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ABSTRACT 

In deze paper wordt aan de hand van een interpretatieve inhoudsanalyse van het Marokkaanse literaire 

veld een licht geworpen op de huidige identiteitsbeleving in Marokko. Voor dit onderzoek worden twee 

Marokkaanse groepen geanalyseerd die niet altijd als gelijken werden aanzien: Berbers en homo’s. De 

Marokkaanse overheid brengt een fragmentarisch en contradictoir beeld over, wat de oorzaak is van het 

irreële imago dat van ‘de’ Marokkaan wordt gepresenteerd. Dit levert spanningen en conflicten op. Lange 

tijd ijverde de staat ervoor om het land een unitair Arabisch en islamitisch karakter aan te meten, waarbij 

de Berbers en hun geschiedenis werden verdoezeld. Ook homoseksualiteit is strafbaar en is 

maatschappelijk niet aanvaard, mede omdat homo’s niet behoren tot het uniforme plaatje. De 

Marokkaanse werkelijkheid wordt in dit onderzoek vertolkt door de literatuur. Literaire fragmenten uit 

verschillende genres worden geanalyseerd, waarbij terugkerende of opvallende thema’s en motieven een 

licht werpen op de identiteit van de doelgroepen.  Het onderzoek wijst uit dat op het vlak van aanvaarding 

van identiteit homo’s en Berbers heel wat aspecten gemeen hebben. Zo speelt de zoektocht naar 

erkenning, maar ook de onderdrukking een belangrijke rol voor de identiteit van beide groepen. Hun 

zelfbeeld wordt hierdoor ook vaak negatief beïnvloed. Religie is voor Berbers een belangrijk aspect van 

hun identiteit, dikwijls wordt religie echter geïnstrumentaliseerd ten nadele van homo’s. Voor Berbers 

verloopt de uiting van identiteit en hun positionering in de maatschappij vlotter dan voor homo’s. 

Daarnaast worden beide groepen voornamelijk met de staat geconfronteerd, terwijl er van een dichotomie 

tussen bepaalde mensen of bevolkingsgroepen minder sprake is. Toch kunnen we concluderen dat het tij 

aan het keren is, homo’s en Berbers zijn strijdvaardig en willen opkomen voor hun rechten. Ook de 

recente grondwetswijziging zorgt voor hoop op verandering.  
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1 INLEIDING 

1.1 Proloog 

‘Dé Marokkaan’ bestaat niet. Wel bestaat de Marokkaanse samenleving uit een veelheid 

aan mensen met de Marokkaanse identiteit. Dit kunnen Arabieren zijn, maar ook 

Berbers, homo’s, minderheden zoals joden, enzovoort. Ook groepen, onderscheiden op 

basis van sociale sociale status of scholingsgraad, behoren hiertoe. Zowel rijke mensen 

die hoger onderwijs genoten, als armere personen die nooit naar school gingen en 

ongeletterd zijn, maken deel uit van de Marokkaanse samenleving. Zowel vrouwen als 

mannen zijn lid van deze groep, en zowel jong als oud, al staan jongeren er bekend voor 

intensiever met identiteitsbeleving bezig te zijn dan anderen. Zowel mensen die in 

Marokko wonen, als emigranten kunnen Marokkaan zijn. Voor dit onderzoek heb ik 

gekozen om twee deelgroepen van de Marokkaanse samenleving onder de loep te nemen: 

Berbers en homo’s. De keuze voor deze twee groepen was niet zo evident. Mijn interesse 

was al langer blijven steken op de Berberkwestie, deze ‘mensen zonder geschiedenis’, zo 

destijds genoemd door Wolf (1832, in: Hoffman 2008), intrigeerden me. Nadien koos ik 

ervoor om homo’s in Marokko te bestuderen, maar die keuze kwam er niet vanzelf. Mijn 

eerste gedachte was dat er vast niet veel over te onderzoeken viel. Toen ik echter de 

homokwestie in Marokko van naderbij bekeek, raakte ik geïntrigeerd door het 

onderwerp. De situatie van homo’s in Marokko leek me een bijzonder interessante case, 

en dat was het ook. Zo trokken enkele recente gebeurtenissen omtrent homo’s mijn 

aandacht, zoals een homohuwelijk in Ksar-el-Kebir dat voor heel wat heisa zorgde (cf. 

infra). Zowel Berbers als homo’s hebben het niet altijd gemakkelijk gehad om hun 

identiteit zonder problemen te kunnen uiten, en vooral hun huidige identiteit en situatie 

wil ik in dit onderzoek weergeven.  

Onder het bestuur van koning Hassan II die van  van 1961 tot 1999 regeerde, speelde de 

participatie van het maatschappelijk middenveld voor het eerst een belangrijkere rol, en 

de Marokkaanse bevolking werd steeds meer betrokken in de nationale besluitvorming. 

Een aanzienlijke verschuiving in de demografie versterkte voordien al het 

maatschappelijk middenveld, en de generalisering van onderwijs begon pas na de 

Onafhankelijkheid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Algerije en Tunesië. De 

plattelandsvlucht nam alleen maar toe in jaren van extreme droogte, waardoor de 

urbanisering van het land hoogtij vierde. Toch verspreidde er zich tijdens Hassan II’s 

termijn een angst waardoor bepaalde onderwerpen gemeden werden in publieke 

plaatsen. Onder het huidige regime van zijn zoon Mohamed VI begon daar verandering 

in te komen. De veranderingen gingen echter te traag. De komst van de Arabische 

revolutie die zich in Marokko uitte onder de 20-Februaribeweging heeft het proces van 

verandering versneld.  

1.2 Probleemstelling 

Allereerst moet erop gewezen worden dat identiteit veelvuldig is: ze bestaat uit diverse 

elementen en is nooit bewegingloos. Wanneer mensen zich ‘de’ Marokkaan voor de geest 

halen, wordt vaak het clichébeeld van de typische Marokkaan geschetst: een echte 

Arabier die ervan houdt om verse muntthee te slurpen, is getrouwd, met mogelijks meer 

dan één vrouw, hij heeft  veel kinderen, is een harde werker, hecht veel belang aan 
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familiale waarden, drinkt geen alcohol, enzovoort. De cliché-Marokkaan is met andere 

woorden heteroseksueel en Arabisch.  

Nochtans bestaat de Marokkaanse identiteit uit meerdere facetten dan dit eenzijdige 

portret laat uitschijnen. Daarom buigen we ons over twee Marokkaanse groepen 

waarmee minder rekening wordt gehouden, wanneer men denkt aan de nationale 

identiteit van Marokko. Het eerste en meteen ook omvangrijkste deel van deze scriptie 

gaat over de Berberse identiteit. Daarnaast bestuderen we ook de identiteit van 

Marokkaanse mannen die homo zijn. Deze twee groepen maken uiteraard deel uit van de 

Marokkaanse identiteit. Maar al te vaak worden ze vergeten. Beide groepen zijn ietwat 

verstoken van de beeldvorming over Marokkanen.  

Berberidentiteit: probleemstelling   

De regering (wat ook het koningshuis impliceert) ijverde er lange tijd voor om het land 

een Arabisch en islamitisch karakter aan te meten. Hiermee wilden ze de eenheid van 

het land onderstrepen. Heel wat Marokkanen zijn echter geen Arabieren, maar wel 

Berbers. De Berberse politieke partij (Parti Démocratique Amazigh Marocain (PDAM)) 

beweert zelfs dat door alle onderlinge huwelijken in de voorbije eeuwen álle Marokkanen 

Berbers bloed zouden hebben, waardoor er volgens hen ‘geen echte Arabieren zijn in 

Marokko’ (Willis 2008, 237). Hoewel er volgens Willis geen officiële cijfers zouden 

bestaan, zou zo’n 40 procent van de Marokkaanse bevolking een van de Berbertalen 

spreken, en het is deze groep die ik wil onderzoeken.  

De Marokkaanse werkelijkheid wordt in dit onderzoek vertolkt door de literatuur. Wat 

het literaire veld betreft, vormen de Berbers voor Marokkaanse schrijvers en 

geschiedschrijvers met een Arabisch origine slechts een onderdeel van de Arabische en 

islamitische bevolking. Op die manier doen ze de Berberse geschiedenis en cultuur 

opgaan in de Arabo-islamcultuur. Dat is vooral het geval bij pan-Arabische auteurs, 

zoals Allal Elfassi, Abdelkrim Ghallab, Layla Abou Zaid, Abdelmajid Benjelloun, 

enzovoort, dat schrijft de Marokkaanse schrijver Mohamed Nedali (2011). Zo volgt ook 

het Marokkaanse politieke systeem deze visie van de pan-Arabieren, die al eeuwen een 

hardnekkige strijd voerde om de geschiedenis van de Berbers te verdoezelen, of zelfs te 

verdraaien  (Nedali 2011).  

Er gaan stemmen op dat de huidige revival van de Berberse politieke kwestie 

aangewakkerd werd door staten in het Westen, met Frankrijk op kop. Het doel zou zijn 

om de nationale eenheid te verzwakken. Heel wat van de uitgeweken Marokkanen in 

Europa zijn dan ook oorspronkelijk berberstalig, en veel vooraanstaande Amazigh-

activisten wonen in Europa. Volgens sommigen zou het verzet tegen de onderdrukking 

meegefinancierd worden door het Westen. Een tegengestelde visie is dat het historische 

beeld van de Arabo-Berberse harmonie op zich een mythe is. De Berberse cultuur zou al 

eeuwen geleden neergesabeld zijn door Arabische onderdrukking (Willis 2008). Deze 

twee visies moeten we nuanceren. Immers, de onderliggende betekenis van de 

‘berberkwestie’ is altijd al geëvolueerd doorheen de tijd, en vaak wordt deze beïnvloed 

door het beleid dat wordt gevoerd ten opzichte van hen. Het is niet de kernzaak te weten 

of er een feitelijke oppositie bestaat tussen Arabieren en Berbers, maar wel over hoe zij 
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dat zelf ervaren en hoe ze over elkaar denken. Dit wil ik vooral vanuit het gezichtspunt 

van Berbers dit onderzoeken, vergezeld van een studie naar de aspecten van de Berberse 

identiteit. 

Homoseksualiteit in Marokko: probleemstelling 

Homoseksuelen in Marokko, het is een groep waar weinig plaats voor is in de 

Marokkaanse maatschappij, zoals we in dit onderzoek zullen zien. De reguliere 

Marokkaan is heteroseksueel, holebi’s passen niet in het Marokkaanse huisvaderplaatje. 

Het ligt er niet voor de hand om homoseksualiteit publiekelijk te maken als deel van je 

eigen identiteit. Zo worden veel Marokkaanse homo’s geregeld geconfronteerd met 

verbaal agressief gedrag.  

Zelfs in de Arabische spreektaal bestaan er geen geschikte woorden voor ‘homo’ zonder 

pejoratief te zijn, in het beste geval gebruikt men de term ‘mithly’. Daarom wordt er 

teruggegrepen naar franse uitdrukkingen die nog steeds eufemistisch zijn: ‘On dira alors 

: "Il est comme ça", "il marche" ou encore "il est du domaine"’ (Telquel 120). 

Ook in de hedendaagse literatuur is er weinig ruimte voor homo’s. Er ontstaat nu stilaan 

meer openheid voor homoseksualiteit in literatuur, vooral in tijdschriften zoals Telquel, 

maar deze trend is nog maar een paar jaar oud. Voor de Marokkaanse en Arabische 

homoliteratuur is de auteur Abdellah Taïa een grote pionier en ambassadeur voor 

homoseksualiteit in Marokko. Hij is de eerste schrijver die zich in de media en in zijn 

boeken als homo uitte. Dat gebeurde voor het eerst via een brief aan zijn moeder die hij 

publiceerde (cf. infra). Er zijn uiteraard nog andere homoseksuele schrijvers in Marokko, 

maar Taïa springt er met kop en schouders tussenuit. Dat is de reden waarom we in het 

(literaire) medialandschap op zoek gaan naar wat het voor hem betekent om homo te zijn 

in Marokko. Daarnaast beperken we ons niet tot wat Taïa daarover in de media 

verklaart, maar onderzoeken we ook andere stemmen. Zo kijken we ook naar hoe het is 

en wat het moeilijk maakt om homoseksueel te zijn in Marokko, wat invloed heeft op de 

identiteitsvorming van homo’s. Overigens is homoseksualiteit strafbaar in Marokko, ook 

daar zullen we in dit onderzoek even bij stil staan.  

Over homoseksualiteit onder vrouwen in Marokko is er in het literaire veld (zoals de 

romanliteratuur) erg weinig geschreven. Vandaar ook de focus op homoseksualiteit bij 

mannen, waar wel genoeg literair materiaal beschikbaar van is om er een 

literatuuronderzoek over te kunnen voeren.  

De identiteit die door de overheid wordt voorgeschoteld, strookt niet altijd met de 

Marokkaanse werkelijkheid.  Het fragmentarische en contradictoire beeld dat de 

overheid wil overbrengen, is de oorzaak van het irreële imago van ‘de’ Marokkaan dat 

wordt gepresenteerd. Het levert spanningen en conflicten op, die soms ook een politieke 

uitloper hebben, zoals we zullen zien. Zo kondigde de koning dit jaar een 

grondwetswijziging aan. Via een referendum werd deze in juli door 98 procent van de 

kiezers goedgekeurd. Dit hield een ingrijpende grondwetswijziging in, namelijk 

ondermeer de erkenning van de Berberse taal en cultuur, een belangrijk aspect van dit 

onderzoek.  
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De probleemstelling kort samengevat: als we aan de ‘Marokkaanse identiteit’ denken, 

worden berbers en homo’s maar al te vaak vergeten. Dit en heel wat andere zaken 

hebben beide groepen gemeenschappelijk. Via literatuuronderzoek wil ik hun identiteit 

belichten en een beeld schetsen van hun huidige identiteitsbeleving.  

1.3 Onderzoeksvraag 

Voor dit onderzoek wil ik me focussen op berbers en op homoseksualiteit – uitsluitend –  

in Marokko, meer bepaald op hoe homoseksuele of berberidentiteit in het literaire veld 

gerepresenteerd wordt.  

De onderzoeksvraag van deze scriptie kon impliciet al uit de probleemstelling worden 

afgeleid, ze luidt als volgt: ‘hoe wordt identiteit van onderdrukte groepen zoals homo’s en 

berbers in het Marokkaanse literaire veld weergegeven?’  

Ik focus me met andere woorden op identiteit in de Marokkaanse literatuur. Dit literaire 

veld kan heel breed worden opgevat (cf. infra: ‘methodologie’). Ook hou ik enkele 

subvragen in het achterhoofd, als richtsnoer voor een doelgerichte benadering van het 

bronmateriaal:  Hoe wordt de context belicht? Binnen welke context komt identiteit aan 

bod?  Welke personen zijn aan het woord?  Is er sprake van een positieve of negatieve 

perceptie? Zijn er evoluties waar te nemen in de verschillende teksten, of is er veeleer 

sprake van stabiliteit? Wordt iets gezegd over de toekomst van de doelgroepen?  

Er wordt enkel Marokkaanse literatuur behandeld in dit onderzoek, omdat deze 

literatuur voor mij een meerwaarde lijkt zonder dat ze beïnvloed wordt door visies van 

buitenstaanders of verwesterde schrijvers, zoals het geval is bij niet-Marokkaanse 

schrijvers, of bij Marokkaanse schrijvers die in het Westen zijn opgegroeid.  

Op basis van theoretische inzichten en praktijkgerichte voorbeelden uit de literatuur, wil 

ik aantonen waaruit de bouwstenen van hun identiteit bestaan.  Uit literatuuronderzoek 

blijkt dat de acceptatie van Berbers en homo’s in Marokko niet vlot verloopt, wat een 

eerste indicator is dat deze twee groepen aan de zijlijn van de maatschappij staan en nog 

vaak gediscrimineerd worden – de een al wat meer dan de ander.  

1.4 Methodologie 

Na een grondig literatuuronderzoek werden verschillende fragmenten geselecteerd in 

het kader van identiteit. De literaire fragmenten zullen onderworpen worden aan een 

interpretatieve inhoudsanalyse. Het doel van een dergelijke analyse is om tot een aantal 

categorieën en bevindingen te komen die relevant zijn om een antwoord op de 

onderzoeksvraag te formuleren.  

Door middel van deze literatuuranalyse wil ik de beeldvorming, het identiteitsgevoel en 

de spanningen duiden in de belevenis van het Berber- en homo-zijn. Per deelgroep 

behandel ik de thema’s en motieven die na een close reading naar voren kwamen en die 

typerend zijn voor de afbakening van de identiteit van de groepen in kwestie. Door de 

beperkte omvang van het onderzoek kunnen niet alle wendingen worden blootgelegd en 

wordt niet gedoeld op allesomvattende resultaten.  Daarom concentreer ik me op 

terugkerende of opvallende thema’s en motieven die licht werpen op identiteit. De 
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literaire technieken die in de teksten worden aangewend worden bijgevolg niet aan een 

analyse onderworpen. Het opzet is echter om een beeld te schetsen van identiteit van de 

laatste jaren, op basis van een selectie tekstmateriaal dat representatief is voor de 

Marokkaanse werkelijkheid.  

Aangezien ik voor dit onderzoek opteerde voor een interpretatieve close reading1, 

betekent het dat ik een relatief klein aantal literaire teksten zal analyseren, maar dat de 

nadruk wordt gelegd op inhoudsanalyses. Deze analyses kunnen worden beschouwd als 

representatieve gevalstudies. Een pure close reading wordt het niet, omdat ik ook 

extraliteraire elementen en contextualiserende achtergrondinformatie zal betrekken bij 

de thema’s. Zo zal er tijdens de analyse verwezen worden naar etnografische bronnen en 

bijkomstige relevante informatie uit wetenschappelijke literatuur. 

Het onderzoeksdoel is om op die manier de belevingswereld van de onderzochte groepen 

zo goed mogelijk voor te stellen en te begrijpen. Om een eenzijdig beeld te vermijden, 

werden verschillende soorten literaire genres onderzocht. Het is de bedoeling om de lezer 

een gevarieerd beeld te geven op welke manier met identiteit van Berbers en homo’s 

wordt omgegaan in een fractie van het Marokkaanse literaire veld. Daarom heb ik me 

geconcentreerd op genres als traditionele en recentere gezangen (Tabaamrant, Thidrin, 

Yuba, Ousaid, Mimoun), poëzie (Ziani, Azaykou, Essadki, Wakrim), proza (Taïa), 

brieven, reportages, dossiers (GayMaroc, Kifkif) en interviews (MarocHebdo, TelQuel, 

JiMaroc,…).   

Zangteksten kunnen even goed tot het literaire veld gerekend worden, omdat dit 

literaire veld heel ruim geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast kennen sommige 

berbergroepen geen schriftelijke traditie, wat het vanzelfsprekend maakte om hun 

getranscribeerde gezangen als literair tekstmateriaal te beschouwen.  

Voor het onderdeel over homoseksualiteit grijpen we voornamelijk terug naar de 

romanliteratuur en naar artikels uit (online) portalen en magazines zoals TelQuel en 

MarocHebdo, zodat de literaire en extraliteraire realiteit naar voren komt. Ook hier 

wordt aan praktische en interpretatieve inhoudsanalyse gedaan. Zo wordt ook de 

beperking van te veel theoretisering vermeden. Homoseksuele identiteit in Marokko is 

een onderwerp waarover minder geschreven werd dan over berberidentiteit. Het 

aanroeren van het onderwerp van homoseksualiteit is dan ook veel jonger dan de 

eeuwenoude en veranderlijke berberkwestie. Om die redenen weegt de analyse van de 

berberidentiteit wat zwaarder door in dit onderzoek. 

Voor dit onderzoek worden Nederlandstalige, Engelstalige en Franstalige literaire 

teksten bestudeerd. De fragmenten worden door mij niet vertaald om de eigenheid van 

het bronmateriaal te respecteren, maar onvermijdelijk zijn sommige teksten 

oorspronkelijk al vertaald uit het Berbers, aangezien ik die taal niet machtig ben. We 

zullen kijken hoe in de literaire teksten identiteit geconcretiseerd wordt. Hierbij speelt 

                                                           
1
 Close reading is een literatuurwetenschappelijke term, waarbij men zich concentreert op een minutieuze 

lezing van de tekst. Bij de oorspronkelijke methode wordt geen gebruik gemaakt van extraliteraire of 
biografische gegevens. Tegenwoordig wordt close reading in zijn zuiverste vorm minder beoefend, zoals ook 
het geval is voor dit onderzoek. 
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de rol van literaire genres een belang, vooral in de manier waarop met identiteit wordt 

omgegaan. In epiek en lyriek treedt het verhalende naar de voorgrond, en probeert de 

lezer een duik te nemen in het leven en de gevoelswereld van de protagonist. In non-

fictie zoals tijdschriften daarentegen, zal identiteit meer geuit worden in de vorm van 

opinie en getuigenissen.  Dit zorgt voor een gekleurd palet, de sociale werkelijkheid is 

immers sociaal geconstrueerd ‘in een voortdurend proces van betekenisgeving’, zoals 

Saharso ooit schreef (Saharso 1992, 8).  

1.5 Waarom literatuur? 

Marokkaanse schrijvers en dichters laten zich graag inspireren door de realiteit, zo 

getuigt ook de bekende dichter Ahmed Essadki in een video-interview: ‘de realiteit van 

alledag is m’n uitgangspunt’2. Ikzelf koos ervoor om met voorbeelden uit de literatuur 

aan te tonen dat we een veel genuanceerdere blik nodig hebben om de maatschappij te 

kunnen begrijpen. Literatuur biedt ons een extra perspectief om een hele leefwereld te 

verkennen. We krijgen er een setting gepresenteerd en een beschrijving van het leven 

van de (al dan niet fictieve) personages; we worden ondergedompeld in hun leefwereld en 

kunnen – met de hulp van een gezonde dosis inlevingsvermogen – zelf ervaren wat de 

personages in de beschreven omgeving denken en voelen. 

Literatuur is bovendien dubbelzinnig: enerzijds bindt het zich aan conventionele regels, 

maar anderzijds gaan we via de verbeelding van een auteur buiten de lijntjes kleuren, 

waarbij een inhoud meerdere duidingen kan krijgen. Een literair vertoog kan als 

sociocultureel product de voorstellingen van verhoudingen in de samenleving 

aanleveren. Literatuur reikt ons aan wat een ander medium niet kan: ze brengt ideeën 

over waarbij de lezer zelf betekenis moet geven aan de tekst en dus zelf werk moet 

verrichten. Hij of zij kan kiezen uit meervoudig te interpreteren betekenissen (Iser in: 

Ruisch 2008). Ook de filosoof Michel de Certeau heeft zijn visie op literatuur 

neergeschreven, hij beschouwt literatuur als een cognitief superieur instrument (Geldof 

1996, 184). Ook kan literatuur haar lezers van binnenuit een beeld aanreiken van de 

‘ingeschreven ideologie’ (Althusser in: Pattynama 1992, 61). Identiteit wordt overal ter 

wereld vastgelegd door middel van verhalen waarin vertellers hun eigenheid trachten te 

benadrukken (Benwell & Stokoe 2006). Of zoals de Marokkaanse auteur Taïa het zelf 

verwoord, en wat essentieel is voor dit onderzoek: 

Taïa: ‘La littérature et les livres doivent nous ramener à la réalité. Pour dire et 

défendre les différences. C’est ce qui nous manque dans le monde arabe. Mon rôle 

de romancier est de dire les choses’.3  

1.6 Opbouw van het onderzoek 

Na het huidige onderdeel, volgt de eigenlijke analyse. Het middendeel vangt aan met de 

contextualisering van identiteit, waarna ik de Berbergeschiedenis aankaart en de 

Berberkwestie tracht uit te leggen. Vervolgens worden verschillende thema’s behandeld 

die opvallend zijn in de literatuur en waarin de asptecten van de Berberidentiteit 

                                                           
2
 Bron: http://www.youtube.com/watch?v=pZiPWTvmOqQ 

3 Bron: http://www.gaymaroc.net/interviews/88-abdellah-taia-ecrivain-marocain-lautoritarisme-du-pouvoir-se-reproduit-dans-la-famille 

http://www.youtube.com/watch?v=pZiPWTvmOqQ
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worden aangekaart, telkens vergezeld van literaire voorbeelden. We besluiten dit 

onderdeel met een grondige blik op de Berberidentiteit, waarbij ik stilsta bij de unificatie 

of dichotomie tussen Berbers en Arabieren in Marokko.  

Daarop volgt de studie van homo-identiteit in de Marokkaanse literatuur. De lezer zal 

bij de aanvang van beide delen eerst een contextualisering en voorgeschiedenis van de 

problematiek te lezen krijgen, wat onontbeerlijk is voor een goed begrip. Daarna volgt, 

net zoals bij het onderdeel over Berbers, een analyse waarin de componenten en thema’s 

van homo-identiteit worden aangeboden, gestaafd met literaire fragmenten. Tussendoor 

worden theoretische concepten van identiteit aangereikt om het geheel te ondersteunen. 

De scriptie sluit logischerwijs af met een eindconclusie over de bevindingen, waar er een 

balans wordt opgemaakt en waarin de resultaten worden gebundeld. 
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2 ANALYSE 

2.1 IDENTITEIT VAN BERBERS 

2.1.1 Natie & nationale identiteit 

In het dagelijks taalgebruik zijn natie en staat quasi synoniemen. Dit is echter geen 

vanzelfsprekendheid. ‘De staat is een zichtbaar georganiseerde politieke entiteit die 

onder een gezag valt en waarin dezelfde wetten gelden’, schrijft Beheydt (1996, 18). Het 

concept van de natie daarentegen is heel wat moeilijker te definiëren. Beheydt volgt de 

drievoudige definitie van ‘een natie’. Allereerst zou het begrip gebaseerd zijn op de 

achterhaalde criteria ‘bloed en ras’, schrijft hij. Deze criteria zijn gevaarlijk aangezien ze 

star en fascistisch zijn, wat in het verleden al tot drama’s heeft geleid. Een tweede 

definitie is cultureel van aard. In deze definitie staat de natie voor een zuiver culturele 

entiteit met gemeenschappelijke waarden, ideeën en levensstijl. De derde definitie die 

Beheydt hanteert, focust op voluntarisme, en werd geïnspireerd door de definitie die 

Rousseau destijds gaf voor de natie. De natie zou volgens deze definitie gebaseerd zijn op 

de wil van het volk om een gemeenschap op te bouwen. Deze definitie is beïnvloed door 

een geromantiseerd beeld van de natie, waarin deze wordt gezien als het resultaat van 

een samenhorigheidsbesef en lotsverbondenheid. Een natie wordt met andere woorden 

opgebouwd op basis van een gemeenschappelijke identiteit.  

Voor Beheydt (1996) betekent culturele identiteit de aanwezigheid van een 

gemeenschappelijke roeping, waarbij de gemeenschap een bewuste keuze maakt om deze 

identiteit (te scheppen en) delen. Dit uit zich op diverse manieren, zoals via taal (voor 

Beheydt een erg belangrijke factor), cultuur, et cetera. Volgens Beheydt is culturele 

identiteit een voortdurende opgave en vooral een bewuste keuze. In zijn opinie is het 

geen lotsbestemming, en zeker geen verbintenis afhankelijk van bloed en ras, zoals 

hierboven gedefinieerd in de theorie over natievorming. Volgens Traas (1990) levert 

cultuur de benodigdheden voor identiteit. Het levert middelen zoals taal, normen en 

waarden, een stelsel van betekenisgeving, een levensfilosofie, gebruiken, en een aantal 

patronen of instituties, gekoppeld aan regels.  

2.1.2 Veranderlijke identiteit door de tijd heen 

Het is opmerkelijk voor een buitenstaander: vroeger bekeken Berbers zichzelf niet 

meteen als Berbers, maar wel als leden van hun bepaalde stam of regio. Met de recente 

verwikkelingen van de laatste decennia, zoals modernisering en de toekenning van 

rechten en erkenning, komt hier verandering in, waardoor Berbers genoodzaakt zijn hun 

eigen identiteit te herdefiniëren. De historische realiteit is bijzonder veranderlijk. Wat 

de Berberidentiteit vandaag inhoudt, is niet noodzakelijk dezelfde Berberidentiteit als 

die van binnen 30 jaar. De moderniteit is ook bij de Berbers binnengedrongen. Veel 

Berbers vestigen zich nu ook in de steden, waardoor ze zich een nieuwe identiteit 

aanmeten en ze plaats maken voor andere invloeden naast hun eigen culturele tradities. 
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Wel is het  verband tussen cultuur en identiteit in de Marokkaanse samenleving sterk 

aanwezig, hier keren we later op terug. 

Nog maar veertig jaar geleden waren alle strekkingen ervan overtuigd dat er ‘geen 

betekenisvolle politieke verschillen zijn tussen Arabieren en Berbers in Marokko. Dat 

was de conclusie van een bundeling (Gellner & Micaud 1973), waarin experten hun 

gedeelde mening hierover neerschreven.  

Voor de Berbers in Marokko komt identiteit vooral neer op culturele identiteit en 

eigenheid, waarbij taal, cultuur (het ‘erfgoed’) en de erkenning daarvan de 

hoofdcomponententen zijn, zo bleek na een grondige literatuurstudie. Over de term 

‘culturele identiteit’ bestaat geen eensgezindheid, maar om het te omschrijven, wordt 

erop gewezen dat elkeen opgroeit binnen een sociale context en een identiteit ontwikkelt 

die hem/haar een plaats geeft binnen die context. Deze sociale context is steeds ingebed 

in een welbepaalde cultuur. Cultuur heeft een grote invloed op de 

identiteitsontwikkeling. Tegelijk komen mensen niet zo gemakkelijk los van hun eigen 

cultuur, en blijven ze ermee verbonden of geconfronteerd voor de rest van hun leven. 

‘Hun identiteit blijft erdoor bepaald’, meent Traas (1990, 39). Voor culturele identiteit 

bestaat er een groot aantal uiteenlopende definities, maar de essentie ervan is dat 

culturele identiteit verankerd is in de cultuur, en zoals Beheydt omschrijft: ‘Culturele 

identiteit is in mijn opvatting evenzeer een optie als een erfgoed, evenzeer een opdracht 

als een verankering, of - om het in cultuurpolitieke termen te vertalen - evenzeer een 

kwestie van beleid als een kwestie van realiteit. Zo beschouwd is culturele identiteit 

geen statische gegevenheid, maar een dynamisch project. Culturele identiteit is 

toekomstgericht en daardoor in essentie veranderlijk, steeds in de kentering’ (Beheydt 

2001, 2). Culturele identiteit, ontstaan uit het verleden en uit verwachtingen voor de 

toekomst, is opportuun voor groepen die zich willen verlossen van onderdrukking. 

Culturele identiteit is een onmisbaar middel in deze strijd (Hamelink 1995, in: Thijs).  

We hanteerden de term ‘culturele identiteit’ en niet ‘etnische identiteit’. In de literatuur 

staan deze twee termen geregeld synoniem voor elkaar, maar mijns inziens bestaat er 

wel degelijk een nuance tussen deze termen, zeker in de context van de 

berberproblematiek. Etnische identiteit wordt door John Edwards (1985, in: Speerstra 

2001, 9) gezien als de identiteit waaronder een groep behoort, al dan niet gedomineerd, 

en waarbij gemeenschappelijke culturele patronen waarneembaar zijn. Er wordt 

daarnaast verwezen naar de bloedbanden, een eigen geschiedenis en een ‘definitie van de 

eigen groep in verschil met andere etnische groepen inhoud aan etnische identiteit’. 

Vooral dat laatste kenmerk, het ‘verschil’, is een struikelblok om culturele en etnische 

identiteit als synoniem te hanteren. In het geval van de berberkwestie (in relatie tot 

Arabieren in Marokko) is er geen sprake van een verschillende etnie binnen Marokko, 

aangezien de Marokkaanse Arabieren meestal van Berberse afkomst zijn en niet tot een 

andere ‘etnie’ behoren. Toch wordt de term ‘etnie’ vaak gehanteerd om duidelijkheid te 

scheppen tussen de verschillende groepen. Echter, door de eeuwen heen zijn de 

Arabieren gearabiseerd en geassimileerd met de Arabische cultuur. Etnisch gezien is er 

dus geen onderscheid, het verschil zit in de cultuur (taal, omgeving, etc.). Vandaar de 

keuze voor ‘culturele identiteit’ waarin beide groepen verschillen.  
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2.1.3 Berbers: geschiedenis en de berberkwestie 

‘[…]gommer l’histoire des Imazighens, voire à la falsifier ( je ma rappelle, à titre 

d’exemple, qu’à l’école, les manuels d’Histoire nous enseignait que les Imazighens 

viennent de Syrie ). Un grossier mensonge !’ (Nedali 2011). 

In de geschiedenisboeken van Marokkaanse kinderen stond van 1966 tot 1975 dat de 

Berbers4 of Imazighen (enkelvoud: Amazigh) afkomstig zijn van emigranten uit Jemen. 

Deze emigranten zouden via de Hoorn van Afrika en Egypte Marokko zijn 

binnengekomen. Nu wordt het echter algemeen geaccepteerd dat de Berbers puur 

inheemse Noord-Afrikanen en dus de oorspronkelijke bewoners zijn, en dat ze niet 

afkomstig zijn van het Midden-Oosten.  

We kunnen de Imazighen vandaag als een heterogene, etnolinguïstische groep 

beschouwen die de Marokkaanse grenzen overschrijdt. We vinden ze ook in Algerije, 

Tunesië, Libië, Mali, Burkina Faso en Niger (Hoffman 2008). De Berbers zijn verspreid 

over heel Noord-Afrika in heel wat verschillende groepen (El Aissati 1993). Ze hebben 

vroeger hele berberkoninkrijken gekend, maar werden overheersd door de Romeinen, 

christenen, Vandalen, Byzantijnen, Arabieren, Spanjaarden, Fransen, en ze werden 

bekeerd tot de islam.  

De overkoepelende benaming voor de lokale berbertalen is het Tamazight. Dat is geen 

dialect, maar een aparte taal, al wordt het vaak benoemd als dialect (El Aissati 1993). 

Daaronder hoort ondermeer het Tashelhit, een plaatselijke taal die gesproken wordt in 

het zuidwesten door de Ishelhin (enkv. Ashelhi), die tevens de belangrijkste groep zijn, 

gezien hun omvang en geografische reikwijdte. Daarnaast is er het Tarifit, gesproken in 

de Noordelijke Rif-regio. Als laatste wordt het eigenlijke Tamazight gesproken, een 

lokale variëteit in het Middel- en Oostelijke Hoog Atlasgebergte. Ongeveer 80 procent 

van de Marokkaanse bevolking spreekt Arabisch (MA), hoewel dit de moedertaal is voor 

amper de helft van hen (Hoffman 2008, 13). Ongeveer 40 procent zou Berbertalig zijn, 

maar exacte cijfers bestaan niet (Silverstein & Crawford 2004). Daarnaast draagt 

ondermeer ook de Franse taal naast het Standaard Arabisch (SA) de status van 

cultuurtaal in Marokko - althans, voor veel stedelingen. Westerse talen hebben echter 

weinig invloed in de landelijke gebieden zoals de Sous-streek, gelegen buiten de 

toeristische regio.  

Het Berberse culturele erfgoed werd vaak beschreven alsof het enkelvoudig en 

eendrachtig is binnen een geografisch berglandschap en binnen een welbepaalde 

dialectvariëteit. Dit berglandschap omvat de Rif, de Oostelijke Hoge- en Midden-Atlas, 

en de westelijke Hoge- of Anti-Atlas, wat betekent dat Berbers geografisch wijd 

verspreid zijn over Marokko. De Berberse bevolking schrijft de debatcultuur hoog aan, 

                                                           
4
 Aangezien veel Berbers van het platteland komen, staat het woord ‘Berber’ vaak synoniem voor boers, onderontwikkeld 

en achtergesteld. Sommige bronnen beweren dat het afkomstig is van het Grieke ‘Barbaroi’, wat betekent ‘diegenen die 
niet goed kunnen praten’ of ‘barbaren’. Wanneer we in dit onderzoek de term ‘Berber’ gebruiken, wordt dit in geen geval 
gehanteerd om het 19

de
 eeuwse Franse en essentialistische idee van la race berbère of de Grieke betekenis bij te treden. 

Aangezien de term ‘Berber’ in onze regionen beter gekend is dan de naam ‘Amazigh’, hanteren we voornamelijk de 
eerstgenoemde term.  
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dat valt ondermeer af te leiden van het belang van de orale traditie. Een geschreven 

traditie kennen heel wat Berbers (o.a. Tashelhit) niet (meer), maar voor dit onderzoek 

rekenen we de orale tradities zoals liedteksten ook tot het literaire domein. Ook globaal 

hebben de doorsnee Marokkanen voor de onafhankelijkheid slechts een beperkte 

geletterdheid gekend. Converseren is voor veel landelijke berbervrouwen overigens een 

heilmiddel, dat blijkt uit de studie van Hoffman (2008). Interactie betekent voor hen een 

expressie van solidariteit, wat de draagkracht van sociale netwerken versterkt. Naast 

gewone interactie nemen de gezangen en gedichten een belangrijke plaats in, wat we 

hieronder zullen analyseren. De gezangen bezitten immers een vaste en traditionele 

waarde, en ze zijn tevens doordrenkt van hun sociale denken en identiteitsgevoel.  

Ten tijde van het protectoraat (1912-1956) en nog meer in de loop van de post-

onafhankelijksperiode werden de Berbers aangezet om hun traditionele gebruiken en 

hun taal achter te laten op het platteland, om zich in het nationale openbare leven te 

integreren. Dit moest gebeuren door middel van een proces dat intrinsiek neigt in de 

richting van een gedroomde uniforme natiestaat. Deze natiestaat was destijds echter een 

statische en discursieve constructie die men op een artificiële manier trachtte te 

bekomen. 

Na de onafhankelijkheid vormden Berberse notabelen een strategische alliantie met het 

koningshuis, dat diende als tegenwicht voor de macht van de politieke dominantie van 

de nationalistische Istiqlal-partij. Die partij vormde een bedreiging voor politieke 

dominantie van het koningshuis en voedde eveneens de wrok die op het platteland5 

heerste, waar vooral Berbers woonden. Die wrok was er doordat heel wat controleposten 

op het platteland ingericht werden, zonder de macht van de lokale berberleiders in acht 

te nemen. De alliantie zorgde ervoor dat de Berberkwestie iets ‘meer’ op de politieke 

agenda kwam en had als doel om de wrok wat te temperen, maar ze ontketende geen 

‘Berberisering’. Het doel van de alliantie was ook om een ‘Berberse Lente’6 te vermijden, 

zoals die er wel was in Algerije in 1980 (Willis 2008). 

In de nationalistische Post-Onafhankelijkheidperiodes werden Berbers door intellectuele 

en politieke elites bestempeld als de Ander in hun midden. Ze werden als waardig 

aanzien voor tolerantie en assimilatie, maar er werd geen werk van gemaakt om hun 

unieke cultuur te ondersteunen  (Hoffman 2008, 14). In zekere zin werd de Berber-

identiteit lange tijd geformuleerd vanaf het oogpunt van een buitenstaander. Hierbij 

werd hun identiteit meestal op denigrerende wijze afgeschilderd, afwijkend van de 

realiteit. De huidige Amazigh-beweging heeft een collectieve berberidentiteit herwonnen 

en heeft er steeds voor gestreden om de Amazigh-identiteit en hun erfgoed een positieve 

waarde aan te meten.  

Met de generalisering van het onderwijs brak een tijdperk van een nationalistisch 

politiek klimaat aan dat een openlijke identificatie met Berbers afkeurde. De 

                                                           
5
 Met het platteland worden de rurale gebieden bedoeld, inclusief het berglandschap. Het platteland vormt 

hier de tegenstelling van de stedelijke context.  
6
 De Berberse Lente vond plaats begin de jaren tachtig en omvatte een Berberopstand met een economische 

en identiteitsdimensie, waarbij er een algemene staking van twee maanden plaatsvond. Het was de eerste keer 
dat de Algerijnse staat door het volk algemeen werd afgekeurd. 
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Arabisering van heel Marokko vond ingang in de jaren zestig en door de opgang van het 

nationalisme werden Berbers verder gemarginaliseerd in de jaren zeventig. Hierop 

ontstonden bewegingen om erkenning te krijgen. Zo werd de berberbeweging of 

Mouvement Culturel Amazigh (MCA) opgericht, een bundeling voor de verschillende 

verenigingen, waaronder ondermeer de eerste berberorganisaties behoren, zoals de 

Association Marocaine de Recherche et d'Echange Culturelle, kortweg AMREC.   

Tijdens de jaren negentig stuurde de Marokkaanse overheid een beeld van de 

Marokkaanse identiteit de wereld in, dat bestond uit een lappendeken van verschillende 

groepen. De staat achtte het toen enkel nodig om de lokale culturen louter als folklore 

weer te geven, omdat de ‘huidige’ identiteit ‘toch Marokkaans’ is, schrijft Malkki (1995, 

in: Hoffman 2008). Via een diepgeankerde logica werd de Berberidentiteit eveneens 

beschouwd als een bedreiging voor de monarchie, omdat de eeuwenoude Alawi-dynastie 

(waartoe de huidige koning behoort) gelinkt zou worden aan de profeet Mohammed, 

waaruit het koningshuis een primaire bron van legitimiteit haalde. De Berbers gingen 

gedurende lange tijd gebukt onder een situatie van marginalisering. De Imazighen 

waren als het ware tweederangsburgers, maar stilaan verandert hun positie. 

Het huidige klimaat is nu echter ingrijpend aan het veranderen, waardoor we ons in een 

overgangssituatie bevinden. Enerzijds is het folklorediscours nog steeds erg aanwezig, 

maar anderzijds is door de politieke inslag van de Amazigh-beweging het hele 

regeringsdiscours eveneens meer een politieke richting aan het uitgaan (Khalfioui 2011). 

Er vindt sinds het begin van de 21ste eeuw een verschuiving plaats van een folklore-visie 

(‘Amazigh-cultuur bestaat enkel uit muziek en dans’) naar een visie die de Amazigh-

cultuur beschouwt als een volwaardige cultuur. 

Door koning Mohammed VI werd in 2001 het IRCAM gesticht, het Institut Royal de la 

Culture Amazighe. Deze instelling zorgde ervoor dat er lessen in Standaard-Tamazight 

werden gegeven, schrijft Willis (Willis 2008), al kunnen we hier tegenin werpen dat een 

echte standaardtaal nog niet op punt staat (cf. infra). Zo werden werden berberstalige 

leerlingen vanaf 2004 voor het eerst officieel ‘verplicht’ om het Tamazight op school te 

leren. Deze verplichting kwam voort uit een opvallende wijziging in het Marokkaanse 

beleid, geïmplementeerd door het IRCAM. Via dit koninklijk edict (dahir) werd een grote 

koerswijziging in gang gezet, er werd een officieel standpunt ingenomen tegen de 

discriminatie van Berbers. Dit gebaar kwam neer op een expliciete poging om 

Berbersheid als een belangrijk element van de nationale cultuur en als cultureel erfgoed 

op te nemen. In plaats van de berbercultuur als een bedreiging voor de nationale eenheid 

te zien, ‘omarmde’ Mohammed VI de berbersheid als een noodzakelijke stap in zijn 

project om tot een democratische en moderne samenleving te komen (Silverstein & 

Crawford 2004). 

Deze maatregel zou omstreeks 2005-2006 opgevolgd worden door een trendbreuk, 

waarbij meer aandacht aan de taal en cultuur van de Imazighen besteed werd, vergezeld 

van een seculiere kijk op de samenleving. Zo werden taal en cultuur politieke 

instrumenten in de strijd voor erkenning en werd er als alternatief voor de Arabische 

cultuur een nationale Amazigh-cultuur opgebouwd, in plaats van de versplinderde lokale 
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Amazigh-varianten (Khalfioui 2011). De implicaties hiervan op het identiteitsgevoel van 

Berbers lieten daarna even op zich wachten, identiteit verandert immers niet zo snel.   

Zo beseft men vaak pas achteraf dat bepaalde periodes afgebakend en afgesloten zijn. De 

erkenning van de berberse identiteit binnen Marokko valt samen met een afzwakking 

van de de arabiseringsinspanningen in Marokko, zowel op cultureel als linguïstisch vlak. 

Deze periode van arabisering duurde van 1956 tot 1994. Ondertussen vonden ook de 

internationale mensenrechtenorganisaties ingang in de Marokkaanse samenleving. 

Hierdoor ontstond er in de late 20ste eeuw een roep naar de bescherming van de rechten 

van inheemse groepen, waarbij ook het recht op de eigen taal hoorde (Hoffman 2008). 

Het spreken van een Berberse taal is nu niet langer een taboe, terwijl dat wel het geval 

was gedurende de vorige generatie Berbers. Nemen we het voorbeeld van het Tashelhit, 

een berbertaal die enkel gesproken en niet geschreven wordt. Vorige generaties zagen 

het belang er niet van in om hun taal te standaardiseren en neer te schrijven, zeker niet 

voor een taal die enkel in de bergen door een beperkte groep mensen werd gesproken. En 

vooral niet wanneer de elite van hun land zelfs de Franse taal spraken. Vooral de 

vrouwen die zich niet buiten de berggebieden begaven, deelden deze mening. Deze 

houding zorgde ervoor dat er een taalverschuiving ontstond, waarbij veel sprekers hun 

moedertaal achter zich lieten en Arabischtalig werden door de jaren en generaties heen. 

Het is dan ook opmerkelijk dat de huidige generatie zich hiertegen afzet en strijdt voor 

het behoud van hun eigen taal en cultuur.  

2.1.4 Het belang van de taal 

Mensen scheppen cultuur niet individueel, ze doen dit in interactie met anderen. De taal 

speelt een essentiële rol in dit communicatieproces. Het is iets wat een mens in groep 

creëert, daarom is taal per definitie een collectief goed. Immers, door het aanleren van 

een taal doet men aan participatie in de gemeenschap, waarbij men tegelijkertijd 

deelneemt aan de cultuur. Mensen spreken de taal van de gemeenschap waarbinnen ze 

zijn grootgebracht. Deze gemeenschapsgroep spreekt een dialect dat deel uitmaakt van 

de taal van een groter geheel, namelijk de natie of ruimere regio.  Hieraan hangen 

mythen, wetten, literatuur etc. aan vast, en deze verbinden mensen met groepen. Taal 

schept zo een gevoel van verbondenheid. Op die manier draagt elke groep bij tot de 

vorming van zijn identiteit en cultuur. Het spreekt dus voor zich dat taal een belangrijke 

factor is in de vorming van identificatieprocessen. 

Daarnaast heeft het spreken van een welbepaalde taal een impact op de sociale 

stratificatie, dat blijkt ook in Marokko het geval te zijn. De gangbare talen die in de 

Marokkaanse media worden gehanteerd zijn Standaardarabisch en Frans, terwijl deze 

twee talen nochtans geen moedertalen zijn van de Marokkaan.  

Net zoals in heel wat andere landen die een sociale verandering ondergaan, weerspiegelt 

en modelleert de taal in Marokko deels de maatschappelijke context. Het grootste deel 

van de dagelijkse conversaties doen zich voor in het Marokkaans Arabisch (MA, Darija) 

–  de officiële taal is echter Standaard Arabisch – of in een van de Berberse regionale 

talen (geolecten).  
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In het verleden stimuleerde de staat de marginalisering van lokale talen zoals het 

Tamazight en het Darija (Marokkaans Arabisch), wat ‘resulteerde in een schizofrene 

houding van de Marokkanen tegenover hun moedertaal. Er onstond bijvoorbeeld een 

haat-liefderelatie met het Darija. Deze taal werd enthousiast gehanteerd als een teken 

van groepsidentiteit, maar Marokkanen voelden zich algauw ongemakkelijk wanneer ze 

het spraken in het openbaar, als was het een vulgaire taal’, schrijft Loukili (Loukili 

2007, 9). Nu de staat sinds enkele jaren zijn houding tegenover het Tamazight begint te 

wijzigen, krijgen Amazigh-activisten meer de kans om hun eisen door te drukken. Zo 

werd het Berbers niet alleen onderwezen, maar werd het ook stilaan gebruikt in de 

media (Loukili 2007). Voordien werd het Berbers echter als bedreigend aanzien door de 

regering, aangezien het spreken van deze taal de eenheid van Marokko in de weg stond, 

en op die manier het pad naar unificatie en eendracht grondig verstoorde. Voor de 

regering gold dit overigens niet enkel voor het Tamazight, maar voor hun hele cultuur, 

zoals we zullen zien in de loop van deze scriptie.   

Na de protesten eerder dit jaar, is de regering gezwicht om een nieuwe grondwet op te 

stellen. In die grondwet werd ook het Tamazight eindelijk als officiële taal opgenomen, 

wat veel betekent voor de erkenning van de Imazighen. Toch zijn er enkele 

Berberactivisten die de grondwet slechts een schim noemen, en er een hiërarchische 

opsomming in zien, met het Arabisch op de eerste plaats (Aït Mous 2011). Toch wordt in 

artikel 5 uit hoofdstuk 1 van de nieuwe grondwet de erkenning van de Berberse taal 

bevestigd: 

‘L'arabe demeure la langue officielle de l'Etat. L'Etat oeuvre à la protection et au 

développement de la langue arabe, ainsi qu'à la promotion de son utilisation. De 

même, l'amazighe constitue une langue officielle de l'Etat, en tant que patrimoine 

commun à tous les Marocains sans exception.’7 

 

Onder de Berberbevolking8 is het Tamazight immers zeer levendig. De bevolking kent 

dan ook een rijke geschiedenis van zang en dans, wat vanzelfsprekend deel uitmaakt van 

het culturele erfgoed en de identiteit. Taal is en blijft een fundamentele component voor 

het identiteitsgevoel van de Imazighen. Taal is voor hen niet enkel het kiezen van een 

bepaalde code. Er zit eveneens een hele ideologie achter, waarbij relaties tussen 

individuelen, gemeenschappen en culturen een belangrijke rol spelen. Het streven voor 

erkenning van de taal is immers ook gelieerd met de erkenning van het hele Berberse 

wezen en erfgoed. Taal is verbonden met de maatschappij, aangezien linguïstische 

rechten vallen onder culturele rechten van een samenleving. Zelfs op internationaal vlak 

is de Amazigh-beweging geen onbekende groepering. Hoffman wijst erop dat deze 

beweging en hun streefdoelen gelijkaardig zijn aan andere bewegingen in de wereld die 

eveneens voor taalerkenning van minderheidsgroepen ijveren (o.a. Basken, Aboriginals, 

et cetera). De gelijkaardigheid is voornamelijk te vinden in de ‘struggle within the nation 
                                                           
7
 Bron: http://www.maroc.ma/NR/rdonlyres/2298ADD6-703C-471E-B924-

A5E4F396FEA2/0/TexteintégralduprojetdenouvelleConstitution.pdf pagina 1   
8
 Hiermee bedoelen we het grote aantal Berbers dat tevens Berbertalig is. Er is dan wel een deel van de Berbers 

niet-Berbertalig, waardoor ze zich minder verbonden voelen met de Berbercultuur. Daarom rekenen we hen 
niet tot de zuivere of traditionele Berbers wanneer we het hebben over ‘de Berbers’.  Het opgeven van taal is 
immers ook een loslaten van cultuur.  

http://www.maroc.ma/NR/rdonlyres/2298ADD6-703C-471E-B924-A5E4F396FEA2/0/TexteintégralduprojetdenouvelleConstitution.pdf%20pagina%201
http://www.maroc.ma/NR/rdonlyres/2298ADD6-703C-471E-B924-A5E4F396FEA2/0/TexteintégralduprojetdenouvelleConstitution.pdf%20pagina%201
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and with the state’ (Hoffman 2008, 21). De Amazigh-beweging trekt ten strijde tegen de 

regering, en niet noodzakelijk tegen de Arabische Marokkanen.  Het verschil met andere 

minderheden is dat Berbers niet strijden voor territoriale of politieke autonomie, meent 

Hoffman. Toch wil ik daarnaast ook opmerken dat Berbers in se geen echte minderheid 

vormen procentueel gezien, aangezien ze een kleine helft van de Marokkaanse bevolking 

vertegenwoordigen. Ook de taalerkenning die zich intussen voordeed, doet hen 

verschillen van andere bewegingen, hoewel taalerkenning maar een onderdeel is van de 

gehele erkenning en problematiek.  

Doorheen de tijd leidden veranderend landgebruik en de verspreiding van commerciële 

landbouw tot taalverschuivingen en tot een algemene daling in het gebruik van de 

gemarginaliseerde Berberse volkstalen. Volgens het nationalistische model zou  het 

voortbestaan van inheemse cultuur de homogeniteit verstoren die door het 

nationalistische model wordt geïmpliceerd… (Hoffman 2008). 

Dat de taalstrijd een belangrijke plaats inneemt voor de Imazighen zal blijken uit 

onderstaande praktische voorbeelden. Opvallend in de Berberse traditie is de plaats voor 

poëzie en zang. In deze vormen van literatuur keert het belang van hun identiteit steeds 

weer terug. We kunnen er een aantal thema’s en motieven uit afleiden die frequent 

voorkomen in hun teksten, en in dit onderdeel leggen we de nadruk op het belang van 

taal dat zich op metaniveau uit in de taal zelf, namelijk in de gezangen en de poëzie:  

Lied: ‘Tamazight’ 

Heft een jubelzang aan, meisjes 

Koestert de izlan9 

Het Tamazight zal uitbotten 

En bloeien als een klaproos 

Wij zullen het verzorgen en beschermen 

Wij zullen het nalaten aan de kleintjes 

Opdat het land van de Amazigh wortel schiet 

- Thidrin10 

 

De muziekgroep Thidrin zingt in dit lied vol lof en vertrouwen over het Tamazight. Het 

is geen wanhopige, maar wel een vertrouwensvolle oproep om hun taal te beschermen. 

De klaproos staat in de poëzie symbool voor zachtheid en goedheid, waarmee de 

componist verwijst naar het Tamazight.   

In het lied van Fatima Tabaamrant (°1963) hieronder lezen we het belang dat de 

zangeres hecht aan het doorgeven van hun taal. Dit impliceert de druk die het 

Tamazight ervaart van het Arabisch. Tabaamrant roept de mensen op om de taal niet op 

te geven:  

[…] Start with Tamazight, teach it to your son 

so that one in your hands doesn’t lose his roots11 […]  

                                                           
9
 Izlan zijn liederen die traditioneel oraal worden doorgegeven, dit in een bepaalde versvorm, waarin een 
‘tegenstelling tussen twee verzen van zeven syllabes wordt gecreëerd, die elk kunnen gegroepeerd worden in 
twee, drie of meer syllaben.’ Bron: http://www.tilelli.nl/wpress/?p=45 
10

 Bron: http://www.thidrin.com/site/index.php?pagina=dsg 
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- Fatima Tabaamrant (in: Hoffman 2008, 74-75). 
 

Ook meerdere grote Berberse dichters schreven over hun geliefde taal. Zo is er Azaykou: 

 

Berbère est le verbe en moi 

Mais nul ne le reçoit […] 

Je persiste à chanter […] 

Berbère est l’idiome chez moi […] 

Berbère pourtant, berbère mon parler franc. […] 

- Ali Sedki Azaykou (in: Mediterranéennes 11, 1999-2000, 42). 

 

Pourquoi ma langue fourche-t-elle quand je parle […] 

Mes chants sont berbères  

Personne n’en veut 

Certains nous taxent de rêveurs  

Et passent leur chemin. 

- Ali Sedki Azaykou (in: Jay 2005, 55). 

 

Heel wat Berberse dichters zijn militant voor de Berberse zaak en willen via hun werk 

de Imazighen eraan helpen herinneren dat hun cultuur eeuwenoud is, en dat ze een 

cultuur op zich is, los van de Arabische cultuur. Bij deze dichters behoort Ali Sedki 

Azaykou, dichter en historicus (1942-2004). Hij bracht onder het regime van Hassan II 

in de jaren tachtig een jaar door in de gevangenis, omdat hij een studie had gepubliceerd 

over de plaats die het Tamazight moest innemen in het politieke en onderwijssysteem in 

Marokko (Nedali 2011). De twee gedichten van hem hierboven handelen over taal, 

identiteit en geschiedenis. De dichter werd gezien als een pionier die een 

transitieperiode veroorzaakte in de literatuur, door de melancholische en militante toon 

in zijn werk. Vooral het eerste gedicht van Azaykou hierboven benadrukt dat de taal deel 

uitmaakt van zijn wezen en identiteit (cf.  het gebruik van moi, mon, je, met betrekking 

tot de taal). Ook de dichter Ahmed Ziani (°1954) is een grote naam in de Berberse poëzie:  

 

Het woord is mijn metgezel van kindsbeen af. 

Als een ader loopt het door mijn lijf, ermee vergroeid. 

- Ahmed Ziani 

 

Ook voor deze Berberse schrijver (en voor vele Berbers met hem) mag het Tamazight 

niet verloren gaan. Deze taal hoort bij hem, schrijft hij, als deel van zichzelf en van zijn 

identiteit. Ook dit gedicht getuigt daarvan:  

Gedicht: ‘Temidden van jouw voetstappen’ 

Temidden van jouw voetstappen beweeg ik mij. 

Jaren heb ik doorgebracht tussen de ene stap en de andere.  

Jouw naam draag ik in mijn hart; hem schrijven is mijn doel.  

Jouw naam is de wereld waarin ik alles samenbreng. 

De mond waaruit jij niet bent voortgekomen heeft de wieg nog niet verlaten! 

- Ahmed Ziani 

 

                                                                                                                                                                                     
11

 Dit gedicht wordt verder in het onderzoek nog eens uitgebreider aangehaald. 
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In dit werk spreekt Ziani het Tamazight toe alsof het een geliefde betreft. Zijn liefde voor 

de taal gaat heel ver, hij wil de taal dan ook zuiver houden van (Arabische) leenwoorden, 

al bewondert hij ook de schoonheid van de Arabische taal. Wat hij hierboven schrijft, 

bevestigt zijn jarenlange bekommernis en strijd voor de taal. Ziani is een pionier in de 

strijd om erkenning van de Berberse taal en cultuur. Hij was dan ook een van de eersten 

die zijn poëzie in het Berbers schreef. Later in deze scriptie zullen we nog enkele van zijn 

gedichten bekijken. Het gebruik van hun eigen taal onderstreept het belang ervan voor 

hun eigen identiteit. 

Het eigenlijke behoud van het Tamazight moet vooral aan de vrouwen toegeschreven 

worden (cf. infra), meent Hoffman (2008). Het zijn de plattelandsvrouwen, meestal 

ongeschoold, eentalig en woonachtig in de afgelegen bergdorpen die ervoor instaan. 

Volgens Hoffman (2008, 229) zijn de gehuchten waar ze wonen de echte taalinstituten. 

Dat bewijst ook deze uitspraak: 

‘I don’t know, that’s the way the ibudrarn (mountain people) talk; they know, 

that’s the hard [real] Tashelhit (tašlh iyt iqqurn). You have to go to the mountains 

to get real Tashelhit.’ (Hoffman 2008, 195). 

 

Het bovenstaande fragment gaat over een woord dat in een radioprogramma wordt 

gebruikt. Het radioprogramma is zowel bedoeld voor Berbers in de stad als voor Berbers 

op het platteland. Hieruit blijkt dat stedelijke Berbers de Berbers in de bergen als 

referentie beschouwen, ook al is het óók de moedertaal van de hierboven geciteerde 

urbane berbervrouw. De stedelijke Berbers zouden vinden dat ze anders spreken dan zij 

die in de bergen wonen. Dit fragment bewijst dat de stedelijke Berbers hun wortels niet 

verloochenen en nog steeds erkennen dat het echte, juiste Tamazight op het platteland 

wordt gesproken.  

Hoewel er inspanningen geleverd zijn inzake beleid en educatie, zoals de oprichting van 

het IRCAM, blijven de belangrijkste ‘taalinstituten’ zich dus op het platteland bevinden. 

Daar wordt veel meer cultuur overgedragen aan elkaar. Ze discussiëren erover hoe ze 

het ‘verouderde’ in hun expressieve cultuur  kunnen aanpassen aan de modernere noden 

van deze tijd, zodat ook zij zich kunnen opmaken voor grotere markttoevloed, wat op zijn 

beurt verschuivingen in het zelfbeeld teweeg zal brengen volgens hen (Hoffman 2008). 

Hoffman merkte tijdens haar onderzoek op dat het gesproken Tashelhit op het 

platteland lang niet ‘puur’ is, puur in de betekenis dat er geen leenwoorden of 

assimilaties aan te pas komen. Al is het Tamazight nu een erkende taal in Marokko, de 

standaardtaal ligt nog niet vast. Het wordt nog een werk van lange adem. Momenteel 

worden er volop discussies gevoerd over hoe men de taal zal erkennen: maakt men er één 

standaardtaal van, of erkent men de variaties afzonderlijk? Indien er een standaardtaal 

van wordt gemaakt, heeft deze meer draagkracht en impact, maar dan worden de 

plaatselijke variaties genegeerd. Daarnaast moeten de grammatica, spelling en 

woordenschat van de standaardtaal nog opgesteld worden, wat een werk van jaren 

betekent.  
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Nochtans zijn velen analfabeet, het Tamazight kent een vooral orale geschiedenis. Het 

schrift dat wordt gehanteerd om het Tamazight neer te schrijven bestaat echter wel. Het 

alfabet is aan het Punisch ontleend en heet ‘Tifinagh’. In de Romeinse tijd raakte het 

echter gemarginaliseerd, en het schrift raakte al in onbruik voordat de Arabieren hun 

intrede maakten, (met uitzondering van de Toeareg, die het schrift levendig hebben 

gehouden).  Er wordt veel moeite gedaan om het Tifinagh-schrift opnieuw zijn intrede te 

laten maken, maar aangezien weinigen het kunnen lezen, worden veel publicaties in het 

Tamazight via het Latijnse of Arabische schrift weergegeven. Veel schrijvers die in het 

Tamazight schrijven, hopen om ooit hun werk in het Tifinagh te schrijven. Het probleem 

is dat enkel een kleine elite van onderzoekers dit schrift machtig is. De gewone man kent 

dit schrift dus niet en op school wordt het niet aangeleerd. Toch hoopt deze kleine groep 

onderzoekers op een erkenning van het Tifinagh als officieel schrift van het Tamazight: 

Gedicht: ‘hamer en beitel’ 

Met de hamer en de beitel 

Zal ik in de steen schrijven […]  

In de rots zal ik Tifinagh schrijven […] 

Hoe lang blijven jullie m’n taal verachten 

Neem je krabbeltjes mee en geen gezeur […] 

Laten we schrijven 

[…] om onze woorden over te brengen 

aan wie denkt dat we doofstom zijn 

ze willen ons wegvagen. 

Laten we schrijven.  

- Ahmed Essadki12 

 

2.1.5 Erkenning  

De allereerste bewoners van Noord-Afrika waren de Imazighen, onze 

voorvaderen. Je moet eerst naar de oorsprong kijken voordat je het hebt over de 

grondwet. De Imazighen zaten er al voor de Arabieren, de christenen en de joden. 

Dat moet in de grondwet staan. Als dat niet daar in vastgelegd wordt, dan ben je 

als Amazigh rechtenloos. Om te beginnen moet men ons erkennen. Want het 

Tamazight was de oorspronkelijke taal van Marokko, Algerije, Tunesië, de 

Canarische Eilanden en Opper-Egypte. Als we die erkenning krijgen, dan hebben 

we ons doel bereikt (- Anonieme Amazigh-activist13). 

 

Wat de taalerkenning betreft, is het opvallend dat Marokko het eerste Noord-Afrikaanse 

land is dat een officiële status toekent aan een inheemse taal14. Er spelen duidelijk 

politieke motieven. De PJD (Parti de la Justice et du Développement, de islamistische 

partij die nu de verkiezingen heeft gewonnen), was was samen met de USFP (Union 

Socialiste des Forces Populaires) en de Istiqlalpartij (‘Partij van de Onafhankelijkheid’, 

nationalisten)tegen de erkenning van het Tamazight als officiële taal. De regering 

maakte hiervan gebruik en zag de Berberbeweging als tegenwicht voor de  islamisten. 

                                                           
12

 Bron: http://www.youtube.com/watch?v=pZiPWTvmOqQ 
13

 Bron: ibidem 
14

 Bron: http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/06/201163023147501688.html 

http://www.youtube.com/watch?v=pZiPWTvmOqQ
http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/06/201163023147501688.html
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Dit verklaart ook de toegevingen die de regering deed tegenover de Berbers vanaf de 

jaren negentig, menen sommigen (Willis 2008). De Marokkaanse regering levert de 

laatste jaren meer inspanningen om het Tamazight te verenigen en te incorporeren in de 

publieke domeinen. Dit is opmerkelijk, vooral de erkenning van het Tamazight is 

symbolisch heel waardevol voor deze voordien gemarginaliseerde bevolkingsgroep.  

Intussen wordt de erkenning van de Imazighen en hun cultuur in deze tijd steeds meer 

in vervolledigd. Dit streven naar erkenningvormt de rode draad doorheen het 

identiteitsbesef van deze groep mensen. In de Tamazight literatuur zijn hier dan ook  

talrijke voorbeelden van terug te vinden. Aangezien ik deze taal niet machtig ben, kan ik 

deze voorbeelden niet aanreiken. De erkenning is echter nog een heel recent fenomeen, 

waardoor er nog niet zoveel over geschreven werd in literaire vorm. Vertalingen zijn al 

helemaal moeilijk te vinden. In tegenstelling tot de bovenstaande anonieme activist, 

melden andere activisten dat hun werk na de taalerkenning er nog lang niet op zit. Zij 

ijveren voor een constitutionele monarchie naar het voorbeeld van Spanje. De 

berberkwestie wordt zodoende verbonden met eisen die verdergaan dan cultuur en taal.  

Het enige literaire voorbeeld bij dit onderdeel is een lied van Mimoun Ousaid. De 

bevestiging van erkenning is vooral opvallend in het laatste zinnetje, dat heel kort en 

krachtig is:  

Lied: ‘Spreek geschiedenis’ 

Of ik het heb geschreven of niet, 

zij willen het [Tamazight] vernietigen. 

Denken ze dat het  Tamazight kunnen wissen? 

Het Tamazight heeft haar plaats. 

-  Mimoun Ousaid (ongepubliceerde vertaling: M. El Khalfioui, 2011). 

 

2.1.6 Marginalisering,  ongelijkheid en onderdrukking: sporen van het verleden in de 

hedendaagse identiteit 

 

Ondanks de erkenning die hierboven werd behandeld, blijven de literaire uitingen 

(liedteksten, poëzie) sterk doordrongen van het gevoel van onderdrukking. Identiteit en 

het gevoel dat ermee gepaard gaat, verandert niet van vandaag op morgen, dat wordt 

bevestigd met onderstaande uitingen.  

We are one, you [mv.] and me, we share walls 

Our fields share boundaries and springs 

And from our channels we water yours 

- Oostelijke Anti-Atlas tazrrart, Ida ou Zeddout (in: We Share Walls, Hoffman 

2008, 6). 

 

Dit fragment uit een lied werd gezongen op een bruiloft, waarbij de vrouwelijke helften 

van twee dorpsgemeenschappen aanwezig zijn. Ze zingen over het delen van elementaire 

benodigdheden zoals water en land. Deze twee benodigdheden betekenen meer dan op 

het eerste gezicht lijkt. Het water staat voor voorspoed en het goede, en met het land 

wordt gedoeld op hun hele culturele erfgoed. Een diepliggendere betekenis van het ‘een 
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zijn’ (we are one) en het  ‘delen van muren’ (we share walls) suggereert ook het delen van 

beperkingen, en dit geldt voor beide dorpen. Er wordt metaforisch gerefereerd aan wat 

veel Berberse vrouwen ervaren wanneer ze botsen op de beperkingen van linguïstische 

en materiële middelen. Deze Ashelhi-vrouwen ervaren een sterk gevoel van 

marginalisering tegenover de doorsnee Arabische, urbane Marokkanen. Vandaar de ‘we 

share walls’. Groepssolidariteit betekende voor hen bijvoorbeeld in de jaren negentig 

solidariteit tussen groepen Berbers, maar zelden die tussen Berbers en de urbane 

bevolking. In de late jaren ’90 waren gemengde huwelijken (Berbers-stedelingen) 

rariteiten, en vaak werd het Berbervolk de ‘Ishelhin’ bijvoorbeeld aanzien als diegenen 

die economische en sociale vooruitgang belemmerden (Hoffman 2008). Nochtans is dat 

maar een kant van het verhaal. Dit behoort tot één van de gevoelens van de 

berberproblematiek, maar is zeker niet de enige, noch de overheersende gedachte.  

In het bovenstaande tekstje spelen de ‘we’ en de ‘you’ een bijzondere rol die meer 

betekent dan wat het op het eerste gezicht lijkt. De ‘we’ en ‘you’ slaan op de Berbers 

onder elkaar, ze zijn één, en het wijst op de marginaliteit waarin deze vrouwen zich 

bevinden (cf. infra). Berbers van het platteland hanteerden in de jaren negentig geen 

abstracte noties als ‘identiteit’, ‘solidariteit’ of ‘etniciteit’. In hun bewoordingen komen 

deze termen overeen met respectievelijk ‘onze taal’ en ‘ons volk’.  

Het volgende fragment handelt over een Berber die naar de stad is uitgeweken, maar die 

zich er zich niet thuis voelt. Hij voelt zich niet als een gelijke in verhouding tot de andere 

bewoners, waartussen hij geen ‘broeders’ vindt. Hij voelt zich alleen in de stedelijke 

context, en voelt zich anders dan de rest. De stad beschouwt hij als ‘onbekend land’, de 

tegenstelling is groot: 

Here I am, given to an unfamiliar land 

My father isn’t here, my mother isn’t here, I’m lonely 

There’s no older brother to guide me 

- Ida ou Zeddout tazrrart (in: We Share Walls, Hoffman 2008, 31). 

 

In deze teksten wordt de schuld van de marginalisering niet bijzonder bij de Arabieren 

gelegd, het is de eenzaamheid of ‘andersheid’ die primeert. Ook hieronder gaat het over 

een Amazigh die zich in de stad bevindt. De persoon voelt zich erg afgescheiden van de 

andere bewoners: 

Oh world, I swear, you heathen 

You separate people  while they’re still alive 

- Ida ou Zeddout tazrrart (in: We Share Walls, Hoffman 2008, 110). 

 

De tekst hieronder is opvallend, omdat het één van de minder voorkomende subthema’s 

aankaart met betrekking tot onderdrukking en marginalisering. De zanger spuit bittere 

woorden over Arabieren. Hij beschuldigt hen ervan de rechtstreekse oorzaak te zijn van 

hun marginale positie.  

Anderen ontkennen deze problematiek van de Arabisering niet, maar ze wijten dit niet 

aan de Arabieren zelf. Wel aan het aanzien dat de taal zelf bezit in alle domeinen, wat 

een verantwoordelijkheid van de regering is. De zanger hieronder heeft echter een wrang 
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gevoel over de Arabieren. Al gaat het om iets wat zich al lang geleden in de geschiedenis 

afspeelde, hij is het niet vergeten: 

May God be merciful on those who bore us 

Arabs grabbed all the best cities 

Ishelhin put their children up in the mountains 

We had to steal land  

from porcupines and monkeys 

- Ben Wakrim – Omar (in: We Share Walls, Hoffman 2008, 131). 

 

In andere gedichten en liederen komt dit thema van onderdrukking en marginalisering 

ook naar boven, maar de tweedeling Berber tegenover Arabier is veel minder aanwezig. 

In een ander lied gaat het probleem meer over het feit dat de Imazighen genegeerd 

worden als oorspronkelijke bewoners van hun land, iets wat veelvuldig voorkomt in de 

literatuur: 

Lied: ‘Wij zijn van hier’ 

Wij zijn van hier,  

Wij zijn van hier.  

O dierbaar land van ons, wij kussen uw grond. […] 

- El Walid Mimoun15 

 

Hij benadrukt herhaaldelijk dat hun land wel degelijk ook aan hen toebehoort, de rest 

van het lied impliceert dat dit vooral noodkreten zijn om niet genegeerd te worden.  

Naast deze noodkreten klinken er ook letterlijke verzuchtingen over hun onderdrukking. 

Deze zanger wijst erop dat ze zich onderdrukt en afgewezen voelen, maar Arabieren 

worden niet vernoemd: 

Lied: ‘Imal’ 

 Cri d'une génération réprimée, 

 prisonnière d'un monde qui la rejette 

 et qui voyage dans le temps stressé, 

 à cause d'un présent inquiétant et d'un avenir inconnu. 

- Yuba16 

 

De zanger uit zijn ongerustheid over het heden en de onzekerheid van de toekomst. 

Intussen is er met de verwikkelingen dit jaar heel wat veranderd, waaruit we voorzichtig 

mogen concluderen dat er kans is dat de Imazighen de toekomst positiever zien, al zijn 

de concrete verwezenlijkingen momenteel nog beperkt. De hoop op een toekomst met 

minder verdrukking, meer rechten en zelfs gelijkwaardigheid wordt aangewakkerd. 

Uiteraard hangt alles ook af hoe zich dat in werkelijkheid uit, of de regering en hun 

mentaliteit tegenover de Imazighen ook verandert, waarbij ze hen als gelijkwaardig zal 

beschouwen. De regering moet nog bewijzen dat de erkenning van het Tamazight een 

gemeend gebaar is, en niet zomaar een maatregel om de rust in het land te laten 

wederkeren. In een heel recent interview in het magazine TelQuel met de bekende 

zangeres Fatima Tabaamrant (cf. infra), vertelt de zangeres: 
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‘Je pense que les choses sont en train de changer. On accorde plus d’attention aux 

gens de la région dans les politiques publiques, leur histoire est racontée de plus 

en plus fidèlement, leur culture commence à être diffusée. Et puis, il y a aussi la 

constitutionnalisation de la langue amazighe et ses retombées institutionnelles 

sur les Amazighs marocains.’  (TelQuel 497.) 

 

Tabaamrant, die anders altijd zo strijdvaardig en negatief stond tegenover de situatie, 

klinkt zeer positief in dit interview. Nog niet zo lang geleden zong ze vooral over de 

onderdrukking en de marginalisering die Berbers ervaren: 

 […] Ce sont les imazighn qui guerroient quand les choses tournent mal 

Mais quand tout est rentré dans l'ordre, nous sommes les oubliés […] 

 ~ 

[…] Ce qui est blâmable pour le berger est qu'il perde son troupeau, 

Car un mouton dévoré par le chacal n'est pas un mal en soi. […] 

- Fatima Tabaamrant17 

 

Ze bezingt het lot van de Berbers die vergeten worden door de regering, wat ze elders ook 

vermeldt: de herder die zijn kudde verliest, kan de lezer interpreteren als de staat die 

niet goed voor zijn volk zorgt.  

Ook Ziani schreef met behulp van beeldspraak over ongelijkheid: 

‘De een loopt met een lege maag, de ander kan geen pap meer zeggen’. (Ziani 

1995, 143). 

 

In dit zinnetje stelt de dichter Ahmed Ziani de sociale ongelijkheid en armoede aan de 

kaak. Er moet immers op gewezen worden dat armoede en het platteland vaak in een 

adem kunnen worden genoemd, en op het platteland wonen voornamelijk Berbers. De 

dichter Ziani zelf groeide als analfabeet op te midden van de Berbercultuur op het 

platteland. Vooral toen zijn vader kwam te overlijden, kregen ze het nog moeilijker om 

de eindjes aan elkaar te knopen. Zij waren daar niet de enigen in een dergelijke situatie. 

Heel wat Berbers op het platteland leven of leefden in armoede, waardoor ze nog minder 

toegang kregen tot materiële en immateriële bronnen. Dit versterkte de marginalisering 

op zijn beurt nog meer.  

2.1.7 Zelfbeeld 

Naast het gevoel van onderdrukking valt er ook een negatief zelfbeeld te bespeuren bij 

de Imazighen. Het valt moeilijk waar te nemen in de literatuur, omdat dit als puur 

zelfbeklag zou overkomen. Vandaar dat er meer geschreven wordt over ongelijkheid en 

onderdrukking zoals hierboven, waaruit vaak impliciet ook een negatief zelfbeeld kan 

worden afgeleid.  

Hoewel de positie van Berbers zoals eerder stond beschreven stilaan een steeds 

positievere plaats in het maatschappelijke veld krijgt, blijft het zelfbeeld van veel 
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Berbers ook nu nog vrij laag. Ook al voelen ze trots voor hun cultuur, taal en land, zoals 

we hieronder nog zullen zien, toch voelen Berbers zich geregeld minderwaardig 

tegenover andere groepen, waarbij armoede een van de oorzaken is.  

Armoede kan men in zekere mate als ‘identiteitsprobleem’ beschouwen (Traas 1990). 

Armen worden vaak geconfronteerd met wat ze niet hebben en niet kunnen geven aan 

hun naasten. Armoede beperkt hun sociale vrijheid en bewegingsruimte. Ze kunnen 

minder kansen aangrijpen om verandering teweeg te brengen, wat invloed heeft op hun 

identiteitsbeleving: ze worden in een ho(e)kje gedrukt en raken daar moeilijk uit. Armen 

hebben het gevoel geen toekomstperspectief te hebben doordat er noch geld, noch 

middelen of macht binnen handbereik is. Ze voelen zich daardoor een anonieme massa, 

en dat is ‘de identiteit van armoede’, zoals Traas (1990) het verwoordt. 

Het negatieve zelfbeeld is een gevoel dat niet gemakkelijk verdwijnt. De redenen 

daarvoor zijn bij Berbers ondermeer dat ‘de andere’ een beter opleidingsniveau heeft, 

meer kansen krijgt, meer toegang heeft tot faciliteiten, dat de Berbers ‘maar’ van het 

platteland komen, dat ze geen talen kunnen waardoor ze ‘dom’ zouden zijn en wat hen 

verhindert in hun ontwikkeling, enzovoort. Dit gevoel geldt vanzelfsprekend niet voor 

alle Berbers, ook onder de Berbers zelf zijn er grote verschillen waar te nemen. De 

Berbers in de stad of in het buitenland hebben veelal toegang tot alles, genoten wellicht 

onderwijs, kennen andere talen, en genieten van nog andere voordelen. Het negatieve 

zelfbeeld is vooral op het platteland waar te nemen. De eentaligheid (Tamazight) 

bijvoorbeeld werkt voor de jonge vrouwelijke bergbevolking als een belemmering voor 

hun persoonlijke ontwikkeling en welvaart. Immers, in de stad verwerd het Berbers 

eenvoudigweg tot het icoon van landelijkheid, wat niet op handen gedragen wordt.  

“Veel Imazighen hebben weinig waardering voor hun moedertaal, omdat er 

weinig boeken in zijn en je alleen een goede baan kunt krijgen als je het Arabisch 

en het Frans beheerst”  

(Anon., in: Exil en Migratie 1995, 146). 

 

Ook Hoffman (2008) getuigt in haar naslagwerk over het minderwaardigheidscomplex 

dat veel Berbers treft. Deze Ishelhin18 voelen zich bijvoorbeeld als dieren vergeleken met 

Europeanen die wel onderwezen zijn en wel kunnen lezen en schrijven: 

‘We’re just donkeys, unlike you […]. We can’t read; all we know how to do is plant 

and harvest and feed the chickens’, zegt een berbervrouw (Hoffman 2008, 78).  

 

Hoffman kon deze mensen niet overtuigen van hun capaciteiten en andere talenten. Voor 

haar was dit ‘het zoveelste bewijs dat de plattelandsbevolking de antithesis was van de 

stadsbevolking” (Hoffman 2008, 78). Tegenwoordig woont 58 procent van de Marokkanen 

in de steden (CIA 2011). Veel Berbervrouwen die naar de stad trekken, onderhouden de 

vaardigheden niet meer waarin ze goed waren, zoals het scheppen van sfeer via mooie 

gezangen. Zelfs op bruiloften in de stad zou niet meer door Berbervrouwen worden 

gezongen, maar door ingehuurde artiesten. De status quo die hen buiten de stad 
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plaatste, bleef op die manier intact. Het zelfbeeld wordt geconstrueerd door de 

indrukken die groep A (Berbers) over een andere groep B (Arabische Marokkanen en 

buitenlanders) opdoet, waarbij groep A zich sterk begint te vergelijken met groep B en 

het verschil negatief percipieert.  

Een ander fenomeen dat Hoffman opviel tijdens haar onderzoek, was dat de Ishelhin 

steeds aan bezoekers vroegen wat zij vonden van de Tamazirt (land, gemeenschap): ‘Is 

het Tamazirt goed of leuk?’ of ‘Vind je het hier fijn?’ Opvallend was dat de Berberse 

ondervragers overduidelijk een negatief antwoord verwachtten. Indien het antwoord niet 

negatief was, dan lachten ze cynisch en begonnen ze alle zaken op te noemen waarover 

ze op het platteland niet beschikten, of wezen ze bijvoorbeeld op de kleerscheuren die de 

bezoeker had opgelopen tijdens zijn of haar verblijf (Hoffman 2008). Soms verdenken 

rurale Berbers hun ‘gemigreerde urbane familie’ ervan neer te kijken op hen:  

”I don’t understand Tashelhit.” […] – ”She’s just like the other kids in 

Casablanca. They don’t even know where they’re from. Look at her”, pointing to 

her niece, by then seated with her legs tucked to the side and her calves exposed, 

“She doesn’t even wear pants under her dress. She runs around naked like they 

do in the city.” (Hoffman 2008, 116.)  

 

De klederdracht, de levenswijze (onder meer hard fysiek werk), de taal, het eten, de 

gebruiken, … Al deze zaken zorgen ervoor dat de traditionele Berbers opvallen tussen 

niet-Berbers wanneer ze zich buiten hun oorspronkelijke gebieden begeven. Het 

fragment hierboven vat een conversatie samen tussen een Berberse tante en haar nichtje 

dat in de stad opgroeide. Het nichtje bezoekt haar familie op het platteland, maar ze laat 

een andere indruk na dan bedoeld. Zo associeert de tante de klederdracht als ongepast, 

ze ziet daarin een weigering van de cultuur, zegt de tante later. In de ‘onwil’ om het 

Tamazight (Tashelhit) te leren ziet ze een diep gebrek aan respect, maar ook een 

aanhoudende weigering om haar eigenlijke geschiedenis te erkennen. Voor het meisje 

ligt het nochtans anders, aangezien ook zij vanuit een ander denkkader redeneert. 

‘Tashelhit isn’t ugly. […] I like it. […]. Tashelhit is so heavy, it’s hard. But Arabic is easy, 

it flows.’ (Hoffman 2008, 116). We moeten wel opmerken dat dit een opvallend voorbeeld 

is van het verschil tussen platteland en de stad, de tegenstelling is echter niet altijd even 

groot.  

2.1.8 Stijging van zelfbewustzijn en strijdvaardigheid 

‘We hebben elkaar nodig. We moeten samen strijden: met één hand kun je niet 

klappen’ (Ahmed Essadki, 1995)19.  

 

Vanaf de jaren negentig begon de stijging van het bewustzijn bij de berbergemeenschap 

stilaan toe te nemen. Amazigh-activisten zijn toen in groten getale opgestaan en zijn ook 

vandaag de dag erg actief, denken we bijvoorbeeld aan de eisen die ze stellen en wat ze 

zoal behaald hebben (cf. supra: taal- en cultuurerkenning). De activisten stelden een 

alternatieve manier van integratie voor, aan de hand van een proces van behoud, herstel 
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en vernieuwing. Deze benadering zou assimilatie uitsluiten en komt neer op vrijwel het 

omgekeerde van het nationale integratiebeleid. De Berbers hekelen het beleid waarbij 

men alle burgers, verdrukte groepen en minderheden probeert te doordringen met een 

algemeen nationaal eenheidsdenken. De culturele minderheidspraktijken en sociaal-

organisatorische principes moesten wijken voor een van hogeraf opgelegd 

identiteitsmodel.  

Hoffman (2008) ziet de eigenwaarde en bewustwording van de Berbers wel positief 

evolueren, maar voor haar betekent dat geen garantie dat de schaamte over hun cultuur 

voor altijd uitgewist zal zijn, noch dat die schaamte niet zal terugkeren op een bepaald 

historisch keerpunt. Toch moeten we het positief bekijken, in tegenstelling tot Hoffman 

die wantrouwig blijft. Met de verwerving van de erkenning van taal en cultuur en met 

het politiek activisme dat zorgt voor een heropleving van de cultuur, zijn de Imazighen 

al een hele stap vooruit. Er deed zich een trendbreuk voor: de Amazigh-beweging 

manifesteert zich, de schaamte is aan het verdwijnen, en die zal niet meer terugkomen 

in deze zware vorm van weleer. De beweging zal zich niet meer in een onderschikte rol 

laten duwen, menen heel wat activisten (Khalfioui 2011). De Berbers en de beweging 

brengen een hele verandering teweeg in het bewustzijnsproces. Tamazight-sprekers 

beschikken net over veel eigenwaarde op het vlak van hun eigen taal en cultuur. Via het 

literaire veld trekken ze ten strijd, waarbij het gevoel van zelfbewustzijn aangewakkerd 

wordt.  Hierboven zagen we al de strijdvaardigheid voor de taal, maar deze uit zich ook 

in andere domeinen.   

Lied: ‘O Donder’ 

Bouwt maar uw paleizen  

Op onze ruggen  

uit onze tranen  

met ons zweet! […] 

We zijn rotsen  

Zie maar hoeveel je er klein kunt krijgen met jullie houwelen  

We zijn met duizenden […] 

- El Walid Mimoun20 

 

In dit lied spreekt de weerbaarheid boekdelen, de zanger heeft er alle vertrouwen in dat 

de Imazighen niet klein te krijgen zijn. Hij brengt de boodschap over dat ze het wel 

aankunnen.  

Lied ‘Light a fire’ 

 […] Today, the ones who are not here are not with us 

 Clap your hands to show them who we are 

 We do not want to be what others are, 

 We are vagabounds 

 we are wandering 

 Dance to prove them who we are 

 We do not want to be what others are, 

 we are Amazigh people 

 Make fun to show them who we are 
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 The ones who do not understand our words, 

 are not from us. 

- Yuba21 

 

De muziekgroep Yuba is niet alleen strijdlustig, ze sporen de Berbers aan om op te staan 

en te tonen wie ze zijn echt zijn, niet wie ze verondersteld worden te zijn. Yuba creëert 

(vooral met de laatste zin) hierdoor een gevoel van gemeenschappelijkheid en 

zelfbewustzijn, wat de Berbers zou moeten sterken in hun zelfbeeld. Ook in de twee 

volgende liederen zingt Yuba over het woord nemen en dit alles in het teken van 

samenwerking. In het lied ‘Imik s imik’ is het opvallend dat ze zeggen onderdrukt te zijn, 

maar dat de Imazighen nooit mogen zwichten, wat impliceert dat ze altijd zichzelf 

moeten blijven: 

Lied ‘Chant d’amour’ 

[…] Si je tisse ma toile, c'est pour créer l'union, 

 Si chacun y prend part, nous serons plus forts. 

 Océan, pousse ton cri, n'aie pas peur 

 Tous les fleuves, rivières se sont unis pour t'abreuver. 

 La terre a besoin d'eau pour être fertile, 

 L'individu a besoin de ses frères pour prendre la parole. 

- Yuba22 

 

Lied ‘Imik s imik’ 

Serment à l'identité réfractaire 

 à toujours rester dévoué. 

 […] opprimée, à ne jamais céder 

 ni à l'oubli ni au silence. 

- Yuba23 

 

In het laatste lied van Yuba dat we willen aanreiken, kaarten ze de erosie van de 

traditionele familiestructuren aan. Toch willen ze hun Berberse luisteraars aansporen 

om hun traditionele eigenheid bewaren, waar ze veel belang aan hechten:  

Lied ‘Ass nnad nduy’ 

Alors que l'éthique 

 connaît une flagrante dégradation. 

 Et que nos structures communautaires et familiales 

 connaissent un effritement aberrant, 

 on lance un chaleureux appel pour qu'on préserve 

 nos valeurs ancestrales et qu'on puisse enfin 

 vivre en harmonie avec nous-même. 

- Yuba24 

 

De laatste twee liederen die de paraatheid aantonen die voor een golf van zelfbewustzijn 

moet zorgen, zijn van Fatima Tabaamrant. Ook zij vergelijkt zichzelf met een 
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onverbrijzelbare rots, beeldspraak die we vaker opmerken in dit thema. Tabaamrant 

neemt het op voor haar volk, waarbij ze de Berbers op handen draagt. Ze spoort de 

Imazighen aan door ondermeer te zingen dat ze respect en eer verdienen. Haar moedige 

boodschap is er ook een van verdraagzaamheid; ze droomt ervan om de onwetendheid, 

vijandigheid en laster weg te nemen: 

Lied: Rbbi 3awniyi 

 […] La vague qui m'attaque, je l'évite en baissant la tête […] 

C'est le souci de la cause de ma culture amazigh qui me tourmente 

Je suis l'opposante à celui qui ne supporte pas ma culture 

A ceux qui dédaignent les "imazighn" et leur langue 

Je les mets au défi tant que je suis vivante […] 

Ô mon ennemi, si tu es une pioche, 

tu as en moi un roc solide 

Qui ne sera ni creusé, ni brisé, ni soulevé […] 

Pour en ôter la cause amazigh qui l'anime 

Ainsi je défends ma culture amazigh sans répit ni relâche 

Elle est un trésor et Dieu nous choisit 

pour en être les dépositaires […] 

- Fatima Tabaamrant25 

 

Lied: Baba Juba 

Salut à toi l'amazigh, tu mérites honneur ! 

[…]Personne ne s'intéresse à mettre des clôtures dans notre pays. 

[…] Il cherche à savoir l'emplacement de ta langue pour la ligoter. 

Il t'empêche maintenant de célébrer tes coutumes et habitudes ; 

Là où il entend la musique de danse, il te demande de la cacher. […] 

Il cherche à enterrer la fibule qui est le symbole de notre culture. […] 

J'ai rêvé que j'avais pris le monde entre mes mains ; 

J'en ai ôté l'ignorance, l'animosité et la médisance. […] 

- Fatima Tabaamrant26 

 

Uit deze en vele andere teksten kunnen we afleiden dat er zich een sterk gevoel van 

bewustzijn heeft ontwikkeld, om op te staan uit de onderdrukking en voor hun eigen 

zaak op te komen. Ze willen respect en wijzen op hun waardevolle eigenheid. De kracht 

en weerbaarheid worden regelmatig benadrukt, wat bijdraagt bij hun gevoel van 

zelfbewustzijn, een positieve evolutie dus.  

De Berberse culturele beweging is vooral in handen van de stedelijke, onderwezen en 

uitgeweken berberbevolking, en van daaruit wordt het ‘Berber-bewustzijn’ verspreid en 

aangewakkerd (Willis 2008). Dit verklaart ook de gepubliceerde poëzie die voorhanden 

is, naast de orale traditie.  
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2.1.9 Feminisering 

Lied: ‘Bravo, oh Tamazight’ 

Oh woman, oh Tamazight, 

You who are holding the baby on your lap, you who are teaching him 

Start with Tamazight, teach it to your son 

so that one in your hands doesn’t lose his roots 

// It’s in this young boy that the future rests 

Oh my soul, oh Tamazight // 

Oh roots, oh those who don’t forget you […] 

There are those who say, “Just leave that boy, he’s smart 

If we teach him Tamazight he’ll just be lost 

The day he leaves for school, won’t know how to speak.” 

This kind of talk weakens our force 

Yet studying is easy for those who want to learn. […] 

- Fatima Tabaamrant (in: Hoffman 2008, 74-75). 
 

In de berbercultuur draagt de vrouw een grote verantwoordelijkheid voor het 

voortbestaan van de taal en de cultuur. Hierin wordt niet enkel het wakkerschudden van 

het bewustzijn aangetoond, maar ook de vervrouwelijking of ‘feminisering’ van de 

Imazighen wordt ermee aangetoond. De input van de taal en bijhorende taalideologie is 

in de tekst van bovenstaand lied duidelijk verweven. De zangeres roept Berbers en 

vooral berbervrouwen op om hun wortels niet te verloochenen: een aansporing van de 

Berbers om hun taal, cultuur en hun thuis niet op te geven. De hoop is dan wel gericht 

op het jonge kind, maar het is de moeder die het kind hun cultuur moet onderwijzen, 

meent de zangeres. Dit is een gedachte die regelmatig terugkomt in de literatuur. 

Tabaamrant brengt hier een vrij doordringende ideologische boodschap, waarin er wordt 

aangedrongen opdat ouders hun kinderen Tamazight aanleren. Haar boodschap komt 

erop neer dat de kennis van Arabisch verhindert dat kinderen Tamazight leren spreken. 

Hoffman (2008) wijst erop dat taalkundigen en antropologen dit nochtans tegenspreken. 

Ze is van mening dat een dergelijk standpunt geleid heeft tot taalverschuivingen in de 

vlaktes en steden, waardoor de afname van tweetaligheid bij kinderen versnelt. Hoffman 

vindt dat de boodschap van deze zangeres zowel de taal als de groep dreigt te 

verzwakken, in tegenstelling tot wat de zangeres beweert. Hierin kunnen we Hoffman 

bijtreden, Tabaamrant heeft hierover een nogal uitgesproken mening die niet 

noodzakelijk overeenkomt met de werkelijkheid.  

Met dit lied verenigt Tabaamrant de taal, het land en de vrouwen, door het Tamazight 

‘mijn moeder’ en ‘mijn ziel’ te noemen. De rol van vrouwen in de gemeenschap wordt erin 

opgehemeld, maar volgens Hoffman (2008) kan deze rol ook te veel opgelegd worden. 

Tabaamrant legt de nadruk op de mogelijkheid tot handelen van vrouwen, maar vooral 

de vrije wil staat zeer centraal in dit lied, en deze is uitgesprokener dan de structurele 

positie waarin de vrouw zich bevindt, meent Hoffman.  

De zangeres Fatima Tabaamrant is een grote naam. Ze staat bekend voor haar 

originaliteit in haar teksten, vergezeld van een dosis strijdvaardigheid voor de Berberse 
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zaak. Ze verbrak taboes om de berberidentiteit te doorbreken (cf. supra) en wordt gezien 

als een van de grootste hedendaagse berberartisten.  

Berbers worden onderworpen aan een bewust proces van feminisering, meent Hoffman 

in navolging van Sadiqi (in: Hoffmann 2008), door de invloed van de dominante 

taalideologie. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het Berbers meer gebruikt 

wordt in vrouwgerelateerde situaties dan mannelijke.  

Allereerst staan de vrouwen in de bergen in voor het aanleren van het Tashelhit aan hun 

kinderen, ook het fragment hierboven bevestigt dit. Indien het enkel de vader was die 

Tashelhit sprak, terwijl de moeder enkel Arabisch sprak, dan leerden de kinderen het 

Tashelhit niet (Hoffman 2008). Dit fenomeen deed zich vooral voor in steden, maar ook 

buiten de bergen in de Sousvlaktes. Het hangt samen met de traditionele rolpatronen in 

Marokko, meent Hoffman. Het zijn vooral de vrouwen die zich meer met de kinderen 

bezigheden, terwijl de man uit werken is. Behalve in institutionele plaatsen zoals 

ziekenhuizen en scholen, werd er overal uitsluitend Berbers gesproken onder de 

Ishelhin, dit patroon dit zich in alle berbergroepen voor.  

Ik heb het [Tamazight] gedronken aan de borst van mijn moeder, 

Ik heb het gehoord als wiegelied, het bracht mij als baby in slaap.  

- Ahmed Ziani 

 

Vooral Ashelhi-vrouwen zorgden zodus voor het behoud van het Tashelhit. Ondanks de 

decennialange minachting voor hun eigen taal en geschiedenis, zijn het nu vooral de 

vrouwen die de strijd aanbinden tegen het nationale discours over de rol van wat vroeger 

de ‘Tamazight dialecten’ en nu de ‘Tamazight talen’ worden genoemd, deeluitmakend 

van het Marokkaanse culturele erfgoed. De rol van de vrouw is overigens in heel 

Marokko zeer belangrijk in de familiaire en sociale context.  

Ô Poésie 

Elle t'a aidé à te tenir sur les pieds jusqu'à ce que tu marches. 

Elle t'a appris la langue jusqu'à ce que tu maîtrises la parole. 

Alors, ô toi qui se demande qu'est-ce qu'est la femme pour toi ! 

- Fatima Tabaamrant27 

 

Toch openen ook de ‘mannelijke domeinen’ zich voor het Tamazight: er wordt steeds 

meer nadruk gelegd op de standaardisering van het Tamazight door mannelijke 

activisten en ook op school wordt er lesgegeven in het Tamazight, terwijl onderwijs 

voordien louter een ‘mannelijk domein’ was. Het is nu afwachten of deze veranderingen 

ervoor kunnen zorgen dat het Berbers minder als ‘vrouwelijk’ aanzien wordt.  

De feminisering van het Tashelhit, en algemener van het Berbers, past in een breder 

patroon waar van rurale vrouwen verwacht wordt om de traditionele Marokkaanse 

cultuur te handhaven. Dat maakte het net des te moeilijker om hun taal ook in stedelijke 

omgevingen te hanteren. Langzaamaan zou het Berbers een verschuiving kennen naar 
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de mannelijke velden, maar toch speelden vrouwen een cruciale rol in de reproductie van 

het platteland, van hun plaatselijke taal, en van de berberidentiteit. Tashelhit werd 

geassocieerd met het rurale, met ongeletterde vrouwen, die erg ver staan van het beleid 

en de debatten daaromtrent, meent Hoffman (2008). De gevolgen daarvan zijn dat de 

eentalige sprekers bijna uitsluitend vrouwen zijn. De meeste mannen zijn immers 

tweetalig, doordat ze Arabisch in religieuze of staatsscholen hebben geleerd en doordat 

ze gaan werken buiten het platteland. Toch wordt het spreken van Arabisch in sociale 

context niet graag gehoord op het platteland, waardoor er voor de vrouwen op het 

platteland weinig redenen zijn om zich het Arabisch meester te maken. Een ander gevolg 

van de feminisering is dat het vanzelfsprekend is dat vrouwen instaan voor het aanleren 

van Tamazight aan hun kinderen. Indien een vrouw geen Tashelhit spreekt, maar de 

man wel, dan zal het kind enkel Arabisch leren, aangezien Tashelhit enkel via de 

moeder wordt doorgegeven.  

2.1.10 Verleden: nostalgie 

Lied: ‘Abdelkrim’ 

[…] Hij heeft de Riffijn 

op een voetstuk geplaatst 

De Europeaan heeft hij 

van zijn voetstuk gestoten […]  

- Thidrin28  

 

Een veelvoorkomend onderwerp in liederen en gezangen met betrekking tot identiteit, is 

het verleden; vooral Abdelkrim en zijn heldendaden worden nog vaak bezongen. Ook in 

bovenstaand lied van de hedendaagse groep Thidrin. Abdelkrim Al Khattabi was de 

grote leider en held van de vrijheidsoorlog tegen de Spaanse bezetter (1921-1926). Hij 

was tevens de stichter van de Rif-republiek. Als grote held speelt hij bij de meeste 

hedendaagse Riffijnse dichters nog steeds een zeer belangrijke rol. Abdelkrim staat 

symbool voor de bevrijding van het kolonialisme. Dankzij zijn heldendaden konden de 

Amazigh-cultuur, de taal en de mensen zich ontplooien in alle vrijheid. In het gedicht 

hierboven worden zijn heldendaden bezongen.  

Onderstaand lied van Yuba is een typisch voorbeeld van de hang naar het verleden. De 

strijd voor het verleden is ook een politieke strijd. Het nostalgische gevoel is zeer 

emotioneel. Ze bezingen het verleden dat altijd verdrongen werd, aangezien er in de 

geschiedenisboeken nog steeds amper iets geschreven wordt over de Imazighen. Dit 

verleden proberen ze ter sprake te brengen in hun poëzie en liederen.  

 Nostalgia for our past 

For songs of our past 

I regret not to live in the past 

I have arrived too late 

- Yuba29 

Ook de verwijzing naar het vaderland komt veelvuldig voor, zo getuigt dit stukje uit het 

lied ‘Tranen om jou’ van Thidrin:  
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[…] Je schoonheid laat je achter  

Voorgoed gevestigd in de landen 

Voorgoed gevestigd in Tamazgha 

Het aloude vaderland van de Imazighen […] 

- Thidrin30 

 

Heel wat verwijzingen naar het vaderland zijn overigens ook te vinden in teksten over de 

diaspora. Vooral melancholie, het gemis, spijt, en de bejubeling van het land zijn daarin 

de hoofdcomponenten. Noodzakelijke migratie leidde in veel gevallen tot schande en 

spijt, overladen met heimwee.  

Hoe komt het dat in deze dagen onze bijenzwerm uiteenvalt, 

Uitzwermt over de bergen op zoek naar voedsel, 

Geen plaats overslaat, uitgeput is van het zoeken?  

- Ahmed Ziani 

 

Deze metaforen worden veelvuldig gebruikt in Berberse poëzie (de bijenzwerm slaat op 

de oude berbersamenleving in tribaal verband, en het uitzwermen staat gelijk aan het 

emigreren). 

Op de diaspora gaan we echter niet verder in, omdat het een onderwerp is dat ons te ver 

afleidt van de onderzoeksvraag voor deze scriptie, de focus ligt op Marokko zelf. De 

diaspora en de melancholie vormden echter een te belangrijk onderdeel van de 

identitaire literatuur over Berbers om deze onaangeroerd te laten.  

 

2.1.11 Religie 

Een laatste thema – waar we kort bij stil zullen staan – is er een dat geregeld aan bod 

komt in het literaire veld: religie. De islam neemt een belangrijke plaats in binnen de 

Berberidentiteit en hun leven, dat blijkt vooral uit de lezing van poëzie en gezang, 

waarin God wordt geprezen of aanroepen:  

[…] Dieu serait-il absent ? Nous aurait-il oubliés ? 

 Je ne sais pas. […] 

- Ali Sadi Azaykou 

 

De ene keer wordt God wanhopig aanroepen, de andere keer gelooft men er vol 

vertrouwen in dat hij er altijd voor hen zal zijn: 

[…] La vie est telle un Océan, mais 

J'ai espoir en Dieu pour vaincre l'eau […]  

- Fatima Tabaamrant31 

 

Lied: ‘Rbbi 3awniyi’ 
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[…] Dieu vient à mon aide dans mes angoisses et tourments 

J'ai hérité des larmes de mes anciens […] 

- Fatima Tabaamrant32 

 

Zo wordt er, zoals in voorgaand gedicht, op God vertrouwd in tijden van onderdrukking 

(larmes de mes anciens: het leed van de voorouders die ook onderdrukt werden). Maar 

ook in uitgelatener gedichten wordt naar het werk van God verwezen: 

 […] Oh roots, oh those who don’t forget you 

how beautiful God makes it wherever you are […] 

- Fatima Tabaamrant (in: Hoffman 2008, 74-75). 
 

Dit vertrouwen is diepgaand, zo blijkt uit onderstaand gedicht. De dichter wil zeggen dat 

God er voor je zal zijn als je het moeilijk hebt om te overleven. Zo wordt gezegd dat God 

altijd wel voor hem zal zorgen, de rest van het eten komt vanzelf wel, schrijft de dichter:  

Mange ce que tu trouves et tiens-toi tranquille: 

D’autres nourritures viendront. 

- Qasi Udifella (in: Yacine 1987,259). 

 

Zo wordt verwezen naar de basisbetekenis van religie, waarin het neerkomt op de 

overgave aan Gods wil. Religie vormt een belangrijk richtsnoer doorheen het leven van 

veel Berbers.  

In een fragment uit een lied dat we hierboven al besproken hebben, voelt de zangeres 

aan dat het Berbervolk door God werd uitgekozen om de bewaarders van het land te zijn:  

Elle est un trésor et Dieu nous choisit 

pour en être les dépositaires […] 

- Fatima Tabaamrant33 

 

Een laatste opmerkelijk gedicht gaat over de richting waar God hen instuurt tijdens de 

loop van het leven: 

Dieu a levé le voile de mes yeux 

Je vois toutes les issues 

Mon action est dictée par Dieu […] 

Dieu nous a donné le Livre 

Il nous a épargné la peine de chercher. […] 

- Qasi Udifella (in: Yacine 1987, 317). 

 

Hierin verwordt de dichter als het ware tot een profeet, aangezien hij zich een 

bovennatuurlijke gave heeft aangemeten. Er zou een hele lijst met religieuze gedichten 

in deze sectie kunnen worden aangedragen, maar daaruit reik ik enkele 

veelvoorkomende termen aan. God en het religieuze, die deel uitmaken van het wezen 
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van veel Berbers, worden omschreven in termen van uniciteit van God, vergeving en 

genade, hemel, goddelijke kracht, goedheid, liefde, medelijden, het lot, de voorzienigheid, 

puurheid van de islam, de slechtheid van Satan, enzovoort (Yacine 1987). De dichotomie 

van het goede en het slechte is hierbij zeer belangrijk. Al lijken deze zaken voor 

sommigen overigens simpele voorstellingen te zijn, in werkelijkheid is het een uiting van 

een bepaalde kijk op de wereld en op bepaalde waarden. Er wordt uitgegaan van een 

manicheïstische visie op het leven, dat wordt gedefinieerd als de plaats waar een aardse 

strijd wordt uitgevochten tussen het goede en het kwade. Deze twee noties worden 

gepresenteerd als onlosmakelijk verbonden met elkaar.  

 

2.1.12 Unificatie versus dichotomie?  

Uit de gedichten en liedteksten die hier voordien werden behandeld, kunnen we 

opmaken dat er amper een tweedeling naar voren komt in de literatuur van Berbers 

tegenover Arabieren. 

Aws i-gmak 

Hymne à tiwizi, pratique ancestrale 

où l'on renonce à soi pour le bien du groupe.  

Hymne à la solidarité  et à l'entraide entre les Hommes, 

main dans la main,  

ensemble pour  un demain meilleur. 

- Yuba34 

 

Ook dit fragment uit een lied van de Berberse groep Yuba bevestigt deze stelling: 

solidariteit en wederzijdse hulp (entraide) staan centraal, ze willen ‘de handen in elkaar 

slaan’. Nergens komen gevoelens van wrok tegenover de Arabieren naar voren. Volgend 

gedicht bestaat uit bijzonder betekenisvolle verzen:  

Spreek tot mij en ik zal tot u spreken 

woorden gewogen op een weegschaal:  

de zon is ondergegaan en de sterren zijn nog niet opgekomen.  

De nacht duurt en duurt en de dag wil maar niet aanbreken.  

De hemel is door wolken bedekt en zwart. 

Nog steeds is de regen niet gevallen die het water doet stromen, 

De waterputten doet overvloeien en de rivieren doet zwellen. […] 

- Ahmed Ziani 

 

Ook hier spreekt de dichter Ziani in metaforen. Het gedicht klinkt op het eerste gezicht 

erg lyrisch en zit vol beeldspraak, maar de lezer moet zich realiseren dat de woorden 

achter deze beeldspraak het toonbeeld vormen van de problematiek van de Berbers ten 

opzichte van de rest van het land. De zon in dit gedicht staat voor vrijheid, de sterren 

stellen ‘goede mensen’ voor, en termen als regen en water zijn metaforen voor voorspoed 

en het goede. Wanneer er in de Rif regen valt, wil dat zeggen dat de Marokkaanse 
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regering35 zijn best heeft gedaan om de Berbers het leven makkelijker te maken. Regen 

wijst op de komst van goede tijden. Ziani verwijst met behulp van deze rurale metaforen 

naar de huidige situatie. Het vervolg van het gedicht gaat over wat er zou gebeuren 

indien de regering een inspanning doet (‘klaprozen zullen ontluiken’, wat veel voorkomt 

in de poëzie en staat voor het goede), er spreekt hoop uit de schijnbaar pastorale verzen. 

De dichter refereert aan de emigranten die zouden terugkeren naar het vaderland als er 

betere tijden zouden aanbreken dankzij de regering.  

De regering is het kernelement waar alles om draait. Niet alleen in dit gedicht, maar in 

de hele berberproblematiek en de identiteitspositie die Berbers innemen ten opzichte 

van alle andere inwoners van Marokko. Immers, uit de poëzie, proza en andere teksten 

die ik voor dit onderzoek heb doorgenomen, kan ik concluderen dat er amper tot niet 

wordt gerept over de tweedeling Arabier-Berber. Wel gaat het bijvoorbeeld om arm-rijk, 

zoals we zagen. En om kansen die de ene wel en de andere niet krijgt. Het gedicht 

hierboven handelt over Berbers ten opzichte van de regering. Berbers en Arabieren 

voelen dan ook geen echte rancune tegenover elkaar, op enkele tegenstemmen na. Wel 

zijn er moeilijkheden tussen Berbers en de regering, maar dat heeft nog weinig te maken 

met een eventuele tegenstelling van Arabieren tegenover Berbers. Beiden zien elkaar 

meestal als volwaardige Marokkaanse burgers (Khalfioui, 2011). Er mag dan wel sprake 

zijn van een minderwaardigheidscomplex bij of onderdrukking van Berbers, maar op 

zich is dat niet gerelateerd aan Arabieren, wel met de regering die zijn hand niet in het 

vuur steekt en weinig moeite heeft gedaan in het verleden om Berbers gelijke kansen te 

geven. Meer nog, vaak werden zij op sociaal en economisch vlak achteruitgestoken. Het 

is bewijsbaar dat de overheid een groot aandeel had in de oorzaak van de 

berberproblematiek; de berbertaal is vroeger nooit erkend geweest, er was sprake van 

politieke onderdrukking en economische achterstelling van bepaalde gebieden, wat tot 

een grote ongelijkheid heeft geleid. Ook televisieprogramma’s waren Arabisch gericht. In 

de gedeelde nationale cultuur was enkel plaats voor de Arabo-Marokkaanse cultuur, 

zonder ruimte te laten voor de regionale, rurale berbercultuur.  

Het is pas anno 2011 dat de Berberse taal – die erg belangrijk is voor hun identiteit, 

zoals hierboven bleek – erkend werd, net als hun cultuur. Er mag dan wel schamper 

gekeken worden naar plattelandsbewoners: dit gebeurt echter niet in die mate dat er nog 

sprake is van een dichotomie tussen deze twee bevolkingsgroepen. Ook is het moeilijk 

om in termen van bevolkingsgroepen te spreken, aangezien er door de eeuwen heen ook 

in het bloed van veel Arabische Marokkanen een Berberse geschiedenis schuilgaat. 

‘Arabieren beschouwen Berbers tegenwoordig als hun gelijken, en niet als 

minderwaardig aan hen’ (Khalfioui 2011, persoonlijke mededeling).  

Destijds was de taal, het Tamazight, ook het icoon van ‘anders-zijn’ en ruraliteit, en de 

nadruk hierop zorgde ervoor dat de tweedeling Berber-arabier enkel werd versterkt. Dit 

nam vooral toe wanneer de urbanisering een hoge vlucht nam in de jaren zeventig. In de 

geschiedenis waren Berbers en Arabieren geografisch van elkaar gescheiden: Berbers 

verbleven in de rurale gebieden en Arabieren in de stedelijke invloedsferen. In deze 

toestand kwam verandering met de urbanisering van de jaren zeventig, maar toch bleef 
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het beeld van Berbers als ‘plattelandsvolk’ nog lang overeind. Maar ook al in de jaren 

twintig van de vorige eeuw was de populatie Berbers in de steden reeds omvangrijk. En 

omgekeerd ook, het is niet vreemd dat Arabischtaligen ook in meer rurale gebieden 

wonen.  

De jaren negentig bevonden zich in een klimaat van regeringsgesponsorde vijandigheden 

tegenover de Berbercultuur. Hierdoor en ook mede door de associatie met het platteland, 

hadden heel wat niet-Berberse of Arabische Marokkanen problemen met het associëren 

van positieve gevoelens tegenover Berbers. Ze hadden moeite om Berbers te associëren 

met positieve kwaliteiten, wat nochtans waardering had kunnen teweegbrengen voor de 

Tamazight-sprekers binnen de Marokkaanse samenleving.  Ondertussen werd het een 

zeldzaamheid dat een Arabischtalige het Tamazight moest aanleren wanneer ze 

trouwden met een Berberse vrouw. Het omgekeerde gebeurde echter des te vaker. Dit 

had echter vooral te maken met de status en de socio-economische impact van het 

Arabisch. Een taalverschuiving deed zich vooral na de Onafhankelijkheid voor van onder 

meer het Tashelhit naar het Arabisch in de Sous, dit werd een dominante ontwikkeling. 

De redenen voor die taalverschuiving zijn meervoudig: de plattelandsvlucht werd 

gestimuleerd door de ontwikkeling van wegeninfrastructuur in de steden door de 

Fransen. Op die manier werd de economie nieuw leven ingeblazen. Daarnaast zorgde de 

staat voor algemene vorming, waarbij het gewone volk ook de mogelijkheid geboden 

werd om geletterd te worden. Hierbij werd het urbane sociaal kapitaal van de 

Arabischtalige elite gevolgd, wat als dominant model gold. De voorkeur voor Arabisch 

kwam niet alleen omdat het als een sacrale taal werd aanzien. Eveneens werd  het 

Arabisch gelinkt met esthetische, politieke en culturele banden met de Arabische wereld 

in het Midden-Oosten, dat als voorbeeld werd aanzien (Hoffman 2008). 

Dominante discoursen rond vermenging en hybriditeit in Marokko gaan er voornamelijk 

om dat etniciteit gebaseerd is op een ver verleden. De enige overblijfselen ervan zouden 

gedeeld worden door alle Marokkanen, en dit in een amalgaam van culturele praktijken. 

Toch heeft dit gedeelde Marokkaans-zijn tot voor kort geëist dat Berbers zich 

assimileerden op cultureel en linguïstisch gebied.  

Nu het Tamazight als officiële taal erkend werd in Marokko, zal dit heel wat 

verandering teweegbrengen in de verhoudingen tussen Berberse Marokkanen en de 

andere landgenoten. De situatie is ook langzaamaan minder gespannen dan in de jaren 

negentig. Daarnaast zorgt tweetaligheid voor een afname in de verschillen tussen de 

twee groepen, en is er van een echte tegenstelling al lang geen sprake meer door de 

komst van de moderniteit.   

Berbers die in de periferie en niet in de bergen wonen, zijn meestal tweetalig Tamazight-

Arabisch en zullen bijvoorbeeld sneller zowel Arabische als Berberse liedteksten 

gebruiken tijdens feestelijkheden zoals huwelijken, wat hun perifere positie markeert. 

Het markeert ook gemeenschappelijkheid en gedeeld plezier met andere (Arabische) 

groepen die hetzelfde muziekgenre delen, maar oorspronkelijk tot een andere talengroep 

behoorden.  Zo wonen en werken er in de vlaktes zowel Berbers als Arabieren in de 

landbouwsector, gaan ze naar dezelfde feesten, enzovoort. Dat alles ontwricht de 

essentialistische dichotomie tussen Berbers en Arabieren in Marokko, al maakt dit de 
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categorisering van de twee groepen niet irrelevant, meent Hoffman (2008). De te 

enggeestige visie dat gedomineerden en dominerende groepen niet los van elkaar te 

begrijpen zijn is fout, vindt ze. Het feit dat de Marokkanen die in de vlaktes wonen zowel 

Berbers als Arabisch hanteren in belangrijke rituele vieringen, ‘suggereert hun blijvende 

lidmaatschap van een brede gemeenschap’ (Hoffman 2008, 190). Het spreken van de 

eigen taal markeert hun grenzen, maar het zingen van de beide talen versterkt hun 

verbintenis, volgens Hoffman.   

Deze tweetaligheid blijft over het algemeen eenrichtingsverkeer in de vlaktes die de 

‘periferie’ wordt genoemd: het zijn meestal Berbers die zich openstellen voor het 

Arabisch, maar Arabieren zul je niet gauw Berbers horen praten. Toch is dat niet zo 

negatief als het lijkt: de gedachte dat het aanleren van een Berberse taal zoals het 

Tashelhit een buitengewoon moeilijke opgave is, is wijdverspreid onder Arabieren 

(Hoffman 2008, 189). 

Of de aanwezigheid van het Arabisch in de intieme familievieringen van Berbers in de 

vlaktes een taalverschuiving richting het Arabisch met zich meebrengt, is een andere 

vraag. Toch wordt die verschuiving tegengesproken doordat het Tashelhit bijvoorbeeld 

nog zeer centraal staat in het alledaagse spreek- en zangrepertoire van de vrouwen. 

Indien de jongere vrouwen toch zouden overschakelen naar het Arabisch, kan er wel een 

taalverschuiving plaatsvinden. Of dat iets aan hun identiteitsbeleving zou veranderen, 

blijft een vraag voor de toekomst, het is nu ook te vroeg om daarover te oordelen. 

Hoffman is echter van mening dat een verschuiving voorlopig althans niet het geval is.  

Jonge vrouwen zouden nog steeds bewust kiezen voor het Tashelhit (Hoffman 2008), 

zowel bij het spreken als zingen, wat betekent dat de taal nog zeer levendig is. Dat het 

Arabisch in sommige domeinen ingang heeft gevonden, betekent nog niet dat het de 

Berberse taal zal vervangen, meent Hoffman. Toch moeten we vraagtekens plaatsen bij 

de toekomst, ook een deskundige als Hoffman moet afwachten.  

Niettemin zijn er ook veel Marokkanen in dorpen en steden die zichzelf een mengeling 

voelen van Arabier en Berber (Khalfioui 2011). Voor een groot deel van de stedelijke 

Arabischtalige elite is de tweedeling Berber-Arabier bovendien absoluut niet van belang. 

Meer nog, sommigen onder hen vinden dit zelfs onjuiste tweedelingen (Hoffman 2008).  

Overigens kan de zelfpositionering als Berber of Arabier veranderen in de loop van een 

mensenleven. Of het kan ook veranderen van de ene generatie op de andere. Ook 

Hoffman bevestigt dat veel Marokkanen de identiteiten dan ook niet meer zo afgegrensd 

zien zoals vroeger wel het geval was. Is de Marokkaanse regering dan toch geslaagd in 

de unificering van het land? Het lijkt meer een natuurlijke en moderne ontwikkeling te 

zijn onder de invloed van globalisering, waarbij Berbers steeds mobieler worden en 

steeds meer in contact komen met invloeden van buitenaf. Met de golven van 

urbanisering en arabisering in de jaren zeventig en tachtig reeds werden Berbers in de 

stad verplicht om plots tweetalig of soms zelfs eentalig te worden. Dit had dan weer een 

impact op de volgende generaties. Zo kregen sommigen van de volgende generaties enkel 

een passieve kennis van het Tamazight. Zo ontdekte Hoffman (2008) tijdens haar 3,5-

jarig onderzoek een dorp met een Berberse naam, maar waar de inwoners enkel 

Arabisch spraken. Ook zag ze een huwelijk waar de bruid zelfbewust zowel traditionele 
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als moderne praktijken beoefende, enzovoort. Deze ervaringen duiden er nogmaals op 

dat er geen sprake is van een  eenduidige afgescheiden tweedeling. Toch hebben veel 

Berbers ondanks de arabisering hun eigenheid weten te bewaren.  

Verder mag niet vergeten worden dat de persoonlijke identiteit en houding uiteraard nog 

individueel verschilt. Iemand kan individueel claimen dat hij of zij Berber of Arabier is, 

terwijl een familielid dit helemaal anders aanvoelt. Daarom moeten we er ons voor 

hoeden om niet te gauw te classificeren, al lijkt de trend van de laatste tijd toch richting 

een algemener eenheidsgevoel te gaan, en lijkt de tweedeling Arabier tegenover Berber 

iets af te zwakken. Ook doet vermenging zich steeds meer voor. Daarnaast hangt alles 

ook af van situatie. Er zijn gevallen bekend waarin personen zich naargelang de situatie 

het ene moment als ‘Marokkaan’ zullen profileren, terwijl ze in een andere situatie de 

nadruk willen leggen op hun berberafkomst (Rosen 1984, in: Hoffman 2008). De reden 

hiervoor kan zijn dat ze wilden ijveren voor een erkenning van het Tamazight, 

bijvoorbeeld.   

Aan het begin van dit onderdeel werd verwezen naar mogelijke definities van ‘natie’. Een 

eerste definitie had betrekking op ‘bloed en ras’. De Berberidentiteit mag dan wel op 

haar wortels gebaseerd zijn, maar deze wortels zijn veel meer gelieerd met culturele 

wortels, dan dat er sprake zou zijn van het starre ‘bloed-en-rasbegrip’. De definitie 

waarin wordt gesteld dat een natie gebaseerd is op de wil van het volk om een 

gemeenschap op te bouwen is al relevanter in de context van Berbers. Zowel de 

Arabische Marokkanen als de Berberse Marokkanen hebben nu hun wil getoond om de 

Berberse taal en cultuur te laten erkennen, een bewuste keuze. Deze beslissing zou in de 

toekomst misschien kunnen leiden tot een groter samenhorigheidsbesef, waarbij de 

bevolkingsgroepen minder afgescheiden van elkaar hoeven te leven en beiden 

evenwaardig zijn. Er gaan stemmen gaan op dat de erkenning een nieuwe zet zou zijn 

van de Marokkaanse regering om de unificatie van de Marokkaanse identiteit op een 

andere manier aan te pakken. De tijd zal echter uitwijzen hoe dit identiteitsgevoel zich 

zal uiten onder de Berbers.  
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2.2 IDENTITEIT VAN HOMO’S IN MAROKKO 

2.2.1 Homoseksualiteit in de Arabische wereld 

Homoseksualiteit is er ondanks de huidige vooroordelen altijd al geweest. ‘Pour 

beaucoup, l’homosexualité est "contre-nature", puisqu’elle ne mène pas à la procréation, 

seul objectif assigné aux relations sexuelles’ (TelQuel 120). Nochtans bestaat 

homoseksualiteit al vanaf het begin van de mensheid en is het blijven bestaan, óók in de 

Arabische moslimwereld. Het is iets inherent menselijks. ‘Non sans difficulté dès lors 

qu'il s'agit de vivre sa sexualité sereinement et d’affirmer son identité’ (TelQuel 120).  

Soms werd het sociaal getolereerd in Marokko, soms werd het onderworpen aan gekke 

volksverhalen (Kendili 2010). Homoseksualiteit wordt in Marokko zelfs gelinkt aan een 

geografische ‘gebondenheid’: de regio’s van Azemmour en Marrakech staan bekend als 

trekpleisters voor mannen die op zoek zijn naar andere mannen. Of het dorpje Ksar-el-

Kbir bijvoorbeeld. Deze plek wordt door de autoriteiten tijdens de jaarlijke Moussem 

(bedevaart) extra in het oog gehouden. In december 2007 bijvoorbeeld werden zes 

mannen veroordeeld tot tien maand gevangenisstraf voor het bijwonen van een 

homohuwelijk in het dorp. Nochtans leiden heel wat politici, acteurs en andere bekende 

figuren een heteroseksueel leven, terwijl ze er voor bekend staan holebi te zijn. Om een 

duidelijk beeld van de identiteit van Marokkaanse homo’s te krijgen, is het belangrijk te 

begrijpen wat homoseksualiteit in de Arabische wereld betekende.  

2.2.2 Veranderende visie 

Vanaf de vijftiende eeuw werden homoseksuele verlangens als ‘duivels’ bestempeld in de 

Arabische landen. Volgens Habib (2007, in: Bilancetti 2011) maakte deze gewijzigde 

houding tegenover homoseksualiteit deel uit van een grotere verschuiving binnen het 

politieke en economische klimaat van de regio in die tijd. Na de middeleeuwen kwam er 

namelijk een progressieve radicalisering van het geloof op gang. Deze zou de 

problematisering en veroordeling van homoseksualiteit met zich meegebracht hebben, 

door ze als een sociale afwijking te bestempelen. In het heersende discours binnen de 

islam werd homoseksualiteit tussen mannen vanaf toen afgedaan als een van de ergste 

zedendelicten die absoluut bestraft moest worden. Homoseksualiteit tussen vróuwen 

daarentegen werd veeleer als een mentale ziekte beschouwd, een ziekte die gewoon 

behandeld kon worden tot de vrouw in kwestie weer ‘normaal’ was. In het huidige debat 

tussen constructivisten en essentialisten wordt homoseksualiteit door de ene partij 

verdedigd als ‘een manier van zijn, gestuurd door ervaringen of 

hormoonschommelingen’, terwijl daartegenover wordt geponeerd dat het neerkomt op 

‘een bepaald gedrag of houding, gestuurd door de cultuur’ (Risman & Schwartz 1988 in: 

Bilancetti 2011). De inhoud van beide standpunten zijn wat dubieus, maar voor deze 

scriptie is het minder van belang om dit debat dieper te onderzoeken. Wel belangrijk is 

de eigenlijke perceptie van homoseksualiteit in de Arabische wereld, en met name in 

Marokko zelf.  
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Indien een man passief homoseksueel was, werd hij meteen meegenomen naar een 

kwakzalver, een heks of helderziende. Hij werd als ziek beschouwd en moest genezen 

worden. Als dat niet lukte, werd hij verstoten, schreef Choukri in de jaren tachtig 

(Choukri 1980, in: Kendili 2010). Nu ligt dat anders, homo’s worden in de moderne 

samenleving meegenomen naar een psychotherapeut om zich te ‘dehomoseksualiseren’, 

meent Harakat (Harrakat 1999, 185, in: Kendili 2010). Zo wordt verhinderd dat ze naar 

de hel gaan, menen sommige therapeuten. Een modernere samenleving als Marokko 

definieert homoseksualiteit anders dan toen. In andere termen dan ‘betovering’ of 

‘bezetenheid’, wordt soms nog het woord ‘ziekte’ in de mond genomen. Dat is ver 

verwijderd van de opvatting waarin seksualiteit beschouwd wordt als een seksuele 

oriëntatie en identiteit, los van psychopathologische kenmerken zoals die jarenlang in 

het handboek DSM IV werden beschreven.  

2.2.3 Als culturele constructie of als sociale rol? 

Wereldwijd wordt homoseksualiteit verschillend geïnterpreteerd (denken we aan het 

homoseksuele overgangsritueel bij jongens van bepaalde stammen in Latijns-Amerika, 

waarna mannen met vrouwen seksueel in contact mogen komen, Pinxten & De Munter 

2008). Gelijkaardige rituelen waren ook gangbaar iets dichter bij huis, zoals in het 

Ottomaanse rijk, bij stammen zoals irano-turco-tataren. Dit ritueel werd ook wel ‘het 

feest van Basm’ genoemd. Ook bij de Samoerai, farao’s en de Grieken ten tijde van 

Socrates was een jongen minnen iets heel normaals onder mannen (Kendili 2010). 

Daarom interpreteren sommigen homoseksualiteit als een culturele constructie, in 

plaats van een seksuele identiteit. Vandaar dat  het opstellen van een universele 

definitie niet eenduidig kan zijn. Toch kunnen we in navolging van McIntosh (1968, in: 

Bilancetti 2011) stellen dat de huidige conceptualisering van homoseksualiteit vaak fout 

is, als gevolg van etnocentrische vooroordelen. Homoseksualiteit zou volgens McIntosh 

veeleer gezien moeten worden als een sociale rol. Ze verwijst daarbij naar antropologisch 

onderzoek waaruit bleek dat deze rol niet in alle samenlevingen bestaat. Als ze dan toch 

aanvaard is, is dat niet dezelfde rol zoals we die in moderne westerse samenlevingen 

kennen. Daarnaast richt McIntosh zich ook op de invloed die de maatschappij uitoefent 

op personen via een proces van ‘labeling’. Immers, de houding die de maatschappij 

aanneemt tegenover homoseksualiteit heeft een diepgaande invloed op de manier 

waarop holebi’s zichzelf zien en zich uiten.  

Het is nog een recent fenomeen dat islamitische holebi’s uit de kast beginnen te komen 

en opkomen voor hun rechten. Ze leggen er de nadruk op dat ook zij creaties van Allah 

zijn en dat ze religie en seksualiteit willen verzoenen. Toch staan de opkomende LGBT36-

organisaties nog steeds zwak door de intolerantie, als gevolg van repressieve wetten 

(Bilancetti 2011).  

2.2.4 Religie en identiteit 

Het idee dat de islam omarmt over seksualiteit, zou gebaseerd zijn op het strikte 

onderscheid tussen de twee sekserollen. Zo moeten seksuele relaties volgens theologen 

                                                           
36

 LGBT’s zijn lesbiennes, homo’s (het Engelse gays), biseksuelen en transgenders. 
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gelimiteerd zijn tussen twee personen van een tegengesteld geslacht. In deze culturele 

en religieuze context wordt homoseksualiteit tussen vrouwen overigens beschouwd als 

een ongewoon en zeldzaam fenomeen, en het wordt zelden vermeld in de literatuur. 

Seksualiteit tussen vrouwen wordt veel minder zwaar veroordeeld dan het geval is bij 

mannen, er wordt toleranter mee omgegaan. De reden daarvoor zou volgens Bilancetti 

eruit bestaan dat islamitische juristen seksuele handelingen tussen vrouwen niet 

beschouwen als echte geslachtsgemeenschap. 

De islamitische negatieve houding tegenover homoseksualiteit is naar Bilancetti’s 

inzicht (2011) voornamelijk te wijten aan de tweeledige idee van seksualiteit die in de 

koran wordt benadrukt. Toch schrijft ze ook dat de schijnbare afwezigheid van 

homoseksualiteit in de Arabische wereld nochtans niet direct gerelateerd is met religie, 

wel met de historische interpretatie van religie. Religie wordt geïnstrumentaliseerd om 

de intolerante houding tegenover homoseksualiteit te legitimeren en te stimuleren, vindt 

ze. In die zin is religie een instrument en geen oorzaak van de homo-intolerantie. 

Evenwel moet er stilgestaan worden bij het bestaan van een volksgeloof waar het idee 

leeft dat homoseksuelen de dood verdienen volgens de islam, waardoor sommige 

religieuze autoriteiten dit idee ook uitbuiten. Dit negatieve discours wordt maar aan een 

enkele religieuze traditie toegeschreven, namelijk aan het discours van Ibn Abbas. Hij 

riep op om hen te doden die de handeling plegen van het volk van Loth. Daarbij trekt hij 

een parallel van homoseksualiteit naar bestialiteiten. Deze enige hadith is echter een 

uitzondering, meent Murray (Murray, in: Kendili 2010). Anderen spreken dit tegen door 

te wijzen het volgende uit de Koran: "Of all creatures in the world, will ye approach 

males, and leave those whom Allah has created for you to be your mates? Nay, ye are a 

people transgressing (all limits)!" (Qur'an 26:165). 

In de Arabische literatuurgeschiedenis zijn verhalen over homoseksualiteit nochtans 

niet vreemd, zoals bijvoorbeeld de sluwe Abu Nawas, het verhaal van Zayd, Soliman le 

Magnifique, en andere verhalen.  

In Foucaultiaanse termen creëert het dominante discours over homoseksualiteit binnen 

de Arabische wereld een krachtig ‘regime van waarheid’, wat passief geaccepteerd wordt. 

Het wordt gelegitimeerd door religieuze veronderstellingen en wordt bevestigd door de 

voorstellingen die de media maken, vindt Bilancetti. Daardoor zouden heel wat holebi’s 

geloven dat ze ‘abnormale seksuele neigingen’ vertonen, waardoor ze zich in een 

persoonlijke strijd over hun identiteit bevinden.  

Bilancetti’s stellingen hierover bracht ze dan wel dit jaar uit, maar haar uitspraken over 

de media moeten we nuanceren. In Marokko beginnen de media immers stilaan oprechte 

aandacht te tonen voor homoseksualiteit. Het Marokkaanse magazine TelQuel is daar 

een vooruitstrevend voorbeeld van, vandaar dat we in ons onderzoek veelvuldig dit 

magazine hanteren in de analyse.  Naast de flexibelere positie van sommige media, 

woedt de persoonlijke en innerlijke strijd daarentegen nog steeds verder in Marokko. 

Op de vraag of hij als homo wel moslim kan zijn, antwoordt een bekende Marokkaanse 

militant (Samir Bargachi, cf. infra) het volgende terwijl hij er de nadruk op legt dat de 

islam enkel seksuele losbandigheid veroordeelt en de instrumentalisering aankaart: 
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‘Je suis musulman, je n’ai jamais dit que j’étais pieux ou religieux. Et je l’affirme, 

l’Islam n’est pas contre l’homosexualité, mais contre la débauche sexuelle (à 

l’image du peuple de Loth), ce sont les obscurantistes et autres inquisiteurs des 

temps modernes qui déforment l’essence de cette religion noble et tolérante à des 

fins occultes d’intérêt personnel et de pouvoir. L’Islam n’est pas homophobe, il 

existe même des hadiths sur la problématique de l’héritage chez les transsexuels. 

D’ailleurs, comment ce Dieu même qui m’a créé homosexuel, peut-il me punir de 

l’être??’37 

 

2.3 Marokko 

Ook in Marokko heeft het zogenaamde heteroseksisme zich verbreid tot een cultureel 

systeem van denken over seksualiteit, dat zich hiërarchisch boven de andere systemen 

plaatste. Zo werd heteroseksualiteit beschouwd als normaal, en als de enige legitieme 

vorm van seksualiteit. Nochtans werd homoseksualiteit voor de komst van de Arabieren 

en de Islam niet negatief gepercipieerd in Marokko. Er wordt zelfs beweerd dat het echte 

taboe rond homoseksualiteit pas ontstond na de Onafhankelijkheid in Marokko, en niet 

onmiddellijk na de middeleeuwen (Kendili 2010). Tot de jaren veertig van vorige eeuw 

zou het een courant gebruik zijn geweest om rondtrekkende muzikanten feesten te laten 

opluisteren in bepaalde hogere klasses van de Marokkaanse samenleving. Dikwijls 

stonden zij ter beschikking van de gastheer om hem te wassen, te masseren en hem 

‘andere diensten’ te bewijzen. Marokko stond vroeger bekend om zijn liberale attitude, 

waardoor in de vroege 20ste eeuw Marokko een vakantieparadijs was voor Europese 

homo’s (Kendili 2010). Na de Onafhankelijkheid in 1956 veranderde het toenmalige vrije 

klimaat. Nationalisten, imams, en andere machtige figuren begonnen zich hevig te 

verzetten tegen dergelijke praktijken. Homoseksualiteit werd van toen af aan enkel in 

beperkte mate nagenoeg getolereerd, op voorwaarde dat het de aandacht niet trekt, dat 

het niet openlijk wordt getoond, en dat er vooral niet over gepraat wordt (Kendili 2010). 

Artikel 489 van het Strafwetboek criminaliseert nu homoseksualiteit als een misdrijf. 

Hoewel het nog zelden werd afgedwongen, kan een holebi gestraft worden met een 

gevangenisstraf38 van zes maand tot drie jaar, vergezeld van een dwangsom die kan 

oplopen tot 110 euro / 120 à 1200 DH. Zelfs de ‘Brigade Touristique’, wier bevoegdheid 

het is om de orde te bewaren op toeristische bestemmingen, houdt vaak een oogje in het 

zeil waar homo’s elkaar ontmoeten (Vergeer 2008). Meer nog, soms worden homo’s door 

hen ook afgeperst, zo blijkt uit uit de literatuur (cf. infra) en uit getuigenissen die Bram 

Vergeer39 verzamelde toen hij in Marokko woonde. Openlijk homo zijn in Marokko is met 

andere woorden niet vanzelfsprekend in deze tijd.  

Wanneer we het voorbeeld van de identiteit van iemand die homoseksueel is naar voren 

schuiven, rijst de volgende vraag: gaat dit onderdeel van de identiteit dan om individuele 

identiteit of groepsidentiteit? We kunnen zeggen dat dit tot beide niveaus hoort. Voor dit 

onderzoek echter zullen we dit soort identiteit veeleer tot het veld van groepsidentiteit 

rekenen, omdat het gaat om het verwerven van rechten en acceptatie van een groep en 
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 Bron: http://www.wluml.org/fr/node/5216 
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 Bron: http://www.TelQuel-online.com/120/couverture_120_1.shtml 
39

 Bron: http://www.stichtinginsideout.nl/  

http://www.wluml.org/fr/node/5216
http://www.telquel-online.com/120/couverture_120_1.shtml
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niet enkel die van een individu. Wel baseren we ons op persoonlijke uitingen en 

anekdotes. Identiteit is dan ook niet homogeen of permanent, wat ook Pinxten beaamt 

(Pinxten & Verstraete 1998, 19). Dit onderzoek focust dus niet zozeer op de differentiatie 

van het zelf, wel op die van een grotere groep of zelfs gemeenschap. We onderzoeken 

veeleer de sociale identiteit, waarin bestudeerd wordt hoe individuen in relatie staan en 

socialiseren met anderen. Onder die anderen verstaan we andere  mensen en grotere 

entiteiten, zoals de staat.  

2.3.1 Negatief zelfbeeld 

 

Veel homo’s zijn bang voor de reacties van hun gemeenschap en hun familie, in het geval 

ze zich zouden uiten als holebi.  

[…] Celle-ci [zijn familie] n’a pas été toujours tendre à son egard. Elle lui disait 

des mots qui blessent, qui empêchent de vivre, elle les lui criait chaque jour. On 

reprochait à Amr d’être féminin, de ne pas être comme on l’attendait, d’être 

différent. On n’a pas essayé de comprendre, on a condamné tout de suite. On 

l’insultait, le pauvre Amr, on l’humiliait (Taïa 2004, 81). 

 

Zo beschouwen sommigen hun eigen seksualiteit ook als ‘fout’, omdat het ‘zo in de koran 

staat’.  

‘Why would God do this? Why me? […] I hated myself. I thought it was 

disgusting; I didn't want to be like them [gays]! I mean, what was I going 

to do?’  

(in: Habib 2011, 113, in: Bilancetti 2011) 

 

Sommige holebi’s zijn zo doordrongen van deze gedachte dat ze ondermeer denken aan 

zelfmoord. Doordat ze al hun hele leven hetzelfde antihomodiscours aanhoren, geloven ze 

zelf dat homoseksualiteit slecht is. Zo geloven ze dat dit beperkingen oplegt om hun ware 

zelf te zijn en tegelijk gelovig te zijn: 

‘Certains de mes patients reconnaissent qu’il est pour eux impossible d’être 

musulman et homosexuel’, avance Assia Mseffer (TelQuel 120). 

 

Deze negatieve gedachten leiden dikwijls tot depressiviteit. Dit was ook het onderwerp 

van een jaarlijkse bijeenkomst van de organisatie Kifkfif (cf. infra), die daarover het 

volgende schrijft: 

‘Les homosexuels au Maroc souffrent de dépression. [...] Vous ne pouvez pas 

imaginer le nombre d’homosexuels qui pensent au suicide.’  Il enfonce le clou : 30% 

des membres de la communauté LGBT au Maroc auraient déjà pensé –

 sérieusement – au suicide (Samir Bargachi 201140). 
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Deze studie werd recentelijk door Kifkif uitgevoerd. Kifkif (‘hetzelfde’) is de eerste 

Marokkaanse vereniging voor holebi’s. Ze verzamelen als sinds 2004 cijfers en het 

resultaat van deze studie baart hen zorgen. Het is noodzakelijk dat er meer openheid 

over homoseksualiteit komt, ondermeer opdat deze jongeren ook zichzelf beter zouden 

accepteren. De homojongeren voelen zich geïsoleerd en gekwetst door de samenleving. Zo 

schrijft ook het Marokkaanse online homoportaal GayMaroc:  

[…] vivre au Maroc est si difficile que le suicide devient une option tentante. Tout 

y est : les vexations de la société, le poids du silence et l’isolement de ceux qui 

n’osent le révéler à personne – et surtout pas à leur famille –, sauf 

virtuellement41. 

 

Deze gedachte zou voornamelijk bij adolescenten voorkomen, als deze zich verloren 

voelen wanneer ze hun seksualiteit ontdekken, of bij mensen die zich in een ‘fragiele’ 

periode bevinden, zoals bij het verlies van een job, of wanneer ze hun geaardheid aan 

hun familie hebben onthuld, meent psychiater Ghita El Khayat: 

‘moi, je n’ai pas rencontré d’homosexuels marocains heureux : peut-être parce que 

je n’ai “analysé” que ceux qui sont venus me consulter ! [….] ils se sentent 

extrêmement mal. Et le plus souvent, c’est leur orientation sexuelle qui est la 

cause de leur problème.’42  

 

Een depressie kan de kop op steken, zowel in het geval de homo zijn geaardheid 

verzwijgt en in stilte depressief wordt, als door de reactie van de familie wanneer hij hen 

over zijn geaardheid vertelt. In beide gevallen wordt men er niet gelukkig door en daalt 

hun zelfbeeld, vertelt de psychiater. Dit wil ik echter nuanceren, Westerse homoseksuele 

adolescenten kunnen evengoed met donkere gedachten worstelen. Alleen wordt het 

negatieve gevoel nog meer versterkt door de afkeuring van de omgeving, zoals in 

Marokko. In een andere getuigenis, een brief van een jonge Marokkaan, lezen we 

hetzelfde verhaal: 

‘Eh bien moi, je ne suis pas européen ! Je suis marocain ! Dans un pays 

arabomusulman ! Le coming-out pour moi, c’est comme se jeter dans les enfers ! 

Ni famille, ni amis, ni personne ici ne pourra comprendre ce que c’est d’être 

homo... ! Alors... ne trouvant aucune lueur d’espoir, en 1997, alors que j’avais 22 

ans, et en plus du stress quotidien qui gonfle terriblement quand on est déjà mal 

dans sa peau, j’ai tenté de me suicider... et j’ai frôlé la mort...’ 

[…] 

la souffrance que j’ai vécu, et que je vis encore, celle d’être emprisonné dans un 

contexte étouffant de préjugés, à graver en moi la peur, même avec la personne la 

plus confiante du monde : j’ai peur de tout ! De décevoir mon copain, de 

m’ennuyer de lui ou vis versa... j’ai peur de le perdre et de revenir à la solitude...43 

 

Deze jongeman heeft angst om in hetzelfde donkere straatje van toen te belanden, ook al 

is hij geen adolescent meer. Hij wijst op het onbegrip van zijn omgeving die geen oren 
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heeft naar zijn eigenlijke identiteit. Zelfs nu hij ouder is, vreest hij nog altijd voor 

negatieve reacties en worstelt hij met vooroordelen die men heeft tegenover hem. Andere 

homo’s kunnen maar geen vrede nemen met hun geaardheid, en willen ‘genezen’, zegt de 

bekende seksuoloog en psychotherapeut Aboubakr Harakat:  

‘Une bonne partie d’entre eux sont homophobes. Ils sont donc “réversibles” et 

veulent redevenir hétérosexuels’ (TelQuel 433). 

 

Via de opvoeding wordt vaak een mening ingegeven die soms moeilijk verandert. De 

opinies en gewoontes (zoals de visie op homoseksualiteit) zijn sociaal geconstrueerd en 

worden in het gezin en op school aangeleerd. Impliciet wordt op die manier eveneens een 

systeem van vaststaande waarden in werking gezet; mensen met de juiste houding, 

bezigheden, oriëntatie en afkomst, behoren op die manier tot een andere of zelfs 

tegengestelde groep. Zo kan dit resulteren in de discriminatie van bepaalde groepen (De 

Kuyper 2000). De Kuyper geeft aan dat ook Roland Barthes ideeën doordrongen zijn van 

de vaststelling dat smaak geconditioneerd en geconstrueerd is door het milieu en de 

opvoeding, waardoor sommigen geen vrede kunnen nemen met een identiteit die afwijkt 

van het merendeel van de groep. Immers, ‘Identiteit groeit niet vanzelf in iemand. […] 

Identiteit ontstaat in de wisselwerking tussen het individu en de omringende 

samenleving: de cultuur’ (Traas 1990, 15). De ontwikkeling van identiteit gaat altijd 

gepaard met een proces van ‘vermaatschappelijking’ (Saharso 1992, 18). Bij de 

ontwikkeling van identiteit zal volgens Saharso het ‘ik’ zich herkennen in beelden van 

zichzelf die buiten het ‘ik’ staan. Die beelden bestaan uit bepaalde verzuchtingen, 

wensen, verplichtingen, opvattingen, waaraan een persoon zich wil of moet aanpassen. 

Soms lukt dat aanpassen minder goed, door de druk van en het verschil met een groot 

deel de samenleving, zoals we hierboven zien. De beelden van anderen passen dan niet 

in ‘het zelf’, waardoor sommige homo’s zoals ‘de anderen’ willen zijn: hetero.   

Jamal, een dertiger uit Marrakech schrijft: 

‘ce vécu est assurément le plus difficile, "Il faut avoir un caractère assez fort pour 

s'assumer en tant qu'homosexuel dans notre pays. […] Malheureusement, 

aujourd'hui au Maroc, quand on a 15 ans et qu'on commence à se sentir plutôt 

attiré par les hommes, on est perdu. Il n'existe aucune référence, aucun modèle. Il 

n'y a pas de visibilité gay. On se sent isolé. Il y en a qui croient être les seuls. 

Dans ces conditions, il est difficile de s'accepter comme tel.’ (TelQuel 120.) 

 

Deze man ging destijds zelfs zover in zijn zelfontkenning dat hij een grotere homofoob 

werd dan de andere jongeren op school, enkel en alleen om te laten uitschijnen dat hij 

was zoals alle anderen die ‘normaal’ waren. Op die manier verloor hij zichzelf in deze 

ontkenningsstrijd:  

‘il n'est pas facile de tromper les autres sans se perdre un peu soi-même.’  

(TelQuel 120). 

 

Volgens deze dertiger is er absoluut geen rolmodel voor homo’s in zijn land. Wat we lezen 

over deze Jamal werd echter gepubliceerd in 2006, wanneer er nog geen sprake van 

voorbeelden of rolmodellen. Daar kwam grote verandering in met de openlijke brief die 

Abdellah Taïa in TelQuel naar zijn moeder schreef in 2009. In die brief vertelt hij zijn 



52 
 

moeder en familie over zijn homoseksualiteit, dat hij zichzelf wil bevrijden, dat hij zeker 

niet de enige is, dat hij lak heeft aan het taboe en de hypocrisie in Marokko, … Zijn brief 

is een openbaring voor homo’s in Marokko, omdat hij heel eenvoudig uitlegt dat hij als 

homo ook maar een mens is, een persoon die wil leven: 

[…]  Moi, je refuse cet idéal marocain stérile. Cette platitude. Il ne me convient 

pas. Je le dépasse. L’idéal marocain, moi, à mon petit niveau, je le réinvente. Je le 

remplis avec un nouveau contenu, avec du sens, du courage et du doute… C’est 

cela, au fond, ce qui vous choque […]  

[…] cette aventure, qui ne fait que commencer pour moi et pour les gens comme 

moi : exister enfin ! Sortir de l’ombre ! Relever la tête ! Dire la vérité, ma vérité ! 

Etre : Abdellah. Etre : Taïa. […](Telquel 367). 

 

Nu is Taïa schijnbaar het grote voorbeeld voor homo’s in Marokko. Die voorbeeldfunctie 

kunnen we op een bepaalde manier lichtelijk in twijfel trekken, aangezien er personen 

tegenwerpen dat Taïa gemakkelijk spreken heeft. Hij is immers naar Europa ‘gevlucht’ 

(cf. infra), en van daaruit is de drempel lager om uit de kast te komen. Toch was hij de 

eerste die openlijk getuigde over zijn geaardheid, waardoor het taboe voor het eerst 

verbroken werd. De voorbeeldfunctie van Taïa wordt bevestigd via allerlei reacties, 

gelijkaardig aan deze:  

‘J’ai lu tous les livres de Taïa quand j’avais 15 ans, c’est un exemple pour moi. 

J’apprécie l’écrivain et l’homme. Grâce à ses œuvres, j’ai compris qu’on pouvait 

être homo, arabe et marocain à la fois’ (TelQuel 432).  

 

Taïa helpt dus veel homo’s onrechtstreeks, door hen te doen beseffen dat én homo én 

Arabier én nog heel wat andere deelaspecten kunnen behoren tot hun identiteit. 

Abdellah Taïa wordt doorheen dit literatuuronderzoek regelmatig aangehaald, vanwege 

zijn prominente plaats in de Marokkaanse cultuur, vooral wat zijn homo-uiting betreft 

en om wat hij betekent voor de Marokkaanse samenleving. Een Tunesische tegenhanger 

van Taïa zou Eyet-Chékib Djaziri kunnen zijn. Rachid O. en Bahaa Trabelsi zijn dan wel 

twee Marokkaanse schrijvers die ook als holebi over homoseksualiteit schrijven, toch 

neemt Taïa een bijzondere plaats in het Marokkaanse literaire en sociale landschap in. 

Taïa wordt gezien als de ambassadeur van de Marokkaanse homo’s. Hij legde reeds tal 

van eerlijke interviews af, waarin hij steeds het hart op de tong legt over zijn idee van de 

Marokkaanse maatschappij en over hoe hij daarbij zijn homoseksualiteit in Marokko 

ervaart. De hoge literaire waarde van zijn werk wordt vaak overschaduwd door de 

media-aandacht die hij krijgt voor zijn homoseksualiteit. Wat Taïa’s werk en visie voorts 

zo interessant maakt als onderzoeksobject, is dat hij de continuïteit met de cultuur van 

herkomst niet vergeet in zijn romans. In zijn werk wil hij evenmin choqueren 

(MarocHebdo 717), de essentie is om zichzelf via zijn werk te bevrijden.  

Abdellah Taïa zag het levenslicht in 1973 in Rabat, waar zijn vader bediende was bij de 

hoofdbibliotheek. Taïa groeide op in een groot gezin. De familie verhuisde al snel naar 

Salé nabij Rabat, in de omvangrijke volkswijk Hay Salam. Hij groeit op in een omgeving 

van armoede, criminaliteit en religieus radicalisme. Taïa raakte gepassioneerd door 

literatuur en cinema, en  behaalde zijn graad in de Franse literatuur aan de universiteit 

van Rabat. Hij kreeg een beurs om in Genève te gaan studeren en een geliefde te volgen 
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die er woonde, maar aan het liefdesverhaal kwam al een eind voordat hij in Genève 

aankwam: hij werd niet opgewacht noch opgevangen. Later, in Parijs, raakte Taïa nog 

meer verknocht aan de filmkunst, en begon er aan zijn doctoraat over de schilder 

Fragonard en de libertijnse roman van de achttiende eeuw. In 1999 begint hij novelles en 

compilaties te schrijven, wat uitmondt in zijn eerste roman, ‘Mon Maroc’, gepubliceerd in 

2000. Hij raakt het thema van zijn homoseksualiteit maar vaag aan in zijn eerste roman, 

maar na enkele jaren komt hij er openlijk voor uit in het boek ‘Le Rouge du Tarbouche’. 

Zo volgden er nog meer. Hij begon bekend te worden en verscheen op televisie, maar 

telkens werd het thema seksualiteit gecensureerd. Zo werd hij er bij een uitzending (over 

een boekenbeurs op de zender 2M) op gewezen dat het verboden was om het woord 

‘homoseksualiteit’ in de mond te nemen, wat resulteerde in een ontwijken van het woord 

via het gebruik van de term ‘het taboe’: ‘C'était le but du jeu, parler de la nouvelle 

littérature autour du “je”, en évitant de les choquer, “eux”’, schrijft TelQuel er in die 

periode over (TelQuel 277). De tegenstelling van ‘wij’ tegenover ‘zij’ werd daardoor enkel 

meer bevestigd.  

Taïa schrijft in zijn romans geregeld over zijn jeugd in Marokko, over seksualiteit en 

over zijn liefde voor literatuur en film. Ondanks het atypische onderwerp – 

homoseksualiteit – dat af en toe aan bod komt,  plaatst Taïa zijn verhalen steeds in een 

typisch Marokkaans cultureel kader (of Europees kader, afhankelijk van waar het 

verhaal zich afspeelt). Zijn werk is vaak sterk autobiografisch; zijn vormtaal is verhalend 

proza met een heel realistische inslag.  Hij deelt zijn ervaringen als homo met de lezer, 

en beschrijft zijn individueel levensverloop en geschiedenis. Het hoofdpersonage draagt 

zijn naam, net als de rest van zijn familie die in zijn werk ook aan bod komt. Met Taïa’s 

zelfbeeld is het klaarblijkelijk niet zo slecht gesteld als dat van veel andere Marokkanen. 

Hij accepteert zichzelf, en hij beschouwt zijn seksuele identiteit even belangrijk als 

andere aspecten van zijn identiteit. In een interview waarin ietwat giftige vragen 

werden gesteld, antwoordde hij het volgende op de vraag waarom hij zo nodig over zijn 

geaardheid moet schrijven: 

‘Je parle avant tout de mon individualité. Je m’affranchis doucement, 

violemment. J’assume ce que je suis. Cela n’est pas toujours évident, mais 

j’assume tout. Malgré tout. Malgré les réprobations, le scandale. Je suis Abdellah, 

de Hay Salam, de Salé. Je suis écrivain. Je suis cinéphile. Je suis homosexuel. 

Mon identité sexuelle est tout aussi importante que le reste. Elle n’est pas la plus 

importante. Je ne peux pas écrire sur mon “je” et la laisser de côté, la censurer. 

C’est impossible. Inimaginable. Elle fait partie de la vérité que je veux mettre 

dans mes livres.’ […] (MarocHebdo 784). 

 

Toch blijkt hij - na een grondige literatuurstudie - misschien veeleer een uitzondering 

daarin te zijn. Hij schrijft dat hij geen problemen had met zijn seksualiteit in Marokko, 

en dat hij wel eens donkere gedachten had, maar dat dat niet te maken had met zijn 

geaardheid. Of zoals hij hier schrijft: 



54 
 

‘Pour moi la sexualité... Comment dire... La sexualité n’a jamais été un problème. 

Il faut dire que je ne suis pas un modèle de virilité et de machisme marocain. 

Donc j’étais très libre par rapport à ça.’ 44 

 

Echter, veel verhalen van anderen spreken dat tegen, zoals we ondermeer hierboven 

zagen. Het  literaire veld bevat echter geen absolute waarheden, het is slechts een 

afspiegeling van wat in de literatuur vermeld wordt. In andere interviews bleek 

overigens dat Taïa naar Europa ‘vluchtte’: was het voor de cultuur, of toch ook voor de 

vrijheid?  

Een ding is zeker: een negatief zelfbeeld wordt veroorzaakt doordat het individu in 

kwestie zich ‘anders’ dan de anderen voelt en zich buiten de groep voelt. Dit alles heeft te 

maken met het gegeven van sociale identiteit. Sociale identiteit wordt gezien als het 

bewustzijn van het individu dat hij/zij tot bepaalde sociale groepen behoort, waarbij het 

lidmaatschap daartoe een emotionele waarde heeft voor haar/hem (Pinxten & Verstraete 

1998, 24).  

De studie van sociale identiteit verkent het fenomeen van ‘ingroup’ en ‘outgroup’ en de 

theorie hierover baseert zich op het idee dat identiteit geconstrueerd is via een proces 

van differentiatie. We kunnen gesimplificeerd stellen dat iemand van de ‘ingroup’ tot een 

bepaalde groep behoort en geaccepteerd is, terwijl een outsider behoort tot de ‘outgroup’ 

(Benwell & Stokoe 2006) en er ‘niet bijhoort’. Logischerwijs voelt een homo met een 

negatief zelfbeeld zich als iemand van de ‘outgroup’, terwijl de ‘anderen’ die ‘normaal’ 

zijn, tot de ‘ingroup’ behoren. Dat ‘behoren tot’ wordt vaak omschreven met een term uit 

de sociale wetenschappen, namelijk ‘belonging’. Met de term belonging doelen we op het 

delen van onder meer een plaats of een gemeenschap waardoor iemand zich daaraan kan 

attacheren. Factoren waardoor iemand zich ergens zal aansluiten zijn ondermeer 

culturele, politieke, sociale, religieuze en/of economische en andere banden. Belonging 

kan betekenen dat iemand gevoelsmatige banden onderhoudt met mensen, plaatsen en 

ideeën, wanneer er een emotionele verbintenis ontstaan is (Sajed, 2005 en Van den 

Bossche et al. 2010).  

De huidige kwestie van homoseksualiteit is hierbij een toonbeeld van hoe belonging ook 

contradicties met zich meebrengt. Een groep, zoals de Marokkaanse gemeenschap, wordt 

gezien als een soort overkoepelende entiteit waarbij mensen zich kunnen aansluiten en 

waardoor het gevoel van belonging wordt geactiveerd. Alleen, die aansluiting verloopt 

niet altijd zo probleemloos: seksuele identiteit bijvoorbeeld is een heikel punt, zeker 

indien het gekoppeld is aan politiek en sociaal problematische verwikkelingen (Sajed, 

2005).  

2.3.2 Rolpatroon: plaats van de man in de maatschappij 

Op acceptie van hun seksuele identiteit moeten veel homomannen in Marokko dus 

meestal niet rekenen, ondermeer omdat het rolmodel van de man zich binnen een 

bepaald verwachtingspatroon bevindt. Volgens Blumer (1969, in: Traas 1990) is de 

                                                           
44

 Bron: http://www.jimaroc.com/article-Abdellah-Taia-cherche-t-il-a-se-distinguer-en-s-assumant-
publiquement-homosexuel-72.html 

http://www.jimaroc.com/article-Abdellah-Taia-cherche-t-il-a-se-distinguer-en-s-assumant-publiquement-homosexuel-72.html
http://www.jimaroc.com/article-Abdellah-Taia-cherche-t-il-a-se-distinguer-en-s-assumant-publiquement-homosexuel-72.html


55 
 

sociale rol in de samenleving erg belangrijk, aangezien elke samenleving nood zou 

hebben aan het  categoriseren en plaatsen van mensen. In traditionelere samenlevingen 

zou men vooral de familiebanden, positie en afkomst waarderen, terwijl men in 

modernere samenlevingen gaat zoeken naar categorieën van functies, beroepen, 

geestesgesteldheid, gezondheid (de hartpatiënt), leeftijdscategorie (de jongere), enzo 

voort. Zowel in de moderne als traditionelere samenleving bezitten deze categorieën een 

maatschappelijke functie (Traas 1990), maar tegelijkertijd laten ze een stigma achter, 

aangezien ze de identiteit kunnen beïnvloeden en mee definiëren. Velen zullen hun 

gedrag bijsturen in de lijn van de verwachtingen van hun soort categorie. De vraag is of 

we Marokko in een moderne of traditionele samenleving kunnen plaatsen. Zonder daar 

een oordeel over te willen vellen, kunnen we opmerken dat Marokko kenmerken in zich 

draagt van een moderne samenleving, en dat andere traditionelere aspecten van 

Marokko zich in een transitiefase bevinden. Ook in Marokko worden mensen in 

categorieën ingedeeld, wat implicaties heeft op identiteit. Homo’s worden er al vaak 

uitgemaakt voor ‘mietje’ of voor pédé (van het Franse pédéraste, wat zoveel betekent als 

het pejoratieve ‘homofiel’, ‘nicht’ of ‘flikker’, Murray 1995). Ook worden ze dikwijls 

benoemd als ‘zamel’, gekoppeld aan schande en zonde, waardoor ze gestigmatiseerd 

worden. Zij hebben een andere afwijkende sociale rol, dan de rol die mannen moeten 

aannemen in de maatschappij.  

Het gegeven van sociale rollen en rolpatronen komt ook naar voren in het werk van Taïa. 

In zijn romans tekent zich een beeld af van wat de Marokkaanse maatschappij van een 

man verwacht, wat zijn rol is. Zo bevestigt de vader van het personage Abdellah het 

rolmodel  van de Marokkaanse, traditionele huisvader als een goedhartig, maar 

gezaghebbend persoon. Een vader moet als de ‘koning’ van zijn gezin zijn, een man heeft 

een missie als beschermer:  

[…]Hij was de oudste, bijna de koning van het gezin (Taïa 2007, 8). 

[…] ik hield mijn zusjes in de gaten, ik ging ervan uit dat ik een missie had, ik 

was de behoeder van hun eer, ik speelde de rol van de man die ik verwacht werd 

te worden (Taïa 2007, 36). 

 

Tu vois comment tu parles, et ces gestes, et ces manières: les hommes, les vrais 

hommes ne font pas comme ça, ils se tiennent bien, ils sont virils… Tu préfères 

faire la femme, c’est ça… […] c’est notre honneur que tu mets en danger, notre 

réputation… Tu vas changer que tu le veuilles ou non. C’est nous qui décidons 

(Taïa 2004, 82-83). 

 

Mannen moeten sterk zijn, en mogen zeker niet huilen of vrouwelijk doen, zoals 

hierboven blijkt. Er wordt verwacht dat echte mannen trouwen:  

Een man, een echte man, moet nu eenmaal trouwen (Taïa 2007, 33). 

‘Wees een man… Huil niet. Eet je wel goed?’ (Taïa 2007, 102). 

 

 […] J’ai fait mon coming-out avec lui ! Pour la première fois de ma vie, je pleure 

en sanglot devant quelqu’un ! Car chez nous, les arabes, un homme ne doit jamais 

pleurer![…]45 
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Deze starre rolpatronen zorgen ervoor Marokkaanse homomannen het soms wel moeilijk 

hebben om zich in hun eigen samenleving te integreren. Ze vallen uit de boot en voelen 

zich gemarginaliseerd van ‘de rest’:  

‘Nous subissons une double discrimination : sociale et politique. Nous sommes un 

groupe marginalisé, qui ne reçoit aucune attention de l’Etat. Les cas de violence 

et de discrimination que nous dénonçons depuis toujours sont ignorés par les 

autorités.’46 

 

De rolpatronen brengen impliciet zowel sociale als politieke discriminatie met zich mee. 

De staat verergert de situatie door homoseksualiteit niet te erkennen en af te doen als 

‘illegaal’, wat de perifere positie van homomannen enkel versterkt.  

 

2.3.3 Verdoken leven 

Zoals hierboven reeds vermeld werd, voelen veel homo’s zich ongelukkig, omdat ze hun 

seksuele identiteit – die logischerwijs deel uitmaakt van hun gehele identiteit – moeten 

verbergen, en daardoor in het openbaar nooit zichzelf kunnen zijn. In Taïa’s romans 

vormt zijn bewondering voor de ‘moustache’ het motief voor de verzwegen coming-out:  

Mon culte pour la moustache devint alors plus secret que jamais, le révéler aurait 

trahi des choses intimes que je ne partageais avec personne. Je n’étais pas encore 

pret (Taïa 2004, 57). 

 

Om hun echte ‘zelf’ te kunnen zijn, zijn ze genoodzaakt om hun zelf enkel ondergedoken 

tot uiting te brengen, ‘een onder-onder leven', zoals ze in het Arabisch zeggen, wat 

betekent: ‘in het geniep’. Ze zijn verwikkeld in moeilijk vol te houden leugens en leven 

tussen wanhoop en cynisme.  

Doordat velen hun seksuale geaardheid verborgen moeten beleven, zijn veel homo’s 

echte nachtuilen, zodat ze dan minder opvallen. Op die manier ‘choqueren’ ze de 

man/vrouw in de straat niet door de uiting hun seksuele identiteit, maar kunnen ze wel 

al iets meer zichzelf zijn. Overdag zijn ze genoodzaakt vrij waakzaam te blijven, schrijft 

TelQuel (120). Zelfs op plaatsen (bijvoorbeeld een bepaalde verdieping in een café) waar 

homo’s samenkomen, zorgen ze ervoor dat hun seksuele geaardheid niet opvalt voor 

andere cafébezoekers. Ze gedragen zich erg discreet:  

‘Seuls les homosexuels peuvent savoir qui l’est et qui ne l’est pas".  

Comment ? Yassir sourit et répond du tac au tac : "C’est inexplicable”’. (TelQuel 

120).  

 

Mensen zijn meestal in staat om te kiezen welke identiteit ze zich aanmeten en hoe ze 

dit invullen, maar dit is niet altijd het geval. Sociale identiteiten worden maar al te vaak 

ook opgelegd, dikwijls door de geboorte in een welbepaalde sociale groep met een 
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specifieke geschiedenis of bepaalde vaststaande tradities (Saharso 1992, 24), zoals de 

waarde die aan het instituut van het huwelijk wordt gehecht in Marokko. Velen worden 

geconfronteerd met opgelegde sociale identiteiten, waardoor ze niet zomaar kiezen met 

welke sociale (soms in tegenstelling tot de etnische) identiteit ze zich identificeren. 

Eveneens staat dit identificeren niet gelijk aan een natuurlijk proces, al is de 

identificatie wel een voorwaarde om tot sociale groepen te behoren. Sociale identiteiten 

worden vaak opgelegd zonder dat er vanaf het begin een gevoel van identificatie werd 

bewerkstelligd (Saharso 1992). Wanneer de opgelegde sociale identiteit niet strookt met 

de eigenlijke identiteit, moet die laatste vaak verdoken worden beleefd.  

Er bestaan wel verscheidene ontmoetingsplekken voor homo’s, maar de plekken waar ze 

zich openlijk kunnen uiten zijn heel schaars. In de grootste toeristische trekpleisters 

leeft er een vrij grote, maar gesloten holebiscène (Vergeer 2008), in steden zoals 

Marrakech, Agadir en Tanger. Ook nu nog is er net als vroeger soms geld mee gemoeid 

wanneer Marokkaanse en buitenlandse homo’s afspreken in bars en hotels. Toch gaat 

het nachtleven voor homo’s nog steeds actief door in bekende bars en discotheken. Het 

homotoerisme brengt blijkbaar toch genoeg geld in het laatje zodat de Marokkaanse 

regering dit niet het land uit bant en er dus vooral de voordelen uit haalt.  

Andere bronnen zouden de grootte van deze homoscène tegenspreken. Zo is er volgens 

TelQuel in Casablanca slechts één discotheek waar mannen onverholen andere mannen 

verleiden en er een feestje bouwen onder mannen. Het is de plek waar ze zich losser 

kunnen gedragen en waar ze zichzelf kunnen zijn, een grotere tegenstelling met hun 

dagelijkse leven bestaat er wellicht niet. Hoewel, ze kunnen niet alle remmen kunnen 

losgooien: de mogelijkheid zich te gedragen als een verliefd koppel is er niet. Liefdevolle 

gebaren tussen mannen, zoals hand in hand lopen, zijn zelfs in deze discotheek niet 

gangbaar. ‘S’ils se lâchent, c’est dans leur façon de s’habiller, de danser, de se comporter’ 

(TelQuel 120). Mannen dansen wel samen, maar in de Marokkaanse cultuur is het niet 

ongebruikelijk dat twee personen van hetzelfde geslacht op een feest samen dansen. 

Zelfs indien homo’s zich in de beschermende omgeving van een dergelijke discotheek 

bevinden, is er toch nog controle van de ordediensten bijvoorbeeld, zoals we hieronder 

lezen:  

‘"Ici, les homosexuels sont protégés. La boîte ne peut pas s’en passer, car ils vont 

consommer plus et vont revenir plus souvent que des hétérosexuels". Je me 

retourne, un policier en costume de service a fermé la porte derrière nous…’  

(TelQuel 120). 

 

Homomannen in Marokko zijn met andere woorden genoodzaakt om hun eigenheid te 

verbergen en zich anders voor te doen. Zo blijft de anonimitiet die het internet biedt de 

enige mogelijkheid om ongestoord zichzelf te kunnen zijn. Het voordeel aan internet 

daarentegen is dat het de enige plek is waar de uiting van hun seksualiteit geen taboe is. 

Ook homojongens in traditionele dorpen waar homoseksualiteit ‘niet bestaat’ kunnen 

dankzij het internet ondervinden dat zij niet ‘de enige zijn’ die zich aangetrokken voelen 

tot mannen. Via internet kunnen ze contacten leggen, afspreken met andere 

homomannen en maken ze ook vrienden. In het openbaar echter moeten ze ‘verborgen 

leven’: 
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‘”Vivons heureux, vivons cachés". Tel pourrait être l'adage des homosexuels 

marocains. À la nuance près que se cacher n'est pas un choix mais une obligation 

et qu'ils sont loin d'être heureux’. (TelQuel 120.) 

 

Op die manier moeten homo’s letterlijk verschillende houdingen aannemen, afhankelijk 

van het gezelschap. Onderstaand voorbeeld getuigt daarvan. Deze jongeman moet zich 

telkens anders voordoen, hij heeft drie gezichten, waarvan er slechts een zijn ware ik is: 

 ‘"J'ai trois visages : un pour mes parents, un pour mes amis et celui que me 

renvoie le miroir", raconte Hassan, jeune Casablancais de 20 ans.’ (TelQuel 120.) 

 

Deze Hassan aanvaardt zelf zijn seksuele identiteit heel moeilijk, hij raakt niet voorbij 

de schaamte en het schuldgevoel, lezen we later. Veel ouders kijken er immers naar uit 

dat hun zoon een typische man wordt die hun verwachtingen inlost en een toekomstige 

huisvader wordt. Ook in de werken van Taïa botsen we op duidelijke verwijzingen van de 

moeder die het ideale leven voor hem in gedachten heeft. Hij is echter homo, wat niet in 

het plaatje zal passen dat zij zich heeft voorgesteld, alleen weet ze dat nog niet: 

‘[…] je le marierai avec une belle fille qui s’occupera de moi, je suis vieille… une 

fille qui me donnera de nouveaux petits-fils, […] (Taïa 2009, 113). 

 

Zijn moeder weet nog hierboven niets over zijn geaardheid en koestert allerlei 

verwachtingen over hem. Hij trekt echter naar Europa, wat haar verwachtingen al sterk 

teleurstelt, hij gaat immers wonen bij de ‘mécreants’, ongelovige losbandigen. Al zijn 

tradities erg belangrijk in Marokko, veel Westerse moeders koesteren deze verwachtigen 

ook, wat erop wijst dat de situatie voor homo’s op dit vlak niet zoveel verschilt als die 

van westerse homo’s.  

 

2.3.4 De vlucht naar Europa 

Het is een veelvoorkomend fenomeen: veel homomannen uit Marokko verlaten hun 

vaderland uit noodzaak om zichzelf - zowel homo als Marokkaan - te zijn. Jamal uit 

Marrakech, waarover we hierboven al lazen, vluchtte naar Europa, net zoals Taïa, de 

auteur Rachid O., en heel wat andere Marokkaanse homo’s doorheen de jaren. In het 

werk van Taïa komt het vertrek naar Europa veelvuldig voor. Hij voelde zich almaar 

meer verstikt in Marokko: 

‘Le désir de connaître un autre monde était plus fort’ (Taïa 2009, 112).  

[…] C’est juste que je ne supporte plus l’hypocrisie et ses ravages au Maroc. Je ne 

supporte plus qu’on donne de nous des images clichés, […] (TelQuel 367). 

‘De vlucht’ is voor velen essentieel voor de bevestiging van hun seksuele identiteit. 

Jamals levensloop nam echter een andere wending aan. Hij kwam in Europa tot het 

besef dat het wél mogelijk was om zich te uiten, en zo durfde hij het aan om terug te 

keren naar zijn vaderland:  
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‘[…]Mais c'est en France, à Paris, où il poursuit ses études que le déclic se produit 

: "J'ai découvert d'autres horizons. D'abord, il n'y a pas ce sentiment de peur que 

l'on vit ici, tout simplement parce que ce n'est pas illégal. J'ai pu sortir, vivre ma 

vie comme je l'entendais, lire les livres que je voulais sans avoir à les cacher… 

Mais l'élément déclencheur a été mon colocataire. C'était un Marocain, issu du 

système public. Le dialogue s'est instauré naturellement, nous avons parlé de 

mon homosexualité et, à ma grande surprise, il l'a acceptée sans problème. C'est 

alors que je me suis rendu compte que je pourrais la vivre au Maroc".’ (TelQuel 

120.) 

 

Zijn Marokkaanse huisgenoot in Parijs accepteerde Jamals geaardheid probleemloos, 

waardoor Jamal verwachtte dat de Marokkanen in Marokko daar dan vast ook geen 

probleem van zouden maken. Hij keerde terug en wilde er openlijk vooruitkomen, maar 

dat verliep niet zoals hij had verwacht. Net als bij de meeste andere Marokkanen 

accepteerde zijn moeder zijn homoseksualiteit niet. Ze wilde dat hij trouwde. Ze zette 

hem onder druk, waardoor hij zich niet klaar voelde om afstand te nemen van het 

rolmodel dat hem werd toegeschreven: trouwen met een vrouw en een groot gezin 

stichten.  

Jamal verbrak zodoende de relatie met zijn vriend en verbrandde zijn ‘verboden’ boeken 

over homoseksualiteit. ‘Pour vivre son homosexualité au Maroc, LA condition sine qua 

non reste la discretion’ (TelQuel 120),  ‘tenzij men dapper genoeg is om zware spot en 

verstoting te trotseren’. De meerderheid van de holebi’s is genoodzaakt om een 

dubbelleven te leiden. Enerzijds zijn ze getrouwd en hebben ze kinderen, anderzijds 

behoort de nacht hen toe, zoals we hierboven zagen, aangezien het wegens de afkeuring 

en het onbegrip quasi onmogelijk is om hun seksualiteit te uiten tegenover hun familie. 

‘In het beste geval zijn vrouwelijke familieleden hun vertrouweling, maar dat gebeurt 

slechts in beperkte mate’, schrijft TelQuel. ‘Aujourd'hui, personne ne prend la parole en 

public pour défendre les homosexuels. Pas même les associations de droits de l'homme’, 

zegt een Marokkaan (TelQuel 120). De situatie ziet er met andere woorden somber uit 

voor veel homo’s in Marokko. Hoewel. Sinds Taïa in 2009 openlijk uitgekomen is voor 

zijn geaardheid, is er wel wat bewogen. Toch moeten de LGBT-organisaties hard 

knokken om rechten voor homo’s te verkrijgen, tot nu toe zonder resultaat.  De 

homobeweging doet zijn best om aanspraak te maken op de rechten van holebi’s, maar 

aangezien ze zichzelf amper kunnen vestigen in het land, zijn ze vooral via de pers erg 

actief. Ook de secretariaten voor deze organisaties zijn in Europa gevestigd. 

 

2.3.5 Homofobie en beledigingen 

‘Qu’est-ce qui justifie votre vulgarité?’  
- Abdellah Taïa : ‘Je ne suis pas vulgaire. Mon style ne l’est pas. Je peux 

comprendre que certaines personnes trouvent mes livres vulgaires. C’est leur 

droit. Moi, j’essaie de dire les choses directement, sans tourner autour. […] Il faut 

poursuivre sa route, ses obsessions, sans jamais céder aux pressions des gens 

scandalisés, ceux qui détiennent la morale “officielle”, qui veulent l’imposer à tout 

le monde. La littérature est la liberté même. C’est l’espace où l’on peut tout dire. 



60 
 

Tout dire. Le meurtre. Le mal absolu. La littérature ne reconnaît pas les lois. Elle 

les bafoue. C’est son devoir premier’ (MarocHebdo 784). 

 

Uit deze ietwat giftige vraag van de interviewer, blijkt dat men de uiting van 

homoseksualiteit ook in literatuur vulgair vindt, zelfs al wordt er heel fatsoenlijk en niet 

vulgair over geschreven. De meest controversiële onderwerpen in Marokko blijven 

religie, de monarchie, interreligieuze huwelijken, de Westelijke Sahara en... 

homoseksualiteit. Deze onderwerpen hebben al vaak voor lange en verhitte debatten 

gezorgd binnen Marokko. Niet alleen op juridisch vlak, maar ook op sociaal gebied is 

homoseksualiteit nog niet geaccepteerd in Marokko. In een peiling47 van Kifkif die 

gevoerd werd tussen 25 februari 2011 en 6 december 2011, werd de vraag gesteld of 

Marokko klaar was om een eventuele juridische legalisering van homoseksualiteit te 

accepteren. Van de 592 ondervraagden bleek dat 66 procent daar niet in geloofde. 29,9 

procent had er wel vertrouwen in, en 4,1 procent onthield zich.  

Identiteit wordt te vaak bepaald door stereotypen, een essentialistisch en afgerond 

identiteitsbeeld is voor veel groepen en culturen door anderen voorafbepaald (Fokkema 

2003). ‘De vraag naar identiteit blijft (zowel voor het individu als voor grote groepen 

mensen) een perverse aangelegenheid, omdat ze een constructie is, die een 

schijnzekerheid geeft aan wat fundamenteel labiel is. Geen toeval dus dat er rond 

identiteit frustraties, crises en conflicten ontstaan’, schrijft De Kuyper (2000, 87). Met 

betrekking tot homoseksualiteit in Marokko, zijn deze conflicten alomtegenwoordig, 

zoals we weten.  

Er is nood aan een mentaliteitswijziging om homoseksualiteit volledig te accepteren in 

Marokko. Mocht de illegaliteit omgezet worden naar de wettelijke acceptatie van 

homoseksualiteit, zal dit niet noodzakelijk neerkomen op een eigenlijke sociale 

aanvaarding in de geest van de mensen. Acceptatie wordt dan ook niet van dag op dag 

verkregen. Waarden die generaties lang circuleerden, zijn niet zomaar uit te gommen of 

te vervangen door andere waarden. 

‘L'homosexualité au Maroc est frappée d’un double H : Hchouma (honte) et 

Haram (péché). Il y a encore un an, Mohamed Asseban, membre du conseil des 

ouléma de Rabat-Salé déclarait à la presse : "Le bûcher pour les homos". À l’instar 

de sa religion et de sa loi, la société marocaine est incontestablement homophobe.’ 

(TelQuel 120). 

 

Ook heel wat politici veroordelen openlijk hun grote afkeuring tegenover 

homoseksualiteit. Zo verklaart Asseban hierboven ‘de brandstapel aan homo’s ’, wat de 

publieke opinie over homo’s niet meteen positief bevordert. Schande en zonde zijn vaak 

nog sterk verbonden met het beeld van homoseksualiteit.  Ook de PJD was in het 

verleden niet mals voor homo’s, net als heel wat religieuzen. De onderstaande uitspraak 

komt van een Marokkaanse theoloog, zijn naam wordt niet vermeld. Hij neemt de natuur 

als voorbeeld en vraagt of we deze in alle opzichten moeten volgen. Zo verwijst hij naar 

bepaalde spinsoorten die na de geslachtsgemeenschap het vrouwtje opeten. De theoloog 
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vraagt of we ook daar de natuur mee moeten volgen? Dit transponeert hij op 

homoseksualiteit, een absurde vergelijking.  

«Si le règne animal doit être utilisé pour justifier le comportement humain, il 

existe alors une araignée en Amérique du Sud, dont la femelle est beaucoup plus 

grande que le mâle. Une fois que l'accouplement est terminé, la femelle mange 

son partenaire. Doit-on alors faire de même?»48 

Ook de islamisten zijn niet altijd redelijk geweest wat homoseksualiteit betreft. Zo wilde 

de PJD de komst van Elton John naar een muziekfestival (Mawazine) verhinderen, 

omdat deze zanger deel zou uitmaken van een westers complot dat Marokko zou willen 

‘homoseksualiseren’. En Omar ben Ahmed, gelieerd aan de PJD (Parti Justice 

Democratie) , was de persoon die voor homo’s ‘slapende cellen’ wilde ontwikkelen, net 

zoals men terroristen aanpakte. Zo verscheen in de krant Attajdid van de islamistische 

PJD de roep om hard op te treden tegen homoseksualiteit: 

‘Porter atteinte aux valeurs des Marocains n'est pas moins grave que de porter 

atteinte à leur sécurité.’49 

(vrij vertaald komt dit neer op: ‘afbreuk doen aan de Marokkaanse waarden is niet 

minder erg dan hun veiligheid in gevaar te brengen’). Een bizarre vergelijking, die geen 

goed doet aan de intolerante houding tegenover homo’s. Een andere hooggeplaatste 

advocaat en oud-parlementair van de PJD, Mustapha Ramid, schoof de 

verantwoordelijkheid voor pedofilie op homoseksualiteit. Deze uitspraak zorgde echter 

voor weinig opschudding, weinigen waren gechoqueerd. In 2009 was er de oud-minister 

van Binnenlandse Zaken Chakib Benmoussa, die homoseksualiteit gelijkstelde aan… : 

‘[…]comportement honteux, provoquant l'opinion publique et ne tenant aucun 

compte des valeurs religieuses de la société.’50  

 

Voor deze behoudsgezinde personen komt homoseksualiteit niet overeen met de 

Marokkaanse waarden, meer zelfs, homoseksualiteit pleegt een aanslag op de traditie 

volgens hen. Het verkondigen van die boodschap stimuleert de homofobie alleen maar 

meer. Homofobe opmerkingen en zelfs beledigingen zijn nog steeds overvloedig aanwezig 

in de Marokkaanse maatschappij. In Taïa’s romans krijgen homo’s verwijten naar hun 

hoofd geslingerd zoals:  

[…] en hij heeft de hele middag met hen gevoetbald. Ze riepen me om mee te 

doen. Uit angst me belachelijk te maken, dat ik weer eens voor mietje zou worden 

uitgemaakt, ben ik daar niet op ingegaan (Taïa 2007, 53).  

 

Hij was trouwens helemaal geen zamel, nee nee, helemaal niet […]  

(Taïa 2007, 97).  
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De twee politieagenten riepen […]: ‘Vergeet niet je goed te laten betalen… en was 

goed je kont achteraf, vuile flikker!’  

Twee jonge verliefden keken geshockeerd toe bij dit alles. Ze bleven staan. De 

jongen keek me een paar seconden lang vreemd aan. Het meisje zocht mijn blik 

en glimlachte vriendelijk, even later gevolgd door de jongen (Taïa 2009, 90). 

 

Zelfs de ordediensten maken het homo’s niet gemakkelijk. Nog vaak vragen agenten 

zwijggeld, of zijn ze verbaal agressief. Dat geldt soms ook voor heterokoppels, zoals we 

straks zullen aantonen. In dit fragment wordt Abdellah door politieagenten 

aangesproken, wanneer hij met zijn vriend over straat wandelt: 

Ze spraken mij aan met veel verbaal geweld en minachting. ‘[…] Waar denk je dat 

je bent? In Amerika? Het is hier Marokko, stomme lul… suffe idioot… […] Je 

papieren! En vlug een beetje!’ (Taïa 2009, 89). 

In de regio van Meknès bijvoorbeeld, valt de politie elk jaar binnen tijdens de 

feestelijkheden ter verering van een heilige. Er is zelfs een versperring opgezet aan de 

ingang van de stad, om te selecteren wie homo is en wie niet. Zo verklaarde een agent bij 

de controle dat ze het dorp hadden ‘gereinigd’:  

“Nous avons nettoyé le village. Les homosexuels n’ont pas disparu mais ils se font 

plus discrets. Certains, quand ils nous voient, se redressent et adoptent une 

position virile !”, s’enorgueillit, sourire aux lèvres, ce gendarme. (TelQuel 317) 

 

De Marokkaanse samenleving is sterk homofoob, afhankelijk van de situatie en de 

homoseksuele relatie. Toch staan sommigen er toleranter over, zoals het meisje en de 

jongen hierboven, die Abdellah geruststellend toelachen. Er is wel een verschuiving op 

til tegenover homo’s in de Marokkaanse samenleving, zoals we straks zullen zien, al is er 

nog heel veel voor nodig om deze ingang te laten vinden in het algemene gedachtegoed 

van Marokko.  

Ook stelt men zich toleranter op in bepaalde gesloten omgevingen zoals die van een 

leger, gevangenis of internaat, wat men als ‘verzachtende omstandigheden’ beschouwt en 

afdoet als een seksueel avontuurtje of een tienerstreek (TelQuel 120). Vanaf het moment 

dat er echter liefde mee gemoeid is, wordt homoseksualiteit wel veroordeeld.  

Qu’est-ce qui dérange fondamentalement ? L’acte sexuel en lui-même ? Pas si sûr, 

quand on observe la distinction, culturellement très forte, qui s’opère entre "actif" 

et "passif". Il semble que ce qui dérange vraiment, ce sont les sentiments d’amour 

entre deux hommes.” (Telquel 120). 

 

Volgens Assia Mseffer, een psychologe uit Casablanca, zouden de wet en de interpretatie 

van religie de oorzaken zijn van homofobie in Marokko. Verder wordt er ook een 

onderscheid gemaakt tussen passieve en actieve homoseksualiteitsbeleving. Actief 

homoseksueel zijn, zou neerkomen op mannelijk en viriel gedrag bij homo’s, terwijl 

passieve homoseksualiteit wordt beschouwd als ‘zich vrouwelijk te gedragen’, deze 

opvatting zou wijdverbreid zijn. Homoseksuele mannen die zich erg vrouwelijk gedragen, 

zouden meer geaccepteerd worden. De reden hierachter zou eruit bestaan dat ‘echte 
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mannen’ die zich mannelijk gedragen ‘gezond zijn’, terwijl mannen die zich vrouwelijk 

gedragen ‘ziek’ zijn, wat beter bij het plaatje van homoseksualiteit zou passen, volgens 

deze redenering, aangezien homoseksualiteit volgens sommigen nog steeds een ziekte is.  

“Une personne qui, d’une certaine façon, assume sa nature efféminée et donc sa 

nature véritable et le rôle social qui en découle, est mieux acceptée que celui qui, 

viril et masculin, entre en contradiction avec sa ‘condition naturelle’", témoigne 

Jamal. (TelQuel 120). 

 

Het blijft wachten op de komst van een meer seculiere samenleving en op de bijhorende 

mentaliteitsverschuiving, vertellen sommigen hoopvol:  

‘En attendant l’avènement - hypothétique ? - d’une laïcité marocaine, l’évolution 

des mentalités concernant l’affirmation et l’acceptation de sa sexualité, repose 

d’évidence sur l’émergence de l’individu face au groupe. Or, le train est en 

marche…’ (TelQuel 120) 

 

 ‘Nos ennemis sont l'Etat et les fondamentalistes, eux-mêmes rivaux. Mais 

lorsqu'il s'agit de notre communauté, ils agissent de concert’, constate Samir 

Bargachi.51 

 

2.3.6 Verzet 

‘Mon ami, N’écoute pas ceux qui oseront […] te coller cette fameuse étiquette 

d’erreur de la nature ou de l’évolution. […] ce sont bien eux qui ont dû manquer 

une case de l’évolution de l’ère humaine et de la pensée moderne. […]croire qu’ils 

étaient du bon côté. Celui des normaux […] soutenues par des gouvernements 

plaidant en faveur de l’homophobie.  

[…]Tu auras du temps pour les combattre, du cran et surtout du cœur. Combat 

les avec amour, avec paix et tolérance. [...] Mon ami, tu n’es pas l’anomalie, tu n’es 

pas l’exception, tu n’es pas l’erreur […].’52 

 

Het fragment hierboven komt uit een gepubliceerde brief van een onbekende 

Marokkaanse homo. Hij spreekt alle Marokkaanse homomannen aan, om hen een hart 

onder te riem te steken en hen ervan te overtuigen dat ze niet abnormaal zijn: ze zijn 

‘geen fout van de natuur’, noch ‘een uitzondering’, ‘de anderen zijn gewoon niet modern 

genoeg’,… Hij roept hen op om weerstand te bieden, dan wel op een vredevolle manier. 

Zijn boodschap komt recht uit het hart, vooral zijn oproep om tolerantie van hun zijde is 

opmerkelijk. Deze brief werd gepost op het Marokkaanse online portaal voor homo’s, wat 

door heel wat lezers wordt gevolgd.  

De LGBT-organisaties in Marokko moeten zoals vermeld hard knokken om rechten te 

bekomen, maar momenteel bestaat enkel het recht tégen homo’s. Volgens de cijfers van 

Kifkif zouden er sinds de Onafhankelijkheid in 1956 meer dan 5000 homo’s voor de 

rechtbank zijn verschenen, voornamelijk mannen. Gezien homoseksualiteit verboden is, 

worden homoseksuele koppels evenmin legaal erkend.  
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Samir Bargachi, de oprichter van Kifkif, organiseerde al meerdere manifestaties om 

rechten op te eisen voor holebi’s in Marokko. Daarnaast organiseert de vereniging ook 

debatten. De holebi-gemeenschap in Marokko kwam tot leven in 2004, wanneer er in 

Tétouan 43 mensen beschuldigd werden. Kifkif probeerde in 2006 bij de minister voor 

Binnenlandse Zaken aan te kloppen om legale erkenning te verkrijgen, maar dit werd 

verworpen, Kifkif bleef verboden. Om juridische redenen hebben ze daarom hun 

administratieve kern naar Spanje verlegd, en ze blijven hun activiteiten (culturele, 

educatieve, etc.) doorzetten. Samir Bargachi vertelt in een interview aan MarocHebdo53:  

"Ensemble, gays, lesbiennes, bissexuels et transsexuels, nous voulons briser 

définitivement les préjugés que véhiculent dans leurs prêches haineux les 

intégristes à notre encontre." 

 

Het eerste tijdschrift voor homo’s in Marokko werd in 2010 gelanceerd via Kifkif, en dit 

onder de naam ‘Mithly’. Het eerste nummer kreeg een symbolische papieren versie, 

terwijl de volgende nummers maandelijks online verschijnen op mithly.net. Het 

tijdschrift krijgt financiële steun van de Europese Unie. De lancering veroorzaakte heel 

wat opschudding, en er gingen al stemmen op om de oprichters aan te klagen en te 

vervolgen zoals dat met terroristen gebeurt. De islamistische partij wilde zelfs een ban 

leggen op het tijdschrift54. 

Mithly, een Arabische woordspeling voor ‘homo’ en voor ‘net als ik’, werd in het geheim 

gedrukt in de hoofdstad Rabat, al bevindt de redactie zich in Madrid, net als die van 

Kifkif. De reden daarvoor is simpelweg de wetgeving die homoseksualiteit verbiedt, wat 

ervoor zorgt dat de oprichters berecht kunnen worden. Om een groter lezerspubliek te 

bereiken, staat het blad ook online. Het doel is om een spreekbuis te creëren voor homo’s 

die onder de strenge wetgeving leven, voor een gemeenschap die in stilte lijdt, zoals men 

het uitdrukt. Er staan nieuwtjes en essays in en het is vrij te downloaden. De foto’s zijn 

stuk voor stuk ingetogen. Momenteel is de toekomst van het tijdschrift wat onduidelijk 

omdat de website voor onbepaalde tijd gehacked is, wat ook al wijst op tegenkanting.  

Ook andere websites geven de mogelijkheid om via fora te discussiëren. Ook brengen 

deze websites heel wat online artikels uit, zoals het volgende. Daaruit blijkt dat de 

strijdlustigheid uit verschillende hoeken komt: 

‘Casablanca est-elle devenue pour autant une ville impossible à vivre pour nous ? 

Certes non! On s’adapte à tout, on s’organise, on résiste! Les endroits de 

rencontres classiques sont momentanément désertés, les cybercafés connaissent 

par contre une affluence record, il n’y a jamais eu autant de monde sur cybermen 

le site de cyberdrague préféré des gays marocains et particulièrement des 

Casablancais.’55  

 

                                                           
53

 Oorspronkelijke bron op MarocHebdo bestaat niet meer. Verwijzing via: 
http://www.wluml.org/fr/node/5216  
54

 Bron: http://www.gay.nl/article/17813/Homomagazine_schokt_Marokko 
55

 Bron: http://www.kelma.org/PAGES/KELMAGHREB/juin01/casa.html 

http://www.wluml.org/fr/node/5216
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De organisatie Kifkif hoopt op extra inspanningen van de regering, aangezien in de 

nieuwe grondwet werd aangekondigd dat er aandacht zal worden besteed aan gelijke 

kansen en respect: 

‘Il développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de 

l'égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le 

cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté56.’ 

 

Er staat uitdrukkelijk ‘tous’, ‘iedereen’ geschreven, waardoor die regel ook implicaties 

heeft op homo’s. Kifkif is erg strijdvaardig. In de komst van de nieuwe grondwet die de 

nadruk legt op individuele vrijheden, ziet Kifkif een kans om nog meer te strijden voor 

de afschaffing van de wet tegen homoseksualiteit, aangezien seksualiteit ook tot de 

fundamentele individuele vrijheden behoort. Kifkif staat daar niet alleen in, en krijgt de 

steun van bijvoorbeeld mensenrechtengroepen die voor hetzelfde doel ijveren.  

Ook Abdellah Taïa wil dat homo’s opstaan en niet verscholen in een hoekje afwachten. 

Hij doet dat enerzijds via zijn romans, maar anderzijds houdt hij evenmin een blad voor 

de mond tijdens interviews, hij klinkt onverschrokken:  

Pourquoi attendre ? Attendre quoi ? On a trop attendu au Maroc. Il faut 

maintenant parler. Parler fort. C’est ce que je fais. […] Parler aujourd’hui 

d’homosexualité, surtout au Maroc, est plus que nécessaire. Il est temps de briser 

ce tabou une fois pour toutes. Dépasser la honte. Libérer les gens. Quelle que soit 

leur sexualité d’ailleurs. Je m’adresse à tout le monde. Pas uniquement aux 

homosexuels […] (MarocHebdo 784). 

 

Er wordt volgens Taïa nog veel te weinig gesproken over homoseksualiteit, volgens hem 

zou meer openheid van iedereen een deel van de oplossing kunnen bieden. Zelf probeert 

hij voor meer vrijheid te streven door net zo openlijk over homoseksualiteit te spreken. 

In Taïa’s opinie is taboe het grote probleem. Hij heeft het verder niet over het juridische 

verbod op homoseksualiteit, maar wel over de houding van de maatschappij. In zijn brief 

aan zijn moeder bijvoorbeeld heeft Taïa het er onder meer over dat hij wil dat men 

ophoudt hen te vernederen, en dat ze moeten accepteren dat zij ook waardige mensen 

zijn:  

[…] Expliquer parce que depuis longtemps c’est ce qui nous manque au Maroc : 

qu’on nous considère enfin comme des êtres dignes de recevoir des explications, 

qu’on nous implique vraiment dans ce qui concerne ce pays et qu’on cesse de nous 

humilier jour après jour (TelQuel 367). 

 

Zo klinkt het op diverse plaatsen. Het is nodig om de mensen ervan te overtuigen dat 

holebi’s ook normale mensen zijn, vindt ook een holebi-activist: 

Ecoutez, nous sommes différents, mais normaux. Nous sommes las de devoir 

prouver notre normalité. […] C’est une orientation sexuelle avec laquelle on naît 

et que l’on découvre chacun à une certaine période de sa vie. C’est la seule chose 

qui nous distingue du commun des citoyens.57 

                                                           
56

 Bron: http://www.maroc.ma/NR/rdonlyres/2298ADD6-703C-471E-B924-
A5E4F396FEA2/0/TexteintégralduprojetdenouvelleConstitution.pdf pagina 1 
57

 Bron http://www.wluml.org/fr/node/5216 

http://www.maroc.ma/NR/rdonlyres/2298ADD6-703C-471E-B924-A5E4F396FEA2/0/TexteintégralduprojetdenouvelleConstitution.pdf%20pagina%201
http://www.maroc.ma/NR/rdonlyres/2298ADD6-703C-471E-B924-A5E4F396FEA2/0/TexteintégralduprojetdenouvelleConstitution.pdf%20pagina%201
http://www.wluml.org/fr/node/5216
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Nochtans meent een groot aantal Marokkanen nog steeds dat homoseksualiteit een 

afwijking is. Toch is er stilaan verandering op komst, zoals we hieronder zullen zien.  

 

2.3.7 Tij aan het keren? 

De openheid omtrent homoseksualiteit is nog heel nieuw in Marokko, althans, voor deze 

periode (cf. vroeger in de geschiedenis, supra). Indien het huwelijk stap voor stap wat 

begint te desacraliseren, zal er meer ruimte komen voor acceptatie van homoseksualiteit. 

De eerste stappen zijn al gemaakt in Marokko, maar er moet nog een lange weg worden 

afgelegd. De vrijheid van geest, lichaam en dialoog doet zich meer en meer voor, al is het 

vaak nog schokkend. Het internet speelt hierbij een grote rol: de dialoog wordt er 

ontketend en er worden makkelijker afspraakjes georganiseerd. Het grote probleem is 

momenteel nog de plaats van afspraak. Zoals we hierboven zagen, moet alles nog 

verdoken gebeuren. Ook thuis verloopt dit niet zonder problemen en ondervindt men 

obstakels, seksuele vrijheid is niet aan de orde, ook niet voor heterokoppels:  

“Quand je vais passer la nuit chez mon petit ami, j’ai toujours peur qu’un flic ne 

sorte de derrière un poteau ou un buisson pour nous demander où nous allons, et 

quelle est la nature de notre relation. Cela nous est arrivé une fois, et il a fallu 

brandir un billet de 50 dirhams pour acheter la paix”, avoue Halima, étudiante à 

Rabat.”  (TelQuel 372).  

 

Ook voor heterokoppels is een openlijke uiting van seksualiteit blijkbaar niet altijd 

gemakkelijk. Volgens Abdessamad Dialmy, Marokkaans socioloog, bevindt Marokko zich 

in een periode van algemene seksuele transitie, aangezien homoseksualiteit nog niet 

volledig geaccepteerd wordt. Hij meent dat men in Marokko van een een traditionele 

naar een moderne gang van zaken aan het overstappen is, terwijl de meerderheid van de 

westerse samenlevingen zich al in een postmoderne fase bevindt. ‘Ce qui n’est pas 

évident puisque, au Maroc, le droit de l’individu n’est pas encore reconnu’  (Dialmy 2009 

in:TelQuel 372). Intussen zou dit echter meer moeten veranderen met de nieuwe 

grondwet. Dialmy maakt de lezer er nog op attent dat er een verschil moeten worden 

gemaakt tussen seksuele opvoeding en de uitvoering ervan in praktijk. Daarbij verwijst 

hij naar de permissiviteit, het aanvaarden van seksualiteit als een recht waar iedereen 

op een gelijke manier van kan profiteren. Daarnaast wijst hij op het probleem van de 

politiek. De politieke partijen en organisaties zouden niet pleiten voor seksuele vrijheid, 

wat wel hun verantwoordelijkheid zou moeten zijn, aangezien dit deel uitmaakt van de 

rechten van de mens. De enige keer dat de politiek homoseksualiteit aankaartte, was bij 

de heisa rond het zogenaamde homohuwelijk58 in 2007, zegt hij:  

                                                           
58

 Dit ‘huwelijk’ vond plaats in Ksar-El-Kbir, waarna zes mannen werden gearresteerd op verdenking van 
overtreding van de wet. Er vond echter helemaal geen homohuwelijk plaats, de locatie waar enkele mannen 
het eigenlijke privéfeestje hadden georganiseerd, werd normaal gezien gebruikt voor huwelijken, vandaar de 
verdenking. Niemand geloofde dat het een gewoon feestje was, en bijna geen enkele advocaat wilde het voor 
hen opnemen, uit schrik voor represailles.  
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‘Les gens ont le droit de vivre librement leur sexualité, ce n’est pas un luxe. Par 

ailleurs, les associations doivent soutenir ce combat, puisqu’il est souligné dans la 

Charte des droits humains. Il faut faire preuve de volontarisme, on ne peut pas 

attendre la démocratie et le développement économique pour gérer cela. Mais je 

suis déçu de voir que les associations considèrent la liberté sexuelle comme une 

question secondaire. La seule fois où il en a été question, c’est lors des 

événements de Ksar El Kébir en novembre 2007 par exemple.’ (TelQuel 372). 

 

Het is dan ook niet gemakkelijk om in Marokko al te pleiten voor homorechten, wanneer 

non-conjugale praktijken bij heterokoppels nog niet zijn toegestaan. Dialmy beschouwt 

de homoproblematiek in Marokko als een postmoderne vraag die moet opgelost worden 

alvorens een moderne vraag is ingevuld:  

“nous sommes déjà confrontés à une problématique post-moderne, à savoir la 

reconnaissance du droit homosexuel ! Cela dit, je considère personnellement que 

la question homosexuelle ne doit pas être distinguée des autres. Puisque les 

homosexuels et les hétérosexuels sont égaux, tout comme les hommes et les 

femmes, ou encore les couples mariés ou non. Je les défends tous au nom du 

principe d’égalité.” (TelQuel 372) 

 

Marokko behoort overigens wel tot de meer open landen van de Arabische wereld, en 

stilaan wordt homoseksualiteit in Marokko minder aanzien als een ziekte, al wordt het 

door sommigen nog steeds geclassificeerd als ‘deviant gedrag’ en wordt het gezien als 

tegennatuurlijk, omdat het niet voor de voortplanting van het nageslacht zorgt. Anderen 

daarentegen  zijn rationeler, zo publiceerde emarrakech.info al in 2006 en bericht waarin 

wordt verkondigd dat homoseksualiteit geen ziekte is (al kwam er ook veel tegenreactie 

op het artikel):  

‘Bien sûr, le débât est toujours d'actualité, mais désormais on ne considère plus 

l'homosexualité comme une “anomalie mentale". Tout pays tentant par un biais 

ou par un autre d'instaurer un suivi médical pour l'homosexualité est 

condamnable sur le plan international (Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'Homme), et sur le plan national (Déclaration des droits de l'Homme et 

du Citoyen)’.59  

 

Het is opmerkelijk dat er verwezen worden naar de rechten van de mens, wat een stap 

vooruit betekent. Er is wel degelijk een transitie waar te nemen in Marokko, het is 

alleen een kwestie van tijd en afwachten. Maar ook van handelen, en deze roep wordt 

steeds meer gepubliceerd: 

Il est plus que nécessaire de dépénaliser l’homosexualité au Maroc. On dit que ce 

pays bouge. Il faut le prouver. En donnant, entre autres, la liberté à l’individu. A 

tous les individus marocains (MarocHebdo 784).  

 

Volgens een activist zouden de Marokkaanse homo’s van vandaag niet meer zoveel als 

vroeger in angst leven, omdat er een soort familie (de homogemeenschap) is die hen 

                                                           
59

 Bron: http://www.emarrakech.info/L-OMS-L-homosexualite-n-est-plus-consideree-comme-une-
maladie_a8295.html 

http://www.emarrakech.info/L-OMS-L-homosexualite-n-est-plus-consideree-comme-une-maladie_a8295.html
http://www.emarrakech.info/L-OMS-L-homosexualite-n-est-plus-consideree-comme-une-maladie_a8295.html
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opvangt. Ook is er meer ruimte voor debat, meer en meer voelt men aan dat het moment 

er is, vindt Samir Bargachi van Kifkif: 

‘Nous sentons qu’il y a un climat propice en ce moment au Maroc pour le débat 

sur l’homosexualité, les droits des minorités sexuelles et les droits de l’Homme en 

général.’60 

 

Alleen is de vraag of dit klimaat ook ingang vindt bij de gewone mensen, en niet enkel bij 

activisten zoals Bargachi. Ook Taïa voelt aan dat er verandering op til is, dat schrijft hij 

in zijn brief aan zijn moeder:  

Je ne suis pas le seul au Maroc, ma mère. Quelque chose a commencé dans ce 

pays. Une réelle rupture par rapport aux générations précédentes, qui soit ont 

abdiqué, soit ont été récupérées. Nous, c’est le 21ème siècle. 

 

On essaie de nous intimider. De nous ramener à un soi-disant ordre moral, nous 

faire revenir à nos soi-disant valeurs fondamentales. Lesquelles d’abord ? Et qui 

décide que c’est de ces valeurs-là que le Marocain d’aujourd’hui a besoin ?  

 

[…]Le monde […] Bouge. […] Et que fait-on au Maroc ? On nous fait peur encore 

une fois. Vieille recette. On nous ramène en arrière. Jusqu’à quand cet 

aveuglement ? Jusqu’à quand cette arrogance ? Jusqu’à quand va-t-on continuer 

d’ignorer et de tuer la jeunesse de ce pays ? Jusqu’à quand cette politique qui fait 

semblant ? Le Maroc ne mérite-t-il pas mieux ? Une vraie modernité ? Une réelle 

révolution des mentalités ?  (TelQuel 367). 

 

Toch bood Marokko ook steeds een soort uitweg om het homomannen iets gemakkelijker 

te maken. Homomannen worden getolereerd indien ze getrouwd en gezinshoofd zijn. 

Verder is het voor mannen gemakkelijker om een kamer te boeken dan voor een 

ongetrouwd heterokoppel, en wordt het niet al raar beschouwd als twee mannen samen 

dansen. Ook het internet biedt homomannen een hele nieuwe wereld aan, waar ze zich 

kunnen uiten, ook al is het slechts op virtuele wijze:  

J’avais choisi la vie de solitude ! […]  J’avais donc mon monde à moi […] jusqu’à la 

decouverte d’Internet qui fut une révolution pour moi ! […] Pour quelqu’un qui 

voudrait vivre dans la dignité... le net c’est déjà un miracle ! Au moins il permet à 

un souffrant d’extérioriser même si ce n’est que virtuel (mais c’est mieux que 

rien)... Le net chez nous, pour moi, c’est le psy, c’est une association, c’est la loi 

qui me reconnaît en tant qu’être humain, c’est mon jardin secret... Car tout cela 

est malheureusement absent dans le monde arabe.61 

 

Ondanks deze vluchtwegen is het belangrijk dat er zich een mentaliteitswijziging 

doordrukt en dat homoseksualiteit niet langer strafbaar is. Nu staan heel wat 

homomannen op voor hun rechten, en laten ze zich (in de steden) niet meer zo snel van 

de wijs brengen:  

                                                           
60

 Bron: http://www.wluml.org/fr/node/5216 
61

Bron: http://www.gaymaroc.net/temoignages/7-etre-gay-au-maroc 

http://www.wluml.org/fr/node/5216
http://www.gaymaroc.net/temoignages/7-etre-gay-au-maroc
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Lorsqu’ils se font arrêter par un policier qui leur demande s’ils sont homos, 

beaucoup de jeunes gays répondent : “Oui, où est le problème ?”. C’est une 

avancée significative. Et puis, la société civile nous défend de plus en plus, comme 

l’a fait l’AMDH (Association marocaine des droits de l’homme) récemment 

(TelQuel 432). 

 

Om af te sluiten, wil ik graag een laatste opmerkelijke uitspraak van Taïa aanreiken uit 

de brief aan zijn moeder: 

A y regarder de près, cette révolution a déjà commencé. Le seul problème, c’est 

qu’on ne veut toujours pas le voir. Certains au Maroc ont visiblement intérêt à ce 

que notre identité marocaine ne change pas d’un iota. Or cette identité, cela fait 

des années qu’elle n’est plus la même. Les jeunes Marocains d’aujourd’hui ont 

d’ailleurs tout compris à cette question complexe. Ils sont même très sophistiqués 

dans leur réflexion à propos de ce sujet. On pourrait même dire qu’ils sont d’une 

certaine façon déjà dans la post-modernité. Mais qui comprend ça au Maroc ? Qui 

va les aider dans ce changement ? Qui va les rattacher différemment au Maroc et 

leur rendre confiance dans ce pays ? (TelQuel 367). 

 

Taïa wijst er met dit fragment op dat er hoop is, de jonge generatie zou openstaan voor 

een herdefiniëring van identiteit. Volgens Taïa is de verandering al begonnen, alleen 

moet ze erkend worden en dat is het grote probleem, vindt hij, en hij is er erg negatief 

over in 2009. Nu intussen echter de nieuwe grondwet is gepubliceerd, waarin staat dat 

iedereen waardigheid en respect verdient, kan de bal der verandering misschien sneller 

aan het rollen gaan. 
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3 CONCLUSIE 

 

Er beweegt iets in Marokko, dat valt niet te betwijfelen. Steeds meer staan de 

Marokkanen op voor hun rechten, zoals voor de erkenning van hun identiteit. Hun eisen 

lijken langzaam maar zeker ingang te vinden, althans voor sommige groepen. Identiteit 

in Marokko is dan ook een beladen concept. Vaak stuiten Marokkanen op politieke of 

maatschappelijke onwil wanneer ze hun eigen identiteit willen ‘leven’ en beleven. 

Ondanks die onwil kunnen we constateren dat Marokko zich in een transitieperiode 

bevindt, maar tegelijkertijd hebben homo’s en Berbers het niet altijd gemakkelijk. Deze 

twee groepen hebben heel wat gemeenschappelijk. Beide worden veelal niet tot de 

‘doorsnee’ Marokkaan gerekend. Hun identiteitsbeleving blijkt zich ook in het literaire 

veld te manifesteren. In dit onderzoek konden we de aspecten van identiteit van onze 

doelgroepen staven met literaire voorbeelden.   

Lange tijd ijverde de Marokkaanse staat ervoor om het land een unitair Arabisch en 

islamitisch karakter aan te meten, waarbij de Berbers en hun geschiedenis werden 

verdoezeld. Ook homo’s behoren niet tot het uniforme plaatje. Homoseksualiteit is er 

strafbaar en wordt moeilijk geaccepteerd.  

Toen Mohamed VI aan de macht kwam, werden er geleidelijk aan inspanningen geleverd 

en beloofd voor Berbers, maar pas in 2011 werd de taal van de Berbers (het Tamazight) 

als officiële taal erkend in Marokko. Er werden echter geen inspanningen geleverd voor 

homo’s.  

Voor de meeste Berbers betekent de erkenning van de taal (het Tamazight) en hun 

Amazigh-cultuur heel veel. Taal is iets wat leeft onder de Berbers, dat blijkt ook uit het 

grote belang dat eraan gehecht wordt in hun gezangen en poëzie. De taal maakt bij de 

Berbers een wezenlijk onderdeel uit van hun cultuur en identiteit, en het zijn vooral de 

vrouwen die bij de vroegere arabiseringsgolven voor de instandhouding van de taal 

hebben ingestaan.  

Net als homo’s nu, werden Berbers destijds in een marginale positie geduwd. De 

jarenlange onderdrukking bracht repercussies met zich mee op het identiteitsgevoel van 

Berbers, maar ook op dat van homo’s, die zelfs nu nog weggecijferd worden.    

Bij Berbers gaat het negatieve zelfbeeld vooral gepaard met een gevoel van 

minderwaardigheid tegenover mensen die meer kunnen en meer toegang hebben tot 

materiële en immateriële bronnen, zoals kennis. Ook homo’s in Marokko hebben te 

kampen met een negatief zelfbeeld door de houding van de staat, van sommige 

religieuzen en van hun omgeving die hen afwijst, wat zelfs tot depressies leidt. Religie is 

een belangrijke component van identiteit in Marokko, ook voor Berbers, maar sommige 

conservatieven instrumentaliseren de islam om hun homohaat te rechtvaardigen.  

Terwijl de Berbers alsmaar meer erkenning verkrijgen van de Marokkaanse regering en 

de maatschappij, wachten homo’s nog steeds op hun rechten en erkenning. Er is 

verandering op til, hier en daar kunnen ze rekenen op tolerantie, maar de weg is nog 

lang. Vaak wordt hun seksuele en sociale identiteit niet geaccepteerd, in tegenstelling 
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tot Berbers en hun culturele identiteit. Daarom moeten veel Marokkaanse homo’s hun 

seksualiteit op verdoken wijze beleven, of vluchten ze naar Europa om daar een 

openlijker leven te kunnen leiden. Het probleem zit echter niet uitsluitend in de 

illegaliteit van hun ware identiteit. Ook de burgerlijke Marokkaanse maatschappij heeft 

homoseksualiteit nog niet geheel aanvaard. De familiewaarden en het vervullen van 

rolpatronen blijft bijzonder belangrijk. Daarnaast is homofobie iets wat vooral leeft in de 

conservatievere lagen van de maatschappij: fundamentalistische islamisten spreken zich 

nog geregeld minachtend uit over homoseksualiteit, in hun ogen pleegt homoseksualiteit 

een aanslag op de Marokkaanse waarden en moet het worden bestreden.  

Toch bieden homo’s net als Berbers weerstand tegen deze onderdrukkende uitlatingen 

en acties. De strijdvaardigheid is niet ver weg, zowel bij Berbers als bij homo’s is er een 

beweging opgestaan die ijvert voor respect en erkenning. Zo zijn de holebi-organisaties 

enkele jaren geleden opgerezen en ook anderen sporen homo’s aan om het woord te 

nemen en voor hun seksuele identiteit uit te komen, om zo het land te overtuigen dat zij 

ook maar mensen zijn. De Berberactivisten zijn al langer actief, in de jaren zeventig 

verenigden de eerste activisten zich in de Berberbeweging, die ook vandaag nog erg 

levendig is. Voor Berbers verloopt de uiting van identiteit en hun positie in de 

maatschappij vlotter dan bij homo’s het geval is. Ook hebben Berbers diverse eigen 

publicaties uitgegeven, terwijl de homobeweging pas in 2010 voor het eerst een magazine 

uitbracht. Er moet op gewezen worden dat homo’s de laagste plaats in de Marokkaanse 

maatschappij bekleden. Globaal genomen staan de Berbers er beter voor dan de 

Marokkaanse homo’s.  

Alles welbeschouwd is het tij in positieve zin aan het keren voor beide groepen. We 

bevinden ons in een transitieperiode. Zo willen de meeste Berberactivisten het 

Marokkaanse identiteitsbegrip verruimen tot een Arabisch-Berber-islamitische identeit, 

aangezien de meesten zich niet rancuneus opstellen tegenover de Arabieren, maar wel 

als gelijkwaardigen beschouwd willen worden. Ze zien dus geen graten in een Arabisch-

islamitische identiteit, zolang dit slechts een onderdeel blijft en niet overheerst. Wel 

verwerpen de Berbers het Arabisme van de staat om ideologische redenen, aangezien het 

Arabisme de motivatie was om berbersheid te negeren. Ook met betrekking tot homo’s 

bevindt Marokko zich op een kruispuntmoment. Het onderwerp van homoseksualiteit 

wordt steeds meer aangekaart in de media, en de vraag werpt zich hier en daar op of 

Marokko klaar is voor de legalisering van homoseksualiteit. Dit zal echter nog veel tijd 

vragen, aangezien sommige islamisten en een deel van de Makhzen hier niet mee 

akkoord zullen gaan.  

Voor zowel Berbers als homo’s valt er een wij-/zijtegenstelling op te merken. Aan de ene 

kant van het spectrum bevindt zich de staat (en de islamisten, voor de homokwestie), en 

aan de andere kant bevinden zich de Berbers en homo’s die allen als ‘de Andere’ worden 

beschouwd. In het geval van de Berbers horen de Arabieren niet bij de tegenpartij, 

aangezien zij eenvoudigweg niet als tegengestelden van Berbers worden beschouwd. 

Berbers en Arabieren zien elkaar steeds meer als gelijken, op enkele uitzonderingen na. 

Van een ware dichotomie van Berber tegenover Arabier is dus niet echt sprake. Berbers 

identificeren zich als Marokkanen via hun eigen Berberse identiteit, maar ze zien zich 

niet exclusief als Berber. Hetzelfde geldt voor homo’s: hun identiteit bestaat niet 
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exclusief uit het homo-zijn. Velen identificeren en stigmatiseren hen echter uitsluitend 

via dit aspect van hun persoon, ze zien hen als homo en niet als persoon. In Marokko 

geldt het heteroseksisme als norm. Het blijft wachten op het loskomen van traditionele 

inzichten, om te komen tot tolerantie, acceptatie en erkenning. 

Berbers en Arabieren voelen zich niet zo verbonden op basis van berberidentiteit, maar 

ze voelen zich wel één op basis van de Marokkaanse identiteit, waarvan de 

Berberidentiteit deel uitmaakt. Identiteit is dynamisch en niet statisch: ook Berbers 

hebben zich doorheen de jaren moeten herdefiniëren. Berbers situeren zich immers 

steeds meer in een nieuwe, stedelijke context, en de Berberse cultuur blijft niet meer 

uitsluitend lokaal, ze  moet nu ook in een nationale context worden gezien. Ook homo’s 

beginnen zich te herdefiniëren in de maatschappij, velen staan op en roepen anderen op 

om hetzelfde te doen. 

Nu is het afwachten wat het nieuwe politieke klimaat zal brengen. Met de nieuwe 

grondwet lijken de Berbers een nieuwe stap vooruit te zijn dankzij de taal- en 

cultuurerkenning. Ook voor homo’s kan de situatie eventueel verbeteren, aangezien de 

grondwet belang hecht aan individuele vrijheden. Toch mogen we geen voorbarige 

uitspraken doen. De islamisten behaalden veel zetels in de laatste verkiezingen, maar in 

het verleden hebben ze zich negatief uitgesproken over Berbers en homo’s. De toekomst 

zal uitwijzen hoe ze daar nu mee om zullen gaan.  

In elk geval is het voor beide groepen nog te vroeg om te oordelen hoe de identiteit zich 

zal herdefiniëren. Ook de trendbreuk die via regeringsinspanningen in 2001 werd 

teweeggebracht door de oprichting van het IRCAM bijvoorbeeld, had pas omstreeks 2005 

implicaties op het identiteitsgevoel. Identiteit is iets wat moet groeien en zich 

voortdurend herdefinieert binnen de complexe sociale realiteit. De identiteit van deze 

twee groepen wordt bepaald door het aspect in hun persoon dat hen anders maakt dan 

anderen. Een ding staat vast, zowel Berbers als homo’s in Marokko kunnen en moeten 

zeggen: ‘ik ben ook Marokkaan’. 
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