 aangewezen als het ‘Decennium 
van de Vrouw’ van de Verenigde Naties. De volgende conferenties vonden plaats 
in 1980 in Kopenhagen, in 1985 in Nairobi en in 1995 in Beĳ ing. 
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meer in het voordeel uitpakken van de vrouwen die het Plan zegt 
te vertegenwoordigen.

De publicatie van het Plan was het eerste project van de re-
gering voor een op gender gebaseerd ontwikkelingsbeleid. In de 
vn-verklaring en het Platform voor Actie die op de Vierde Wereld-
conferentie over vrouwen in 1995 in Beĳ ing werden aangenomen, 
werden de voornaamste obstakels benoemd voor een verbetering 
van vrouwenrechten. De regeringen die op de conferentie verte-
genwoordigd waren werden opgeroepen om met actieplannen 
te komen om het programma van de vn-vrouwenconferentie uit 
te voeren en op institutioneel niveau een besluitvormingsmacht 
in het leven te roepen die de ‘gelĳ kheidsprogramma’s’ op elkaar 
zou kunnen afstemmen.

Met de publicatie van het Human Development Report van 
de Verenigde Naties in 1995, waarin Marokko op de 117e plaats 
stond van in totaal 147 landen, was de sociale ongelĳ kheid in 
Marokko, en met name die tussen mannen en vrouwen, duidelĳ k 
zichtbaar geworden. De ‘internationale reputatie’ van het land 
stond op het spel en vanuit het oogpunt van de indicatoren 
van menselĳ ke ontwikkeling was het duidelĳ k dat er dringend 
veranderingen nodig waren.3 Hiermee wordt bevestigd dat de 
vn-vrouwenrechtenagenda wel degelĳ k efffect heeft in die zin dat 
duidelĳ k zichtbare hervormingen hebben plaatsgevonden in het 
kader van het ‘Decennium van de Vrouw’ van de Verenigde Naties.

Ook in het rapport van de Wereldbank over Marokko in 1995 
werden hervormingen op de agenda gezet, waardoor er een 
politieke context ontstond die welwillend stond tegenover ‘veran-
dering’. De impact van dit rapport was begrĳ pelĳ k, omdat het land 
graag als staat wilde deelnemen aan een mondiale economie en 
bovendien te maken had met een economie die werd gekenmerkt 

3 In het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties worden indicatoren 
van de menselĳ ke ontwikkeling gebruikt, zoals toegang tot gezondheidszorg, 
onderwĳ s en de hoogte van het bnp (Bruto Nationaal Product) om de ontwikke-
ling van de bevolking van het land vast te stellen. Volgens een gender-specifĳ ieke 
indicator die de sociaaleconomische ongelĳ kheid tussen mannen en vrouwen 
meet, stond Marokko in 1995 op de 85e plaats op de wereldranglĳ st. 
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door hoge schulden (Khatibi, 2002). Als het om het internationale, 
neoliberale economische systeem gaat, ziet Marokko zichzelf als 
een machtige staat die functioneert met strategische flexibiliteit, 
dat wil zeggen als een hervormingsgezinde staat die zich inspant 
om politieke en sociale hervormingen tot stand te brengen.

Deze wil om politieke en sociale hervormingen te bewerkstel-
ligen heeft een politieke context opgeleverd die meer openstaat 
voor ‘vrouweneisen’, en voor veranderingen in de richting van 
gelĳ kheid tussen de seksen (zie ook Belghazi en Madani, 2001: 
p. 19). Het feit dat de Marokkaanse regering ‘vrouwenrechten’ 
via het Plan oppakte en het eerdergenoemde ministerie voor de 
Vrouw en het Gezin oprichtte – sinds 2017 het ministerie van 
Sociale Ontwikkeling, Gezin en Solidariteit geheten – past in 
deze context, en strookt met de bovengenoemde aanbevelingen 
van de conferentie van Beĳ ing.

Het Plan

Ook al geeft de titel ‘nationaal Plan voor de integratie van de 
vrouw in de ontwikkeling’ aan dat er een ontwikkeling plaats 
vindt waarin vrouwen nog moeten worden opgenomen, toch 
lĳ kt het panifd in zĳ n inleiding een zekere afstand te nemen 
van dat uitgangspunt. Daar wordt namelĳ k verwezen naar het 
denken van de internationale gemeenschap over ontwikkeling 
en gelĳ kheid, als het kader waarbinnen gendergelĳ kheid wordt 
benaderd. Ontwikkeling en de aannamen waarop ze rust worden 
dus ingekaderd in een internationale agenda over ontwikkeling en 
gelĳ kheid. ‘Gelĳ kheid en ontwikkeling zĳ n, als instrumenten die 
de internationale gemeenschap heeft verschaft in Nairobi (1985), 
Cairo (1994), Wenen (1993), Kopenhagen (1994) en Beĳ ing (1995) en 
in combinatie met het cedaw (‘Convention for the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women’), allemaal fasen om 
het tweeledige doel van ontwikkeling en gelĳ kheid te bereiken.’

Het Plan suggereert zo niet alleen dat het hoofdzakelĳ k is 
gebaseerd op aanbevelingen van internationale conferenties, het 
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verwĳ st ook expliciet naar het mogelĳ k ‘ontbreken van lokale 
culturele en religieuze gronden voor een ontwikkeling op basis 
van gendergelĳ kheid’. Maar dit voorbehoud ten aanzien van de 
uitgangspunten van het cedaw wordt alleen terloops genoemd, 
en de internationale richtlĳ nen worden verder zonder nader 
commentaar als norm overgenomen.4 Het Plan wordt aan de 
lezer geïntroduceerd als een poging om een nationale strategie 
ten uitvoer te brengen om het leven van vrouwen te verbeteren, 
en als alternatief voor het mislukte beleid van de vorige regering.

Het Plan begint met een evaluatie van die eerdere beleids-
maatregelen. Dat zouden programma’s en activiteiten zĳ n 
geweest die maar in beperkte mate op vrouwen waren gericht. De 
beleidsmaatregelen van vorige regeringen zouden geen efffectieve 
bĳ drage hebben geleverd aan het bevorderen van vrouwenrech-
ten, en zouden volgens het Plan louter hebben bĳ gedragen aan de 
constructie van ‘vrouwelĳ ke identiteiten’ die veelal of uitsluitend 
waren gekoppeld aan het gezin/de familie en sociaal welzĳ n. De 
huidige status van vrouwen is volgens het Plan niet alleen de 
uitkomst van een culturele erfenis, maar ook het product van een 
staatsbeleid dat de gangbare dagelĳ kse praktĳ ken rondom gender 
(of klasse) alleen maar heeft bevestigd. Staatsinstituties droegen 
via een scala aan offfĳ iciële en schriftelĳ ke regels (wetsteksten en 
decreten, studieboeken) en niet op schrift gestelde afspraken 
(normen en waarden) bĳ  aan de normalisering van bestaande 
opvattingen en praktĳ ken rondom gender, zodat zĳ  natuurlĳ k 
en onveranderlĳ k leken. Het Plan wĳ st op de noodzaak om 
institutionele praktĳ ken te veranderen om zo ongelĳ ke relaties 
te veranderen.

Hoewel het Plan dus radicalere eisen lĳ kt te stellen als het om 
vrouwenrechten gaat, omdat het vraagtekens zet bĳ  de standaard 
benadering die vrouwen vereenzelvigt met de privésfeer, blĳ ft 

4 Bĳ  de viering van de Dag van de Mensenrechten in december 2008 maakte 
de koning bekend dat Marokko zĳ n voorbehoud inzake gendergelĳ kheid opheft: 
‘Ons voorbehoud is verouderd geraakt door de moderne wetgeving die ons land 
heeft aangenomen.’ 
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het zelf vastzitten in deze benadering van de seksen in termen 
van de dichotomie publiek-privaat, omdat het niet ingaat op de 
verschillen tussen vrouwen in Marokko en hen als één uniforme 
groep behandelt. Dat blĳ kt duidelĳ k uit de gekozen prioriteiten 
op het gebied van onderwĳ s, reproductieve gezondheid, econo-
mische integratie en empowerment, die ik in het onderstaande 
achtereenvolgens bespreek.

Wat betreft de prioriteit onderwĳ s, verwĳ st het Plan naar 
het feit dat zeven miljoen vrouwen analfabeet zĳ n: 67% van 
de vrouwen tegen 41% van de mannen. Maar het gaat daarmee 
voorbĳ  aan het feit dat in de stedelĳ ke gebieden slechts 50% van 
de vrouwen analfabeet is, terwĳ l dit op sommige plekken op het 
platteland geldt voor 100% van de vrouwen. Dit illustreert hoe 
ontoereikend een nationaal plan is dat erop gericht is om ‘de 
vrouw’ in de nationale ontwikkeling op te nemen: aannamen over 
de vrouw als uniforme groep worden ondermĳ nd door factoren 
als klasse of de kloof tussen stad en platteland. Dat wordt in het 
Plan alleen in beginsel erkend en niet uitgewerkt in een strategie. 
Zoals het begrip intersectionaliteit van Crenshaw (1991) ons 
leert, is gender niet de enige grondslag van ongelĳ kheid; andere 
factoren als een stedelĳ ke of plattelands omgeving, of klasse, zĳ n 
medebepalend voor ervaringen van discriminatie.

Uit mĳ n veldwerk onder vrouwen die betrokken zĳ n bĳ  
acties rondom landrechten, in rurale en semi-urbane gebieden 
in Kenitra en Beni Mellal, blĳ kt hoe de intersectie van klasse en 
gender uitmondt in ongelĳ kheid. De landrechten-beweging van 
deze vrouwen is een protest tegen de snelgroeiende uitbreiding 
van stedelĳ ke zones. Ze wordt geleid door vrouwelĳ ke kostwin-
ners, onder wie gescheiden vrouwen en weduwen, ongetrouwde 
vrouwen en vrouwen die zĳ n getrouwd met iemand van buiten 
de gemeenschap. Zĳ  bevinden zich in een tussenruimte tussen 
de taal van progressieve vrouwenrechten en die van sociale 
rechtvaardigheid. De zorgen van deze vrouwen vormen in feite 
de kern waar deze beweging van maatschappelĳ ke strĳ d om land 
en concrete burgerrechten om draait, in samenhang met lokale 
vraagstukken van sociale rechtvaardigheid. De verhalen van 
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deze vrouwelĳ ke landrechten-activisten gaan feitelĳ k verder dan 
hun aanspraak op een gelĳ k deel van het stelsel dat voor sociale 
ongelĳ kheid zorgt. De rurale en lokale claims van deze beweging 
en het feit dat vrouwen in de frontlinie staan van de strĳ d tegen 
ontheemding en onteigening, laten zien welke afstand er bestaat 
tussen feministische organisaties en mensenrechtenorganisaties 
enerzĳ ds en vrouwen op lokaal niveau anderzĳ ds (zie ook Abu-
Lughod, 2010: p. 34). In plaats van aan te nemen dat wettelĳ ke 
rechten soepel kunnen worden vertaald in een lokaal vocabulaire, 
laat de context van landrechten zien dat er sprake is van complexe 
en concrete werkelĳ kheden die niet altĳ d verklaard kunnen 
worden door lineaire narratieven over ‘onderdrukte vrouwen 
die erop wachten om mondiger te worden gemaakt’ of ‘in de 
ontwikkeling te worden opgenomen’. Wetenschappers als Tariq 
Banuri stellen terecht dat de kritiek op modernisering niet wil 
zeggen dat zĳ  schadelĳ k is geweest voor de derde wereld doordat 
er inadequate beleidsmaatregelen zĳ n genomen of vanwege de 
intenties van ‘kwaadaardige planners’. De kritiek houdt veeleer 
in dat dergelĳ ke projecten de eigen wegen naar verandering 
hebben gemist doordat ze een model hebben proberen op te 
leggen dat ‘de eigen cultuur’ in een negatieve relatie plaatst tot 
verandering. Banuri betoogt verder dat ‘we moeten stoppen met 
het kwantifĳ iceren en meten van de “levenskwaliteit” (of andere 
indicatoren van ontwikkeling)’ (Banuri, 2001: p. 66). Ontwik-
kelingsindicatoren vooronderstellen wat mensen nodig hebben, 
zonder dat zĳ  daar zelf weet van zouden hebben.

Deze standaardisering van de behoeften van mensen volgens 
vooraf bepaalde verbetermodellen vormt de kern van het Plan 
om vrouwen in ‘de ontwikkeling’ op te nemen. Het begrip 
ontwikkeling maakt van vrouwen die van elkaar verschillen 
een uniforme groep die volgens vaste criteria kan worden 
‘geïntegreerd’ in de ontwikkeling. Het versluiert niet alleen ‘de 
tegenstrĳ digheden die inherent zĳ n aan de plaats die vrouwen 
binnen uiteenlopende structuren innemen’ (Mohanty, 1997: 
p. 85), maar hun positie wordt ook beoordeeld aan de hand van 
vooraf vastgestelde normen. Daarmee staan de machtsvraag en 
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de verschillende strategieën van tegenmacht van vrouwen zelf, 
niet langer centraal.

Ook wat de tweede prioriteit betreft, de reproductieve gezond-
heid, worden vrouwen in het Plan over één kam geschoren en 
wordt er opnieuw geen rekening gehouden met hun verschillende 
posities en strategieën. De Marokkaanse sociologe Bourqia ver-
kent in haar veldwerk in Oujda (een stad aan de oostgrens met 
Algerĳ e) hoe divers en heterogeen de ervaringen van vrouwen 
zĳ n met betrekking tot kwesties van voortplanting (Bourqia, 
1995: p. 11). Zĳ  laat zien dat er sprake is van continue machtson-
derhandelingen tussen vrouwen en mannen, wat in tegenspraak 
is met de veronderstelde ondergeschiktheid van vrouwen. Zo gaat 
de strategie van vrouwen om in kinderen te investeren in tegen 
het discours over gezinsplanning van de staat (p. 17). Daarmee 
zĳ n voortplanting, reproductie, vruchtbaarheid en moederschap 
niet uitsluitend biologische verschĳ nselen, maar zaken die altĳ d 
zĳ n verweven met gegeven sociaal-culturele en economische 
contexten (p. 19).

In het Plan komt vruchtbaarheid echter alleen aan de orde 
vanuit het oogpunt van anticonceptietechnieken. Volgens de 
cĳ fers die in het Plan worden aangehaald wordt het gebruik 
van voorbehoedsmiddelen gedomineerd door het gebruik van 
de pil (70%). Andere methoden komen niet boven de 17,5% uit, 
waaronder traditionele methoden (12,5%). De twee laatstge-
noemde worden in het programma zwak genoemd en zonder 
nader commentaar gepresenteerd. Daarmee gaat het Plan een 
bespreking uit de weg van voortplantings-strategieën waarbĳ  
zowel vrouwen als mannen zĳ n betrokken, als ook van het cultu-
rele verzet dat zo’n strategie – en gezinsplanning in het algemeen 
– zou kunnen belemmeren. De dichotomie tussen traditioneel 
en modern wordt niet nader toegelicht. Voorbĳ gaand aan de 
culturele en sociale dimensies van kwesties van voortplanting, 
en aan de culturele weerstand die de beleidsmaatregelen van 
de staat inzake gezinsplanning oproepen, behandelt het Plan de 
kwestie van voorplanting alleen in puur technische termen en 
richt het zich bĳ  anticonceptie uitsluitend op vrouwen.
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Op de derde prioriteit van het Plan, de economische integratie 
van vrouwen, wordt ingegaan zonder dat er enig vraagteken 
wordt geplaatst bĳ  het gangbare systeem van ‘ontwikkeling’. Van 
vrouwen wordt gezegd dat ze in sterkere mate last hebben van 
armoede en sociale marginalisering dan mannen. Uit cĳ fers blĳ kt 
dat 52% van de huishoudens met een vrouw aan het hoofd kwets-
baar is. Er wordt geen verband gelegd met de omstandigheden die 
dat kunnen verklaren, namelĳ k echtscheiding en weduwschap 
als voornaamste redenen achter de opkomst van vrouwen als 
hoofd van arme huishoudens.

De vierde prioriteit van het Plan wordt omschreven als de 
empowerment van vrouwen. Eerst volgt er een beschrĳ ving van 
de ambivalentie van het Marokkaanse rechtsstelsel en wordt er 
gesuggereerd dat er een dualiteit bestaat tussen een private sfeer 
die wordt geregeerd door het ‘islamitische’ recht, en een publieke 
ruimte die wordt gedomineerd door het ‘moderne’ recht dat is 
geënt op westerse waarden. Letterlĳ k stelt het Plan:

De rechtsstatus van vrouwen in Marokko toont een ambivalent 
rechtsstelsel. De private sfeer valt volledig onder het islami-
tische recht, terwĳ l de publieke ruimte wordt beïnvloed en 
gedomineerd door het westerse moderne recht.

Daardoor houdt het Plan twee dichotomieën in stand die het juist 
ter discussie zou moeten stellen: een in wezen vrouwonvriendelĳ k 
islamitisch recht tegenover een emanciperend ‘westers model’, 
en een private familieruimte tegenover een publieke ruimte. 
Het houdt deze dichotomieën niet alleen in stand, maar het 
beschouwt de dualiteit ‘moderniteit’ en ‘universaliteit’ tegenover 
‘traditie’ en ‘bĳ zonderheid’ als de voornaamste kwestie voor vrou-
wen. Aldus produceert het Plan beschrĳ vingen die het bestaan 
van zo’n culturele dualiteit tussen de ‘spirituele en islamitische 
moraal’ tegenover de ‘materialistische moderniteit’ in stand 
houden in plaats van die ter discussie te stellen. Er worden geen 
argumenten aangedragen die pleiten voor de relevantie van een 
feministisch egalitair project, maar het universele model wordt 
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zonder meer gelanceerd als de enige weg naar gendergelĳ kheid, 
zodat stereotypen over feminisme als een van buitenaf geïmpor-
teerd begrip alleen maar worden bevestigd.

Wanneer ik de valkuilen van het Plan probeer te benoe-
men, dan is het niet mĳ n bedoeling om de intenties achter 
de uitvoering ervan in twĳ fel te trekken, en ook niet om één 
type ontwikkeling aan te wĳ zen dat vrouwen wél ten goede 
zal komen. Mĳ n claim is dat het Plan, hoewel het een beter 
alternatief wil zĳ n voor eerdere ontwikkelingsprogramma’s, 
uitgaat van dezelfde aannamen over ‘ontwikkeling’ en ‘de vrouw’ 
als die eerdere programma’s deden. Het Plan gaat er impliciet 
van uit dat een lineaire, rationele en pragmatische visie van 
bovenaf in de maatschappĳ  moet worden geparachuteerd. Door 
universele en abstracte begrippen te gebruiken die geen lokale 
vertaling kennen, wist het daarbĳ  alle complexe kanten en 
‘realiteiten’ van het leven van Marokkaanse vrouwen uit. Het 
gaat bovendien voorbĳ  aan de klasse-dimensie en het efffect 
ervan op de uiteenlopende omstandigheden van vrouwen – zo 
wordt de discrepantie tussen stad en platteland genegeerd 
of gepresenteerd in neutrale cĳ fers. Op die manier worden 
‘vrouwen’ gepresenteerd als een samenhangende groep met 
dezelfde belangen. Hoewel vrouwen te maken hebben met een 
onderdrukkend familierecht en nadelige sociaaleconomische 
omstandigheden, zĳ n hun ervaringen met genderongelĳ kheid 
niet identiek en staan ze ook niet los van klasse en woonplaats. 
(Het zou best kunnen dat vrouwen van het platteland meer 
gemeen hebben met mannen van het platteland dan met goed 
opgeleide vrouwen uit de stedelĳ ke middenklasse.)

Feministische projecten in Algerĳ e en het Midden-Oosten 
ontwikkelen zich op vergelĳ kbare wĳ ze volgens ‘externe normen’ 
omdat ze opereren binnen een ‘vĳ andige context’. Een universeel 
feministisch perspectief onttrekt de meervoudige systemen van 
onderdrukking aan het zicht, die afhankelĳ k van de context, 
werkzaam zĳ n op cultureel, politiek, sociaal en economisch 
gebied. Bĳ  hun universeel emancipatoire aspiraties, hebben 
feminismen in verschillende contexten te maken met extra 
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dimensies van sociale ongelĳ kheid. Voor deze extra dimensies zĳ n 
andere analyse-kaders nodig, waarbinnen de strĳ d van vrouwen 
tegen op gender gebaseerde onderdrukking aan de orde kan 
worden gesteld. Feministische bewegingen hebben gemeen dat 
zĳ  de positie van vrouwen willen verbeteren, maar afhankelĳ k 
van de culturele en historische context, en van de instituties die 
ongelĳ kheid produceren en reproduceren, moeten zĳ  elk een 
eigen visie en strategie ontwikkelen.

De politieke islam

Doordat in het Plan geen aandacht werd besteed aan de lokale 
belemmeringen voor de erin gepresenteerde lineaire visie op 
ontwikkeling en gendergelĳ kheid, kon men niet vermoeden 
wat voor verzet het zou oproepen in naam van een onderdrukte 
‘moslim-identiteit’. Het Plan werd aangevallen op zĳ n ‘anti-
islamitische’ these, namelĳ k zĳ n materialistische kĳ k op de 
samenleving en de familie, en zĳ n kritiekloze overname van inter-
nationale beginselen van gendergelĳ kheid die het Marokkaanse 
voorbehoud negeerden – zoals de weigering van de Marokkaanse 
regering om akkoord te gaan met het verdrag dat gelĳ ke rechten 
en plichten van mannen en vrouwen eist in het huwelĳ k en ook 
bĳ  de ontbinding ervan; dat beginsel zou strĳ dig zĳ n met de 
‘complementaire’ rollen van man en vrouw die voortvloeien uit 
‘de biologie’ en ‘de natuur’.

In een pamflet van de politieke islam tegen het Plan, getiteld 
Notre position (‘Ons standpunt’), uitgebracht in 1999 door de 
organisatie Harakat Ataouhid Wa Ilislah (‘Beweging van Eenheid 
en Hervormingen’), wordt betoogd dat in het ‘moslimgezin’ de 
rollen van man en vrouw duidelĳ k onderscheiden moeten zĳ n, 
iets waar het Plan niet op ingaat. Deze rollen worden in grote 
lĳ nen als volgt gekarakteriseerd: de man is de leider van het gezin, 
de vrouw wordt niet verondersteld bĳ  te dragen aan het fĳ inancieel 
onderhoud van het gezin. Dat de man superieur is, komt door 
zĳ n fĳ inanciële verantwoordelĳ kheid, in overeenstemming met 
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de rolverdeling tussen man en vrouw. Volgens Notre position 
wordt het uitgangspunt van complementariteit van de seksen 
ondermĳ nd door de gender-benadering: het Plan ondergraaft 
volgens dit standpunt de islamitische visie op het gezin als een 
institutie gebaseerd op compassie, en maakt het tot een domein 
van conflicten.

Doordat het afbreuk doet aan genderspecifĳieke waarden, wordt 
het Plan beschouwd als iets wat niet past bĳ  het gezin, de familie 
en de samenleving volgens de islam. De ‘natuurlĳ ke’ rollen van 
man en vrouw worden gerelativeerd, wat volgens de islamisten 
ook een ondermĳ ning betekent van de waarde van ‘moederschap’ 
en ‘vaderschap’. Deze waarden, die zo bepalend zĳ n voor het 
moslimgezin, worden ondergraven door de gender-benadering die 
zegt dat het slechts namen voor rollen en begrippen zĳ n, zonder 
de waarden ervan te erkennen. Neokoloniale westerse projecten 
richten hun pĳ len op dergelĳ ke waarden om de ‘religieuze en 
culturele integriteit van de moslims af te breken’.

In het mobiliserende discours van de politieke islam – de 
partĳ  Al Adl Wal Ihsane (‘(Beweging voor) Rechtvaardigheid en 
Liefdadigheid’) en de meer gematigde pjd (‘Partĳ  voor Rechtvaar-
digheid en Ontwikkeling’) – vormen de gender-hiërarchie en de 
vaste genderrollen binnen het patriarchale gezin de grondslag 
van antikoloniaal cultureel verzet. Daarbĳ  is ook de ‘status van 
de vrouw’ een centraal punt in de mobilisatie-strategieën van de 
fundamentalisten. Als oppositiebeweging tegen een feministisch 
egalitair perspectief is de politieke islam naar boven gekomen als 
een van de belangrĳ kste bewegingen van politieke en maatschap-
pelĳ ke strĳ d (Tozy, 1999: p. 257).

De proteststem van de politieke islam wil de collectieve 
moslimidentiteit beschermen tegen ‘westerse invloeden.’ Mo-
dernisering wordt ervaren vanuit het koloniale verleden en gezien 
als dwingende eis van een internationale wereldorde. Volgens 
Zakia Daoud (1993) draait het ‘nativistische’, ‘antikoloniale’ verzet 
tegen de modernisering om de fundamentele sociale cel van het 
gezin/de familie, waarin vrouwen een centrale plaats innemen 
(Daoud, 1993: p. 12).
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Geeta Chowdhry (1995) laat zien hoe de koloniale visie op 
gekoloniseerde vrouwen nog steeds voortleeft in de internationale 
ontwikkelingsorganisaties. Volgens haar zĳ n de beleidsmaat-
regelen van de Wereldbank een geactualiseerde versie van het 
koloniale programma in die zin dat de Wereldbank uitgaat van 
de aanname van een ‘ontwikkeld’ en ‘gemoderniseerd’ ‘westen’ 
als maatstaf om een ‘onderontwikkelde’, ‘traditionele’ Oriënt te 
helpen. Volgens Chowdry is ‘[d]e koloniale staat (…) vervangen 
door ontwikkelingsprojecten voor vrouwen en de Wereldbank’ 
(Chowdry, 1995: p. 29).

Mĳ n kritiek op het Plan is niet bedoeld om af te doen aan 
de waarde ervan; het Plan kan in potentie een proces starten 
waarin gender een weg naar de overheidsagenda zou kunnen 
vinden. Maar wel heb ik duidelĳ k willen maken dat het Plan 
een kritische houding ontbeert die nodig is voor een werkelĳ k 
alternatief voor een gender-blinde ontwikkelingsideologie. Een 
feministisch alternatief voor een gender-blinde ontwikkeling 
moet namelĳ k ‘universele waarheden’ en voorgegeven concepten 
van ‘ontwikkeling’ en ‘gelĳ kheid’ ter discussie stellen en deze 
vertalen in lokaal relevante noties. Dat het Plan daar niet in is 
geslaagd heeft verzet opgeroepen in naam van een ‘buitengesloten 
moslimidentiteit’, wat heeft geleid tot een polarisatie in de discus-
sie over vrouwenrechten, in termen van ‘universele waarden of 
moslimwaarden’. Argumenten voor ‘integratie van de vrouw in de 
ontwikkeling’ moeten ook ingaan op de vraag wat ontwikkeling 
nu eigenlĳ k precies inhoudt.
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3 De 20 Februari-beweging
Rachid Touhtou

De Arabische Lente van 2011 heeft het ‘staatsfeminisme’ on-
dermĳ nd van de neoliberale, autoritaire regimes die aan de 
macht zĳ n in de Arabische wereld, met hun prominente fĳirst 
ladies. Het tĳ dperk van deze autoritaire regimes die de gender-
agenda exploiteren om aan de macht te blĳ ven lĳ kt voorbĳ : 
een nieuwe feministische lente is in wording, waarbĳ  gender 
staat voor politieke verandering. Vanaf de jaren tachtig van de 
vorige eeuw werd het Tunesië van Ben Ali in de markt gezet 
als een paradĳ s voor vrouwen; fĳ irst lady Mubarak van Egypte 
was het symbool van vrouwenemancipatie en de koningen van 
Marokko werden als bevrĳ ders van de vrouw beschouwd; de drie 
Marokkaanse koningen vanaf de onafhankelĳ kheid in 1956 tot 
2011, Mohammed v, Hassan ii en Mohammed vi, claimden de 
hervorming van het familierecht en coöpteerden feministische 
leiders. De protesten van de 20 Februari-beweging brachten echter 
een nieuw feminisme voort dat voor meer stond dan alleen een 
hervormingsagenda; het wilde in de hele samenleving politieke 
verandering bewerkstelligen, en daarmee ook in de normen op 
het gebied van gender.

Voor Khadĳ a Ryadi, coördinator van de mensenrechtenorga-
nisaties in de Maghreb, was 2011 een intermezzo in de strĳ d tegen 
autoritaire regimes en voor democratie.1 Vrouwen en mannen 
gingen de straat op om de regimes te dwingen tot democratische 
hervormingen en de uitvoerende macht van de monarchie in te 

1 Zĳ  is een van de leiders van de marxistisch-leninistische partĳ  Annahj Ad-
democrati (‘De Democratische Stem’), en oud-voorzitter van de Marokkaanse 
Mensenrechtenorganisatie amdh (Association Marocaine des Droits Humains, 
‘Marokkaanse vereniging voor de rechten van de mens’). In 2013 kreeg ze een 
prĳ s van de Verenigde Naties op het gebied van de mensenrechten. Zie voor een 
interview met haar: http://www.humanite.fr/khadĳ a-ryadi-la-sequence-ouverte-
par-les-soulevements-de-2011-est-loin-detre-fĳ inie-629617. 
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perken. Voor Ryadi is de feministische zaak evenzo een politieke 
zaak: de herverdeling van macht en rĳ kdom zĳ n voor haar twee 
voorwaarden voor gendergelĳ kheid.

De Marokkaans-islamitisch feministe Nadia Yassine liet in 
2004 haar mening horen over de hervorming van het familierecht 
die koning Mohammed vi had goedgekeurd. Ze liet zich er laat-
dunkend over uit en betoogde dat haar islamistische organisatie 
een veel betere versie van het recht had. Volgens Yassine waren 
de door de koning ingevoerde hervormingen van 2003 puur 
cosmetisch van aard, en niet bedoeld om de situatie van vrouwen 
in Marokko werkelĳ k te veranderen. Volgens haar exploiteren de 
Marokkaanse koningen vrouwenrechten om hun regime ervan 
te laten profĳiteren: het lĳ ken democratische hervormingen, maar 
zĳ n dat niet echt.

Aminatou Haidar, activiste van de onafhankelĳ kheidsbe-
weging van de Sahrawi (bewoners van de Westelĳ ke Sahara), 
organiseerde in 2009 een sit-in demonstratie waarbĳ  ze haar 
identiteitsbewĳ s en paspoort terugeiste die in beslag waren geno-
men toen ze voet op Marokkaanse bodem zette op de luchthaven 
van Laayoune. Ze wist haar papieren terug te krĳ gen van de 
Marokkaanse autoriteiten, onder meer doordat internationale 
mensenrechtenactivisten zich uit solidariteit bĳ  haar aansloten. 
Vanaf dat moment ontstond in Laayoune de vrouwenbeweging 
van de Sahrawi voor mensenrechten in de zuidelĳ ke provincies 
van Marokko. De vrouwen in deze sterk separatistische beweging 
zĳ n onder voorzitterschap van Aminatou Haidar actief in de ngo 
codesa (‘Collective of Sahrawi Defenders of Human Rights’).2 
Deze vrouwen breken met het type staatsfeminisme dat in de 
huidige Arabische wereld gekoppeld is aan een autoritair natio-
nalisme. In deze context heeft ook de Marokkaanse 20 Februari-
beweging van 2011 kritiek geleverd op een eenzĳ dige focus op 
vrouwenrechten, die het neoliberale type staatsfeminisme in 
Marokko kenmerkt. We moeten, zoals Nancy Fraser terecht 
stelt, ook het sociale domein betrekken in de politieke strĳ d 

2 codesa is als ngo niet erkend door de Marokkaanse autoriteiten.
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(zie Fraser 1989; 1997; 2008). In de termen van Fraser is het sociale 
domein een dynamisch veld waarin steeds verschillende actoren 
nieuwe identiteiten vormen en op het politieke toneel strĳ den 
voor verandering. Met andere woorden, ook het sociale domein is 
een strĳ dtoneel waar betekenis-productie plaatsvindt die tegen 
heersende discoursen in gaat.

Vanaf 2005 tot de dag van vandaag scoort Marokko in alle 
sectoren nog steeds laag op de indicatoren van menselĳ ke 
ontwikkeling, inclusief de genderspecifĳ ieke indicatoren. Het 
sociale domein is in Marokko daarmee een nieuw terrein voor 
staatsinterventies. Maar het is als zodanig ook terrein van een 
bredere politieke strĳ d. De 20 Februari-beweging in Marokko 
is hier met haar repertoires van burgeractivisme (seculier en 
religieus), en haar collectieve politieke mobilisering voor her-
vormingen, een illustratief voorbeeld van.

De gender-stemmen in de 20 Februari-beweging

In de geschiedenis van Marokko zĳ n feministen op verschil-
lende manieren bĳ  de staat betrokken geweest: via oppositie, 
samenwerking en vertegenwoordiging. De 20ste februari was 
een dag van confrontatie. Vrouwelĳ ke activisten, vooral jonge 
vrouwen, liepen in Marokko voorop in deze beweging ten tĳ de 
van de Arabische protesten in de lente van 2011. Vanaf het al-
lereerste begin presenteerde de 20 Februari-beweging zich op 
sociale media als een beweging die draaide om gendergelĳ kheid. 
In haar eerste fĳ ilmpje op YouTube waren vĳ f vrouwen te zien uit 
verschillende regio’s in Marokko en van verschillende leeftĳ den, 
die de Marokkaanse bevolking opriepen om op 20 februari 2011 
te protesteren tegen discriminatie en voor democratie.3 Veel 
vrouwen waren actief op sociale media en als blogger, en namen 
zo deel aan de opkomende dissidente beweging in Marokko. 

3 Zie: https://www.youtube.com/watch?v=A_LF0JqnMzw (laatst geraadpleegd 
12 januari 2018).
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Dissidente stemmen op het gebied van gender, zoals die van 
Nadia Yassine en Aminatou Haidar, verzetten zich in cultureel 
en politiek opzicht tegen het heersende regime en de patriarchale 
dominantie, en brachten ‘posthegemonische’4 sociale bewegingen 
voort.

Opvallend aan de 20 Februari-beweging was dat de bestaande 
feministische organisaties er niet aan deelnamen; daardoor was 
er ruimte voor nieuwe feministische gezichten en organisaties om 
het voortouw te nemen en nieuwe gender-identiteiten en nieuwe 
feministische eisen te ontwikkelen. De leiders van de beweging 
kwamen hoofdzakelĳ k uit radicaal linkse of radicaal islamistische 
organisaties, zoals de activisten van de marxistisch-leninistische 
partĳ  Annahj Addemocrati (‘De Democratische Stem’)5, de vrou-
welĳ ke activisten van de Al adl wal Ihsane (‘(Beweging voor) 
Rechtvaardigheid en Liefdadigheid’) en vrouwen uit de linkse 
psu (Parti Socialist Unifĳ ié, ‘Verenigde Socialistische Partĳ ’)6, 
en de activisten uit de amdh (Association Marocaine des Droits 
Humains, ‘Marokkaanse mensenrechtenorganisatie’) en de mca 
(Mouvement Culturel Amazigh, ‘Culturele Beweging Amazigh’). 
De vrouwen die actief waren in de 20 Februari-beweging eisten 
radicale politieke veranderingen in plaats van puur cosmetische 
hervormingen. De 20 Februari-beweging betekende in Marokko 
het begin van een generatiescheiding onder feministen, en staat 
als zodanig, in de woorden van Latifa El Bouhsini (2017), voor de 
geboorte van een vierde generatie feministen.

Omdat de bekende feministische leiders niet deelnamen 
aan de protesten van de beweging, konden onbekende en jonge 

4 De term ‘posthegemonie’, gelanceerd door Jon Beasley-Murray (2010), gebruik 
ik hier om de nieuwe sociale bewegingen aan te duiden die zĳ n ontstaan tĳ dens 
en na de Arabische Lente en die zich kenmerken doordat het geen formele, 
geïnstitutionaliseerde politieke organisaties zĳ n: zĳ  kennen geen leiders, zĳ n 
gedecentraliseerd en organiseren zich digitaal en op straat. 
5 Deze marxistisch-leninistische politieke partĳ  is een oppositiepartĳ  die de 
verkiezingen boycot.
6 De psu participeerde in de 20 Februari-beweging en boycotte de parlements-
verkiezingen van 2011.



 77

vrouwelĳ ke actoren een nieuw feministisch bewustzĳ n formu-
leren. Ze grepen het politieke klimaat van de Arabische Lente 
aan om de bevolking bewust te maken van gendergelĳ kheid, 
sociale rechtvaardigheid en de herverdeling van macht en rĳ k-
dom. Deze jonge feministische leiders die uit het straatactivisme 
voortkwamen, streden van meet af aan ook voor democratisering 
en sociale rechtvaardigheid. Vandaar dat we sinds de protesten 
van de 20 Februari-beweging in Marokko getuige zĳ n van een 
nieuw feministisch bewustzĳ n, waarin mensenrechten, gender 
en etnisch/linguïstisch activisme functioneren als een hybride 
identiteit die ingrĳ pende veranderingen tot stand kan brengen.

Naast de constitutionele winst die er uit bestaat dat pariteit in 
de nieuwe grondwet is opgenomen, is de nieuwe sociale beweging 
van 20 Februari een grote stap vooruit in de genderbewustwor-
ding van Marokko.7 Er is sprake van een opkomst van een nieuwe 
feministische politieke generatie, met namen als Sara Soujar, 
Khadĳ a Erriadi, Ibtissam Lashguer en Saadia El Ouallous. Zĳ  
gingen de straat op samen met mannen en hebben zo een nieuwe 
feministische ideologie voortgebracht en het vrouwenactivisme 
een nieuwe inhoud gegeven. Linkse, islamistische en seculiere 
activisten hebben hun gender-activisme inzake gelĳ kheid en 
democratisering op de agenda gezet als dé inzet van nieuw 
activisme na de Arabische Lente.

Zoals we zagen spreekt El Bouhsini met betrekking tot de 
20 Februari-beweging van de geboorte van een ‘vierde generatie’ 
feministen in Marokko. De eerste generatie bestond volgens haar 
uit de nationalisten die vochten tegen het Franse kolonialisme; de 
tweede generatie was verbonden met de marxistische activisten 
van de jaren zeventig, die vochten tegen de dictatuur; de derde 
generatie bestond uit de hervormingsgezinde feministen van de 
jaren negentig, die gendergelĳ kheid vooral wilden institutionali-
seren. De nieuwe, vierde feministische generatie die nu aan het 

7 In de nieuwe grondwet van 2011 wordt in artikel 19 genderpariteit zichtbaarheid 
gemaakt, hetgeen door politieke partĳ en en feministische verenigingen werd 
beschouwd als een grote stap in de richting van de empowerment van vrouwen. 
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ontstaan is, bestaat uit groepen seculiere en islamitische vrouwen 
die nieuwe politieke en culturele waarden voorstaan. Voor deze 
nieuwe generatie, opgestaan sinds 20 februari, is democratie de 
oplossing voor gendergelĳ kheid. Maar hoe hebben deze activisten 
hun idealen met betrekking tot gendergelĳ kheid precies op de 
agenda van de beweging gezet, en welke impact heeft de beweging 
gehad op de vrouwenrechten in Marokko? Waarmee voelt de 
20 Februari-beweging zich ideologisch verwant en hoe vertaalt 
ze haar eisen in praktische en strategische behoeften?

Gender-activisme voorbĳ  ‘feminisme’

De 20 Februari-beweging in Marokko kan in bepaalde opzichten 
worden vergeleken met het studentenactivisme uit de jaren ze-
ventig van de vorige eeuw toen de slogan luidde dat elke gevecht 
op de universiteit zĳ n weerklank had in de samenleving. Maar 
nu vindt de strĳ d plaats buiten de muren van de universiteiten. 
De 20 Februari-beweging trok door het aanstekelĳ ke efffect van 
de Arabische Lente juist massaal de straat op en beïnvloedde 
daardoor alle andere ‘ruimtes’, ook de campussen van de uni-
versiteit. De vrouwelĳ ke leiders van de 20 Februari-beweging 
studeerden allemaal en waren stuk voor stuk politiek actief in 
linkse of islamitische organisaties. Al doende ontwikkelden zĳ  
nieuwe identiteiten, zowel in de private als in de publieke sfeer. In 
een getuigenissenboek dat Dounia Benqassem, een van de leiders 
van de 20 Februari-beweging, heeft uitgegeven (Benqassem, 2014), 
vertellen alle vrouwen hoe moeilĳ k het voor hen was om ’s avonds 
laat van huis te zĳ n om de vergaderingen van de beweging bĳ  
te wonen, vaak onder hachelĳ ke omstandigheden. Soms waren 
hun ouders boos op hen, bang als zĳ  waren dat hun kinderen in 
de gevangenis terecht zouden komen. Voor deze activistes was 
het moeilĳ k om als vrouw betrokken te zĳ n bĳ  de strategieën 
van deze beweging voor verandering in Marokko.

Deze activistes geloofden in verandering, maar verandering 
heeft een prĳ s. Ghizlane Benomar bĳ voorbeeld, een rustige 
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studente die statistiek en economie studeerde, werd een van de 
leiders van de 20 Februari-beweging in Casablanca; maar in 2011, 
het laatste jaar van haar studie, raakte ze zo sterk betrokken bĳ  
de beweging dat ze met haar studie stopte om zich in te zetten 
voor de grotere zaak. Het aanstekelĳ ke efffect van de Arabische 
Lente en de 20 Februari-beweging vormden de identiteit van 
een nieuwe generatie politiek geëngageerde feministen die geen 
vertrouwen meer had in de instituties en de instrumentele manier 
waarop de staat met vrouwenrechten omging. Naast Ghizlane 
waren vrouwen als Dounia Benqassem, Sara Soujar, Ibtissame 
Lachgar, Soumia El Marbouh, Nabila Mounib, Latifa El Bouhsini, 
Fatima Ifriqi, Fatima Zahra Lqadiri, Zineb Belmkaddem en 
Wafaa Charaf iconen van de beweging. Deze nieuwe vrouwe-
lĳ ke leiders waren zich ervan bewust dat de straatprotesten in 
zekere zin hun gender-activisme tenietdeden, omdat die om meer 
gingen dan gendergelĳ kheid. Zĳ  konden hun activisme binnen 
de massabeweging alleen een plaats geven door over sociale 
rechtvaardigheid te spreken, daarbĳ  geholpen door de islami-
tische vrouwelĳ ke activisten in de beweging. Voor marxisten, 
linkse groeperingen, mensenrechtenactivisten, islamitische en 
Amazigh-activisten is het zaak om samen te werken. Feministen 
van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw moeten zich 
aanpassen aan Facebook-feministen en een nieuwe generatie 
vrouwen met nieuwe behoeften en een nieuwe visie op politiek 
en maatschappĳ .

De 20 Februari-beweging vulde een leegte die traditionele 
actoren en instituties – schuilgaand achter een machtige mo-
narchie – hadden achtergelaten. De beweging bleef echter een 
onvervulde droom. De stuwkracht van de 20 Februari-beweging 
(eigenlĳ k ging het om meerdere bewegingen, zonder leiders 
en gedecentraliseerd van aard) was niet groot genoeg om het 
systeem te veranderen. Maar met de opkomst van deze nieuwe 
kritische, sociale beweging werd het debat in de publieke sfeer 
over de inrichting van het sociale domein weer opengebroken, 
ditmaal vanuit het oogpunt van legitimiteit, vertegenwoordiging 
en kritische alternatieven. De vrouwen die actief waren in de 
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20 Februari-beweging vragen ons opnieuw na te denken over 
genderrechtvaardigheid als een strĳ d met meerdere dimensies, 
en waarbĳ  sprake is van met elkaar strĳ dige opvattingen van 
de maatschappelĳ ke werkelĳ kheid. Zoals Fraser (1989) betoogt, 
strekt rechtvaardigheid zich niet alleen uit tot de publieke 
sfeer, maar ook tot de genderverhoudingen – die als zodanig 
het fundamentele bindmiddel zĳ n van het sociale domein. Het 
sociale domein in Marokko is niet alleen een nieuw terrein 
van staatsinterventie, het is ook de plek waar een veelvoud 
aan sociale bewegingen met elkaar strĳ den, met elk hun eigen 
interpretaties van de ‘noden’ van mensen. De opkomst van de 
nieuwe sociale actoren, die bestaan uit een mix van islamisten, 
secularisten en feministen die samenwerken om het gezicht 
van de publieke sfeer in Marokko te veranderen, houdt ook een 
strĳ d in rond deze interpretaties. In Marokko speelt het debat 
over sekse-ongelĳ kheid daarin een centrale rol. Dit onderwerp 
heeft de verschillende actoren op het politieke toneel weten te 
verdelen bĳ  de lancering van het panifd (‘nationaal Plan voor 
de integratie van de vrouw in de ontwikkeling’) in 1999, rondom 
de herziening van het familierecht van 2004 en tĳ dens de meest 
recente hervorming van de grondwet in 2011.

Door de rivaliserende interpretaties rondom gender, ‘ontwik-
keling’ en rechten, ontstaat er een moderne publieke sfeer waarin 
verschillende actoren (secularisten, islamisten, feministen en 
staatsorganisaties) strategisch opereren om hun interpretaties 
naar voren te brengen en die van rivaliserende groepen tegen te 
gaan. Bĳ  het feit dat oproepen tot rechtvaardigheid, waardigheid 
en democratie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika soms 
escaleren in deze opkomende publieke sfeer, zĳ n gendergelĳ kheid 
en de empowerment van vrouwen centrale thema’s in de strĳ d 
voor de rechten van burgers voor gelĳ ke toegang tot moderniteit 
en democratie.

De 20 Februari-beweging, en de beweging van de Arabische 
Lente als geheel, ging in tegen de heersende discoursen, met 
haar oproep tot een nieuw gender-contract. Gender kwam naar 
voren als een belangrĳ k strĳ dtoneel tĳ dens de Arabische Lente, 
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vrouwelĳ ke ‘onderworpen lichamen’ kwamen in opstand en 
organiseerden zich om verandering tot stand te brengen en zich 
te verzetten tegen het politieke en culturele patriarchaat, terwĳ l 
ze onbevreesd en massaal de straat op gingen.

In voorbĳ e jaren heeft Mi Aicha (moeder Aicha) uit Rabat 
zelfmoord willen plegen vanwege een onrechtvaardig systeem 
dat haar in de marge van de samenleving drong. Een andere 
vrouw uit het noorden van Marokko stierf aan de grens bĳ  Ceuta 
omdat ze goederen smokkelde. Deze vrouwen, die protesteerden 
tegen vernedering, onrecht en ongelĳ kheid in de samenleving, 
kregen steun van de 20 Februari-feministen. Zĳ  hielpen deze 
gemarginaliseerde en kwetsbare vrouwen en maakten hun 
verontwaardiging kenbaar over een neoliberaal beleid dat ervoor 
zorgde dat er alleen maar meer verarmde en meer opstandige 
vrouwen bĳ  kwamen in het tĳ dperk na de 20 Februari-beweging 
in Marokko. Daarmee lieten ze zien dat de beleidsmaatregelen 
van de staat wat betreft de empowerment van vrouwen alleen 
cosmetisch van aard zĳ n en het aantal uitgebuite vrouwen zelfs 
nog doen toenemen.

De vrouwelĳ ke activisten van de 20 Februari-beweging ope-
reren buiten de traditionele feministische organisaties, zowel 
seculiere als islamitische. Fedwa Misk belichaamt deze nieuwe 
generatie; ze is redacteur van het online tĳ dschrift Kandisha 
en zegt: ‘Mĳ n lichaam is van mĳ  en niet van de staat.’8 Misk 
mobiliseert de strĳ d van vrouwen voor democratie door het 
activisme van vrouwen uit het verleden te verbinden met de 
20 Februari-beweging. Voor haar is Fatna El Bouih, die in haar 
boek Talk of Darkness (2008) getuigt van haar opsluiting en marte-
ling als politieke dissident in de gevangenissen van Hassan ii, 
een symbool van verzet.

Het nieuwe gender-activisme dat de traditionele feministische 
organisaties ontstĳ gt gaat niet alleen over gezins- en familiekwes-
ties, maar mobiliseert ook lokale en transnationale waarden als 

8 Haar blog is te vinden op de website http://qandisha.ma/author/fedwa-misk/ 
(laatst geraadpleegd 19 januari 2018)
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democratisering en solidariteit. De 20 Februari-beweging van 2011 
is een beweging die vraagt om vrĳ heid, waardigheid en sociale 
rechtvaardigheid, oftewel om echte democratisering en een 
constitutionele parlementaire monarchie. Als beweging heeft 
zĳ  gendergelĳ kheid in Marokko een nieuwe betekenis gegeven: 
feminisme in Marokko draait vandaag de dag niet alleen meer 
om vrouwenrechten maar ook om een democratiseringsagenda 
waar alle genders wel bĳ  varen.
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4 Islamitisch feminisme in 
Marokko
Merieme Yafout

Al eeuwenlang leeft onder moslims het idee dat de vrouw een 
lichamelĳ k zwak en geestelĳ k kwetsbaar wezen is, dat van 
nature aan de man onderworpen is en als lustobject voor hem 
beschikbaar moet zĳ n. Ze wordt gezien als iemand die je kunt 
slaan, thuis kunt opsluiten en alle rechten mag ontzeggen, ook 
het recht om te studeren. Kortom, in economisch, maatschap-
pelĳ k en politiek opzicht zou de vrouw niet gelĳ k zĳ n aan de 
man.

Ulama, religieuze geleerden, beweerden op basis van de Koran 
en de sunna, de handelingen, gebruiken en uitspraken van de 
Profeet, dat deze opvatting de juiste is. Maar deze interpretatie 
van de heilige geschriften is ook vaak aangevochten: andere 
ulama hebben naar voren gebracht dat deze opvatting geen 
onderdeel uitmaakt van de islam, noch van de fĳiqh, religieuze 
jurisprudentie, maar voortkomt uit gewoonten en traditionele 
riten. Geleerden zoals Mohammed Abdu, Rachid Rida, Jamal 
al-Din al-Afghani en hedendaagse denkers als Mohammed El 
Ghazali, Abdelhalim Abouchouqqa, Yusuf al-Qaradawi en Rached 
Al Ghannouchi, Abdessalam Yassine en anderen, onderschreven 
dat de veel voorkomende maatschappelĳ ke praktĳ ken die de 
vrouw marginaliseren niet islamitisch van aard zĳ n. Volgens 
Leila Ahmed was Mohammed Abdu waarschĳ nlĳ k de eerste die 
beweerde dat de islam en niet het westen, zoals de Europeanen 
pretenderen, de menselĳ ke natuur van de vrouw en haar gelĳ k-
heid aan de man verdedigde. Hĳ  betoogde dat de vernederende 
gebruiken die vrouwen in de moslimwereld belemmeren, niet 
kunnen worden toegeschreven aan de islam, maar aan verkeerde 
interpretaties die deze wetten door de eeuwen heen hebben 
beïnvloed (Ahmed, 1992: pp. 139-140).
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Bovengenoemde opvattingen hebben bĳ gedragen aan het 
opkomen van de beweging die islamitisch feminisme wordt 
genoemd. Deze beweging wil de positie van de vrouw verbeteren 
vanuit een islamitisch referentiekader. Men stelt dat het niet de 
islam is die als religie onverenigbaar is met de rechten van de 
vrouw, maar de selectieve misinterpretatie van de wetten en 
teksten door de klassieke jurisprudentie. Er is geen logisch of 
inherent verband tussen de idealen van de islam en die van het 
patriarchaat. Auteurs in deze beweging werken aan een herwaar-
dering van de heilige geschriften, via een kritische analyse van 
de klassieke jurisprudentie – een methode die enkelen van hen 
beschrĳ ven als ‘bevrĳ dende lectuur’.

Overigens komt uit sommige studies naar voren dat het 
islamitisch feminisme is opgekomen in Iran na de revolutie in 
1979, en meer specifĳ iek na het einde van de Irak-Iran-oorlog, die 
duurde van 1980 tot 1988 (Kian, 2010: p. 45; Mir-Hosseini, 2006: 
p. 640; Latte Abdallah, 2010: p. 9). Na hun massale deelname aan 
de revolutie werden Iraanse vrouwen weer in een ondergeschikte 
positie gedwongen. Zĳ  begonnen een protestbeweging tegen 
ongelĳ kheid, waarbĳ  ze zich beriepen op de heilige teksten.

Onder herinterpretatie verstaat men dan niet het veranderen 
van de betekenis van de tekst, maar eerder het plaatsen van de 
tekst in de juiste historische en maatschappelĳ ke context, om zo 
het daadwerkelĳ k beoogde doel van de religie naar voren te halen. 
Hiermee wordt een alternatief geboden voor een letterlĳ ke lezing 
van de Koran en de sunna. Het gaat daarbĳ  om een terugkeer 
naar de oorspronkelĳ ke islam; ‘een herleving van de sunna’, 
in de woorden van enkele islamitisch feministische auteurs. 
Overigens werden pogingen tot ĳ tihad, de herinterpretatie van 
heilige teksten,1 al sinds de tĳ d van de Profeet door moslims 
ondernomen. De ĳ tihad behoort tot een terugkerende beweging 
in de geschiedenis van de islam, die probeert aan te tonen dat 

1 Ijtihad is een islamitisch concept dat aanspoort tot een voortdurende herin-
terpretatie van de heilige teksten van de islam, waarbĳ  een geest van bevrĳ ding 
de voorkeur geniet boven een letterlĳ ke interpretatie. 
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het er in essentie om te doen is de mensheid te bevrĳ den van elk 
keurslĳ f zoals slavernĳ , despotisme, machogedrag, et cetera. Deze 
pogingen werden vooral door mannen ondernomen. Natuurlĳ k 
waren er bepaalde vrouwen die uitblonken op dit gebied, van 
Aïcha, de echtgenote van de Profeet, en Nafĳissa, kleindochter van 
de derde imam Hussein (kleinzoon van de Profeet), tot mystica 
Rabia al-Adawiyya en anderen. Maar in vergelĳ king tot mannen 
ging het hier maar om een klein aantal.

De vernieuwende inbreng van het islamitisch feminisme be-
staat er nu juist uit dat vrouwen met een opmerkelĳ ke gedreven-
heid deelnemen aan een tot dusver aan mannen voorbehouden 
ĳ tihad. Zĳ  voelen zich hiertoe genoodzaakt vanwege het feit 
dat vrouwen uit naam van de islam worden geslagen, verstoten, 
van hun rechten worden ontdaan en worden uitgesloten uit het 
publieke domein. Ze willen zichzelf dus bevrĳ den van vrouwon-
vriendelĳ ke interpretaties, van het keurslĳ f van de tradities en het 
patriarchaat. Emancipatie en hun identiteit als moslima worden 
op deze manier gecombineerd: het één sluit het ander niet uit.

Het is belangrĳ k te benadrukken dat niet iedereen blĳ  is met 
de titel ‘islamitisch feministe’. Het feminisme wordt dan gezien 
als een westers concept, of als iets wat sterk geassocieerd is met 
het westen. Sommigen zien in het feminisme een afwĳ zing van de 
rol van de vrouw in het gezin. Anderen zien het ontstaan van het 
feminisme in het westen als een beweging die zich per defĳinitie 
afzette tegen religie, terwĳ l het er hen juist om gaat religie en 
vrouwenrechten met elkaar te verenigen. Het idee dat feminisme 
een exclusief westerse ideologie zou zĳ n, wordt weerlegd door 
onder andere Margot Badran, die het feminisme in moslimlanden 
in Afrika en Azië juist als een lokaal verschĳ nsel beschouwt 
(Badran, 2010: p. 27). Mensen die dit ontkennen, zo stelt zĳ , tonen 
een gebrek aan kennis van de geschiedenis van deze landen. 
Zĳ  dragen bĳ  aan de negatieve stereotypering van moslims, als 
zouden zĳ  niet in staat zĳ n feminisme voort te brengen en als 
zou de islam in wezen seksistisch zĳ n (p. 33). Maar ook onder 
degenen die het concept ‘islamitisch feminisme’ verwerpen 
vanwege associaties met het westen en dus met pogingen tot 
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overheersing, zĳ n voorstanders te vinden van de vrĳ heid van 
vrouwen en van sekse-gelĳ kheid. Dit geldt bĳ voorbeeld voor 
Nadia Yassine en Khadĳ a Moufĳid, om enkele van de boegbeelden 
van het islamitisch feminisme in Marokko te noemen.

Sinds eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw is de 
beweging van islamitisch feministen in Marokko opgekomen, 
vrouwen die zich keren tegen een jurisprudentie die religie 
gebruikt om discriminatie op basis van sekse te rechtvaardigen 
en het patriarchaat te versterken. Volgens hen is het nu aan 
vrouwen om de bevrĳ dende ‘spirit’ van de islam te belichten, 
omdat in het verleden de jurisprudentie alleen is uitgewerkt 
vanuit een mannelĳ k standpunt. Ik laat hieronder de ideeën van 
enkele sleutelfĳ iguren van het islamitisch feminisme in Marokko 
de revue passeren.

Fatima Mernissi en de vergeten sultanes

De sociologe Fatima Mernissi is een van de centrale fĳ iguren van 
het islamitisch feminisme in Marokko. Zĳ  is een van de eerste 
vrouwen die stelde dat de heilige geschriften zĳ n gemanipu-
leerd door de politieke machthebbers, omdat de Profeet juist 
een belangrĳ ke plaats toekende aan de vrouw in het openbare 
leven. In de tĳ d van de Profeet, zo beweert zĳ , woedde reeds het 
debat over gelĳ kheid tussen de seksen in de straten van Medina. 
Mannen waren verplicht zich hierin te mengen en die gelĳ kheid 
te erkennen omdat God en zĳ n Profeet dat van hen eisten.

Mernissi wordt weleens verweten dat zĳ  de integriteit van 
enkele samenstellers van de hadith, de vertelling(en) over de zegs- 
en handelswĳ zen van de Profeet, ter discussie stelt vanwege hun 
vĳ andige houding jegens vrouwen. Voor Mernissi is die houding 
een reden om te twĳ felen aan hun oprechtheid en geloofwaardig-
heid. Ze ontrafelt enkele belangrĳ ke hadith over vrouwen in de 
hadith-verzameling van de gezaghebbende al-Bukhari, die door 
de meeste moslims als authentiek en onaantastbaar worden 
gezien.
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In haar boek Le harem politique: le Prophète et les femmes 
(Mernissi, 1987), bespreekt ze enkele hadith vanuit een historisch, 
sociologisch en antropologisch perspectief, waaronder een die 
stelt dat een volk dat zich laat leiden door een vrouw, zichzelf te 
gronde zal richten. Om deze hadith te ontrafelen, grĳ pt Mernissi 
terug op de afkomst van de schrĳ ver, Abu Bakra,2 een notabele 
uit de stad Basra – een voormalig slaaf die is bevrĳ d door de 
Profeet en die zich heeft gevestigd in Irak. Volgens Mernissi zou 
Abu Bakra zich deze hadith vĳ fentwintig jaar na de dood van de 
Profeet ineens herinnerd hebben, tĳ dens de burgeroorlog tussen 
kalief Ali Ibn Abi Talib en Aïcha, moeder der gelovigen (echtge-
note van de Profeet). Mernissi stelt dat Abu Bakra uit eigenbelang 
handelde en deze hadith aanwendde om zĳ n weigering zich door 
Aïcha te laten leiden te rechtvaardigen en om de sympathie van 
kalief Ali te winnen.

Mernissi’s studie van de hadith is onderwerp van veel discussie. 
Men stelt dat Mernissi zeer selectief te werk gaat ten aanzien van 
bepaalde hadith (Göle, 1993: p. 118; Ezzat, 2007, 2002: p. 225). De 
hadith die verkondigt dat een volk dat zich door vrouwen laat 
besturen zich te gronde zal richten, is vaak en onder verschillende 
omstandigheden opgeworpen, door verschillende mannelĳ ke 
ulama, om hun weigering te rechtvaardigen om vrouwen op 
belangrĳ ke politieke posten toe te laten. Volgens hen is het re-
geren van de staat altĳ d uitsluitend aan mannen voorbehouden. 
Mernissi stelt daartegenover dat de geschiedenis van de islam, 
in weerwil van de genoemde hadith, rĳ k is aan voorbeelden van 
vrouwen die op directe of indirecte wĳ ze aan het hoofd stonden 
van staten. In haar werk Sultanes oubliés (Mernissi, 1990) komen 
veel van die vrouwen naar voren die uit de offfĳ iciële geschiede-
nis zĳ n geschrapt en zo in historisch opzicht zĳ n ‘vermoord’. 
Geen van die vrouwen heeft ooit de titel kalief gedragen, zo stelt 
Mernissi. Echter, ‘kalief’ is als titel maar gereserveerd voor een 
hele kleine minderheid, vanwege haar religieuze en messiaanse 
betekenis. De meerderheid van de islamitische staatshoofden 

2 Niet te verwarren met Abu Bakr, de eerste kalief van de islam. 
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heeft deze titel nooit gedragen, in tegenstelling tot de titel van 
sultan of malik, koning, die altĳ d door moslimstaatshoofden 
is en wordt gevoerd. In dat opzicht onderschrĳ ft Mernissi het 
onderscheid dat is gemaakt door Ibn Khaldun,3 die het kalifaat, 
ofwel de ideale islamitische staat, plaatst tegenover de mulk, 
heerschappĳ . De khilafat gehoorzaamt aan een goddelĳ ke wet, de 
sharia of goddelĳ ke wet, die de leider krĳ gt opgelegd en die zĳ n 
eigen hartstochten ongeoorloofd maakt. De mulk daarentegen 
gaat alleen over de aardse belangen van zĳ n onderdanen, terwĳ l 
het kalifaat, gezien zĳ n spirituele aard, ook over het hiernamaals 
gaat. Zo laat Mernissi op basis van sociaalhistorisch onderzoek 
ons kennismaken met sultana Radia, Chajarad ad-Dur, Zaynab 
an-Nafzawiyya, Turkan Khatun, Taj al-A’laam en andere vrouwe-
lĳ ke regeringsleiders. Ieder van hen had haar eigen manier van 
regeren en met omgaan met rechtspraak en belastingen. Velen 
van hen hebben zelf veldslagen geleid, nederlagen toegebracht en 
wapenstilstanden uitgeroepen. Sommigen hebben langdurig gere-
geerd, anderen hadden nauwelĳ ks de tĳ d zich te installeren. Het 
doodzwĳ gen van deze vrouwelĳ ke regeringsleiders is overigens 
maar één voorbeeld van het ontkennen van de maatschappelĳ ke 
en politieke deelname van vrouwen door de hele islamitische 
geschiedenis heen.

Nadia Yassine en de vrouwelĳ ke ĳ tihad

Nadia Yassine kan genoemd worden als een van de sleutelfĳ iguren 
van het islamitisch feminisme in Marokko, ook al wordt dit begrip 
door haarzelf verworpen. Sinds het begin van de jaren tachtig was 
zĳ  aanvoerster van de strĳ d voor vrouwenemancipatie binnen 
de door haar vader opgerichte islamitische beweging Al Adl Wal 
Ihsane, de Beweging voor Rechtvaardigheid en Liefdadigheid. Ze 
droeg bĳ  aan de vorming van een voorhoede van vrouwen die 

3 Ibn Khaldun is een historicus, fĳ ilosoof, diplomaat en Arabisch politicus uit 
de veertiende eeuw.
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staat voor haar rechten en tegelĳ kertĳ d vertrouwen heeft in het 
bevrĳ dende potentieel van de islam. Samen met haar ‘zusters’ 
ontwikkelde ze een benadering die een religieus bewustzĳ n en 
een ‘feministisch’ bewustzĳ n probeert te verenigen (zie Yassine, 
2003). Deze vrouwen zien zich als zodanig geconfronteerd met 
een tweetal diepgewortelde ideologieën: machogedrag en auto-
cratie, voor hen twee keerzĳ den van dezelfde medaille. Volgens 
Yassine en haar ‘zusters’ is de verslechtering van de status van 
moslimvrouwen in de loop van de geschiedenis gelieerd aan de 
opkomst van de autocratie. Hun visie is gebaseerd op wat zĳ  als ‘de 
historische breuk’ kenschetsen die twee belangrĳ ke momenten 
in de moslimgeschiedenis markeert.

In de tĳ d van de Profeet en van de vier orthodoxe kaliefs was 
er sprake van een bevrĳ ding van vrouwen en andere groepen uit 
hun onderdrukte positie in het pre-islamitische tĳ dperk. Maar in 
het tĳ dperk daarna van de mulk ‘ad, de erfelĳ ke monarchie, die 
begon met de Omajjaden-dynastie, gingen een aantal bevrĳ dende 
grondbeginselen van de islam teloor, waaronder het beginsel van 
adl, rechtvaardigheid, en de shura, raadpleging. Die historische 
breuk heeft veel invloed gehad op de positie van de vrouw.

Het despotisme van deze tĳ d heeft het einde ingeluid van 
de ĳ tihad en de terugkeer bewerkstelligd van een aantal pre-
islamitische, patriarchale tradities en gewoonten. Volgens Yassine 
en haar ‘zusters’ heeft het einde van de ĳ tihad een jurisprudentie 
tot gevolg gehad die ouderwets en vrouwonvriendelĳ k is. Daarom 
initieerden zĳ  een vrouwelĳ k ĳ tihad-project. Samen bestuderen 
zĳ  de hadith en de koranverzen, in het licht van het leven van 
de Profeet en dat van zĳ n metgezellen, zowel mannen als vrou-
wen. Daarbĳ  betrekken ze de historische en maatschappelĳ ke 
context van de tekst, de asbab annuzzul, omstandigheden van 
haar openbaring, en de ‘geest’ van voortschrĳ dende verandering 
van de Koran.

Met dit intellectuele werk beogen ze tekstinterpretaties te 
weerleggen die de islam verbinden met de onderwerping van 
de vrouw, en elke discriminerende theorie aan te vechten. 
Deze vrouwen gaan dus een ĳ tihad op theoretische gronden 
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aan. Ze organiseren ook maandelĳ kse studiebĳ eenkomsten om 
het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde van vrouwen te 
versterken, onder meer door de rol van de sahabiyat, de vrou-
welĳ ke metgezellen van de Profeet, te belichten. Door de plek 
die deze metgezellen innamen in de samenleving, en vanuit 
hun toewĳ ding om de Profeet te ondersteunen en samen met 
de mannen een nieuwe maatschappĳ  te bouwen, hebben deze 
vrouwen indertĳ d actief bĳ gedragen aan de ontwikkeling van 
de moslimgemeenschap.

Yassine en haar collega’s herzien ook andere omstreden 
klassieke interpretaties die schadelĳ k zĳ n voor de emancipatie 
van vrouwen. Zĳ  weerleggen daarbĳ  niet alleen de klassieke 
interpretaties van uitspraken en denkbeelden, maar dragen 
ook nieuwe interpretaties aan die worden ondersteund door 
de tekst en de historische omstandigheden. Zo is volgens hen 
polygamie bĳ voorbeeld alleen toegestaan als ‘een uitzonderlĳ ke 
oplossing voor uitzonderlĳ ke gevallen’. Zonder een verbod op 
polygamie te eisen, stellen zĳ  dat monogamie de regel is, en 
polygamie de uitzondering die alleen in uitzonderlĳ ke gevallen 
is toegestaan. Misbruik van deze praktĳ k heeft volgens hen vele 
negatieve gevolgen voor zowel gezinnen als voor de maatschappĳ  
als geheel, zoals verwaarlozing van vrouwen, slechte opvoeding 
van kinderen en ontwrichting van gezinnen.

Volgens Yassine werd polygamie nooit omarmd door de Al 
Adl wal Ihsane-beweging. Alle leiders ervan zĳ n monogaam, 
en polygamie wordt zeer kritisch bejegend door de leden van 
de beweging, vooral door de vrouwen. Yassine wĳ st erop dat 
polygamie na de komst van de islam juist meer en meer werd 
gereguleerd en aan banden werd gelegd. Voor Yassine en haar 
collega’s kan polygamie alleen kan dienen als ‘uitzonderlĳ ke 
oplossing voor uitzonderlĳ ke gevallen’.

Ten eerste, zo stellen zĳ , hebben de koranverzen en hadith die 
polygamie lĳ ken te rechtvaardigen strikte voorwaarden gesteld 
aan deze praktĳ k, zodat het misbruik ervan in de Arabische 
oudheid sterk werd ingedamd. De Koran stelt: ‘Maar indien u 
vreest niet vroom te zĳ n; uw vrouw geen recht te doen, dan 
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alleen één (echtgenoot)’ (Koran, 4:3). Of, verder lezend: ‘U kunt 
uw vrouwen geen recht doen, ook als u dat wenste.’ (Koran IV:129). 
Enkele hadith waarin God dreigt een vloek uit te spreken over 
polygame mannen die hun vrouwen ongelĳ k en onrechtvaardig 
behandelen, sluiten aan bĳ  dit vers. Daaruit leiden Yassine en 
haar collega’s af dat polygamie onrecht veroorzaakt en veel leed 
voor vrouwen met zich meebrengt. Overigens gaf de Profeet 
de imam Ali, echtgenoot van zĳ n dochter Fatima Zahra, geen 
toestemming om een tweede vrouw te huwen. Hĳ  uitte zĳ n 
weigering ook vanaf het preekgestoelte, zich richtend tot Ali: 
‘Fatima vertegenwoordigt een stuk van mĳ zelf en alles wat haar 
pĳ n doet, valt mĳ  zwaar.’ Het feit dat de Profeet het preekgestoelte 
beklom om op het verzoek van imam Ali te reageren, bewĳ st 
volgens de vrouwen dat hĳ  niet alleen maar het geval van zĳ n 
eigen dochter in ogenschouw nam, maar dat hĳ  polygamie zag 
als kwetsend voor elke vrouw.

Een tweede argument van Yassine en haar ‘zusters’ verwĳ st 
naar de omstandigheden waarin de koranverzen over polygamie 
werden geopenbaard. Het gaat hier om uitzonderlĳ ke omstan-
digheden, zoals die rond de slag van Uhud in de zevende eeuw, 
waarbĳ  vele moslimmannen om het leven kwamen. Zĳ  lieten een 
groot aantal weduwen en wezen achter zonder enige bron van 
inkomsten. In dit geval was polygamie een tĳ delĳ ke oplossing, 
maar alleen om redenen van solidariteit, bĳ  gebrek aan een 
sociaal vangnet.

Het is overigens interessant dat Nadia Yassine en haar ‘zusters’ 
ook konden aanknopen bĳ  de denkbeelden van Abdessalam 
Yassine, stichter van de beweging en vader van Nadia Yassine, 
die het ook opneemt voor vrouwen. Volgens hem heeft de zo-
genaamde historische breuk een negatieve uitwerking gehad 
op de positie van de vrouw. Terwĳ l zĳ  eerst actief deelnam aan 
maatschappelĳ ke ontwikkelingen heeft men haar gereduceerd 
tot ‘het onbetekenende en onderdrukte wezen dat men tegen-
woordig in onze maatschappĳ en ziet, beproefd als zĳ  is door 
on- of laaggeletterdheid en door onrechtvaardige en seksistische 
tradities’ (Yassine, 1998: p. 191). Abdessalam Yassine ondersteunt 
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en onderschrĳ ft de acute noodzaak om moslima’s te redden van 
‘de afgrond van onrecht en verwaarlozing’ (p. 191). Toch heeft het 
intellectuele werk van Nadia Yassine en haar ‘zusters’ veel weer-
stand van mannelĳ ke collega’s ondervonden, die de toepassing 
van hun werk in de praktĳ k heeft belemmerd. Misschien is het 
zelfs die weerstand die aan de basis ligt van het terugtreden van 
Nadia Yassine en een aantal andere vrouwen uit deze beweging.

Khadĳ a Moufĳid en het dualiteitsbeginsel

Ook Khadĳ a Moufĳ id kan volgens mĳ  symbool staan voor het 
islamitisch feminisme, al verwerpt ook zĳ  deze benaming. Zĳ  was 
betrokken bĳ  de oprichting van de Mouvement de l’Unifĳ ication 
et de la Réforme (mur) in 1996. Bekend is haar strĳ d voor de 
deelname van vrouwen aan de besluitvormingsprocessen binnen 
deze beweging. Daar kwam een einde aan met haar terugtreden 
uit de pjd (Parti de la Justice et du Développement) in augustus 
2007, vanwege onenigheid over de selectieprocedure voor kan-
didaten voor het huis van afgevaardigde kandidaten. Volgens 
Moufĳid had het Algemene Secretariaat van de partĳ  geweigerd 
haar boven aan de lĳ st te plaatsen, omdat ‘een vrouw met een 
sterke persoonlĳ kheid, en de capaciteit om macht uit te oefenen, 
een bedreiging vormt voor mannen’ (Yafout, 2012: p. 355).

Momenteel organiseert Moufĳ id als voorzitter van de nati-
onale vereniging Al Hidn bĳ eenkomsten ter bewustwording 
van vrouwen. Zĳ  wĳ st de traditionele benadering van de vrouw 
van de hand, die volgens haar is gebaseerd op het conservatieve 
gedachtegoed van enkele oosterse ulama (zie Moufĳid, 2005). Deze 
schriftgeleerden ontwikkelden een opvatting van de vrouw die 
volgens Moufĳid niet alleen de helft van de maatschappĳ , maar 
het hele maatschappelĳ k proces verlamt. Zĳ  roept daarom op tot 
een intellectuele wedergeboorte, met een centrale rol daarin voor 
een sociale en politieke herziening van de rol van de vrouw. In 
dit verband brengt zĳ  haar benadering van azzawjia, dualiteit, 
naar voren. Volgens haar is het universum opgebouwd uit paren. 
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Disbalans in de geschiedenis van de mensheid is te wĳ ten aan 
de overheersing van de ene pool over de andere: ofwel het man-
nelĳ ke domineert en confĳisqueert de vrouwenrechten, ofwel het 
vrouwelĳ ke overheerst en verraadt daarmee de rechten van de 
maatschappĳ , omdat vrouwelĳ kheid met de hele maatschappĳ  
verbonden is en niet staat voor een singuliere entiteit (Yafout, 
2012: p. 315).

Vanuit deze benadering verdedigt Moufĳ id de centrale rol 
van het gezin. Zĳ  is dan ook voorzitter van het Centrum voor 
Gezinsstudies, dat de waarden en wetgeving rondom het gezin 
onderzoekt. Volgens Moufĳid moeten de problemen van vrouwen 
niet los van het gezin behandeld worden. Ze kritiseert individua-
listische, eenzĳ dige benaderingen, die de rechten van het individu 
vóór laten gaan ongeacht de consequenties voor de groep. In het 
verlengde hiervan bekritiseert ze ook benaderingen die het belang 
van de vrouw als individu boven dat van het gezin stellen. Zĳ  
verkiest een holistische benadering die het belang van de groep 
voorrang geeft boven het belang van het individu. Tegelĳ kertĳ d 
betekent dit volgens haar niet dat vrouwenemancipatie en het 
belang van het gezin elkaar uitsluiten; de vrouw kan zich bewegen 
binnen het publieke domein zonder haar verantwoordelĳ kheden 
voor het gezin te verwaarlozen.

Volgens Moufid is het gezin een belangrĳ ke pĳ ler van 
de maatschappĳ . Daarom is het nodig om meer aandacht te 
schenken aan de manieren waarop de verantwoordelĳ kheden 
van de vrouw thuis én in het publieke domein elkaar in balans 
kunnen houden. Het bereiken van zo’n evenwicht is volgens 
Moufĳid een van de universele problemen van de moderne vrouw; 
ze hekelt het ontbreken van een gezinspolitiek die de vrouw zou 
kunnen helpen haar verantwoordelĳ kheden voor het gezin met 
een beroepspraktĳ k te verenigen.

Moufĳid houdt er overigens een andere opvatting over polyga-
mie op na dan de bovengenoemde islamistisch feministen rond 
Nadia Yassine. Zĳ  is namelĳ k van mening dat polygamie, voordat 
het een mannenrecht werd, een recht was van een tweede vrouw, 
opdat ook voor haar het moederschap zo mogelĳ k werd. Dit is 
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volgens Moufĳid ook van belang nu er meer vrouwen dan mannen 
zĳ n, waardoor vrouwen minder trouwen. Verder brengt Moufĳid 
ook de liefde ter sprake: in het geval dat een vrouw verliefd wordt 
op een reeds getrouwde man, is polygamie de enige oplossing 
aangezien iedere relatievorm buiten het huwelĳ k binnen de islam 
niet legitiem is – zo wordt de man toegestaan van de vrouw te 
genieten, zonder zĳ n verantwoordelĳ kheid te nemen en haar een 
volwaardig bestaan en een stabiel huwelĳ ksleven te garanderen. 
Polygamie voorkomt volgens Moufĳid bovendien dat het huwelĳ k 
met de eerste vrouw wordt verbroken als zĳ  onvruchtbaar of 
ongeneeslĳ k ziek blĳ kt, want dankzĳ  deze praktĳ k kan de man 
een tweede vrouw trouwen zonder van de eerste te scheiden. In 
zo’n geval voorkomt polygamie dat het gezin uit elkaar valt. Tot 
slot kan polygamie ook een oplossing zĳ n voor de maatschappelĳ k 
actieve vrouw voor wie het nodig is om de aanwezigheid van een 
man in haar leven te beperken.

Asma Lamrabet en de vrouwelĳ ke islam

Iemand die wel de benaming ‘islamitisch feministe’ heeft om-
armd is Asma Lamrabet. Voor haar vormt het feminisme een 
universeel erfgoed en hebben alle vrouwen het recht het zich toe 
te eigenen en aan te passen aan hun specifĳ ieke culturele context. 
Ze beklemtoont wel dat het feminisme dat zĳ  aanhangt ideolo-
gisch verschilt van wat zĳ  ziet als overtrokken westerse vormen 
ervan. Maar beide feminismen delen de eis van vrouwenrechten. 
Islamitisch feministen kunnen het al bestaande vocabulaire van 
feminisme hanteren om zo begrepen te worden.

Lamrabet maakt ook gebruik van de verwĳ zingen naar het 
leven van de vrouwelĳ ke metgezellen van de Profeet, om zo de 
vrĳ heid van moslima’s en hun toegang tot het publieke domein 
te legitimeren. Zĳ  baseert zich vooral op de levensverhalen van 
deze vrouwen. Met name richt ze zich op de vrouwen die met 
de Profeet getrouwd waren, die zĳ  als rolmodellen opvoert. Het 
belang van een dergelĳ ke onderneming is ook om de praktische 
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ervaring van de vrouwelĳ ke metgezellen te vergelĳ ken met de 
regels van fĳiqh, religieuze jurisprudentie, beïnvloed als die zĳ n 
door de culturele omgeving en de mensen die die regels hebben 
geformuleerd. In haar boek Aisha ou l’Islam au féminin (‘Aïcha of 
de vrouwelĳ k islam’, 2003) belicht Lamrabet de echtgenote van 
de Profeet vanuit een geheel ander perspectief dan dat van de 
klassieke jurisprudentie, door haar uitmuntende kwaliteiten van 
geleerde en politica naar voren te halen. Naast het reguleren van 
een groot deel van de sunna, oefende Aïcha gedurende veertig 
jaar de functie uit van mufti, geleerde die religieuze juridische 
adviezen geeft. In dit verband merkt Lamrabet op dat hoewel 
de term mufti in het Arabisch alleen maar in mannelĳ ke vorm 
voor komt, Aïcha, de vrouw van de Profeet, als eerste die functie 
vervulde.

Lamrabet heeft daarbĳ  ook een ‘feministische’ interpretatie 
van de Koran. In haar boek Le Coran et les femmes (‘De Koran en 
de vrouwen’, 2007) behandelt ze erfgoedkwesties, zoals de regel 
die vastlegt dat de man het dubbele erft van een vrouw. Lamrabet 
probeert aan te tonen dat het erfrecht enorm ingewikkeld is en 
niet tot een simpele regel kan worden teruggebracht. Wanneer 
het betrefffende koranvers wordt geplaatst in de historische en 
maatschappelĳ ke context waarin de man in alle economische 
behoeften van het gezin moest voorzien, wordt duidelĳ k dat het 
door de vrouw geërfde bedrag een nettobedrag is dat toegevoegd 
wordt aan haar bezittingen, terwĳ l wat door de man geërfd wordt 
een brutobedrag is, waar de kosten van onderhoud van het gezin 
vanaf moeten worden getrokken. Lamrabet concludeert dat de 
wetten van de islam rechtvaardigheid beogen. Het is deze ‘geest’ 
van de Koran die we naar het heden moeten vertalen, nu de 
vrouw vaak dezelfde economische verantwoordelĳ kheid draagt 
en soms zelfs dubbele verantwoordelĳ kheden.

Tegenwoordig staat Lamrabet aan het hoofd van een studie-
centrum waarin vrouwen onderzoek doen naar de islam, en in 
islamitische studies gepromoveerde onderzoeksters zich buigen 
over de heilige teksten om er vanuit het oogpunt van vrouwen 
een nieuwe betekenis aan te geven. Ze stellen zich tot doel de 
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discriminerende interpretaties ten aanzien van vrouwen uit de 
wereld te helpen. Benadrukt dient te worden dat dit centrum 
verbonden is met de rabita of liga van Marokkaanse ulama. Dit 
is de offfĳ iciële instantie die tot doel heeft ulama op te leiden 
in een strikt kader van respect voor de grondleggers van de 
religieuze politiek in Marokko, zoals de dominante Malikitische 
rechtsschool of de Commanderie des croyants (‘Genootschap 
van gelovigen’). Deze omgeving beperkt de mate van vrĳ heid en 
autonomie voor deze vrouwen om de religieuze teksten kritisch te 
beschouwen en te herinterpreteren buiten het theoretisch kader 
van de traditionele scholen en de offfĳ iciële Marokkaanse islam. 
Zo’n poging tot vernieuwing vergt niet alleen de vrĳ heid om te 
putten uit de visies van de verschillende wetsscholen, maar ook 
om andere methoden van analyse te hanteren. Hieronder volgen 
twee voorbeelden die van de beperkingen waar het studiecentrum 
tegenaan loopt.

Sommige vrouwelĳ ke leden van de rabita blĳ ken bĳ voorbeeld 
niet in staat om zich te bevrĳ den van deze intellectuele invloed 
en op eigen kracht wetenschappelĳ ke kennis voort te brengen. Ze 
werken hun ideeën over de rol en positie van vrouwen uit binnen 
het beperkte kader van een patriarchaal model, dat uitgaat van 
de intellectuele en functionele superioriteit van mannen boven 
vrouwen.

Hoe gevoelig de activiteiten van het studiecentrum liggen, 
blĳ kt ook uit het feit dat vertalen van het boek Le Coran et les 
femmes van Asma Lamrabet in het Arabisch, het eerste project 
van het studiecentrum, werd afgebroken vanwege de ‘gewaagde’ 
beschouwingen van de schrĳ fster over de status van vrouwen 
in de islam.4

4 In maart 2018 heeft Lamrabet als gevolg van onenigheid over de gelĳ kheid 
tussen mannen en vrouwen, naar verluid met name aangaande wetsvoorstellen 
voor gelĳ ktrekken van erfrecht van mannen en vrouwen, onder druk van de raad 
van ulama ontslag moeten nemen als hoofd van het studiecentrum. Zie: https://
en.qantara.de/content/islamic-inheritance-law-in-morocco-and-tunisia-feminist-
asma-lamrabet-under-pressure
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Conclusie

Samenvattend kunnen we stellen dat islamitisch feministen 
het soms eens zĳ n met elkaar, dan weer elkaar aanvullen of ook 
tegenspreken. Nadia Yassine en haar collega’s wilden vanwege de 
negatieve gevolgen voor het gezinsleven en de maatschappĳ  paal 
en perk stellen aan polygamie en die alleen bĳ  hoge uitzondering 
toestaan. Khadĳ a Moufĳid daarentegen spitst haar redenering 
toe op de tweede vrouw en haar recht op het huwelĳ k; voor haar 
draait polygamie om het recht van de tweede vrouw.

Maar het gemeenschappelĳ ke punt van alle islamitisch 
feministen is hun overtuiging dat bevrĳ ding van de vrouw op 
basis van de heilige geschriften mogelĳ k is. Hun benadering is 
niet in tegenspraak met het internationale, niet-islamitische 
feministische referentiekader; beide benaderingen kunnen elkaar 
in veel opzichten aanvullen. De interpretaties van deze intellec-
tuele vrouwen beperken zich trouwens niet alleen tot religieuze 
teksten, maar zĳ n ook verweven met de moderne wetenschap-
pen en universeel menselĳ ke ervaringen, met inbegrip van die 
van westerse feministen. Zĳ  zien het geheel van ervaringen als 
‘ontegenzeggelĳ k leerzaam’ en in dat verband citeren zĳ  een 
hadith die de gelovige oproept om te leren van alle wĳ sheden: ‘De 
wĳ sheid is de verloren rĳ kdom van de gelovige; dat hĳ  haar moge 
grĳ pen waar hĳ  haar vindt.’ Voor hun beschouwingen beroepen 
zĳ  zich dan ook op meerdere benaderingen en disciplines, zoals 
de sociologie, geschiedenis, antropologie en psychologie.

De Koran en de hadith worden door deze vrouwen gezien als 
dragers van een universele boodschap. Er zĳ n talrĳ ke koranver-
zen die zich tot mensen in het algemeen richten, en niet specifĳiek 
tot moslims. Andere verzen doen een beroep op alle gelovigen, 
en hebben daarbĳ  iedereen die in God gelooft op het oog en 
niet alleen maar moslims. Het werk van deze vrouwen beperkt 
zich daarbĳ  niet tot individuele intellectuele beschouwingen; 
het wordt ook doorgegeven in bĳ eenkomsten, organisaties, 
studiegroepen en onderzoeksgroepen. De bovengenoemde 
vertegenwoordigers van het islamitisch feminisme in Marokko 
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zĳ n slechts de boegbeelden van een beweging waar ook andere 
vrouwen bĳ  zĳ n aangesloten, die even sterk overtuigd zĳ n van 
de genoemde ideeën.

Maar de vrouwen uit deze beweging worden blootgesteld aan 
een dubbel stigma; enerzĳ ds zien zĳ  zich geconfronteerd met 
het westerse stereotype idee van de gesluierde moslima, die 
onderdanig is en onderdrukt – een beeld dat nog altĳ d in zwang is 
vandaag de dag. Anderzĳ ds is er de machomentaliteit binnen de 
eigen gelederen, die feministen ervan beschuldigen een westerse 
zaak te dienen en de islam te ondermĳ nen. Ten slotte draagt deze 
vrouwenstroming bĳ  aan een vorm van post-islamisme dat de 
relatie tussen islam en moderniteit thematiseert, en maakt ze als 
zodanig deel uit van de hervormingsinspanningen van moderne, 
intellectuele moslims vandaag de dag. De intellectuele vrouwen 
die in dit hoofdstuk worden genoemd maken zich de religieuze 
kennis eigen om zo het traditionele islamitische gedachtegoed, 
de klassieke jurisprudentie en de traditionele raden van ulama 
te vernieuwen. Ze dragen in feite bĳ  aan de evolutie van een 
religieus discours van uitsluiting naar een van insluiting en 
bevrĳ ding.
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5 De dekolonisering van het 
feminisme
De erfenis van Fatima Mernissi1

Raja Rhouni

Als intellectuelen moeten we ervoor waken om onze eigen 
vooringenomenheden en problemen op arme vrouwen 
projecteren. We moeten juist ons vermogen om te luisteren 
aanscherpen om er zeker van te zĳ n dat we alles horen, zelfs de 
dingen die niet in onze theorieën en fraaie denkconstructies 
passen (Fatima Mernissi, 1988: p. 176).

De hierboven aangehaalde stelling van Fatima Mernissi spoort 
feministische wetenschappers aan tot een open geest en een 
‘luisterend oor’. Als vooraanstaand feministische sociologe 
en activiste in Marokko deed Mernissi al in de jaren zeventig 
baanbrekend onderzoek door vrouwen aan het woord te laten 
die niet eerder gehoord werden: vrouwen die analfabeet waren, 
boerin, fabriekswerkster of huishoudelĳ ke hulp. In haar werk 
behandelt Mernissi de verschillende structuren die vrouwen 
onderdrukken, maar ook de strategieën die zĳ  ontwikkelen om 
overeind te blĳ ven in hun dagelĳ kse strĳ d voor waardigheid 
en een fatsoenlĳ k bestaan. Maar volgens Marnia Lazreg (1988) 
luisterde ook Mernissi niet goed genoeg. Lazreg bekritiseert 
gangbare sociaalwetenschappelĳ ke en feministische bena-
deringen die religie aanwĳ zen als de oorzaak van de benarde 
positie van moslimvrouwen in de Mahgreb (zie Lazreg, 1988: 
pp. 83-85). Zĳ  spreekt in dit verband van de dominantie van 
‘het religieuze paradigma’. Ook Mernissi zou deze benadering 

1 Dit hoofdstuk is gebaseerd op mĳ n proefschrift over het werk van Fatima 
Mernissi (zie Rhouni, 2010).
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volgen, waarmee de diversiteit en historische gelaagdheid van 
de stemmen van vrouwen zelf niet aan bod kunnen komen. Net 
als andere postkoloniale feministische wetenschappers, zoals 
Chandra Mohanty (1984) en Gayatri Spivak (1986; 1988), stelt 
ook Lazreg dat westerse feministische teksten over vrouwen 
uit de Maghreb voortborduren op koloniale noties omdat zĳ  de 
islam beschouwen als onvermĳ delĳ k antifeministisch en niet 
vatbaar voor verandering. Vrouwen zouden hun religie achter zich 
moeten laten om vrĳ  te worden zoals westerse vrouwen dat zĳ n. 
Specifĳ ieke thema’s zoals de sluier, segregatie of clitoridectomie 
worden dan bĳ  voorkeur aangehaald. Maar volgens Lazreg kan 
religie ‘niet los gezien worden van de sociaaleconomische en 
politieke context waarin zĳ  zich ontplooit. Aan religie kan geen 
bestaan worden toegekend dat onafhankelĳ k is van menselĳ k 
handelen’ (Lazreg, 1988: p. 95). Alle aandacht exclusief op religie 
richten, verhindert bovendien een goed begrip van de dagelĳ kse 
werkelĳ kheid van vrouwen in de regio en belemmert daarmee 
processen van verandering en empowerment van vrouwen.

Lazreg kwalifĳ iceert Mernissi’s studie Achter de sluier uit 1975 
(oorspronkelĳ ke titel: Beyond the Veil) terecht als secularistisch. 
Het boek bevat inderdaad een ondubbelzinnige secularistische 
kritiek op de islam als het belangrĳ kste struikelblok voor vrou-
wenrechten. Maar sinds het eind van de jaren tachtig is Mernissi 
opgeschoven naar een houding die we ‘islamitisch feministisch’ 
kunnen noemen dat juist in de islam zelf de instrumenten ziet 
voor de empowerment van vrouwen. Behalve dat zĳ  de verande-
ring die Mernissi’s denken in de loop der jaren veronachtzaamt, 
verwaarloost Lazreg ook het feit dat Mernissi’s werk zelfs in de 
secularistische fase een interessant model van gedekoloniseerd 
feminisme behelst, namelĳ k een feministische analyse die het 
kapitalisme aanwĳ st als voorname oorzaak voor de onderdruk-
king van vrouwen.

Om de contouren van een gedekoloniseerd feminisme nader te 
bepalen zal ik in wat volgt de – soms ingewikkelde – reis samen-
vatten van Mernissi op weg daarnaartoe. We zullen nagaan in 
hoeverre zĳ  dit doel bereikt heeft en erin is geslaagd de stemmen 
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van gewone vrouwen tot hun recht te laten komen. Ik zal betogen 
dat haar werk een wegwĳ zer is voor feministen van vandaag, in 
Marokko en elders.

Seculier feminisme

Bĳ  nadere beschouwing blĳ kt Mernissi’s studie Achter de sluier 
niet alleen een herhaling te bevatten van koloniale vooronderstel-
lingen, zoals Lazreg stelde, maar ook een kritiek daarop. In de 
inleiding van haar boek stelt Mernissi:

Het is traditie om de moslima impliciet of expliciet te vergelĳ -
ken met de westerse vrouw, zoals het ook gangbaar is in zowel 
het oosten als het westen om vast te stellen welke cultuur 
beschaafder is. Maar mĳ  gaat het niet om zo’n vergelĳ king 
tussen het islamitische Oosten en het christelĳ ke Westen. Ik 
geloof dat seksuele ongelĳ kheid aan de basis ligt van beide 
systemen (Mernissi, 1987a: p. 7-8).

Voor Mernissi dient de bevrĳ ding van moslimvrouwen binnen 
de eigen culturele context en in eigen culturele termen plaats 
te vinden. Maar de koloniale overheersing van de Arabische 
bodem en cultuur maakt dit moeilĳ k. ‘Moslims merkten dat 
ze (volgens hun eigen maatstaven) anachronistische instituties 
als polygamie aan het verdedigen waren door bĳ voorbeeld te 
beweren dat het beter is om institutioneel tegemoet te komen 
aan de polygame verlangens van een man dan hem tot stiekeme 
afffaires te dwingen’ (p. 7). Mernissi stelt ook dat de islam, in 
weerwil van de westerse ideeën hieromtrent, er geen ideologie 
van vrouwelĳ ke inferioriteit op nahoudt. Vrouwen worden juist 
aangezien voor sterke wezens die sociale verdeeldheid kunnen 
veroorzaken. Vandaar de poging om deze vrouwelĳ ke macht in 
te perken door middel van maatregelen zoals seksesegregatie.

Naast een kritiek op westerse benaderingen bevat Achter de 
sluier een nadrukkelĳ ke secularistische kritiek op de islam, welke 
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Mernissi neerzet als wezenlĳ k gekant tegen seksegelĳ kheid, en 
als gebaseerd op het patriarchale principe van seksesegregatie. 
Zo stelt Mernissi: ‘In dit boek wil ik aantonen dat er een fun-
damentele tegenstelling bestaat tussen de islam zoals die in 
offfĳ icieel beleid geïnterpreteerd wordt, en de gelĳ kheid tussen 
de seksen.’ Hoewel ze de indruk wekt alleen de Mudawwana, 
het familierecht, aan te vallen, doet zĳ  ook essentialistische 
uitspraken over de islam als goddelĳ ke boodschap. Ze vervolgt: 
‘Seksegelĳ kheid is in strĳ d met de vooronderstelling van de 
islam, zoals uitgedrukt in haar wetten, dat heteroseksuele liefde 
gevaarlĳ k is voor Allah’s heerschappĳ . Het moslimhuwelĳ k is 
gebaseerd op de dominantie van de man’ (p. 9).

Veelzeggend is ook haar formulering aan het eind van haar 
voorwoord: ‘Het is de vraag of een samenleving waarin de segre-
gatie is opgeheven en voorheen afgezonderde vrouwen niet alleen 
economisch maar ook seksueel gelĳ ke rechten hebben, wel een 
authentieke moslimsamenleving is’ (p. 9). Mernissi bepleit in haar 
boek dat de Marokkaanse postkoloniale staat de moderniteit en 
de universele mensenrechten omarmt, en de islam als bron voor 
de familiewetgeving achter zich laat.

We moeten in het oog houden dat het seculiere, modernistische 
standpunt van Achter de sluier uit het begin van de jaren zeventig 
paste in de tĳ dgeest destĳ ds. Oorspronkelĳ k schreef Mernissi 
het boek tussen 1970 en 1973 als sociologische dissertatie tĳ dens 
haar verblĳ f aan de Brandeis Universiteit in Massachusetts. De 
feministische beweging in de Verenigde Staten was toen op haar 
hoogtepunt. In een interview vertelt Mernissi dat Brandeis in die 
tĳ d onderdak bood aan belangrĳ ke fĳ iguren als Herbert Marcuse, 
die beschouwd wordt als de vader van de studentenbeweging 
in de Verenigde Staten en als een van de beste theoretici van 
Nieuw Links, en Angela Davis, een radicale Afro-Amerikaanse 
mensenrechtenactiviste (zie Mernissi, 1996: p. 110). Voor ze naar 
Brandeis ging, had Mernissi politieke wetenschappen gestudeerd 
aan de Sorbonne in Parĳ s en aan de Mohammed v Universiteit in 
Rabat. Ze maakte deel uit van de nationale studentenbeweging 
unem (Union National des Etudiants Marocains, ‘Nationale 
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Unie van Marokkaanse studenten’), de broedplaats voor linkse 
politiek tĳ dens de jaren van politieke repressie, bekend als de 
‘Jaren van lood’.

Net als andere autoritaire regimes in de regio die zich richtten 
op de Verenigde Staten was het Marokkaanse bewind in die 
tĳ d voorstander van de politieke islam als tegenwicht voor ‘de 
dreiging van het communisme’. Deze politieke achtergrond 
verklaart het wantrouwen van Mernissi en andere intellectuelen 
in Marokko ten aanzien van het islamisme en een islamiti-
sche ‘ideologie’. Mernissi’s eerste buitenlandse bestemming, 
Frankrĳ k, was ook de voedingsbodem voor een linkse politiek 
die haar hoogtepunt bereikte in de gebeurtenissen van mei 
1968. Deze biografĳ ische elementen verklaren de secularistische 
en marxistisch feministische benadering die Mernissi’s werk 
vanaf de jaren zeventig tot aan het begin van de jaren tachtig 
kenmerken.

Mernissi’s secularistische kĳ k op de islam riep veel kritische 
reacties op, zoals die van Lazreg. Men verweet Mernissi dat ze 
er niet in slaagde om onderscheid te maken tussen de islam als 
goddelĳ ke boodschap (hier begrepen als fundamenteel egalitair 
van aard) en de patriarchale, menselĳ ke interpretatie ervan; tus-
sen islam en fĳiqh, religieuze jurisprudentie (hier de malikitische 
rechtsschool), en tussen islam en de Mudawwana. Het boek 
werd ook bekritiseerd om zĳ n selectieve, reductionistische, 
ahistorische en al te letterlĳ ke benadering van de Koran (zie 
onder meer Rhouni, 2010; Barlas, 2005; Zayzafoon, 2005; Majid, 
1998).

Mernissi wĳ st in deze fase van haar werk niet alleen naar 
de islam als oorzaak van de onderdrukking van vrouwen in 
Marokko. In volgend werk dat is gebaseerd op vraaggesprekken 
met vrouwen uit de lagere klassen, richt ze zich op het staatska-
pitalisme en de uitbuiting van vrouwen. De moeite die Mernissi 
doet om de minstbedeelden aan het woord te laten, leert ons ook 
nu om met voorbĳ gang aan ‘het religieuze paradigma’ dringender 
kwesties aan de orde te stellen die spelen voor de gewone vrouwen 
in de regio.
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Kritiek op het kapitalisme

Het veldwerk dat Mernissi verrichtte in de jaren zeventig en het 
begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw is vernieuwend in 
zĳ n soort. Het betreft een kritisch feministisch onderzoek naar 
de manier waarop de positie van vrouwen wordt verzwakt door 
toetreding van derdewereldlanden tot de kapitalistische wereld-
markt. Haar publicaties in deze periode behoren tot de eerste 
pogingen, niet alleen in Marokko maar in de hele wereld, om het 
werk zichtbaar te maken van vrouwen die aan de onderkant van 
de samenleving werk verrichten waarvan het economisch belang 
niet erkend wordt.2 De geringe bekendheid van deze publicaties 
in het westen, in vergelĳ king met Mernissi’s boeken over de 
islam, laat zien hoe diep het oriëntalisme met haar bĳ behorende 
paradigma’s in het westen is verankerd.

Mernissi startte haar veldwerk nadat ze in 1975 was terug-
gekeerd naar Marokko. In dat jaar begon ze als docent aan de 
afdeling sociologie van de Mohammed v Universiteit. Mernissi 
heeft verklaard dat de keuze om na haar promotie ondanks de vele 
kansen die haar in de Verenigde Staten werden geboden terug te 
keren naar Marokko, werd ingegeven door het verlangen om in 
haar eigen samenleving geworteld te zĳ n (Mernissi, 1996: p. 102).

In Marokko was inmiddels een groep geëngageerde sociologen 
opgestaan, zoals Paul Pascon, Abdelkébir Khatibi en Moham-
med Guessous, die nieuwe, gedekoloniseerde kennis over de 
Marokkaanse samenleving wilden vergaren. Hun aandacht ging 
daarbĳ  uit naar de geschiedenis van sociale klassen die buiten het 
gezichtsveld waren gebleven van de oriëntalistische, met name 
Franse wetenschappers, zoals boeren of stedelĳ ke ambachtslie-
den. Interessant is dat ook een vrouw, Malika Belghit, behoorde 

2 ‘The Degrading Efffect of Capitalism on Female Labour in a Third World 
Economy’, 1978-1979; Le Proletariat féminin au Maroc, 1980 (‘Het vrouwenlĳ ke 
proletariaat in Marokko’); ‘Women and the Impact of Capitalist Development’, 
deel I 1982, deel II 1983; ‘Zhor’s World: A Moroccan Domestic Worker Speaks Out’, 
1982; of Doing Daily Battle: Interviews with Moroccan Women, 1988. 
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tot deze groep van sociologen. Zĳ  deed als eerste veldwerk onder 
boerenvrouwen in Marokko, en Mernissi zou later een aantal 
jaren met haar samenwerken.3 Mernissi wilde in haar werk 
een stem geven aan vrouwen uit lagere rangen, zoals boerinnen, 
fabrieksarbeidsters of huishoudelĳ k hulpen, die allemaal buiten 
de nationale en internationale economische cĳ fers en overzichten 
werden gehouden. De waarde van Mernissi’s werk ligt in het 
ontwikkelen van een genderperspectief in de Marokkaanse 
sociologie – in die tĳ d gekenmerkt door een marxistische visie 
met klasse als voornaamste categorie van sociale analyse. Door 
een benadering te kiezen die het marxisme en het feminisme 
verenigt, maakte Mernissi duidelĳ k dat arbeiders of boeren 
geen homogene groep vormen en dat, naast klasse, gender een 
belangrĳ ke categorie vormt om de Marokkaanse samenleving 
en het leven van mensen aan de onderkant van de samenleving 
te begrĳ pen.

Mernissi’s artikel uit 1979, ‘The Degrading Efffect of Capitalism 
on Female Labour in a Third World Economy’ is gebaseerd op 
interviews met tapĳ tweefsters uit Rabat en Salé in 1977 en 1978. 
Haar artikel laat zien hoe nadelig de krachten die de interna-
tionale kapitalistische markt besturen voor de belangen van 
vrouwen zĳ n (zie Mernissi, 1979: p. 43). Ze bespreekt hoe zowel in 
religieuze als in wetenschappelĳ ke taal het onderwerp ‘werkende 
vrouwen’ via een patriarchale terminologie wordt verzwegen. De 
massa van ongeletterde vrouwen wordt gecategoriseerd onder de 
noemers ‘niet-productief’ en ‘ongeletterd’, waarmee de uitbuiting 
van werkende vrouwen in feite wordt gelegitimeerd.

In 1980 publiceert Mernissi een ander artikel met de provo-
cerende titel ‘Le Prolétariat féminin au Maroc’ (‘Het vrouwelĳ k 
proletariaat in Marokko’). Deze benadering dwingt Marok-
kaanse sociologen om het bestaan te erkennen van een vrouwelĳ k 
proletariaat dat gebukt gaat onder een dubbele uitsluiting op 
basis van klasse en sekse. Mernissi constateert dat vrouwen 

3 Voor de ontwikkeling van de sociologie in Marokko, zie Rachik e.a. (2011) en 
Tozy (2013).
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worden uitgesloten van belangrĳ ke industriële sectoren, zoals 
de suikerindustrie, en van toegang tot beroepsopleidingen en 
technische kennis. Ook krĳ gen zĳ  geen vaste aanstellingen, maar 
zĳ n aangewezen op seizoenswerk. Mernissi concludeert dat de 
arbeidsvoorwaarden voor vrouwen in Marokko een radicale 
verandering vereisen, en dat het nodig is dat vrouwen uit de 
lagere klassen als volwaardige sollicitanten erkend worden op 
de arbeidsmarkt. De staat moet voorzieningen trefffen voor 
kinderopvang, onderwĳ s en beroepsopleidingen die in gelĳ ke 
mate toegankelĳ k zĳ n voor vrouwen (zie Mernissi, 1980: p. 356)

Een jaar later publiceert Mernissi de baanbrekende studie 
‘Women and the Impact of Capitalist Development’. Daarin 
brengt ze de invloed in kaart van de, door de staat ontworpen, 
modernisering van het platteland op de materiële welstand van 
plattelandsvrouwen. Uit de interviews met vrouwen enerzĳ ds 
en regeringsdeskundigen anderzĳ ds, komt een fundamentele 
tegenstelling naar voren ‘tussen de zienswĳ zen van de plat-
telandsvrouwen omtrent welvaart, en die van de planners, 
bestuurders en actoren van deze ontwikkeling, van wie het 
merendeel man is’ (Mernissi, 1981: p. 69).

De verhalen van de vrouwen laten zien dat de door de overheid 
gelanceerde ‘modernisering van het platteland’ voor hen een 
verzwaring van werk en een verlaging van sociale status bete-
kent. De modernisering van het platteland blĳ kt voornamelĳ k 
een kapitalistisch en technisch project te zĳ n, gericht op het 
verbeteren van het technologische aspect van de landbouw in 
grote productie-eenheden. Deze zĳ n ofwel het eigendom van 
de staat, ofwel van private investeerders, meestal afkomstig 
uit de stad. Zo wordt voorbĳ gegaan aan de behoeften van 
kleine landbouweigenaren en landbouwarbeiders, met name 
van vrouwen. Mernissi stelt aan de kaak dat door de expansie van 
grote staats- of private boerderĳ en kleine agrarische eenheden 
of familiebedrĳ ven worden vernietigd. Dit proces gaat nauwe-
lĳ ks gepaard met het aanbieden van loonarbeid voor mensen 
in de plattelandsgebieden. Wanneer dat wel zo is, betreft het 
bovendien alleen banen voor mannen. Mernissi concludeert: ‘De 
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heersende visie op ontwikkeling – op haar modellen, procedures 
en waarden – is in essentie een mannelĳ ke visie’ (p. 69). Vandaar 
haar verlangen deze visie te contrasteren met het wereldbeeld 
van de plattelandsvrouw.

Naast haar kritiek op de negatieve invloed van kapitalisme en 
de ‘ontwikkelings-agenda’ van de stedelĳ ke elite op de arbeids-
omstandigheden van werkende vrouwen, wil Mernissi middels 
haar interviews ook achterhalen hoe vrouwen zich verzetten 
tegen het patriarchale stelsel. Een van haar conclusies in het 
artikel ‘The Degrading Efffect of Capitalism on Female Labour 
in a Third World Economy’ is dat jonge vrouwen helemaal uit 
het traditionele waardenstelsel stappen dat hen voorhoudt ge-
duldig en onderdanig te zĳ n (zie Mernissi, 1979: p. 45). Mernissi 
constateert dat vrouwen zich meer en meer uitspreken over 
economische kwesties zoals ongeletterdheid, werkloosheid, 
uitbuiting en inflatie, en hun onzekere condities wat betreft 
werk en inkomen. Ze concludeert dat dit een enorme verschuiving 
betekent in het zelfbeeld van vrouwen.

Maar heeft Mernissi’s feministische inzet om het verzet van 
ondergeschikte vrouwen te laten zien tegen traditionele normen, 
haar vermogen om te luisteren in de weg gestaan of juist bevor-
derd? Laten we haar studie over huishoudelĳ ke hulpen er eens 
bĳ  pakken. Heeft Mernissi’s aanpak ervoor gezorgd dat vrouwen 
aan de onderkant van de samenleving werden ‘gehoord’?

De gevaren van sturing

‘Zhor’s World: A Moroccan Domestic Worker Speaks Out’ uit 
1982, is eveneens een poging van Mernissi om de stem van 
vrouwen in ondergeschikte posities te laten horen. De titel van 
de studie laat Mernissi’s ambitie zien: zĳ  wil de positie van de 
Marokkaanse hulp in de huishouding omvormen tot die van 
offfĳ iciële werknemer. Het verhaal van Zhor, de huishoudelĳ ke 
hulp die Mernissi’s voornaamste gesprekspartner is in het boek, 
wĳ st volgens Mernissi op de aspiraties en het verlangen naar 
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economische onafhankelĳ kheid van de categorie achtergestelde 
werkende vrouwen waartoe Zhor behoort. Zĳ  dromen niet meer 
alleen van een man die voor hen zal zorgen, maar willen ook 
een betaalde baan. Mernissi’s doel hier is te bewĳ zen dat het 
patriarchale gezinsmodel van de Mudawwana achterhaald is. 
Het paradigma van nafaqa-ta’a , ofwel onderhoud in ruil voor 
gehoorzaamheid, dat de kern vormt van de Mudawwana van 1957, 
is onhoudbaar nu mannen niet langer de enige kostwinner zĳ n.

Maar haar eigen feministische insteek maakt dat Mernissi het 
interview te veel in een bepaalde richting stuurt. Zĳ  dringt er 
bĳ  Zhor op aan om te spreken over verschillende onderwerpen, 
zodat we een inzicht krĳ gen in haar spontaan geformuleerde 
wereldbeeld. Maar alleen al de verschillende kopjes waarin 
Mernissi Zhors verhaal onderverdeelt, verraden haar eigen sturing 
van Zhors verhaal. Zo krĳ gt Zhor bĳ voorbeeld onder het kopje 
‘God, hoop en educatie’ niet de ruimte om vrĳ uit te spreken 
over de betekenis van God en de plaats die religie in haar leven 
inneemt, omdat Mernissi’s eerste vraag hierover luidt: ‘Denk je dat 
God de armen helpt?’ Zhor antwoordt hierop, ‘weinig verrassend’ 
zoals Mernissi benadrukt, door te zwĳ gen. Mernissi’s vraag en 
haar nadruk op Zhors onvermogen om te antwoorden, tonen de 
invloed van het marxisme op het gedachtegoed van Mernissi, met 
name het marxistische wantrouwen jegens religie als opium voor 
het volk dat het proletariaat ervan weerhoudt het kapitalistische 
systeem omver te werpen.

Het kopje ‘De sluier, symbool van armoede’ toont eveneens 
Mernissi’s eigen sturing van het interview vanuit een westers 
feministische oriëntatie. In het transcript van Zhors verhaal 
wordt de sluier nergens expliciet genoemd, maar wel stelt Zhor 
nadeel te ondervinden als gevolg van het dragen van traditionele 
kleding. In een sterk klassenbewuste samenleving als Marokko 
wordt de jellaba, een lange overjas met capuchon, gezien als 
teken van armoede, in tegenstelling tot de westerse jurk, of de 
chique jellaba’s van tegenwoordig. De ‘tekst’ of het verhaal van 
Zhor, dat gepubliceerd werd in het Amerikaans feministische 
blad Feminist Issues (tegenwoordig Gender Issues), is doortrokken 
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van een westerse, feministische medeleven voor ‘de benarde 
toestand van de moslima’, zoals al duidelĳ k is uit het gebruik van 
het woord ‘sluier’. Zo wordt Zhors stem een consumptieartikel 
voor westerse feministen. In ‘Zhor’s World’ wint het verheven 
standpunt van een westerse feministe het van de stem van Zhor, 
die niet echt aan het woord komt.

Schadelĳ ker nog is de manier waarop de aandacht van de lezer 
wordt weggeleid van verwĳ zingen in Zhors verhaal over klassen-
onderdrukking en de materiële oorzaken van de armoede onder 
vrouwen; de sturing van het interview benadrukt daarentegen 
kwesties als het dragen van de sluier en religieuze onderdruk-
king. De centrale plek die de sluier in ‘Zhor’s World’ inneemt, 
illustreert hoe de stemmen van onderdrukte vrouwen worden 
gekoloniseerd. Het toont hoe het religieuze paradigma met een 
focus op de islam en de sluier sociaaleconomische kwesties naar 
de achtergrond doet verdwĳ nen. Zo’n benadering brengt vrouwen 
in ondergeschikte posities alleen maar verder achterop, namelĳ k 
door hen te representeren als het tegendeel van feminisme.

Mernissi’s secularistische feministische analyse staat daarmee 
haaks op een dekolonisatie van het feminisme. Maar hoe zit het 
dan met haar latere werk? Impliceert haar latere islamitisch 
feministische positie wel zo’n dekolonisering? Om deze vraag 
te beantwoorden wend ik me tot haar boek The Veil and the 
Male Elite: a Feminist Interpretation of Islam (Mernissi, 1991), dat 
beschouwd wordt als een van de grondteksten van het islamitisch 
feminisme.

Islamitisch feminisme

The Veil and the Male Elite verscheen oorspronkelĳ k in 1987 onder 
de titel Le Harem Politique: Le Prophète et les femmes (‘De politieke 
harem: de Profeet en de vrouwen’) (Mernissi, 1987b). Dit werk 
markeert de verschuiving van Mernissi van een secularistische 
positie naar een islamitisch feminisme. De tekst bestaat uit een 
analyse van de onderdrukte positie van vrouwen en roept op tot 
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vrouwenrechten en gelĳ kwaardigheid op basis van een egalitaire 
interpretatie van de islam – in plaats van een kritiek daarop. De 
bekendheid van Mernissi, in combinatie met de originaliteit van 
haar aanpak, maakten dit werk tot de grondtekst van een nieuw 
feministisch paradigma. Als zodanig bevat het een boeiende 
route naar een gedekoloniseerd feminisme. Maar deze dekolo-
nisatie wordt ondermĳ nd door de onbewuste bevestiging van 
een oriëntalistische benadering.

Hoewel Mernissi de redenen voor haar verandering van 
perspectief nooit uit de doeken heeft gedaan, kunnen we uit 
de context concluderen dat die het gevolg is van haar eigen intel-
lectuele ontwikkeling, in reactie op een veranderende sociaal 
politieke werkelĳ kheid. Er is dus geen sprake van een abrupte 
totale ommekeer. Barlow en Akbarzadeh (2006) benadrukken 
in dit verband de sociaaleconomische en politieke omstandig-
heden van de jaren tachtig, de tĳ d waarin Mernissi dit boek 
schreef. Zĳ  beschrĳ ven hoe de economische crisis van de jaren 
tachtig in Marokko leidde tot een wĳ dverbreid wantrouwen 
ten aanzien van het westerse secularisme en de modernisering 
van de Marokkaanse samenleving, en op de opkomst van het 
islamisme als ideologie. In deze context, zo stellen ze, ‘leek het 
Fatima Mernissi noodzakelĳ k om haar feministische project 
opnieuw te defĳ iniëren en wel op zo’n manier dat moslima’s zich 
zouden herkennen in een modern project dat is aangepast aan 
hun religie en cultuur’ (Barlow en Akbarzadeh, 2006: p. 1486). 
Een overzicht van Mernissi’s wetenschappelĳ ke werk laat echter 
zien dat haar verschuiving van perspectief niet zomaar een 
reactie vormt op een veranderend sociaalpolitiek klimaat, maar 
dat het hier om een geleidelĳ ke en doordachte intellectuele 
ontwikkeling gaat.

Een belangrĳ k moment is daarbĳ  haar ontmoeting met man-
nelĳ ke progressieve islamgeleerden die voorstanders waren van 
de hervorming van de vrouwenrechten en daarvoor islamitische 
argumenten hanteerden. Mernissi wordt lid van een multidisci-
plinair onderzoeksteam dat in 1981 in het leven werd geroepen en 
zich bezighoudt met ‘Vrouw, Gezin en Kind’. Hier maakt ze kennis 
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met Ahmed Khamlichi, lid van de nationale Raad van ulama 
en voorvechter van de hervorming van de Mudawwana. In zĳ n 
artikelen maakt Khamlichi duidelĳ k onderscheid tussen sharia 
en fĳiqh; voor hem is de eerste goddelĳ k, en de tweede menselĳ k 
en dus onderhevig aan veranderingen. Omdat de Mudawwana 
voortkomt uit de malikitische fĳiqh is zĳ  niet heilig en kan dus 
hervormd worden op basis van ĳ tihad, de herinterpretatie van 
heilige teksten.4 Khamlichi’s inzichten hebben zeker invloed 
gehad op Mernissi. We zien ook dat zĳ  in haar dankbetuiging in 
The Veil and the Male Elite hem aanwĳ st als haar belangrĳ kste 
bron.

De ontdekking van het soefĳ isme is een andere belangrĳ ke 
factor in de ontwikkeling van Mernissi’s standpunten. In 1984 
publiceert zĳ  een reeks artikelen in het tĳ dschrift Jeune Afrique 
(‘Jong Afrika’) – in 1986 als boek gepubliceerd onder de titel 
L’Amour dans les pays musulmans (‘Liefde in moslimlanden’). Dit 
boek kan gelden als het omslagpunt in Mernissi’s feministische 
ontwikkeling. De strekking is volstrekt tegenovergesteld aan 
haar werk Achter de sluier. Zo stel zĳ  onder meer dat de islam 
helemaal niet gekant is tegen de liefde. Mernissi ontdekt ook 
hoe het soefĳ isme vrouwen een gelĳ kwaardiger status toekent 
en belangrĳ ke vrouwelĳ ke mystici als Rabia al-Adawiyya 
herbergt. In tegenstelling tot haar vroegere werk, dat steunt 
op de androcentrische interpretatie van sommige orthodoxe, 
mannelĳ ke theologen, brengt dit boek de visies van liberale 
religieuze wetenschappers naar voren zoals de Andalusische 
geleerde Ibn Hazm (geboren in 384 Hegira [994 n. Chr.]).

In The Veil and the Male Elite herleest Mernissi de Koran en 
de traditie van de Profeet op een contextuele wĳ ze, en toont 
zĳ  hoe egalitaire of feministische aspecten van de islam, zoals 
gepredikt door de Profeet, werden misvormd of simpelweg 
vergeten. Ze belicht de belangrĳ ke publieke rol die vrouwen 
hebben gespeeld, speciaal de vrouwen van de Profeet, zoals 
Aïcha of Umm Salama. Ze benadrukt dat de nieuwe religie 

4 Zie ook Khamlichi en Moulay Rachid (1981).
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hen niet alleen spiritueel gelĳ kwaardig maakte aan mannen, 
maar hen bĳ voorbeeld ook eigendomsrechten verleende. Het 
revolutionaire sociale project van de Profeet werd volgens 
Mernissi echter in de kiem gesmoord door een sterke mannelĳ ke 
weerstand, die leidde tot een opleving van de vrouwvĳ andige 
normen en waarden uit de jahiliyya zoals de tĳ d voorafgaand 
aan de openbaring van de Koran aan Mohammed wordt aan-
geduid. Haar boek wil het oorspronkelĳ ke egalitaire aspect van 
de religie in ere herstellen, waarbĳ  teksten in de Koran en de 
hadith, ofwel de vertelling(en) over de zegs- en handelswĳ zen 
van de Profeet, die de inferieure sociale status van vrouwen in 
de islam zouden ondersteunen, worden doorgelicht. The Veil 
and the Male Elite biedt een interessante herlezing van enkele 
vrouwonvriendelĳ ke hadith waarvan men meende dat ze be-
trouwbaar waren, maar die Mernissi aanwĳ st als onverenigbaar 
met de egalitaire instelling van de profeet Mohammed. Ze geeft 
ook een interessante contextuele en historische lezing van een 
aantal verzen in de Koran.

The Veil and the Male Elite bevat daarmee een model voor 
een gedekoloniseerd feminisme. Toch gaat het boek in sommige 
opzichten nog steeds mank aan een oriëntalistische benadering 
van vrouwenkwesties in het Midden-Oosten. Mernissi analyseert 
aan het begin van haar boek een hadith die vrouwen ontmoedigt 
om politiek leiderschap te ambiëren, omdat een volk dat zĳ n 
zaken aan een vrouw toevertrouwt nooit voorspoed zal ken-
nen. Volgens haar zou deze hadith een verklaring bieden voor 
de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de Marokkaanse 
politiek aan het eind van de jaren zeventig en tachtig. Maar zo 
maakt zĳ  weer religie tot de voornaamste verklaring, ten koste 
van andere factoren, zoals opleidingsniveau (of hier ongeletterd-
heid), toelating tot kennis en beroepsopleidingen die toegang 
geven tot machtsposities, of de werkdruk voor vrouwen met 
gezinnen. We zien hoe sterk het religieuze paradigma toch is 
ingebed in het werk van Mernissi.
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Mernissi’s nalatenschap

De hierboven aangebrachte tweedeling in Mernissi’s feminis-
tische ontwikkeling, in een secularistische en een islamitische 
fase, geeft ons handvatten om de contouren vast te stellen van 
een werkelĳ k gedekoloniseerd feminisme. In haar secularistische 
fase zagen we bĳ  Mernissi de oriëntalistische aanname van een 
onderdrukkende islam. Maar we zagen ook hoe haar kritiek op 
het kapitalisme, als een evenzeer onderdrukkende structuur, 
het religieuze paradigma ondermĳ nde. Ook werd duidelĳ k dat 
Mernissi de stemmen van onderworpen vrouwen naar voren 
wilden halen, maar dat haar secularistisch feministische agenda 
die stemmen tegelĳ k smoorde, wat resulteerde in hun kolonise-
ring. Mernissi’s islamitisch feministische werk wĳ kt af van het 
oriëntalistische discours over de islam, maar bevat toch sommige 
overblĳ fselen ervan, namelĳ k een eenzĳ dige focus op religie 
als verklarende factor voor de ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in de politiek, met voorbĳ zien aan sociaaleconomische 
en andere obstakels.

We zien ook dat met haar verschuiving in de richting van 
het islamitisch feminisme in de jaren tachtig haar kritiek op 
het kapitalisme verdwĳ nt, juist op het moment dat een anti-
kapitalistische feministische politiek het hardste nodig was. 
In de jaren tachtig werden door het neoliberalisme structurele 
aanpassingsprogramma’s ingevoerd die sociale verwoestingen 
aanrichtten, vooral voor vrouwen uit de kwetsbare sociale klasse 
(zie Skalli, 2001). Eenzelfde verwaarlozing van kapitalisme-kritiek 
kenmerkt ook het Amerikaanse feminisme, zoals fĳ ilosofe Nancy 
Fraser (2013) stelt in haar artikel met de provocerende titel ‘How 
Feminism became Capitalism’s Handmaiden and how to Reclaim 
it’. Fraser bespreekt hoe het Amerikaanse feminisme begon 
als verzet tegen kapitalistische uitbuiting, maar eindigde als 
ideële ondersteuner van datzelfde kapitalisme in zĳ n nieuwste, 
neoliberale fase. Dit is het resultaat van een verwaarlozing van 
herverdeling- en andere sociaaleconomische kwesties, en van de 
focus van feministen op de erkenning van identiteiten en andere 



118  

culturele kwesties die ‘precies paste bĳ  het neoliberale belang 
om politiek-economische strĳ d af te leiden naar een culturele 
richting’ (Fraser, 2013). Deze scherpzinnige vaststelling lĳ kt niet 
alleen te gelden voor de Amerikaanse of westerse context, maar 
ook voor de staat van het feminisme in andere delen van de 
wereld.

Voorrang verlenen aan kwesties die met erkenning te maken 
hebben is een tendens in het werk van de nieuwe door Mernissi 
geïnspireerde generatie feministen, met als belangrĳ kste stem 
in Marokko de zelfverklaarde islamitisch feministe Asma Lam-
rabet. Een blik op het wetenschappelĳ k werk van Lamrabet, de 
erfgename of peetdochter van Mernissi, bevestigt dit.5 Lamrabets 
werk is van belang, maar het draait exclusief om het tonen van de 
egalitaire aard van de islam en de mogelĳ kheid van hervorming 
en seksegelĳ kheid.6

Zo’n eenzĳ dige focus op religie en religieuze hervorming om 
de emancipatie van vrouwen te bepleiten, gaat voorbĳ  aan de 
economische dimensie van deze emancipatie. Op het gevaar af te 
generaliseren, zou ik toch zeggen dat de verwaarlozing van de eco-
nomische dimensie een kenmerk is van het huidige academische 
islamitisch feminisme. Deze trend is des te gevaarlĳ ker omdat 
islamitisch feminisme op dit moment een wereldwĳ de beweging 
van formaat begint te worden, met transnationale platforms als 
Musawah (‘Gelĳ kheid’) en gierfi (Groupe International d’étude 
et de réflexion sur les femmes en Islam, ‘Internationale groep 
voor de studie van Vrouwen en islam’).

Deze kritiek strekt zich ook uit tot het feministische acti-
visme van vandaag in Marokko, dat zich voornamelĳ k richt op 
erkenning, in civiel en juridisch opzicht, ten koste van kwesties 
van herverdeling. Eddouada (2003), die twee invloedrĳ ke 
vrouwenorganisaties bestudeerde, de adfm (l’Association 

5 Mernissi was aanwezig bĳ  verschillende publieke lezingen gegeven door 
Lamrabet.
6 Het werk van Lamrabet wordt in deze bundel besproken in de bĳ drage van 
Yafout.
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démocratique des femmes du Maroc, ‘Democratische Bond 
van Vrouwen uit Marokko’) en de uaf (l’Union de l’Action Fé-
minine, ‘Unie van Vrouwenactie’), signaleert deze tekortkoming 
in de Marokkaanse feministische beweging in de conclusie 
van haar dissertatie. Het is ironisch dat het Marokkaanse 
feminisme in het prille begin het kind was van links (ook al 
was het ongewenst en rebels), maar tĳ dens het opgroeien zĳ n 
stoutmoedigheid en utopische energie kwĳ traakte door het 
contact te verliezen met zaken als materiële ongelĳ kheid en 
armoede. Salime (2007) heeft beargumenteerd dat feministische 
acties, in zowel hun seculiere als islamitische variant, hebben 
bĳ gedragen aan het dominante narratief van de ‘War on Terror’, 
na de bomexplosies in Casablanca in 2003. Zĳ  liet zien hoe de 
Marokkaanse overheid, in oriëntatie op de buitenlandse politiek 
van de Verenigde Staten, via het feminisme een gematigde islam 
wilde installeren. Vrouwelĳ ke activisten, aldus Salime, hebben 
zich het narratief van de staat eigen gemaakt, en opereerden 
zo als verlengstuk van de staat. In het verlengde van Salime’s 
studie bespreken ook Eddouada en Pepicelli (2012) de manier 
waarop de Marokkaanse overheid zich het discours van het 
islamitische feminisme toe-eigende om haar internationale 
imago op te poetsen, in de vorm van een ‘islamitisch staats-
feminisme’. Feministen, al dan niet seculier, islamitisch of 
islamistisch, werden zo de dienstmaagden van de staat en van 
de buitenlandpolitiek van de Verenigde Staten. In welke mate ze 
ook de dienstmaagd geworden zĳ n van het kapitalisme of van 
de neoliberale politiek in Marokko is een vraag die uitnodigt 
tot nader onderzoek.

Overigens is de hier gepresenteerde kritische lezing van 
Fatima Mernissi’s werk niet bedoeld om afbreuk te doen aan 
haar briljante werk, maar juist om ervan te blĳ ven leren, wat 
de grootste eer is die we haar kunnen bewĳ zen. Ik heb de 
obstakels willen onderzoeken die het feminisme belemmeren 
in haar vermogen tot luisteren, om zo haar kritisch potentieel 
te hervinden.
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6 Diva’s, ‘dwazen’ en ‘actie-chicks’
Portretten van vrouwen in Marokkaanse fĳ ilms in 
het tĳ dperk van globalisering

Valérie K. Orlando

De hedendaagse Marokkaanse fĳ ilm weerspiegelt de sociaal-
politieke en culturele veranderingen die zich sinds 1999 en de 
inauguratie van koning Mohammed vi in Marokko hebben 
voltrokken. In vergelĳ king met het repressieve, bĳ na veertig 
jaar durende bewind van koning Hassan ii, de periode van 1963 
tot 1999 die bekend staat als de ‘Jaren van lood’, kenmerkt de 
ambtsperiode van Mohammed vi zich door een meer progres-
sieve wetgeving en een opener politiek klimaat. Hierdoor zĳ n 
mannelĳ ke en vrouwelĳ ke fĳ ilmmakers zich gaan bezighouden 
met kwesties die ooit taboe waren, om zo bĳ  te dragen aan 
de urgente sociaalpolitieke en culturele debatten in het he-
dendaagse Marokko. Veel van deze debatten gaan over de rol 
van vrouwen in de publieke sfeer (zie Sadiqi en Ennaji, 2006). 
Ik zal een aantal sociaal-culturele en politieke polemieken 
bespreken die van invloed zĳ n geweest voor de hedendaagse 
Marokkaanse fĳ ilm.

De invloed van wettelĳ ke hervormingen

De wettelĳ ke hervormingen van de Mudawwana, bundel van 
wetten over familierecht, in 2004 hebben de rol van vrouwen in de 
publieke sfeer beïnvloed. Ook de discussies over de mensenrechten-
schendingen in het verleden, onder meer ten gevolge van het rap-
port dat in 2005 aan koning Mohammed vi overhandigd werd door 
de ier (Instance Equité et Réconciliation, ‘Rechtvaardigheids- en 
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Verzoeningscommissie’),1 zĳ n van invloed geweest. Onder de 
slachtofffers waren veel vrouwen van wie de verhalen tot voor kort 
onbekend waren. Ten slotte hebben ook internationale bewegingen 
in het kielzog van de Arabische Lente bĳ gedragen tot een debat 
over de rol van vrouwen in de publieke sfeer.

Dit hoofdstuk bespreekt een aantal Marokkaanse fĳ ilms van 
de afgelopen tien jaar die deze ontwikkelingen weerspiegelen, 
onder meer door krachtige vrouwen te laten zien, maar ook 
door de belemmeringen te tonen die Marokkaanse vrouwen 
ondervinden wanneer ze zich in de openbare sfeer bewegen. 
Ook seksualiteit, seksuele vrĳ heid en het recht van vrouwen om 
over hun eigen lichaam te beschikken zĳ n onderwerpen die in 
recente Marokkaanse fĳ ilm aan bod komen.

‘Arabische nieuwe media’ hebben een aanzienlĳ ke rol gespeeld 
in het veranderen van de status van vrouwen in fĳ ilms. Internet, 
blogs, sociale netwerken als Facebook en Twitter hebben bĳ ge-
dragen aan het vormgeven van een feministisch discours en aan 
nieuwe beelden van vrouwen. Het gezamenlĳ ke onderzoek van 
Amal Al-Malki, David Kaufer, Suguru Ishizaki en Kira Dreher 
(2012) met de titel Arab Women in Arab News: Old Stereotypes and 
New Media, rapporteert een diversiteit aan rollen die vrouwen 
in de media in de Arabische wereld spelen. De waarde van dit 
onderzoek is onder meer gelegen in de diversiteit van landen die 
aan bod komen en in het streven om een einde te maken aan de 
stereotypen zoals die in de Arabische wereld én in het westen 
overheersen. Dit laatste blĳ kt al op de eerste bladzĳ de, waar de 
schrĳ vers de vraag stellen: ‘Waarom zĳ n vrouwen zo moeilĳ k te 
vinden in Arabische en westerse media?’

De Arabische vrouw is een menselĳ k wezen van vlees en 
bloed dat leeft te midden van zo’n 340 miljoen mensen in 

1 Commissie die de gevangenneming, martelingen en het molesteren van 
duizenden mensen tĳ dens de regering van koning Hassan ii optekende. Volgens 
schattingen zĳ n er tĳ dens de Jaren van lood onder het bewind van Hassan ii meer 
dan 13.000 mensen ‘verdwenen’ (zie Slyumovics, 2005).
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tweeëntwintig landen die zich uitstrekken van Noord-Afrika 
tot westelĳ k Azië … Ze is analfabeet en leeft in afschuwelĳ ke 
armoede. Ze is gezegend met een onvoorstelbare rĳ kdom en 
beschikt over een vrĳ wel universele belezenheid … Ze is een 
zuster, echtgenote, moeder, dochter, grootmoeder, tante een 
nicht. Ze is het weefsel dat haar gezin en familie verbindt. 
Ze is goed opgeleid, heeft een universitaire graad. Ze draagt 
universitaire titels en ploetert op straat … De Arabische vrouw 
verschilt in niets van vrouwen elders (Al-Malki e.a., 2012: p. 3).

Over het algemeen, zo schrĳ ven de auteurs, worden vrouwen op 
het scherm door zowel de westerse als de Arabische media ‘de 
mond gesnoerd, gescript of geënsceneerd’ (p. 21). Veel scenario’s 
gebruiken stereotypen die hun oorsprong vinden in de mythische, 
koloniale fantasieën van de negentiende en de twintigste eeuw. 
‘Van de beeltenissen van Algerĳ nse vrouwen op ansichtkaarten 
die als snuisterĳ  verkocht werden aan Franse toeristen’ tot recen-
tere ‘redactionele cartoons die de draak steken met gesluierde 
vrouwen … tot in scène gezette foto’s van westerse modellen die 
als haremvrouwen poseren in de hoogtĳ dagen van Hollywood’; 
vrouwen uit het Midden-Oosten/Noord Afrika zĳ n in het publieke 
domein nooit op hun best gecast (p. 14). Marokkaanse fĳilmmakers 
voelen zich daardoor meer dan ooit geroepen om stereotype 
beelden en rollen van vrouwen in hun fĳ ilms te vermĳ den.

De identiteit, subjectiviteit en zelfstandigheid (of het gebrek er-
aan) van Marokkaanse vrouwen zĳ n al sinds begin 2000 favoriete 
onderwerpen in veel fĳ ilms. De heldinnen zĳ n ‘action chicks’, 
femmes fatales, diva’s, mishandelde echtgenotes, verkrachte 
vrouwen, prostituees en moeders. Voor het merendeel gaat het 
hier om fĳ ilms gemaakt voor een Marokkaans publiek, die bĳ na 
nooit in buitenlandse bioscopen worden gedraaid. De rollen 
die vrouwen in deze fĳ ilms vervullen, weerspiegelen de heftige 
culturele strĳ d die momenteel in het land woedt. De heldinnen 
bevinden zich op een kruispunt van moderniteit en traditie 
en vragen zich af hoe ze een identiteit kunnen aannemen die 
modern is maar niet te westers, hoe ze vroom kunnen zĳ n zonder 
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onderworpen te zĳ n, in een land waar de economische ontwikke-
ling en het bnp gelĳ k zĳ n aan die van Brazilië. Vrouwen worden 
dus geframed in scenario’s die het seculiere tegenover religiositeit 
plaatsen, westers tegenover oosters en de Franse taal tegenover 
Arabische- en/of Berbertalen. Hoewel vrouwen op het scherm 
indrukwekkende rollen spelen, laten deze fĳ ilms ook zien dat ‘de 
aanwezigheid van vrouwen in het publieke domein tegenwoordig 
niet langer taboe is, maar dat hun toegang tot machtposities dat 
nog altĳ d wel is’ (Glacier, 2013: p. xv).

De invloed van politieke hervormingen

De thema’s van recente Marokkaanse culturele producties – 
vooral die op het scherm: fĳ ilms, documentaires en sociale media 
– zĳ n met name beïnvloed door de Mudawwana-hervormingen 
uit 2004 en het rapport uit 2005 van de ier (Instance Equité et 
Reconciliation, ‘Rechtvaardigheids- en Verzoeningscommissie’).

Volgens Susan Slyomovics (2005) waren veel van de enorme 
mensenrechtenschendingen waarvan in het ier-rapport melding 
werd gemaakt, gericht tegen vrouwen. Met name zorgde de ier 
ervoor dat de niet eerder vertelde verhalen van veel vrouwelĳ ke 
slachtofffers van marteling en gevangenneming tĳ dens het bewind 
van Hassan ii gehoord werden.

Vrouwen die tĳ dens de Jaren van lood slachtofffer werden, zĳ n 
in de afgelopen vĳ ftien jaar een gewild onderwerp in fĳ ilms. De 
bekendste is Jawhara (‘Juweel’, 2003). De fĳ ilm vertelt het verhaal 
van het meisje Jawhara, dat in de gevangenis wordt geboren 
nadat haar moeder, Safĳ ia, verkracht is door een bewaker. Het 
meisje is ertoe veroordeeld in de gevangenis te blĳ ven tot haar 
moeder haar straf heeft uitgezeten. Het verhaal speelt zich af in 
de jaren zeventig en wordt met behulp van flashbacks verteld 
door de inmiddels volwassen Jawhara. Zo horen we van haar 
moeders strĳ dlust en activisme in de communistische partĳ , en 
de pogingen van die partĳ  om politiek stelling te nemen tegenover 
de gevestigde orde, in een tĳ d waarin dit buitengewoon gevaarlĳ k 
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was. Hoewel de fĳilm bĳ  verschĳ nen met gemengde kritieken werd 
ontvangen, was Jawhara een van de eerste visuele weergaven van 
de opsluiting van vrouwen tĳ dens de repressieve Jaren van lood. 
Door vrouwen in gevangenschap in beeld te brengen, terwĳ l ze 
in de offfĳ iciële documenten uit de jaren zeventig niet eens een 
naam hadden, wordt het historisch geheugen aangepast en krĳ gen 
vrouwen een plek in de Marokkaanse geschiedenis.

De Mudawwana-hervorming van 2004 gaf vrouwen belangrĳ ke 
rechten – alhoewel het nog de vraag is of de hervorming de 
ongeletterde vrouwen van het platteland daadwerkelĳ k heeft 
geholpen. Zowel de Mudawwana als het ier-rapport komen aan 
de orde in fĳ ilms waarin het maatschappelĳ ke debat over vrouwen 
en seksualiteit wordt afgebeeld. De komische fĳ ilm Number One 
(2008) van Zakia Tahiri bĳ voorbeeld neemt de veranderingen 
als gevolg van de hervormingen in de publieke en privésfeer 
voor Marokkaanse mannen en vrouwen op de hak. Tahiri’s fĳ ilm 
over een macho echtgenoot, die de wens van zĳ n vrouw om 
iets anders te zĳ n dan ‘gewoon huisvrouw’ maar met moeite 
kan respecteren, is ironisch bedoeld. Maar de overtuigingen en 
angsten van mannen worden er behoorlĳ k in aangepakt. Vanaf 
het begin, aldus Tahiri, zĳ n de Mudawwana-hervormingen uit 
2004 ‘voor sommigen onvoldoende uitgelegd, door anderen niet 
begrepen, en door veel mensen verkeerd geïnterpreteerd zo dat 
zĳ  er tegenstrĳ dige ideeën over verspreiden’ (Chaâba, 2014).

De fĳ ilmmaker vangt deze sentimenten in een scène waarin 
drie mannen spreken over wat er met hen zal gebeuren als de 
wet zĳ n weerslag krĳ gt in de maatschappĳ . ‘We zĳ n dood met 
deze nieuwe Mudawwana,’ verzuchten ze. Tahiri’s fĳ ilm laat, 
hoewel misschien wat overdreven, toch een zekere mannelĳ ke 
paranoia zien die voortkomt uit het idee dat als vrouwen niet aan 
banden wordt gelegd, zĳ  mannen met zich meesleuren in chaos 
en bederf. Fatima Mernissi gaat in haar inmiddels beroemde tekst 
Achter de Sluier uit 1978 uitvoerig in op deze kwestie. Zĳ  legt uit 
dat vrouwen in traditionele moslimgemeenschappen worden 
gezien als de oorzaak van fĳitna, chaos. Zĳ  moeten onder de duim 
gehouden worden door mannen, om zo de duivelse verleidingen 
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die vrouwen veroorzaken in bedwang te houden. ‘De moslima is 
begiftigd met een fatale aantrekkingskracht, die de wil van de 
man om haar te weerstaan aantast en hem terugdringt in een 
passieve en onderworpen rol. Hĳ  heeft geen keus; hĳ  moet wel 
bezwĳ ken voor haar aantrekkingskracht, vandaar dat de vrouw 
wordt geïdentifĳ iceerd met fĳitna, met de tegen de samenleving en 
tegen God gerichte krachten van de wereld’ (Mernissi, 1985: p. 29).

Hedendaagse Marokkaanse fĳ ilms schuiven vrouwen daarte-
genover naar voren als positieve heldinnen. Zĳ  tonen hoe vrou-
wen bĳ  hun individuele zelfverwerkelĳ king vaak stuiten op de 
belemmeringen die familie en relaties, tradities en ingeburgerde 
gewoontes en dragen zo bĳ  aan de dialoog over vrouwen in de 
samenleving. In de context van een snel veranderende regio 
dagen deze beelden van vrouwen ook de ‘reddingsmythe’ van 
het westen uit, waarin moslimvrouwen altĳ d worden gezien als 
‘volgzaam, gedienstig en stemloos’ (Al-Malki e.a., 2012: p. 14).

Films als bĳ voorbeeld Pegase (‘Pegasus’, 2010) bewĳ zen dat 
mannelĳ ke fĳ ilmmakers vaak net zo goed in staat zĳ n als hun 
vrouwelĳ ke collega’s om te begrĳ pen welke obstakels vrouwen in 
de Marokkaanse samenleving moeten overwinnen, en dat ook zĳ  
onderkennen dat de heersende ‘denkbeelden over de menselĳ ke 
aard, cultuur en maatschappĳ  niet sekseneutraal zĳ n’ (Kozlova, 
2002: p. 15). Zo laat de fĳ ilm Pegase zien hoe cultuur en traditie 
bepalend zĳ n voor de mate waarin een vrouw als geestesziek 
wordt gezien. In Marokko, zo zegt psychiater Rita El Khayat, 
zitten ‘geesteszieke vrouwen’ vaak vast in een ‘ontluisterend 
soort gevangenissysteem’, waaruit geen ontsnappen mogelĳ k is 
(El Khayat, 2000: p. 45).

In fĳ ilms zoals Jugement d’une femme (‘Veroordeling van een 
vrouw’, 2000) van Hassan Ben Jelloun, Les Yeux Secs (‘Droge ogen’, 
2002) van Narjis Nejjar, Marock (2005) van Leila Marrakchi, Deux 
Femmes sur la route (‘Twee vrouwen onderweg’, 2007) van Farida 
Bourquia en Pegase van Mohamed Moufkir, zĳ n vrouwen in aller-
lei rollen gecast. Deze rollen variëren van een mishandelde vrouw 
die uiteindelĳ k gerechtigheid vindt ( Jugement d’une femme), tot 
arme berbervrouwen die in een afgelegen dorp wonen en die in 
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hun levensonderhoud moeten voorzien door prostitutie (Les Yeux 
Secs), en van jonge, rĳ ke meisjes die promiscue zĳ n, marihuana 
roken en in Casablanca kennelĳ k alle vrĳ heden genieten die 
westerse vrouwen verondersteld worden te hebben (Marock), tot 
vrouwen die vastzitten in psychiatrische instellingen, zoals in 
de angstaanjagende fĳ ilm Pegase. Al deze fĳ ilms willen aantonen 
dat vrouwen niet kunnen worden gezien als een ‘homogene 
en onveranderlĳ ke sociale groep’ (Hamil, 2009: p. 86). In de 
caleidoscoop van rollen vind je ook de schietgrage Nikita-types 
die misdaden oplossen, zoals in de misdaadserie van regisseur 
Nourredine Lakhmari, El Kadia (‘De afffaire’). De serie liet het 
publiek kennismaken met de jonge, sexy inspecteur Hajjami.

Maar of het nu de rol betreft van femme fatale, ‘action chick’, 
hoer of geesteszieke, steeds gaat het de fĳilmmakers erom hardnek-
kige koloniale en nationalistische opvattingen over vrouwen te 
weerleggen. De vrouwelĳ ke personages in de fĳ ilm laten zien dat 
vrouwen zich moeten (en kunnen) bevrĳ den van het juk van het 
koloniale verleden, maar ook van de stereotypen over hen binnen 
de eigen samenleving. Valentine Moghadam stelt dat vrouwen in 
het Midden-Oosten en Noord-Afrika ‘tot symbool gemaakt zĳ n 
van de natiestaat, als dragers van culturele identiteit en religieuze 
waarden’ (Moghadam, 2013: p. 25). In een land waar analfabetisme 
nog steeds wĳ dverbreid is, speelt fĳ ilm een cruciale rol als plaats 
voor debat. Miniseries op televisie, zoals bĳ voorbeeld El Kadia en 
speelfĳ ilms zoals Deux Femmes sur la route, laten op uitdagende 
wĳ ze de verscheurde en zwakke positie zien van vrouwen in de 
publieke sfeer, tegen de achtergrond van de snel globaliserende 
wereld waarin zĳ  leven.

Over sluiers en ‘action chicks’

De fĳ ilm Hĳ ab al hob (Amours voilés, ‘Gesluierde liefde’) uit 2009 
vertelt het verhaal van Batoul, een succesvolle kinderarts die 
werkt voor een privékliniek. Zĳ  is 27 jaar oud, en woont bĳ  haar 
ouders, die behoren tot de elite van Casablanca. Ze is mooi, 
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hoogopgeleid, succesvol en, hoewel ze met haar familie samen-
woont, onafhankelĳ k. Ze bezit een eigen auto en gaat als ze daar 
zin in heeft ’s avonds uit met haar vrĳ zinnige en uitbundige 
vriendinnen. Hoewel ze zegt religieus te zĳ n, is religie voor haar 
een privéaangelegenheid.

Op een uitgaansavond in de stad ontmoet Batoul de galante en 
gescheiden Hamza, een oudere man-van-de-wereld die voorheen 
getrouwd was met een Française. Hĳ  is samen met zĳ n dochter 
teruggekeerd naar Marokko om voor zĳ n zieke moeder te zorgen. 
Hĳ  is seculier, houdt van vrouwen, maar voelt er niets voor zich 
opnieuw te binden. Zĳ n verlangen naar Batoul is puur licha-
melĳ k. Maar Batoul is maagd, en voelt zich verscheurd tussen 
haar wens om een vrĳ e, onafhankelĳ ke vrouw te zĳ n die haar 
seksualiteit omhelst, en de Marokkaanse tradities die vrouwen 
voorschrĳ ven om vroom en zedig te blĳ ven tot aan het huwelĳ k. 
Hoewel haar naaste familieleden weinig van haar eisen – al vraagt 
haar moeder steeds naar haar huwelĳ ksplannen – hebben de 
Marokkaanse culturele taboes een grote invloed op haar. Een 
tĳ dlang lĳ ken haar individualisme en haar verlangen naar Hamza 
te winnen. Ze neemt in deze periode risico’s en breekt met alle 
culturele conventies. Batoul gaat regelmatig alleen naar Hamza’s 
vrĳ gezellenflat, waar ze seks met elkaar hebben. Naarmate de 
fĳ ilm vordert, bedrĳ ven ze de liefde steeds gedurfder en intenser. 
Batouls blote borsten en de seksueel expliciete scènes behoren tot 
de meest gewaagde die ooit te zien geweest zĳ n in Marokkaanse 
bioscopen.

Hoewel Hamza beweert verliefd te zĳ n op Batoul, is trouwen 
voor hem onbespreekbaar. Ze stelt hem een ultimatum: tĳ dens 
de ramadan zullen ze elkaar niet zien, en daarna moet hĳ  een 
besluit nemen. Uit respect voor haar familie en de traditie, 
begint Batoul met het dragen van de hĳ ab, de traditionele 
islamitische hoofddoek. Eerst draagt ze die alleen op fami-
liebĳ eenkomsten, maar gaandeweg gaat de hoofddoek deel 
uitmaken van haar dagelĳ kse leven en draagt ze hem ook naar 
haar werk. Ze vindt het haar plicht om tĳ dens de ramadan 
over religie na te denken. Haar fragiele persoonlĳ kheid, die 
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de voornaamste reden lĳ kt te zĳ n voor het dragen van de 
hoofddoek en een diep zelfonderzoek, is het gevolg van eerdere 
stressvolle perioden in haar leven, veroorzaakt door de dood 
van haar vader, haar moeders tweede huwelĳ k, de dood van 
een jong vriendje en alle offfers die ze heeft moeten brengen 
voor haar medische studie.

Toen de fĳ ilm uitkwam, benadrukte fĳ ilmmaker Aziz Salmy dat 
zĳ n fĳ ilm niet alleen ging over de botsende meningen over het 
dragen van de hĳ ab, maar ook over vrouwen die ernaar verlangen 
onafhankelĳ k te zĳ n en die, op een bepaalde leeftĳ d, worstelen 
met de onjuiste opvatting dat de hoofddoek hen zal helpen een 
echtgenoot te strikken. Over deze aanname wordt in verschil-
lende scènes door Batoul en haar vriendinnen gediscussieerd. 
Hoewel het allemaal onafhankelĳ ke vrouwen zĳ n, vrezen ze dat 
ze zonder een hoofddoek worden aangezien voor ‘losbandig en 
wild’. Toen Hĳ ab al Hob uitkwam, werd er maandenlang verhit 
gediscussieerd op blogs en internet over het al dan niet dragen van 
de hoofddoek. Salmy houdt vol dat zĳ n fĳ ilm niet gemaakt was om 
te provoceren, maar eerder om een zinvolle discussie uit te lokken 
over de betekenis van de hoofddoek in de moderne Marokkaanse 
samenleving, waarin – met name hoger opgeleide – vrouwen de 
keuze hebben om die al dan niet te dragen. Marokko ‘is Iran niet’, 
benadrukt hĳ . Toch probeerde de pjd (Parti de la Justice et du 
Développement, ‘Partĳ  voor rechtvaardigheid en ontwikkeling’), 
de islamitische politieke partĳ  die deel uitmaakt van het Marok-
kaanse parlement, de fĳ ilm direct na verschĳ ning te censureren, 
ook al verklaarden hun leiders de fĳilm niet gezien te hebben. Maar 
hun oproep bleef zonder efffect. Salmy’s fĳ ilm werd goedgekeurd 
door de ccm (Centre Cinématographique Marocain, ‘Marokkaans 
Film Centrum’), het nationale fĳ ilminstituut van Marokko. Ter 
verdediging van zĳ n fĳ ilm stelt Salmy: ‘Ik probeer het debat aan 
te zwengelen over de positie van deze vrouwen van in de dertig, 
die het in sociaal-maatschappelĳ k opzicht gemaakt hebben, maar 
nog steeds verscheurd worden tussen hun professionele ambitie, 
en de verleiding op te gaan in een ordelĳ k gezinsleven met de 
bescherming van een man’ (Ziraoui, 2012). Batoul staat model 
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voor de verlangens en kwetsbaarheden die veel Marokkaanse 
vrouwen kennen, in zoverre ze probeert te laveren tussen haar 
professionele leven, haar liefde voor Hamza, en haar religiositeit. 
In één scène neemt Hamza haar mee uit winkelen en doet ze 
hem watertanden in mouwloze, korte jurkjes, terwĳ l ze ook de 
hĳ ab draagt. In een andere, nog uitdagender scène (een die de 
alarmbellen van de pjd nadrukkelĳ k deed rinkelen en leidde tot 
hun roep om censuur) bedrĳ ven Batoul en Hamza de liefde en 
doet hĳ  langzaam haar hoofddoek af, terwĳ l op de achtergrond 
de muezzin op de plaatselĳ ke moskee te horen is, die oproept 
tot gebed.

In de laatste scenes van Hĳ ab al hob blĳ kt Batoul zwanger te 
zĳ n en heeft Hamza zich nog steeds niet aan haar gecommitteerd; 
ze zĳ n zelfs van elkaar vervreemd. Ze besluit haar kind als al-
leenstaande moeder groot te brengen. Batoul ontregelt daarmee 
de sociale orde zoals maar zelden te zien was in de Marokkaanse 
fĳ ilm, en zoals slechts een paar jaar eerder nog ondenkbaar was 
geweest. De hoofddoek en de man zĳ n afgedankt in Salmy’s versie 
van de Marokkaanse moderne vrouw.

De kwetsbare Batoul staat in scherp contrast tot de schietgrage 
politie-inspecteur Hajjami. In 2006 werd Marokkaans fĳ ilmma-
ker Nourredine Lakhmari door 2M, de belangrĳ kste publieke 
televisiezender van Marokko, gevraagd om negen afleveringen 
te schrĳ ven en te regisseren van een misdaadserie die El Kadia 
zou gaan heten en tĳ dens de ramadan zou worden uitgezonden. 
De reeks is gebaseerd op Amerikaanse misdaadseries als CSI, 
Bones, Cold Case, Prime Suspect en Body of Proof. De plot van 
de afleveringen van deze expliciet gewelddadige serie is steeds 
dat ook vrouwen geharde politieagenten kunnen zĳ n, en dat ze 
een plek verdienen in het Marokko van nu. Inspecteur Hajjami 
moet de moord op een jonge vrouw onderzoeken in het afgelegen 
dorp Aïn Leuh, in het Atlasgebergte. Ze is de typische ‘action 
chick’, herkenbaar voor elk publiek, overal op de wereld (Inness, 
2004: p. 7). Als vrouwelĳ ke politie-inspecteur slaagt ze erin om 
gruwelĳ ke misdaden op te lossen. De fĳ iguur van Hajjami, mooi, 
vrouwelĳ k, analytisch en intellectueel ingesteld, staat voor een 
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nieuwe generatie gezagsdragers en een ‘nieuw’ type vrouw, in 
het moderne, eenentwintigste-eeuwse Marokko.

Net als de ‘action chicks’ in Amerikaanse series bevestigt 
Hajjami ‘opvattingen van westerse en blanke heteronormatieve 
superioriteit … en roept zo “west is best”-ideeën op’ (Tung, 2004: 
p. 106). Haar uiterlĳ k kenmerkt zich door een stedelĳ k, wit kos-
mopolitisme, dat het publiek doet denken aan de televisieserie La 
Femme Nikita, waarin het universeel erkende type van de ‘action 
chick’ werd gelanceerd. Dit type stadse vrouwen wordt zo ook 
gepresenteerd als het meest modern in de huidige Marokkaanse 
maatschappĳ . De serie, die helemaal in het Marokkaans-Arabisch 
is, biedt het publiek ook een overzicht van de geschiedenis en 
van Marokko’s huidige sociaal-culturele en politieke idealen, 
waaronder die van vrouwenemancipatie en een rechtvaardige 
ongecorrumpeerde politiemacht.

In de eerste aflevering krĳ gt Hajjami van de politiecommis-
saris van Casablanca de opdracht een moord te onderzoeken, 
omdat ze wordt beschouwd als ‘the best man for the job’. Bĳ  
haar aankomst in het bergdorp wordt ze aan een kruisverhoor 
onderworpen door de plaatselĳ ke sjeik Sidi Abbas, die bĳ  de 
bushalte staat te wachten op de politie-inspecteur uit de stad.

Abbas: Hallo.
Hajjami: Hallo.
Abbas: Is de bus al langs geweest?
Hajjami: Ja.
Abbas: Verdraaid.
Abbas: Ik mis de bus altĳ d. Is er een man uit de bus gestapt?
Hajjami: Nee, niet een.
Abbas: Hĳ  is niet gekomen. Ik ben hier voor niets. Die mensen 
in Rabat zĳ n alleen maar bezig kritiek te leveren, ze zĳ n nooit 
eens efffĳ iciënt. En jĳ , mĳ n kind, lĳ kt ook op iemand te wachten. 
Kan ik je een lift geven naar het dorp?
Hajjami: Ja. Dank u wel, meneer…
Abbas: Mĳ n naam is Abbas. Ik ben de sjeik van dit gebied.
Hajjami: Meneer Abbas, inspecteur Hajjami.
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Abbas: En die andere… man?
Hajjami: Meneer Abbas, er is geen andere man. Ik ben de man 
op wie u wacht.
Abbas: Maar hier zĳ n we niet gewend aan vrouwelĳ ke politie-
agenten…
Hajjami: Meneer Abbas, de tĳ den zĳ n veranderd…

De aflevering eindigt, als steeds, met de oplossing van de misdaad 
door Hajjami. De serie bevat zo een oproep aan het Marokkaanse 
publiek om zich bewust te worden van Marokko’s sociaal-cultu-
rele schizofrenie, in de vorm van haar diepe scheidslĳ nen tussen 
de seksen, tussen stad en platteland, en tussen rĳ k en arm.

Emancipatie en macht

Er zĳ n in de afgelopen tien jaar geen fĳ ilms verschenen waarin 
de verscheidenheid van rollen voor vrouwen op het scherm zo 
zichtbaar werd als in Deux Femmes sur la route uit 2007, geregis-
seerd door een van de eerste Marokkaanse vrouwelĳ ke regisseurs, 
Farida Bourquia, en de recentere fĳilm Pegase uit 2010 van Moham-
med Mouftakir. Deux Femmes sur la route zal het publiek – en 
zeker een Amerikaans publiek – doen denken aan de iconische 
fĳilm Thelma en Louise (1991), waarin een statement wordt gemaakt 
over het tweederangs burgerschap van vrouwen in het Amerika 
van de vroege jaren negentig. Aan het einde van de fĳ ilm wordt 
zelfmoord gezien als de enige uitweg voor Thelma en Louise. 
Bourquia’s versie verkondigt een andere boodschap, ook al doet 
ze denken aan de Amerikaanse fĳ ilm. Ze vraagt het publiek niet 
alleen dringend na te denken over de emancipatie van vrouwen 
(of het gebrek eraan) in de hedendaagse maatschappĳ , maar 
lokt ook debatten uit over klasse, de verschillen tussen stad en 
provincie, en scheidslĳ nen tussen generaties die bĳ dragen aan 
de tegenstrĳ digheden in de rol van de vrouw in de publieke sfeer.

Aan het begin van de fĳ ilm zien we Amina, in haar auto op weg 
naar Tetouan in het noordoostelĳ ke deel van Marokko, alleen op 
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een verlaten weg. Haar motor raakt oververhit en ze strandt op de 
kale snelweg. Een geitenhoeder belooft om in het dichtstbĳ zĳ nde 
dorp een nieuwe radiateur voor haar te regelen. Eenmaal in 
het dorp beseft ze, na uren op het nieuwe onderdeel te hebben 
gewacht, dat de geitenhoeder met haar driehonderd dirhams en 
haar radiateur met de noorderzon vertrokken is.

Terwĳ l ze wacht en een sigaret rookt, wordt Amina aange-
sproken door de traditioneel geklede Rahma, die beweert dat de 
jonge vrouw haar geld schuldig is voor de dekens die ze voor haar 
heeft meegenomen van de markt. Amina verzekert haar dat ze 
geen dekens heeft besteld en dat Rahma haar voor iemand anders 
aanziet. Rahma houdt voet bĳ  stuk en vraagt bemoeizuchtig waar 
Amina heen gaat. ‘Naar Tetouan,’ antwoordt ze, en ze vertelt ook 
dat ze autopech heeft en wacht op een onderdeel. De oudere 
vrouw zegt dat ze dat wel kan vergeten, omdat ‘de mannen hier 
oneerlĳ k zĳ n; je zult je radiateur en je geld nooit terugzien’. 
Ze haalt Amina over de nacht bĳ  haar door te brengen en de 
oneerlĳ ke monteur de volgende dag aan te pakken.

Amina is een bezienswaardigheid, zoals ze als een diva door 
het hete, stofffĳ ige dorp slentert, op hooggehakte pumps, gekleed 
in een strakke spĳ kerbroek, sterk opgemaakt, in een topje dat de 
schouders bloot laat, en een sigaret rokend (iets wat vrouwen tot 
een paar jaar geleden in Marokko nooit in het openbaar deden). 
Het contrast tussen deze stadse, jonge vrouw van de millennium 
generatie met Rahma, als traditioneel geklede plattelandsvrouw 
van middelbare leeftĳ d, symboliseert de sociale schizofrenie 
die vrouwen dagelĳ ks meemaken: ze zitten vast tussen het 
conventionele verleden en de onzekerheden van het heden.

Ondanks hun verschillen hebben Rahma en Amina iets gemeen: 
ze ontdekken dat ze allebei zĳ n verlaten door hun echtgenoot. 
Rahma vertelt dat haar man terugging naar zĳ n geboortedorp 
zodra hĳ  met pensioen ging en haar in de steek liet voor een 
jongere vrouw. Amina onthult dat ze aan geld probeert te komen 
om via een rechter haar man uit de gevangenis vrĳ  te kopen. 
Ondanks haar geëmancipeerde houding en onafhankelĳ kheid 
geeft ze toe dat ook zĳ  verraden is door haar man, die haar pas 
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na haar huwelĳ k vertelde dat hĳ  al een vrouw had. Later bekent 
ze ook nog dat haar man in Tetouan vastzit voor handel in drugs.

Ook Rahma moet naar Tetouan, een stad waar ze nooit eerder 
geweest is. Ze is, net als veel andere moeders vóór haar, opgeroe-
pen om het lichaam van haar zoon te identifĳ iceren dat zou zĳ n 
aangespoeld na zĳ n poging om met een bootje Italië te bereiken. 
Omdat zĳ  geen auto meer heeft stemt Amina erin toe om Rahma 
te vergezellen in de bus naar Tetouan. De verhalen van de vrouwen 
eindigen verschillend. Amina beseft dat ze nooit vrĳ  zal komen 
van een leven dat in het teken staat van misdaad als ze bĳ  haar 
onbetrouwbare echtgenoot blĳ ft, en ze besluit hem te verlaten. 
En Rahma’s zoon, die uiteindelĳ k niet dood in het mortuarium 
blĳ kt te liggen, is misschien veilig ‘ergens’ in Europa. Terwĳ l ze op 
de rotsen staan en over zee uitkĳ ken, vraagt Amina aan Rahma 
wat ze vindt van de oceaan. De oudere vrouw antwoordt: ‘Ik zie 
hem voor het eerst. Ik hou ervan, maar hĳ  is monsterlĳ k.’ Deze 
uitspraak en de majestueuze rotspartĳ en waarop de vrouwen 
staan, symboliseren hun pas gevonden vrĳ heid.

Over het geheel genomen biedt Deux Femmes sur la route het 
publiek een pessimistisch beeld van het leven van vrouwen in 
deze tĳ d, ongeacht hun stand, opleiding of sociale klasse. Of ze 
nu van het platteland of uit de stad komen, hoogopgeleid zĳ n of 
ongeletterd, rĳ k of arm; vrouwen worden allemaal geconfron-
teerd met een bepaald soort vrouwelĳ ke misère, door mannen 
veroorzaakt. De fĳ ilm vertelt het publiek echter ook dat vrouwen 
in het moderne Marokko op eigen kracht kunnen volharden en 
overleven. Aan het eind stappen Amina en Rahma in een auto 
en rĳ den ze weg. Anders dan Thelma en Louise kiezen ze er niet 
voor om van de rotsen af te rĳ den, maar om de obstakels die hen 
nog wachten uit de weg te ruimen.

Mohammed Mouftakirs fĳ ilm Pegase gaat voor een deel over de 
psychische instabiliteit en fysieke mishandeling van vrouwen in 
plattelandsgebieden. Tegelĳ kertĳ d biedt de fĳ ilm een interessante 
combinatie van mythen, dromen en moderniteit, verpakt in een 
verhaal over een vrouwelĳ ke geesteszieke. Het is een verhaal dat 
verwĳ st naar de duistere overblĳ fselen van Marokko’s wrede 
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verleden (opsluiting en marteling), dat de mythische ideolo-
gieën die met geesteszieken of ‘dwazen’ geassocieerd worden 
uiteenrafelt, en dat worstelt met de taboes van seksueel misbruik. 
Mouftakirs droomachtige script laat de kracht zien van symboliek 
en onderzoekt tegelĳ kertĳ d taboeonderwerpen als verkrachting, 
incest en de marginalisering van plattelandsgemeenschappen 
in Marokko.

Het verhaal, dat misschien in het verleden of in het heden 
plaatsvindt (dit blĳ ft onduidelĳ k in de fĳ ilm), gaat over twee 
vrouwen, de psychiater Zineb en de gevangene Rhianna. Zineb 
is geestelĳ k en emotioneel instabiel. Ze werkt voor een mannelĳ ke 
arts, die de hoofdpsychiater lĳ kt te zĳ n. Deze man, die gekleed 
gaat in het zwart en mank loopt, wordt geassisteerd door een 
verpleegster, eveneens in het zwart gekleed, haar hoofd bedekt als 
een non. Alle drie spenderen ze al hun tĳ d in de gevangenis aan 
de jonge vrouw Rhianna. Het jonge meisje was om onverklaarbare 
redenen achtergelaten op straat, waarmee ook deze Marokkaanse 
fĳ ilm verwĳ st naar moderne problemen, zoals het bestaan van 
straatkinderen, armoede en verstoting. Degenen die het meest 
lĳ den onder deze sociale ellende – onder wie veel vrouwen en 
meisjes – riskeren geesteziek te worden, zoals Soshana Felman 
stelt: ‘Gekte is de impasse waar mensen in terechtkomen wanneer 
hun culturele conditionering hen geen middelen biedt om in 
verzet te komen of zichzelf te realiseren’ (Felman, 1991: p. 7).

Rhianna is getraumatiseerd en zwanger, en zegt te zĳ n bevrucht 
door de ‘Meester van het Paard’. Aan de hand van flashbacks wordt 
het publiek meegenomen naar Rhianna’s jeugd, waarin ze wreed 
misbruikt is door haar tirannieke vader, stamhoofd en ervaren 
paardenfokker. Bĳ  gebrek aan een mannelĳ ke nakomeling voedt 
de vader Rhianna, die hĳ  voortaan Mehdi noemt, op als jongen, 
zodat zĳ  de traditie van het fokken en trainen van paarden – een 
mannenprivilege – kan voortzetten, om de macht en het aanzien 
van de stam te handhaven. Hĳ  zegt tegen Rhianna: ‘Als je een 
man bent, kun je alles hebben … als je een vrouw bent, heb je niks 
… De wereld ligt aan je voeten, doe er je voordeel mee … Man-
nelĳ kheid is een verdienste, niemand wordt als man geboren.’ De 
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stam is in de ban van het patriarchale verhaal van een machtige 
‘Meester van het Paard’, een mythische strĳ der die zĳ n hele leven 
vrĳ gezel bleef, geen nageslacht had en alleen machtig was zolang 
hĳ  heerste over alle paarden en mannen.

Het is interessant hoe dit mythische verleden van Mehdi in 
levendige kleuren wordt afgebeeld, in contrast met het vale grĳ s, 
blauw en zwart van de inrichting waarin Rhianna zich bevindt. 
Rita El Khayat noemt de patriarchale vormen van opsluiting 
van vrouwen in gevangenissen en psychiatrische ziekenhuizen 
van weleer ‘un univers concentrationnaire’, ofwel concentratie-
universum (El Khayat, 2000: p. 45). De omgang met Rhianna’s 
lichaam is een manifestatie van dit ‘universum’: haar borsten 
worden verborgen door ze strak met stof te omwinden, haar 
lange haren kortgeknipt zodat ze inderdaad Mehdi kan zĳ n die 
‘zĳ n’ vaders aanzien als de ‘Meester van het Paard’ in het dorp 
hoog moet houden. Rhianna’s lichaam wordt zo aangepast om 
een rol te kunnen spelen in het politieke krachtenveld waarin 
ze als vrouw niets in te brengen heeft.

Wanneer Rhianna naar de inrichting wordt gebracht, heeft ze 
alle herinneringen aan de verkrachting door haar vader verdron-
gen en beweert ze dat de baby van Zayd is, haar geliefde en vriend 
die haar stiekem heeft leren lezen en schrĳ ven. Haar verhaal, dat 
stukje bĳ  beetje aan psychiater Zineb wordt verteld, wordt een 
verhaal van freudiaanse overdracht als de psychiater patiënt wordt 
en begint te wroeten in haar eigen gruwelĳ ke verleden. Beide vrou-
wen zĳ n misbruikt en gevlucht voor het ondraaglĳ ke patriarchaat 
zoals ze dat in hun plattelandsomgeving meemaakten, en zĳ n nu 
op zoek naar hun ware identiteit als vrĳ e vrouw. ‘Open je ogen’ 
is een zin die steeds vaker terugkeert naarmate de vaart van de 
fĳ ilm toeneemt. Ogen (mannelĳ ke, vrouwelĳ ke en paardenogen), 
kĳ kend, starend en doordringend, zĳ n katalysatoren die beide 
vrouwen ertoe aanzetten om de herinneringen aan hun verdron-
gen verleden te ontgrendelen. Maar de waarheid zien, dwars door 
de muren van zovele gevangenissen – symbolische, fĳ iguurlĳ ke en 
echte – lĳ kt onmogelĳ k, omdat ze allebei opgesloten zitten in de 
fysieke inrichting én in hun verwarde geest. De boodschap dat 
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deze vrouwen zĳ n onderdrukt door mannelĳ ke overheersing – een 
hyperpatriarchale structuur, verpakt in traditionele geloofssyste-
men –, gaat niet aan het publiek voorbĳ . ‘Het gehele patriarchale 
systeem valt en staat bĳ  de inrichting, de gevangenis, de bewakers 
en de ketenen,’ zo concludeert El Khayat (p. 50).

In de laatste scènes van de fĳilm is het Zineb, de psychiater, aan 
wie verteld wordt dat ze ‘haar ogen moet openen’. In werkelĳ kheid 
is zĳ  het die zichzelf terugvindt in een cel in de inrichting, met 
haar volwassen dochter Rhianna als psychiater aan haar bed. ‘Ze is 
jouw dochter,’ vertelt de dokter de patiënt, ‘jĳ  hebt haar twintig jaar 
geleden in de steek gelaten.’ ‘Ik ben je dochter,’ beaamt Rhianna. 
Zineb zegt niets, maar zingt: ‘Alsjeblieft vader, neem me mee naar 
mĳ n voorouders.’ Ze zingt met gesloten ogen, zichzelf symbolisch 
opsluitend in een gevangenis waaruit ze niet ontsnappen kan.

Conclusie

Marokko maakt, net als de rest van de Arabische wereld, een tĳ d 
van extreme veranderingen door op sociaal en politiek gebied. 
Positieve politieke en sociale hervormingen hebben invloed gehad 
op het handelen van vrouwen en vooral op hoe ze zich gedragen 
in het publieke domein. De laatste tien jaar hebben fĳilmmakers 
geprobeerd deze emancipatie op het scherm zichtbaar te maken. 
Het is afwachten waar deze nieuw verworven voordelen vrouwen 
uiteindelĳ k zullen brengen. Eén ding staat wel vast; vrouwen in 
Marokko zullen, net als elders in de wereld, uiteindelĳ k in politiek 
en sociaal opzicht op gelĳ ke voet komen te staan met mannen, zelfs 
als ze van niemand anders hulp kunnen verwachten dan van elkaar.
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7 Vrouwelĳ ke heiligen in 
Marokko
Oude praktĳ ken en nieuwe perspectieven

Aziza Ouguir

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe vrouwelĳ ke heiligen 
hun levenswĳ ze vormgaven in de context van de mystieke islam, 
specifĳiek van het soefĳisme in Marokko. Ook ga ik in op de manier 
waarop vandaag de dag hun levens worden opgenomen in een 
breder discours over sekse en feminisme in Marokko. Ondanks 
het historische belang van vrouwelĳ ke heiligen, en hun invloed 
tot op de dag van vandaag op vrouwen in Marokko, is er nog 
te weinig over hen bekend. Vrouwelĳ ke heiligen en de rituelen 
rondom hun verheerlĳ king, zĳ n door hedendaagse wetenschap-
pers onderzocht op basis van veldwerk en orale bronnen (Bartels, 
1993; Dwyer, 1978; Jansen, 1987; Mernissi, 1977; Rausch, 2004). 
Andere onderzoekers hebben de archieven bestudeerd om de 
rol te achterhalen die vrouwelĳ ke heiligen in de geschiedenis 
speelden (Ferhat e.a., 1986; Mahmah, 1978; Qattan, 1998; Zwanat, 
2009). Maar een combinatie van orale en schriftelĳ ke bronnen is 
nodig om historische en hedendaagse religieuze praktĳ ken van 
Marokkaanse vrouwen goed te belichten.

Eerst zal ik mĳ n eigen methode van onderzoek toelichten die, 
anders dan de gangbare wetenschappelĳ ke benaderingen, zich 
kenmerkt door een nadruk op de agency van deze vrouwen. Op 
basis van hagiografĳ ieën (beschrĳ vingen van heiligenlevens) en 
andere historische werken, alsook mondelinge overleveringen, 
analyseer ik hoe deze vrouwen hun eigen leven vormgaven, en 
zo heiligheid en maatschappelĳ k aanzien verwierven. Ik maak 
daarbĳ  gebruik van de concepten ‘ethische vrĳ heidspraktĳ ken’, 
‘zelf-technieken’ en ‘ethische zelfvorming’ (Foucault, 1997a; 
1997b). Ik ga ook na in hoeverre de nalatenschap van vrouwelĳ ke 
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heiligen inspirerend is voor de emancipatie van hedendaagse 
vrouwen in Marokko. Daartoe ga ik met name in op de rol 
die vrouwelĳ ke heiligen tot vandaag de dag spelen voor hun 
vrouwelĳ ke vereerders, en op de receptie van hun levens onder 
islamistisch-feministische activisten van nu (zie Ouguir 2013).

Ethische zelfvorming en ethische vrĳ heidspraktĳ ken

In de afgelopen jaren is het concept van agency meer en meer 
opgenomen in wetenschappelĳ ke studies. Dit concept staat 
ook centraal in de studie van Saba Mahmood over een moskee-
beweging van vrouwen in Egypte (Mahmood, 2005). Mahmood 
maakt daarbĳ  gebruik van begrippen uit het latere werk van 
Michel Foucault, met name van zĳ n idee dat alle morele syste-
men vergen dat mensen hun eigen leven ethisch vormgeven. In 
Mahmoods visie praktiseren de leden van de Egyptische Vrouwen 
Moskeebeweging die zĳ  interviewde zo’n ethische zelfvorming, 
als zelfbewuste actoren, maar zonder de patriarchale status quo 
aan te vechten. In hun handelingen conformeren zĳ  zich juist 
aan het heersende mannelĳ ke systeem. Daarom zet Mahmood 
vraagtekens bĳ  een concept van agency in termen van vrĳ heid 
versus onderdrukking. Mensen kunnen als zelfbewuste actoren 
dominante normen onderschrĳ ven die hen een ondergeschikte 
positie toewĳ zen.

Volgens Vintges (2004; 2017) is Mahmoods lezing van Foucault 
selectief waar het zĳ n concept van ethische zelfvorming betreft. 
Mahmood gaat voorbĳ  aan het feit dat Foucault met een normatief 
perspectief kwam, en wel met zĳ n concept van een ethische 
zelfvorming als vrĳ heidspraktĳ k die los staat van heersende 
machtspatronen. Foucault verwees daarvoor naar de Griekse 
en Romeinse Oudheid, waar fĳ ilosofĳ ische scholen en religieuze 
groepen ethische ‘zelf-technieken’ aanboden die mensen in staat 
stelden om zich in ethisch opzicht te verbeteren. Volgens hem 
ging het hier om praktĳ ken van ethische zelfvorming die een 
zekere autonomie hadden ten opzichte van dwingende morele 
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systemen. De volgelingen van dit soort fĳ ilosofĳ ische scholen en 
religieuze groeperingen gehoorzaamden namelĳ k niet aan 
kant-en-klare regels, maar ontwierpen een persoonlĳ ke ethische 
levenspraktĳ k, door constante oefening, en in samenspraak met 
hun groepsgenoten, vrienden en tutoren; aan de orde is dus een 
creatieve ethische zelfvorming – reden waarom Foucault spreekt 
in termen van ethische ‘vrĳ heidspraktĳ ken’. Zĳ n voorkeur gaat 
duidelĳ k uit naar dit type van ethische zelfvorming.

Maar zelf-technieken voor het vormen en verbeteren van het 
persoonlĳ ke ethische leven zĳ n als zodanig volgens Foucault 
aanwezig in tal van morele stelsels: om de morele regels van 
een bepaald soort systeem te kunnen toepassen moet men 
immers ook een bepaald soort ethisch subject zĳ n. Dit vergt 
de toepassing van zelf-technieken om dit specifĳ ieke subject te 
worden – en daarbĳ  kunnen we vier dimensies onderscheiden, 
aldus Foucault. De eerste dimensie is de vraag wat is het dat door 
die zelf-technieken gecultiveerd of veranderd dient te worden? De 
tweede dimensie omvat de vraag: waarom is dit cultiverings- of 
transformatieproces noodzakelĳ k? Een meer praktische dimen-
sie is de derde: hoe vindt die cultivering plaats? En ten slotte: 
welk doel wordt daarbĳ  nagestreefd (Foucault 1997b: p. 263)? 
Foucault reikt zo de instrumenten aan om ethische zelfzorg 
in tal van morele stelsels te analyseren. Maar hĳ  maakt steeds 
duidelĳ k dat zĳ n voorkeur ligt bĳ  een type ethische zelfvorming 
dat creatief van aard is, en niet bestaat uit het gehoorzamen 
aan of toepassen van dwingende morele regels. Voor dit soort 
ethische vrĳ heidspraktĳ ken verwĳ st hĳ  dan niet alleen naar 
de klassieke Oudheid maar ook naar het boeddhisme, en naar 
bepaalde stromingen in de islam.

Dit gezichtspunt van de late Foucault komt bĳ  Mahmood niet 
aan bod. Maar juist dit perspectief heeft mĳ  geholpen bĳ  mĳ n 
onderzoek naar de religieuze agency van vrouwen, vroeger en 
nu in Marokko. Ik heb mĳ  afgevraagd of de vrouwelĳ ke heiligen 
die ik bestudeerde een ethische zelfvorming praktiseerden zoals 
Mahmood die in haar onderzoek centraal stelt, namelĳ k in een 
actieve gehoorzaamheid aan de patriarchale morele regels, of 
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dat zĳ  een creatieve ethische zelfvorming praktiseerden, waarbĳ  
ze de heersende patriarchale patronen hebben overschreden, in 
ethische vrĳ heidspraktĳ ken. Diezelfde vraag stelde ik ook ten 
aanzien van hun vereerders en van de islamistische feministen 
die ik interviewde. Maar eerst ga ik nu in op de vrouwelĳ ke 
heiligen zelf.

Soefĳisme en vrouwelĳ ke heiligen

Het soefĳ isme is in beginsel sekseneutraal: mannen en vrouwen 
kunnen beiden het soefĳ ipad betreden en heiligheid verwerven 
(Shaikh, 2009). Uit de in hagiografĳ ieën opgetekende levens van 
soefĳiheiligen en de mondeling overgeleverde verhalen in Marokko 
kunnen we inderdaad opmaken dat er geen verschillen zĳ n tussen 
de zelf-technieken die mannen en vrouwen praktiseerden op 
hun spirituele pad.

Tot de belangrĳ kste technieken die de soefĳ i’s gebruikten 
voor hun zelfvorming behoren het oefenen van vroomheid, het 
verwerven van geleerdheid, het verrichten van wonderen en 
het praktiseren van jadhb, goddelĳ ke aantrekkingskracht. Het 
oefenen van vroomheid houdt de eerste inwĳ ding in op het 
soefĳ ipad. Een van de belangrĳ kste dingen die een soefĳ i doet 
aan het begin van haar spirituele pad is het tonen van tawba 
(letterlĳ k: berouw), een woord dat het verlangen beschrĳ ft van 
iemand die zĳ n of haar leven wil veranderen. Tawba staat niet 
alleen voor een afwending van zonden en wereldse aangelegen-
heden, maar houdt ook een volledige persoonstransformatie in 
(Ibn Manzur, 1955).

De beschrĳ vingen van heiligenlevens van soefivrouwen 
wĳ zen net als die van mannen op een innerlĳ k verlangen om 
het materiële bestaan radicaal te veranderen en een vroom 
leven te gaan leiden. Een voorbeeld van zo’n inwĳ ding staat in 
de hagiografĳ ische beschrĳ ving door Tadili van de vrouwelĳ ke 
heilige Umayya bint Yaghrusin uit de twaalfde eeuw, een van de 
grootste spirituele meesters van Aghmat. Op een dag bezocht ze 
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Abd Salam Tunusi en vroeg hem om voor haar tot God te bidden. 
Daarna trok ze zich terug in een grot, waar ze tot aan haar dood 
in eenzaamheid het leven van een mystica leidde (zie al-Tadili, 
1997: p. 112). Zo liet ze een werelds leven achter zich, en nam de 
soefĳ ilevenswĳ ze aan, vanuit een streven naar vroomheid en 
spiritualiteit.

Volgens de overlevering stelde Muniyya bint Mimun al-Dukali 
eveneens in de twaalfde eeuw tot haar verbazing vast dat er een 
grote schare soefĳ ivrouwen aanwezig was op de bĳ eenkomsten 
in een ribat, soefĳi-klooster. Ze zei: ‘Duizend vrouwelĳ ke heiligen 
bezochten ribat Shakir dit jaar’ (p. 112). Het sterke verlangen van 
Marokkaanse vrouwen om religieus te worden, zette hen ertoe 
aan om spirituele begeleiding te zoeken bĳ  de soefĳ i-ordes. Ze 
namen deel aan religieuze diensten en rituele bĳ eenkomsten 
om de fases van vroomheid te leren kennen en te praktiseren. 
Vrouwen traden net als mannen toe tot een ribat om ingewĳ d 
te worden en hun spiritualiteit te ontwikkelen.

In hagiografĳ ische en mondelinge verhalen komt naar voren 
dat vrouwelĳ ke soefĳ i’s net als mannen afzagen van materiële 
behoeften en hun lichaam aanpasten aan het harde soefĳibestaan, 
dat volgens hen nodig was voor de cultivering van een vrome 
persoonlĳ kheid. Vrouwen en mannen onderwierpen hun lichaam 
aan ascese, voortdurend gebed, vasten, soberheid, en mujahada, 
zelfontkenning – met soms schadelĳ ke gevolgen. Muniyya bint 
Mimoun al-Dukali bĳ voorbeeld was letterlĳ k vel over been toen 
ze oud was (al-Tadili, 1997: p. 316).

Ook op andere manieren brachten vrouwelĳ ke heiligen schade 
toe aan hun lichaam. Zo maakten zĳ  fysiologische crises door 
zoals jadhb en junun, gekte, waardoor zĳ  zich vrĳ  en zonder 
sociale inperkingen konden gedragen. Jadhb is een vorm van 
gekte-mystiek die door soefĳ i’s soms gekozen wordt op hun spi-
rituele pad. Al-Kattani verwĳ st hiervoor naar Safĳ iya Lubada, 
die leefde in de negentiende eeuw. Ze werd Lubada genoemd, 
omdat ze lubbad maakte, traditionele wollen tapĳ ten. Ze weefde 
nachtenlang tapĳ ten en bracht zich net zo lang het goddelĳ ke in 
herinnering tot ze door God werd ‘aangetrokken’. Als majdhuba 
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verliet ze haar familie en trok voortaan zwervend door de straten 
van de stad Fes (zie al-Kattani, 1900: p. 10).

Huilen en het laten stromen van tranen zĳ n voor soefĳ i’s vaak 
onderdeel van hun reis naar het goddelĳ ke. Huilen geeft uit-
drukking aan de diepste gevoelens van de soefĳi als taqwa, ofwel 
vroomheid, en khushu, onderworpenheid. Vrouwen gebruikten 
dit huilen als een uiting van hun verlangen naar God en naar 
zĳ n verlossing. Ibn Qunfud (1965) beschrĳ ft hoe een anonieme 
vrome vrouw door onafgebroken huilen uiteindelĳ k blind werd 
(zie Ibn Qunfud, 1965: p. 115).

Het huwelĳ k heeft in het soefĳ isme niet veel aanzien. Het 
hoort bĳ  een profaan leven dat spiritualiteit in de weg staat 
(zie al-Sahrurdi, 1999: p. 340). Om exclusief voor God te leven, 
vermĳ den soefĳi’s op hun spirituele pad het huwelĳ k dan ook en 
leven zĳ  celibatair. Al-Tadili verwĳ st naar anonieme vrouwelĳ ke 
heiligen die celibatair waren en in grotten woonden, om zo hun 
spiritualiteit vrĳ  te kunnen beleven (zie al-Tadili, 1997: p. 94). 
Ibn Qunfud beschrĳ ft de celibataire stadse heilige Mu’mina 
al-Tilimsaniyya uit de veertiende eeuw. Haar sterke mystieke 
kracht trok de aandacht van orthodoxe religieuze geleerden, 
die op haar deur klopten en naar haar vriendschap en liefde 
hengelden. Ze bleef echter trouw aan God. Volgens Ibn Qunfud 
vonden deze vrouwelĳ ke soefĳi’s in het celibaat een toevlucht om 
hun spiritualiteit in alle rust te kunnen beleven (zie Ibn Qunfud, 
1965: p. 115).

Net als hun mannelĳ ke tegenhangers zochten soefĳivrouwen 
naar kennis. De hagiografĳ ieën staan bol van voorbeelden van 
vrouwelĳ ke mystici die geïnteresseerd waren in opleiding en ont-
wikkeling. Sommige stichtten opleidingscentra en bouwden met 
hun eigen geld scholen en universiteiten. Dit geldt voor Fatima 
al-Fihriya die in de achtste eeuw Fes al-Qarawiyyin stichtte, de 
eerste moskee en het religieuze opleidingscentrum van Noord-
Afrika. Zaynab al-Nafzawiyya bouwde in de twaalfde eeuw veel 
scholen in Marokko, om vrouwen in de islam en islamitische 
wetenschappen in te wĳ den (al-Tazi, 1992: p. 24). De vrouwelĳ ke 
heilige Saida Titiliya bestudeerde in de twaalfde eeuw de Koran, 
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de hadith, vertelling(en) over de zegs- en handelswĳ zen van de 
Profeet, en verrichtte nog andere islamitische studies. Door haar 
wens om haar kennis door te geven aan studenten en andere 
mensen werd ze nasikh, kopieerder van boeken.

In de twaalfde eeuw wĳ dde Lalla Mhilla haar hele leven aan de 
zoektocht naar religieuze kennis en de studie van de islamitische 
wetenschappen. Ze zag af van het huwelĳ k dat haar vader voor 
haar gearrangeerd had en ging bĳ  al-Qadi Ayad te rade, een van 
de zeven grootste spirituele meesters van Marrakesh, vanwege 
haar honger naar kennis. Al-Qadi Ayad gaf haar les in religie en 
islamitische wetenschappen. Al snel verwierf Mhilla de status 
van geleerde vrouw (zie Janbubi, 2008: p. 172).

Evenals Marokkaanse vrouwelĳ ke soefĳ i’s ontwikkelden ook 
hun tegenhangers in het Midden-Oosten zich tot goed opgeleide 
persoonlĳ kheden die de grenzen van de conventionele normen en 
waarden opzochten. Dhu Nun al-Misri erkende Fatima Nishapurs 
hoge opleidingsniveau en beschouwde haar als zĳ n leermeester 
(zie al-Sulami, 1993: p. 144). Muhi al-Din ibn Arabi was een volge-
ling van een andere vrouwelĳ ke spirituele meester genaamd 
Fatima bint al-Mutana. Ibn Arabi diende haar zoals een murid, 
leerling, zĳ n sjeik, spiritueel leermeester, dient. Zĳ  introduceerde 
hem in de islamitische wetenschappen en soefĳigeheimen (zie Ibn 
Arabi, 1985: pp. 364-365). Als geleerde, sterke persoonlĳ kheden 
hadden vrouwelĳ ke spirituele leiders ook een grote maatschap-
pelĳ ke invloed. Zo speelden vrouwelĳ ke heiligen ook een rol in 
de politiek van hun tĳ d. Safĳ iya Lubada en Amina bint Khawa 
klaagden de onrechtvaardige en corrupte mensen van hun tĳ d 
publiekelĳ k aan terwĳ l ze in extase verkeerden. In de veertiende 
eeuw stond Aziza al-Sksawiyya eveneens op tegen de politieke 
elite van haar tĳ d. Als politiek leider van haar stam bood Lalla 
ʻAziza het hoofd aan abi ‘amir al-Hantani, de gouverneur van Mar-
rakesh die met zĳ n leger het Sksawa-gebied was binnengevallen. 
Ze beval hem af te zien van zĳ n plan en haar Sksawa-stam met 
rust te laten (zie Ibn Qunfud, 1965: p. 115). Zaynab al-Nafzawiyya 
(twaalfde eeuw) en Khnata bint Bakar (zeventiende eeuw) waren 
soefĳivrouwen die hun echtgenoten, de sultans Yusuf ibn Tashafĳin 
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en Mulay Ismail, hielpen om hun rĳ k te besturen en de vrede te 
bewaren op het grootste deel van het Marokkaanse grondgebied 
(al-Tazi 1992: p. 24; zie ook Ibn Khaldun al-Amrani, 2009).

Uit de overleveringen komt naar voren dat er geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen mannelĳ ke en vrouwelĳ ke heiligen. Maar 
welk soort actoren waren deze vrouwelĳ ke heiligen?

De levens van vrouwelĳ ke heiligen

De Marokkaanse orthodoxe islam sloot vrouwen buiten, maar 
binnen het soefĳisme konden vrouwen als persoon hun religiositeit 
beleven. Het bood vrouwen de mogelĳ kheid om hun spiritualiteit 
te ontwikkelen en zelfs om een heilig persoon te worden. We 
hebben hierboven gezien dat vrouwelĳ ke soefĳ i’s dezelfde soort 
zelf-technieken toepasten als hun mannelĳ ke collega’s, in de 
context van een ethisch-spirituele zelfvorming. Zowel lichaam als 
ziel vormden de ethische substantie – het wat – van hun inspan-
ningen; de reden ervoor – het waarom – vormde de verering van 
God. Het middel – het hoe – vormen de genoemde zelf-technieken, 
en het doel was het ontwikkelen van een persoonlĳ k spiritueel 
leven in het hier en nu. Het is dit type van ethische zelfvorming 
dat we onder soefĳ iheiligen aantrefffen, of het nu vrouwen of 
mannen zĳ n.

De verhalen over vrouwelĳ ke heiligen hebben ‘gelĳ kheids-
efffecten’, in zoverre mannen en vrouwen als gelĳ ken naar voren 
komen (zie voor dit concept Stuurman, 2004). Zelfs hebben 
zĳ  soms egalitaire efffecten, in die zin dat gelĳ kwaardigheid 
tussen mannen en vrouwen erin als waarde wordt uitgedrukt, 
zoals in bepaalde verhalen over de mystica Rabia al-Adawiyya. 
Hagiografĳische verslagen van het leven van vrouwelĳ ke heiligen 
laten op tal van punten hun onconventionele gedrag zien. Hun 
strategieën en zelf-technieken om een vrome persoonlĳ kheid 
te ontwikkelen stonden haaks op de normen van hun lokale, 
traditionele cultuur. Een zo’n strategie bestond uit het aangaan 
van een spiritueel huwelĳ k met een mannelĳ ke heilige, wat een 
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afwĳ zing impliceerde van gangbare huwelĳ ksconventies. Fatima 
al-Andalusiyya liet haar familie achter in Andalusië en ging naar 
Marokko om haar spirituele leermeester Abu al-Madyan al-Ghut 
te ontmoeten, een van de grootste spirituele meesters van de 
Maghreb in de twaalfde eeuw (zie al-Tadili, 1997: p. 319). In de 
veertiende eeuw verliet Amina bint al-Qadi haar familie en zwierf 
zĳ  samen met haar spirituele leermeester Ali Sanhaji al-Majdhub 
door de straten van Fes (zie al-Kattani, 1900). De jadhb stelde 
vrouwen in staat de rol die gangbaar van hen werd verwacht op te 
geven. Tot slot vormde ook een bĳ zondere spiritueel-intellectuele 
ontwikkeling een manier waarop vrouwen onafhankelĳ kheid 
bereikten.

Vrouwelĳ ke heiligen schiepen zo nieuwe ethische levenswĳ zen 
voor vrouwen, waarmee zĳ  zich – vaak publiekelĳ k – onttrokken 
aan overheersing door mannen. De stroming van het soefĳ isme 
stelde hen in staat om patriarchale patronen en het dominante 
orthodox-religieuze systeem uit te dagen. We kunnen concluderen 
dat hun projecten van ethische zelfvorming, in de context van 
de toen geldende patriarchale gebruiken, kunnen gelden als 
vrĳ heidspraktĳ ken.

De onafhankelĳ kheid van deze vrouwen komt niet alleen tot 
uiting in hun keuze om een mystiek leven te leiden, maar ook 
in het type relatie dat ze met God onderhielden. Soefĳivrouwen 
hielden zo innig van God dat ze ervoor kozen de ervaring van zĳ n 
intieme nabĳ heid publiekelĳ k te uiten. De kracht van dit gevoel 
van goddelĳ ke nabĳ heid stelde hen in staat hun conventionele 
rollen (echtgenotes, moeders, dochters) af te wĳ zen en een leven 
als mystica te leiden. Vrouwelĳ ke heiligen bewezen dat ze in 
staat waren om hun religiositeit op hun eigen manier te culti-
veren, en weigerden om zich te laten leiden door de traditionele 
patriarchale conventies.

Uit de verhalen komt naar voren dat vrouwelĳ ke soefĳiheiligen 
door God beloond werden voor hun grote spirituele inspanningen 
door hen baraka, goddelĳ ke zegening, te verlenen; een kwaliteit 
van heilige genade en verlossing, die heiligen kunnen doorgeven 
aan anderen. Baraka gaf hen de kracht om alle ontberingen te 
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doorstaan en om spirituele leiders te worden die maatschappelĳ k 
aanzien genoten. Zoals we al zagen, ontwikkelden ze zich niet 
alleen tot spirituele leiders, maar ook tot politieke en maatschap-
pelĳ ke leiders. De verhalen over hun levenswĳ zen als spirituele, 
maatschappelĳ ke en politieke leiders hebben gelĳ kheids-efffecten 
en zelfs egalitaire efffecten op zo’n manier dat we de conclusie 
van Leila Ahmed (1989) kunnen onderschrĳ ven dat ‘de overtui-
gingen waarop het feminisme berust onderdeel uitmaken van 
de islamitische beschaving zelf’ (Ahmed, 1989: p. 144). Maar hoe 
kĳ ken Marokkaanse vrouwen van vandaag naar deze historisch 
vrouwen, zĳ n Marokko’s vrouwelĳ ke heiligen voor hen nog van 
betekenis?

Vrouwelĳ ke vereerders

Bedevaartgangers brengen dagelĳ kse, wekelĳ kse, maandelĳ kse 
en jaarlĳ kse bezoeken aan het heiligdom – de ziyara – van hun 
favoriete heilige. Zĳ  bezoeken het heiligdom van heiligen vanwege 
hun baraka, die wordt beschouwd als een kracht die beschermt 
tegen dagelĳ kse problemen en tegenspoed zoals het boze oog, 
pech, ziektes en ongelukken. Ook de vereerders van vrouwelĳ ke 
heiligen geloven dat deze hen concrete hulp en bĳ stand kunnen 
bieden. Voor hen zĳ n deze heiligen bemiddelaars tussen de gelo-
vigen en God, en bezitten zĳ  helende krachten. Hun regelmatige 
bezoeken aan de heiligdommen tonen hun sterke relatie met de 
heiligen. De vereerders nemen ook actief deel aan de verschillende 
rituelen die plaatsvinden in de ziyara, naast de gebruikelĳ ke 
religieuze activiteiten.

In alle heiligdommen die ik bezocht, voeren vrouwen de-
zelfde rituelen uit, namelĳ k trance-rituelen, dhikr-rituelen, 
offferrituelen, huwelĳ ks- en vruchtbaarheidsrituelen, en treden 
zĳ  op als religieuze actoren. Vereerders zĳ n vrĳ  om te kiezen 
welke rituelen ze willen uitvoeren en hoe ze hun vrouwelĳ ke 
heiligen eer willen bewĳ zen. Ook oefenen vrouwen de belang-
rĳ ke functies uit bĳ  de heiligdommen, die tegemoetkomen aan 
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de behoeften van de bedevaartgangers. Ze zĳ n muqaddamat, 
vrouwelĳ ke beheerders, of leiders van het trancedansen of 
genezer; functies waarin het aankomt op vrouwelĳ k religieus 
leiderschap.

De muqaddamat vervullen een cruciale rol. Of ze nu wel of 
niet afstammen van hun vrouwelĳ ke heiligen en erfgenamen 
zĳ n van hun baraka, ze zĳ n allemaal sterk genoeg om zich te 
gedragen als leider van de meeste activiteiten in en rond het 
heiligdom, als gids bĳ  de rituelen, en als geestelĳ k begeleider. 
Ze helpen vrouwen die in een crisis verkeren, komen tegemoet 
aan hun behoeften, en zien erop toe dat de religieuze instructies 
worden nagevolgd.

De vrouwelĳ ke vereerders van vrouwelĳ ke heiligen zĳ n niet in 
één categorie onder te brengen: ze zĳ n jong en oud, ongeletterd 
en belezen, ziek en gezond. De meesten zitten midden in een 
emotionele of sociale crisis; velen slagen er niet in de conven-
tionele rollen te vervullen. Hun problemen en onvermogen om 
te beantwoorden aan de culturele normen, maken dat ze op 
zoek gaan naar spirituele troost, gemoedsrust en bevrĳ ding van 
de druk van het dagelĳ ks leven. Veel ongeletterde plattelands-
vrouwen zonder fĳ inanciële middelen vinden in het aanbidden 
van vrouwelĳ ke heiligen een betaalbare oplossing voor hun 
gezondheidsproblemen.

Mernissi (1977) en Bartels (1993) benadrukken dat de religieuze 
rituelen van Marokkaanse vrouwen rondom vrouwelĳ ke heiligen 
alleen een praktisch doel dienen. Uit mĳ n onderzoek blĳ kt echter 
dat vrouwelĳ ke aanbidders veel méér ontlenen aan hun sterke 
binding met deze vrome vrouwen. De vereerders van vrouwelĳ ke 
heiligen bezoeken een heiligdom inderdaad om de kracht te 
vinden om het dagelĳ ks leven het hoofd te bieden, maar ook 
om zelf spiritueel te groeien. Ze leren van de functionarissen 
in de heiligdommen, die in veel gevallen zelf een periode van 
groei en lering doorgemaakt hebben. De baraka die Rqiya, de 
muqaddama van het heiligdom van Lalla ʻAziza Saksawiyya 
(dertiende eeuw) in de Atlas, erfde van haar heilige voormoeder, 
inspireerde haar om meer kennis te vergaren en andere vrouwen 
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daarvan te laten profĳ iteren. Tĳ dens mĳ n veldwerk hoorde ik 
Rqiya het concept van niyya, goede intentie, aanbevelen als 
de belangrĳ kste voorwaarde voor de verering van de heilige 
ʻAziza: ‘Houd een goede intentie vast en je verzoek zal worden 
ingewilligd.’ Niyya als bepaalde vorm van heiligenverering staat 
voor het je eigen maken van een gewenste religieuze levensstĳ l en 
het ontwikkelen van een eigen spirituele persoonlĳ kheid. Omdat 
de muqaddamat, vrouwelĳ ke vereerders, aanmoedigt tot het 
cultiveren van niyya tĳ dens de aanbidding van een vrouwelĳ ke 
heilige, voelen zĳ  zich vrĳ  om hun liefde voor God op een door 
hen gewenste manier tot uiting te brengen: in woorden, door 
middel van zang of extatische dans.

Marokkaanse vrouwelĳ ke vereerders benadrukken dat hun 
vrouwelĳ ke heiligen op het gebied van religie en vroomheid 
qudwa, ofwel voorbeelden, voor hen zĳ n. Velen van hen volgen de 
vroomheid van hun rolmodellen na. Aanhangers van Lalla Fatima 
Muhduz, die leefde in de negentiende eeuw, baden en vastten 
gedurende langere perioden. Ze deelden ook voedsel uit en deden 
aan andere vormen van liefdadigheid omdat, zoals een oudere 
dame het formuleerde, Lalla Fatima dat tĳ dens haar leven ook 
deed. De aanbidders verzekerden mĳ  dat hun veelvuldige bezoek 
aan vrouwelĳ ke heiligen hen sterkte in het perfectioneren van 
hun spiritualiteit en in hun pogingen om ook de ideale spirituele 
en maatschappelĳ ke status van hun vrouwelĳ ke heilige te berei-
ken. Hun bezoek aan de heiligdommen diende geen therapeutisch 
doel zonder meer; doel voor hen was eerder zichzelf te verbeteren 
door een ethische levenswĳ ze te creëren, of anders gezegd, door 
een ethische zelfvorming. Vereerders putten ook kracht uit het 
voorbeeld van vrouwelĳ ke heiligen om seksediscriminatie en 
onrechtvaardigheid te overwinnen.

Door hun veelvuldige bezoeken aan de heiligdommen 
en door in gezangen te verhalen over hun levens houden de 
vrouwelĳ ke vereerders op hun beurt de herinnering aan deze 
vrouwelĳ ke heiligen levend. Jansen e.a. (2009) wĳ zen eveneens 
op deze wederzĳ dse relatie tussen de vrouwelĳ ke heiligen en 
hun aanbidders.
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Islamistisch-feministische activistes

De vrouwelĳ ke heiligen uit de Marokkaanse geschiedenis hebben 
ook de belangstelling gewekt van hedendaagse islamistisch-
feministische activistes. Ook zĳ  beschouwen, zo blĳ kt uit mĳ n 
interviews, deze historische vrouwen als rolmodellen en bronnen 
van inspiratie. Hoewel zĳ  de aanbidding van heiligen afkeuren 
omdat die in de orthodoxe islam niet is toegestaan, blĳ ken zĳ  
toch naar de levens van vrouwelĳ ke heiligen te verwĳ zen in hun 
discussies over vrouwenrechten. Basima al-Haqqawi, politiek leid-
ster van Hizb al-Adala wal Tanmia (‘Partĳ  voor Rechtvaardigheid 
en Ontwikkeling’) ziet de vrouwelĳ ke heiligen die spiritueel en 
politiek leiderschap uitoefenden als een marji‘iyya, richtpunt, 
uit de islamitische en Marokkaanse geschiedenis voor vrouwen 
van vandaag. Ze erkent het belang van een goed begrip van hun 
historische rol, die volgens haar moderne vrouwen zou kunnen 
inspireren om zich eveneens als sterke persoonlĳ kheden te 
ontwikkelen.

Genoemde islamistische activistes weigeren echter de hei-
ligdommen van vrouwelĳ ke heiligen te bezoeken. Zĳ  geloven 
ook niet dat vrouwelĳ ke heiligen dragers zĳ n van baraka, in 
de zin van zegenende krachten, maar defĳ iniëren dit concept in 
termen van de wĳ sheid en kennis die een vrouwelĳ ke heilige 
vergaarde, waardoor ze roem verwierf en soms ook macht. In 
spiritueel opzicht waarderen zĳ  vrouwelĳ ke heiligen om hun 
sterke vroomheid en nabĳ heid tot God. In Gods nabĳ heid zĳ n 
is niet eenvoudig, zo stelt al-Haqqawi. Zĳ  erkent vrouwelĳ ke 
heiligen als spirituele leermeesters van de soefĳ i’s, en noemt hen 
in dit verband ‘onderwĳ zers in vroomheid en religiositeit’. Ook 
islamisten van Al Adl wal Ihsane (‘(Beweging voor) Rechtvaar-
digheid en Liefdadigheid’) zĳ n geïnteresseerd in vrouwelĳ ke 
heiligen. Zo organiseren zĳ  maandelĳ kse bĳ eenkomsten, waarin 
de verhalen over vrouwelĳ ke heiligen worden besproken. Vol-
gens Nadia Yassine, leider van de vrouwensectie van Al Adl 
wal Ihsane, hebben deze historische vrouwen patriarchale 
grenzen overschreden en een impact gehad op hun omgeving. 
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Voor de islamistisch-feministische activisten die ik sprak blĳ ken 
vooral de hoogopgeleide vrouwelĳ ke heiligen een bron van 
inspiratie. Ze zĳ n zich bewust van de ongeletterdheid die nog 
steeds bĳ zonder hoog is onder Marokkaanse vrouwen; 40% 
van de vrouwen in de steden en rond de 60% in de plattelands-
gebieden kan niet lezen (zie Sadiqi, 2008: p. 13). In dit opzicht 
kunnen vrouwelĳ ke heiligen volgens hen een inspiratie zĳ n 
voor vrouwen van vandaag, gezien hun geletterdheid, en hun 
actieve maatschappelĳ ke of zelfs politieke rol, waarmee zĳ  de 
patriarchale normen trotseerden.

Maar hoe verhoudt dit zich tot hun islamistische visie 
van complementariteit tussen de seksen, oftewel van sekse-
gelĳ kwaardigheid als normatief ideaal in contrast tot gelĳ k-
heid van de seksen? Islamisten gaan ervan uit dat mannen en 
vrouwen qua aard en biologie van elkaar verschillen, en daarom 
complementaire rollen hebben. Door hun hormonale constitutie 
en hun rol als moeder, hebben vrouwen aanleg voor bepaalde 
emoties, waarmee ze ook een voorkeur hebben voor bepaalde 
soorten van werk, aldus islamisten. Vrouwen zouden neigen tot 
passiviteit en de bescherming zoeken van mannen, die, als gevolg 
van hun eigen hormonale constitutie, lichamelĳ k vaak sterker en 
agressiever zouden zĳ n, en geneigd de rol van beschermer van 
vrouwen op zich te nemen. Maar uit mĳ n interviews bleek dat 
de meeste islamistisch-feministische activisten voorstander zĳ n 
van seksegelĳ kheid in het publieke domein, en dat ze complemen-
tariteit beperken tot de privésfeer. Zĳ  voeren aan dat vrouwen, 
ondanks hun natuurlĳ ke constitutie en disposities, zelf het beste 
weten wat ze nodig hebben in allerlei situaties en zich daarvoor 
moeten inzetten. Sommigen zien geen tegenstrĳ digheid tussen de 
natuurlĳ ke aanleg van vrouwen en hun wens om beter opgeleid 
te worden en werk te vinden op verschillende gebieden en op 
meerdere niveaus. Sommigen geloven dat vrouwen vrĳ  zĳ n om 
zowel het huishouden te doen als deel te nemen aan activiteiten 
en bezigheden buitenshuis.
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Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik de hagiografĳ ische en mondeling overge-
leverde levensverhalen besproken van vrouwelĳ ke heiligen en 
soefĳi’s, en de zelf-technieken die ze gebruikten om zich te vormen 
tot ethische, spirituele persoonlĳ kheden. Hierdoor konden zĳ  de 
heersende orde het hoofd bieden, en dienen ze tegenwoordig als 
rolmodel voor zowel hun vereerders als islamistisch-feministische 
activistes. Vrouwelĳ ke heiligen kwamen naar voren als religieuze 
actoren, die op zoek gingen naar wegen die tot vroomheid leidden, 
waarbĳ  ze de grenzen overschreden die het patriarchaat hen 
stelde.

Net als Mahmood, bouwde ik in mĳ n onderzoek voort op 
Foucaults benadering van de ethiek als levenswĳ ze en de con-
cepten die hĳ  in dat verband ontwikkelde. Maar anders dan 
Mahmood maakte ik daarbĳ  ook gebruik van zĳ n concept van 
vrĳ heidspraktĳ ken, waarbĳ  het gaat om een creatieve ethische 
zelfvorming die voorbĳ gaat aan dominante patronen. Uit de 
levensverhalen van vrouwelĳ ke heiligen die in de archieven en 
de mondelinge overlevering terug te vinden zĳ n, blĳ kt dat deze 
vrouwen ethisch-spirituele zelf-technieken toepasten waarmee 
ze zich vormden tot spirituele leiders die macht en autoriteit 
hadden en die op gelĳ ke voet met mannen stonden. Voor de 
vereerders van vrouwelĳ ke heiligen vandaag de dag dienen zĳ  
als rolmodellen die hen inspireren om zichzelf tot spirituele 
persoonlĳ kheid te ontwikkelen. Ook islamistische activisten 
blĳ ken positief te staan tegenover vrouwelĳ ke heiligen, die zĳ  
beschouwen als voorbeelden voor vrouwen vandaag de dag, die 
hen kunnen inspireren om het eigen leven ethisch vorm te geven.

Al met al dragen mĳ n onderzoekresultaten bĳ  aan een 
weerlegging van het conventionele beeld van Marokkaanse 
moslimvrouwen als passieve slachtofffers van patriarchale, 
religieuze ideologieën. Vrouwen, in verleden en heden, blĳ ken 
op te treden als religieuze actoren. Marokkaanse vrouwen, in 
heden en verleden, laten een sterke wens en bereidheid zien om 
hun religie te beleven op een wĳ ze die niet per se strookt met de 
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patriarchale plaatselĳ ke cultuur. Hun handelen demonstreert 
hun wens om de religieuze omgeving die (ooit) gereserveerd 
was voor mannen, te hervormen en als actoren op te treden in 
zowel de private als publieke sfeer. In contrast tot Mahmoods 
bevindingen met betrekking tot de vrouwen van de Egyptische 
Moskee Beweging (Mahmood, 2005), komt uit mĳ n onderzoek 
naar voren hoe Marokkaanse religieuze vrouwen in verleden en 
heden ethische vrĳ heidspraktĳ ken ontwikkelen die de patriar-
chale orde uitdagen in plaats van bevestigen.
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8 ‘Het water van Nederland 
gedronken’
Agency en verbondenheid in het levensverhaal 
van een Marokkaans-Nederlandse 
migrantendochter

Marjo Buitelaar

‘Mĳ n moeder zegt vaak: “Je hebt het water van Nederland ge-
dronken”.’ Aldus sluit Boushra een aantal verhalen af waarin ze 
over haar ervaringen vertelde als dochter van laaggeschoolde 
Marokkaanse migranten die begin jaren zeventig van de vorige 
eeuw naar Nederland kwamen.1 Boushra is een van de vrouwen 
die bereid was haar levensverhaal te vertellen in het kader van een 
onderzoek naar de manier waarop uiteenlopende identifĳ icaties 
van hoogopgeleide Marokkaans-Nederlandse vrouwen elkaar 
gedurende de levensloop wederzĳ ds vormgeven. Het onderzoek 
had een longitudinaal karakter: in 1998 hield ik een eerste inter-
viewronde met vĳ fentwintig vrouwen, tien jaar later bezocht ik 
vĳ ftien van hen opnieuw om samen terug te blikken op hoe hun 
levens zich in de tussenliggende periode hadden ontwikkeld en 
of – en zo ja, hoe – gebeurtenissen als de aanslagen op het WTC 
in New York in 2001, de moord op Theo van Gogh en het politieke 
succes van fervente islam-critici als Ayaan Hirsi Ali en later Geert 
Wilders hun leven had beïnvloed. Verschillende citaten uit het 
uitvoerige transcript (ongeveer 68.000 woorden) van Boushra’s 
levensverhaal hebben hun weg gevonden in eerdere publicaties 
(Buitelaar 2007; 2009; 2014). Hier staat haar gehele levensverhaal 
centraal en bespreek ik hoe de thema’s agency en verbondenheid 
daarin fĳ igureren.

1 Boushra is net als andere namen die in artikel voorkomen een pseudoniem, 
gebruikt om de privacy van betrokkenen te respecteren.
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Daartoe maak ik gebruik van het werk van twee psycholo-
gen; Dan McAdams’ theorie over levensverhalen als narratieve 
identiteitsconstructie en Dialogical Self Theory zoals ontwikkeld 
door Hubert Hermans (zie onder meer McAdams 1993; Hermans 
2001). Volgens McAdams vertellen levensverhalen in de grondslag 
iemands persoonlĳ ke zoektocht naar een bevredigende balans 
tussen de drĳ fveren agency en communion of verbondenheid. 
Agency gaat kort gezegd over zeggenschap over hoe je je eigen 
leven vormgeeft. Het heeft betrekking op zelfontplooiing en het 
hebben van impact op anderen en wereld om ons heen. Agency 
laat zich lastig in één woord vertalen. Omdat het inmiddels is 
ingeburgerd in het Nederlands hanteer ik hier het Engelse begrip. 
Communion of ‘verbondenheid’ heeft betrekking op jezelf ingebed 
weten in betekenisvolle relaties, zoals goede vriendschappen, 
liefdesverhoudingen, familiebetrekkingen en andere interper-
soonlĳ ke relaties. Wat wordt ervaren als een bevredigende balans 
tussen agency en verbondenheid hangt samen met iemands 
persoonlĳ kheid. Daarnaast spelen cultuur, gender en leeftĳ d een 
rol in het verlangen van mensen naar een specifĳ ieke verhouding 
tussen agency en verbondenheid in hun leven.

Dialogical Self Theory, hierna aangeduid met dst, biedt han-
dige analytische handvatten om de samenhang te bestuderen 
tussen uiteenlopende sociaal-culturele identifĳ icaties van mensen 
en hun verhalen over hun zoektocht naar een eigen balans 
tussen agency en verbondenheid. Uitgangspunt van dst is dat 
identiteit altĳ d relationeel en meerstemmig is: wĳ  ontwikkelen 
onze identiteit in dialoog met de verwachtingen die andere 
mensen expliciet dan wel impliciet uiten over wie we zĳ n en 
welke houdingen en gedrag daarbĳ  horen. Aangezien we het 
vermogen hebben ons te verplaatsen in anderen en via hun 
ogen naar onszelf te kĳ ken, voeren we niet alleen feitelĳ ke, 
maar ook innerlĳ ke dialogen met anderen. ‘Je hebt het water van 
Nederland gedronken’ wordt bĳ voorbeeld niet alleen af en toe 
feitelĳ k uitgesproken door Boushra’s moeder, maar er zĳ n ook 
situaties waarin Boushra denkt: ‘Nu zou mĳ n moeder zeggen: 
“Je hebt het water van Nederland gedronken”. De internalisatie 



 163

van de stemmen van anderen is één manier waarop identiteit 
altĳ d ‘meerstemmig’ is.

Een tweede vorm van meerstemmigheid heeft te maken met 
het feit dat we zelf verschillende posities innemen in onze relaties 
met anderen. De stemmen die een rol spelen in dialogen die 
Boushra onderhoudt als dochter van haar ouders zĳ n bĳ voorbeeld 
andere dan die waarmee zĳ  in dialoog is in haar hoedanigheid 
als arts. Net zoals we verwikkeld zĳ n in dialogen met anderen, 
kunnen we ook vanuit een specifĳ ieke positie die we innemen 
in dialoog zĳ n met onszelf in andere posities. Als mensen hun 
levensverhaal vertellen, bewegen ze bĳ voorbeeld vaak heen 
en weer tussen de persoon die ze nu zĳ n en het kind waarover 
ze vertellen. In de concrete anekdotes die samen schetsen hoe 
personen geworden zĳ n wie zĳ  nu zĳ n, is vaak sprake van één 
dominante of een beperkt aantal posities van waaruit zĳ  een 
specifĳ ieke episode of een bepaald voorval vertellen. Het zĳ n dus 
steeds wisselende combinaties van stemmen die in uiteenlopende 
verhalen naar voren komen. In de hier volgende paragrafen zal ik 
bespreken hoe de drĳ fveren agency en verbondenheid naar voren 
komen in Boushra’s vertellingen over haar leven als hoogopgeleide 
dochter van Marokkaanse migranten in Nederland.

Boushra’s ‘levenshoofdstukken’

De deelnemers aan het onderzoeksproject die ten tĳ de van de 
migratie oud genoeg waren om herinneringen te hebben aan hun 
leven als kind in Marokko, rangschikten allen hun levensverhalen 
in termen van ‘voor’ en ‘na’ de migratie (zie Buitelaar, 2009). Zo 
ook Boushra: zĳ  beschreef me haar kinderjaren in Marokko als 
het eerste van haar ‘levenshoofdstukken’. Ze woonde met haar 
broertjes en zusjes in een van de grotere steden in de Rif, waar 
haar ouders vanuit het noordelĳ ke Rifgebied naartoe verhuisd 
waren een paar jaar nadat ze waren getrouwd. Haar vader trok 
verscheidene jaren voordat Boushra als het vierde kind in het 
gezin geboren werd, naar Nederland.
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Boushra was 4,5 jaar toen het gezin in de winter van 1974 zich 
bĳ  haar vader voegde. Hoewel Boushra verklaart dat ze niet veel 
herinneringen heeft aan het leven in Marokko, beschrĳ ft ze het 
contrast tussen Marokko en Nederland met levendige details: 
‘Je hebt daar huizen met van die pasteltinten, en verder zie ik 
f litsen voor me van drukte en warmte … We woonden in zo’n 
klein zĳ straatje en dan liep je een trap op en was je midden op 
de markt.’ Haar eerste indruk van het nieuwe huis in Nederland 
is heel anders. Ze kan zich herinneren dat ze getrofffen werd door 
wat zĳ  noemt ‘de functionele architectuur’ van de jaren vĳ ftig 
die de huizen kenmerkte in het deel van de stad waar het gezin 
terechtkwam: ‘Alles was heel recht, en strak en helder … de trap 
in huis die helemaal recht was, … wit en koud.’

In Boushra’s verhalen over haar kindertĳ d in Nederland is het 
leven op school het belangrĳ kste onderwerp. De eerste herin-
nering die ze ophaalt, betreft een gebeurtenis tĳ dens haar eerste 
schoolweek: ze moest nodig naar het toilet, maar wist niet hoe 
ze in het Nederlands om toestemming daartoe moest vragen. 
Uiteindelĳ k plaste ze in haar broek. Boushra giet dit verhaal in 
termen van een ferm besluit: ‘Ik had zoiets van: dit gebeurt niet 
weer! Een beetje die houding. … dat als er iets gebeurt, dat je dan 
iets hebt van: dat zal me niet weer gebeuren!’

Eigenlĳ k gaan de meeste van Boushra’s verhalen over haar 
besluit om ten volle gebruik te maken van wat de Nederlandse 
samenleving te bieden heeft en haar vastberadenheid om anderen 
te laten zien hoe competent ze was. Trots vertelt ze dat ze op de 
basisschool al gauw de openbare bibliotheek ontdekte en een 
gretige lezer werd: ‘Ik zat in die tĳ d heel veel in de bibliotheek of op 
mĳ n kamer te lezen … Dat zorgde ervoor dat je bĳ  bleef, of eigenlĳ k 
zelfs voor was op je leeftĳ dgenoten.’ Ook bood de bibliotheek een 
plek om te ontsnappen aan de krappe woonsituatie van het gezin. 
Bovendien lieten de bibliotheekboeken Boushra met een tot dan toe 
onbekende wereld kennismaken en verschaften ze haar kennis die 
haar hielp met de Nederlandse samenleving vertrouwd te raken.

Boushra wĳ st herhaaldelĳ k op de voordelen van het feit dat zĳ  
in de klas het enige Marokkaanse meisje was: ze sloot gemakkelĳ k 
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vriendschap met Nederlandse meisjes, van wie enkele nog altĳ d 
goede vriendinnen zĳ n. En passant vermeldt ze hoe opgelaten 
ze zich voelde bĳ  een van de zeldzame gelegenheden dat ze 
uitgenodigd was om bĳ  een Nederlands vriendinnetje thuis te 
blĳ ven eten en dan mes en vork moest gebruiken. Wederom 
presenteert ze deze anekdote als een ervaring die bĳ droeg aan 
haar vastberadenheid om strategieën te ontwikkelen waardoor ze 
een volwaardig deelnemer aan de Nederlandse samenleving zou 
worden: ‘Ik merk dat als iets me tegenzit, dus wat een handicap 
zou kunnen zĳ n, dat ik dat dan ombuig naar het tegendeel, zodat 
het een drĳ fveer wordt, zeg maar.’

Na het voltooien van de basisschool sprak het in de ogen 
van haar ouders vanzelf dat Boushra naar dezelfde school zou 
gaan als haar zus, en niet naar de middelbare school waar haar 
Nederlandse vriendinnen zich inschreven. Terwĳ l ze deze be-
slissing aanvaardde, gaan veel verhalen over haar middelbare 
schooltĳ d over strategisch gekozen onderhandelingen met haar 
ouders over uitbreiding van haar bewegingsvrĳ heid: ‘Ik wilde 
graag een rĳ bewĳ s. Dus in plaats van te zeuren “Mag ik naar 
een schoolfeest?” dacht ik: dan maar liever zeuren of ik mĳ n 
rĳ bewĳ s mag halen.’ Waarover ze zich meer zorgen maakte dan 
het plezier dat ze misliep doordat ze niet mocht deelnemen aan 
schoolactiviteiten buiten de lessen om, was het risico dat haar 
Nederlandse klasgenoten haar daardoor zouden zien als ‘anders’. 
Toch vindt Boushra dat ze geluk gehad heeft; omdat haar oudere 
zussen over hetzelfde soort kwesties met haar ouders hadden 
gesteggeld, hadden zĳ  het pad voor haar jongere zus al enigszins 
geëfffend.

Hetzelfde geldt voor Boushra’s vervolgstudie; terwĳ l haar ouders 
hun dochters altĳ d stimuleerden om de hoogst mogelĳ ke opleiding 
te volgen en een goede loopbaan na te streven, bleek het in de prak-
tĳ k moeilĳ k om niet te bezwĳ ken voor de druk vanuit de wĳ dere 
familiekring en de Marokkaanse gemeenschap om hun dochters 
op jonge leeftĳ d uit te huwelĳ ken. Tegen de tĳ d dat de eerste 
huwelĳ kskandidaat voor Boushra zich meldde, had haar oudere 
zuster al met succes onderhandeld over uitstel van het huwelĳ k 
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tot ze haar studie zou hebben afgemaakt. Boushra’s ouders lieten 
zich zonder al te veel aandrang overreden om Boushra hetzelfde 
toe te staan: ‘Ik zei altĳ d tegen mĳ n ouders: “Ik studeer, en ik ga 
voor geen enkele jongen mĳ n studie opgeven.” Mĳ n moeder vond 
dat maar onzin, maar m’n vader kon zich daar wel in vinden.’

Boushra ontmoette haar toekomstige echtgenoot in de trein 
tussen haar woonplaats en de stad waar ze studeerde. Hĳ  bleek 
aan dezelfde universiteit te studeren. Steeds vaker reisden ze 
samen en steevast wisselden ze ervaringen uit over opgroeien 
als Marokkaan in Nederland. Het idee ooit nauwe vriendschaps-
banden aan te knopen met een jonge Marokkaan had Boushra 
eigenlĳ k nooit voor mogelĳ k had gehouden, maar voor het eerst 
in haar leven begon ze zich nu een toekomstig huwelĳ ksleven 
voor te stellen. Toch duurde het nog een tĳ d voordat ze aan haar 
reisgenoot durfde toegeven dat de gevoelens die hĳ  voor haar had 
kenbaar gemaakt, wederkerig waren: ‘Ik dacht: je bent altĳ d met 
een Marokkaanse man slechter af, dus voordat je trouwt, moet 
je goed weten wie je voor je hebt.’

Geleidelĳ k aan slaagde de jongeman erin om Boushra voor zich 
te winnen, en na enige jaren van heimelĳ ke verkering besloot 
het stel te trouwen. Uit respect voor hun ouders verzwegen ze 
dat ze elkaar al verscheidene jaren kenden en vroegen ze hun 
zusters om als bemiddelaars tussen de families op te treden. Ook 
vonden ze dat ze het aan hun ouders verschuldigd waren om 
hen het huwelĳ k te laten organiseren volgens de Marokkaanse 
tradities: ‘Traditioneel met onderhandelen over de bruidsschat 
en zo. Dat is echt iets voor de ouders denk ik … Als ik nou zeg: ik 
hoef helemaal niks, dan verkwansel je jezelf hè, zo zien zĳ  dat. 
Dus ja, ik liet het aan hun over.’

Ten tĳ de van het eerste interview in 1998 was Boushra vier 
jaar getrouwd en had ze een dochtertje. Het kostte het haar veel 
moeite om toegewĳ d moederschap te combineren met haar 
coassistentschappen in een streekziekenhuis. Haar echtgenoot 
kweet zich van zĳ n taak als vader en verder sprongen familie 
en schoonfamilie bĳ  door om de beurt voor haar kind te zorgen 
tĳ dens Boushra’s lange diensten. In tegenstelling tot wat Boushra 
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vertelt in eerdere levenshoofdstukken, worden de verhalen over 
deze levensfase gekenmerkt door ambivalente gevoelens en 
onzekerheid over haar toekomstplannen. Rationeel wist ze dat 
het allemaal goed ging, maar als ze naar haar emoties luisterde, 
maakte ze zich zorgen of ze haar dochtertje niet te kort deed 
door een loopbaan als arts na te streven. ‘Ik denk dat elke moeder 
daar wel tegenaan loopt; je blĳ ft zitten met een schuldgevoel in 
de trant van: komt ze niets tekort omdat ik er niet ben.’

Toen we elkaar tien jaar later weer spraken, had Boushra 
intussen nog twee kinderen gekregen. Ze bekleedde inmiddels 
een betere positie, maar werkte niet langer fulltime. Daardoor 
was ze nu meer baas over haar eigen agenda. Ze verdiende een 
salaris dat haar in staat had gesteld een groot huis in een van de 
betere wĳ ken van haar woonplaats te kopen. Haar echtgenoot was 
kort daarvoor een eigen bedrĳ f begonnen, hetgeen het stel meer 
f lexibiliteit bood bĳ  het regelen van de zorg voor de kinderen. 
Boushra was meer ontspannen en toonde meer zelfvertrouwen 
ten aanzien van haar situatie dan tĳ dens het eerste interview: 
‘We hebben het nu allemaal goed geregeld, mĳ n diensten zĳ n 
overzichtelĳ k … soms mis ik zelfs de hectiek weleens.’ Uit haar 
verhalen kwam nu een beeld naar voren van iemand die zich 
bewezen had als capabele moeder en arts.

In het interview van 2008 stond een nieuw project centraal 
waaraan Boushra kort tevoren begonnen was: haar toetreding 
tot het bestuur van een plaatselĳ ke vereniging van Marokkaanse 
vrouwen. Tĳ dens het interview van 1998 had ze nog aangegeven 
er niet voor te voelen om betrokken te raken bĳ  Marokkaanse 
netwerken in Nederland. Toen ik haar daaraan in 2008 herin-
nerde, legde ze uit dat ze daar anders over was gaan denken 
als gevolg van het steeds negatievere discours over moslims 
in Nederland, dat haar verontrustte. Als hoogopgeleide vrouw 
was ze het als haar verantwoordelĳ kheid gaan zien om bĳ  te 
dragen aan de empowerment van Marokkaanse vrouwen die 
zich, zoals haar moeder, in een kwetsbare positie bevinden. 
Nu ze zelf moeder was, was ze bovendien gaan besefffen dat het 
belangrĳ k was haar kinderen bĳ  te brengen dat hun cultureel 
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erfgoed iets is om trots op te zĳ n: ‘Vanwege onze manier van leven 
is hun band met Marokko toch veel minder dan die van ons. Ik 
voel een soort plicht hier iets voor hen achter te laten, of zo … 
Een plek waar ze kunnen wortelen, zeg maar … Dat heeft ertoe 
geleid dat ik veel actiever ben geworden.’ Boushra hoopte dat 
een positieve band met hun Marokkaanse wortels haar kinderen 
zou helpen leren omgaan met de stigmatisering waarmee ze, 
naar Boushra vreesde, weleens geconfronteerd konden worden. 
Tegelĳ kertĳ d wilde ze hen leren dat ze Nederlandse Marokkanen 
zĳ n en dat hun toekomst in Nederland ligt. In het vervolg van dit 
hoofdstuk zal ik bespreken hoe deze wens samenhangt met de 
erfenis van de aspiraties en gevoelens van verlies die haar eigen 
migrantenouders haar doorgaven.

De prĳ s van opwaartse mobiliteit

Terwĳ l de vertellingen in Boushra’s levensverhaal hoogst 
persoonlĳ k zĳ n, komen variaties op de thema’s daarin dikwĳ ls 
terug in de verhalen van andere deelnemers aan het levensverha-
lenproject; een armoedige, maar gelukkige jeugd in Marokko, de 
vastberadenheid om minstens even goed te zĳ n als Nederlandse 
klasgenoten en hen liefst voorbĳ  te streven, onderhandelingen 
met ouders over meer bewegingsvrĳ heid, de worsteling om een 
carrière te combineren met het stichten van een gezin, en de 
ambivalente gevoelens ten aanzien van schuldplichtigheid aan 
ouders die door te migreren veel hadden opgegeven opdat hun 
kinderen een beter leven zouden leiden.

Zelfs sommige details in Boushra’s verhaal zĳ n terugke-
rende elementen in de levensverhalen: veel vrouwen vermeldden 
sneeuwval bĳ  aankomst in Nederland, ontdekten de openbare 
bibliotheek, en ‘testten’ potentiële echtgenoten op hun denkbeel-
den over vrouwen (zie Buitelaar, 2009). Het meest opvallende 
gemeenschappelĳ ke kenmerk van de meeste pioniersverhalen is 
de alomtegenwoordigheid van buitengewoon ‘agentic’ stemmen; 
mĳ n gesprekspartners schetsen zichzelf vooral als iemand met 
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veel agency. Net als Boushra presenteren de meeste vrouwen 
zich in de allereerste plaats als resolute actoren, vastbesloten 
elke kans aan te grĳ pen om verder te komen in het leven en om 
zichzelf en hun gelĳ kheid te bewĳ zen; de gelĳ ke van Nederlandse 
klasgenoten op school, en gelĳ ke van Marokkaanse broers thuis.

Gezien de migratie-achtergrond van mĳ n gesprekspartners 
wekt hun nadruk op agency geen verbazing. Migratie is in zichzelf 
een zeer ‘agentic’ project; het primaire doel is het verbeteren 
van de leefsituatie. Voor de meeste migranten vormt opwaartse 
mobiliteit het meest gewenste resultaat van migratie, zo niet voor 
henzelf, dan wel voor de volgende generatie. Dit verklaart waarom 
de meeste migrantenkinderen, net zoals Boushra, geneigd zĳ n 
loopbanen na streven die een hoge status hebben, zoals arts of 
advocaat, of tenminste een witte boorden-baan (zie Coenen, 2001).

Die drang naar agency en het bewerkstelligen van opwaartse 
mobiliteit hebben echter wel hun prĳ s. Niet alleen voor overge-
erfde aspiraties maar ook voor van hun ouders overgeërfd verlies 
moeten migrantenkinderen een plek vinden: in de post-migratie 
context zĳ n gevoelens van ergens thuis zĳ n en erbĳ  horen niet 
langer vanzelfsprekend. Nieuwe vormen van verbondenheid 
moeten zowel in het land van vestiging als in het land van her-
komst worden bevochten.2 Dit werkt voor de opeenvolgende 
generaties vaak verschillend uit, zoals een nadere beschouwing 
van het citaat in openingszin van dit hoofdstuk zal laten zien.

‘Je hebt het water van Nederland gedronken’ werd vaak verwĳ -
tend uitgesproken door Boushra’s moeder als zĳ  haar kinderen 
wat al te vrĳ postig vond, of als haar dochters zich kleedden op 
een in haar ogen ongepaste wĳ ze of zich anderszins gedroegen op 
een manier die voor haar bewees dat ze ‘vernederlandst’ waren. 
Anderzĳ ds kon er in de uitspraak ook bewondering doorklinken 
voor de prestaties van haar kinderen en het schĳ nbare gemak 
waarmee ze hun weg vonden in de Nederlandse samenleving.

2 Twee hoogst verhelderende dissertaties over ‘homing’ bĳ  afstammelingen van 
Marokkaanse en Turkse achtergrond in Nederland zĳ n Eĳ berts (2013) en Stock 
(2014).
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Hoewel ze het zelf zo niet noemde, vermoed ik dat de op-
merking van Boushra’s moeder dat haar dochter het water van 
Nederland heeft gedronken de dubbele gevoelens samenvat 
waarmee Boushra zelf kampt ten aanzien van wat ze bereikt 
heeft als hoogopgeleide migrantendochter. In dst-termen ver-
tegenwoordigt de uitspraak de dominantie van de door Boushra 
geïnternaliseerde stem van haar moeder in hoe Boushra de 
stemmen die haar zelfbeeld voeden ‘orkestreert’. De stem komt 
steeds naar voren in vertellingen waarin ze naar zichzelf kĳ kt 
in posities die ingebed zĳ n in een Nederlandse culturele context 
waarmee haar moeder niet vertrouwd is.

De opmerking ‘Je hebt het water van Nederland gedronken’ 
wĳ st op de paradox waarmee kinderen van migranten die zelf 
weinig of geen onderwĳ s genoten hebben, geconfronteerd 
worden bĳ  hun streven om het migratieproject van het gezin te 
verwezenlĳ ken; om te voldoen aan de verwachtingen van hun 
ouders ten aanzien van opwaartse mobiliteit, moeten ze zich 
op de buitenwereld oriënteren en de nieuwe wegen inslaan die 
het vestigingsland te bieden heeft. Voor hun ouders is echter 
de huiselĳ ke sfeer de enige overgebleven veilige haven en de 
voornaamste schakel met hun thuisland, hetgeen de dikwĳ ls 
naar binnen gerichte focus van migranten op de beslotenheid 
van het gezin verklaart. Doordat kinderen naar buiten gericht zĳ n 
en ouders naar binnen, is het onvermĳ delĳ k dat de verschillende 
generaties enigszins uit elkaar groeien.

Met andere woorden: doordat ze het sterke verlangen van hun 
ouders naar agency overerven, ontkomen migrantenkinderen 
er niet aan tegelĳ kertĳ d bĳ  te dragen aan het gevoel van verlies 
aan verbondenheid dat de ouders in het vestigingsland ervaren. 
Naarmate de kinderen in termen van dst hun positie-repertoire 
uitbreiden en zich nieuwe ‘posities’ met de bĳ behorende ‘stem-
men’ eigen maken, ontwikkelen zĳ  bovendien verlangens op 
het gebied van agency en verbondenheid die afwĳ ken van de 
behoeften en verwachtingen van hun ouders. Dat is het proces 
van ‘vernederlandsing’ dat Boushra’s moeder zowel bewondert als 
afwĳ st, en waar Boushra zelf trots op is maar waar ze tegelĳ kertĳ d 
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schuldgevoelens over heeft. Veel van de verhalen uit Boushra’s 
levensverhaal gaan over dit proces van ‘vernederlandsing’ en hoe 
daar mee in het reine te komen. Soms zĳ n verwĳ zingen naar het 
thema expliciet en concreet, dan weer herkende ik ze pas als ik de 
overeenkomsten tussen de verhalen van Boushra en die van de 
andere deelneemsters aan het levensverhalenproject overdacht.

Een voorbeeld van dergelĳ ke overeenkomsten in de levens-
verhalen betreft de vergelĳ kingen die Boushra maakt tussen 
haar jeugdherinneringen uit Marokko en die uit Nederland. 
De tegenstelling die ze beschrĳ ft tussen de rĳ ke kleuren van 
Marokko, het warme klimaat en de hechte sociale banden 
tegenover de kilte, strakheid en de gereserveerde betrekkingen 
in Nederland, komt terug in veel levensverhalen van Nederlandse 
Marokkanen. Gezien het feit dat de meeste vrouwen hun land 
van oorsprong alleen in de zomer bezoeken, ligt het voor de hand 
dat de grote temperatuurverschillen hen opvallen.

Er ligt evenwel meer besloten in de tegenstellingen die ze 
schetsen tussen Marokko en Nederland. Ik vermoed dat naast 
de invloed van een Europese, oriëntalistische collectieve stem 
waardoor mĳ n gesprekspartners geleerd hebben naar hun Marok-
kaanse achtergrond te kĳ ken, in dit geval vooral een romantische, 
nostalgische nadruk op de harmonie, rust en warmte er in derge-
lĳ ke tegenstellingen ook geïnternaliseerde stemmen van ouders 
doorklinken. Een aanwĳ zing hiervoor kan worden gevonden in 
Boushra’s herinneringen aan de beginjaren van het gezinsleven 
in Nederland. Boushra herinnert zich hoe haar ouders nog steeds 
niet konden wennen, terwĳ l zĳ  en haar broertjes en zusjes al snel 
hun weg wisten te vinden in hun nieuwe omgeving. Zelfs toen 
ze al meer dan dertig jaar in Nederland woonden, voelden haar 
ouders zich nog altĳ d onzeker. Vooral haar moeder probeert de 
buitenwereld zo veel mogelĳ k te vermĳ den. Peinzend over haar 
ouders, zei Boushra hierover: ‘Ik denk achteraf misschien juist 
als reactie op die koude en onwerkelĳ ke buitenwereld, dat we 
heel veel als gezin samen dingen deden, veel verhalen vertellen, 
en zo. Eigenlĳ k proberend het leven van Marokko een beetje 
voort te zetten.’
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De verschillen tussen de Marokkaanse en de Nederlandse 
samenleving die Boushra en veel andere deelneemsters aan het 
onderzoek gieten in termen van ‘warme’ versus ‘kille’ kenmerken 
weerspiegelt hun ervaring van de twee leefwerelden waarin zĳ  zich 
begeven: thuis vooral Marokkaans, Nederlands buitenshuis. Zoals 
Femke Stock (2014: p. 112) overtuigend betoogt, zĳ n zulke tegenstel-
lingen die nakomelingen van Marokkaanse migranten schetsen in 
hun verhalen over Marokko en Nederland niet statisch. Ook is er 
geen sprake van systematisch positief gewaardeerde kenmerken 
van het ene land tegenover altĳ d negatieve kenmerken van het 
andere. Dit geldt ook voor Boushra’s verhaal. Na de tegenstellingen 
tussen haar ‘warme’ en vertrouwde Marokkaanse huis te hebben 
beschreven, wees ze al gauw op het gemak van de rechte straat waar 
haar nieuwe Nederlandse huis stond: zo liep ze regelrecht naar 
school, zonder angst om te verdwalen. De Nederlandse samenleving 
werd voor haar dan ook al snel veel meer dan een verwarrende 
nieuwe omgeving. Bovendien ging ze school gaandeweg associëren 
met het verlangen naar zowel agency als verbondenheid.

Voor haar ouders lag dat anders. Ze moedigden hun kinderen 
weliswaar aan om zich buiten de veilige huiselĳ ke kring te wagen 
om een goede opleiding te krĳ gen, maar volgens Boushra ging 
het ze daarbĳ  om louter instrumentele redenen:

Mĳ n ouders redeneerden: je gaat naar school om te leren. Als 
je iets anders wilde, dan was het: ‘wash nâfĳic?, heeft het nut? 
Dat woordje ‘nut’ kwam er altĳ d bĳ . Je gaat naar school om te 
leren, heel instrumenteel. Dat je daar ook nog eens vrienden 
gaat maken, of, naar feesten gaat … Een argument als ‘het is 
leuk om te doen’ begrepen ze gewoon niet.

Zoals bovenstaand citaat laat zien, zette Boushra’s verlangen 
naar verbondenheid met haar klasgenoten juist de nauwe fami-
liebanden die haar ouders in stand poogden te houden, onder 
druk; naarmate Boushra’s wereld zich uitbreidde, raakten haar 
ouders het contact ermee kwĳ t. Dit komt nog duidelĳ ker tot 
uiting in een passage over de misverstanden die zich bĳ  tĳ d en 
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wĳ le voordeden als Boushra bemiddelde tussen de ‘buitenwereld’ 
van de school en de ‘binnenwereld’ van het gezin:

Dan moest je je moeder uitleggen wat een ouderavond is. 
Maar ja, zelf wist je het eigenlĳ k ook niet. ‘Waarom moeten je 
vader en ik naar die school, heb je iets gedaan?’ ‘Nee, ze willen 
alleen …’ ‘Je hebt vast iets gedaan!’ Zo ging dat. Of eten op 
school, met kerst. ‘Waarom is dat?’ ‘Ik weet het niet.’ ‘Denken 
ze dat je thuis niet te eten krĳ gt?’ … En als kind begrĳ p je het 
eigenlĳ k zelf ook niet, maar als de juf het zegt … Achteraf 
moet ik er ook wel om lachen. Dan denk ik: als kind moet dat 
behoorlĳ k frustrerend zĳ n. Elke keer maar weer uitleggen.

De formulering in de laatste zin van het citaat laat zien hoe zorg-
vuldig Boushra vermĳ dt om wrok te uiten jegens haar ouders: nadat 
ze de dialogen met haar ouders heeft weergegeven vanuit haar 
vroegere positie als het jonge schoolmeisje Boushra, schakelt ze 
over naar haar huidige positie als de volwassen Boushra en merkt 
ze afstandelĳ k op: ‘als kind moet dat behoorlĳ k frustrerend zĳ n’.

Zoals eerder naar voren kwam in het overzicht van haar 
levenshoofdstukken betreurde Boushra het dat ze niet mocht 
deelnemen aan buitenschoolse activiteiten vooral omdat het haar 
in een uitzonderingspositie plaatste in de klas. In een passage over 
dit thema waarin het heen en weer bewegen tussen verschillende 
posities duidelĳ k naar voren komt, citeert Boushra haar ouders 
in het Marokkaans-Arabisch in plaats van in het Nederlands. 
Haar omschakeling naar het Marokkaans-Arabisch illustreert de 
kloof tussen het taalregister en de verwachtingen die het leven 
thuis kenmerkten en die welke op school als belangrĳ k golden:

Als ik vroeg: ‘Waarom mag ik niet op schoolreisje?’, dan zeiden 
mĳ n ouders: ‘Jĳ  bent Marokkaanse – Nti magrebiya.’ En zo 
werd je er elke keer weer met je neus op gedrukt dat ik anders 
ben. Ik heb me dat heel erg aangetrokken … Maar ergens dacht 
ik ook – heel arrogant: ‘Ze weten niet beter.’ Daar kon ik dan 
zonder conflicten mee leven.
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Het restrictieve gedrag van haar ouders vergoelĳ ken door tegen 
zichzelf te zeggen: ‘Ze weten niet beter’, interpreteer ik als een 
coping-strategie die Boushra gelegenheid biedt het uit elkaar 
groeien van de belevingswereld van haar zelf en die van haar 
ouders een plaats te geven. Ze schakelt tussen verschillende 
posities als ze dat doet: ‘Ze weten niet beter’ wordt gezegd door 
Boushra de hoogopgeleide en onafhankelĳ ke dochter. Door dit 
‘heel arrogant’ te noemen, stapt ze over op een andere positie: 
ze is dan de liefhebbende en respectvolle dochter die haar eigen 
houding tegelĳ kertĳ d afkeurt en verontschuldigt.

De uitspraak ‘Ze weten niet beter’ geeft ook aan dat de familie-
verhoudingen in het gezin van Boushra niet alleen veranderden 
vanwege het verlangen van Boushra en haar broers en zussen 
naar nieuwe vormen van verbondenheid die samenhingen met 
deelname aan de Nederlandse samenleving. Wat ook een rol 
speelde, was dat haar ouders zeer afhankelĳ k waren van precies 
die agency van hun kinderen die zĳ  hen aanspoorden te ontwik-
kelen. Boushra vatte de verhalen over de impact van migratie op 
de machtsverhoudingen in het gezin als volgt samen:

Op een gegeven ogenblik haal je je ouders in, qua taal. Binnen 
een paar maanden konden mĳ n zussen en ik ons eigenlĳ k vrĳ  
goed redden in de Nederlandse taal. Mĳ n ouders niet. Nog 
steeds niet, maar dat verschil was toen heel erg groot. Dus 
moest je boodschappen doen, dingen vragen, formulieren 
invullen en zo. De ouder-kindrelatie draait dan eigenlĳ k om.

Hoewel Boushra de efffecten van de migratie op de verhoudingen 
met haar ouders hier formuleert in neutrale termen, spreekt 
uit de eerder geciteerde tussenzin ‘heel arrogant’ waarmee 
ze zichzelf bekritiseert, schuldgevoel tegenover haar ouders 
vanwege het feit dat ze hen enigszins ontgroeid is. Ook in andere 
passages in haar levensverhaal komt dit schuldgevoel naar 
voren. Zo noemde Boushra toen ik haar vroeg naar positieve en 
negatieve ‘sleutelgebeurtenissen’ in haar leven als een absoluut 
dieptepunt de depressie waarin haar vader geraakte toen hĳ  
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besefte dat zĳ n droom over de terugkeer van de familie naar 
Marokko in duigen was gevallen. Jarenlang had hĳ  zich met 
een project bezig gehouden om zeven huizen in Marokko te 
bouwen; een voor zichzelf en zĳ n vrouw, en een voor elk van 
zĳ n kinderen. De grond werd gekocht, de bakstenen geleverd, 
maar de huizen werden nooit gebouwd. Tegen de tĳ d dat de 
funderingen gelegd waren, werd Boushra’s vader door het gebrek 
aan enthousiasme, zo niet de tegenzin die hĳ  bĳ  zĳ n kinderen 
bespeurde bĳ  het vooruitzicht van terugkeer naar Marokko, 
geconfronteerd met het feit dat zĳ  zich defĳ initief in Nederland 
hadden gevestigd en nooit voorgoed zouden terugkeren naar 
het land van herkomst. Toen dit eenmaal tot hem doordrong, 
verloor Boushra’s vader niet alleen zĳ n belangstelling voor 
het huizenproject, maar ook voor het leven in het algemeen. 
Hoewel hĳ  uiteindelĳ k van zĳ n depressie herstelde, slaagde hĳ  
er nooit in om de apathie die over hem gekomen was volledig 
af te schudden.

Boushra vindt het niet alleen verdrietig, maar ook frustrerend 
dat, hoe hard zĳ  en haar broers en zussen er ook aan gewerkt 
hebben om de ambities van haar ouders om hoger op de sociale 
ladder te komen te verwezenlĳ ken, zĳ  er niet in zĳ n geslaagd om 
het leven van diezelfde ouders gelukkiger te maken:

Altĳ d dat gevoel van braaf zĳ n, dat je een soort schuld moet 
inlossen bĳ  je ouders. Niet zozeer fĳ inancieel – ja, uiteindelĳ k 
ook wel financieel natuurlĳ k – maar vooral emotioneel; 
vanwege iets dat ze in Marokko zĳ n misgelopen, of hier juist 
moeilĳ k vinden … Ik heb nooit het gevoel kunnen hebben: 
wat ik doe is genoeg.

Vooral sinds Boushra zelf moeder is, zĳ n de schuldgevoelens 
jegens haar ouders zwaarder op haar gaan drukken. Toen ze 
zich ten tĳ de van het tweede interview in 2008 gedegen als arts 
had gevestigd, had ze eindelĳ k mentaal tĳ d en ruimte om die 
kwestie aan te pakken. Deze keer besloot ze om de gevoelens van 
onmacht om te zetten in positieve actie door actief te worden in 
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projecten ten behoeve van de empowerment van Marokkaanse 
vrouwen die zich in een vergelĳ kbaar kwetsbare positie bevinden 
als haar moeder.

Toen ze zichzelf de vrouwen hoorde aanmoedigen om hun 
leven in eigen hand te nemen, kwam ze echter tot het besef dat 
zĳ zelf daarin evenmin was geslaagd zolang ze toeliet dat haar 
leven beheerst werd door de geïnternaliseerde stem van haar 
moeder die haar verweet het water van Nederland gedronken te 
hebben. Zo zat het haar bĳ  voorbeeld dwars dat ze als volwassen 
vrouw, vrĳ  om haar eigen keuzes te maken, het toch nog steeds 
vermĳ dt om bepaalde dingen te doen die haar ouders haar als 
kind verboden. Een veelzeggend voorbeeld is onderstaande 
interne dialoog tussen verschillende innerlĳ ke stemmen:

Ik zie een heel leuk jasje, maar dan denk ik: ‘Eigenlĳ k te kort.’ 
Het zou heel anders zĳ n als je zo’n jasje ziet en je denkt gewoon: 
‘Ik vind de kleur niet mooi,’ in plaats van: ‘Nee, hĳ  is te kort.’ 
Te kort voor wie of voor wát? Dat zĳ n dus momenten waarop 
ik nu denk: ‘Wácht eens even!!’ Zodat je heel schizofreen een 
gesprek voert met jezelf. Dat is iets waar ik steeds meer tegen 
aanloop. Dat ik denk: ‘Ik zit niet meer in zo’n gezin.’ Maar toch 
kan ik me daar ook niet helemaal van losmaken.

Bovenstaand citaat laat zien dat de stemmen van anderen onlos-
makelĳ k deel uitmaken van hoe wĳ  onszelf ervaren. Aangezien 
identiteitsontwikkeling aldus altĳ d dialogisch en per defĳ initie 
relationeel is, moeten we ervoor waken om agency niet alleen 
te herkennen in volledig onafhankelĳ ke keuzen van autonome 
individuen, eigenschappen waar McAdams zich vooral op richt 
in zĳ n opvatting van het begrip. Agency heeft ook betrekking op 
het vermogen om strategieën te ontwikkelen om de beperkingen 
te overwinnen die inherent zĳ n aan het feit dat je als persoon 
altĳ d sociaal ingebed bent. Boushra zal waarschĳ nlĳ k niet 
in staat zĳ n om de ambivalentie die schuilt in haar moeders 
opmerking volledig van zich af te werpen. Ze is zich echter wel 
bewust geworden van haar vermogen om de impact van die 
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stem op haar te verminderen en ruimte te scheppen voor andere 
stemmen die haar dialogische zelf vormgeven:

Ik merkte dat zulke thema’s niet alleen voor mĳ , maar ook voor 
heel veel van mĳ n vriendinnen spelen. Dat komt misschien 
ook omdat je op het punt dat je zelf moeder wordt, je sterker 
je los maakt van het gezin waar je uitkomt. Maar dat je je aan 
de andere kant ook weer heel verbonden voelt, juist omdat je 
moeder bent. Dat is het dubbele zeg maar.

In termen van dst zou je kunnen stellen dat Boushra’s eigen 
moederschap een ‘derde positie’ geschapen heeft, dat wil zeggen, 
een nieuwe positie die de spanning tussen twee strĳ dige posities, 
in dit geval die van dochter en als geslaagde migrantendochter, 
vermindert (zie Hermans en Hermans-Konopka, 2010: p. 70). Door 
zelf moeder te worden heeft Boushra een belangrĳ ke bĳ drage 
geleverd aan de verwezenlĳ king van het verlangen van haar 
ouders naar continuïteit en verbondenheid van de familie. Haar 
kinderen wil ze zowel de ambitie doorgeven om het beste te 
maken van wat Nederland te bieden heeft, alsook het besef van 
de rĳ kdom van het Marokkaanse culturele erfgoed waarmee 
zĳ zelf is opgegroeid. Om dit te bereiken put ze uit de veelheid 
aan stemmen die haar gevormd hebben tot wie ze nu is: terwĳ l 
in de ogen van haar ouders het Marokkaans-zĳ n vooral stond 
voor verbondenheid en het Nederlands-zĳ n voor agency, heeft 
Boushra de stemmen van agency en verbondenheid geïntegreerd 
en kan ze haar vaardigheid in het combineren ervan doorgeven 
aan haar kinderen opdat zĳ  zich kunnen wortelen als Nederlandse 
burgers met een Marokkaanse achtergrond.

Conclusie

In deze bĳ drage heb ik de impact besproken van migratie op de 
zoektocht naar een bevredigende balans tussen agency en ver-
bondenheid in het levensverhaal van Boushra. Ik heb beschreven 
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hoe deze hoogopgeleide dochter van Marokkaanse afkomst de 
erfenis van verlies en aspiraties die inherent is aan gezinsmigratie 
een plaats heeft gegeven in haar eigen leven. Daarbĳ  lag de focus 
vooral op de gevolgen van Boushra’s indrukwekkende opwaartse 
mobiliteit voor haar verlangen naar een bevredigende balans 
tussen agency en verbondenheid en op haar pogingen om deze 
verlangens te realiseren. De voornaamste biografĳische uitdaging 
in dit opzicht is gelegen in de intrinsieke spanning die de opdracht 
kenmerkt waarvoor migrantenkinderen zich gesteld zien in hun 
streven om de doelen van het gezinsmigratie-project te verwe-
zenlĳ ken: enerzĳ ds de verwachtingen van ouders waarmaken 
om de kansen die het nieuwe land biedt ten volle te benutten 
en dus ‘uit te vliegen’, anderzĳ ds voldoen aan de wensen van 
diezelfde ouders om de familie-verbondenheid te koesteren en 
dus loyaal aan ouders en zeker mentaal dicht bĳ  huis te blĳ ven.

Voor Boushra betekent de acceptatie van deze paradox dat ze 
tot een vergelĳ k moet komen met de dubbelzinnige betekenis 
van haar moeders opmerking ‘je hebt het water van Nederland 
gedronken’. In de citaten uit het levensverhaal die ik hierboven 
besprak, hebben we gezien hoe Boushra de hoogopgeleide arts 
dialogen aangaat met de geïnternaliseerde stem van haar moeder, 
die haar aanspreekt als loyale, gehoorzame dochter. Uiteindelĳ k 
lĳ kt ze een bevredigend evenwicht te hebben gevonden tussen 
haar behoefte aan agency enerzĳ ds en die aan verbondenheid 
anderzĳ ds. Hiertoe heeft ze niet de stem van haar moeder geheel 
tot zwĳ gen gebracht; aangezien ze deze geïnternaliseerd heeft, 
zou dat immers neerkomen op het ontkennen van een deel van 
zichzelf. Ze is zich er daarentegen bewust van geworden dat ze 
haar ‘vernederlandsing’ kan accepteren door de stem van haar 
moeder meer in samenspraak te brengen met de andere stemmen 
die ze zich in de loop van haar leven heeft eigen gemaakt.

Weliswaar heb ik geprobeerd recht te doen aan de agency van 
Boushra’s als de regisseur van de stemmen die haar levensverhaal 
bevolken, maar is het onmogelĳ k om de volle rĳ kdom van haar 
verhaal hier weer te geven; haar levensverhaal bevat uiteraard 
veel andere stemmen naast die welke betrekking hebben op 
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haar positie als migrantendochter. Boushra zegt bĳ voorbeeld 
expliciet dat ze zich in het dagelĳ ks leven dikwĳ ls niet bewust 
is van haar meervoudige identiteit:

Als ik in de auto zit op weg naar mĳ n werk, dan is dat niet 
als Marokkaanse of Nederlandse of zo. Dat ben ik gewoon. … 
Je denkt pas achteraf, als je naar dingen gaat kĳ ken; hé, dat 
komt daarvandaan en dat daarvan.

Het inzoomen op verhalen over de impact van migratie op 
Boushra’s zoektocht naar een bevredigende vorm van evenwicht 
tussen agency en verbondenheid, leidt onvermĳ delĳ k tot een re-
ductie van de rĳ kdom aan stemmen die haar verhaal kenmerken. 
Daarom wil ik tot besluit weer uitzoomen en haar levensverhaal 
in een ruimere context plaatsen door parallellen te trekken met 
de levensverhalen van andere categorieën mensen die in het 
westen zĳ n opgegroeid.

Ten eerste hoeft men geen Marokkaanse achtergrond te 
hebben om te ervaren dat verhoudingen tot ouders veranderen 
naarmate men ouder wordt. Ook het gevoel van schuld – of 
verraad zelfs – ten opzichte van ouders die men ontgroeid 
is, is niet voorbehouden aan migranten; dergelĳ ke gevoelens 
worden ook vaak beschreven in de levensverhalen van andere 
categorieën hoogopgeleide personen met een achtergrond uit 
de lagere klassen (zie onder meer Higginbothom en Weber, 
1992; Matthys, 2010; Roberts en Rosenwald, 2001). Bovendien 
is de geleidelĳ ke verschuiving in Boushra’s levensverhaal van 
vertellingen waarin vooral persoonlĳ ke successen centraal staan 
naar vertellingen waarin de nadruk ligt op het doorgeven van 
vaardigheden, levenswĳ sheid en liefde aan anderen, een vaker 
voorkomend patroon in de levensverhalen van ouder wordende 
mensen (zie McAdams, 1993: pp. 223-250). Als laatste dienen 
ook specifĳ iek gender-gerelateerde aspecten van het vertellen 
van levensverhalen in ogenschouw genomen te worden. In het 
algemeen lĳ ken vrouwen zich eerder te richten op verbonden-
heid in hun levensverhaal, en mannen meer op persoonlĳ ke 
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successen (Diehl e.a.,2004). Men kan zich daarom afvragen of 
Boushra’s vertellingen over schuldgevoelens omdat ze haar ouders 
niet gelukkiger heeft kunnen maken, net zo prominent in haar 
levensverhaal aanwezig geweest zouden zĳ n als ze een man was 
geweest. In aanmerking nemend dat vrouwen over het algemeen 
eerder gezien worden als de ‘poortwachters’ van de cultuur (zie 
onder meer Dion en Dion, 2001), kan men zich ook afvragen of de 
afkeurende ondertoon in de opmerking van Boushra’s moeder 
over de ‘vernederlandsing’ van haar dochter net zo sterk zou zĳ n 
geweest als Boushra een jongen was geweest.

Deze opmerkingen laten zien dat waar het om analytische 
redenen nuttig kan zĳ n om de aandacht te richten op posities 
die nauw verbonden zĳ n met een bepaalde maatschappelĳ ke 
positie, in werkelĳ kheid de uiteenlopende identifĳ icaties die 
samen iemand maken tot wie ze zĳ n elkaar wederzĳ ds vorm-
geven. We kunnen Boushra’s levensverhaal niet begrĳ pen door 
het te reduceren tot het verhaal van een migrantendochter: 
de vertellingen over haar leven als migrantendochter zĳ n het 
product van de creatieve wĳ ze waarop zĳ  zich de verschillende 
stemmen heeft eigengemaakt die haar identiteit als hoogopgeleide 
moslimdochter van Marokkaanse afkomst in Nederland gevormd 
hebben.
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9 ‘Ik ben gewoon van de wereld’
Stemmen van Marokkaans-Nederlandse vrouwen

Roosmarĳ n van Woerden en Anna van Gelder

Hoe geven Marokkaans-Nederlandse vrouwen hun eigen leven 
vorm op het kruispunt van verschillende culturele contexten? 
In het verlengde van eerder onderzoek waarin de verhalen van 
Marokkaans-Nederlandse vrouwen centraal staan (zie onder 
meer Ketner, 2007; De Koning, 2007; Buitelaar, 2009; Eĳ berts, 
2014; Stock, 2014) komen in het onderstaande artikel de visies 
naar voren van een zevental Marokkaans-Nederlandse vrouwen 
op de verschillende culturele contexten waarin zĳ  leven. In een 
reeks rondetafelgesprekken zĳ n de visies van deze vrouwen 
geïnventariseerd.1 Vooral kwam daarbĳ  aan bod hoe deze 
Marokkaans-Nederlandse vrouwen hun eigen levenswĳ zen 
ontwerpen en inrichten, in een eigen ver- en bewerking van de 
verschillende culturele contexten waarin zĳ  leven.

Marokkaans-Nederlandse vrouwen worden geconfronteerd met 
meerdere clusters van culturele waarden, sociale verhoudingen, 
vocabulaires en instituties. Dit maakt de vorming van hun eigen 
levenswĳ zen ingewikkeld, omdat verschillende – ook conflicte-
rende – (sub)culturele contexten met elkaar in overeenstemming 
moeten worden gebracht voor een werkbaar zelfbeeld, waarbĳ  de 
waarde die aan elke culturele context afzonderlĳ k wordt gehecht 
ook nog onderwerp van discussie is. De vrouwen bewegen zich 
bovendien in een omgeving waarin er vanuit meerdere (sub)
culturele contexten sociale druk wordt uitgeoefend, wat kan 
resulteren in eenduidige, maar ook in tegenstĳ dige eisen. Vrĳ wel 
elke handeling wordt daarmee een keuze tussen verschillende 

1 De gesprekken vonden plaats onder gespreksleiding van de auteurs van dit 
hoofdstuk, in Rotterdam en Amsterdam op respectievelĳ k 20 november 2016 en 
30 april 2017. 



184  

culturele accenten en in veel gevallen gaat het daarbĳ  ook om 
een politieke keuze. Maar de diversiteit van culturele contexten, 
inzichten en gebruiken, biedt ook ruimte voor het vormen en ont-
werpen van eigen, alternatieve levenswĳ zen in een creatief proces 
met individuele, interpersoonlĳ ke of meer collectieve dimensies. 
Publieke en wetenschappelĳ ke discussies kunnen profĳiteren van 
de nuance en gelaagdheid van de creatieve stemmen van deze 
Marokkaans-Nederlandse vrouwen zoals hier weergegeven.

Rondetafelgesprekken

In een tweetal rondetafelgesprekken, met in totaal zeven deelne-
mers, kwam naar voren hoe een aantal Marokkaans-Nederlandse 
vrouwen hun dagelĳ ks leven praktisch en reflexief vormgeven 
en ontwerpen in een creatief proces waarin individuele, inter-
persoonlĳ k en collectieve dimensies zĳ n betrokken.

De deelnemers – die allen benadrukken alleen voor zichzelf 
te spreken – zĳ n vrouw, hoogopgeleid, onder de 40 jaar en in 
Nederland geboren. Ze komen uit verschillende delen van Ne-
derland (Rotterdam, Amsterdam, Woerden, Etten-Leur), zĳ n 
tweede- of derde generatie van Marokkaanse afkomst, Berber of 
Arabisch, praktiserende moslima’s of niet. Als jonge, hoogopgeleide 
vrouwen vormen ze geen representatieve afspiegeling van de 
Marokkaans-Nederlandse bevolking in Nederland, alleen van 
een bepaalde categorie daarbinnen. De deelnemers aan het eerste 
rondetafelgeprek, Souad, Karima en Hafsa, zĳ n kennissen van 
elkaar en komen uit hetzelfde netwerk waartoe een van de auteurs 
ook deels toegang heeft – zoals ook geldt voor Fatima (op verzoek 
gefĳingeerde naam), met wie een persoonlĳ k interview plaatsvond. 
De deelnemers aan het tweede rondetafelgesprek, Fatiha, Alia en 
Khadĳ a – wier namen ook op verzoek zĳ n gefĳingeerd – kenden 
elkaar niet.2 De deelnemers zĳ n geselecteerd op basis van purpo-

2 De deelnemers aan het tweede gesprek, Fatiha, Alia en Khadĳ a, zĳ n door 
gespreksleider Anna van Gelder via verschillende fora op internet benaderd. Door 
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sive sampling, omdat juist deze categorie vrouwen interessant is 
om een drietal redenen. Ten eerste hebben zĳ  een interessante 
positie in de Nederlandse samenleving omdat ze tegelĳ k te maken 
krĳ gen met vooroordelen en aan de andere kant deze vooroordelen 
ontkrachten door hun succes in de maatschappĳ . Ten tweede 
maken zĳ  over het algemeen de verandering en ontwikkeling 
in zichzelf en de omgeving bewust door en kunnen deze zowel 
van binnenuit als van buitenaf analyseren, waardoor zĳ  zowel 
een persoonlĳ k, interpersoonlĳ k als collectief proces kunnen 
schetsen. Ten derde hebben zĳ  zicht op de veranderingen tussen 
de generaties, omdat hun moeder of grootmoeder naar Nederland 
is gekomen.

Een belangrĳ k punt voor de auteurs van dit hoofdstuk was 
dat vooral de vrouwen zelf aan het woord komen. Marokkaans-
Nederlandse vrouwen merken terecht op dat zĳ  vaak het slachtof-
fer zĳ n van door anderen gemaakte indelingen en analyses. Dit 
probleem speelt in principe in elk kwalitatief onderzoek, maar 
extra precair wordt het als de heersende manier van denken 
en indelen niet (geheel) wordt gedeeld door de deelnemers aan 
het onderzoek. De analyse en verhalen van de Marokkaans-
Nederlandse vrouwen zelf staan daarom centraal, al ontkomt 
een zo getrouw mogelĳ ke weergave natuurlĳ k nooit helemaal 
aan een conceptueel kader. Om dit probleem zo veel mogelĳ k 

twee verschillende gespreksleiders en twee verschillende wervingsmechanismes 
te hanteren, namelĳ k via netwerken en internet, is gepoogd een – binnen het 
begrensde kader – zo gevarieerd mogelĳ ke respons te creëren. Tĳ dens de gesprek-
ken is een gesprekshandleiding met thema’s en daarbĳ  behorende open vragen 
gehanteerd. Al deze thema’s zĳ n in geherstructureerde vorm terug te vinden in het 
artikel. De gespreksleiders, Roosmarĳ n van Woerden en Anna van Gelder, hebben 
tĳ dens de gesprekken de thema’s aangesneden en daarna de vrouwen zelf aan het 
woord gelaten. De gespreksleiders hebben met andere woorden gepoogd de inhoud 
zo min mogelĳ k te sturen en slechts verduidelĳ kende of verdiepende vragen te 
stellen. De tĳ d per thema of volgorde van de thema’s is niet van tevoren vastgelegd, 
om het gesprek een natuurlĳ k verloop te laten behouden en interessante thema’s 
verder te kunnen uitdiepen waar nodig. De gespreksleiders hebben wel elk thema 
aan bod laten komen, en het gesprek op punten naar een nieuw thema geleid als 
er volgens hen geen nieuwe informatie meer ter tafel kwam.
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te ondervangen is aan alle gespreksdeelnemers gevraagd of zĳ  
zich ook konden vinden in de weergave van hun stemmen en de 
structurering daarvan zoals in het vervolg gepresenteerd.

Verschillende culturele contexten

In de rondetafelgesprekken komt naar voren dat de vrouwen zich 
elk op hun eigen manier bewust zĳ n van de positie die zĳ  hebben 
in de samenleving. Die positie is complex, aangezien ze tot verschil-
lende groepen, identiteiten en culturele contexten behoren, met elk 
eigen sociale eisen aan hen als vrouw. Om het creatieve antwoord 
van de vrouwen op de diverse sociale – soms conflicterende – eisen 
te kunnen begrĳ pen is het allereerst van belang stil te staan bĳ  die 
verschillende culturele en maatschappelĳ ke contexten waarin zĳ  
zich volgens henzelf bewegen. In een volgende paragraaf komt dan 
aan bod hoe de vrouwen hun dagelĳ ks leven zelf creatief vormgeven 
vanuit deze ervaringen, en hoe zĳ  daarbĳ  omgaan met de uitdaging 
van conflicterende identiteiten, waarden en normen. En ten slotte 
wordt ook ingegaan op de uitwerking van hun zelf-vormgeving, 
op hun omgeving, de familie, en de samenleving.

Het leven van Marokkaans-Nederlandse vrouwen vindt plaats 
op een kruispunt van meerdere culturele en maatschappelĳ ke 
contexten, en hun dagelĳ kse praktĳ k wordt mede gevormd door 
deze verschillende contexten. Migratie is een belangrĳ ke factor 
waardoor de vrouwen zich op dit kruispunt van verschillende 
contexten bevinden. Het ontbreekt hier aan ruimte om alle 
nuances weer te geven van de veranderingen die de vrouwen in 
Marokkaans-Nederlandse families als gevolg van de migratie 
naar Nederland ervaren, maar de belangrĳ kste – volgens de 
gespreksdeelnemers – worden hier aangestipt.

Veel van de Marokkaanse families die naar Nederland kwamen, 
waren afkomstig uit rurale delen van Marokko waar toegang tot 
scholing en werk voor de meerderheid van de bevolking ontbrak. 
De overgang naar Nederland betekende over het algemeen een 
overgang naar de stad, en naar nieuwe mogelĳ kheden voor 
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scholing voor de kinderen. Veel gespreksdeelnemers memoreren 
dat hun oma of opa extra nadruk op die scholingskansen legde 
omdat ze die zelf niet hadden gehad. Een andere ontwikkeling die 
zĳ  noemen is dat de Nederlandse context ertoe heeft geleid dat de 
sociale controle die gewoon is in Marokkaanse gemeenschappen, 
en die in eerste instantie nog sterk aanwezig was, langzamerhand 
afneemt (hoewel nog steeds aanwezig). Bovendien heeft er 
volgens hen ook een verschuiving plaatsgevonden in de manier 
waarop verschillende generaties zichzelf zien. Waar de eerste 
generatie zich Marokkaan voelt in Nederland, voelt de tweede en 
derde generatie zich meer tussen verschillende culturen in zitten.

‘Er is onder de Marokkaanse Nederlanders veel verwarring over 
identiteit,’ stelt Fatima, een van de gespreksdeelnemers. Ze legt uit 
dat vooral jongeren problemen hebben met het groot aantal identi-
teiten dat hen defĳinieert: Berber/Arabisch, islamitisch, Nederlands, 
Marokkaans. Daarbĳ  komt dat verschillen in arm/rĳ k, dorp/stad en 
regio van herkomst in Marokko grote invloed hebben op de normen 
en waarden van Marokkaanse Nederlanders en ook op hun ideeën 
over man-vrouw verhoudingen. De posities van vrouwen en de eisen 
die aan haar gesteld worden, verschillen per culturele context en 
achtergrond, en deze stroken vaak niet met elkaar. Souad:

Ik denk dat vrouwen heel erg worstelen met hun rol vanuit 
[Marokkaans-]cultureel oogpunt en vanuit islamitisch oog-
punt. Ik denk dat vrouwen daar heel erg een strĳ d mee aan 
het voeren zĳ n met zichzelf, met hun omgeving en de maat-
schappĳ . De [Marokkaanse] cultuur kent bepaalde normen en 
waarden en verwacht iets van die ene vrouw. Maar de islam 
staat daar vaak heel anders tegenover. Ze stroken vaak niet.

Verderop zal duidelĳ k worden op welke verschillen ze precies 
doelt. Souad merkt op dat voor de oudere generatie dit onder-
scheid niet zo speelde; die stelden de normen en waarden uit de 
Marokkaanse cultuur gelĳ k aan de islam.

Een ander belangrĳ k punt is dat er niet alleen veel verschil 
is tussen culturele contexten, maar minstens zoveel binnen die 
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contexten. Elke persoon of sub-gemeenschap heeft een andere 
combinatie van achtergronden, normen, waarden en tradities. 
Dat creëert veel verschillende groepen onder Marokkaanse 
Nederlanders, die elk weer hun eigen vooroordelen hebben ten 
opzichte van elkaar. Daarnaast overlappen de verschillende 
culturen elkaar ook voor een deel. Fatima: ‘Ik denk dat veel 
islamitische normen en waarden juist veel meer overeenkomen 
met de Nederlandse cultuur dan met de Marokkaanse cultuur.’ 
Met dit laatste doelt zĳ  onder meer op de nadruk die er volgens 
haar ligt binnen de islam op de individuele ethische ontwikkeling 
en vervolmaking van elke gelovige; man of vrouw.

Vrouw-zĳ n in Marokkaanse culturele context

Volgens alle vrouwen zĳ n de belangrĳ kste eisen die aan een 
vrouw worden gesteld binnen hun Marokkaanse culturele context 
in Nederland3 dat ze trouwt, een gezin sticht, een goede moeder 
is, liefst veel kinderen krĳ gt en veel tĳ d besteedt aan de kinderen. 
Geen kinderen willen of de carrière vooropstellen wordt gezien 
als een afwĳ king van de norm. Fatima: ‘Het is echt een issue, 
merk ik; bewust single zĳ n is een beetje taboe. Trouwen is 
uiteindelĳ k belangrĳ ker dan school of werk.’ Trouwen met een 
Marokkaan – liefst uit de regio waar de familie oorspronkelĳ k 
vandaan kwam – is de norm, al wordt daar wel van afgeweken.

Binnen het huwelĳ k wordt de man gezien als de kostwinner, de 
beheerder van het geld en degene die uiteindelĳ k de belangrĳ ke 
beslissingen neemt. De vrouw zorgt voor het huis en de kinderen. 
Een belangrĳ ke eis aan de Marokkaanse vrouw is bescheidenheid. 
Khadĳ a: ‘Ze vinden het niet fĳĳ n als je in Marokko met ze4 in 
discussie gaat, dat kennen ze daar niet.’ Souad merkt wel op dat 

3 Het gaat hier in eerste instantie om de specifĳ ieke Marokkaans-culturele context 
van de Marokkaanse immigranten in Nederland. Tegelĳ k stellen de vrouwen dat 
deze eisen net zo voor de vrouwen in hun familie in Marokko gelden. De vrouwen 
spreken hier over de Marokkaanse culturele context in het algemeen; de context 
binnen hun eigen gezinnen verschilt vaak hiervan.
4 Met ‘ze’ wordt hier bedoeld mensen die in de sociale hiërarchie boven je staan. 



 189

er wat dat betreft verschillen zĳ n binnen Marokko. De vrouwen 
in het zuiden zĳ n meer aanwezig in de openbare ruimte, en zĳ n 
ook mondiger. Ook in de families van de gespreksdeelnemers 
zĳ n mondige vrouwen te vinden, maar die worden volgens hen 
als uitzondering gezien.

Een andere factor waar de vrouwen op wĳ zen is dat er in 
Marokkaanse kringen in Nederland veel wordt gepraat over 
elkaar. Hoewel de sociale controle weliswaar afneemt, is die 
nog altĳ d aanzienlĳ k. Zo wordt er volgens Hafsa bĳ voorbeeld 
onderling veel kritiek geleverd op hoe vrouwen de hoofddoek 
dragen. Souad wĳ st er echter op dat bĳ  de huidige generatie de 
sociale controle is afgenomen, en dat vrouwen juist zélf veel delen 
over hun leven op sociale media.

Een belangrĳ ke waarde binnen de Marokkaanse culturele 
context (en ook van de islamitische) die de vrouwen noemen is 
respect voor ouders. De geboden en verboden van ouders worden 
opgevolgd en het geluk en de verzorging van de ouders staan vaak 
voorop. De ouders verwachten veel van hun kinderen. Zĳ  eisen 
bĳ voorbeeld uitstekende prestaties op school. Een aantal vrouwen 
merkt op dat liefde zich vaker in deze verwachtingen vertaalt 
dan in het expliciet uiten van genegenheid. De ouders spelen 
een grote rol in het leven van dochters. De vrouwen vertellen 
bovendien dat de nadruk in hun Marokkaanse culturele context 
meer ligt op de gemeenschap dan het individu. Fatima: ‘Als een 
vrouw iets graag wil, dan is dat niet alleen afhankelĳ k van wat 
zĳ  wil maar ook van het belang van de familie, van haar man.’ 
Tegelĳ k stelt zĳ  dat het daarbĳ  niet zozeer draait om principes 
en regels, maar meer om hoe dingen via een sociale omweg of 
door middel van relaties zĳ n te regelen.

Vrouw-zĳ n in de islamitische culturele context

De rol(len), rechten en plichten van vrouwen in de islam en 
de normen en waarden die daarbĳ  horen, zĳ n onderwerp van 
een verhit debat dat vandaag de dag in allerlei kringen gevoerd 
wordt, onder meer in de publieke sfeer onder niet-moslims, en 
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onder moslims zelf, binnen en buiten moslimlanden, binnen 
en buiten de offfĳ iciële kanalen. Daarbĳ  worden de verschillende 
posities ondersteund door verschillende interpretaties van de 
islamitische geschriften. Het is hier niet de bedoeling deze 
discussie opnieuw te voeren, of om uitsluitsel te geven over 
welke visie de juiste is. Hier gaat het om de kenmerken die de 
vrouwen zelf aan de islam toeschrĳ ven en hun interpretatie van 
hun rol(len) en positie(s), en rechten en plichten in de islam. De 
gespreksdeelnemers baseren hun interpretatie naar eigen zeggen 
op eigen studie van de Koran, op commentaren en interpretaties 
van geleerden in boeken en op internet, op gesprekken met 
ouders en leeftĳ dsgenoten en op islamitisch-feministische litera-
tuur. Voor vier van de gespreksdeelnemers is het islamitisch 
geloof erg belangrĳ k in hun dagelĳ ks leven, voor de anderen 
minder of helemaal niet.

Zowel in de Marokkaanse context als die van de islam staat 
respect voor de ouders volgens de deelnemers hoog aangeschre-
ven. Ook staan trouwen en een gezin stichten voor vrouwen 
centraal in beide culturele contexten. Maar daarnaast zĳ n er 
volgens de gespreksdeelnemers ook belangrĳ ke verschillen tus-
sen beide. Ten eerste brengen zĳ  naar voren dat de islam veel 
meer dan de Marokkaanse culturele context de nadruk legt op 
het individu, en op de weg die je zelf kiest om te voldoen aan 
islamitische normen en waarden. De gerichtheid is op het zelf en 
veel minder op de daden van anderen; oordelen over het gedrag 
van anderen wordt afgekeurd. Tegelĳ kertĳ d heeft het individu 
wel de verantwoordelĳ kheid om zorg te dragen voor de omgeving 
en goede daden te verrichten. Hafsa:

Wat ik heel mooi vind aan islam: je bent constant bezig met 
zelfreflectie. Dat vind ik heel fĳĳ n omdat ik daardoor minder 
ga oordelen over mĳ n omgeving. Ik heb niet voldoende kennis 
over de situatie van de ander om te oordelen.

Assertiviteit, zelfontplooiing en een eigen weg kiezen zĳ n ook 
volgens Fatima kenmerken van de islam.
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Volgens de gespreksdeelnemers erkent de islam wel verschillen 
tussen man en vrouw, maar de vrouw en man zĳ n gelĳ kwaardig5 
in de islam. De islam geeft bovendien veel mogelĳ kheden voor 
vrouwen. Ten eerste in de vorm van individuele ethische zelf-
ontplooiing (in een reflectie op het zelf), ten tweede in de strĳ d 
tegen culturele belemmeringen of patriarchale verhoudingen, 
die niet per se gegrond zĳ n in de islam.6 Hafsa:

Mĳ n moeder was de cultuur, mĳ n vader was het geloof. En 
als ergens een beslissing over moest worden genomen, dan 
zei mĳ n vader: “De islam zegt dit dus als het mag dan mag 
het.” En dan was het klaar. Heel veel van mĳ n vriendin-
nen mochten dingen niet die ik wel mocht, terwĳ l ik wel 
streng opgevoed leek te zĳ n. En mĳ n vader had dezelfde 
lĳ n voor mĳ  als voor mĳ n broers, maar dat zag ik niet in 
mĳ n omgeving.

Vrouw, Marokkaanse en moslima zĳ n in de Nederlandse 
culturele context

Marokkaans-Nederlandse vrouwen in de Nederlandse culturele 
context hebben verschillende posities en rollen, waaronder die als 
vrouw, als Marokkaanse en als moslima. In elk van deze zĳ n weer 
talloze sub-posities te onderscheiden. De gespreksdeelnemers 

5 De gespreksdeelnemers gebruiken zowel ‘gelĳ kwaardig’ als ‘gelĳ k’ als ze het 
hebben over de verhouding tussen man en vrouw zoals zĳ  die begrĳ pen in de 
islam. Hier is gekozen voor ‘gelĳ kwaardig’ omdat zĳ  overwegend benadrukken 
dat er verschillen zĳ n tussen mannen en vrouwen, maar dat dat niet betekent 
dat vrouwen minder waard zĳ n dan mannen, of minder mogelĳ kheden zouden 
moeten hebben.
6 Hier is veel discussie over, aangezien ook betoogd kan worden dat interpretatie 
van de islamitische geschriften juist tot de conclusie leidt dat onderwerping 
van de vrouw gevraagd wordt. Souad, Sakina, Hafsa en Karima (de deelnemers 
voor wie islam een belangrĳ ke rol speelt) waren allen van mening dat die laatste 
interpretatie niet de juiste was, vandaar dat hier hun interpretatie dat de islam 
de ethische vervolmaking van hen als individu en de gelĳ kwaardigheid tussen 
man en vrouw behelst, is opgenomen.
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geven aan dat hun rollen of posities als vrouw vaak los staan van 
hun identiteit als Marokkaanse of moslima. Khadĳ a:

Ik heb zelf ervaring in de fĳ inanciële sector en daar heb je 
te maken met een mannenwereld. Ik weet niet in hoeverre 
mĳ n achtergrond ertoe doet, maar ik denk toch wel dat het 
stempeltje ‘vrouw’ wel veel naar boven komt.

Alia:

Ik ben er zelf eigenlĳ k helemaal niet mee bezig, maar ik voel 
me dan zo omdat iemand mĳ  dan in dat hokje stopt en mĳ  
behandelt op een manier die typerend is voor de manier 
waarop je vrouwen of Marokkanen zou moeten behandelen.

De gespreksdeelnemers zĳ n het erover eens dat hun rollen en 
posities als vrouw in de Nederlandse culturele context voor een 
deel overeenkomen met die van andere vrouwen in Nederland 
die zich in soortgelĳ ke kringen bewegen. Volgens hen zĳ n 
vrouwen en mannen in principe gelĳ kwaardig in Nederland, in 
mogelĳ kheden en in de vrĳ heid hun mening te uiten, maar in de 
praktĳ k ‘heb je als vrouw toch meer de wind tegen’, aldus Khadĳ a. 
Vrouwen moeten meer bewĳ zen dat ze iets waard zĳ n, worden 
minder serieus genomen en moeten alsnog het huishouden 
doen en voor de kinderen zorgen naast hun werk. Daarnaast 
stellen de deelnemers dat ze ook nog worden geconfronteerd 
met het beeld in de Nederlandse samenleving dat Marokkaans-
Nederlandse vrouwen achterlĳ k zouden zĳ n, ofwel omdat ze 
moslima zĳ n (de islam onderdrukt vrouwen), ofwel omdat ze 
Marokkaanse zĳ n (de Marokkaanse cultuur heeft nog traditionele 
man-vrouwverhoudingen).

Vrĳ wel alle vrouwen brengen naar voren dat zĳ  als Marok-
kaanse en als moslima (of ze nu wel of niet de islam belĳ den) in de 
Nederlandse culturele context worden gezien als vertegenwoordi-
ger van de hele groep. Hen wordt gevraagd het gedrag van mede-
Marokkanen en mede-moslims uit te leggen, waarbĳ  mensen 
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vaak de gangbare normen van sociaal verkeer overschrĳ den (door 
bĳ voorbeeld zeer persoonlĳ ke vragen te stellen). De vrouwen 
zeggen daarbĳ  te maken te krĳ gen met een stereotyperend beeld 
van zowel de Marokkaanse (crimineel, traditioneel) als de islami-
tische cultuur (vrouw-onderdrukkend, gewelddadig, achterlĳ k). 
Een aantal vrouwen stelt dat dit een belangrĳ ke, wellicht de 
belangrĳ kste belemmering is in hun dagelĳ ks leven, omdat ze 
keer op keer te maken krĳ gen met sterke vooroordelen, angst en 
insinuaties in het publieke debat maar ook op de werkvloer en 
op straat. Ze voelen zich daardoor gedwongen om elke keer de 
dialoog aan te gaan en vooroordelen weg te nemen. Bovendien 
voelen ze de verantwoordelĳ kheid om voorbeeldige levens te 
leiden om de slechte reputatie van Marokkanen (vooral die van 
mannen) en moslims te compenseren. Souad:

Wat ik bĳ  mezelf merk en bĳ  andere vrouwen, is een soort 
overcompenseren. Onbewust denk ik dat vrouwen de verant-
woordelĳ kheid voelen het visitekaartje te zĳ n van het positieve 
verhaal van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.

Samenvattend kan gesteld worden dat de verschillende cul-
turele contexten waarin de vrouwen zich bewegen op eigen 
wĳ ze druk uitoefenen op vrouwen om zich te conformeren aan 
de betrefffende normen. De vrouwen geven aan dat die druk 
vanuit zowel de Marokkaanse als de islamitische en Nederlandse 
context in kracht kan verschillen en dat de specifĳ ieke eisen vaak 
conflicteren. Zo is de eis van vroeg trouwen en kinderen krĳ gen 
uit de Marokkaanse culturele context waarmee de vrouwen 
te maken krĳ gen, waarbĳ  studie of carrière ondergeschikt is, 
tegengesteld aan de eis van onafhankelĳ kheid en een eigen car-
rière hebben vanuit de Nederlandse context. Tegelĳ kertĳ d bestaat 
deze tegenstrĳ digheid ook binnen de Marokkaans-Nederlandse 
context, waar van migrantenkinderen maatschappelĳ k succes 
wordt geëist zowel door de eigen omgeving als door de Neder-
landse samenleving. Op dezelfde manier ervaren de deelnemers 
de nadruk op het belang van de gemeenschap boven dat van 
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het individu in de Marokkaanse culturele context als zĳ nde 
tegengesteld aan de nadruk op het individu in de Nederlandse 
context en de gerichtheid op de eigen ethische vervolmaking in 
hun interpretatie van de islam. Waar er een nadruk ligt op het 
vasthouden aan principes in de Nederlandse culturele context, 
worden in hun Marokkaanse culturele context zaken minder 
eenduidig geregeld volgens de vrouwen. In de Marokkaanse en 
islamitische omgeving is er een groot respect voor ouders en 
ouderen, terwĳ l er in de Nederlandse context vaak nauwelĳ ks 
onderscheid wordt gemaakt tussen ouderen en jongeren. Vol-
gens Fatima wordt er in de Marokkaanse cultuur van vrouwen 
vooral bescheidenheid geëist, terwĳ l in de Nederlandse cultuur 
vrouwen juist zelfverzekerd moeten zĳ n en er in de islam ook 
van de moslims wordt gevraagd assertief te zĳ n. En Hafsa stelt 
dat in de Marokkaanse cultuur van kinderen gevraagd wordt te 
excelleren, hetgeen volgens haar haaks staat op de Nederlandse 
zesjes-cultuur. Binnen de verschillende culturele contexten zĳ n 
er bovendien nog sub-contexten waarin deze eisen weer net 
even anders liggen.

Volgens de deelnemers aan het gesprek in Rotterdam zĳ n er 
echter ook overeenkomsten tussen de diverse culturele contexten 
waarin zĳ  zich bewegen; vanuit hun Marokkaanse achtergrond 
wordt van vrouwen specifĳiek gevraagd de eer van de familie hoog 
te houden, vanuit hun interpretatie van de islam wordt gevraagd 
dat vrouwen door middel van systematische zelfkritiek zorgen 
dat ze de beste versie van zichzelf zĳ n of proberen te zĳ n. Ook de 
Nederlandse culturele context eist voor hun gevoel voorbeeldig-
heid van Marokkaanse vrouwen, omdat zĳ  als vertegenwoordiger 
van ofwel alle Marokkanen, ofwel alle moslims worden gezien. 
Zo voelen de vrouwen de druk om het goed te doen, en nergens 
in te falen.

Na deze korte verkenning van de verschillende culturele 
contexten waarin de vrouwen leven, kunnen we ons afvragen hoe 
zĳ  die zelf ver- en bewerken: hoe geven zĳ  hun eigen dagelĳ kse 
leven vorm?
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Vormgeving van een eigen levenswĳ ze

Hoe geven deze Marokkaans-Nederlandse vrouwen hun eigen 
dagelĳ kse leven concreet vorm in de context van verschillende 
culturele waarden, sociale verhoudingen, vocabulaires en in-
stituties? Die zelf-vormgeving is ingewikkeld, omdat verschil-
lende – vaak conflicterende – (sub)culturele contexten op elkaar 
betrokken moeten worden: steeds beslissen de vrouwen welke 
waarde uit welke waarde of traditie voor hen in welke situatie 
de doorslag geeft, waarmee zĳ  impliciet keuzes maken, met alle 
sociale gevolgen van dien.

Proces

De vormgeving van de eigen levenswĳ ze vindt plaats in de vorm 
van een aantal verweven processen. Geen van de deelnemers 
beschrĳ ft het proces in al zĳ n dimensies; ieder legt nadruk op 
delen ervan. Ten eerste stellen de vrouwen vast dat niet aan alle 
eisen van elke (sub)gemeenschap en culturele context voldaan 
kan worden. Souad:

Je moet van alle kanten maar perfect zĳ n, maar dat bestaat 
niet. Dus je moet voor jezelf keuzes maken: daar ga ik me aan 
vasthouden en de rest maar niet. Je kan niet iedereen tevreden 
stellen, je kan alleen je zelf tevreden stellen.

Ten tweede gaan veel van de vrouwen op onderzoek uit om vast 
te stellen welke eis nu precies waarvandaan komt, om zo te 
onderzoeken waarop deze gefundeerd is. Dit doen ze door zelf 
vergelĳ kend onderzoek te doen. Zo vragen ze hun ouders naar 
het waarom van bepaalde regels, bestuderen ze zelf islamitische 
teksten in een vergelĳ king van de commentaren daarop, lezen ze 
geschriften van islamitisch-feministische denkers en vergaren ze 
kennis over de levens van voorbeeldvrouwen uit de islamitische 
geschiedenis – dit alles vaak in studie- of discussiegroepen met 
leeftĳ dsgenoten. Souad:
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Ik denk dat deze generatie heel veel vrĳ heid juist put uit de 
islamitische geschiedenis en voorbeelden als de vrouwen 
van de Profeet. We hebben altĳ d het patriarchale perspectief 
voorgeschoteld gekregen. Het moment dat vrouwen zichzelf 
gaan verdiepen in de islam, zien ze dat er een diversiteit aan 
meningen is, aan nuance- en contextverschillen, en dan kun-
nen ze diezelfde bronnen aanhalen om te zeggen: ‘Hoezo zou 
ik dit als vrouw niet mogen?’

Ten derde geven de vrouwen aan zelf hun eigen morele kompas 
te bepalen, en een eigen hybride samenstelling te maken uit 
verschillende culturele contexten, waarden en normen. Zĳ  
weigeren zich te laten defĳiniëren door hun afkomst. Khadĳ a:

We zĳ n eigenlĳ k een beetje een hybride vorm, een beetje van 
allebei, maar nooit genoeg van allebei, zeg maar. Dus ja, je bent 
Marokkaans maar je bent ook Nederlands. (…) Daarom ben ik 
gestopt met mezelf ergens plaatsen. Op een gegeven moment 
had ik zoiets van: ik ben gewoon van de wereld, ik ben gewoon 
een mens, een individu, en ik heb mĳ n eigen karaktereigen-
schappen. Ik hoef me niet alleen te laten defĳiniëren door waar 
ben ik geboren ben of waar ik oorspronkelĳ k vandaan kom.

Ten vierde geven de vrouwen veelal aan strategische keuzen te 
maken in hun strĳ d voor hun eigen nieuwe manier van leven. Zĳ  
strĳ den niet op alle fronten tegelĳ k, maar om verder te komen 
hanteren ze het principe van geven en nemen, en van de dialoog.

Synthese

De vormgeving van de eigen dagelĳ kse levenswĳ ze is voor ieder 
van de vrouwen per defĳinitie verschillend, maar een aantal ken-
merken wordt door meerdere vrouwen genoemd. Ten eerste delen 
zĳ  een ideaalbeeld van de vrouw: zĳ  is sterk, zelfstandig, zelfred-
zaam en maakt haar eigen keuzen. Maar ze houdt daarbĳ  wel 
rekening met haar omgeving en de omstandigheden. Een sterke 
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vrouw haalt alles uit de omstandigheden. Een eigen carrière wordt 
gezien als belangrĳ k. Traditionele man-vrouwverhoudingen 
passen niet bĳ  dit ideaalbeeld.

De vrouwen hebben vrĳ wel allemaal bewust gekozen voor een 
opleiding en een carrière. Ze hechten aan hun onafhankelĳ k-
heid, maar geven ook allen aan groot respect te hebben voor 
hun ouders. Ze vinden het veranderingsproces dat families met 
een migratiegeschiedenis doormaken een kwestie van geven en 
nemen, waarbĳ  ze hun ouders willen meenemen in het proces, 
en zich niet van hen willen vervreemden. Bovendien stellen ze 
dat veel van de veranderingen al door hun moeder of oma zĳ n 
ingezet, die elk op hun eigen manier krachtige vrouwen waren.

Voor vier van de vrouwen geldt dat de kennis van de islam heeft 
gezorgd voor rust. De nadruk op eigen ontwikkeling en zelfreflec-
tie binnen de islam biedt ruimte om een eigen manier van leven te 
ontwikkelen, terwĳ l de islam ook een houvast biedt. Ook vinden 
ze in hun interpretatie van de islam vrĳ heden en mogelĳ kheden 
die de Marokkaanse culturele context waarin zĳ  opgroeiden 
hen niet biedt. Ze hebben daarbĳ  een eigen interpretatie van de 
islam, die volgens hen past bĳ  de context van de Nederlandse 
samenleving. Fatima: ‘Ik vind het ideaal dat je binnen de islam 
zoveel ruimte hebt om een eigen weg te kiezen, die het beste 
aansluit bĳ  wat je zelf al als overtuiging hebt.’ Hafsa stelt dat 
het onderscheid dat haar vader maakte tussen Marokkaanse 
culturele waarden en islamitische waarden haar wel degelĳ k 
meer vrĳ heden gaf. Omdat de islam in Marokkaanse kringen als 
hoogste autoriteit wordt gezien, gaf dit haar ouders de ruimte om 
(wat gezien werd als) afwĳ kend gedrag te verdedigen ten opzichte 
van hun Marokkaanse gemeenschap. Hafsa:

Mĳ n zus en ik wilden naar de bios ’s avonds laat. Mĳ n vader 
was bang voor wat de mensen in de moskee zouden zeggen. 
En ik zei: ‘Wat doet dat er dan toe wat die andere mensen 
eventueel denken, het gaat erom wat jĳ  denkt.’ Uiteindelĳ k 
gingen we gewoon en was er dan niks aan de hand. Daardoor 
kwamen ze meer los van [de mening van anderen], ze hadden 
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zoiets van: uit de islam putten we genoeg kracht om voor ons 
zelf te legitimeren dat we onze dochters zo opvoeden. Ik denk 
dat dat de grote omschakeling is geweest.

Het vormgeven van de eigen levenswĳ ze vergt moed en de durf 
om de strĳ d aan te gaan, zo stelt Souad:

Als je het zo belangrĳ k vindt om meer vrĳ heid te hebben, 
ongeacht de reden, dan zal jĳ  daarvoor een bepaalde strĳ d 
moeten voeren en dat gaat ongemak en discussie opleveren. Dat 
moet je ook bereid zĳ n om te doen, daar de moed voor hebben.

Steeds de discussie en de strĳ d aangaan is de enige manier 
om normen en opinies te veranderen, zo stelt Khadĳ a: ‘Want 
zolang je die discussie uit de weg gaat, blĳ ft het altĳ d een beetje 
hetzelfde.’ Die strĳ d ligt binnen de familie, maar vooral ook in 
het publieke domein, waar vrouwen meer ruimte voor zichzelf 
moeten opeisen – als vrouw, als Marokkaanse, als moslima, en als 
Nederlandse. De vrouwen vinden het strĳ den tegen hardnekkige 
vooroordelen en andere belemmeringen in het publieke domein 
vaak behoorlĳ k frustrerend, maar geven ook allen aan dat ze het 
belangrĳ k vinden het te blĳ ven doen.

In de strĳ d zĳ n frontrunners en rolmodellen belangrĳ k, stel-
len de vrouwen. Voor de gespreksdeelnemers zĳ n rolmodellen 
sterke vrouwen uit eerdere generaties, vrouwen van de Profeet 
of generatiegenoten die zĳ  als ‘powervrouw’ zien. Frontrunners 
rekken de conventies en normen op en banen zo het pad voor 
nieuwe generaties vrouwen. Souad:

Je moet inderdaad een paar frontrunners hebben die de bar-
ricade opgaan en dan gaat de rest wel mee. Ik kom uit een 
kleine stad en ik was een van de eersten van mĳ n generatie en 
kennissenkring die intercultureel trouwde. In het begin was 
het ‘oeh oeh oeh’, maar nu is het steeds normaler geworden. 
Het is vaak in de gemeenschap dat er een taboe doorbroken 
moet worden en dan gaat de rest wel mee.
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De vrouwen benadrukken dat zĳ  zonder de verandering die de 
gemeenschap en met name hun ouders hebben doorgemaakt, zelf 
niet hadden kunnen worden wie zĳ  nu zĳ n; het is een samenspel 
van geven en nemen. Ouders veranderen door de interactie met 
hun kinderen die geconfronteerd worden met een andere context. 
Daarnaast zetten de vrouwen strategisch een aantal zaken in om 
hun ouders te overtuigen van de noodzaak van de verandering.7 
Ze kiezen prioriteiten in de strĳ d, rekken normen langzaam op in 
plaats van onmiddellĳ ke verandering te eisen, gaan in discussie 
met hun ouders en gebruiken daarin argumenten die ook voor de 
ouders steekhoudend zĳ n. Ze bouwen vertrouwen op, zodat hun 
ouders inzien dat ze geen slechte dingen zullen doen. Karima:

Ik heb mĳ n vader meegenomen op reis en met hem heel veel 
reizen gedaan, zodat hĳ  merkte dat het superveilig en leuk 
was. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik reizen kon maken 
zonder hem. Je moet wel hun ogen openen, ze moeten het 
ervaren en dat zorgt voor een ander beeld. Het was leuk om 
reizen met mĳ n vader te maken, maar het was wel strategisch, 
er was over nagedacht.

Feminismen

De gespreksdeelnemers zĳ n naar eigen zeggen bezig hun eigen 
levenswĳ ze zelf vorm te geven om zo meer ruimte voor henzelf 
als vrouw te creëren. Ze doen dit echter niet door een duidelĳ ke, 
expliciete feministische ideologie aan te hangen, maar vooral 
door een eigen weg te kiezen in de dagelĳ kse praktĳ k en daarmee 
stukje bĳ  beetje de normen op te rekken of te veranderen. De 
vrouwen vinden de term ‘feminisme’ op zich bruikbaar, mits 
ontdaan van westerse superioriteitsclaims van emancipatie en 
vrĳ heid in termen van individuele autonomie. Feminisme moet 
draaien om de mogelĳ kheid voor ieder om in de eigen culturele 

7 Dit werd vooral genoemd in het gesprek in Rotterdam.
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context een persoonlĳ k, ethisch levenspad te kiezen, ongeacht 
of je man of vrouw bent.

Het grootste probleem dat de gespreksdeelnemers hebben 
met het westerse, of ‘witte’ feminisme zoals ze dit noemen, is 
dat het vrouwen op westerse condities wil bevrĳ den en dat er 
zonder kennis van zaken geoordeeld wordt over de vrĳ heid/
onvrĳ heid van andere vrouwen. Westerse feministen oorde-
len volgens hen over het algemeen slechts vanuit hun eigen 
referentiekader. Dit referentiekader sluit veelal niet aan bĳ  
hoe vrouwen zelf hun situatie inschatten, en zorgt dus voor 
wrevel. Khadĳ a:

Door het denken voor ons, belemmeren jullie ons meer dan 
onze achtergrond ons belemmert (…). De hoofddoekdiscussie 
bĳ voorbeeld, daar kan ik best wel heel erg boos om worden. 
Waarom zou ik van iemand anders moeten horen dat het slecht 
is om een hoofddoek te dragen omdat ik onderdrukt zou zĳ n?

Een ander voorbeeld betreft de concessies die Marokkaans- 
Nederlandse vrouwen doen aan hun ouders, die vaak door 
westerse feministen worden gezien als een knieval, terwĳ l de 
vrouwen zelf het idee hebben dat je samen moet veranderen en 
dat dit niet alleen kan. Voor de gespreksdeelnemers staat voorop 
dat elke vrouw haar eigen (ethische) keuzen moeten kunnen 
maken. Andere vrouwen of feministen zouden niet moeten 
bepalen wat goed voor haar is. Maar wel geven de deelnemers 
aan dat zĳ  het zelf ook moeilĳ k vinden om niet te oordelen over 
andere vrouwen binnen hun gemeenschap die traditionelere 
keuzes maken. Aan de ene kant vinden ze dat dat de keuze is van 
de vrouw zelf; aan de andere kant wekt het frustratie op omdat 
het hen het gevoel geeft dat hun strĳ d en verworvenheden voor 
niets zĳ n geweest. De vrouwen stellen bovendien dat de verschil-
lende stromingen binnen het feminisme beter zouden moeten 
samenwerken in plaats van de verschillen te benadrukken. In die 
zin willen ze de kloof met het westerse feminisme overbruggen, 
omdat feministen uiteindelĳ k hetzelfde doel hebben.
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Nu we een aantal manieren hebben gezien waarop deze 
vrouwen hun eigen levenswĳ ze vormgeven, komt tot slot de 
vraag wat de invloed is van hun eigen – nieuwe – levenswĳ ze 
op hun directe en indirecte omgeving. Welke fricties en welke 
samenwerking brengen hun keuzes met zich mee, en vinden er 
veranderingen plaats in de omgeving als gevolg van hun keuzes?

Samenwerking, fricties en invloed

De vormgeving van de eigen dagelĳ kse praktĳ k en de verandering 
in de manier van leven van de vrouwen zorgt enerzĳ ds voor 
fricties met de omgeving en de samenleving, en aan de andere 
kant voor samenwerking tussen generaties en verschillende 
groepen. De eigen hybride leefwĳ ze van de vrouwen heeft een 
zekere invloed op hun omgeving en op de samenleving als geheel.

Ouders

Ouders spelen een grote rol bĳ  de veranderende praktĳ ken 
van hun dochters, stellen de deelnemers van het gesprek in 
Rotterdam.8 De discussies die de respondenten voeren en de 
strategieën die ze inzetten, leiden tot een aantal veranderingen 
bĳ  hun ouders. De vrouwen stellen bĳ voorbeeld dat hun ouders 
inmiddels veel minder nadruk leggen op trouwen en kinderen 
krĳ gen, en meer op het geluk en maatschappelĳ ke succes van 
hun dochters. Ze laten dingen als alleen reizen en interculturele 
huwelĳ ken toe. Bovendien gaan sommige ouders zich meer ver-
diepen in hun culturele en religieuze achtergrond, en vragen zĳ  
zich af waarom bepaalde dingen geregeld zĳ n zoals ze zĳ n. Terwĳ l 
de ouders van een aantal vrouwen zich eerst zorgen maakten 

8 De gespreksdeelnemers in Rotterdam zien veel veranderingen in hun ouders, 
waar de deelnemers in Amsterdam stellen dat hun ouders de verandering voor 
een groot deel zelf hebben ingezet. Dit kan wellicht voortkomen uit het verschil 
in welke generatie is geëmigreerd (ouders of grootouders).
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om wat de gemeenschap van bepaald gedrag van hun dochters 
zouden zeggen, trekken ze zich daar nu veel minder van aan 
zolang als ze het voor zichzelf kunnen verantwoorden. Souad:

Die ouders zĳ n continu bezig met de buitenwereld, continu 
aan het afstemmen met elkaar. Eerst zĳ n de voorlopers de 
mensen waarover geroddeld wordt, en achteraf zĳ n ze trots 
dat ze de eersten waren. Dan hoor je ze zeggen: ‘O, dat deden 
wĳ  al lang, mag zĳ  dat nog steeds niet?’

De ouders van de deelnemers varen op het vertrouwen dat ze 
in hun dochters hebben en zĳ n bereid concessies te doen als 
de dochter bewĳ st het vertrouwen waard te zĳ n. De samen-
werking tussen de generaties waaraan de vrouwen waarde 
hechten, resulteert erin dat ouders het tempo van veranderen 
bĳ houden en mee veranderen, al moet daar nog wel vaak strĳ d 
voor geleverd worden. Tegelĳ kertĳ d zien de vrouwen dat ze hun 
ouders op sommige punten voorbĳ streven, maar ze zien dat als 
een goede ontwikkeling, omdat anders de volgende generatie 
niet verder zou komen dan de vorige. Volgens de vrouwen is 
de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap als geheel door de 
verschillende nieuwe praktĳ ken meer versplinterd geraakt, en is 
de sociale controle afgenomen. De nieuwe generatie focust meer 
op zichzelf, en minder op het leven van anderen. De ouders die in 
Nederland snel veranderen, beïnvloeden ook regelmatig de manier 
van denken van hun familie in Marokko. Ook de vrouwen zelf 
bemoeien zich met de opvoeding van hun nichtjes in Marokko. 
Dit heeft soms tot gevolg dat hun Marokkaanse familie nieuwe 
praktĳ ken van de Marokkaans-Nederlandse familie overneemt. 
Deze invloed beperkt zich over het algemeen tot directe familie.

Man-vrouwverhoudingen

De man-vrouwverhoudingen worden door de nieuwe levenswĳ ze 
van deze vrouwen behoorlĳ k ter discussie gesteld. Volgens hen 
houden Marokkaans-Nederlandse mannen over het algemeen 
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sterker vast aan de traditionele verhoudingen dan Marokkaans-
Nederlandse vrouwen, die juist nieuwe verhoudingen eisen. Dit 
schuurt en resulteert erin dat het voor de vrouwen naar eigen 
zeggen moeilĳ k is een geschikte huwelĳ kspartner te vinden, of 
dat er wrĳ ving is binnen het huwelĳ k. De gespreksdeelnemers 
stellen niet meer te trouwen omwille van fĳ inanciële zeker-
heid, maar omdat ze een zielsverwant zoeken met wie ze op 
hun eigen niveau kunnen praten. Ook dit zet de traditionele 
verhoudingen en de rolverdeling onder druk. Daar komt bĳ  
dat de vrouwen het maatschappelĳ k gezien beter doen dan de 
meeste Marokkaans-Nederlandse mannen en dat er steeds meer 
hoogopgeleide vrouwen zĳ n. De vrouwen zĳ n van mening dat 
Marokkaans-Nederlandse mannen over het algemeen liever 
geen vrouw willen die hoger op de maatschappelĳ ke ladder 
staat dan zĳ  maar vaak kiezen voor een lager opgeleide vrouw, 
die de traditionele rol op zich wil nemen. Een aantal van de 
gespreksdeelnemers houdt er daarom rekening mee dat ze 
alleen zullen blĳ ven, ook doordat het proces van het zoeken 
van een echtgenoot ingewikkelder is geworden nu de ouders de 
ontmoetingen niet meer arrangeren. De veranderingen in de 
seksenverhoudingen onder Marokkaanse Nederlanders gaan 
volgens de vrouwen sneller dan in Marokko, al verandert de 
Marokkaanse samenleving ook langzamerhand. Tegelĳ k geven 
de vrouwen aan dat ze bĳ  zichzelf merken traditionele rollen te 
eisen in bepaalde situaties en nieuwe rollen in andere situaties, al 
naar gelang het ze uitkomt. Ze erkennen dat dat nogal verwarrend 
kan zĳ n voor mannen om met conflicterende eisen te moeten 
omgaan.

Invloed op de Nederlandse samenleving

De vrouwen vinden zelf dat zĳ  niet langer hoeven te bewĳ zen 
dat zĳ  Nederlanders zĳ n. Ze doen het goed in de maatschap-
pĳ , en eisen steeds meer ruimte voor zichzelf op. Dit uit zich 
vooral in het aangaan van de dialoog met Nederlanders die 
vooroordelen of vragen hebben. Hoewel ze de dialoog soms 
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als frustrerend ervaren, of als een verplichting, zien ze ook 
verandering in het denken van de mensen met wie ze praten. 
Sommige vooroordelen en denkbeelden zĳ n hardnekkig, 
andere zĳ n makkelĳ k te veranderen – wat ook afhangt van de 
gesprekspartner. Ze zien langzamerhand verandering in hoe 
mensen denken, al kan een aanslag of arrestatie van een moslim 
of Marokkaan weer veel van zĳ  bereiken in het wegnemen van 
vooroordelen ongedaan maken. Door die frustratie zoeken ze 
ook andere wegen om de dominante houding in de Nederlandse 
maatschappĳ  te veranderen. Souad richt zich sterker op de eigen 
groep, zodat die zich meer laat zien en gelden in de publieke 
ruimte, en tegelĳ k probeert ze zelf een goed leven te leiden, 
zodat mensen kunnen zien dat Marokkaans-Nederlandse mos-
lima’s veel mogelĳ kheden en vrĳ heden hebben. Hafsa probeert 
via vlogs en in workshops de bewustwording van tieners te 
stimuleren. Een duidelĳ ke verandering in de samenleving zien 
vrouwen nog niet, maar ze hopen door hun inspanningen die 
wel te bewerkstelligen.

Conclusie

Marokkaans-Nederlandse vrouwen geven hun eigen leven vorm 
op het snĳ vlak van verschillende culturele contexten. Vanuit die 
uiteenlopende contexten worden er eisen aan hen gesteld die 
vaak conflicteren. De deelnemers aan de rondetafelgesprekken 
geven aan een eigen hybride levenswĳ ze te hebben gevormd, 
waarbĳ  ze op hun eigen moreel kompas vertrouwen. In hun 
overtuigingen en praktĳ ken komen elementen terug van de 
normen en waarden uit de verschillende culturele contexten 
waarin hun identiteit is vormgegeven. Tegelĳ kertĳ d heeft dit 
nieuwe waardenpakket op punten strĳ d en frictie opgeleverd met 
hun omgeving. Deze strĳ d vergt moed en kan frustrerend zĳ n, 
maar de gespreksdeelnemers stellen dat het belangrĳ k is ruimte 
op te eisen in de publieke ruimte én de privésfeer, als vrouw, als 
Marokkaanse, als moslima, als Nederlandse, maar vooral als 
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de complexe mix daarvan. Het creatieve antwoord van deze 
vrouwen op de diverse, soms conflicterende culturele contexten 
waarin zĳ  zich bewegen uit zich niet zozeer in een uitgesproken 
feministische ideologie, maar veel eerder in een praktisch of 
impliciet feminisme, dat zich uit in de dagelĳ kse praktĳ k van 
hun leven, waarin ze ruimte opeisen voor hun nieuwe hybride 
‘zelf’ in de vorm van hun dagelĳ kse keuzen en handelingen. De 
uitdaging die zĳ  zien, ligt niet meer zozeer in het vormen van 
een eigen identiteit (al is dat een doorgaand proces); ze hebben 
vertrouwen in zichzelf. Het gaat er nu vooral om de discrepantie 
op te hefffen tussen hun eigen waardenpakket en de normen die 
van buitenaf worden opgelegd, al verschilt de mate van frictie 
die de vrouwen ondervinden per gespreksdeelnemer. Ze zien 
drie manieren om de discrepantie op te hefffen: ten eerste door 
een goed leven te leiden en zo een voorbeeld te zĳ n; ten tweede 
door meer ruimte op te eisen in het publieke domein; en ten 
derde door middel van dialoog kennis over hen te vergroten en 
vooroordelen weg te nemen. Zo proberen ze op een creatieve 
manier niet alleen hun eigen levenswĳ ze vorm te geven, maar 
ook de samenleving te veranderen.
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10 Sprekend over de dood
Veranderende houdingen ten aanzien van 
begrafenisrituelen onder Nederlandse 
Marokkanen

Khadĳ a Kadrouch-Outmany

Toen mĳ n echtgenoot overleed, ging ik mee met de begrafenis-
stoet. Ik liep mee op de begraafplaats, terwĳ l zĳ n kist werd 
gedragen door zĳ n broers, zĳ n vrienden en zĳ n vader. Er waren 
veel mannen aanwezig, familieleden maar ook zĳ n collega’s 
en onze buren. Mĳ n zus was er ook, ze stond naast mĳ . Verder 
waren er nog onze vrienden, mannen en vrouwen, en mĳ n 
moeder. Mĳ n familie had geen moeite met de aanwezigheid 
van vrouwen en niet-moslims bĳ  de begrafenis. De imam die 
de begrafenis begeleidde wel. Ik zie hem nog steeds voor me, hĳ  
schreeuwde dat alle vrouwen en niet-moslims de begraafplaats 
moesten verlaten. Even dacht ik eraan om hem in dat graf te 
gooien! Je kan dat er op zo’n moment gewoon niet bĳ  hebben. 
Daar sta je dan, als twintiger, met een pasgeboren baby in je 
armen je echtgenoot te begraven. Ik wilde gewoon afscheid 
nemen van mĳ n man in alle rust en vrede, zonder dat de imam 
dat moment verpestte. Mĳ n vader heeft de imam ter plekke 
vriendelĳ k verzocht te vertrekken, waarna we verder gingen 
zonder de imam. (Najia)

Moslims in Nederland houden er, wat betreft de aanwezigheid 
van vrouwen bĳ  een begrafenis, verschillende meningen op na. In 
sommige gevallen kan dit leiden tot bĳ zonder pĳ nlĳ ke situaties, 
zoals blĳ kt uit het verhaal hierboven dat Najia mĳ  vertelde in 
het kader van mĳ n onderzoek naar begrafenisrituelen onder 
moslims in Nederland. Toen de imam die de begrafenis van haar 
echtgenoot leidde vrouwen en niet-moslims luidruchtig opdroeg 
de begraafplaats te verlaten, aarzelde Najia’s vader niet in te 
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grĳ pen en verzocht hĳ  de imam te vertrekken. In de eerste plaats 
deed hĳ  dat, zo vertelde Najia, omdat het gedrag van de imam 
resulteerde in een emotioneel conflict op de begraafplaats, maar 
ook omdat de imam, een Surinaamse moslim die de hanafĳitische 
rechtsschool volgt, er andere opvattingen op nahield dan de 
familie, zoals vrĳ wel alle Marokkanen volgers van de malikitische 
rechtsschool.1

Deze casus illustreert de vraag die in deze bĳ drage centraal 
staat: hoe beïnvloedt het samenkomen van verschillende islami-
tische denominaties in Nederland, een fenomeen dat ik ‘samen-
smelting van denominale ideeën’ noem, de praktĳ k en discussie 
over de aanwezigheid van vrouwen bĳ  begrafenisrituelen van 
moslims? Het gaat me daarbĳ  niet zozeer om de verschillende 
opvattingen op zich, maar om de vraag hoe het samenkomen van 
verschillende legitieme religieuze visies ruimte biedt om eigen 
tradities te bevragen tegen de achtergrond van verschuivingen in 
opvattingen over de positie van vrouwen op basis van het leven 
in een post-migratiecontext. Het bestuderen van veranderende 
visies op de deelname van vrouwen aan begrafenisrituelen heeft 
bovendien een interessante trans-regionale dimensie: veel Marok-
kaanse moslims in Nederland laten hun dierbaren in Marokko 
begraven, zodat discussies die in Nederland gevoerd worden, 
meegenomen worden en gedeeld worden met familie in het land 
van herkomst. De praktĳ k van begrafenisrituelen biedt, met 
andere woorden, uniek zicht op hoe in machtsrelaties ingebedde 
gebruiken en opvattingen ten aanzien van mannelĳ kheid en 
vrouwelĳ kheid worden uitgelegd, betwist en uitgedaagd door 
Marokkaans-Nederlandse vrouwen.

1 Hoewel er vanaf de vroege islam overeenstemming bestaat over de voornaam-
ste bronnen van de islamitische Wet, ontstonden er regionale verschillen in hoe die 
bronnen vertaald werden naar beoefening van de wetsgeleerdheid. Uiteindelĳ k zĳ n 
hier vĳ f rechtsscholen uit voortgekomen, vier sunnitische en een sji’ietische. De 
vier sunnitische rechtsscholen, ieder genoemd naar een vooraanstaand geleerde, 
erkennen elkaar onderling als legitiem. Het gaat om de hanafĳitische, malikitische, 
hanbalitische en shafĳ i’ietische rechtsscholen. Sji’ietische moslims volgen de 
ja’faritische rechtsschool.
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De interactie tussen al deze factoren brengt verschillende 
vragen met zich mee waarmee moslims in Nederland die een 
dierbare verliezen worden geconfronteerd, zoals hoe en vooral 
door wie de begrafenisrituelen uitgevoerd mogen worden, en 
waarom zo. Ik zal laten zien hoe als gevolg van verschillende 
denominale ideeën in een post-migratie context oude visies en 
praktĳ ken hun vanzelfsprekendheid verliezen en betrokkenen 
vragen oproepen over onderwerpen als in- en uitsluiting op basis 
van gender en denominatie.

Methodologie

De data waarop deze bĳ drage is gebaseerd, is verkregen door 
verkennend onderzoek naar een fenomeen dat tot nu toe nog 
maar weinig is onderzocht: veranderde islamitische begrafenis-
rituelen in Nederland en de participatie van vrouwen daarin. 
Hiertoe heb ik in totaal 35 mensen geïnterviewd.2 Ook heb ik vier 
begrafenissen bĳ gewoond, waarvan twee in Nederland, een in 
België en een in Marokko. Daarnaast heb ik aan drie wassingen 
deelgenomen, en was ik aanwezig bĳ  drie begrafenisgebeden. 
In alle gevallen, met uitzondering van een begrafenis van een 
Bosnische overledene, waren het Marokkaanse Nederlanders die 
mĳ  toestonden bĳ  deze intieme momenten aanwezig te zĳ n. Voor 

2 Respondenten werden geselecteerd op basis van hun ervaringen met isla-
mitische begrafenisrituelen in hun directe omgeving in Nederland alsook in 
Marokko. Respondenten in de leeftĳ d van 20 tot 45 jaar werden gevraagd naar 
hun ervaringen met de begraving van een dierbare en naar hun eigen ideeën en 
wensen met betrekking tot een islamitische uitvaart. Alle geïnterviewden zĳ n in 
Nederland geboren of voor hun twaalfde levensjaar naar Nederland gekomen. De 
geïnterviewden behoren toe aan verschillende denominaties: sunniten, sji’ieten, 
alevieten en leden van de ahmadiyya. In totaal hebben 22 sunnieten, 6 sji’ieten, 
4 alevieten en 3 ahmadiyya meegewerkt aan de interviews. Zĳ  hadden niet al-
leen verschillende denominale achtergronden, maar ook verschillen etnische 
achtergronden: Marokkaans (11), Turks (12), Surinaams (3), Sudanees (1), Iraans (2), 
Iraaks (2), Afghaans (1), Pakistaans (1), Indonesisch (1) en een bekeerling. Hiervan 
waren bovendien 17 vrouwen en 18 mannen.
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deze bĳ drage ligt mĳ n focus op zes Marokkaans-Nederlandse 
vrouwelĳ ke deelnemers aan het onderzoek. Om te begrĳ pen 
hoe hun ervaringen gevormd zĳ n door het samenkomen van 
denominale ideeën, vergelĳ k ik hun opvattingen met de overige 
elf geïnterviewde vrouwen.3

In het eerste gedeelte van deze bĳ drage bespreek ik, bĳ  wĳ ze 
van achtergrondinformatie, kort de demografĳische gegevens met 
betrekking tot moslims en de diversiteit onder de verschillende 
gemeenschappen in Nederland. Daarna komen de begrafenis-
voorbereidingen aan bod, welke ik bespreek als ‘rites de passage’ 
ofwel rituelen die een overgang van levensfase markeren. Hierbĳ  
ga ik met name in op de liminele fase zoals door Victor Turner 
verder ontwikkeld. Ik beargumenteer in deze paragraaf dat 
de liminele fase van de begrafenisrituelen gekenmerkt wordt 
door kwetsbaarheid, tegenstrĳ dige meningen en tĳ dsdruk 
vanwege het islamitische voorschrift om de overledene bĳ  
voorkeur binnen 24 uur te begraven. In de daaropvolgende 
paragraaf ga ik in op de verschillende begrafenisrituelen die 
uitgevoerd dienen te worden: de wassing en inwikkeling van 
de overledene, het begrafenisgebed en de begrafenisprocessie. 
Hoe deze rituelen dienen te worden uitgevoerd, en vooral door 
wie en waar, wordt tot in detail besproken in de verschillende 
jurisprudentie boeken, oftewel de fĳiqh, de religieuze jurispru-
dentie. De nadruk in mĳ n bespreking ligt op de samenhang 
tussen genderopvattingen en de versmelting van denominale 
ideeën en de participatie van Marokkaans-Nederlandse vrou-
wen bĳ  begrafenisrituelen. Ten slotte ref lecteer ik op hoe de 
veranderende trends in begrafenisrituelen in Nederland hun 
uitwerking hebben in Marokko.

3 Onder deze elf vrouwen bevonden zich een bekeerlinge, vĳ f vrouwen met een 
Turkse achtergrond, en een Indonesische, twee Surinaamse, een Iraanse en een 
Soedanese vrouw.
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Diversiteit onder moslims in Nederland

Moslims van Marokkaanse en Turkse origine vormen ongeveer 
80% van de totale moslimpopulatie in Nederland. De overige 
20% wordt gevormd door mensen uit gebieden zoals Suriname, 
Indonesië, Irak, Iran, Zuid-Azië, Balkan, Afrika en Syrië. Hier 
kunnen we ook nog de Nederlandse bekeerlingen aan toevoegen 
(De Koning, 2011; Fadil, 2011; forum, 2012; Sengers e.a., 2010). 
De grootste concentratie moslims in Nederland bevindt zich 
in de Randstad (Berger, 2012b: p. 2). In 2011 lag het geschatte 
aantal moslims in Nederland tussen de 857.000 en 950.000 op een 
totale populatie van 16 miljoen inwoners (De Koning, 2011: p. 401; 
Fadil, 2011: p. 69; Berger, 2012a: pp. 15-31; forum 2012: pp. 6-8). 
Wereldwĳ d wordt geschat dat ongeveer 85% van alle moslims 
behoort tot de sunnitische stroming in de islam, en dat geldt 
ook voor Nederland. Daarnaast vinden wĳ  in Nederland ook 
moslims die behoren tot de sji’ietische (vooral uit Irak en Iran), 
alevitische (vooral uit Turkĳ e) en ahmadiyya (vooral uit Suriname 
en Pakistan) stromingen (Shadid e.a., 2008; Esposito 2003: p. 306).

Islamitische begrafenisrituelen als rites de passage

Behalve verschillen op basis van verschillende rechtsscholen, 
bestaan er ook veel culturele verschillen in islamitische begrafe-
nisrituelen. Wat alle varianten met elkaar delen is de structuur die 
zogenaamde rites de passage ofwel overgangsrituelen kenmerken. 
Rites de passage markeren levensgebeurtenissen waarin iemand 
een verandering ondergaat in status, sociale positie en leeftĳ d 
(Turner, 2002: p. 359). De Franse antropoloog Arnold van Gennep 
onderscheidde drie fasen in alle rites de passage: separatie, tran-
sitie en incorporatie (Van Gennep, 1960). Tĳ dens de separatiefase 
ligt de nadruk op het loskomen of afscheid nemen van de oude 
status of positie van de deelnemers die het ritueel ondergaan. 
In de transitiefase bevinden zĳ  zich op de drempel tussen twee 
posities, in een soort niemandsland. Vandaar dat deze fase ook 
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wel de ‘liminele’ fase wordt genoemd, naar het Latĳ nse woord 
voor drempel: limen. Omdat men in de liminele fase noch het 
een, noch het ander is, behoort volgens de antropoloog Turner 
deze fase zo kort mogelĳ k te worden gehouden. Ten slotte, in de 
incorporatiefase, worden deelnemers aan het ritueel voorzien 
van nieuwe status en terug verwelkomd in de oude gemeenschap 
of opgenomen in een nieuwe gemeenschap.

Tĳ dens begrafenisrituelen ligt de klemtoon vooral op de sepa-
ratie en de liminele fase; men neemt afscheid van de overledene 
en begeleidt deze van deze wereld naar de andere. Degenen die de 
rituelen in deze fase uitvoeren, worden geacht rekening te houden 
met de kwetsbare situatie waarin de overledene zich bevindt 
door de rituelen zo goed en zo snel mogelĳ k uit te voeren. Vanuit 
islamitisch oogpunt zĳ n er vier belangrĳ ke rituelen die moeten 
worden uitgevoerd: de wassing van de overledene, de inwikkeling 
in doodsgewaad, het uitspreken van het begrafenisgebed en de 
begrafenisprocessie. De begrafenis zelf behoort tot de laatste 
fase, die van incorporatie in de andere wereld.

Zolang een gestorvene niet begraven is, behoort hĳ  of zĳ  
volgens de islamitische doctrine noch tot de wereld van de 
levenden noch tot de wereld van de overledenen. Dit is voor 
moslims een van de belangrĳ kste redenen om de begrafenisri-
tuelen zo snel en goed mogelĳ k uit te voeren. Vanuit religieus 
perspectief heeft de ziel namelĳ k pas rust wanneer die in zĳ n graf 
ligt en de laatste fase, die van incorporatie in het rĳ k der doden, 
in gaat. Hoe langer de periode tussen overlĳ den en begraven, 
hoe zwaarder de last voor de nabestaanden. Over het algemeen 
worden begrafenisrituelen daarom snel, bĳ  voorkeur binnen 
24 uur, uitgevoerd. Het gaat hier uiteraard meestal om een zeer 
drukke en emotionele periode. Daarom zien we in deze periode 
vaak ook een explosie aan emoties, tegenstrĳ dige verwachtingen 
en verschillende meningen opkomen met betrekking tot hoe en 
door wie de rituelen uitgevoerd dienen te worden.

Behalve als een rite de passage, kunnen begrafenisrituelen ook 
bestudeerd worden als uitingen van het behoren tot een bepaalde 
gemeenschap en denominatie. Bepaalde mensen worden bewust 
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gevraagd om de rituelen uit te voeren, terwĳ l anderen nadruk-
kelĳ k worden buitengesloten. Of en hoe je mag participeren in 
de begrafenisrituelen wordt niet alleen bepaald door je kennis 
en expertise, maar vooral door je religieuze achtergrond en 
geslacht. Al deze beslissingen moeten dus worden genomen 
in een heel kort tĳ dsbestek. Nabestaanden zien zich dus onder 
tĳ dsdruk geconfronteerd met vraagstukken rond identiteit en 
sociale verhoudingen.

Veranderende islamitische begrafenisrituelen in 
Nederland

Het algemene beeld dat naar voren komt uit de analyse van de 
interviews en participerende observatie wĳ st op verschuivingen 
in processen van in- en uitsluiting tĳ dens de uitvoering van 
islamitische begrafenisrituelen. De bevindingen in deze studie 
wĳ zen erop dat in de context van migratie de veranderende 
participatie van Marokkaans-Nederlandse vrouwen bĳ  begra-
fenisrituelen minder te maken heeft met de aanwezigheid van 
een grote niet-islamitische (Nederlandse) gemeenschap, en veel 
meer met de aanwezigheid van andere islamitische denomina-
ties en rechtsscholen in Nederland. Daarnaast speelt ook een 
toenemende kennis bĳ  veelal jongere generaties moslims over 
het verschil tussen culturele gebruiken en offfĳ iciële voorschriften 
volgens de eigen rechtsschool een rol in verschuivingen.

Wassing (Ghusl al-mayyit)

De wassing van de overledene wordt in verschillende jurispru-
dentie boeken uitvoerig besproken, met enig verschil van mening 
onder de verschillende denominaties en wetscholen. De wassing 
dient uitgevoerd te worden door een moslim die de procedure 
kent, bĳ  voorkeur iemand uit de familie. In de praktĳ k voeren 
speciale wasgroepen, meestal verbonden aan een moskee, de 
wassing uit. Als regel geldt dat mannen gewassen worden door 
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mannen en vrouwen door vrouwen. Een uitzondering op deze 
regel geldt voor echtgenoten.

Een van mĳ n gesprekspartners, Halima, vertelde mĳ  dat haar 
vader het haar verbood om de wassing uit te voeren voor haar 
zoon, die drie weken na zĳ n geboorte overleed aan hartfalen:

Nee, mĳ n vader stond het mĳ  niet toe om bĳ  de wassing 
aanwezig te zĳ n. Ik was er wel van op de hoogte dat in het 
geval van kinderen geslacht van de wasser geen punt is. Ik heb 
Salmane bĳ  me genomen voordat hĳ  werd gewassen, terwĳ l 
mĳ n vader liever had gezien dat ik direct naar huis was gegaan 
nadat Salmane overleed. Maar dat weigerde ik, ik stond erop 
dat ik bĳ  mĳ n kind bleef.

Als antwoord op de vraag hoe het kwam dat haar vader deze 
beslissing voor haar kon nemen, benadrukte Halima dat ze er 
spĳ t van heeft dat ze niet tegen hem in is gegaan. Vooral omdat ze 
wist dat zowel haar echtgenoot als de malikitische voorschriften 
haar niet verboden om wel aanwezig te zĳ n. Op dat moment 
echter besloot ze akkoord te gaan met de eisen van haar vader. 
Het was voor haar een troost dat haar man in ieder geval wel 
hun zoon kon wassen onder begeleiding van de wasgroep. Ze 
herinnert zich hoe de verpleegkundigen haar tĳ dens de wassing 
van haar zoon bĳ stonden:

Toen Salmane werd weggebracht om gewassen te worden, 
hebben de verpleegsters mĳ  erg goed bĳ gestaan. Ze maakten 
een kleine doos met al Salmane’s spulletjes; zĳ n ziekenhuis-
bandje, een lok haar en zĳ n medisch dossier dat ze iedere dag 
invulden vanaf het moment dat hĳ  op de ic kwam.

Ondanks het feit dat volgens de malikitische voorschriften Halima 
erop had kunnen staan de wassing van haar overleden zoontje bĳ  
te wonen, legde zĳ  zich in de bĳ zonder emotionele en verwarrende 
fase direct na diens overlĳ den neer bĳ  de Marokkaanse culturele 
gebruiken waarmee haar ouders waren opgegroeid. Ze maakte haar 
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eigen wensen ondergeschikt aan die van haar vader wiens ouderlĳ k 
gezag zĳ  volgens diezelfde culturele gebruiken respecteerde.

Behalve Halima had ook geen van de overige vĳ f geïnterviewde 
Marokkaanse vrouwen de wassing en inwikkeling meegemaakt 
van de overledenen wier begrafenis wĳ  bespraken in het inter-
view. Ilhame’s vader overleed in Nederland en werd begraven 
in Marokko. Mouna’s vader overleed tĳ dens een vakantie in 
Marokko. Mouna en haar familie reisden af naar Marokko zodra 
ze hoorden van het overlĳ den. Wisaals broer overleed op zĳ n 
werk. Ook hĳ  werd begraven in Marokko. Najia’s echtgenoot kwam 
om bĳ  een auto-ongeluk. Hĳ  werd in Nederland begraven. Nora’s 
moeder overleed na een ziekbed. Zĳ  werd begraven in Marokko.

In de drie verhalen waarin een vader of broer overleed, werd 
het islamitische voorschrift toegepast dat de overledene door 
mensen van hetzelfde geslacht gewassen en ingewikkeld dient 
te worden. Mĳ n gesprekspartners gaven aan dat ze vrede hadden 
met deze regelgeving en dat zĳ  inzagen dat het te maken had met 
het respecteren van de awra, de intieme delen van het lichaam.4 
Mouna voegde daar evenwel het volgende aan toe:

De mannen hielden mĳ , mĳ n zussen en mĳ n moeder er heel 
erg buiten. Ons werd gezegd dat we ons er niet mee moesten 
bemoeien. Maar ik wist dat een echtgenote haar man wel 
mocht wassen en zei dat ook tegen mĳ n ooms!

Uit dit citaat blĳ kt dat Mouna goed op de hoogte is van de 
islamitische regel dat bĳ  wassing en inwikkeling in het geval 
van echtgenoten geslacht geen punt is. Zĳ  protesteerde dan 
ook bĳ  haar ooms toen haar moeder erbuiten werd gehouden, 
maar omdat haar moeder zelf zich bĳ  de situatie neerlegde, deed 
Mouna dat uiteindelĳ k ook. Najia gaf in ons gesprek aan dat zĳ  
mentaal gewoon niet in staat was om haar man te wassen. Ze 

4 Awra is het gebied van de navel tot de knieën in het geval van een man, en 
het hele lichaam van een vrouw met uitzondering van de handen en het gezicht 
(Sabiq, 1991: p. 29). 
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was ook nog eens een kersverse moeder van een baby van drie 
maanden oud. Nora was niet aanwezig bĳ  de wassing van haar 
moeder, maar haar zussen en haar vader wel. Halima was, net 
als Mouna, op de hoogte van de islamitische uitzonderingsregel 
in het geval van een kind, maar gaf aan dat ze ‘de strĳ d met 
mĳ n vader had verloren. Hĳ  bood me twee opties aan; aanwezig 
zĳ n bĳ  het begrafenisgebed of helemaal niks. Ik koos voor het 
eerste.’

De situatie van de Marokkaanse vrouwen die ik sprak, verschilt 
signifĳicant van die van de andere elf geïnterviewde vrouwen. Hen 
werd over het algemeen wel toegestaan aanwezig te zĳ n bĳ  de 
wassing en inwikkeling. Dat waren ze dan ook, tenzĳ  er inderdaad 
sprake was van beperkingen op basis van geslacht. Blĳ kbaar 
vormen culturele gebruiken voor Marokkaans-Nederlandse 
vrouwen grotere hindernissen dan de islamitische voorschriften. 
In de hierna te bespreken inwikkeling en begrafenis komt dat 
wederom terug. De vrouwen beroepen zich regelmatig op hun 
‘bredere’ kennis van de islam in vergelĳ king met hun ouders, die 
vaak zĳ n opgegroeid met lokale en culturele gebruiken. Mĳ n 
gesprekspartners maken een duidelĳ k verschil tussen de ‘regels 
van de cultuur’ en de ‘regels van de islam’, waarbĳ  ze de voorkeur 
geven aan de laatste en het onderscheid in opvatting onder de 
verschillende rechtsscholen aangrĳ pen om ‘Marokkaanse’ 
culturele opvattingen te bevragen.

Inwikkeling (Takfĳin)

Alle rechtsscholen zĳ n het eens dat de overledene in ieder 
geval in een grote doek dient te worden ingewikkeld (Al Jaziri, 
2009:p. 684; Sabiq, 1991: p. 31; Ali, 2005: p. 354). Omdat de was-
sing en de inwikkeling geen publieke rituelen zĳ n, vormen de 
momenten er vlak voor en na de meest geschikte gelegenheid voor 
dierbaren om een laatste afscheid te nemen van de overledene. In 
haar studie over begrafenisrituelen onder moslims in Nederland 
betoogt Venhorst (2013) dat vrouwen en kinderen door gender en 
leeftĳ dsrestricties deze kans wordt ontnomen. De verhalen van 



 217

mĳ n gesprekspartners stemmen hiermee overeen. De meeste 
vrouwen gaven aan dat de periode voor of na inwikkeling in 
de kafan of lĳ kwade de laatste kans was om de overledene te 
zien en afscheid te kunnen nemen. Ook hier geldt weer dat som-
mige vrouwen ruimte kregen of opeisten om te improviseren op 
lokale gebruiken en anderen niet. Ilhame vertelde dat zĳ  afscheid 
nam van haar vader in zĳ n ziekenhuiskamer voordat hĳ  werd 
meegenomen voor de wassing. Hetzelfde geldt voor Wisaal, wier 
broer in het ziekenhuis overleed na een bedrĳ fsongeval. Nora’s 
laatste afscheid van haar moeder vond thuis plaats, waar haar 
moeder was overleden, voordat deze werd meegenomen door de 
lĳ kwagen om in de moskee gewassen te worden. Voor Najia was 
het afscheid erg zwaar en kort, dit vond plaats in het mortuarium 
toen zĳ  haar echtgenoot moest identifĳ iceren. In ons gesprek is 
Najia zichtbaar geëmotioneerd wanneer ze hieraan denkt:

Ja, dan kom je zo’n kille ruimte binnen en dan haalt er iemand 
een doek van zĳ n lichaam af en toen zag ik hem daar liggen. 
Ik weet niet meer zo heel goed wat ik zei of deed, het is zo 
ontzettend onwerkelĳ k. Ik zei: ‘Ja, dat is mĳ n man’ en vertrok 
weer. Je wilt je iemand niet zo herinneren.

Mouna en Halima verwezen expliciet naar het persoonlĳ k af-
scheid direct na de inwikkeling. Halima greep beide momenten, 
zowel voor als na de wassing, aan om afscheid te nemen van 
haar zoon:

Het was zo ontzettend moeilĳ k om echt afscheid te nemen 
van Salmane. Ik wilde niet vergeten hoe het voelt om hem vast 
te houden in mĳ n armen. Nadat hĳ  gewassen en ingewikkeld 
zou worden, wist ik dat ik hem niet zou kunnen vasthouden, 
want daarna zou hĳ  immers naar de begraafplaats gaan. Ik 
nam daarom mĳ n tĳ d met hem alleen. We waren samen, alleen 
Salmane en ik, en ik probeerde zo goed mogelĳ k afscheid 
te nemen, maar het was zo zwaar. […] Nadat Salmane was 
gewassen, nam ik hem weer bĳ  mĳ . We hebben misschien een 
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uur zo samen doorgebracht. Ik kan mĳ  nog goed herinneren 
hoe hĳ  eruit zag, zo mooi ingewikkeld in zĳ n witte kafan. Ik 
bleef hem maar kusjes geven en ik deed smeekbeden voor hem. 
Ik zei: ‘Dag Salmane, mama houdt zoveel van je.’

Ondanks het feit dat ze de wassing van haar zoontje moest over-
laten aan anderen, was het voor Halima troostrĳ k in ieder geval 
ruimte te krĳ gen om persoonlĳ k afscheid van hem te nemen. 
Mouna was een rustig moment van afscheid na de inwikkeling 
van haar overleden vader niet gegund. Zĳ  kwam echter in opstand 
tegen de lokale Marokkaanse gebruiken:

Nadat mĳ n vader was gewassen, kwam er een ambulance om 
hem te vervoeren naar de begraafplaats. Mĳ n ooms droegen 
hem op een brancard de ambulance in. Wĳ  kregen helemaal 
de ruimte of de tĳ d niet om afscheid te nemen van mĳ n vader 
en ik wist dat dit het laatste moment was dat ik hem ooit nog 
zou zien. Hĳ  was zo dichtbĳ , en tegelĳ kertĳ d toch zo ver. Ik 
vond het heel erg, vooral ook omdat mĳ n jongste broertje 
wel overal bĳ  mocht zĳ n, terwĳ l ons werd alles verboden. 
Uiteindelĳ k ging ik met mĳ n ooms in discussie, en dat werd 
geschreeuw over en weer. Daarna mochten mĳ n moeder, mĳ n 
zussen en ik dus even in de ambulance zitten om afscheid te 
nemen van mĳ n vader. Het was zo bitterzoet. Ik heb op mĳ n 
eigen manier afscheid genomen, ik raakte zĳ n lichaam aan 
dat bedekt was met de kafan en toen stond ik erop dat we 
mee mochten naar de begraafplaats. Mĳ n ooms waren echt 
woedend, maar ik bleef gewoon zitten in de ambulance. Ik 
moest en zou mee gaan naar de begraafplaats.

Begrafenisgebed (Salat al janazah)

Nadat de overledene is gewassen en is ingewikkeld, is het begra-
fenisgebed het laatste ritueel voorafgaand aan de daadwerkelĳ ke 
begrafenis (Sabiq, 1991: p. 38; Sistani, 1997). Het begrafenisgebed 
kan direct na een van de vĳ f verplichte dagelĳ kse gebeden 
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worden gehouden. Eenieder die zich op dat moment in de moskee 
bevindt, kan dan meedoen. De aanwezigheid van vrouwen 
bĳ  het begrafenisgebed (buiten de moskee) is een punt van 
discussie onder moslims die naar Europa zĳ n gemigreerd, en 
Nederland is hierop geen uitzondering (Dessing, 2001: pp. 156-
157). De fĳ iqh-teksten bevatten geen uitgesproken meningen 
over de (on)wenselĳ kheid van vrouwen en kinderen bĳ  het 
begrafenisgebed. Bĳ  alle begrafenisgebeden die ik bĳ woonde, 
waren er in de moskee ook vrouwen aanwezig die deelnamen 
aan het begrafenisgebed, zĳ  het in een aparte vrouwenruimte 
van de moskee. In het geval dat het gebed elders plaatsvond 
dan in de moskee, bleek de deelname van vrouwen anders te 
zĳ n georganiseerd.5 Drie van de zes Marokkaanse vrouwen 
die ik sprak (Najia, Ilhame en Halima) waren aanwezig bĳ  het 
begrafenisgebed van hun overleden dierbare, ondanks hun 
afwezigheid bĳ  de wassing. Mouna en Wisaal, daarentegen, 
werd het door hun familieleden verboden om aanwezig te zĳ n 
bĳ  het begrafenisgebed. Nora, tot slot, was afwezig omdat ze 
de zorg had over haar jonge kinderen en zich ontfermde over 
het condoleancebezoek dat langskwam na het overlĳ den van 
haar moeder.

De sji’ietische, alevitische en ahmadiyya vrouwen die ik 
sprak, beschouwden de aanwezigheid van vrouwen bĳ  het 
begrafenisgebed als de normale gang van zaken. De afwĳ zing 
van de aanwezigheid van vrouwen bĳ  het begrafenisgebed lĳ kt 
daarmee het meest voor te komen onder sunnitische moslims. 
Enkele van mĳ n Marokkaans-Nederlandse gesprekspartners 
zagen deze uitsluiting als religieus volledig ongegrond. Halima 
was op de hoogte van de rechten van moslimvrouwen volgens 
de malikitische school die haar familie aanhangt, maar in haar 
verhaal over het bĳ wonen van het begrafenisgebed van haar zoon, 
beriep ze zich daar niet op; zĳ  presenteert haar aanwezigheid 

5 Uit de interviews kwam naar voren dat 57% van de begrafenisgebeden die 
gehouden werden in Nederland plaatsvonden in een moskee, 20% in uitvaartcentra 
en 23% op de begraafplaats zelf.



220  

vooral in termen van de uitkomst van een onderhandeling met 
haar vader. Zoals eerder opgemerkt had laatstgenoemde haar 
strikt verboden om bĳ  de wassing, de inwikkeling en de begrafe-
nis zelf aanwezig te zĳ n. Wat het gebed betreft kwamen vader en 
dochter tot een compromis; Halima beloofde geen heisa te maken 
en als wederdienst stemde haar vader in met haar aanwezigheid 
tĳ dens het gebed, zo legde ze uit:

Ik heb mĳ n vader echt moeten smeken om bĳ  het begrafe-
nisgebed aanwezig te mogen zĳ n. Hĳ  vond dat ik hem voor 
schut zette en maakte zich zorgen over wat de mensen wel 
niet zouden zeggen. Op een gegeven moment dacht ik gewoon: 
als ik dan niet bĳ  de wassing en begrafenis mag zĳ n, dan bĳ  
het gebed! Ik wilde gewoon met mĳ n eigen ogen zien dat het 
kistje waar Salmane in lag vanuit de moskee naar de lĳ kwagen 
zou worden gedragen. Dus ik ging naar de moskee, samen 
met een goede vriendin. En ik zag hoe mĳ n kindje de moskee 
verliet in een kistje.

Mouna was wederom het meest uitgesproken in haar kritiek op 
lokale Marokkaanse begrafenisgebruiken volgens welke vrouwen 
geweerd worden:

Ik vond het belachelĳ k dat ik niet bĳ  het begrafenisgebed 
mocht zĳ n. De islam verbiedt vrouwen helemaal niet om 
daaraan mee te doen. Ik weet dat van een weduwe die ik 
ken, zĳ  was zelf ook aanwezig bĳ  het begrafenisgebed van 
haar echtgenoot. Zĳ  is zelf een sji’ietische Irakese, maar dat 
maakt toch helemaal niks uit. Ze is toch gewoon een moslim. 
Ze draagt de hĳ ab en ze gaat naar de moskee. Als zĳ  er wel bĳ  
mag zĳ n, waarom zou ik dat dan niet mogen? De dag dat mĳ n 
zus, mĳ n broertje en ik aankwamen in Marokko, was mĳ n 
vader al overleden. De volgende dag zou zĳ n begrafenisgebed 
en begrafenis plaatsvinden. Mĳ n zus en ik mochten er dus niet 
bĳ  zĳ n – woedend was ik. Volgens mĳ n broertje zat de moskee 
helemaal vol met mensen, mensen die hem niet eens kenden, 
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en ik, zĳ n eigen dochter, mocht er niet bĳ  zĳ n! Ik vond het ook 
echt jammer dat mĳ n moeder het allemaal maar goed vond 
en mĳ  niet steunde in discussies met mĳ n ooms, ze was zelf 
zo ver heen, meskina (de arme vrouw).

Merk op dat Mouna haar afkeuring tegen het weren van vrouwen 
kracht bĳ  zet door te verwĳ zen naar een Irakese vrouw die wel 
aanwezig mocht zĳ n bĳ  het begrafenisgebed van haar echtgenoot. 
Dat de vrouw sji’ietisch is en dus een andere rechtsschool volgt, 
speelt voor haar daarbĳ  kennelĳ k geen rol. Uit het interview 
bleek niet of zĳ  op de hoogte is dat ook sunnitische rechtsscholen 
vrouwen toestaan het begrafenisgebed bĳ  te wonen. Het feit dat 
ze gezien had dat andere moslims in Nederland vrouwen wel 
toestaan deel te nemen, was kennelĳ k voldoende voor haar om 
eigen visie te bevestigen.

Ook Ilhame werd aan het denken gezet over Marokkaanse 
gebruiken om vrouwen niet toe te staan het begrafenisgebed 
bĳ  te wonen, in haar geval naar aanleiding van contact met een 
Surinaamse vrouw die haar vertelde dat het in de Ahmadiyya-
gemeenschap vanzelfsprekend is dat vrouwen deelnemen aan 
de begrafenisrituelen:

Ik denk dat het echt typisch iets is van Marokkanen in Ne-
derland om vrouwen te verbieden aanwezig te zĳ n bĳ  een 
begrafenis. Voor mĳ  heeft het echt niets te maken met religie, 
of met halal en haram. Ik woon bĳ voorbeeld dichtbĳ  een 
Ahmadiyya-moskee, waar ik eigenlĳ k ook vrĳ  vaak naartoe 
ga omdat ik bevriend ben met verschillende buren die daar 
ook komen. Als er iemand uit hun gemeenschap komt te 
overlĳ den, dan komen er eerst heel veel mensen samen in de 
moskee; mannen, vrouwen en kinderen. Ze verrichten dan 
daar allemaal samen het begrafenisgebed. Ik weet nog van 
een keer dat de tante van mĳ n buurvrouw was overleden. 
De overleden vrouw was de echtgenote van de imam. Nadat 
ze het gebed hadden gehad in de moskee, werd de kist in 
de lĳ kwagen gezet en ging er een hele stoet achteraan naar 
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de begraafplaats toe. Iedereen stapte gewoon in zĳ n eigen 
auto en ging achter de lĳ kwagen aan; vrouwen en kinderen 
ook! Ik heb ze met mĳ n eigen ogen gezien. Toen ik later mĳ n 
buurvrouw sprak, zei ze dat gewoon iedereen die naar de 
moskee was gekomen ook meedeed in het gebed en mee was 
naar de begrafenis. Ik denk dus dat het allemaal veel meer 
met cultuur te maken heeft dat Marokkaanse vrouwen zo 
afwezig zĳ n bĳ  begrafenisrituelen. Persoonlĳ k doe ik niet 
meer mee in die halal- en haram-discussies. Je moet gewoon 
voor jezelf als moslim bedenken wat logisch is en wat niet. 
In het geval van mĳ n vader snapte ik het dat ik hem niet kon 
wassen omdat ik als dochter zĳ n naakte lichaam niet mag 
zien. Maar dat betekent toch niet dat ik niet mee mocht doen 
in het begrafenisgebed en de begrafenis zelf!

Net als eerder Mouna, maakt Ilhame in bovenstaand citaat 
onderscheid tussen de regels van ‘de islam’ en lokale culturele 
gebruiken, waarbĳ  ze over verschillen tussen uiteenlopende 
denominaties heen stapt om de regels van ‘de islam’ samen te 
vatten. Uit beide verhalen komt naar voren dat de vrouwen zich 
in deze in eerste instantie identifĳ iceren als moslim en niet als 
aanhangers van een specifĳ ieke rechtsschool. Of dit voortkomt 
uit gebrek aan kennis over de verschillen tussen rechtsscholen of 
dat het moslim zĳ n te midden van een niet-moslim meerderheid 
in de Nederlandse situatie zo’n belangrĳ ke identiteitsbepaler 
is dat onderlinge verschillen tussen moslims in de ogen van 
de vrouwen wegvallen, wordt uit hun verhalen niet duidelĳ k. 
Wat de verhalen van beide vrouwen in ieder geval illustreren, is 
de manier waarop Marokkaans-Nederlandse vrouwen worden 
geconfronteerd met de leerstellingen van moslims van andere 
denominaties. Waar deze hen meer rechten biedt, willen ze zich 
deze regelgeving ook eigen maken. Dit is wat ik versta onder 
‘versmelting van denominale ideeën’. Los van het feit of ze wel 
of niet deelnamen aan het begrafenisgebed, gaven zowel Ilhame 
als Mouna duidelĳ k te kennen dat zĳ  met betrekking tot de 
aanwezigheid van vrouwen van gedachten zĳ n veranderd door 
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wat zĳ  zagen en hoorden van islamitische vrouwen van andere 
denominaties.

Participatie van Marokkaans-Nederlandse vrouwen in 
begrafenisprocessies en begrafenissen

Onder geleerden van de verschillende rechtsscholen bestaat er 
aanzienlĳ k verschil in opvatting wat betreft de aanwezigheid 
van vrouwen tĳ dens de begrafenisprocessie en de begrafenis zelf. 
De hanbalitische en shafĳi’itische school staan op het standpunt 
dat het in bepaalde gevallen afkeurenswaardig (makruh) is dat 
vrouwen bĳ  de processie en begrafenis aanwezig zĳ n, terwĳ l 
de hanafĳ itische school van mening is dat dit in alle gevallen 
onwenselĳ k is (Al Jaziri, 2009: p. 713; Sabiq, 1991: p. 59). Binnen 
de malikitische school, waartoe Marokkanen in het algemeen 
behoren, staat participatie in de begrafenisprocessie open voor 
zowel oudere vrouwen alsook jongere vrouwen mits zĳ  naar 
behoren bedekt zĳ n en hun aanwezigheid mannen niet in 
verleiding brengt. Vanuit de leerstellingen van de malikitische 
school wordt het vrouwen dus niet strikt verboden om bĳ  de 
begrafenisprocessie aanwezig te zĳ n, waarmee deze rechtsschool 
een vrouwvriendelĳ ker standpunt inneemt dan de andere 
rechtsscholen. Desalniettemin hadden de meeste Marokkaanse 
vrouwen die ik sprak de begrafenisprocessie niet meegemaakt. 
Zĳ  noemden hier verschillende redenen voor, waarbĳ  de primaire 
factor vaak een verbod vanuit de familie of de imam betrof. Om de 
specifĳ ieke overwegingen van mĳ n gesprekspartners naar voren 
te laten komen, bespreek ik hun ervaringen hier een voor een.

Zoals eerder vermeld, verbood Halima’s vader zĳ n dochter 
om de wassing en inwikkeling van haar zoontje bĳ  te wonen. 
Dat zĳ  wel bĳ  het begrafenisgebed mocht zĳ n en haar kind de 
moskee kon zien verlaten in zĳ n kistje, was een ‘deal’ die zĳ  met 
haar vader sloot. Toen zĳ  aan de onderhandelingen met haar 
vader begon, was zĳ  op de hoogte dat de leerstellingen binnen 
haar religieuze denominatie haar niet verboden bĳ  de rituelen 
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aanwezig te zĳ n, omdat de restricties op basis van sekse niet van 
toepassing zĳ n bĳ  een kind. Ze had hier een punt van kunnen 
maken, maar zĳ  koos strategisch. Haar voorkeur ging uit naar 
het deelnemen aan het begrafenisgebed omdat dit ritueel voor 
haar de meeste betekenis had:

Het is zo een bĳ zonder moment. Al die mensen die komen 
om te bidden voor de overledene. Ik wilde zelf zien en ervaren 
hoeveel kracht er kan zitten in zo’n gezamenlĳ k gebed samen 
met andere moslims.

Halima koos dus voor het bĳ wonen van het ritueel aan de hand 
waarvan zĳ  haar religie het sterkst als bron van kracht en troost 
kon ervaren. Ze vertelde als evaluatie van de gebeurtenissen rond 
het overlĳ den van Salmane dat haar ervaringen haar heel bewust 
hebben gemaakt van haar rechten en verantwoordelĳ kheid als 
moeder binnen de islam. Daarvoor slikte zĳ  alles wat haar vader 
haar vertelde. Dat veranderde nadien. Nadat haar zoon begraven 
was, besefte Halima dat haar visie op haar verantwoordelĳ kheid 
als moeder binnen de islam en haar begrip van de rituelen was 
veranderd. Destĳ ds had ze niet de moed of energie om tegen 
haar vader in te gaan, maar haar verantwoordelĳ kheidsgevoel 
om haar zoontje tot het laatste moment te verzorgen, samen met 
het besef dat de islam haar troost en kracht biedt, hebben ertoe 
geleid dat ze daarin nu anders staat en in een overeenkomstige 
situatie in de toekomst wellicht sterker zal opkomen voor haar 
rechten als moslimvrouw.

Heel anders dan Halima reageerde Mouna, wier verzet tegen 
het in haar ogen onterecht weren van vrouwen tĳ dens begrafenis-
rituelen plaatsvond tĳ dens de uitvoering van die rituelen. Eerder 
besprak ik al dat Mouna simpelweg weigerde uit te stappen uit 
de ambulance toen deze op het punt stond naar de begraafplaats 
te vertrekken. Een belangrĳ ke punt om bĳ  stil te staan is dat 
de confrontatie die Mouna aanging, plaatsvond in Marokko, 
terwĳ l de onderhandelingen van Halima plaatsvonden in België. 
Mouna had haar ideeën over de aanwezigheid van vrouwen bĳ  
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begrafenisrituelen in Nederland gevormd. Ze was hierin mede 
geïnspireerd door haar contact met moslims van andere deno-
minaties en etnische achtergronden. Ze nam haar veranderde 
besef van de religieuze uitvoering van begrafenisrituelen mee 
naar het land van herkomst. Er is hier dus sprake van een trans-
nationale dynamiek, waarbĳ  religieuze en sociale veranderingen 
die plaatsvinden onder Marokkaanse Nederlanders van invloed 
zĳ n op de gebruiken en visies onder Marokkanen in Marokko.

In verschillende studies wordt gewezen op het feit dat dochters 
van Marokkaanse migranten in Nederland vaak verwĳ zen naar 
de situatie in Marokko in onderhandelingen met hun ouders 
over meer bewegingsvrĳ heid. Terwĳ l ouders vasthouden aan 
de gewoonten uit het land van herkomst, hebben ze weinig oog 
voor veranderingen die zich daar voordoen of voor gewoonten 
die in andere delen in Marokko, met name in grote steden als 
Casablanca, Rabat en Fes, meer vrĳ heid aan vrouwen bieden. 
Door de vrĳ heid van vrouwen in Marokko als uitgangspunt te 
nemen in plaats van die van niet-moslimvrouwen in Nederland, 
voorkomen de vrouwen dat hen verweten kan worden dat ze 
‘vernederlandst’ zĳ n.6 In dit geval is het dus juist een Marokkaans-
Nederlandse vrouw die haar vrouwelĳ ke familieleden in Marokko 
voorhoudt dat je als moslimvrouw meer rechten hebt dan zĳ  
genieten. Overigens betekent dit niet dat vrouwen in Marokko 
het voorbeeld van hun in Nederland woonachtige familieleden 
direct overnemen. Mouna vertelde dat zĳ  en haar zus de enige 
vrouwen waren die de begrafenis van haar vader bĳ woonden:

Mĳ n zus en ik hebben de begrafenis van een afstand mee-
gemaakt. We mochten van onze ooms niet meedoen in het 
dragen van mĳ n vader naar het graf, mĳ n broertje wel. Ik heb 
er heel veel spĳ t van dat ik daaraan niet mocht meedoen. Er 
wordt gezegd dat mensen die de overledene naar zĳ n graf 

6 Zie bĳ voorbeeld het verwĳ t van de moeder van Boushra dat haar dochter 
‘het water van Nederland heeft gedronken’ in de bĳ drage aan deze bundel van 
Buitelaar.
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dragen hasanat krĳ gen, beloning voor goede daden. Waarom 
zouden vrouwen niet hun hasanat mogen verdienen door deze 
daad? Mĳ n islamitische recht om volledig te participeren in 
alle rituelen werd mĳ  ontnomen door mĳ n ooms, niet door 
de islam.

Mouna koesterde ten tĳ de van het interview duidelĳ k nog steeds 
gevoelens van boosheid jegens haar ooms. Haar verhaal bevatte 
een zekere bittere ondertoon. Dit staat in contrast met de verhalen 
van Nora en Wisaal, die evenmin de begrafenisprocessie hadden 
bĳ gewoond. Anders dan Mouna gaven zĳ  aan daar geen moeite 
mee te hebben gehad en dat ze vertrouwen hadden in de mensen 
die het wel uitvoerden. Datzelfde gold ook voor Ilhame, alhoewel 
zĳ  zich wel kritisch uitliet over wat zĳ  ‘de Marokkaanse paniek’ 
noemt met betrekking tot de aanwezigheid van vrouwen bĳ  een 
begrafenis:

Nee, ik mocht volgens mĳ n ooms niet bĳ  de processie en begra-
fenis zĳ n. Ik vond het wel jammer, maar maakte er verder geen 
punt van. Ik ben naar de stah (dakterras) van ons huis gegaan 
en kon van daaruit zien hoe mĳ n vaders kist werd gedragen 
naar zĳ n graf. Wĳ  kĳ ken zo uit op de begraafplaats. Het was 
alsof ik erbĳ  was. Ik heb mĳ n eigen manier gevonden om me 
toch onderdeel te voelen van het geheel en echt niemand kon 
me verbieden naar mĳ n eigen stah te gaan! Als mĳ n vader in 
Nederland was begraven, had ik er wel voor gezorgd dat ik erbĳ  
kon zĳ n. Ik voel me meer op mĳ n gemak in Nederland en kan 
ook meer mĳ n eigen gang gaan. Maar in Marokko vond ik het 
gewoon niet fĳĳ n om tegen alle tradities in iets op te eisen. Ik 
vertrouwde de imam wel die het allemaal leidde, hĳ  was ook 
nog bĳ  ons thuis. Ik ben het alleen niet eens met hoe hĳ  denkt 
over vrouwen bĳ  een begrafenis, hĳ  f lipte helemaal toen ik 
vroeg of ik erbĳ  mocht zĳ n!

Ilhame vond dus haar eigen manier om toch bĳ  de begrafenis 
van haar vader aanwezig te zĳ n. Evenals het verhaal van Halima 
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eerder, wĳ st haar vertelling erop dat het al dan niet opeisen van je 
rechten als moslimvrouw om begrafenisrituelen bĳ  te wonen niet 
alleen een kwestie is van kennis over die rechten. De verhalen 
van beide vrouwen suggereren dat de manier waarop de vrouwen 
zĳ n ingebed in sociale machtsverhoudingen een belangrĳ ker 
factor is. Ilhame vergelĳ kt haar positie in de familieverbanden 
in Marokko met haar positie in Nederland en concludeert dat 
ze zich in Marokko niet sterk genoeg voelt om haar rechten 
op te eisen. De eigen positie in lokale machtsrelaties speelde 
wellicht ook een rol in het feit dat de vrouwelĳ ke familieleden 
van Mouna in Marokko zich niet mengden in het conflict over de 
deelname van vrouwen aan de begrafenis van Mouna’s vader en 
ervan afzagen het voorbeeld van hun Nederlandse familieleden 
te volgen.

Overigens stuiten vrouwen die hun recht opeisen om deel te 
nemen aan de begrafenisrituelen daarin niet altĳ d op weerstand 
bĳ  mannelĳ ke familieleden. Zoals eerder besproken, werd Najia’s 
echtgenoot begraven in Nederland, op een begraafplaats in een 
andere gemeente dan de woonplaats van het gezin. De plaatselĳ ke 
imam die de begrafenis leidde, was dan ook een onbekende voor 
de familie. Hierdoor voorzagen zĳ  niet dat het tot een conflict 
zou kunnen komen bĳ  de begrafenis:

Mĳ n familie is echt heel open-minded. Ik ben opgegroeid 
in een klein dorpje, met alleen maar Nederlanders en niet-
moslims. Als familie was het bĳ  ons heel normaal dat over 
en weer niet-moslims werden uitgenodigd voor het eten, 
bruiloften, en ook begrafenissen. We zĳ n ook religieus, we 
bidden gewoon en doen aan de ramadan. Maar niemand van 
ons had verwacht dat de imam zich zo zou gedragen op de 
begrafenis van mĳ n man. Mĳ n vader was heel erg teleurgesteld 
in de imam, en hĳ  is ook nooit meer naar die moskee gegaan.

Toen Najia’s vader geconfronteerd werd met het gedrag van de 
imam, aarzelde hĳ  niet en nam de leiding over. Najia kĳ kt dan 
ook terug op een heel waardevolle begrafenis:
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Toen de imam eenmaal weg was, was het echt zoveel beter. 
Mĳ n vader zei een aantal gebeden op bĳ  het graf en toen gooi-
den hĳ , de broers van mĳ n man, vrienden en mĳ n schoonvader 
allemaal drie handjes met aarde in het graf. Ik deed vervolgens 
hetzelfde, mĳ n zus en mĳ n moeder ook, en daarna alle andere 
aanwezigen. We hebben hem echt samen begraven. We hebben 
allemaal iemand verloren die dag. En iedereen van ons heeft 
toch het recht om op zĳ n of haar eigen manier afscheid te 
nemen van de overledene?

Najia verwĳ st in bovenstaand citaat niet naar religieuze regels 
op zich, maar naar de houding van haar familie ten aanzien van 
die regels: ze noemt ze ‘open-minded’, om daar gauw aan toe 
te voegen dat zĳ  zich als gelovige moslims wel degelĳ k houden 
aan religieuze verplichtingen zoals het vasten tĳ dens ramadan 
en de vĳ f dagelĳ kse gebeden. Haar verhaal bevestigt het beeld 
dat uit de verhalen van de andere vrouwen naar voren kwam; 
het is niet zozeer de islamitische leer, in het geval van Marok-
kanen de regels van de malikitische rechtsschool, die vrouwen 
verhinderen deel te nemen aan begrafenisrituelen, maar veeleer 
lokale religieuze en culturele opvattingen waardoor vrouwen 
gedwarsboomd worden. Ilhame vatte dit alles heel duidelĳ k 
samen:

Het verbod op de aanwezigheid van vrouwen bĳ  begrafenissen 
en bĳ  de rituelen heeft niks te maken met halal of haram, of 
met de islam. Het is gewoon traditie en cultuur. Ik wil dat 
niet, traditie en cultuur volgen; ik wil weten wat de islam zegt 
hierover en dat zal ik dan volgen. En als in de islam vrouwen 
van andere stromingen wel erbĳ  mogen zĳ n, waarom ik dan 
niet? Zĳ  zĳ n toch gewoon net als ik moslim? Soms vind ik 
regels binnen andere gemeenschappen gewoon logischer 
en beter dan wat ik heb meegekregen uit de Marokkaanse 
gemeenschap. Dus ik volg vaak wat mĳ  uitkomt, of dat nou 
sji’ietische, hanafĳ i, shafĳ i’i of ahmadiyya regels zĳ n. Het is 
allemaal islam.
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Conclusie

Ondanks dat de malikitische rechtsschool waartoe Marok-
kaanse moslims in het algemeen behoren in bepaalde opzichten 
ruimdenkender lĳ kt te zĳ n op het punt van de participatie van 
vrouwen bĳ  begrafenissen, is het in de praktĳ k allerminst 
vanzelfsprekend dat Marokkaanse vrouwen aanwezig zĳ n bĳ  
begrafenisrituelen. Dat geldt zowel voor Marokkaanse vrouwen 
in Nederland als in Marokko. Marokkaans-Nederlandse vrouwen 
lĳ ken zich steeds sterker bewust te worden van hun religieuze 
rechten met betrekking tot participatie in begrafenisrituelen. Dit 
bewustzĳ n werd bĳ  de vrouwen wier verhalen ik hier besprak 
vaak aangewakkerd door pĳ nlĳ ke persoonlĳ ke ervaringen van 
uitsluiting bĳ  een begrafenis van hun naasten.

Zoals uit hun verhalen naar voren komt, kozen mĳ n gespreks-
partners, ondanks de afkeuring van de imam of hun familie, er 
toch voor om aanwezigheid af te dwingen, hoewel de manier 
waarop en de mate waarin zĳ  dat deden verschilde, afhankelĳ k 
van de machtsrelaties en specifĳieke familieverhoudingen waarvan 
zĳ  deel uitmaakten en het doel dat zĳ  wilden bereiken.

Een van de meest interessante redenen voor deze veranderende 
houding in participatie bĳ  begrafenissen kan herleid worden tot 
hetgeen ik de ‘versmelting van denominale ideeën’ heb genoemd. 
Het contact dat Nederlands-Marokkaanse moslims in Nederland 
hebben met moslims van andere denominaties, bracht hen tot 
andere inzichten met betrekking tot hun eigen wensen en rechten 
ten aanzien van hun rol bĳ  begrafenissen. Mouna, Ilhame en 
Najia verwezen heel specifĳ iek naar de zienswĳ zen vanuit andere 
denominaties en hoe zĳ  die regels zich ook eigen hebben willen 
maken.

Een tweede factor die van invloed is op de tendens dat vrouwen 
sterker hun religieuze rechten gaan claimen, is de grotere toegang 
die zĳ  in verhouding tot hun veelal laaggeschoolde ouders hebben 
tot religieuze kennis. Dit stelt hen in staat adequater onderscheid 
te maken tussen wat de religieuze regels voorschrĳ ven en wat 
lokale religieuze en culturele gebruiken zĳ n ten aanzien van 
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begrafenisrituelen en op die manier ruimte te creëren voor wat 
zĳ  zelf belangrĳ k vinden in het afscheid nemen van dierbare 
overledenen. Ook hebben zĳ  op basis van hun scholing geleerd 
enige vrĳ heid te nemen ten opzichte van de eigen rechtsschool, 
en rechtsschool overstĳ gende keuzes te maken.

Aangezien het de laatste wens van veel Marokkaanse Ne-
derlanders is om in Marokko begraven te worden, met name 
onder leden van de generatie die zelf de stap om te migreren 
gezet hebben, nemen Marokkaans-Nederlandse vrouwen hun 
veranderende visie op hun recht aan de deelname aan begrafe-
nisrituelen vervolgens ook mee naar Marokko. Een interessante 
vraag voor vervolgonderzoek is dan ook wat de implicaties zĳ n 
van deze transnationale dynamiek. Wezen de dochters van 
Marokkaanse migranten in het verleden nog weleens op de 
vrĳ heden die vrouwen in Marokko sinds het vertrek van ouders 
inmiddels genoten – vooral in de grote steden –, het lĳ kt erop 
dat zich nu ook de tegenovergestelde beweging gaat voordoen, 
waarbĳ  Marokkaans-Nederlandse vrouwen hun vrouwelĳ ke 
familieleden in Marokko bewust maken van hun religieuze 
rechten als moslimvrouw. Nader onderzoek in Marokko zelf 
zou bovendien kunnen uitwĳ zen in hoeverre er sprake is van 
parallelle ontwikkelingen in Nederland en Marokko volgens 
welke de veranderende positie van vrouwen als gevolg van betere 
scholing en de daarmee samenhangende toegenomen deelname 
op de arbeidsmarkt en in het publieke domein implicaties heeft 
voor het opeisen van religieuze rechten.

Een belangrĳ k gegeven in dit kader is dat de families van de 
vrouwen wier verhalen ik hier gepresenteerd heb allen afkomstig 
zĳ n uit rurale gebieden in Marokko, waar lokale tradities en lokale 
normen over het algemeen sterker worden nageleefd dan in de 
grotere steden, waar vrouwenemancipatie sterker is ontwikkeld. 
Zo waren er in 2015 bĳ  de begrafenis van Marokko’s beroemdste 
feministe Fatima Mernissi in Rabat honderden vrouwen aanwezig 
bĳ  het begrafenisgebed en werd haar kist zelfs gedragen door 
vrouwen en mannen.
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11 Feminisme versus 
neoliberalisme
Stemmen van Marokkaanse en Marokkaans-
Nederlandse vrouwen

Karen Vintges

Volgens Nancy Fraser is het feminisme vandaag de dag ingelĳ fd 
door een neoliberale vrĳ emarkteconomie die nieuwe vormen 
van ongelĳ kheid met zich meebrengt, namelĳ k die tussen de 
winnaars en verliezers van een mondiale ratrace. In een baan-
brekend artikel, getiteld ‘How Feminism Became Capitalism’s 
Handmaiden – and How to Reclaim It’ (Fraser, 2013) stelt zĳ  dat 
het feminisme startte als een maatschappĳ kritische beweging die 
maatschappelĳ ke solidariteit, rechtvaardigheid en vrĳ heid – in 
de vorm van basisdemocratie – vooropstelde. Maar feminisme 
vandaag de dag is volgens Fraser verworden tot een programma 
dat alle nadruk legt op de ontwikkeling van vrouwen tot een 
autonoom individu dat persoonlĳ k succes en zelfrealisatie na-
streeft – met als hoogste ideaal het vrouwelĳ ke ondernemerschap.

Dit neoliberale type feminisme wordt wereldwĳ d gepro-
pageerd en doorgevoerd door staten om zo het type burger 
te creëren dat kan meedoen aan de ratrace van de mondiale 
markteconomie, zo stelt ook Aihwa Ong in haar studie Neoliber-
alism as Exception (2006). Als voorbeeld haalt zĳ  Maleisië aan, 
waar de overheid een ‘gematigde islam’ probeert te installeren, 
onder meer door de subsidiëring van de moslim-feministische 
beweging Sisters in Islam. Ong beschouwt deze beweging als 
een uitvloeisel van de neoliberale politiek van de staat. Zĳ  voegt 
eraan toe dat ook de recente feministische overwinningen in 
Marokko, met name de hervorming van de familiewet in 2004, 
samenhangen met de neoliberale politiek van de Marokkaanse 
staat (zie Ong, 2006: p. 51).
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Ook Zakia Salime (2007) beargumenteert dat de Marokkaanse 
staat gender gebruikt ‘om zichzelf te positioneren als een moderne 
speler op het internationale veld’ en een neoliberale agenda door 
te voeren (Salime, 2007: p. 20). Francesco Cavatorta en Emanuela 
Dalmasso (2009) gaan eveneens in op deze samenhang: volgens 
hen is Marokko een voorbeeld van landen waar de overheid 
vrouwenrechten bevordert, terwĳ l politieke en maatschappelĳ ke 
tegenstanders zwaar worden onderdrukt. De centrale rol die ko-
ning Mohammed vi speelde bĳ  de herziening van de familiewet in 
2004, aanvankelĳ k vooral toegejuicht door de seculiere feministen 
in Marokko, was in feite ingegeven door een neoliberale agenda, 
zo stellen zĳ . ‘De koning en zĳ n entourage hadden een in het 
oog lopende hervorming nodig voor internationale doeleinden 
en om de binnenlandse ontwikkelingsagenda te rechtvaardigen 
die volledig verbonden was met het neoliberale economische 
project’ (Cavatorta en Dalmasso, 2009: p. 500). Doel was ook om 
‘te voldoen aan de behoeften van dat deel van de samenleving 
dat volledig geïntegreerd is in, en profĳiteert van de invoeging van 
Marokko in de mondiale liberale economie’ terwĳ l de overgrote 
meerderheid van de Marokkanen daarvan is uitgesloten (p. 502).

Cavatorta en Dalmasso wĳ zen in dit verband ook op de 
stichting door de Marokkaanse koning van een offfĳ iciële school 
die vrouwelĳ ke spirituele leidsters, de zogenaamde murshidat, 
vrouwelĳ ke predikers, opleidt. Volgens hen is niet alleen het 
seculiere maar ook het ‘islamitisch feminisme’ in Marokko on-
derdeel en voertuig van een neoliberale staatspolitiek. Feminisme 
in Marokko zou met andere woorden per defĳinitie een staats- en 
marktfeminisme zĳ n.

Maar is deze benadering niet te eendimensionaal? Hoe zit 
het met de ervaringen van Marokkaanse vrouwen die zelf deel-
nemen aan feministische bewegingen en organisaties? Zĳ n zĳ  
inderdaad een voertuig van neoliberaal top-down-beleid, of 
als zodanig al ‘producten’ van een neoliberaal politiek stelsel? 
Hoe verhouden de stemmen van deze vrouwen die vechten 
tegen vrouwenonderdrukking zich tot de genoemde typen van 
staats- en markt-feminisme, die vrouwen willen invoegen in een 
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mondiale vrĳ emarkteconomie? Om deze vraag te beantwoorden 
ga ik in het onderstaande eerst in op de vraag wat ‘neoliberalisme’ 
inhoudt. Vervolgens introduceer ik een aantal criteria om te 
kunnen onderscheiden wanneer er sprake is van een opgelegd 
markt- of staatsfeminisme dat een neoliberale agenda doorvoert, 
en wanneer van een kritisch feminisme dat sociale verande-
ring voorstaat gericht op sociale solidariteit. Daarna komen de 
ervaringen en perspectieven van Marokkaanse en ook die van 
Marokkaans-Nederlandse vrouwen aan bod in het licht van 
deze vraag.

Wat nou, neoliberalisme?

Het begrip neoliberalisme duikt tegenwoordig overal op, maar 
wat wordt er nou eigenlĳ k mee bedoeld? Standaard wordt onder 
neoliberalisme een minimale staat verstaan die niet intervenieert 
in de vrĳ emarkteconomie, omdat deze als autonome factor 
welvaart en sociale orde voortbrengt – mits ze met rust wordt 
gelaten.

Maar dit beeld klopt niet, zo stellen een aantal auteurs vandaag 
de dag (Brown, 2015; Foucault, 2008; Miller en Rose, 2008; Ong, 
2006). Het Amerikaanse type neoliberalisme dat zich sinds de 
jaren vĳ ftig van de vorige eeuw heeft ontwikkeld en dat zich 
meer en meer over de wereldbol verbreidt, is in feite een omvat-
tend politiek regime.1 Het kenmerkt zich in de eerste plaats door 
interventies in de economie die de marktcompetitie moeten orga-
niseren en garanderen. Er is dus geen sprake van een autonomie 
van de markt: die is maar quasi-autonoom, zo stellen genoemde 
auteurs, want steeds aangestuurd door politiek-economisch beleid 
en bestuur. Ten tweede is cruciaal voor het Amerikaanse type 
neoliberalisme dat het model van marktcompetitie ook in het 

1 Het Amerikaanse neoliberalisme werd na de Tweede Wereldoorlog geïn-
troduceerd door economen van de Chicago School, onder wie Milton Friedman, 
Friedrich von Hayek en Gary Becker. 
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maatschappelĳ ke veld wordt geïnstalleerd. Maatschappelĳ ke 
instituties, op het gebied van zorg en onderwĳ s bĳ voorbeeld, 
worden in toenemende mate georganiseerd en aangestuurd als 
waren het bedrĳ ven, om redenen van efffĳiciency en optimalisering 
van resultaten. Ook de mens wordt steeds meer in deze termen 
aangestuurd en geherdefĳ inieerd: een nieuw type mens wordt 
gevormd die als een bedrĳ f en als een ‘ondernemer van zichzelf’ 
moet (kunnen) functioneren (zie Foucault, 2008: p. 226).

Het dominante neoliberale persoonsmodel is dat van de 
homo oeconomicus die, als rationele actor – want via kosten-
batenanalyses – zĳ n eigen ‘menselĳ ke kapitaal’ zo rendabel 
mogelĳ k probeert in te zetten, of het nu gaat om de planning 
van een huwelĳ k, van criminele activiteiten of van de eigen 
consumptiepatronen.2 De nieuwe homo oecomomicus moet als 
ondernemer van zichzelf zĳ n of haar persoonlĳ k succes en geluk 
realiseren, en wordt als zodanig verantwoordelĳ k gesteld, oftewel 
‘geresponsibiliseerd’, voor het eigen welzĳ n.

Tal van managementtechnieken, uitgedacht en uitgevoerd 
door ‘experts’, sturen ons aan – of liever: ‘activeren’ ons – door ons 
zelf-technieken aan te reiken waarmee we ons eigen functioneren 
kunnen optimaliseren. Denk bĳ voorbeeld aan timemanage-
mentcursussen die worden aangeboden in het bedrĳ fsleven, of 
bĳ voorbeeld aan de bucketlists die ons worden voorgehouden 
op internet. Het gedrag van mensen wordt zo indirect gestuurd, 
namelĳ k via hun eigen investeringen en inspanningen om zich-
zelf te runnen als een succesvolle onderneming.

Volgens de genoemde auteurs is dit persoonsmodel geen 
‘ideologisch bovenbouw-verschĳ nsel’ van een economisch 
systeem, zoals marxisten dit zien, maar vormt het als zodanig 
een belangrĳ ke pĳ ler van neoliberale politieke en economische 
stelsels. Diegenen die er niet in slagen om succesvolle onderne-
mers van zichzelf te zĳ n worden tot probleem bestempeld (of zelfs 

2 Menselĳ k kapitaal is dan de som van aangeboren aanleg, uiterlĳ k, en gezond-
heid, en van verworven vaardigheden door opvoeding, opleiding, training en 
andere investeringen.
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als ziek of abnormaal), en de kloof tussen ‘winners’ en ‘losers’, 
in termen van inkomen, opleiding en kansen, groeit langs deze 
lĳ nen; binnen en ook tussen landen.

Zoals Ong laat zien in haar al genoemde studie Neolib eralism as 
Exception (2006) verspreidt het Amerikaanse type neoliberalisme 
– met haar dominante persoonsmodel van de entrepreneurial 
self – zich op zeer selectieve wĳ ze over de wereldbol. Alleen 
op bepaalde regio’s en segmenten van de bevolking worden 
beleidsmaatregelen toegepast die deelname aan de mondiale 
vrĳ emarkteconomie faciliteren en organiseren. Om die reden 
spreekt Ong van ‘neoliberalisme als uitzondering’, zoals ook de 
titel luidt van haar boek.3 Uitgesloten worden die delen van een 
land of bevolking die weinig kansrĳ k of niet bruikbaar worden 
bevonden.4 Deze analyse lĳ kt al helemaal van toepassing op 
Marokko. Zoals Koen Bogaert (2017) stelt voert de regering hier 
een economisch beleid dat voornamelĳ k gericht is op de grote 
steden en de grote agro-industrie, met een verwaarlozing van 
bepaalde regio’s en de kleinere dorpen en steden, een beleid 
dat onder meer wordt aangevochten in de recente Rif-opstand.5

3 Ong verwerpt hiermee de claim van Hardt en Negri (2000) ‘dat de economische 
globalisering een uniform wereldwĳ d arbeidsregime heeft geproduceerd’ (Ong, 
2006: p. 8). 
4 Ong (2006) analyseert met name hoe overheden in landen in Oost- en Zuidoost-
Azië daarbĳ  te werk gaan.
5 In oktober 2016 braken er protesten uit in de Noord-Marokkaande stad 
Al Hoceima na de dood van de 31-jarige visverkoper Mohcine Fikri, die in een 
vuilniswagen was gesprongen om zĳ n door de lokale politie in beslag genomen vis 
te “redden”. Het nieuws en de beelden van Mohcine’s dood verspreidden zich over 
het hele land en dezelfde avond nog gingen mannen én vrouwen de straat op uit 
protest tegen de economische en politieke onrechtvaardigheid en achterstelling 
van de Rif. De protesten hielden aan totdat alle leiders van de beweging in de 
gevangenis waren gezet. De aanwezigheid van vrouwen bĳ  deze straatprotesten in 
de Rif wordt vaak opmerkelĳ k genoemd vanwege het ‘conservatisme’ van de regio. 
Maar vrouwen vervulden ook een rol in de Rifoorlog (1920-1927), en bĳ voorbeeld 
bĳ  de opstand van 1958-1959 en de studentenprotesten van 1984. Ook in de Hirak-
protestbeweging spelen vrouwen vanaf het begin een actieve rol, binnen de Rif 
maar ook daarbuiten in de verschillende steun-comité’s in Europa, zoals het recente 
boek van Asma Aouttah laat zien. Na de arrestatie van de leider van de Hirak, 
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De moeizame verovering van het Marokkaanse hinterland 
verleidde de eerste resident-generaal Hubert Lyautey tot de 
uitspraak dat men Marokko kon onderverdelen in een nuttig 
Marokko (Maroc utile) en een nutteloos Marokko (Maroc inu-
tile). Dit beeld blĳ ft bestaan in hoofden van veel Marokkanen. 
Het idee leeft nog altĳ d – en is niet helemaal onterecht – dat de 
Marokkaanse autoriteiten vooral investeren in de kuststeden 
en in de grote agro-industrie terwĳ l ze de kleinere dorpen en 
steden negeert en verwaarloost. Sinds de jaren 2000 zien we 
dat dit gepaard gaat met een duidelĳ ke stĳ ging van het aantal 
sit-ins, marsen, stakingen, boycots, et cetera in die steden en 
dorpen die steeds minder profĳ iteren van een economisch 
beleid dat voornamelĳ k gericht is op de industrialisering 
van de kuststreek, speculatieve vastgoedontwikkeling in de 
grootsteden en de uitbouw van het toerisme in Marokko ’s 
bekendste trekpleisters (Bogaert 2017).6

Ong (2006) gaat ook met name in op het genoemde persoons-
model van het neoliberalisme: dat van de rationele actor die zĳ n 
‘menselĳ k kapitaal’ optimaliseert en als zodanig verantwoordelĳ k 
is voor eigen welzĳ n en succes. Het is in dit verband dat zĳ  de 
Maleisische moslim-feministische beweging Sisters in Islam 
aanwĳ st als verlengstuk van de overheid. Volgens Ong subsidi-
eert de Maleisische regering deze beweging omdat die andere 
vrouwen zou aanleren hoe een autonoom individu te zĳ n dat 
verantwoordelĳ k is voor zichzelf, en dat optimaal functioneert 
in de domeinen van gezondheid, onderwĳ s, bureaucratie en 
economie (Ong, 2006: p. 14). Feminisme wordt door de Maleisische 
staat gepropageerd om zo indirect, ‘op afstand’, de intrede te 

Nasser Zafzafĳ i, werd Nawal Benissa tot icoon van de beweging. In februari 2018 
werd Nawal door de plaatselĳ ke rechtbank tot gevangenisstraf van tien maanden 
veroordeeld. Een ander voorbeeld is de activiste Sylia of Salima Ziyani, zangeres 
en actrice, en vertolker van Amazigh-liederen. Zo vertolkte zĳ  ook een lied dat 
hulde brengt aan Mohocine Fikri. Sylia bracht maanden door in de gevangenis van 
Casablanca. Met dank aan Souad Eddouada en Khadĳ a al Mourabit.
6 Met dank aan Edien Bartels en Lenie Brouwer.
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bewerkstelligen van moslimvrouwen in het neoliberale politieke 
en economische bestel, aldus Ong (p. 35).

Ook de hierboven genoemde auteurs die het Marokkaanse fe-
minisme zien als verlengstuk van een neoliberale overheid die een 
gematigde islam prefereert, spreken over de opzet van de regering 
om vrouwen te construeren die individuele keuzen kunnen maken 
in termen van een neoliberaal persoonsmodel. Volgens Cortney 
Hughes Rinker (2013) is er sprake van een kruisbestuiving tussen 
neoliberalisme en islam in Marokko die nieuwe typen burgers 
produceert, namelĳ k het ‘moreel verantwoordelĳ ke individu 
dat op basis van informatie keuzes maakt om zĳ n eigen welzĳ n 
te verbeteren’ (Hughes Rinker, 2013: p. 108). Het propageren van 
anticonceptie door de staat is een manier om vrouwen ‘(n)oties 
van individuele keuze’ bĳ  te brengen, gecombineerd ‘met noties 
van zelf-bestuur en verantwoordelĳ kheid’ (p. 110). De neoliberale 
ontwikkelingsagenda van de overheid heeft in feite tot doel om mo-
derne vrouwen te construeren die op hun beurt moderne kinderen 
produceren, binnen de kaders van het islamitische geloof. Hughes 
Rinker spreekt van de aanwezigheid van een ‘neoliberale islam’ of 
ook van een ‘islamitisch neoliberalisme’ in Marokko. Marokkaanse 
vrouwen in Marokko zĳ n onderdeel van de neoliberale politiek van 
de overheid, zo stelt zĳ . Zĳ  internaliseren de neoliberale retorica 
en agenda, iets waar zĳ  zichzelf niet van bewust zĳ n (p. 109).

Maar hebben deze auteurs gelĳ k? Hebben de Maleisische Sisters 
in Islam het dominante neoliberale persoonsmodel overgenomen, 
representeren zĳ  inderdaad een neoliberaal staatsfeminisme? 
En geldt hetzelfde voor de vrouwen die deelnemen in heden-
daagse Marokkaanse – seculiere en islamitische – feministische 
bewegingen?

Stemmen van Marokkaanse vrouwen in verleden en 
heden

Zĳ n Marokkaanse feministische bewegingen de voertuigen 
van een neoliberaal staatsfeminisme? Verbreiden zĳ  een 
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– geïmporteerd – neoliberaal model van persoonlĳ ke ‘vrĳ -
heid’ dat eigen succes en geluk vooropstelt? Om deze vraag 
te beantwoorden vergelĳ k ik dit model met een ander model 
van persoonlĳ ke ‘vrĳ heid’ dat naar voren is gebracht door de al 
genoemde fĳilosoof Foucault. In zĳ n late werk liet hĳ  zien dat er in 
tal van culturen door de geschiedenis heen sprake is van noties 
en modellen van een persoonlĳ ke ethische vrĳ heid. Hĳ  wĳ st 
om te beginnen naar een voormoderne periode in de westerse 
geschiedenis, namelĳ k naar de Griekse en vroeg-Romeinse tĳ d. 
Specifĳ iek gaat het hem dan om een aantal fĳ ilosofĳ ische scholen 
en religieuze groeperingen die hun leden oefeningen aanboden 
om hun eigen dagelĳ ks handelen te stileren, en zo via een reeks 
van zelf-technieken een zo goed mogelĳ k persoonlĳ k ethos te 
realiseren. Die gemeenschappen bieden zo de handvatten voor 
het ontwikkelen van een persoonlĳ k ethisch levensproject dat 
tot stand komt door middel van voortdurende oefening. Omdat 
het daarbĳ  niet zonder meer gaat om het toepassen van, of 
gehoorzamen aan, een uitgebreide set van dwingende morele 
regels, maar om de realisatie van een eigen ethisch levenstraject, 
spreekt Foucault ook van ‘vrĳ heidpraktĳ ken’. Ook spiritueel-
religieuze bewegingen – zoals bĳ voorbeeld bepaalde stromingen 
van de islam en het zenboeddhisme – zĳ n volgens hem ethische 
vrĳ heidspraktĳ ken die mensen in staat stellen een persoonlĳ k 
ethische levenswĳ ze te ontwerpen (zie Vintges, 2017).

Het draait hier dus om ethische gemeenschappen, groepen of 
netwerken die relatief autonoom zĳ n ten opzichte van dwingende 
morele systemen. Zĳ  bieden zelftechnieken aan om persoonlĳ ke 
ethische levenswĳ zen te creëren, en daarbĳ  zĳ n ook ethische 
alternatieven voor mens en maatschappĳ  in het geding. Dit 
soort ethische collectieven bestaan uit vrienden en gelĳ ken 
die elkaar steunen bĳ  de ontwikkeling van een eigen ethisch 
levensproject. In het verlengde hiervan kunnen we ook femi-
nistische bewegingen als zulke collectieven aanmerken. Ook zĳ  
bieden vocabulaires, ethische oefeningen en vriendschappen, 
waardoor vrouwen een eigen ethisch levensproject kunnen 
ontwikkelen. Zĳ  doen dit in een kritiek op sociale patronen die 
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vrouwen de toegang daartoe ontzeggen, en dragen daarvoor 
alternatieven aan op sociaal, politiek en economisch niveau 
(zie Vintges, 2004; 2017).

Het ontwikkelen van een persoonlĳ k ethisch levensproject 
draait om de goede verhouding tot de medemens en is daarmee 
solidair met het welzĳ n van anderen. Het verschilt daarin es-
sentieel van een individualistisch, neoliberaal persoonsmodel 
dat eigen succes en geluk vooropstelt. Het ontwikkelen van een 
ethisch levensproject is ook alleen maar mogelĳ k met behulp van 
anderen, binnen een groep of gemeenschap of sociale beweging, 
terwĳ l het neoliberale zelf geacht wordt autonoom zĳ n of haar 
eigen levenswĳ ze te kiezen. Ten slotte is het ideaal om een 
persoonlĳ k ethisch levensproject te ontwikkelen geen westerse, 
maar een cross-culturele notie, aanwezig in tal van culturele 
en stromingen en gedaanten in heden en verleden. Zo bezien 
wordt duidelĳ k dat zich dwars door culturen heen verschillende 
typen feminisme ontwikkelen, in aansluiting namelĳ k op eigen 
culturele repertoires en voorbeelden van ethische levensprojec-
ten, waaronder die van vrouwen in verleden en heden (voor een 
bespreking van die voorbeelden zie Vintges, 2017).

Ong (2006) neemt het begrip ‘ethische zelf-praktĳ ken’ van 
Foucault op in haar studie. Maar volgens haar zĳ n de ethische 
zelfpraktĳ ken van de feministische beweging Sisters in Islam 
volledig verbonden met de neoliberale bestuurstechnieken van 
de Maleisische staat, zozeer zelfs dat deze beweging optreedt als 
‘surrogaat’ voor de regering (Ong, 2006: p. 36). Maar Ong miskent 
hiermee de mate waarin de Maleisische Sisters in Islam opereert 
als relatief autonoom collectief. De beweging houdt afstand tot, 
en wordt scherp bekritiseerd door (neo)liberale groepen, door 
haar verdediging van een ‘conservatieve’ religieuze stroming. 
Maar zĳ  houdt ook afstand tot, en wordt ook scherp bekritiseerd 
door de belangrĳ kste moslimorganisaties van Maleisië. De Sisters 
in Islam en de internationale tak ervan, de beweging Musawah, 
zĳ n als organisaties relatief onafhankelĳ k van de traditionele 
machtscentra van de islam enerzĳ ds en die van een globaliserend 
neoliberalisme anderzĳ ds. De deelnemers organiseren zich in 
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netwerken en politieke platforms, vormen studiegroepen om 
gezamenlĳ k de Koran te bestuderen, en oefenen zich met we-
derzĳ dse ondersteuning – door middel van zelf-technieken – om 
een persoonlĳ k ethisch levensproject te ontwikkelen en vorm 
te geven. Ook in Marokko organiseren moslimfeministen zich 
op soortgelĳ ke wĳ ze, in netwerken en politieke platforms, en 
met dezelfde doelen (voor een overzicht zie de hoofdstukken 
van Moha Ennaji en Fatima Sadiqi en van Merieme Yafout in 
deze bundel).

Moslimfeministen maken daarbĳ  gebruik van het werk van 
auteurs als Leila Ahmed, Asma Barlas, Amina Wadud en Ziba 
Mir-Hosseini. Deze auteurs claimen het recht van vrouwen om 
de Koran te bestuderen en interpreteren, tegenover claims dat 
alleen de ulama, religieuze geleerden, daar recht op hebben.7 
Zĳ  wĳ zen op de egalitaire Spirit van de Koran en belichten dat 
vrouwen in de Koran op gelĳ ke voet met mannen als gelovigen 
worden aangesproken.

Moslimfeministen laten zich ook inspireren door talloze 
voorbeelden van vrouwen uit de geschiedenis van de islamitische 
wereld, waaronder bĳ voorbeeld vrouwelĳ ke soefĳ iheiligen in 
Marokko, die niet alleen als spirituele leiders van mannen en 
vrouwen fungeerden maar soms ook als leiders van hun stam 
optraden, zoals Aziza Ouguir laat zien in haar hoofdstuk in deze 
bundel.

Andere studies laten zien dat vrouwen in de geschiedenis 
van de islam persoonlĳ ke ethische levensprojecten ontwik-
kelden als dichters, geleerden en geestelĳ ke of politieke leiders. 
Ahmed (1989) stelt naar aanleiding van het leven van de spiritueel 
leidster Rabia al Adawiyya dat moslimvrouwen het niet nodig 
hebben om concepten uit het westen in te voeren, omdat ‘de 
overtuigingen waarop het feminisme berust onderdeel uitmaken 

7 In een debat met moslim-denker Tariq Ramadan in Rotterdam in juni 2008 
verdedigde Barlas het recht van moderne moslimvrouwen om de islam onder elkaar 
te bestuderen en te interpreteren, terwĳ l Ramadan benadrukte dat de ulama het 
alleenrecht hebben op de interpretatie van de Koran.
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van de islamitische beschaving zelf (net zoals zĳ  al onderdeel 
uitmaken van de westerse beschaving voor de ontwikkeling van 
het politieke idioom van de democratie)’ (Ahmed, 1989: p. 144; 
zie ook Ahmed 1992). Volgens alle genoemde auteurs bevatten 
hedendaagse typen islamitisch feminisme, waaronder die in 
Marokko, modellen van persoonlĳ ke ethische vrĳ heid die terug-
gaan op het culturele erfgoed van de islamitische wereld zelf; het 
gaat daarbĳ  om solidaire persoonsmodellen die niet te reduceren 
zĳ n tot neoliberale persoonsmodellen of praktĳ ken.

De andere hoofdstroming van Marokkaans feminisme, 
namelĳ k het Marokkaanse seculiere feminisme dat ontstond 
in de nationalistische onafhankelĳ kheidsstrĳ d, gaat eveneens 
terug op een solidair persoonsmodel, geworteld als het is in een 
marxistisch en anti-imperialistisch discours (zie het hoofdstuk 
van Ennaji en Sadiqi in deze bundel). Dit geldt al helemaal 
voor het werk van de pionier van de feministische beweging in 
Marokko, Fatima Mernissi, wier kritisch feministe aanvankelĳ k 
marxistisch en later islamitisch in oriëntatie was, zoals Raja 
Rhouni laat zien in haar hoofdstuk in deze bundel.8

Als feminisme in feite een cross-cultureel, ethisch persoons-
model bevat, en niet samenvalt met een westers individualistisch 
persoonsmodel van ‘vrĳ heid’ als autonomie, kunnen we ten 
eerste concluderen dat feminisme op zichzelf niet bestempeld 
kan worden als bĳ product van een mondiaal neoliberalisme. De 
diverse stromingen van feminisme in Marokko waren in aanleg 
gebaseerd op een solidair persoonsmodel. Een benadering in 
termen van persoonsmodellen biedt ons bovendien handvatten 
om de vraag te beantwoorden of de feministische stemmen in Ma-
rokko vandaag de dag hun kritisch potentieel hebben behouden, 
of opereren als verlengstuk van een neoliberale staat. Concrete 
vergelĳ kingen van de aangeboden persoonsmodellen kunnen 
verduidelĳ ken wanneer en waar een kritisch-ethisch feminisme 
omslaat in een neoliberaal ‘feminisme’, dat steunt op de pĳ ler van 

8 Voor een uitgebreidere bespreking van het werk van hedendaagse moslimfe-
ministen zie Vintges, 2017, hoofdstuk 3.
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een geresponsibiliseerd autonoom zelf dat als ondernemer van 
zichzelf fungeert. En vice versa kan zo duidelĳ k worden wanneer 
en waar een van bovenaf ingevoerd staatsfeminisme wel degelĳ k 
bĳ draagt aan de kritisch ethische capaciteiten van vrouwen, in 
samenhang met hun eigen culturele bronnen en repertoires.

Het hoofdstuk van Souad Eddouada in deze bundel, getiteld 
‘Vrouwen en de politiek van hervormingen in Marokko’, laat 
concreet zien hoe de import van het internationaal gangbare 
type staatsfeminisme dat geënt is op een individualistisch per-
soonsmodel, in de jaren negentig van de vorige eeuw niet altĳ d 
in het voordeel uitpakte van Marokkaanse vrouwen, onder meer 
inzake kwesties van voortplanting en hun deelname aan de 
economie (zie ook Eddouada en Pepicelli, 2010). Zo staat een be-
nadering van voortplanting in termen van verantwoordelĳ kheid 
en controle over het eigen lichaam voor veel vrouwen haaks op 
hun belang bĳ  (het investeren in) kinderen, en is een benadering 
in termen van vrouwenrechten totaal niet behulpzaam voor 
vrouwen op het platteland die afhankelĳ k zĳ n van de bewerking 
van land waar zĳ  offfĳ icieel geen ‘recht’ op hebben. Een andere, 
bottom-up-strategie is nodig, waarin vrouwen vanuit hun eigen 
culturele context worden ondersteund, in een samengaan van 
identiteits- en economische politiek (zie ook het hoofdstuk van 
Touhtou in deze bundel).

Dit geldt ook voor vrouwen en meisjes van Marokkaanse 
achtergrond in Nederland. Ik ga hier tot slot in op de ervaringen 
en stemmen van Marokkaans-Nederlandse vrouwen.

Stemmen van Marokkaans-Nederlandse vrouwen

De stemmen van Marokkaans-Nederlandse vrouwen zĳ n divers. 
Het moslimfeminisme is in Nederland nog niet erg bekend, en dit 
geldt ook voor andere landen in West-Europa, waar niet-moslims 
er vrĳ wel standaard van uitgaan dat de islam per definitie 
onderdrukkend is voor vrouwen. Beelden van de moslima als 
slachtofffer van een onderdrukkende cultuur, en van de islam 
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als een inherent gewelddadige religie, komen veelvuldig naar 
voren in de media; ook in de Nederlandse media is dat nog vaak 
het geval (zie Meuzelaar, 2014). Veel moslima’s in West-Europa 
wantrouwen elke vorm van ‘feminisme’, omdat zĳ  dit ervaren 
als onderdeel van een vĳ andig maatschappelĳ k klimaat dat 
aanstuurt op hun assimilatie (in contrast tot een integratie met 
behoud van eigen identiteit). Zĳ  identifĳ iceren zich voornamelĳ k 
als moslim, eerder dan als moslimvrouw.

Sociologen Willem Schinkel en Friso van Houdt (2010) stellen 
dat Nederland momenteel het meest ‘ge-neoliberaliseerde’ land 
is van Europa. Nederland liep voorop in het afbreken van de 
verzorgingsstaat en in de verkondiging van het einde van het 
multiculturalisme (zie Schinkel en Van Houdt, 2010: p. 697; zie 
ook Joppke, 2007). De bevolking wordt in toenemende mate 
gereguleerd als ‘ondernemers van zichzelf’ (zie boven), dat wil 
zeggen als personen die verantwoordelĳ k zĳ n voor hun eigen suc-
ces of falen. De overheid zet ‘activeringsprogramma’s’ in – zoals 
cursussen voor de verbetering van sollicitatievaardigheden en het 
vergroten van arbeidsinzetbaarheid – en kort op de uitkeringen 
van ieder die niet actief naar werk zoekt of zĳ n vaardigheden 
vergroot. Beide maatregelen zorgen ervoor dat werkloosheid 
wordt bestempeld als een individuele tekortkoming, terwĳ l 
sociologisch onderzoek laat zien dat migranten van alle generaties 
worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt.

In termen van Schinkel en Van Houdt (2010) hebben we in 
Nederland nu te maken met een ‘communitaristische’ vorm 
van neoliberalisme: ieder die er niet in slaagt een succesvol 
ondernemer van zichzelf te zĳ n, wordt gezien als een verliezer 
die niet behoort tot de community oftewel ‘de gemeenschap’ 
van Nederlanders.

De afstand tussen winnaars en verliezers wordt hiermee 
steeds groter in onder meer de domeinen van werk, onderwĳ s, 
en gezondheidszorg. De dominantie van het persoonsmodel van 
de ‘ondernemer van zichzelf’ in het schoolsysteem en de gezond-
heidszorg laat zien dat de neoliberale benadering, die mensen 
totaal verantwoordelĳ k maakt voor zichzelf, extra nadelig is voor 
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migrantengroepen. Vaardigheden als planning, coördinatie, zelf- en 
tĳ dmanagement, en het maken van kosten-batenanalyses, zĳ n 
onmisbaar in het huidige onderwĳ s. Jongens zĳ n vaak degenen die 
hiertegen rebelleren. Het is tegenwoordig gangbaar in Nederland 
om te spreken in termen van een ‘jongensprobleem’, dat veroorzaakt 
zou zĳ n door een feminisering van het onderwĳ s: er wordt gezegd 
dat jongens zich niet kunnen identifĳ iceren met de overwegend 
vrouwelĳ k leerkrachten die feminiene waarden propageren. Maar 
het kernprobleem is niet de ‘feminisering’ van scholen, maar het feit 
dat jongens en meisjes onderworpen worden aan een neoliberaal 
type schoolsysteem en dat meisjes door hun opvoeding daar beter 
voor toegerust zĳ n. Braaf opgevoede meisjes zĳ n in staat om de ge-
noemde zelfregulerende ‘vaardigheden’ toe te passen en rebelleren 
over het algemeen minder hiertegen dan jongens, en vrouwelĳ ke 
leerkrachten passen soms al te graag en netjes alle regelgeving toe.

Doordat het schoolsysteem de genoemde vaardigheden 
van kinderen (over)vraagt, krĳ gen vooral kinderen van ou-
ders die niet kunnen helpen met het plannen en maken van 
huiswerk geen eerlĳ ke kansen. Daarnaast worden de kansen 
van migrantenkinderen op negatieve wĳ ze beïnvloed door een 
toename van segregatie van scholen, die vooral in de grote steden 
gaande is. Waar middelbare scholen voorheen verschillende 
opleidingsniveaus aanboden, is er een tweedeling ontstaan 
tussen vmbo-scholen enerzĳ ds en havo en vwo-opleidingen 
anderzĳ ds, waarvan de categorale gymnasia zich weer hebben 
afgescheiden. De directeur van de enige resterende brede scho-
lengemeenschap in Amsterdam moet zich dagelĳ ks verdedigen 
tegenover bestuursleden, ouders en stafleden die de havo en het 
vwo willen afsplitsen van de andere niveaus van haar school. 
Een andere Amsterdamse middelbare school veranderde zĳ n 
vmbo-tl-afdeling in een kunstopleiding om zo te voorkomen dat 
migrantenjeugd uit de lagere klasse zich zou kunnen inschrĳ ven.

Er zĳ n Nederlands-Marokkaanse en Nederlands-Turkse jonge-
ren die de vormen van discriminatie in het schoolsysteem weten 
te compenseren door de zogeheten ‘lange route’ te nemen, en die 
zo stapje voor stapje, via de verschillende onderwĳ sniveaus, het 
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hoger onderwĳ s bereiken (Crul, 2008). Maar terwĳ l een groeiend 
aantal kinderen van moslimmigranten – vooral Marokkaanse 
meisjes – het hoger onderwĳ s binnenkomt, wordt de meerderheid 
nog verwezen naar lagere typen onderwĳ s. Vooral Nederlands-
Marokkaanse jongens zetten zich af tegen het trechtervormige 
neoliberale schoolsysteem, en verlaten de school dan voortĳ dig, 
om de dominante neoliberale boodschap op andere wĳ ze te volgen, 
door het najagen van persoonlĳ k succes via criminele activiteiten.9

Een gelĳ ksoortig neoliberaal programma van ‘responsibi-
lisering’, oftewel van het verantwoordelĳ k stellen voor eigen 
succes of falen, heeft ook zĳ n intrede gedaan in de Nederlandse 
gezondheidszorg. Van ongeveer 30% van de bevolking – veelal 
laag-geletterden – wordt gezegd dat zĳ  beschikken over ‘geringe 
gezondheidsvaardigheden’, wat betekent dat zĳ  niet de capaci-
teiten hebben om informatie over hun gezondheid te vergaren, 
te begrĳ pen en toe te passen.

Van artsen wordt verwacht dat zĳ  de zelfredzaamheid van 
deze groepen vergroten waardoor deze bekwamer worden in 
preventie en ‘zelfmanagement’. Wanneer de leden van deze 
groepen meer bedreven raken in het monitoren van de eigen 
gezondheid wordt de gezondheidszorg efffĳ iciënter en goedkoper. 
Hun ‘geringe gezondheidsvaardigheden’ zĳ n slechts een van 
de vele ‘tekortkomingen’ van al deze mensen, die niet voldoen 
aan het persoonsmodel van de zelfredzame entrepreneur: het 
succesvolle individu dat zichzelf en zĳ n leven als geslaagde 
onderneming kan runnen en laten renderen.

Een ander voorbeeld is het burgerschapsexamen voor nieuwe 
immigranten. Willen zĳ  deze toets succesvol afleggen, dan moe-
ten zĳ  zelf een aantal kostbare, en bureaucratisch ingewikkelde 
stappen nemen. Deze procedure vooronderstelt op zichzelf al de 

9 Volgens Bovenkerk (2014) zĳ n de criminaliteitscĳ fers onder Nederlands-
Marokkaanse jongens hoger dan in andere Europese staten als gevolg van de 
afwezigheid van een positieve vaderfĳ iguur (hun vaders waren veelal in de bĳ stand 
terecht gekomen sinds de economische crisis in de jaren tachtig). Hun gedrag lĳ kt 
echter ook gerelateerd te zĳ n aan het Nederlandse ‘jongensprobleem’. Met dank 
aan Fatima Ballah.
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aanwezigheid van een aantal complexe ‘vaardigheden’ waarmee 
bepaalde groepen zoals getraumatiseerde vluchtelingen, analfa-
beten, mensen in achterstandsposities en ouderen, uitgesloten 
worden van burgerschap (zie Van Oers, 2013; de Waal, 2017). 
Daarbĳ  wordt dan ook nog van immigranten verwacht dat ze 
zich met ‘Nederlandse waarden’ vereenzelvigen.10

In meer algemene termen wordt deze tendens geanalyseerd 
als de culturalisering van burgerschap, een ontwikkeling die in 
heel Europa plaatsvindt. Formeel burgerschap, met het recht 
om anders te zĳ n in cultureel en moreel opzicht, wordt in toene-
mende mate vervangen door cultureel burgerschap en dit bestaat 
vooral in het Nederland van nu uit (neo)liberale waarden en 
persoonlĳ kheidsmodellen (Schinkel en Van Houdt, 2010: p. 704).

In weerwil van de dominantie van het Nederlandse ‘neoliberaal 
communitarisme’, ontwikkelen Nederlandse moslima’s – onder 
meer van Marokkaanse huize – hun eigen tak van moslimfe-
minisme, door in gezamenlĳ ke studiegroepen bĳ een te komen 
en nieuwe wegen uit te stippelen voor henzelf. Binnen het 
neoliberale klimaat in Nederland zoals boven geschetst zĳ n 
groepen van Nederlands-Marokkaanse vrouwen en moslima’s 
zichzelf, met andere woorden, aan het uitvinden in creatieve 
vrĳ heidspraktĳ ken, waarbĳ  zĳ  niet alleen proberen hun eigen 
levenswĳ ze ethisch vorm te geven maar ook de samenleving te 
veranderen (zie de rondetafelgesprekken in het hoofdstuk van 
Roosmarĳ n van Woerden en Anna van Gelder in deze bundel).

Zoals Marjo Buitelaar laat zien in haar hoofdstuk in deze 
bundel, is het dragen van een hoofddoek daarbĳ  voor hen een 
zelf-techniek in de context van een ethische vrĳ heidspraktĳ k. 
Maar niet alleen veranderen en verschuiven moslimvrouwen in 
Nederland tradities in expliciete zin, in de vorm van het ontwikke-
len van moslimfeminismen. Anderen doen dit op meer impliciete 
wĳ ze, bĳ voorbeeld door samen in ‘zustergroepen’ de Koran te 

10 Een recent rapport over integratie eist van immigranten dat zĳ  Nederlandse 
waarden internaliseren. Zo moet bĳ voorbeeld homoseksualiteit wérkelĳ k geac-
cepteerd worden (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2014).
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bestuderen en te interpreteren (zie Batum, 2017 en Noor, 2017) en 
zo zelf religieuze kennis te ontwikkelen, of bĳ voorbeeld door als 
moslima buitenshuis te werken, of niet te trouwen. Zĳ  veranderen 
patriarchale tradities door eenvoudig hun leven te leiden, een feit 
dat door velen – ‘feministen’ incluis – over het hoofd wordt gezien.

Conclusie

Marokkaanse en Marokkaans-Nederlandse vrouwen bewegen 
zich vandaag de dag ‘aan de grenzen’ van in hun gemeenschappen 
heersende gendernormen enerzĳ ds en van dominante neoliberale 
persoonsmodellen anderzĳ ds. Velen van hen ontwikkelen nieuwe 
levenstrajecten – vaak binnen vriendschapsnetwerken of groepen 
van gelĳ kgestemden – in betrokkenheid op anderen, waarbĳ  zĳ  
streven naar een balans tussen gemeenschaps- en persoonlĳ ke 
dimensies, en naar het realiseren van ethische waarden, in plaats 
van persoonlĳ k gewin. Context-sensitieve benaderingen van 
hun creatieve stemmen zĳ n nodig, eerder dan een persisterend 
universalisme.
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 Woordenlĳ st

al-fatat het meisje
alimat (mv.) vrouwelĳ ke ulama
asbab annuzzul omstandigheden waarin de Koran zĳ n 

geopenbaard
awra intieme delen van het lichaam
azzawjia dualiteit
baraka goddelĳ ke zegening
salat al janaza begrafenisgebed
dhikr een ritueel waarin God herdacht wordt 

door het herhalen van een enkele zin of 
beweging. Kan leiden tot trance

fatwa religieuze juridische adviezen
fĳiqh religieuze jurisprudentie
fĳitna chaos
ghusl al-mayyit wassing
hadith vertelling(en) over de zegs- en handels-

wĳ zen van de Profeet
hasanat beloning voor goede daden
ĳ tihad herinterpretatie van heilige teksten
jadhb goddelĳ ke aantrekkingskracht
jahiliyya aanduiding van de tĳ d voor de openbaring 

van de Koran aan Mohammed
jellaba lang gewaad met capuchon
junun gekte
kafan lĳ kwade
kalifaat ideale islamitische staat
khushu onderworpenheid
litham gezichtssluier
malik koning
makruh afkeurenswaardig
maqasid al-sharia de doelen van de shariawetgeving
marji’iyya richtpunt
Mudawwana bundel van wetten over familierecht
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mufti geleerde die religieuze juridische adviezen 
geeft

mulk heerschappĳ 
mulk ‘ad erfelĳ ke monarchie
muqaddamat vrouwelĳ k beheerders
murid leerling
murshida (enkel-
voud) / murshidat 
(meervoud)

vrouwelĳ ke prediker(s)

nasikh kopieerder van boeken
niyya goede intentie
qudwa voorbeelden
rabita liga
ribat soefĳi-klooster
sahabiyat vrouwelĳ ke metgezellen van de Profeet
sjeik spiritueel leermeester
sharia islamitische wetgeving
shura raadpleging
sunna letterlĳ k: ‘gewoonte’ of ‘traditie’. De han-

delingen, gebruiken en uitspraken van de 
Profeet

stah dakterras
takfĳin inwikkeling
taqwa vroomheid
tawba berouw
ulama religieuze geleerden
ziyara heiligdom
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 Afkortingen

acm Amazigh Cultural Movement
adfm l’Association démocratique des femmes du 

Maroc – Democratische Bond van Vrouwen 
uit Marokko

amdh Association Marocaine des droits humains 
– Marokkaanse vereniging voor de rechten 
van de mens

ccm Centre Cinématographique Marocain – Cen-
trum voor de Marokkaanse fĳ ilm

codesa Collective of Sahrawi Defenders of Human 
Rights

cedaw Convention for the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women

gierfi Groupe International d’étude et de réflexion 
sur les femmes en Islam – Internationale 
groep voor de studie van vrouwen binnen de 
islam

ier Instance Equité et  Réconciliation – Recht-
vaardigheids- en Verzoeningscommissie

ircam Institut Royal de la Culture Amazigh – Ko-
ninklĳ k instituut voor de Tamazight Cultuur

mur Mouvement de l’Unifĳication et de la Réforme – 
Beweging voor de  Eenwording en Hervorming 
(Marokkaanse mensenrechtenorganisatie)

oadp l’Organisation de l’Action Démocratique et 
Populaire – de Organisatie van Democratische 
Volksactie

panifd Plan d’intégration de la femme au dévelop-
pement – nationaal Plan voor de integratie 
van de vrouw in de ontwikkeling

pjd Parti de la Justice et du Développement – 
Partĳ  voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling
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psu Parti Socialist Unifĳ ié – Verenigde Socialisti-
sche Partĳ 

uaf l’Union de l’Action Féminine – Unie van Actie 
van de Vrouw

unem Union National des Étudiants Marocains – 
Nationale unie van Marokkaanse studenten
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