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… Allah ak'bar, Allah ak'bar
Blijf ik hier of blijf ik daar
Daar in Marokko ben ik thuis
Allah ak'bar, Allah ak'bar
Liever hier of liever daar
Maar hier in Holland staat mijn huis
Daar lekker elke dag couscous
Hier weer patat met appelmoes
Allah ak'bar, Allah ak'bar

Nou heb ik dus een vaderland
Daar kun je 's winters sleeën
En ook heb ik een moederland
Met prachtige moskeeën
Twee landen, dat is dubbel fijn
En toch zit ik te kniezen
Ga ik naar daar, of blijf ik hier
Ik kan gewoon niet kiezen…
(Baklava of Rijstevla, Kinderen voor Kinderen , 1993)
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Op 14 mei 2009 werd er een festival georganiseerd ter ere van het veertigjarig bestaan van het
migratieverdrag tussen Marokko en Nederland. Eind jaren zeventig kwamen de eerste migranten
naar Nederland en zij vulden zo de Nederlandse arbeidstekorten aan. Sommige migranten werden
gerekruteerd door bemiddelingsbureaus, anderen kwamen zelfstandig naar Nederland. In eerste
instantie was deze migratie van tijdelijke aard, maar naar verloop van tijd kreeg de migratie een
vastere vorm en vestigden
estigden deze arbeidsmigranten zich voorgoed in Nederland. Gezinnen werden
overgevlogen en nieuwe huwelijken werden gesloten, waardoor er steeds meer Marokkaanse
vrouwen en jonge kinderen in Nederland kwamen wonen3. In de jaren tachtig realiseerde de
Nederlandse
landse overheid zich dat de Marokkaanse gastarbeiders voorgoed in Nederland
Nede
zouden blijven
en er werd een minderhedennota opgesteld. In deze nota werd voor het eerst een integratiebeleid
ontwikkeld en creëerde de overheid remigratiefaciliteiten, waardoor het
het voor veel migranten
aantrekkelijker en makkelijker werd
terug te keren naar het land van
herkomst. Tegenwoordig is er een
stijgende lijn te ontdekken in het aantal
‘Marokkanen’ van de eerste en tweede
generatie

die

ervoor

kiezen

te

remigreren naar het land
l
van afkomst,
zo waren er in 2004 zestienhonderd
Marokkanen van de eerste generatie
en bijna duizend Marokkanen
Mar
van de
tweede

generatie

die

Nederland

verlieten voor Marokko2.
Emigratie van Turken en Marokkanen uit Nederland

Het CBS4 voerde ook een kwantitatief onderzoek uit naar de redenen waarom Marokkaanse jongeren
niet willen emigreren naar het land van herkomst. De voornaamste redenen zijn ‘het bevalt hier
goed’, ‘zien geen toekomst in herkomstland’ en ‘geen binding met herkomstland’.
herkomstland’. Echter deze thesis
gaat niet over ‘Marokkanen’ die niet terug willen naar hun land van afkomst, maar gaat over hen die
wel terugkeren. Ook beperkt deze thesis zich niet alleen tot jongeren, maar komen de respondenten
3
4

www.40jaarmigratie.nl
www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2005/2005
NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2005/2005-1759
1759-wm.htm
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van dit onderzoek uit alle leeftijdscategorieën. Wel gaat deze thesis in op thema’s als binding,
toekomst en in hoeverre Marokko hen bevalt en Nederland hen is bevallen. Daarbij gaat het om de
vraag in hoeverre deze remigranten zich met Nederland identificeren en zich ‘Nederlander’ voelen na
terugkomst in Marokko en in hoeverre zij zich Marokkaan voelden in Nederland en in Marokko na
terugkomst. De centrale vraag van deze thesis luidt daarom;
“Hoe identificeren Marokkaanse remigranten zich met Nederland en Marokko?”
Tijdens het formuleren van deze hoofdvraag heb ik mij laten inspireren door het WRR rapport
‘Identificatie met Nederland’ uit 2007. Hierin wordt niet gesproken over één vaststaande identiteit,
maar wordt gesproken over identificaties die men kan hebben ten aanzien van een natie-staat. In het
rapport worden drie niveaus gegeven waarop identificatie met een land kan plaatsvinden:
functionele, normatieve en emotionele identificatie. Bij deze eerste kunnen remigranten zich
identificeren met een land door bijvoorbeeld werk en het recht op een uitkering. Op normatief
niveau kan men zich identificeren door het volgen van de heersende normen en waarden die gelden.
De laatste emotionele identificatie, betekent het ‘houden van’ een land en het loyaal zijn aan een of
meerdere landen. Dit heeft veel te maken met de concepten ‘home’ en ‘belonging’.
Remigranten identificeren zich vaak niet alleen met Marokko en/of Nederland, maar zij identificeren
zich bijvoorbeeld ook met (Noord-)Afrika, de Arabisch landen, de Maghreb en berber (etic term)
ofwel Amazigh (emic term) identiteit. Daarom wordt in deze thesis een constructivistisch concept
gehanteerd over identiteit, waardoor remigranten Marokkaan én Nederlander kunnen zijn. Daarbij is
het mogelijk een hybride benaming te hanteren waarin men Marokkaans-Nederlander of
Nederlands-Marokkaan is. Wanneer men er vanuit gaat dat de tweede naam het land van verblijf is,
kan men zich afvragen in hoeverre remigranten Nederlandse Marokkanen zijn, nadat zij vaak voor
een lange periode in Nederland hebben gewoond en geleefd.
In het volgende hoofdstuk, de theoretische onderbouwing, wordt uiteengezet welke motieven leiden
tot terugkeer van migranten, zoals economische omstandigheden in het gastland (werkeloosheid,
recessie), sterke relaties met familie uit het land van herkomst en/of gevoelens van loyaliteit tot de
‘home society’ (Gmelch, 1980). Er zal worden uiteengezet dat ‘home’ een gedeterritorialiseerd
begrip is en het dus niets te maken hoeft te hebben met het land van afkomst; thuis is waar je je
thuis voelt (Ghorashi, 2003b). Voor de remigranten uit dit onderzoek kan de vraag gesteld worden in
hoeverre zij zich ‘thuisvoelden’ in Nederland en in hoeverre nu in Marokko. Het idee van ‘thuis’ in
relatie met land van herkomst zal in deze thesis ontkracht worden.
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Naast deze motieven die leiden tot remigratie, kunnen ook negatieve ‘push’ factoren in het land van
verblijf, ervoor zorgen dat mensen terugkeren naar hun land van herkomst. In het geval van
Marokkanen in Nederland, kan men hierbij denken aan de ‘verharding’ in Nederland ten aanzien van
migranten en stereotypering over Marokkanen.
Ten slotte zijn de constructen ‘transnationalisme’ en ‘transnationale identiteit’ belangrijke thema’s in
deze thesis. Dit zijn begrippen die de continue verbinding tussen land van herkomst en land van
verblijf aantonen. In het geval van remigranten, zij die zijn teruggekeerd, wordt het begrip
‘transnationalisme’ gebruikt voor de ‘back-and-forth’ beweging van mensen tussen grenzen.
Migranten moeten zich ‘aanpassen’ wanneer zij terugkeren, zij moeten hun verworven identiteit in
het migratieland aanpassen, echter wil dit niet zeggen dat zij het moeten achterlaten. Hierdoor blijft
er na remigratie een verbinding bestaan tussen land van herkomst en migratieland (Cassarino,
2004:261).
Zoals hiervoor al beschreven zal deze thesis gaan over ‘Marokkaanse’ remigranten. Onder de term
‘remigratie’ wordt verstaan: “Return migration is defined as the movement of emigrants back to their
homelands to resettle” (Gmelch, 1980: 136). Vanuit deze definitie lijkt het of remigranten ervoor
kiezen terug te keren naar hun land van afkomst, echter in deze thesis worden ook de verhalen van
onvrijwillige remigranten weergegeven, zoals achtergelaten kinderen en door de Nederlandse staat
ongewenst verklaarden. De groep respondenten is een gevarieerde groep van voornamelijk mannen
(enkele vrouwen) in de leeftijd van twintig tot zeventig jaar. De duur van het verblijf in Nederland
loopt uit van vijf tot ongeveer veertig jaar en de duur van het verblijf na terugkomst loopt uit van
vijftien tot een jaar. Alle namen van de respondenten zijn in deze thesis gefingeerd.
Opbouw thesis
Deze thesis is opgebouwd uit een theoretische onderbouwing, waarin uitleg wordt gegeven over
verschillende remigratietheorieën en begrippen loyaliteit, hybriditeit, identiteit, ‘home’ en
‘belonging’ worden uiteengezet. Daarna wordt er een hoofdstuk gewijd aan de context van het
onderzoek. Na deze eerste hoofdstukken zal de data uit het veld gepresenteerd worden in de
empirische hoofdstukken. In het eerste empirische hoofdstuk zal worden ingegaan op de motieven
van remigratie en zal de vraag beantwoord worden waarom deze mensen zijn teruggekeerd naar
Marokko. In hoofdstuk vijf zal het concept ‘transnationalisme’ met betrekking tot remigranten
uitgelegd worden. Er zal aangetoond worden in welke mate er na remigratie nog banden zijn met
Nederland en hoe sterk de banden met Marokko waren tijdens het verblijf in Nederland. Ook zal in
dit hoofdstuk het aanpassen aan Marokko en de acceptatie van remigranten door hun omgeving
uitgelegd worden aan de hand van de empirie. In hoofdstuk zes gaat het over de concepten ‘home’
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en ‘belonging’ als gedeterritorialiseerde begrippen. In het laatste empirische hoofdstuk staat
identiteit en identificatie centraal. In hoofdstuk zeven wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag in
de conclusie.
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader
Om het te hebben over remigranten, moet eerst een duidelijke definitie gegeven worden van de
term: “Return migration is defined as the movement of emigrants back to their homelands to
resettle” (Gmelch, 1980: 136). Er wordt hierbij aangenomen dat de remigrant de nationaliteit van het
remigratieland bezit, maar in veel gevallen bezitten remigranten ook een Nederlandse nationaliteit
(Kaptein, 2001). Voor remigranten zonder Nederlandse nationaliteit (dus met alleen een
verblijfsvergunning) is de remigratie definitief, maar wanneer zij wel in het bezit zijn van een
Nederlands paspoort, en deze aan blijven houden, kunnen zij altijd weer re-emigreren.
In dit hoofdstuk zal de theoretische onderbouwing van het onderzoek gepresenteerd worden. Er zal
eerst ingegaan worden op verschillende remigratietheorieën, de redenen waarom migranten
terugkeren naar het land van herkomst. Vanuit de transnationale benadering op remigratie zal
verder borduurt worden op transnationalisme. Vanuit dit perspectief zal ik ingaan op hybriditeit en
loyaliteit, waarna ik zal komen tot identificatie. De volgende paragraaf zal dan verder gaan over
identiteit. Tot slot zal ik ingaan op de concepten ‘belonging’ en ‘home’.
Paragraaf 1Remigratietheorieën
“The resolve to return home is not primarily an economic decision but rather a powerful blend of
motives; bad times back home can pull as well as push.” (Stack, C., 1996:xv geciteerd in Brettell, C.,
2004:100).
Zoals het voorgaande citaat al beschrijft, kunnen er verschillende motieven gelden voor de terugkeer
van migranten. In het boek van Brettell (2000) worden verschillende motieven genoemd. Zo kan
remigratie worden gerelateerd aan discriminatie en racisme, maar ook aan de financiële stimulans
die sommige gastlanden geven bij terugkeer. Daarnaast kunnen migranten terugkeren nadat zij een
bepaald doel hebben bereikt, bijvoorbeeld genoeg geld hebben verdiend om een huis te bouwen in
het land van herkomst. In het Portugese geval, onderzocht door Brettel in 1979, keerden de
migranten terug vanuit een bepaalde ideologie, genaamd ‘saudade’. Dit begrip is een “cultural
construct that defines Portugese identity in the context of multiple layers of space and (past) time.”
(Brettel, 2000:101).
Door verschillende theoretici zijn deze motieven uitgewerkt tot verschillende theorieën met
betrekking tot ‘return migration’. Cassarino geeft in zijn artikel ‘Theorising Return Migration: The
conceptual Approach to Return Migrants Revisited’ (2004) een overzicht van deze verschillende
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theorieën. Het gaat over welke mensen remigreren en waarom deze mensen dit doen. De theorieën
zijn afgeleid uit migratietheorieën en worden hieronder uitgewerkt.
1 ‘Neoclasiccal Economics Theory’ en ‘New Economics of Labour Migration’
De eerste twee theorieën kunnen volgens de schrijver ingedeeld worden onder het ‘success/failure
paradigm’, de eerste betreft de ‘Neoclasiccal Economics theory’. Deze theorie is gebaseerd op de
notie van salarisdifferentiaties tussen de ontvangende en sturende gebieden, mensen migreren naar
andere landen, omdat zij verwachten hier meer geld te verdienen. Remigratie wordt gezien als
mislukte migratie, arbeidsmigranten hebben de kosten van migratie verkeerd geschat en hebben
geen voordelen uit de hogere verdiensten gehaald. Als consequentie van de mislukking keren zij
terug; “their human capital was not rewarded as expected” (Cassarino, 2004:255).
De tweede theorie, de ‘New Economics of Labour Migration’, stelt het tegenovergestelde. Zij zien
remigratie als: “the logical outcome of a ‘calculated strategy’ ” (Cassarino, 2004:255). Terugkeer
wordt gezien als een logische stap na een succesvolle ervaring in het buitenland, waarin zij hun
doelen (zoals meer geld verdienen) hebben bereikt. Migratie moet volgens deze theorie altijd als iets
tijdelijks worden gezien, de duur van het verblijf hangt af van de behoefte van de familie wat betreft
spaargeld en inkomen. Wanneer deze behoeften zijn vervuld, zullen mensen volgens deze theorie
terugkeren.
Echter volgens Gmelch (1980) zijn remigranten geen mislukkelingen, maar ook niet diegene die de
grootste successen hebben behaald in het land van migratie. Hij suggereert dat in Europa migranten
van verschillende etnische groepen niet terugkeren nadat zij ‘gefaald’ hebben in hun migratie, uit
schaamte. In de publicatie van Bovenkerk wordt dit bevestigd: “it is possible that emigrants failures
have not enough money to return and/or are reluctant to demonstrate their obvious failure back
home” (Bovenkerk, 1974:23). Ook kunnen veel remigranten het economisch niet opbrengen om weer
te migreren. Bovendien stelt Gmelch dat migranten die succesvol zijn, niet zullen terugkeren: “The
very succesful are often not interested in returnig because it would mean giving up secure, wellsalaried positions which cannot be equaled in the homeland. Returning may also mean costly
obligations to share one’s wealth with less well off kinsmen at home” (Gmelch, 1980:142).
Volgens Cassarino (2004) schieten voorgaande theorieën beide tekort, want terugkeer wordt in deze
theorieën te veel gezien als iets individueels en als een persoonlijke keuze. Hij stelt dat er ook sociale
en politieke factoren gelden in thuis en gastland, waardoor migranten terugkeren. Bovendien zou
men verwachten dat remigranten terugkeren naar een urbane omgeving, waar zij meer kans hebben
werk te krijgen en wat meer gemakken en comfort biedt. Dit is echter niet het geval, een derde tot
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de helft van de remigranten keert terug naar rurale gebieden (Gmelch, 1980). Een onderzoek naar
remigranten Britten uit Australië laat zien dat de meeste Britten niet om economische redenen
terugkeerden, sterker nog in hun thuisland hadden zij vaak een veel lagere economische positie dan
in Australië. Zij keerden terug; “because of strong family ties and because of homesickness”
(Bovenkerk, 1974:21). Men kan daarom concluderen dat de aanwezigheid van familie bij remigratie
van belang is.
2 De structurele benadering op remigratie
In deze benadering wordt terugkeer niet alleen verklaard aan de hand van de individuele ervaringen
van de migrant, maar ook aan de hand van sociale en institutionele factoren in het land van
herkomst. Cerase (1974) beschrijft, in zijn artikel over Italiaanse remigranten uit de Verenigde Staten,
verschillende soorten van terugkeer. De eerste soort noemt hij ‘return of failure’, betreft
remigranten die er niet in slaagde te integreren in het ontvangende land, doordat zij hun
vooroordelen en stereotypen over het betreffende land niet aan de kant konden schuiven. De
tweede groep remigranten vallen onder de categorie ‘return of conservatism’, deze groep
remigranten zijn voor een bepaald persoonlijk doel geëmigreerd en hebben altijd de bedoeling gehad
terug te keren na dit doel behaald te hebben. Zij vervullen hun eigen wensen, maar zullen de sociale
context van hun thuisland niet willen veranderen. (Cassarino, 2004). Ook hebben deze remigranten
vaak weinig aansluiting gevonden bij de cultuur van het ‘gastland’ en is hun leven vooral gericht op
het land van herkomst en hun toekomst daar (Bracke e.a. 1990).
De laatste categorie remigranten is de ‘return of innovation’ of ‘return and innovation’ groep. Zij
keren terug met hun opgebouwd kapitaal (menselijk/human en materieel kapitaal) om in het land
van herkomst te investeren en hier een bevredigender leven op te bouwen (Bovenkerk, 1974). Naast
deze drie typologieën voor terugkeer herkent Bracke e.a. (1990) ook nog een andere motivatie;
‘return of retirement’. Deze migrant keert terug naar het land van herkomst om van zijn/haar oude
dag te genieten. Een vijfde reden die Ouwehand (2000) geeft is ‘return of health’. Deze migranten
keren terug om gezondheidsredenen. Tot slot geeft de Stichting Steun Remigranten een zesde
motivatie voor terugkeer; namelijk ‘return of unwillingness’. Bij deze reden noemen zij als voorbeeld
kinderen zonder veel zeggenschap die met hun ouders mee remigreren en kinderen en vrouwen die
met opzet worden achtergelaten. Een derde groep gedwongen remigranten kan aan deze motivatie
worden toegevoegd, namelijk de uit het gastland uitgezette migranten, na delictspleging (in een
ongewenstverklaring) of het verkeren in illegaliteit.
Binnen de structurele benadering op remigratie passen de ideeën van George Gmelch (1980). Hij
geeft verschillende motieven voor terugkeer, zoals een ongunstig economisch klimaat in het
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gastland, loyaliteitsgevoelens naar het thuisland en in sommige gevallen is het besluit om terug te
keren beïnvloed door ‘push’ factoren in het gastland, zoals discriminatie en negatieve vooroordelen
jegens migranten. In de structurele benadering gaat het dus over de contextuele factoren die van
belang zijn bij de terugkeer van migranten. Het richt zich op de impact van de teruggekeerde
migranten op het thuisland, structuralisten vragen zich af in hoeverre remigranten een investering
zijn voor het thuisland zijn. In deze theorie wordt een sterk onderscheid gemaakt tussen twee
werelden; de moderne landen van immigratie en de traditionele landen van herkomst, daarom staat
deze theoretische benadering ook wel bekend als ‘core/periphery dichotomy’ (Gmelch, 1980).
3 De transnationale benadering op remigratie
De volgende theorie is gebaseerd op het transnationalisme en de transnationale benadering op
remigratie. Het gaat hierbij om een begrip te creëren voor de sterke relatie tussen het land van
herkomst en het gastland. Voor deze thesis wordt de definitie van transnationalisme gehanteerd,
gegeven in het boek ‘Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and
Deterritorialized Nation-States’:
“We define “transnationalism” as the processes by witch immigrants forge and sustain multistranded social relations that link together their societies of origin and settlement. We call these
processes transnationalism to emphasize that many immigrants today build social fields that cross
geographic, cultural, and political borders. Immigrants who develop and maintain multiple
relationships – familial, economic, social, organizational, religious, and political – that span borders
we call “transmigrants”. An essential element of transnationalism is the multiplicity of involvements
that transmigrants’ sustain in both home and host societies.” (Basch, L. e.a., 1994:7).
Transnationalisme gaat dus over de continue wisselwerking tussen verschillende landen, in het geval
van deze thesis tussen Nederland en Marokko (Cassarino, 2004). Transmigranten gebruiken de term
‘home’ voor hun ‘society of origin’, zelfs wanneer zij ook een thuis hebben gecreëerd in het land van
vestiging (Basch, L. et al, 1994). Echter deze thesis gaat niet over migranten, maar over hen die zijn
teruggekeerd naar hun ‘thuisland’ en hierbij wordt het concept ‘transnationalisme’ gebruikt om de
wisselwerking tussen ‘gastland’ en ‘thuisland’ aan te tonen, dus in hoeverre en in welke mate
remigranten banden onderhouden met hun voormalig ‘gastland’. Ook laat dit citaat zien op welke
manieren transnationalisme vorm krijgt, daardoor is het een bruikbare definitie om aan te tonen in
hoeverre Marokkaanse remigranten banden onderhouden met Nederland. Daarnaast kan de
definitie voor deze thesis ook op de ‘gebruikelijke wijze’ worden geïnterpreteerd. Men kan aantonen
in hoeverre en in welke mate er banden aanwezig waren tussen het thuisland en het gastland
voordat de remigratie heeft plaatsgevonden. Ging de remigrant vaak op vakantie naar Marokko? Had
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de remigrant veel contact met familie in Marokko? Was de remigrant op de hoogte van politieke
gebeurtenissen in Marokko? Dit zijn vragen die gesteld kunnen worden om de transnationale
mobiliteit aan te tonen. Vanuit de transnationale theorie wordt gesteld dat wanneer de
transnationale mobiliteit hoog is, het minder moeilijk wordt voor remigranten zich aan te passen aan
de sociale situatie in het ‘thuisland’. Doordat zij veel contacten onderhouden met het thuisfront en
misschien voor korte verblijven in het ‘thuisland’ verblijven, zal hun identiteit passen in die van het
‘thuisland’ en het emigratieland (Gmelch, 1980). Immers sociale identiteiten van migranten worden
voor een groot deel geconstrueerd door hun verbinding met twee natie-staten (Waldinger, 2008).
Bovendien spelen de concepten ‘homeland’ en ‘identity’ een belangrijke rol in de beslissing terug te
keren, het gaat hier om de vraag; in hoeverre men zich nog kan identificeren met het thuisland.
In tegenstelling tot de nationale benadering, waarin ‘thuis’ de geografische grens van het land van
herkomst betekent en waarin identiteit, cultuur, land van herkomst en ‘feeling home’ met elkaar
samenkomen, staat de transnationale benadering los van het land van herkomst. Het is een deterritoriale benadering en het gaat hierbij vooral om het gevoel van thuis in plaats van de fysieke en
territoriale ruimte (Ghorashi, 2003b). In het geval van remigranten uit Nederland in Marokko
betekent dit dat zij zich niet helemaal thuis hoeven te voelen in Marokko, maar dat zij zich misschien
beter thuisvoelden in Nederland, of dat zij zich in beide landen even thuisvoelen.
Daarnaast wordt er in deze theorie, in tegenstelling tot de voorgaande theorieën, niet per se vanuit
gegaan dat remigranten in de laatste fase van hun migratie cyclus zijn beland. In de transnationale
benadering is (re)migratie een voortdurende cyclus en betekent remigratie dus niet het einde:
“Return migration is part and parcel of a circular system of social and economic relationships and
exchanges facilitating the reintegration of migrants while conveying knowledge, information and
membership” (Cassarino, 2004:262). Kortom, het fenomeen remigratie, wordt binnen het
transnationalisme opgevat als een grensoverschrijdende ‘back-and-forth’ beweging (Cassarino,
2004).
Transnationalisme is naast transnationale mobiliteit ook gebaseerd op de transnationale identiteit.
De transnationale identiteit betreft een identiteit gecreëerd uit de combinatie van een identiteit uit
het land van herkomst en de aangenomen identiteit uit het gastland, (re)migranten hebben daarom
dubbele identiteiten. Transnationalisten stellen dat remigranten zich moeten ‘aanpassen’ wanneer
zij terugkeren naar thuisland en moeten onderhandelen tussen hun oorspronkelijke identiteit van het
thuisland en in de in hun gastland verworven identiteit (Cassarino. 2004). Daarnaast verwachten
remigranten na terugkomst hun leven in hun ‘thuisland’ zonder enige moeite op te pakken. Echter
worden zij vaak geconfronteerd met verschillende problemen op sociaal en professioneel niveau. Zo
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beschrijft Ruth Mandel (1989) de verschillende problemen waar Turkse migranten uit Duitsland
tegenaan liepen na terugkeer. Zij voelden zich niet welkom en gedesoriënteerd. Mandel beschrijft de
wording van een nieuwe etnische categorie; “Alamanyali, the Germanlike” (Mandel, 1989:45).
Hierdoor zou men kunnen stellen dat remigranten een drievoudige identiteit hebben. Remigranten
hadden een Marokkaans-Nederlandse identiteit in Nederland, zijn daarna teruggekeerd wat niet
automatisch betekent dat zij terugkeren naar alleen een ‘Marokkaanse’ identiteit, zij hebben immers
een beetje ‘Nederlands’ in zich.
Ook Bovenkerk schetst in zijn publicatie (1974) verschillende problemen die remigranten tegen
kunnen komen in hun land van herkomst. Doordat zij uit relatief rijkere landen komen, moeten zij
wennen aan minder werkgelegenheid en minder economische vooruitgang. Er heerst vaak een lagere
levensstandaard en zij keren van een ‘differentiated social system’ terug naar een ‘relative social and
economic structure’. Daarnaast moeten zij wennen aan soms totaal verschillende normen, waarden
en ideeën van hun traditionele cultuur. Bovenkerk stelt dat er uit verschillende onderzoeken
gebleken is dat remigranten na hun terugkeer te maken krijgen met persoonlijke problemen en
verschrikkelijke teleurstellingen. Het ‘thuisland’ is vaak sterk geïdealiseerd tijdens de periode van
emigratie, men is vaak gedesillusioneerd wat betreft de terugkeer. Zij herkennen hun ‘familiar, social
landscape’ niet meer terug (Bovenkerk, 1974:26-27).
Paragraaf 2 Hybriditeit en loyaliteit
Hybriditeit, een term die zijn oorsprong heeft in de biologie; “entails cultural mixing and the
ermegence of ‘impure’, ambigious identities which reject essentialism and rigid boundaries” (Eriksen,
2002:153). Hybriditeit is de aanname dat mensen over verschillende (culturele of etnische)
identiteiten beschikken naast elkaar. Door een hybride benaming worden migranten gezien als én
behorend tot een natie van herkomst én behorend tot een natie waarin men nu woont. Men is dus
Marokkaans én Nederlands, waardoor er hybride benamingen mogelijk zijn, zoals Turks-Nederlands
of Marokkaans-Nederlands. Binnen het kader van dit onderzoek, is deze hybride benaming
interessant, omdat het gaat over de mate van identificatie met Nederland, nadat men is terugkeert
naar Marokko, het land van herkomst. Is er net als bij de Duitse Turken in het onderzoek van Mandel
(1989:45) een nieuwe etnische categorie ontstaan, de ihulandiyen5? Is men na remigratie een
Marokkaanse-Nederlander in Marokko óf een Nederlandse-Marokkaan? Of moet men een
drievoudige, hybride benaming hanteren zoals Marokkaans-Nederlandse-Marokkaan?

5

ihulandiyen = Nederlanders in het Riffijns (El Ayoubi en C. Hanssen, 2008)
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Ghorashi (2003a) stelt dat wanneer in een samenleving hybride benaming de overhand heeft,
individuen minder nostalgisch zijn naar het verleden. Wanneer Marokkaanse migranten alleen als
‘Marokkaan’ gezien worden, worden zij uitgesloten van het Nederlandschap. Er heerst een
homogene en mono-culturele benadering tegenover ‘home’, cultuur en ‘belonging’, waardoor er een
proces van ‘othering’ speelt, wat volgens Ghorashi voortkomt uit het idee dat migratie van tijdelijke
aard is en dat de migrant het liefst ‘thuis’ in ‘eigen’ land wil zijn (Ghorashi, 2003a). Nostalgie en
heimwee naar het achtergelaten land kunnen zo de bovenhand gaan spelen, waarin men zich
onzeker kan gaan voelen over de toekomst en een sterke emotionele verbinding met het fysieke,
achtergelaten land heeft. Men creeërt: “A sense of being in between, rather than multiple cultural
positioning, becomes the prominent feature of their identities” (Ghorashi, 2003a:24). Met betrekking
tot het onderzoek naar Marokkaanse remigranten is het interessant te weten in hoeverre nostalgie
en heimwee een rol hebben gespeeld bij de beslissing terug te keren, want het geeft aan in hoeverre
iemand zich identificeert met Marokko.
Aansluitend en contradicterend aan het voorgaande is dat men in toenemende mate in Nederland,
van migranten eist te kiezen voor één land, en wanneer dit Nederland niet is, zij terug moeten keren
naar het land van herkomst (WRR, 2007). Marokkaanse-Nederlanders worden dus als ‘Marokkaan’
beschreven en gezien, ook al kiezen zij hier niet voor, maar moeten wel kiezen voor Nederland. Deze
verplichte keuze is de afgelopen jaren sterk bediscussieerd en kreeg vorm in het debat over het
hebben van twee paspoorten. Men stelde het hebben van meerdere paspoorten gelijk aan het
hebben van loyaliteiten naar meerdere landen. Hedetoft en Hjort (2002) stellen: “Where dual or
multiple citizenship used to be seen as a remote and esoteric concern, relevant only to highly
privileged elites, such issues are now widely debated (though not always condoned) in contexts
increasingly recognized as multicultural” (xvi). Dus waarin het hebben van verschillende
lidmaatschappen vroeger alleen voor de bevoorrechten was, ziet men het tegenwoordig (in
Nederland) als een handicap. Deze ‘multiple loyalities’ vormen een probleem; “because the ideology
of the nation-state remains hegemonic and the relationship between states is seen as one of potential
conflict” (Eriksen, 2002:170).
Er wordt dus verondersteld dat het hebben van hybride identiteiten, meerdere ‘homes’ en
veelvoudige verbindingen met verschillende culturen, niet mogelijk is. Echter, kunnen ‘multiple
identities’ niet in “concentric circles in orderly ways” geplaatst worden, de ene identiteit is niet beter
dan de ander (Eriksen, 2002:170). De verschillende identiteiten kunnen elkaar (deels) overlappen
waardoor verschillende mensen, in verschillende periodes dezelfde identiteit delen; “In this kind of
social setting, the status sets of individuals are not clustered about intricate social relationships with a
limited number of people; they are diverse and flexible” (Eriksen, 2002:170).
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Het rapport ‘Identificatie met Nederland’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
uit 2007 werd geschreven binnen de context van het integratievraagstuk. Volgens de raad heeft
integratie alles te maken met loyaliteit en het kiezen voor Nederland: “In steeds bredere politieke en
maatschappelijke kring wordt integratie voorgesteld als een zero-sum game: migraten moeten kiezen
voor Nederland en afstand doen van het land van herkomst of andere loyaliteiten” (WRR, 2007:14).
Dit kiezen staat gelijk aan het aanpassen aan Nederland. De raad wil laten zien dat identiteit geen
kwestie is van kiezen, maar van delen en dat er geen sprake is van een integratieprobleem, maar van
een samenlevingsprobleem. Zij zien identiteit als veelzijdig, en spreken liever van verschillende
identificaties die men kan hebben met een natie-staat: “Identificatie is in onze opvatting te
beschouwen als een dynamisch proces van het leggen, onderhouden en vebreken van verbindingen.
Er zijn drie dimensies te onderscheiden in identificatieprocessen: functioneel, normatief en
emotioneel” (WRR, 2007:14).
Bij functionele identificatie gaat het niet om de identificatie die mensen met hun etnische groep
hebben, maar om de identificatie die mensen met elkaar kunnen hebben, omdat zij bijvoorbeeld
collega’s zijn, bij elkaar op school zitten of bij dezelfde sportvereniging: “Functionele identificatie
gaat juist uit van de gedachte dat mensen aangesproken worden en handelen op basis van een
andere dan een etnische identiteit” (WRR, 2007: 108). Bij het proces normatieve identificatie gaat het
om de identificatie die men kan hebben met de heersende normen (en waarden) in een samenleving.
Dit wil zeggen dat ‘nieuwe’ bewoners van Nederland zich kunnen vinden in de geldende wetten en
regels, maar dat tegelijkertijd de ‘oude’ bewoners dit ook kunnen. Daarom is het nodig dat de norm
van twee kanten wordt aangepast: aanpassing aan de norm en aanpassing van de norm. Bij het
laatste identificatieproces, emotionele identificatie, draait het om het ‘houden van’ een land. Het
gaat over het gevoel van verbondenheid met de staat en met de natie, wat tot uiting kan komen in
loyaliteit aan de natie. Zoals hierboven al beschreven, is het hebben van meerdere loyaliteiten een
kritiekpunt in Nederland. Volgens het WRR rapport komt dit voort uit het idee dat verschillende
loyaliteiten met elkaar moeten concurreren. Wanneer hier sprake van is wordt er vaak een rangorde
aangebracht, waarbij één identificatie dominant wordt benoemd. Soms kan dit zo ver gaan dat
verschillende identiteiten elkaar uitsluiten: “wat er (aan emotie) bij de één bijkomt, gaat er bij de
ander af” (WRR, 2007:174). Het rapport concludeert dat er geen grenzen aan loyaliteit zitten,
dubbele loyaliteiten bestaan en kunnen soms op heel verschillende wijze worden ingevuld.
Tot slot kunnen, met betrekking tot het onderzoek naar remigranten, deze normatieve en
emotionele identificatie met de natie-staat ook worden toegepast op etnische groepen elders, zoals
‘Marokkaans-Nederlanders’, ofwel ‘Nederlands-Marokkanen’ nadat zij weer in Marokko wonen. In
Marokko kunnen zij zich verbonden voelen met Nederland en er dezelfde normen en waarden op
14

nahouden, meegekregen uit Nederland. Ook zal in deze thesis laten zien worden dat deze drie
niveaus van identificatie elkaar niet perse hoeven op te volgen, maar dat men zich ook alleen
emotioneel kan identificeren, maar functioneel geen binding met Nederland heeft.
Paragraaf 3 Identiteit
In de afgelopen jaren heeft de sociale antropologie zich steeds meer beziggehouden met het begrip
‘identiteit’. Waar het eerst stond voor de onveranderlijke, innerlijke en privé aspecten van mensen,
wordt het tegenwoordig gezien als een symbolisch aspect van sociale processen: “…that which was
formerly considered private and fixed is now increaslingly held to be public and negotiable” (Eriksen,
2002:59). In de voorgaande paragraaf is er al enige aandacht besteed aan dit concept. In deze
paragraaf wordt hier verder op ingegaan, hierbij wordt grotendeels gebruik gemaakt van de theorie
van Halleh Ghorashi, die in haar boek ‘Ways to Survive, Battles to Win: Iranian Woman Exiles in the
Netherlands and United States’ verschillende concepten met betrekking tot identiteit uiteenzet.
Identiteit in de antropologie betekent “being the same as oneself as well as being different”, het
betreft dus een sociale identiteit en niet de “depths of the individual mind” (Eriksen, 2002:60). De
sociale identiteit betekent het lidmaatschap van een bepaalde groep, waarmee men zich identificeert
(Chryssochoou, X., 2004). Daarnaast moet identiteit als veelvoudig en als een proces van verandering
gezien worden. Ghorashi ontkracht de essentialistische benadering van identiteit, waarin identiteit
gelijk wordt gesteld aan de nationale identiteit en ‘thuis’ het land van herkomst is (Ghorashi, 2003b)
en hanteert de constructivistische benadering van identiteit: “Identity is not the fixed and given
character of a person, or of a group. It is rather a dynamic proces, a changing view of the self and the
other, constantly acquiring new meanings and forms through interactions with social context and
within historical moment” (Ghorashi, 2003a:27). Ghorashi stelt dat identiteit wordt geconstrueerd
door het heden en door het verleden, daarbij gebruikt zij het concept ‘habitus’ van socioloog Pierre
Bordieu. Habitus moet men zien als een “set of preferred and habited schemata, formed in the past,
which obtain new forms through interaction with new settings in the present.” (Ghorashi, 2003a:28).
Dit betekent dat personen niet zelf uit vrije keus hun identiteit veranderen, maar dat dit gebeurt
door onderhandelingen tussen de hedendaagse context en die van het verleden. Daarnaast stelt het
habitus principe dat mensen hun identiteit niet bewust kiezen, maar dat dit deels gebaseerd is op de
‘schemata’ die mensen in hun doen, laten en denken stuurt (Ghorashi, 2003a). Bovendien stelt
Ghorashi dat ‘multiple identities’ tegelijk kunnen gelden. Dit betekent bijvoorbeeld in het geval van
Marokkanen in Nederland, dat zij Marokkaans, Nederlands, Berber, vrouw en hoog opgeleid kunnen
zijn. Ook in de Sociale Identiteits Theorie van Chryssochoou (2004) wordt gesteld dat de identiteit
van mensen afgeleid is van sociale categorieën waaronder men behoord, die kunnen verschillen naar
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sociale status en macht. Mensen identificeren zichzelf dus aan de hand van het lidmaatschap van een
groep, zoals ‘Marokkanen’ en ‘Nederlanders’.
Ten tweede moeten deze veelvoudige identiteiten als chronologisch gezien worden, mensen kunnen
nu andere ideeën over zichzelf hebben dan dat zij dertig jaar geleden hadden. Daarbij kunnen deze
ideeën over de zelf contradicterend zijn met elkaar. Waarbij het in de constructivistische benadering
vooral gaat om de verandering van de zelf, moet het volgens Ghorashi ook gaan om de continuïteit
van de zelf, dus wat zijn de verschillen en overeenkomsten in identiteit nu en bijvoorbeeld dertig jaar
geleden. In andere woorden: “identity formation involves a process of negotiating resulting from
interactions realized by individuals through their situatedness, within various past and present
discourses. Within this relational process, identities are constructed or challenged and that results in
the changing configuration of identities.” (Ghorashi, 2003a:35)
Kortom, de identificatieprocessen uit het WRR rapport (2007) hebben veel overeenkomsten met de
constructivistische identiteitsbenadering die Ghorashi (2003a) gebruikt heeft in haar onderzoek. Het
komt erop neer dat identiteit als iets veranderlijk en veelzijdig moet worden gezien. Identiteit houdt
niet altijd verband met nationale grenzen, waardoor migranten niet per definitie verbonden zijn met
het land van herkomst. Marokkaanse remigranten kunnen zich dus ook ‘Nederlander’ voelen
(Ghorashi, 2003b). Daarnaast heeft identificatie met een groep te maken, met loyaliteit en het gevoel
te behoren tot een groep. In de volgende paragraaf zal verder worden ingegaan op ‘beloning’ en het
thuisgevoel.
Paragraaf 4 ‘Belonging’ en ‘Home’
In het eerste paragraaf van deze theoretische onderbouwing wordt de transnationale benadering
van het begrip ‘thuis’ gegeven. Thuis gaat niet over een fysieke plek die geclaimd kan worden, maar
gaat over waar men zich thuis voelt. Het is een deterritoriale benadering, waarin identiteit en
‘belonging’ geen begrippen zijn die men los van elkaar kan zien. Het behoren tot een natie of een
andere groep is een beslissende factor in de vorming van een identiteit. Het gaat hierbij vooral om
het behoren tot een culturele groep, ofwel ‘cultural belonging’. Lichtenberg stelt dat dit komt door:
“our native culture provides us with a sense of being at home in the world…we can recognize the
superior virtues of other cultures, but still feel the attachment bred of familiarity our own cultural
affords. The features of a culture that produce this sense of familiarity and well-being are its
language and folkways, its sounds and smells, the innumerable subtle and, in the scheme of things,
trivial customs and practices and ways of life we grow up with” (Hedetoft en Hjort, 2002:xi). Dus
wanneer individuen in contact staan met andere culturen, zullen zij zich meer verbonden voelen met
hun eigen culturele achtergrond, wat zich schuilhoudt in het begrip ‘home’. “Our home is where we
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belong, territorially, existentially, and culturally, where our own community is, where our family and
loved ones reside, where we can identify our roots, and where we long to return to when we are
elsewhere in the world” (Hedetoft en Hjort, 2002:vii). ‘Thuis’ kan zich schuilhouden in het letterlijke
huis waar je bent geboren en waar je familie woont, maar ‘thuis’ kan ook geuit worden in een
cultuur, in een gebied of in een natie-staat, met soms duidelijke (land)grenzen. Wanneer cultuur
wordt gezien als een homogene entiteit, die ten grondslag ligt aan de vorming van een natie, kunnen
daarbinnen sterke gevoelens van ‘attachment’ en ‘belonging’ gecreëerd worden. Individuen kunnen
zichzelf zo als een onderdeel van de natie voelen. Kortom: “Culture equals nation equals home equals
identity” (Hedetoft en Hjort, 2002:xii).
Het onderzoek van Ghorashi (2003a) betreft ‘exiles’, zij die in ballingschap leven. Het betreft
personen die onvrijwillig zijn gevlucht uit hun geboorteland. De meeste remigranten zijn echter uit
vrijwillige keuze naar Nederland gekomen en daarna ook vrijwillig weer teruggekeerd. Toch zijn er
verschillende elementen te ontdekken, met betrekking tot ‘home’ en (verlangens om) terugkeren
naar het land van herkomst, die ook kunnen gelden voor remigranten. Zo stelt Ghorashi dat sterke
gevoelens jegens het thuisland kunnen leiden tot de vorming van een nieuw thuisland, gebaseerd op
de herinneringen uit het verleden. Er wordt dus een plek gecreëerd, wat fysiek niet kan worden
geclaimd. Bijvoorbeeld wanneer Marokkanen in Nederland verlangen naar een Marokko, zoals dat er
dertig jaar geleden uit zag, inmiddels is in die dertig jaar de Marokkaanse context ook sterk
veranderd. Daarnaast stelt Ghorashi dat het verlangen terug te keren, gezien kan worden als een
reactie op ‘feelings of uprootedness’ in het land van verblijf: “It then becomes a meaningful way of
survival, by creating an imaginary homeland when the feelings of uprootedness prevail within the
new country of settlement” (Ghorashi, 2003a:132). Transnationale identiteiten leiden in dit opzicht
dus vooral tot ‘longing-to-be’, in plaats van ‘be-longing’. Hedetoft en Hjort beschrijven dit uitgebreid,
zij stellen: “long-to-be at home, will typically produce images and memories, often quite out of touch
with contemporary realities, of these authentic roots – and sometimes a matching politics of identity
as well” (Hedetoft en Hjort, 2002: viii).
Voor de onvrijwillige remigranten, zoals achtergelaten kinderen kan wel worden gesteld dat zij in een
soort van ballingsschap leven. Wanneer zij Nederland als ‘homeland’ zien en zij dit land gedwongen
hebben moeten verlaten. Deze groep vormen over Nederland een beeld, vanuit hun herinneringen
uit het verleden in Nederland.
Paragraaf 5 Slot
Kortom, er bestaan verschillende remigratietheorieën, waarvan de transnationalistische benadering
het meest relevant is voor het onderzoek naar remigranten in Marokko. Vanuit deze transnationale
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benadering, wordt er verder ingegaan op constructen als hybriditeit en loyaliteit. Hybriditeit staat
voor de veelzijdige manier waarop identiteit wordt geconstrueerd aan de hand van de etnische groep
of natiestaat. Identiteit is namelijk veelzijdig en altijd in staat van verandering. Ook is identiteit een
sociaal construct, het gaat niet alleen om het individu, maar mensen krijgen ook een identiteit
opgelegd door hun omgeving. Daarnaast kunnen personen zich op verschillende niveaus met een
land identificeren. Emotionele identificatie betekent dat mensen loyaal zijn naar een land. Echter dit
hoeft niet één land te zijn, men kan zich ook met meerdere landen identificeren. Dit betekent dat
migranten loyaal kunnen zijn naar hun eigen land of groep, maar daarnaast ook met het land van
verblijf. Hierin hoeft men niet te kiezen tussen twee groepen of staten, er is geen sprake van of-of,
maar van een en-en benadering.
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Hoofdstuk 3 Context – Marokko en Nederland
Precies veertig jaar geleden kwamen de eerste Marokkaanse migranten naar Nederland om zich hier
tijdelijk te vestigen en geld te verdienen. Sindsdien zijn er in verschillende fasen steeds meer
Marokkanen naar Nederland gekomen. Er wordt vaak gesteld dat de meeste ongeschoolde
Marokkanen werden gerekruteerd door de Nederlandse overheid om de grote arbeidstekorten op te
vullen. Toch maakte dit maar een klein deel uit van de destijds gemigreerde Marokkaanse arbeiders.
De meeste Marokkanen kwamen op eigen initiatief naar Nederland, omdat ze er een broer, vader,
neef of oom hadden wonen6. Door de verslechterde relatie tussen Marokko en Algerije zochten
seizoensarbeiders hun heil niet meer in Algerije,
maar in landen als Frankrijk, België en Nederland.
In deze periode kwamen er veel (officiële en
onofficiële)

arbeidsbureaus

en

bemiddelingskantoren die arbeiders wierven. De
werving was vooral gericht op mannen uit het Rif.
Dit bergachtige gebied lag in vergelijking met de
rest van Marokko economisch achter, ook kende
het een hoge bevolkingsdichtheid, waardoor er
grote tekorten waren van agrarische middelen.
Hierdoor is te verklaren waarom de meeste
Marokkanen (zeventig procent) in Nederland
afkomstig zijn uit het Rif (Obdeijn, 2002).

Afbeelding: Kruispunt in Berkane

Migratiefasen
De eerste migrantenstroom uit Marokko was van kleine omvang, pas na 1974 kwam de grote stroom
Marokkanen naar Nederland. Deze werden gevormd door de gezinshereniging en later de
gezinsvorming, waardoor er nog steeds Marokkanen naar Nederland migreren. Door dit alles is het
moeilijk de eerste generatie van de tweede generatie migranten te scheiden. Het huidige aantal
migranten in Nederland met een Marokkaans paspoort wordt geschat op 275 000, dit is inclusief
Marokkanen met dubbele paspoorten en exclusief illegalen (Obdeijn, 2002).
6

Annemarie Cottaar in presentatie boek ‘Marokkanen in Nederland, de pioniers vertellen.’ Tijdens debat 40 jaar migratie in
Den Haag op 18 juni 2009.
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Na deze eerste golf van arbeidsmigratie, volgde in 1974 een migratiestop. Dit gebeurde na aanleiding
van de oliecrisis en de daarbij gepaard gaande economische recessie. Veel Marokkaanse arbeiders
vreesden voor hun banen en de terugkeer naar Marokko. Sommige keerden daadwerkelijk terug,
maar voor een grote groep gebeurde het tegenovergestelde; zij bleven voorgoed. Werkgevers wilden
de goedkope arbeiders niet opgeven en andersom wilden de arbeiders hun vaste baan niet kwijt
raken (Obdeijn, 2002).
In de minderhedennota die in 1983 werd opgesteld, werd voor het eerst duidelijk dat het overgrote
deel van de migranten voorgoed in Nederland zou blijven (Kaptein, 2001). De minderhedennota van
1983 verduidelijkte niet alleen dat veel migranten in Nederland zouden blijven, ook creëerde de
overheid remigratiefaciliteiten, waardoor het voor veel migranten aantrekkelijker en makkelijker
werd terug te keren naar het land van herkomst. Er werden twee regelingen gevormd; de
basisremigratieregeling en de remigratieregeling 1985, beter bekend als de 50+ regeling. In het jaar
2000 werden de regelingen omgezet in de Remigratiewet, welke het mogelijk maakt om vanaf 45
jarige leeftijd te remigreren (Kaptein, 2001).
De Marokkaanse context
“Het gaat steeds beter met Marokko. Over vijf jaar gaat het hetzelfde als in Nederland, dat zweer
ik. Dat komt allemaal door de koning, Mohammed VI. Hij is een goede man, hij werkt goed. Hij is
overal in Marokko aan het bouwen, nieuwe wegen en nieuwe huizen. Ook de Moedawanna is
verbeterd. Het is nu beter voor vrouwen. Het hoort nu beter bij de Islam, de Islam geeft ook recht
aan vrouwen. Veel mannen zijn het hier niet mee eens, maar ik vind het goed, de man is niet
alles.” (meneer Amrani)
In verschillende theorieën wordt gesteld dat remigratie zal plaatsvinden als de situatie in het
thuisland ‘wenselijker’ is geworden (Cassarino, 2004). De Marokkaanse situatie is, in de afgelopen
decennia, ‘wenselijker’ geworden. Zo is het economisch en sociaal sterk veranderd in een moderne
samenleving. Er is naast de traditionele agrarische sector een moderne, kapitaalintensieve en
grootschalige landbouw ontstaan. Daarnaast is er een hoogwaardige industrie gecreëerd en draagt
het opkomende toerisme eraan bij dat Marokko steeds welvarender wordt. Koning Mohammed VI,
die sinds 1999 zijn vader opvolgt, probeert de economie van Marokko een sterke impuls te geven
door het Plan Azuur, waarin hij de vastgoedsector sterk stimuleert7. In heel Marokko zijn de
resultaten van zijn aanpak te zien, overal wordt gebouwd en aan de weg getimmerd.

7
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In het sociale opzicht is het onderwijs afgelopen decennia sterk verbeterd en toegankelijker
gemaakt, waardoor de tweedeling tussen mannen en vrouwen steeds kleiner wordt. Ook de nieuwe
wetgeving omtrent de vrouw, de Moedawwana, waar koning Mohammed VI zich voor heeft ingezet ,
hebben er voor gezorgd dat de vrouw een beter positie inneemt in Marokko (Obdeijn, 2002).
Ook zet koning Mohammed VI zich in voor de strijd tegen corruptie. Corruptie is namelijk nog steeds
een groot probleem in Marokko. Op de ‘corruption index van Transparancy International’ scoort
Marokko een 3,5 op een schaal van 10, in vergelijking met Nederland scheelt dat 5,4 punt (de CPI van
Nederland is 8,9). De corruptie is het ergst bij de ‘public officials’ en ‘civil cervants’ 8.
Uitkeringen en nationaliteit
Doordat er een grote groep (vrijwillige) remigranten uit Nederland naar Marokko is teruggekeerd, en
veel mensen in Nederland hebben gewerkt, hebben de meeste remigranten (financiële) rechten
opgebouwd. Deze rechten worden ook wel ‘exporteerbare uitkeringen’ genoemd, wat een
verzamelnaam is voor “Nederlandse sociale zekerheidsuitkeringen die ook bij vestiging buiten
Nederland ontvangen kunnen worden” (Kaptein, 2002:11). Onder deze uitkeringen vallen Algemene
Ouderdomswet (AOW), Wet op Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Algemene
Nabestaandenwet (ANW). Daarnaast hebben remigranten recht op hun zelf opgebouwde pensioen.
Veel remigranten die deze uitkeringen krijgen, hadden tijdens hun verblijf in Nederland alleen een
verblijfsvergunning, welke vervalt bij remigratie. Wanneer zij voor een kort verblijf naar Nederland
willen, moeten zij net als elke andere Marokkaan een visum aanvragen, welke vaak geweigerd wordt.
Hierdoor zijn er veel remigranten die hun familie in Nederland niet kunnen bezoeken met een
Nederlandse visum. Spanje daarentegen verleent veel sneller een visa, hierdoor zijn er remigranten
die op een Spaans visum naar Nederland reizen.
De remigranten die gebruik hebben gemaakt van de oude Remigratieregeling in 1985 hebben recht
op een 50+ uitkering, indien men geen Nederlandse nationaliteit heeft. De Remigratie (45+) uitkering
kan wel worden aangevraagd door mensen met de Nederlandse nationaliteit, maar alleen wanneer
men bereid is hier afstand van te doen. De verblijfsvergunning voor remigranten zonder paspoort
vervalt ook. Remigranten die gebruik maken van deze regeling hebben wel recht op een
terugkeeroptie, het eenmalig recht op een nieuwe verblijfsvergunning, wanneer zij binnen een jaar
na remigratie willen re-emigreren. Daarnaast is het voor hen mogelijk om voor een kort verblijf naar

8
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Nederland te gaan, in tegenstelling tot de groep remigranten die geen gebruik maakt van de REM
regeling.
Voor onvrijwillige remigranten gelden andere juridische kwesties. Zo kunnen mensen met alleen een
verblijfsvergunning ongewenst worden verklaard: “Een ongewenstverklaring is een (administratieve)
maatregel die ten doel heeft vreemdelingen, aan wie het niet of niet langer is toegestaan in
Nederland te verblijven, uit Nederland te weren. In de meeste gevallen gaat het daarbij om
vreemdelingen die een misdrijf hebben gepleegd. Door de ongewenstverklaring wordt het verblijf in
en illegale terugkeer naar Nederland van de vreemdeling strafbaar.”9 Ook zijn er onvrijwillige
remigranten die Nederland zijn uitgezet, omdat zij niet legaal in Nederland verkeerden. In sommige
gevallen gaat dit om mensen die eerst wel een verblijfsvergunning hadden voor een bepaalde tijd en
welke niet is verlengd. In veel gevallen vallen deze groep remigranten onder de categorie ‘witte
illegalen’, zij verkeerden in illegaliteit, maar werkten wel wit10.
De meeste achtergelaten vrouwen zijn importbruiden die na een aantal jaar in Nederland, worden
achtergelaten door hun man, soms met en soms zonder kinderen. De man pakt de verblijfspapieren
van de vrouw af en begint een nieuw leven in Nederland. De Stichting Steun Remigranten zet zich in
om terugkeerprocedures te verbeteren voor deze vrouwen. Ook zijn er jaarlijks gevallen van
achtergelaten kinderen, die vaak wel recht hebben op de Nederlandse nationaliteit en dus kunnen
terugkeren naar Nederland. Toch is dit een geen voor de hand liggende keuze, wanneer hun moeder
niet kan terugkeren. Als de kinderen ouder zijn, is het vrijwel zeker dat ze naar Nederland gaan. Ook
voor kinderen van remigrantenouders geldt dit laatste. De Stichting Steunpunt Remigranten te
Berkane houdt zich niet alleen bezig met achtergelaten vrouwen, ook biedt het hulpverlening aan
remigranten en hun familie bij verscheidene juridische problemen waartegen remigranten lopen.11
De Nederlandse context
“Elk land is veranderd. In het begin was Nederland niet zo modern. Ik weet nog als de dag van
gisteren dat er een collega was die een snipperdag had genomen om een kleurentelevisie te
gaan kopen. Dat was op een vrijdag, toen hij maandag weer op het werk was, had hij allerlei
gebakjes meegenomen om te trakteren dat hij een kleurentelevisie had. Ook was het toen
veel veiliger dan nu, nu is het heel anders. Nu kan je niet meer zo over straat, en kan je niks
meer op straat laten staan. Vroeger deed mijn broer wel eens boodschappen voor mij, die
zette hij dan gewoon voor mijn deur op de stoep. Als ik dan thuis kwam van het werk, dan
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www.steunremigranten.nl
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stond het er nog. Dat is nu echt niet meer mogelijk. In Nederland is de veiligheid echt een
probleem.” (Meneer Alaoui)
Zoals meneer Alaoui in dit citaat al zei, is niet alleen Marokko in de afgelopen veertig jaar veranderd,
ook Nederland kent grote verandering. Nederland is niet alleen moderner geworden, maar kent ook
grote sociale veranderingen, zoals de ontzuiling en de afbraak van de zorgstaat kenmerken de
afgelopen decennia. Ook de tolerantie in Nederland is gedaald. Waar de Marokkaanse migranten in
de jaren zestig en zeventig met open armen werden ontvangen, zijn zij nu steeds vaker de nationale
zondebok en wordt de vraag ‘waarom hebben we ze hierheen gehaald?’ regelmatig in het publieke
debat gesteld. Ook de rechts-extreme politici vinden afgelopen jaren steeds meer aanhang met hun
leuzen tegen islam en migranten. Als het aan Geert Wilders ligt, moet de Koran verboden worden en
mag na een delictspleging door een Marokkaanse-Nederlander zijn Nederlandse nationaliteit
afgepakt worden. In vergelijking met de eerste migratieperiode is Nederland harder geworden en
worden de verschillen tussen ‘wij’ en ‘zij’ steeds groter. Forum beschrijft de verharding in Nederland
als volgt:
“Sinds 11/9 is de inhoud en toon van het politieke en publieke debat over de multiculturele
samenleving veranderd. Allochtonen en met name moslims zijn niet meer uit het nieuws verdwenen.
Aanvankelijk stond de betwiste loyaliteit van de moslims in Nederland centraal. Vanaf de opkomst
van de leefbaarheidspartijen en de Lijst Pim Fortuyn ging het debat over alle zaken waarin
allochtonen en met name moslims afweken van de doorsnee cultuur. Allochtonen waren niet alleen
meer in het nieuws, er veranderde ook wat in de houding van Nederlanders. De toon van het debat
verhardt zich, meningen worden onverbloemd geuit, en in de reacties op gebeurtenissen in de
samenleving overheerst een hardere en no-nonsense visie.”12

12
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Hoofdstuk 4 Remigratie
Dit hoofdstuk zal ingaan op de economische en structurele benadering van remigratie. De derde
benadering, de transnationale, zal in dit hoofdstuk nog buiten beschouwing worden gelaten en in
hoofdstuk vier aan bod komen.
Paragraaf 1 Economische benadering
Zoals uit de theoretische onderbouwing blijkt, kunnen er verschillende motieven gelden waarom
mensen remigreren. In deze paragraaf zal ingegaan worden op de ‘Neoclasiccal Economics Theory’
en ‘New Economics of Labour Migration’ benadering. Deze theorie staat in het teken van economie
en economisch succes en mislukking (Cassarino, 2004:255). Er wordt vanuit gegaan dat remigratie
plaatsvindt na een mislukte migratie of na een succesvolle ervaring in het buitenland. Uit de
ervaringen in het veld was het bij geen enkele respondent zo zwart-wit zoals in deze theorie
weergegeven wordt. Vaak spelen er ook andere redenen dan de hierboven genoemde motieven
mee. Er kan in enkele gevallen wel gesproken worden van een ‘geslaagde’ remigratie, zoals bij
meneer Boukiour die van 1969 tot 1989 in Nederland heeft gewoond en gewerkt: “Ik ging terug naar
Marokko, mijn doel was bereikt. Ik had geld verdiend en veel gespaard. Het was me gelukt en zo kon
in Marokko mijn eigen visrestaurant openen.”
De ‘mislukte’ migranten worden voor dit onderzoek anders geïnterpreteerd. Onder mislukking wordt
in de theorie verstaan dat mensen hun economische doel niet hebben bereikt. Maar het kan ook
slaan op hen die er niet in zijn geslaagd een verblijfsvergunning te bemachtigen, zij die op illegale
wijze naar Nederland kwamen om hier geld te verdienen en een legale status te verwerven, maar die
het nooit gelukt is. Zij zijn ‘geslaagd’ in het feit dat zij vaak wel geld hebben verdiend en in veel
gevallen zelf rechten hebben opgebouwd (‘witte illegalen’), maar zij zijn ‘mislukt’ in het verkrijgen
van een legale status.
Daarnaast wordt er in deze theorie verondersteld dat de heel succesvolle migranten vaak niet
terugkeren naar hun land van afkomst, want dit betekent welvaart opgeven. Toch is er een grote,
groeiende groep migranten (en tweede generatie migranten) die een goede baan en/of eigen zaak
hadden in Nederland, en dus ‘succesvol’ waren, die ervoor kiezen hun succes voort te zetten in
Marokko en hier een eigen zaak op te bouwen, zoals Najib:“In Nederland had ik een goede baan als
woonconsulent bij de gemeente, maar toen erfde ik een zaak in Al Hoceima. Ik heb er niet over
hoeven nadenken, het was dé kans iets te beginnen in Marokko.”
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Daarnaast geven deze respondenten aan dat zij zich heel bewust zijn van hun rijkdom, en dat
wanneer zij weinig geld hadden gehad , zij niet waren teruggekeerd. Ook zouden zij niet zijn
teruggekeerd als zij geen Nederlands paspoort hadden. Het Nederlandse paspoort is ideaal, want
daarmee kunnen ze overal komen en kunnen hun kinderen bijvoorbeeld in Nederland studeren.
Echter moet er wel rekening worden gehouden dat ‘succes’ en ‘mislukking’ relatieve begrippen zijn.
De een heeft succes nadat hij een stukje land in Marokko heeft kunnen kopen, de ander heeft succes
wanneer er genoeg geld is verdiend om een kind naar school te laten gaan.
Een laatste (economisch) motief dat tot remigratie leidt, is economische achteruitgang in het
‘gastland’. Een voorbeeld is de economische crisis van de jaren tachtig, waarin er veel werkeloosheid
heerste en vooral ‘gastarbeiders’ hier de dupe van werden, aangezien zij makkelijker ontslagen
konden worden. Toch was dit voor de meeste respondenten geen aanleiding om terug naar Marokko
te keren, zo ook niet voor meneer Mehdaoui:“Toen ik naar Nederland kwam, heb ik altijd gedacht
terug te keren naar Marokko. Maar telkens ging dit niet. Ook in de economische crisis van de jaren
tachtig ging dit niet, er was dan wel weinig werk in Nederland, in Marokko was nog meer
werkeloosheid en armoede.”
Paragraaf 2 Structurele benadering
De tweede theorie die in hoofdstuk twee genoemd wordt, komt al wat dichter bij de ervaringen uit
het veld. Dit zijn structurele benaderingen op remigratie. Het gaat hierbij niet alleen om de
individuele keuzes die migranten maken om terug te keren, maar ook om de contextuele factoren die
er in het gast- en thuisland heersen. In de structurele benadering worden zes verschillende motieven
gegeven waarom migranten terugkeren naar hun land van herkomst. Onder de groep respondenten
zijn alle motieven terug te vinden. Dit eerste deel zal alleen ingegaan op remigranten die op
vrijwillige basis zijn teruggekeerd, het gaat hierbij dus om de volgende remigratiemotieven; ‘return of
failure’, ‘return of conservatism’, ‘return of innovation’, ‘return of health’ en ‘return of retirement’.
Hieronder zullen deze motieven uitgewerkt worden aan de hand van empirische gegevens.
Return of failure
Het eerste motief wat er binnen deze theorie genoemd wordt, is de ‘return of failure’, deze betreft
geen ‘mislukking’ in economische zin, zoals die in de vorige theorie verstaan wordt, maar gaat over
het niet kunnen slagen, aansluiting te vinden met het gastland. Vooroordelen en stereotypen van de
migrant kunnen niet aan de kant geschoven worden en hierdoor lukt het niet te integreren en
aansluiting te vinden in de ontvangende samenleving. “Veel Hollanders gaan niet naar het
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buitenland, die blijven het liefst bij elkaar in Holland. Zij zijn niet goed, zij zijn racistisch.” (Meneer
Boushiki)
Dit voorgaande citaat van meneer Boushiki hoeft natuurlijk helemaal niet te kloppen, het laat echter
wel zien wat zijn stereotype beeld is van ‘Nederlanders’ en waarom hij geen aansluiting kon vinden
met ‘Nederlanders’ tijdens zijn verblijf in Nederland.
Return of conservatism
Dit tweede motief heeft veel overlap met de Neoclasiccal Economics Theory, het gaat hier namelijk
om de vervulling van de persoonlijke, individuele wensen van de migrant. Daarnaast heeft de migrant
tijdens zijn verblijf in Nederland altijd de bedoeling gehad om na het behaalde doel terug te keren
naar Marokko. De remigrant ziet meer toekomst voor hem/haar in het land van herkomst, vaak
speelt cultuur en religie hierbij een grote rol. “Ik heb nooit voor altijd in Nederland willen blijven,
zoals veel andere vrouwen wel. Ik begreep de cultuur niet en mensen begrepen mij ook niet, omdat ik
een hoofddoek en jellaba droeg, maar dat hoort bij mij en mijn geloof.” (Mevrouw Tahiri). Dit citaat
laat zien dat de verschillende motieven van de structurele benadering op remigratie geen strikt
gescheiden, statische en eenduidige motieven zijn. Mevrouw Tahiri kon weinig aansluiting vinden
met Nederland en kan ook onder de categorie ‘return of failure’ geplaatst worden. In veel gevallen
gelden er meerdere motieven tegelijk. Zo ook bij de remigranten die altijd de bedoeling hebben
gehad terug te keren (return of conservatism), maar pas de kans zagen toen zij met pensioen gingen
(return of retirement).
Return of health
Dit derde motief betreft een aanzienlijke groep remigranten die terug zijn gekeerd om
gezondheidsredenen. Vaak zijn zij op advies van hun dokter teruggekeerd naar Marokko. Er wordt
namelijk verondersteld dat mensen bij terugkeer in hun ‘thuisland’ er psychisch beter van worden.
Daarnaast kent Marokko een schonere lucht, meer ruimte en een warmer klimaat waarin veel
mensen beter schijnen te gedijen. Dit gold zo ook voor meneer Salhi: “Ik heb in Nederland ongeveer
twee jaar in het ziekenhuis gelegen, bij de psychiater. Echt een moeilijke tijd. Maar dat gaf niet de
beslissing om terug te gaan naar Marokko. Dat was op advies van de dokter, die zei ‘jij hebt astma, jij
hebt dit, jij hebt dat, het is beter voor jou om terug te gaan naar je familie en naar Marokko’. En ik zei
‘ja, als het werkt zal ik daar blijven’. (Meneer Salhi).
Return of retirement
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Ten vierde is er ook een aanzienlijke groep remigranten die terugkeren naar Marokko om van hun
pensioen te genieten. Verschillende aspecten spelen hierin een rol, mensen willen betere
weersomstandigheden dan in Nederland, willen dicht bij familie zijn en willen oud worden en dood
gaan op ‘eigen bodem’. Meneer Benali behoort ook tot deze groep:“In 1998 ben ik gestopt met
werken, ik was moe en ging met vervroegd pensioen. Nadat de kinderen allemaal het huis uit waren,
zeiden ik en mijn vrouw tegen elkaar ‘waarom blijven we hier nog?’ We misten Marokko, mijn
moeder, mijn drie broers die niet in Nederland woonde. Ook de weersomstandigheden waren een
belangrijke reden voor mijn terugkeer, Nederlanders gaan toch ook naar Spanje als ze met pensioen
gaan?!”
Return of innovation
Deze remigratiemotief wordt gekenmerkt door remigranten die zichzelf meer als immigrant in
Marokko zien en emigrant in Nederland. Nederland is hun land waaruit zij emigreren. “Ik heb alleen
een Nederlands paspoort, geen Marokkaans. Het Nederlands paspoort is ideaal, je kan er overal mee
komen. Ik heb al heel lang geen Marokkaans paspoort meer, je kan er niks mee, voor de Nederlandse
overheid ben ik daarom een emigrant.”(Najib). Wat hen betreft had het net zo goed Spanje kunnen
zijn waar zij zich hebben gevestigd, maar door bepaalde omstandigheden werd het toch Marokko.
Zoals bij meneer Boulayoun: “In Nederland is alles zo bureaucratisch, je wordt er gek van! Wanneer je
een eigen zaak hebt, valt er niets te verdienen. Hier in Marokko zijn veel mogelijkheden, hier kan ik
meer met mijn geld doen. In Nederland moet je kei hard werken, maar je krijgt er niets voor. Eerst
wilde ik naar Spanje gaan, ik spreek ook goed Spaans. Maar dit heb ik toch niet gedaan, want daar is
het tegenwoordig hetzelfde als in Nederland. Dus ik koos voor Marokko.”
Ook Najib haalt Spanje tijdens een interview erbij. Hij ging naar Marokko, omdat hij hier een zaak
erfde. In tegenstelling tot Boulayoun, vindt hij Spanje nog wel een positief land: “Niet alleen het weer
[in Nederland], ook het eten, het is er duur, mensen zijn niet meer aardig, je moet voor alles betalen
en er zijn te veel regeltjes. De mensen gaan weg, ze gaan naar Spanje, daar is het leven toch iets
beter dan in Nederland. In Nederland is het echt zo strak geworden.”(Najib)
Wel maakt gender hier een verschil. Voor de mannen had het net zo goed Spanje kunnen zijn, maar
voor de vrouwen was Marokko toch een voor de hand liggendere keuze, want zij wilden het liefst bij
familie zijn. Hierdoor zullen de mannen toch wel beïnvloed zijn door de vrouwen. In tegenstelling tot
veel andere remigrantenvrouwen zijn de vrouwen uit deze groep sterk betrokken bij de zaak van hun
man en valt onder deze remigratiemotief ook een vrouw die haar eigen Nederlandse taalschool is
begonnen.
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Daarnaast onderscheid deze groep remigranten zich ten opzichte van de voorgaande groepen,
doordat zij onafhankelijk zijn van de Nederlandse staat. Zij hebben wel de Nederlandse nationaliteit,
maar hebben geen gebruik gemaakt van de REM regeling, zitten niet in de WAO en hebben de AOW
leeftijd nog niet bereikt. Wel houden zij zeker hun Nederlandse paspoort, omdat het hen veel
gemakken biedt en zij zich ook Nederlander voelen. Maar hierover volgt meer in hoofdstuk zes.
Tot slot kan er nog een motivatie voor terugkeer aan de rij worden toegevoegd; ‘return of escape’.
Onder deze categorie vallen remigranten die aangeven te zijn teruggekeerd, omdat zij veel en grote
problemen hadden in Nederland, bijvoorbeeld met hun (ex) vrouw, kinderen, met vrienden of met
justitie. De enige uitweg die zij dan zien is terugkeren naar Marokko, waar geen problemen zijn. Ook
voor dit motief geldt dat het niet eenduidig is, maar met andere motieven kan overlappen. Zo zou
meneer Boulayoun (‘return of innovation’) ook als een ‘vluchteling’ kunnen worden gezien, omdat hij
vlucht voor de bureaucratische praktijken in Nederland.
Paragraaf 3 Onvrijwillige remigranten – return of unwillingness
Deze groep remigranten betreft achtergelaten kinderen en vrouwen en kinderen die verplicht mee
met hun ouders remigreerden naar Marokko, maar ook in Nederland illegaal, uitgezette remigranten
en remigranten die uitgezet zijn na een ongewenstverklaring. Wat deze groep in zijn geheel kenmerkt
is dat zij Nederland als ideaal land zien. Zij zetten zich af tegen Marokko en voelen zich ‘verloren’,
doordat zij ‘hun’ land (Nederland) hebben moeten verlaten. Immers zij zien Nederland als ‘thuisland’.
Dit gevoel is te vergelijken met de informanten uit het onderzoek naar Iraanse vrouwen van
Ghorarshi (2003). Hierbij gaat het om vrouwen die verplicht ‘hun’ land hebben moeten verlaten en in
een staat van ‘exile’ verkeren. Sommige onvrijwillige remigranten hebben Nederland ook verplicht
moeten achterlaten,

niet vanwege politieke omstandigheden in Nederland, maar door een

ongewenstverklaring of een achterlating. Ik wil hiermee niet stellen dat zij in eenzelfde staat van
ballingsschap als de Iraanse vrouwen verkeren, maar dat zij in een soort van ballingschap verkeren
door individuele omstandigheden.
In deze paragraaf zullen enkele schetsen worden gegeven over hoe de onvrijwillige remigratie heeft
plaats gevonden. Hierdoor kan er een beeld worden gevormd over de problematiek waar
onvrijwillige remigranten mee te maken kunnen krijgen. Eerst zal ingaan worden op de achtergelaten
kinderen en vrouwen en de kinderen die verplicht mee moesten met hun ouders. Daarna zal
ingegaan worden ingaan op de illegalen en ongewenst verklaarden.
Kinderen en vrouwen
Nasim is een jongen die met zijn ouders mee remigreerde.
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Nasim ging in het kader van gezinshereniging op tweejarige leeftijd naar Nederland. Hier groeide hij
op in een buitenwijk van Amsterdan. Vanaf zijn vierde ging hij iedere dag met veel plezier naar
school, totdat zijn ouders na acht jaar besloten terug te keren naar Marokko. Ze vestigen zich in zijn
geboortedorp, waar hij ook op school wordt gezet. Met zijn ouders sprak de jongen altijd
Nederlands, hierdoor spreekt hij beperkt Berbers, daarnaast heeft hij alleen in het Nederlands leren
schrijven. Door deze achterstand wordt Nasim in de eerste klas geplaatst tussen zesjarige kinderen.
Door dit grote leeftijdsverschil en de beperkte communicatie die mogelijk is, vindt hij geen
aansluiting bij andere kinderen en wordt hij ook als outcast behandelt.

Samira is een door haar vader achtergelaten kind.
Samira werd in 1989 geboren in Nador. Al voordat zij geboren werd, scheidden haar ouders. De
eerste jaren woonde ze bij haar moeder, terwijl haar vader zich in Nederland had gevestigd. Toen
Samira vijf jaar was, heeft haar vader haar mee naar Nederland genomen. Ze woondde in Alkmaar
en zat daar ook op de basisschool. Ze had veel vriendinnen en speelde veel met hen buiten school.
Toen zij elf jaar was, ging ze met haar vader op ‘vakantie’ naar Marokko.Maar het was geen
vakantie, haar vader liet haar zonder papieren en geld achter bij haar moeder. Voor een lange tijd
had ze geen contact meer met haar vader, maar toen ze eindelijk weer contact had, wilde hij niets
meer met haar te maken hebben. Ze raakte verstrengeld in een ruzie tussen haar vader en
inmiddels hertrouwde moeder die haar ook niet in huis wilde. Samira ging bij haar oma wonen en
kon tot groot verdriet niet terug naar Nederland, dus ging ze in Marokko naar de basisschool.
Samira sprak wel Arabisch, maar kon dit nog niet schrijven, dus werd ze in de eerste klas geplaatst.
Hierdoor was er een groot leeftijdsverschil en vond ze weinig aansluiting met andere kinderen. Nu is
Samira twintig jaar en haar wens om naar Nederland te gaan is nog steeds groot. De Stichting
Steun Remigranten heeft haar geholpen een paspoort aan te vragen toen zij achtien jaar was
geworden. Aankomende zomer [2009] haalt ze haar diploma en keert zij terug naar Nederland om
daar een studie te beginnen en zich hier voorgoed te vestigen...

Helaas heb ik tijdens mijn periode in Marokko geen enkele achtergelaten vrouw kunnen spreken.
Toch heb ik op het steunpunt door verschillende verhalen een beeld gekregen van de problematiek
rondom achtergelaten vrouwen. Hier volgt een korte schets:
Jaarlijks worden er tientallen vrouwen achtergelaten in Marokko. Het treft voornamelijk jonge,
importbruiden die niet langer dan tien jaar in Nederland hebben gewoond. De echtgenoot heeft
genoeg van het leven met zijn vrouw en het paar gaat onder het mom ‘vakantie’ of ‘familiebezoek’
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voor een paar weken naar Marokko. Eenmaal aangekomen in Marokko laat hij zijn vrouw achter bij
familie en pakt hij haar identiteitspapieren en verblijfsvergunning af. In sommige gevallen worden
vrouwen achtergelaten met kinderen, maar in andere gevallen blijven de kinderen bij hun vader in
Nederland. Beide situaties zijn schrijnend. Vrouwen verliezen hun kinderen uit het oog (en
andersom) of vrouwen verliezen hun kans op het leven in Nederland en een ‘betere’ toekomst voor
hun kinderen.

Illegalen en ongewenst verklaarden
Het verhaal van een illegaal...
Meneer Amezian werd in 1970 in Nador geboren. Toen hij negentien jaar oud was, vertrok hij
illegaal naar Spanje. Daar vond hij een baantje in een restaurant en werkte hier voor een paar jaar.
Tijdens de zomerperiode ontmoette hij een Nederlandse vrouw. Zij woonde een tijdje bij hem in
Spanje, alvorens ze trouwden en samen naar Nederland gingen. Meneer kreeg een Nederlandse
verblijfsvergunning.

Op

een

dag

werd

zij

zwanger

van

een

ander

en

werd

de

echtscheidingsprocedure startgezet. Meneer had nog geen Nederlandse nationaliteit, maar hij kon
toch met verblijfsvergunning in Nederland blijven. Dan volgen er vijftien jaar waarin meneer
verschillende baantjes beoefend. Bij het laatste bedrijf raakt hij betrokken bij een ongeval, waarbij
zijn hand eraf is gezaagd. Hij beland in het ziekenhuis waar ze zijn hand nog kunnen redden. Toch
worden zijn handfuncties niet meer zoals van ouds en meneer Amezian raakt arbeidsongeschikt en
verliest zijn verblijfsvergunning. Hij verblijft nog enkele jaren illegaal in Nederland voordat hij op
hardhandige wijze wordt opgepakt en op het vliegtuig naar Marokko wordt gezet...

Het verhaal van een ongewenst verklaarde…
Abdul is in 1980 geboren in Amsterdam. Zijn eerste levensjaar woonde hij in Amsterdam, waarna
zijn ouders scheidden en hij op éénjarige leeftijd met zijn moeder naar Marokko terugkeerde. Tot
zijn achtste jaar woonde hij in een dorpje bij Nador en ging naar school. Toen haalde zijn vader hem
op en hij keerde weer terug naar Amsterdam. Hij woonde hier met zijn vader, zijn stiefmoeder en
zijn halfbroers en halfzussen.
In zijn tienerjaren kreeg Abdul steeds meer ruzie met zijn vader en zijn stiefmoeder, totdat hij op
een dag het huis uit werd gezet en in een opvangtehuis beland. Vanuit het opvangtehuis raakte hij
op het verkeerde pad. Hij stopte met school, gebruikte drugs en was geregeld betrokken bij
diefstallen. In 2001 werd Abdul opgepakt en werd ongewenst verklaard. Hij verloor zijn
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verblijfsvergunning; hij moest terug naar Marokko en kreeg een toegangsverbod van vijf jaar. In
2004 waagde Abdul het er toch op en ging illegaal naar Nederland. Toch werd hij al snel weer
opgepakt en het land uitgezet.
Vorig jaar november is Abdul getrouwd met een Marokkaans-Nederlands meisje, aankomende
zomer vervalt zijn ongewenstverklaring en kan hij eindelijk terug naar Nederland.

Paragraaf 4 Conclusie
Er zijn dus verschillende motieven waarom migranten terugkeren naar Marokko. Echter zijn deze
motieven niet absoluut. In veel gevallen gelden er meerdere motieven waarom mensen remigreren.
Bovendien speelt ‘familie’ een belangrijke rol bij het terugkeren naar Marokko en ook andere banden
die migranten onderhouden met Marokko kunnen ertoe leiden dat migranten terugkeren. Deze
banden zijn transnationaal en hier zal het volgende hoofdstuk aan worden gewijd.
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Hoofdstuk 5 Transnationalisme
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op het concept ‘transnationalisme’. Er zal worden aangetoond
in hoeverre er sprake is van een transnationale band ná remigratie met Nederland, maar er zal ook
worden beschreven hoe de banden met Marokko tijdens het verblijf in Nederland werden
gekanaliseerd. Hierna volgt er een hoofdstuk over het aanpassen en wennen aan Marokko, nadat
men is teruggekeerd. Ten slotte gaat er een hoofdstuk over de acceptatie van remigranten in hun
omgeving.
Paragraaf 1 Banden met Nederland na remigratie
Zoals in de theoretische onderbouwing wordt aangegeven is het concept transnationalisme
bruikbaar om aan te tonen in hoeverre remigranten nog banden onderhouden met hun voormalig
‘gastland’. Uit het citaat van Basch, L, Schiller, N.G en Blanc, C.S. (1994) blijkt dat transnationalisme
wordt

gekanaliseerd

door

veelvoudige

relaties

zoals

familiale,

economische,

sociale,

organisatorische, religieuze en politieke aspecten van het dagelijks leven. Om de banden tussen
Marokko en Nederland aan te tonen na remigratie, wordt hier een overzicht gegeven van de
verschillende kanalen en wordt aan de hand van de empirie deze banden zichtbaar gemaakt. Er moet
rekening worden gehouden dat deze aspecten niet eenduidig zijn. Sommige aspecten zijn sterk
verwikkeld met elkaar, bijvoorbeeld wanneer men stroopwafels uit Nederland importeert voor een
familiezaak in Marokko.
Familie
Voornamelijk (vrijwillige) remigranten die in de afgelopen tien jaar zijn teruggekeerd laten vaak
kinderen en kleinkinderen in Nederland achter. Vaak speelt familie een rol bij het missen van
Nederland en het spijt hebben van de remigratie. Zo ook bij meneer Alaoui: “Het is moeilijk hier, mijn
familie is allemaal daar gebleven. Mijn kinderen en mijn kleinkinderen.” Wat meneer Alaoui mij
tijdens het interview niet heeft verteld, maar wat ik later wel van de SSR heb gehoord is dat Alaoui’s
vrouw ook nog in Nederland woont en dit is niet zeldzaam. Het besluit om te remigreren ligt vaak bij
de man, waardoor het voorkomt dat echtgenotes tegen hun zin met hun man terugkeren naar
Marokko. Voor deze vrouwen zijn hun kinderen (en kleinkinderen) hun alles, en zij willen hier geen
afscheid van nemen. Daarnaast zien vrouwen met kinderen onder de achttien (die mee naar
Marokko zouden moeten) geen toekomst voor hen in Marokko. Om deze reden zijn echtscheidingen
niet zeldzaam waarin de vrouw in Nederland blijft en de man zijn leven voortzet in Marokko met een
nieuwe vrouw. Maar niet alle vrouwen willen in Nederland blijven, zoals mevrouw Tahiri die van
1984 tot en met 1996 in Nederland heeft gewoond, wiens kinderen in Nederland zijn geboren en
wiens man zeven jaar geleden is overleden:“Ik wilde geen paspoort, dat vond ik niet nodig. Ik zag
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mijn verblijf in Nederland als iets tijdelijks, want ik had er geen familie. Mijn dochters gingen ook mee
naar Marokko, zij vonden het niet erg om te gaan. Ze waren nog klein en ze hadden een Nederlands
paspoort, dus kunnen altijd naar Nederland gaan. ”
Voor mevrouw Tahiri was het feit dat haar dochters (en zelfs haar dochter die in Marokko is geboren)
Nederlandse paspoorten hadden de voorwaarde om terug naar Marokko te keren. Ook zij zag geen
toekomst voor haar kinderen in Marokko, maar door het Nederlands paspoort hebben zij alle
gemakken die de Nederlandse staat aanbied. De twee oudste dochters wonen nu ook in Nederland,
eentje is getrouwd en de ander studeert. Ook de jongste dochter van acht jaar, die geen Nederlands
spreekt en nog nooit in Nederland is geweest (moeder heeft namelijk geen paspoort), wil als ze
ouder is naar Nederland. Ook voor de kinderen van Najib (return of innovation) geldt deze situatie.
Zijn dochter is op eenjarige leeftijd met haar ouders naar Marokko gekomen en zijn zoon is in
Marokko geboren. Ook deze kinderen hebben beide een Nederlands paspoort en Najib’s dochter
studeert nu in Duitsland, wat natuurlijk met een Europees paspoort kan.
Onvrijwillige remigranten hebben meestal ook nog familiale banden met Nederland. Zo wonen de
kinderen van achtergelaten vrouwen soms nog bij hun vader in Nederland en hebben achtergelaten
kinderen hun vader of soms ook (half)broertjes of zusjes in Nederland. Maar ook de andere groep
onvrijwillige remigranten, zoals de ongewenstverklaarden en illegalen, hebben vaak nog familie in
Nederland, zoals Abdul: “Al mijn familie is in Amsterdam, ik heb hier [Marokko] alleen nog een opa,
voor de rest niemand”.
Economie
De economische banden die de remigranten onderhouden met Nederland betreffen vooral de
verschillende uitkeringen waar veel remigranten recht op hebben. Deze uitkeringen zijn al toegelicht
in hoofdstuk drie. Hier zal er verder ook nog een andere economische binding aan bod komen, welke
lijkt op de traditionele geldovermaking van migrant naar familie in thuisland. Maar hierbij gaat het
geld van migrant naar remigrant, zoals bij meneer Amrani:
Meneer Amrani kwam in 1972 als twaalfjarige samen met zijn drie oudere zussen naar
Nederland. In Nederland ging hij naar school en trouwde hij met een Marokkaans meisje, maar
rond zijn twintigste werd meneer blind. Hij had veel fysieke en psychische problemen en zag voor
zichzelf meer toekomst in Marokko. Hij keerde terug naar zijn geboortestad en na verloop van tijd
verdwenen de klachten, maar bleef hij blind. Inmiddels hebben ze vijf kinderen in de leeftijd van 6
tot 23 jaar en leven ze met zijn alle van een WAO-uitkering. Dit is geen vetpot, maar de familie
komt zeker niet arm over. Meneer Amrani is erg trots op zijn zussen, eentje is hoofdcommissaris
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van de politie geworden en de anderen hebben ook goede banen en een welvarend bestaan. Ze
sturen meneer Amrani ongeveer iedere maan geld toe, waardoor zijn dochters kunnen studeren,
ze een goed huis kunnen veroorloven, een auto hebben en soms zelfs op vakantie kunnen.

Sociaal
De sociale banden die na remigratie met Nederland blijven, kanaliseren zich vooral via vrienden en
de televisie. Hier zal worden ingegaan op het kanaal vrienden en in het volgende stukje over politiek
zal ingegaan worden op televisie. Veel (mannelijke) remigranten hadden in Nederland een netwerk
bestaande uit collega’s, buren, studiegenoten en andere vrienden. In veel gevallen bestond dit
netwerk uit personen met verschillende etnische achtergronden. Na de remigratie blijft er vaak
weinig over van het contact met hen. De vriendschappen verwateren snel en beperken zich tot een
kaartje met kerst. Meneer Bouazan en meneer Alaoui zijn hier uitzonderingen:
“Ik heb ook nog contact met mijn Nederlandse collega’s, ik spreek regelmatig met hen, zij willen mij
dan vasthouden. Laatst was ik in Nederland en toen bezocht ik een collega, hij moest huilen toen hij
mij zag. Deze zomer gaat hij naar Marokko komen, hij is een lief mens. Hij zegt altijd: dat is mijn Arab
[van arabier].”(meneer Bouazan)
“Ik heb heel veel vrienden in Nederland. Ik ben heel erg bekend in Rotterdam. Ik denk dat tachtig
procent van de Marokkanen in Rotterdam mij kennen. Alle Marokkanen ken ik. Nederlandse vrienden
heb ik ook. Ik heb nog steeds iedere week contact met oud collega’s in Nederland via de
telefoon.”(meneer Alaoui)
Voor de respondenten met het Nederlands paspoort en die gebruik hebben gemaakt van de REM
regeling is het makkelijker de oude vrienden op te zoeken, maar wanneer zij in Nederland zijn,
beperken zij hun contact vaak alleen tot het bezoeken van familie. Voor de remigranten zonder
paspoort en met alleen een WAO of AOW en de illegaal in Nederland verbleven remigranten is het
een ander verhaal. Zij moeten soms veel moeite doen om naar Nederland te kunnen, waardoor de
bezoeken naar Nederland tot het minimum beperkt worden. De delictsplegers onderhouden vaak
nog wel contacten met hun sociale netwerk in Nederland na uitzetting, dit zijn voornamelijk vrienden
en vriendinnen. Abdul is zelfs recentelijk getrouwd met een Marokkaans-Nederlandse vrouw en
wacht nu zijn periode als ‘ongewenst’ af om met haar te gaan samenwonen in Nederland. Hij kende
haar al voordat hij Nederland werd uitgezet en hield contact met haar via moderne
communicatiemiddelen zoals e-mail, skype en msn.
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Vrouwen hebben veelal een stuk kleiner sociaal netwerk, aangezien zij in Nederland veelal thuis
waren en geen werk hadden. Een uitzondering hierop zijn de vrouwen die onder de categorie ‘return
of innovation’ vallen. Zij hadden een baan in Nederland en hierdoor ook een groot sociaal netwerk.
Achtergelaten kinderen en kinderen van remigrantenouders onderhouden soms nog wel contact met
vriendjes, vriendinnetjes en de juf of meester van hun basisschool.
Politiek
Ook via de televisie zijn veel remigranten op de hoogte van sociale en politieke ontwikkelingen in
Nederland. In Marokko is iedereen met een televisie, ook in het bezit van een schotelantenne.
Hierdoor is het mogelijk om de Nederlandse Wereldomroep BVN te ontvangen, waarop voornamelijk
actualiteitenprogramma’s te zien zijn. Veel (vrijwillige) remigranten geven aan dat zij regelmatig en
sommige zelfs dagelijks naar het Nederlandse nieuws kijken en ook Pauw&Witteman is vaak gevallen
tijdens de gesprekken met respondenten. Zoals meneer Yacoubi:“Ik kijk iedere avond naar de
Nederlandse televisie, naar het Nederlandse en Belgische journaal en naar Pauw en Witteman. Laatst
wilde ze de schotel verplaatsten, ik zei toen dat ze dat niet moesten doen, want dan kon ik niet meer
naar de Nederlandse televisie kijken.”
De respondenten die hier een eigen zaak zijn begonnen (return of innovation) hebben zelfs allen een
Nederlandse satellietkaart, waardoor ze alle Nederlandse televisiezenders kunnen ontvangen tegen
een maandelijkse vergoeding. Ook zijn er respondenten, de wat jongere, die via uitzendinggemist.nl
naar de Nederlandse televisie kijken. Daarnaast hebben de remigranten met een geldig paspoort het
recht op tijdens verkiezingen te stemmen. Toch geven zij aan dat zij dit nog nooit hebben gedaan,
want zij weten niet goed hoe dit moet.
Organisatorisch
Op organisatorisch vlak zijn het vooral de ‘innovators’ die banden onderhouden met Nederland.
Fatiha, die Nederlandse les geeft, houdt contact met Nederland om zo op de hoogte te blijven van
nieuwe wetgevingen omtrent inburgeringexamens en andere eisen die voor immigranten gelden.
Religieus
Wat betreft religie is het moeilijk aan te tonen of er een band is van Marokko naar Nederland. Het
zou kunnen gelden wanneer er een Nederlandse vorm van islam is, die door remigranten nog steeds
wordt aangehouden. Toch kan ik dit bij geen enkele respondent ontdekken. Wel heeft meneer Alaoui
nog steeds veel contact met de Imam van de Nasr moskee in Rotterdam, maar dit meer op een
vriendschappelijke basis.
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Paragraaf 2 Banden met Marokko voor remigratie
Het is belangrijk om te weten hoe sterk de banden met Marokko waren tijdens het verblijf in
Nederland, omdat dit laat zien hoe hoog de transnationale mobiliteit is en om de veronderstelling te
ondersteunen dat wanneer de transnationale mobiliteit hoog is, men zich makkelijker in Marokko
kan aanpassen na remigratie (Cassarino, 2004). Om de transnationale banden aan te tonen van
Nederland naar Marokko tijdens het verblijf in Nederland, kunnen de aspecten uit de voorgaande
paragraaf weer gebruikt worden. Echter om deze paragraaf beknopt te houden, zullen de aspecten
hier niet puntsgewijs afgewerkt worden. Daarentegen zullen alleen aspecten uitgelegd worden
waarin duidelijk wordt hoe de transnationale band van Nederland naar Marokko vorm krijgt. Er
wordt weinig onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en onvrijwillige remigranten, want voor
achtergelaten vrouwen en delictplegers geld dat eenzelfde band kan bestaan met Marokko als voor
de vrijwillige remigranten, immers in Nederland was men gewoon migrant. Voor de kinderen geldt
dat het contact met Marokko voornamelijk via de ouders verliep.
In de eerste jaren van het verblijf in Nederland gingen veel migranten niet op vakantie naar Marokko,
het verblijf was iets tijdelijks. Daarnaast was het te duur om naar Marokko te reizen, riskeerde ze hun
baan en wilde ze geld verdienen. Na een verblijf van een aantal jaar, gingen ze wel naar Marokko. Dit
is te illustreren aan de hand van het volgende citaat: “De eerste tien jaar ging ik niet naar Marokko
[op vakantie]. Ik ben er toen tien jaar niet geweest. Ik kon wel, ik had namelijk goede papieren. Maar
ik had er geen behoefte aan, ik had familie [twee broers] in Nederland en er veel vrienden gemaakt.”
(Meneer Salhi).
De respondenten gingen niet alleen om hun families op te zoeken, maar ook om van het weer,
klimaat en land te genieten (en naar het strand te gaan). Daarnaast gingen de migranten in de
beginjaren van hun verblijf in Nederland, naar Marokko om hun vrouw en soms kinderen te zien.
Vanaf de jaren tachtig werd de gezinshereniging ingezet en konden vrouw en kinderen ook naar
Nederland migreren. Vanaf de periode dat de kinderen er waren werd het gebruikelijker om ieder
jaar met de auto naar Marokko te rijden. Sommige respondenten kochten of huurden een huis,
anderen logeerden bij familie, zoals Latif:“Toen ik bij mijn ouders woonde, ging ik bijna ieder jaar op
vakantie naar Marokko. Later ging ik met mijn vrouw en kinderen naar Marokko. Ik wilde mijn
kinderen mijn vaderland laten zien. We gingen dan naar familie, daar logeerden we, maar gingen ook
vaak dagjes naar zee.”

36

In veel kleine stadjes, zoals Berkane en Al Hoceima staan hele wijken met verlaten huizen die alleen
in de zomermaanden bewoond worden, zoals ook het huis van meneer Mehdaoui: “Ik ging twee keer
per jaar naar Marokko. Niet voor vakantie, haha. Om mijn huis te bekijken en te onderhouden.”

Voor de onvrijwillige remigranten gold hetzelfde. Zij gingen op vakantie om familie te bezoeken, voor
sommigen werd een vakantie onverwachts een remigratie. De illegaal in Nederland verblijvende
remigranten zijn hierop een uitzondering. Doordat zij geen papieren hadden, riskeerden zij hun
verblijf in Nederland, daarom konden zij niet op vakantie.
Wel moet worden opgemerkt dat sommige respondenten aan geven dat tijdens hun verblijf in
Nederland, zij één keer in het jaar/in de twee jaar naar Marokko gingen. Maar dat zij nu soms wel
twee á drie keer per jaar naar Nederland gaan. Dit geldt voornamelijk voor de remigranten met een
Nederlands paspoort.
Daarnaast krijgt de transnationale verbinding tussen Marokko en Nederland (voor migranten) vorm
door het hebben van een schotelantenne. Wie kent het beeld niet van een flat volgehangen met
schotels? Toch hadden, tegen de verwachtingen in, niet alle respondenten een schotelantenne
tijdens hun verblijf in Nederland. Er worden hiervoor verschillende redenen gegeven, zoals in het
volgende citaat van Latif: “In Nederland had ik geen schotelantenne, ik keen alleen naar Nederlandse
televisie. Marokkaanse televisie interesseerde me niet.”(Latif). Ook ‘money transfer’ wordt vaak als
voorbeeld genomen om de verbinding tussen Nederland en Marokko aan te tonen. Zo wordt er geld
verstuurd naar familie en de jaarlijkse premie voor een begrafenisverzekering van Bank Populaire
betaald.
Paragraaf 3 Aanpassen aan Marokko
Er moet niet alleen naar de banden worden gekeken tussen Marokko en Nederland, maar ook naar
het aanpassingsvermogen van de remigranten aan Marokko. Transnationalisten stellen namelijk dat
remigranten zich moeten ‘aanpassen’ wanneer zij terugkeren naar hun thuisland en moeten
onderhandelen tussen hun oorspronkelijke identiteit van het thuisland en in de hun gastland
verworven identiteit (Cassarino, 2004). Daarnaast stelt Cassarino (2004) dat wanneer de
transnationale mobiliteit hoog is, remigranten minder moeite hebben met aanpassen. Deze
paragraaf zal hier verder op ingaan. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en
onvrijwillige remigranten.
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Vrijwillige remigranten
Remigranten verwachten vaak hun ‘oude leventje’ van voor de migratie op te pakken, wanneer zij
besluiten terug te keren. Zoals meneer Mehdaoui:“Ik ging terug naar Marokko, ik wilde mijn leven
van voor Nederland weer oppakken. Naar mijn oude vrienden en mijn familie”. Toch was het voor
veel respondenten niet zo eenvoudig. Hun ‘social and familiar landscape’ (Bovenkerk, 1974:26) was
in de periode dat zij in Nederland woonden toch sterk veranderd. Voor hun terugkeer hebben zij zich
niet altijd goed gerealiseerd dat vrienden en familie zijn verhuist (soms naar Nederland) of zijn
overleden. Zoals meneer Yacoubi:“Ik had weinig familie in Nederland, hier heb ik ook niet veel familie
meer, maar mijn vrouw’s familie geeft veel steun.

Sommige respondenten hadden Marokko ondanks de (jaarlijkse) vakanties toch wat geïdealiseerd,
dit betreft niet alleen het sociale landschap. Maar ook het klimaat is bij enkele respondenten
geïdealiseerd. Men verwachtte warme winters en ‘lekkere’ zomers, terwijl de winters in (Noord-)
Marokko ook koud en nat kunnen zijn en de zomers heter zijn dan verwacht. Daarnaast gaven enkele
respondenten aan dat zij verwachtten een ‘goedkoop’ Marokko aan te treffen en er dus goed met
hun Nederlandse uitkering te kunnen leven. Toch zijn de prijzen in Marokko niet extreem laag in
vergelijking met Nederland, een woning huren kost als snel honderd euro en gasflessen zijn ook niet
goedkoop.

Deze paragraaf zal verder ingaan op het ‘aanpassen’ aan Marokko, maar zal vooral gepresenteerd
worden aan de hand van data waarin het gaat over het ‘wennen’ aan Marokko. Het ‘wennen’ geeft
immers weer, waarin de remigranten geconfronteerd worden met de verschillen tussen Marokko en
Nederland en wat de punten zijn waar zij zich in moeten aanpassen. Om dit aan te tonen zal er
onderscheid gemaakt worden tussen vrijwillige en onvrijwillige remigranten.

Mandel (1989) stelt dat remigranten tegen verschillende problemen aanlopen op sociaal en
professioneel niveau. Bij de respondenten hebben deze problemen voornamelijk betrekking op het
overheidssysteem, cultuur en de gezondheidszorg. Veel respondenten vinden dat het
overheidssysteem in Marokko niet deugd. Er heerst veel corruptie, het is ondemocratisch en in
tegenstelling met Nederland zijn de sociale voorzieningen slecht geregeld in Marokko. Meneer Najjir
zei hierover:“Ik ben blij dat ik weer in Marokko ben. Maar er zijn ook negatieve dingen hier, zoals het
overheidssysteem, dat loopt niet zo soepel als daar in Nederland. Maar het valt allemaal wel mee
hoor, als je veel geduld hebt, komt alles goed. Je moet niet denken dat in Nederland alles beter is, of
beter geregeld wordt. Het gebeurt hier ook goed, het is alleen in een ander ritme, daar moet je
rekening mee houden, je moet met het water mee zwemmen.”
38

Wat betreft de gezondheidszorg zijn alle respondenten het er unaniem over eens dat de
gezondheidszorg in Marokko ronduit slecht is. “Als je hier iets overkomt, dan wordt je niet of slecht
geholpen, terwijl je in Nederland heel goed geholpen wordt. Daar zijn goede artsen, ambulances en
ziekenhuizen.” (Meneer Alaoui). Veel remigranten hopen niet in het ziekenhuis te belanden en
wanneer hen dan toch iets overkomt, willen de respondenten met het Nederlands paspoort in
Nederland geholpen worden. Ook al is het niet mogelijk in Nederland verzekerd te zijn, wanneer men
in het buitenland woont. Najib maakt zich hier boos over: “Ze willen dat we naar ons thuisland
teruggaan, maar ze maken het ons wel moeilijk. Bijvoorbeeld met de ziektekostenverzekering. Ik wil
graag verzekerd zijn in Nederland, want het is in Marokko nog niet zo goed. Maar dat kan niet! Maar
als ik toch gewoon premie betaal, moet er toch geen probleem zijn. Nu ben ik niet verzekerd, als me
iets gebeurt, ga ik gewoon naar Nederland en ga ik naar het ziekenhuis, dan moeten zij het maar
oplossen!”

Sommige respondenten gaven echter aan dat hen de gezondheidszorg en corruptie niet uitmaakt, zij
lijden hier niet onder. Zij hebben genoeg financiële middelen om de politie en andere
regeringsinstanties om te kopen en hierdoor de dingen die zij willen, gedaan te krijgen. Daarnaast
zijn zij welvarend genoeg om particuliere gezondheidszorg in te slaan, wanneer nodig.

Ten derde lopen sommige respondenten tegen de verschillen in cultuur tussen Nederland en
Marokko aan. Men is gewend geraakt aan de Nederlandse cultuur en de manier van omgaan met
elkaar. Enkele respondenten noemen als verschil de omgang met geld, in Marokko leent men vaker
en makkelijker van elkaar. Ook de omgang met vrouwen wordt als een groot verschil ervaren.
Meneer Boulayoun geeft zelfs aan dat zijn zoon wel bij hem in Marokko mag wonen, maar dat zijn
dochter dit niet mag, omdat Marokko niets voor meisjes is. Daarnaast wordt ‘een andere mentaliteit’
door verschillende respondenten als verschil aangehaald. Men doelt hierbij dan op luiheid en
gemakzucht. Meneer Najjir zei hierover:“Het idee van daar [Nederland] werkt nog steeds bij mij, dat
het beter kan. Het kan heel veel beter hier, zoals die mensen die de hele dag in het café zitten, koffie
te drinken en te kaarten. In Nederland ben je nooit te oud om te studeren, hier in Marokko willen
mensen na hun vijfentwintigste niet meer studeren. Mensen drinken liever de hele dag koffie en zitten
als een zombie voor de televisie naar domme programma’s te kijken.”

Ten slotte, zoals in de theoretische onderbouwing wordt aangegeven, moeten veel respondenten
ook wennen aan de lagere levensstandaard die er in Marokko heerst. Mensen zijn armer, de staat is
armer, waardoor er slecht onderhouden wegen zijn en er veel afval op straat zwerft.
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Onvrijwillige remigranten
Opmerkelijk aan de groep onvrijwillige remigranten is dat zij Marokko nooit hebben geïdealiseerd
voorafgaand aan hun remigratie. Zij wisten immers niet dat zij zouden terugkeren en ze deden dit
niet uit eigen keuze. Daarbij is het wel opmerkelijk dat zij niet Marokko, maar Nederland idealiseren.
Zij zijn in deze zin dus meer migranten die graag zouden terugkeren naar Nederland. Zoals Samira:
“Nederland is veel beter en leuker dan Marokko. De cultuur, de mensen, de studies. De mensen hoe ze
denken bijvoorbeeld. Niemand zegt: ‘ waarom die jij dit? Waarom kleed jij je zo? Waarom zeg je dit?’,
hier moet je net zo zijn als hen. Als je anders ben, ben je niet goed. In Nederland is dat wel zo, dat
weet ik, maar niet zo erg als hier”. Daarnaast valt voor deze groep respondenten het leven in
Marokko zwaar. Zij kunnen niet wennen aan Marokko. Het leven is er eenvoudiger dan in Nederland
en de jongeren hebben een negatiever toekomstbeeld. In het derde paragraaf van hoofdstuk drie
werden al verschillende problemen genoemd waar onvrijwillige remigranten tegenaan lopen, zoals
dat kinderen met een taalachterstand in klassen worden geplaatst met veel jongere kinderen. Ook
moeten onvrijwillige remigranten wennen aan de Marokkaanse cultuur, zoals al blijkt uit het
bovenstaande citaat van Samira die maar niet kan wennen aan de bemoeienis van mensen. Ten
slotte noemen verschillende respondenten een ander levensritme als groot verschil met Nederland
en waaraan zij niet kunnen wennen, zoals Abdul:“ Het is hier minder leuk dan in Nederland. Daar kon
ik lekker uitgaan in het weekend, maar hier in Marokko werkt iedereen in het weekend. Zelfs de
kinderen moeten naar school op zaterdag. Daar is mijn leven en zijn mijn vrienden, hier is niks te
doen.”

Paragraag 4 Acceptatie van remigranten in hun omgeving

Over het algemeen wordt er in Marokko nog steeds gedacht dat het in Europa beter is dan in
Marokko. Veel respondenten worden daarom geregeld de vraag gesteld waarom zij zijn teruggekeerd
en worden soms zelfs voor gek verklaard om hun terugkeer. Meneer Najjir zei hierover: “Mijn familie
hier zei dat ik gek was toen ik terugkwam. Ze dachten dat ik uit Nederland was gezet ofzo, haha. Ze
vinden het gek, want zij denken dat Europa een paradijs is. Er zijn hier veel mensen die illegaal met de
boot naar Europa gaan. Zij willen niet geloven dat Europa geen paradijs is en dat er voor hun geen
werk is en dat niet iedereen in Europa rijk is.”

In tegenstelling tot meneer Najjir, hebben de uitgezette delictplegers na terugkomst in Marokko vaak
geen contact meer met familieleden. Familieleden willen niets meer met deze persoon te maken
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hebben, want het is een crimineel en dat is haram13. Ook is de familie boos, omdat deze persoon zijn
kans en plek in ‘het paradijs’ heeft verspeelt. Een respondent die Nederland uit is gezet, omdat hij
illegaal was, geeft ook aan dat hij om deze reden geen contact meer heeft met zijn familie. Zijn
familie denkt dat hij crimineel is, omdat hij is uitgezet, terwijl hij dit niet is. Zoals bij de Duits-Turkse
remigranten uit het onderzoek van Mandel (1989) zijn er ook Marokkaanse remigranten die zich niet
welkom voelen na terugkomst, zoals meneer Amezian:“Hier wordt ik gezien als gek. Ze vinden het
raar dat ik terug ben gekomen uit Nederland. Mensen die weten dat ik terug ben gestuurd roddelen
over mij. Ze zeggen dat ik in aanraking ben geweest met drugs en dat ik veel problemen had met de
politie in Nederland. Hierdoor wordt ik niet geaccepteerd, ook denken mensen dat ik geld heb, omdat
ik in Nederland heb gewerkt, maar ik heb helemaal niks. In het begin wilde niemand mij daarom
helpen. Ik ben nooit in aanraking geweest met de politie.”

Net als meneer Amezian hebben veel respondenten het idee dat er van hen geprofiteerd wordt en
dat zij overal meer moeten betalen, omdat zij in Nederland hebben gewoond. Sommige
respondenten ervaren ook andere discriminatie, omdat zij ook ‘Nederlander’ zijn, zoals meneer
Bouazan: “Toen ik terugging naar Marokko, ging ik eerst in Nador wonen. Daar was ik niet gelukkig,
het was niet makkelijk daar, er is daar veel discriminatie. Mensen vroegen mij waarom ik was
teruggekomen, ik was geen Marokkaan meer, na zoveel jaar in Nederland, ik was nu een
Nederlander, vonden ze. Op straat lachten mensen mij uit en zeiden: ‘Daar komt de Hollander aan’.
Het is heel vervelend, mensen zijn jaloers omdat ik een mooi huis heb en een mooie auto. Ze zien mij
als verrader. In Nederland ben ik Marokkaan en in Marokko ben ik Hollander, daarom moest ik veel
huilen als ik thuis kwam van de straat. Teruggaan naar Nederland was geen optie, ik durfde niet.
Mensen zouden mij dan uitlachen in Nederland: ‘Jij eerst naar Nederland, toen naar Marokko en nu
weer naar Nederland, je bent gek!’, ook had ik geen huis meer in Nederland, ik had alles opgezegd
daar en huizen zijn erg duur in Nederland.”

Zoals al eerder genoemd, ondervinden achtergelaten- en remigrantenkinderen vooral problemen op
school, doordat zij een taalachterstand hebben en bij een klas worden geplaatst met veel jongere
kinderden. Ook worden zij, net als achtergelaten vrouwen, soms onderwerp van spot en
leedvermaak.

13

Haram is dat wat is verboden voor moslims
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Paragraaf 5 Conclusie
In het kort kan er geconcludeerd worden dat er sprake is van een transnationale band tussen
remigranten en Nederland. Sommige respondenten blijven contact houden met familie en/of
kennissen in Nederland. Anderen hebben hier geen contact mee, maar die kijken wel zo nu en dan
het Nederlandse televisiejournaal. Daarnaast kan de stelling ‘de transnationale mobiliteit was hoog,
waardoor men zich makkelijk kon aanpassen aan Marokko’ (Cassarino, 2004:26) door de empirie niet
worden ontkracht. Mensen die vaak op vakantie gingen naar Marokko, hebben werkelijk minder
aanpassingsproblemen, want zij weten gewoonweg beter hoe het leven in Marokko is. Ook
behouden ze hierdoor meer hun ‘Marokkaanse identiteit’, maar hierover volgt meer in hoofdstuk
vijf.
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Hoofdstuk 6 Belonging en Home
Dit hoofdstuk zal ingaan op de concepten ‘Belonging’ en ‘Home’, het gaat hierbij dus in hoerverre
remigranten zich in Nederland en in Marokko kunnen/konden thuisvoelen. Daarnaast worden deze
concepten in verband gebracht met ‘push factoren’ in Nederland, zoals discriminatie en verharding.

Paragraaf 1 Thuisvoelen in Nederland, Thuisvoelen in Marokko

Zoals uit de theoretische onderbouwing blijkt, is ‘thuis’ geen fysieke plek die geclaimd wordt, maar
gaat ‘thuis’ over waar men zich voelt behoren (Ghorashi, 2003a). Dit kan betekenen dat mensen zich
op meerdere plaatsten thuis kunnen voelen. Zo ook voor enkele respondenten, zoals Najib:“In
Nederland voelde ik me wel thuis ja, maar in Marokko eigenlijk ook. Ik zou niet terug kunnen naar
Nederland, ik ken daar nu niemand meer, alleen wat familie. Nu heb ik hier vrienden en familie.”
Respondenten die terug zijn gekeerd onder het remigratiemotief ‘retun of failure’ of ‘return of
conservatism’, geven aan dat zij zich meer in Marokko thuisvoelen. Dit is ook logisch, aangezien zij
meer op Marokko gericht waren, tijdens het verblijf in Nederland. Zoals meneer Benali :“In
Nederland had ik het goed naar mijn zin. Maar Marokko is mijn thuisland, hier hoor ik”. Daarnaast
zijn er remigranten die spijt hebben van hun terugkeer en die erachter komen dat zij zich meer
thuisvoelden in Nederland dan dat zij nu in Marokko voelen. Zoals Choumissa:“Als ik eerlijk ben, ik
voel me in Nederland veel meer thuis, dan hier. Je kan hier niemand vertrouwen. Iedereen probeert je
af te zetten, en dan zeggen ze ‘alamanyi’, ‘alamanyi’. Ik wordt niet gezien als Marokkaan, maar als
buitenstaander, als Duitser zelfs.”
Voor Choumissa heeft het thuisgevoel te maken met de mate van acceptatie in haar omgeving. Ook
uit paragraaf vier van hoofdstuk drie blijkt dat acceptatie van de omgeving een belangrijke rol speelt
bij het thuisgevoel, zoals bij meneer Bouazan. Meneer Bouazan voelde zich gediscrimineerd toen hij
in Nador woonde, hij werd ook vaak voor ‘De Hollander’ uitgemaakt. Hierdoor voelde hij zich minder
thuis in zijn nieuwe woonplaats. Inmiddels is hij verhuisd naar zijn geboortedorp, waar er geen
discriminatie is, hier voelt hij zich beter. Aan de hand van deze voorbeelden kan men concluderen
dat thuisgevoel veel te maken heeft met (sociale) identiteit. De sociale identiteit is namelijk
afhankelijk van het lidmaatschap dat men van een groep heeft. Meneer Bouazan werd in Nador
uitgesloten van het lidmaatschap van deze groep, ondanks hij zichzelf wel bij deze groep voelde
behoren. In zijn geboortedorp werd hij wel als lid gecategoriseerd en niet uitgesloten, wat zijn eigen
gevoel als lid van de sociale categorie bevorderde (Chryssochooy, 2004).
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Voor remigrante Choumissa is haar ‘thuis’ niet in Marokko, maar voelt zij zich meer thuis in
Nederland. Voor haar remigratie had zij een heel positief beeld over Marokko en had ze verwacht
snel aan de samenleving te kunnen wennen, ze is natuurlijk ook ‘Marokkaanse’. Toch heeft zij veel
moeite met wennen aan Marokko en is haar beeld over Marokko sterk veranderd. Ze blijft niet
voorgoed in Marokko geeft ze aan, ze gaat zeker terug naar Nederland, waar haar ‘thuis’ is. Dit is een
voorbeeld van longing-to-be in Nederland (Hedetoft & Hjort, 2002).

Ook voor de groep onvrijwillige remigranten is er sprake van longing-to-be in Nederland. Uit
paragraaf drie van hoofdstuk vier blijkt dat onvrijwillige remigranten moeilijk kunnen wennen aan
Marokko. Zij zijn gedwongen teruggekeerd naar Marokko. Hierdoor hebben zij ‘heimwee’ en
verlangen zij terug naar Nederland. Nederland is in hun ogen beter en wordt sterk geïdealiseerd.
Volgens Ghorashi (2003a) kunnen deze sterke gevoelens leiden tot de vorming van een nieuw
thuisland, gebaseerd op de herinneringen uit het verleden. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand
van het volgende citaat van meneer Amezian:“Ik voelde me meer thuis in Nederland, dan in Marokko.
Ik ben dan wel Marokkaan, maar ik heb hier niks. Marokko heeft mij niets te bieden. Nederland is een
beter land, het is schoner. Er is goed onderwijs, het is er gezellig.”

Paragraaf 2 ‘Feelings of uprootedness’

Gmelch (1980) stelt dat ‘push’ factoren, zoals discriminatie en negatieve vooroordelen tegen
migranten ertoe kunnen leiden dat mensen remigreren. Ook Ghorashi (2003a) noemt negatieve
factoren, ofwel ‘feelings of uprootedness’ in het gastland, als een oorzaak waardoor migranten sterk
naar hun thuisland kunnen verlangen. Migranten krijgen sterkere gevoelens van longing-to-be in
Marokko in plaats van be-longing in Nederland (Hedetoft & Hjort, 2002). Echter gaf geen enkele
respondent aan, terug te zijn gekeerd alleen vanwege deze push factoren. Vaak waren er andere
motieven die leidden tot remigratie, genoemd in hoofdstuk drie. Toch gaven sommige respondenten
aan dat deze gevoelens wel hebben meegespeeld bij de keuze terug te keren, zoals bij meneer
Najjir:“Als ik de krant las en programma’s volgde op de televisie, werd ik steeds gemotiveerder terug
te gaan [naar Marokko]. Vroeger werd Janmaat uit het parlement gezet, maar nu mag iedereen met
rare ideeën hier openlijk over praten. De moslims, de Marokkanen, de allochtonen, die moeten dit, ze
moeten dat. Als je als ander behandeld wordt, werkt dat demotiverend, dan kan je niet rouleren in de
maatschappij, dat wil je dan niet meer, daarom ben ik in mei 2007 teruggekeerd naar Marokko.”

Meneer Najjir geeft aan dat het proces van ‘othering’ in Nederland hem demotiveerde in Nederland
te blijven. Ook andere respondenten geven aan dat zij zich in de laatste jaren steeds vaker een
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‘ander’ voelden in Nederland. Vanuit de theoretische onderbouwing kan dit worden verklaard
doordat er in Nederland een homogene en monoculturele benadering tegenover ‘home’, cultuur en
‘belonging’ de bovenhand speelt. Ook het idee dat migratie van tijdelijke aard is en dat de migrant
het liefs ‘thuis’ in ‘eigen’ land wil zijn kunnen heimwee en nostalgie naar het ‘thuisland’ aanwakkeren
(Ghorashi, 2003a). Zo geeft Najib aan dat hij zich helemaal ‘Nederlander’ voelt, maar zegt hij toch het
volgende: “Ze willen dat we naar ons thuisland teruggaan, maar ze maken het ons wel moeilijk.”
Hierbij doelt Najib op de zorgverzekering, waar hij zich boos over maakt, omdat hij niet Nederland
verzekerd kan zijn (zie citaat hoofdstuk vier, paragraaf twee).

In Nederland worden Marokkaanse-Nederlanders vaak alleen als ‘Marokkaans’ bestempeld. Er wordt
weinig gebruik gemaakt van hybride benamingen, waardoor er uitsluiting van het Nederlanderschap
plaatsvindt. Ook wordt er hierdoor meer ruimte gecreëerd voor het wij-zij denken, zoals Najib
aangeeft. Daar komt nog bij dat de term ‘allochtoon’ geen oplossing biedt voor het wij-zij denken, en
wakkert deze term het proces van ‘othering’ alleen maar aan. Zo vertelt meneer Najjir:“ ‘Allochtoon’
is een rotnaam. Het maakt mensen tot anders, ze worden anders behandeld. Het maakt onderscheid
en houd mensen gescheiden van elkaar, dit brengt mensen niet bij elkaar. Het laat mensen anders
voelen”. Daarnaast geven veel respondenten aan dat dit gevoel van de ‘ander’ zijn niet altijd is
geweest. In het begin werden zij altijd heel vriendelijk behandeld, werden ze overal op de koffie
uitgenodigd en gingen ze met Nederlanders op stap. De laatste jaren worden Marokkanen steeds
vaker in een slecht daglicht geplaatst in media en politiek. Meneer Mehdaoui zei hierover:“Eerst was
iedereen altijd heel vriendelijk, mensen wilde me altijd graag helpen. Den Uyl was minister-president,
een goede man. Nu is het niet leuk, iedereen wordt over een kam geschoren. Ook de politieke partijen
doen dat, zij praten over dingen die ze niet begrijpen of waar ze niks van weten.”

Paragraaf 3 ‘Thuis’ als gedeterritorialiseerd begrip

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat remigranten niet direct Marokko als hun
thuisland zien. Er geldt een transnationale benadering van het ‘thuisland’, waarin ‘thuis’ een
gedeterritorialiseerd concept is. Vrijwillige remigranten verlangden voor remigratie naar hun
‘thuisland’ Marokko, dit was hun eigen visie op ‘thuis’, maar ook de ‘thuis’ die zij vanuit de
Nederlandse samenleving opgelegd kregen, zij waren immers (tijdelijke) ‘gastarbeiders’. Wanneer zij
in Marokko terug zijn, kan het voorkomen dat zij moeite hebben met wennen in Marokko en zij zich
hier minder ‘thuisvoelen’ dan verwacht. Deze remigranten hebben een ‘sense of being in-between’
(Ghorashi, 2003a:24 ) twee natie-staten, waardoor mensen aangeven ‘Marokkaan’ in Nederland en
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‘Hollander’ in Marokko te zijn14. Voor andere remigranten kan gelden dat zij zich in beide landen
‘thuis’ kunnen voelen. De onvrijwillige remigranten, waarvan in Nederland ook wordt verwacht dat
zij zich beter in Marokko thuisvoelen, voelen zich meer verloren en in (soort van) staat van
ballingschap. Zij behoren in Nederland, daar is hun ‘thuis’, waar zij nu niet kunnen zijn.

14

Titel van het boek ‘Marokkaan in Nederland, Hollander in Marokko’ van Sietske de Boer (2009)
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Hoofdstuk 7 Identiteit en identificatie
In dit hoofdstuk komen alle onderwerpen uit de voorgaande empirische hoofdstukken bijeen. Het
gaat namelijk over de identiteit van remigranten en deze hangt af van het motief van remigratie
(zoals besproken in hoofdstuk drie), de transnationale mobiliteit en identiteit. Uit het vorige
hoofdstuk is gebleken dat de concepten ‘home’ en ‘belonging’ veel te maken hebben met het
concept identiteit, immers het behoren tot een natie of een etnische groep is de beslissende factor in
de vorming van identiteit.

Paragraaf 1 Identiteit
In de theoretische onderbouwing wordt gesteld dat de identiteit van een migrant een sociale
identiteit betreft, die wordt geconstrueerd door de verbinding tussen twee natie-staten, ofwel een
transnationale identiteit (Waldinger, 2008). Na terugkeer in Marokko zou men verwachten dat de
transnationale identiteit vervalt, immers ze zijn terug in het land waar men vandaan komt. Toch blijft
er een duidelijke transnationale identiteit bestaan, uit hoofdstuk drie blijkt namelijk dat remigranten
nog contact onderhouden met Nederland, na terugkomst. Bovendien blijkt uit hoofdstuk vier dat
sommige remigranten Nederland (ook) als hun thuis zien. Ten slotte laat het vierde paragraaf van
hoofdstuk drie zien dat de mensen in de omgeving van sommige remigranten hen zien als
‘vernederlandst’, zoals bij meneer Bouazan het geval was. Ook voor meneer Yacoubi geldt dit: “Ik
heb geen Nederlands paspoort, maar ik voel mij wel Nederlander. Ik heb er 38 jaar gewoond, ik
groeide met een hele generatie mee.” Hierdoor kan men stellen dat de sociale identiteit van een
remigrant ook wordt geconstrueerd door de verbinding tussen Marokko en Nederland. Daarnaast
geven de remigranten zelf aan dat zij ‘vernederlandst’ zijn, zoals meneer Alaoui: “Ik ben Marokkaan,
maar mijn computer is Nederlands”. Echter de onvrijwillige remigranten geven niet aan dat zij
‘vernederlandst’ zijn, maar zijn ‘gewoon’ Nederlander, zoals Samira: “Ik heb maar kort in Nederland
gewoon, maar ik voel mij Nederlander. Ik voel mij geen Marokkaan. Nederland is mijn enige land,
Marokko is niet mijn land.” Ook (ongewenst verklaarde) Abdul voelt zich Nederlander, maar in
tegenstelling tot Samira voelt hij zich ook Marokkaan: “Ik wil terug naar Nederland, ik voel me meer
Nederlander dan Marokkaan. Nederland is mijn land. (..) Ik ben twee in één, ik ben Marokkaan en
Nederlander”. Abdul ziet zichzelf dus als een hybride persoon, immers hybriditeit is de aanname dat
mensen over verschillende identiteiten naast elkaar beschikken (Eriksen, 2002:153).
Mandel (1989) beschrijft in haar boek hoe Turkse remigranten uit Duitsland een gedesoriënteerd
leven leiden na terugkomst in Turkije. Ook geeft zij aan dat deze groep remigranten een soort van
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etnische groep in Turkije vormen. Er kan echter niet gesteld worden dat er een etnische MarokkaansNederlandse groep is ontstaan. Er zijn wel respondenten die andere remigranten opzoeken, maar zij
vormen geen sociale groep. Wel kan worden gesteld dat sommige remigranten wat gedesoriënteerd
zijn, wat niet geheel onbegrijpelijk is als men voor een lange periode in een ‘ander’ land heeft
gewoond of als men op onvrijwillige basis heeft moeten remigreren. Sommige vrijwillige remigranten
voelen alsof ze niet op ‘hun plek’ zijn in Nederland, keren terug naar Marokko en zitten nog steeds
niet op ‘hun plek’, zij hebben spijt van hun terugkeer, maar de stap is te groot om terug te keren. Ze
leiden een verscheurd leven. Zij die de mogelijkheid hebben om naar Nederland te gaan voor een
kort verblijf maken hier gebruik van, zoals Latif: “Ik reis veel heen en weer tussen Nederland en
Marokko. In Marokko staat mijn huis, maar in Nederland voel ik me toch meer thuis. Helemaal
teruggaan kan niet, ik heb geen paspoort. Maar ieder jaar ga ik er heen voor een maand ofzo. Een
man bij mij in de flat doet hetzelfde. Hij reist ook heen en weer, hij voelt hetzelfde. Met hem spreek ik
vooral Nederlands, we zijn allebei Nederlander.” Dit citaat laat niet alleen zien dat ‘thuis’
gedeterritorialiseerd is, maar is ook een goed voorbeeld om te laten zien hoe sterk identiteit en
‘thuisvoelen’ met elkaar verweven zijn.

Paragraaf 2 Identificatie
In deze paragraaf zal aangetoond worden op welke niveaus van het WRR raport (2007) de
remigranten zich met Marokko en Nederland identificeren. Het zal per niveau toegelicht worden, in
de volgorde van functionele identificatie, normatieve identificatie en emotionele identificatie. Echter
wil het niet zeggen dat elke respondent zich op alle drie de niveaus kan en moet identificeren.
Sommige remigranten identificeren zich alleen nog met Nederland, omdat ze AOW krijgen van de
Nederlandse staat. Ze zijn verder niet op de hoogte wat er in Nederland speelt, ze willen vooral
weten wat een bepaalde wetswijziging voor gevolgen heeft op hun uitkering. Andere respondenten,
zoals onvrijwillige remigrant Samira identificeert zich eigenlijk alleen emotioneel met Nederland. Zij
heeft wel ooit als kind een paar jaar op de basisschool gezeten in Nederland, maar dit is zo lang
geleden dat zij niet weet hoe de Nederlandse samenleving eruit ziet. Verder heeft zij wel het
Nederlandse paspoort en kan zich dus wel functioneel identificeren.

Functionele identificatie
Zoals blijkt uit het theoretisch hoofdstuk van deze thesis gaat het bij functionele identificatie om de
identificatie die mensen met een land kunnen hebben door middel van werk, uitkering, school enz.
(WRR, 2007). De meeste remigranten kunnen zich functioneel met Nederland identificeren, doordat
zij hier een lange periode hebben gewerkt en gewoond. Hierdoor hebben zij rechten opgebouwd,
zoals AOW, WAO en een aanvullend pensioen, zoals uitgelegd in hoofdstuk drie. Andere
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respondenten kunnen zich functioneel identificeren met Nederland door het bezit van het
Nederlands paspoort. Hierdoor is het voor hen mogelijk terug te gaan naar Nederland en hier
bijvoorbeeld te gaan studeren, zoals de dochter van Najib. Andere remigranten maken gebruik van
hun Nederlandse paspoort om de grens naar Europa over te kunnen, wat met een Marokkaans
paspoort niet kan. Er zijn zelfs respondenten die aangeven dat zij niet in het bezit zijn van een
Marokkaans paspoort, zij achtten het niet nodig, want de Marokkaanse nationaliteit houden ze toch
wel en het Nederlandse paspoort biedt meer mogelijkheden om grenzen over te gaan. Verder
identificeren de respondenten zich met Marokko door het betalen van belasting, of omdat zij in
Marokko werken, op school zitten of een opleiding volgen en (vanzelfsprekend) er wonen.

Normatieve identificatie
De respondenten geven aan voornamelijk aan de normen en waarden te moeten wennen nadat zij
zijn teruggekeerd (zie paragraaf drie, hoofdstuk vier). Ze moeten wennen aan de corrupte regering
en de slechte gezondheidszorg in Marokko. Wat dit betreft kunnen zij zichzelf meer vinden in de
Nederlandse organisatie van de staat en de gezondheidszorg. Wel geven sommige mensen aan
(voornamelijk de ‘innovators’) dat het moeilijk is een zaak te hebben in Nederland en hierdoor naar
Marokko zijn teruggekeerd. Andere respondenten geven aan veel moeite te hebben met de manier
van omgaan met elkaar in Marokko. Ze kunnen zich niet vinden in de manier van omgang met
vrouwen, de roddel en het onderhandelen over de prijs op de markt. Maar dit geven niet alle
respondenten aan, andere kunnen zich beter in de Marokkaanse normen en waarden vinden, zij
vinden de Nederlandse omgang met vrouwen maar niks en kunnen zich beter vinden in die van
Marokko. Ook het Marokkaanse levenstempo wordt genoemd waar sommige respondenten zich
beter in kunnen vinden, zoals Hassan: “Weet je, het is hier veel relaxter, het is minder gehaast. Je
moet hier minder en als het een dagje later komt, is het ook goed.”

Emotionele identificatie
Emotionele identificatie staat sterk in verband met normatieve identificatie. Wanneer remigranten
erg moeten wennen aan de normen in Marokko, voelen zij zich meer ‘Nederlands’ dan verwacht.
Voor de onvrijwillige remigranten geldt dat zij zich heel moeilijk kunnen aanpassen aan Marokko en
dat zij graag terug willen naar Nederland, want dat is ‘hun land’. Maar ook vrijwillige remigrant
meneer Boushiki voelt zich nog verbonden met Nederland en noemt het ‘zijn’ land: “Nederland is
mijn land, dat heb ik opgebouwd!”. Uit de theoretische onderbouwing blijkt dat emotionele
identificatie zich schuilhoudt in loyaliteit naar een land. Deze loyaliteitsgevoelens komen bij de groep
remigranten op drie verschillende manieren tot uiting. Ten eerste kan het als remigratiemotief
gelden, men is loyaal aan Marokko en keert daarom terug. Dit betreft vooral respondenten die altijd
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veel met Marokko bezig zijn geweest, tijdens het verblijf in Nederland. Zij hebben Marokko altijd als
‘hun’ land ervaren en altijd de bedoeling gehad terug te keren, zoals de respondenten die onder het
remigratiemotief ‘return of conservatism’ vallen. ‘Thuis’ is voor deze remigranten in Marokko. Ten
tweede kan men loyaal zijn naar Marokko én naar Nederland, zoals in de theoretische onderbouwing
gesteld wordt. Men ziet zich als hybride persoon, die behoort tot twee naties. Ze zijn loyaal aan
Marokko, want het is het land waar men geboren is en ze zijn loyaal aan Nederland, want dat is het
land waar men energie in gestoken heeft (zoals betaalde arbeid) en hen voor een groot deel gevormd
heeft, immers sommige remigranten hebben voor een groter deel van hun leven in Nederland
gewoond dan in Marokko. Bij sommige respondenten uit deze loyaliteit zich in de loyaliteit naar
beide koningshuizen. Zo hangt bij meneer Salhi een foto van de Marokkaanse koning naast de foto
van de Nederlandse koningin.
Ten slotte zijn sommige respondenten loyaal aan Nederland, ook al zijn zij óók Marokkaan. Zij voelen
zich niet thuis in Marokko, want zij voelen zich meer Nederlander. Dit betreft voornamelijk de groep
onvrijwillige remigranten. Dit voorbeeld laat zien hoe loyaliteit, identiteit en identificatie zich tot
elkaar verhouden.

Paragraaf 3 Hybriditeit
Uit het voorbeeld van Abdul in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk, blijkt dat sommige remigranten
zich zowel Nederlander als Marokkaan voelen. Hieruit kan men concluderen dat hij in Nederland een
Marokkaanse-Nederlander was. In Nederland hebben migranten een tweevoudige identiteit. Voor
migranten die terugkeren, begint er een derde hoofdstuk van hun leven, waarin zij weer in Marokko
wonen. De vraag is dan of men een dubbele identiteit behoudt, namelijk de Marokkaanse en de
Nederlandse of dat men misschien een drievoudige identiteit creëert, namelijk de Marokkaanse van
voor migratie, de Nederlandse en de Marokkaanse na remigratie? Immers, volgens het habitus
principe veranderen personen niet uit vrije keuze hun identiteit, maar gebeurt dit door
onderhandelingen tussen de hedendaagse context en die van het verleden (Ghorashi, 2003a).
Daarnaast wordt volgens het habitus principe identiteit als chronologisch gezien, waarin mensen nu
andere ideeën over de zelf hebben dan dertig jaar geleden (Ghorashi, 2003a). Dit kan worden
geïllustreerd aan de hand van het volgende citaat van meneer Boushiki: “Ik woonde 42 jaar in
Amsterdam, in Marokko heb ik niks. Het contact met mensen is moeilijk. Ik ben veranderd, ik ben
Marokkaan, maar met een Nederlands karakter. Ik ben Nederlander.’ Ten slotte kan er gesteld
worden dat ‘habitus’ gevormd wordt aan de hand van normatieve identificatie, aangezien de zelf
continu moet onderhandelen tussen oude en nieuwe normen en waarden in de oude en nieuwe
context. Voor de migratie had men een bepaald beeld van Nederland, (bijvoorbeeld over
omgangsvormen) welke na migratie werd bevestigd of niet. In Nederland ontwikkelde de migrant
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een nieuw beeld over Nederland, maar ook over Marokko. Zo werd in de ogen van veel
respondenten Marokko geïdealiseerd. Wanneer migranten remigreren, moeten zij in onderhandeling
tussen nieuwe normen in Marokko, oude normen in de gedachte van de remigrant over Marokko en
de nieuwe normen meegenomen uit Nederland. Zo zijn remigranten continu in onderhandeling
tussen nieuwe en oude normen en waarden uit beide landen. Wel moet hierbij worden opgemerkt
dat wanneer de transnationale mobiliteit hoog was tijdens het verblijf in Nederland, het aanpassen
minder moeite geeft. Remigranten blijven op de hoogte van de normen en waarden in Marokko en
kunnen tijdens hun verblijf in Nederland al met de (soms contradicterende) normen in
onderhandeling. Voor de onvrijwillige remigranten geldt echt dat zij continu in conflict blijven in de
onderhandelingen tussen de normen van Nederland en Marokko. Zij willen niet toegeven aan de
Marokkaanse normen en waarden en creëren een ideaalbeeld van Nederland.

Geconcludeerd kan worden dat remigranten een relatie onderhouden met Marokko en Nederland.
Deze relatie is veranderlijk en krijgt tijdens elke levensfase (voor migratie, tijdens migratie, na
remigratie) op een andere manier vorm. Hierdoor breekt er voor remigranten na terugkeer een
derde deel van hun leven aan. Remigranten hebben dus geen hybride, tweevoudige identiteit, maar
een hybride, drievoudige identiteit. Zij zijn geen ‘Marokkanen’, ‘Marokkaans-Nederlanders’ of
‘Nederlands-Marokkanen’, maar zouden correct ‘Marokkaans-Nederlandse Marokkanen’ genoemd
moeten worden, welke verwijst naar een complex leven gevormd in drie fases door twee natiestaten.
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Hoofdstuk 8 Conclusie
Bij de beantwoording van de centrale vraag: “Hoe identificeren remigranten zich met Marokko en
Nederland?” komt niet alleen het begrip ‘identificatie’ kijken. Identificatie heeft te maken met allerlei
andere belangrijke thema’s binnen de antropologie van migratie, zoals transnationalisme, thuis,
belonging en habitus.
Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de motivaties zijn achter de remigratie. In hoofdstuk
vier worden er verschillende motieven toegelicht. Vijf van deze motieven zijn de vrijwillige redenen
waarom mensen remigreren en Nederland hebben verlaten, namelijk: ‘return of failure’, ‘return of
conservatism’, ‘return of health’, ‘return of retirement’ en ‘return of innovation’ (Cassarino, 2004).
Maar ook onvrijwillige remigranten maken deel uit van deze presentatie van dit onderzoek. Hierbij
gaat het om achtergelaten kinderen en vrouwen, kinderen van remigrantenouders en
ongewenstverklaarden. Zij vallen onder de categorie ‘return of unwillingness’. Kenmerkend voor
deze laatste groep is dat zij niet Marokko idealiseren, zoals de vrijwillige remigranten voor remigratie
wel doen, maar Nederland. In Nederland voelen zij zich thuis, daar horen zij. Zij zijn Nederlander en
migrant in eigen land. Ook voor de respondenten van de groep ‘return of innovation’ (Cassarino,
2004) geldt dit laatste, zij geven aan te zijn gemigreerd naar Marokko, want zij waren ‘gewoon’
Nederlander, het had voor hen net zo goed Spanje kunnen zijn.
Deze voorbeelden laten zien hoe complex de levens kunnen zijn van een remigrant. Niet voor
iedereen blijkt Marokko het ‘thuisland’ waar men zich voelt behoren. Sommigen remigranten,
afhankelijk van het remigratiemotief, voelen zich in beide landen thuis. Daarom kan er
geconcludeerd worden dat ‘thuis’ een gedeterritorialiseerd begrip is. Thuis is, waar men zich thuis
voelt (Ghoarshi, 2003b en Hedetoft & Hjort, 2002). Daarnaast kan er worden gesteld dat
transnationale banden (Basch et al, 1994) tussen Marokko en Nederland na remigratie niet
ophouden met te bestaan. Veel remigranten blijven contacten onderhouden nadat zij zijn
teruggekeerd naar Marokko. Sommige onderhouden alleen contact met een paar familieleden,
anderen hebben nog een zeer uitgebreid netwerk in Nederland. Ook is de transnationale identiteit
aan te tonen door niveaus van identificatie, ontwikkeld door de WRR (2007). Sommige remigranten
identificeren zich alleen functioneel met Nederland, doordat zij een uitkering uit Nederland
ontvangen. Andere remigranten identificeren zich ook normatief met Nederland, zij kunnen zich
goed vinden in de Nederlandse normen en waarden. Ten slotte zijn er remigranten die zich
emotioneel identificeren met Nederland. Dit heeft vaak te maken met de normatieve identificatie.
Wanneer men zich normatief sterker met Nederland dan Marokko identificeert en in dergelijke mate
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moet aanpassen aan Marokko, voelen sommige remigranten een sterkere band met Nederland, waar
zij hun eigen identiteit beter kunnen uitdragen.
De een identificeert zich dus meer met Nederland, de ander identificeert zich logischerwijs meer met
Marokko. En andere identificeren zich met beide landen op eenzelfde manier. Zij zijn Marokkaan én
Nederlander. Emotionele identificatie krijgt vorm in loyaliteit naar een land (WRR, 2007). Een
remigrant kan terugkeren, omdat hij loyaal is aan Marokko. Een remigrant kan door onvrijwillige
remigratie loyaal zijn aan Nederland en terug willen naar Nederland. Andere remigranten geven aan
loyaal te zijn aan beide landen, zij zijn loyaal aan Marokko want daar zijn ze geboren en getogen, en
ze zijn loyaal aan Nederland want dat is het land wat hen heeft gevormd en waar zij voor een groot
deel van hun leven hebben gewoond.
Deze laatste groep voelen zich Marokkaan én Nederlander, ondanks dat zij weer terug zijn in hun
geboorteland. Nederland heeft hen voor een (groot) deel gevormd in hun identiteit en het leven na
remigratie is een derde hoofdstuk in het leven van de remigrant. Zoals in hoofdstuk zeven wordt
beschreven, kan hierbij het habitus concept van Bordieu worden toegepast (Ghoarshi, 2003a). Het
stelt dat remigranten continu aan het onderhandelen zijn tussen nieuwe en oude normen en
waarden die zij hebben meegenomen uit Marokko van voor migratie, Nederland tijdens migratie en
Marokko na terugkeer. Daarom kan er geconcludeerd worden dat remigranten geen hybride,
tweevoudige identiteit hebben, maar een hybride, drievoudige identiteit (Ghoarshi, 2003a). Wanneer
men het dus heeft over de relatie tussen remigranten en ‘hun landen’, zouden ze volgens de hybride,
benamingtheorie geen Marokkaanse-Nederlanders of Nederlandse-Marokkanen genoemd moeten
worden, maar zijn zij Marokkaans-Nederlandse Marokkanen.
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Bijlage 1 Reflectie

Lekker Marokkaans eten bij familie Oulalite, een van de vele, leuke aspecten van het veldwerk doen en die ik tijdens mijn
veldwerkperiode in Noordoost Marokko vaak heb mogen meemaken.

Ik vond het veldwerk doen echt super leuk! Ik zie mijn veldwerkperiode dan ook als een lange
vakantie waarin ik met veel verschillende mensen vrienden moest maken en hen vragen moet stellen
en deze vervolgens uitwerken. De interviews afleggen deed ik soms op het Remigranten Steunpunt
of bij de mensen thuis. Ik werd bij iedereen altijd welkom ontvangen met veel muntthee, koekjes en
andere lekkernijen. Soms werd echt alles uit de kast gehaald, zodat ik ook moest blijven eten,
logeren en ontbijten. Daardoor voelde ik mij soms wat bezwaard. Ik wilde iets van hen weten en ik
kon verder weinig bieden naast een luisterend oor. Met de mensen met wie ik wat vaker heb
afgesproken, heb ik wel eens wat tripjes gemaakt. Met de een ging ik naar de markt, met de ander
wandelde ik langs het strand, wat het veldwerk al helemaal leuk maakte.
Ik had tijdens de drie maanden genoeg te doen, maar ik heb me soms ook wel eens enorm verveelt.
Doordat de groep remigranten geen sociale groep vormen, in de zin dat zij elkaar ontmoeten, kon ik
nooit echt naar een plek waar ik kon observeren. Wel ben ik vaak op het steunpunt geweest, waar op
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dinsdag een remigrantenspreekuur werd gehouden. Tijdens deze spreekuren heb ik vaak interviews
kunnen houden en ben ik door de steunpunters bij verschillende remigranten geïntroduceerd om er
vervolgens een afspraak mee te maken. Maar iedere dag een interview lukte mij niet om te regelen.
Wanneer ik dan wel een interview had, was ik er wel zeker een dag mee bezig, inclusief het reizen.
Het interviewen beviel mij goed. Ik had geen standaard vragenlijst die ik afwerkte, maar heb alleen
gebruik gemaakt van een topiclijst met steekwoorden. Vaak hoefde ik maar weinig vragen te stellen,
want de informanten begonnen zelf vaak hele verhalen die goed bij mijn onderzoek paste. Over hun
problemen, over hun leven in Nederland, over hun leven van voor de emigratie, over hun leven nu en
over Nederland nu. Met een kleine sturing van mij vertelden zij zo hun levensverhaal. Ze hadden
vaak overal een mening over en kwamen soms met de prachtigste uitspraken (“ik ben Marokkaan,
maar mijn computer is Nederlands”). In sommige gevallen voelde ik mij in dit soort situaties wel een
soort van psycholoog. Sommige vertelden zo veel persoonlijke dingen! Daarnaast wisten mensen
maar weinig over mij, want ze vroegen er gewoonweg niet naar.
De meeste interviews heb ik zonder recorder opgenomen, want sommige mensen wilde het niet en
vaak waren de informanten al wat achterdochtig, waardoor ik het niet durfde te vragen. Tijdens de
interviews schreef ik meestal steekwoorden van zinnen op, en soms hele zinnen. Naderhand werkte
ik mijn aantekeningen zo snel mogelijk uit op mijn laptop, zodat de citaten nog vers in mijn geheugen
lagen. Ik ben achteraf dan ook erg blij dat ik voor mijn veldwerk een laptop heb gekocht. Ik heb in
totaal drie keer gebruik gemaakt van mijn mp3 speler om interviews op te nemen, ik vond het wel
fijner dan zonder, want ik kon de geïnterviewde beter aankijken en directer vragen stellen, zonder te
wachten totdat ik het had opgeschreven.
Ik heb voornamelijk informanten gesproken die redelijk goed Nederlands spraken. Ik heb maar één
keer een interview afgenomen waarin de zoon, die op vakantie was in Marokko, voor mij heeft
getolkt. Dit was niet heel handig, want op een gegeven moment hoorde ik alleen hem nog praten en
zei zijn vader niets meer. Dit betekent dus wel dat ik alleen weet hoe remigranten die Nederlands
spreken zich identificeren. Er was wel een vrouw die kon en wilde tolken voor mij, maar zij is ook
lerares en had dus maar weinig tijd, hierdoor werd ik verplicht een afspraak te maken wanneer zij,
mijn informant en ik tijd hiervoor hadden. Terwijl ook veel interviews redelijk toevallig gingen; ik
belde de mensen op, en ze konden meteen en wilden ook graag meteen afspreken.
Een minpunt aan het veldwerk, vind ik het alleen zijn. Ik kon met niemand samen vervelen en
daarnaast had ik niemand om mijn werk mee te vergelijken of het erover te hebben. Daarnaast is
Marokko geen land om als vrouw ’s avonds alleen over straat te gaan, dus had ik ’s avonds niet altijd
iets te doen. Gelukkig hadden de steunpunters ook niet altijd iets te doen en heb ik vaak met hen
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kunnen afspreken zodat ik niet iedere avond alleen zat. Als ik nog een keer onderzoek ga doen, wil ik
toch wel graag met iemand op die plek zijn. En dan niet alleen voor de emotionele steun, maar ook
voor het onderzoek. Zo was Marthe (mede antropologie student) een keer bij mij op bezoek en
doordat wij Nederlands spraken met elkaar op straat, kwamen de informanten gewoon op je af
omdat zij Nederlands hoorden. Hier heb ik drie informanten aan over gehouden.
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Bijlage 2 Samenvatting in het Engels

This thesis is about the identification of return migrants, who returned back from the Netherlands to
Morocco, their country of origin. The central question is “How do return migrants identify with
Morocco and the Netherlands?” The first part gives a theoretical framework about the different
aspects that are involved with return migration. It gives an explanation over why people return back
to their country. Return migrants are people who return to their country of origin, in this case to
Morocco. The literature (Cassarino, 2004) gives six explanations; ‘return of failure’, ‘return of
conservatism’, ‘return of innovation’, ‘return of health’, ‘return of retirement’ and ‘return of
unwillingness’. So it is about voluntary return migrants, those people who choose to return. And
about involuntary return migrants, like unwanted offenders or children who are left behind by their
fathers.
The thesis is not only about why people return to their country of origin, it also connects different
concepts, such as ‘transnationalism’, ‘home’, ‘belonging’, and ‘identity’. Identity is being understood
as a (social) identity that can change over time and is never fixed or a given entity (Chryssochoou,
2004 en Ghorashi, 2003a). Return migrants can be seen as transmigrants, where they can identify
their selves with more than one country and it is possible that return migrants only identify with their
host country (Basch et al, 1994). That’s why ‘home’ is a deterritorialized concept, because ‘home’ is
the place where people feel they belong (Ghorashi, 2003b) and where they being a member of a
social group (Chryssochoou, 2004). Identification is possible on three levels; functional, normative,
and emotional. The latter is about feeling home in a country, and being loyal to it (WRR, 2007).
In the second part the research data is being presented. It shows how a transnational relation is
being kept with the Netherlands after return to Morocco. Most return migrants still have family in
the Netherlands, where they keep in touch with by modern communication forms, like skype and email. Moreover some return migrants still have a large network in the Netherlands, with old
colleagues, friends, and old neighbors with a Moroccan or Dutch background. There a even return
migrants who watch the Dutch news, and other current affairs programmes. Theorists put that when
the transnational mobility (the movement from country of origin to country of residence) is high,
return migrants have less problems with adapting in the country of origin (Gmelch, 1980). This can be
underpinned by the data of the research. Return migrants who went often for a visit to Morocco
during their stay in the Netherlands, have less trouble with becoming used to Morocco, because they
still have a network in Morocco, and they just know how Morocco is like.
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Some return migrants found difficulties with being accepted by the people in their Moroccan
environment. They are being seen as rich (even though they are not) or as a betrayer. One man even
felt discriminated by his neighbors, he was being laughed at and called ‘Hollander’ (Dutchman!). He
devotes this discrimination because his neighbors are just jealous. The involuntary return migrants
also find difficulties; they are not being accepted because they committed a criminal offence, or
because they cannot write Arabic or speak Berber, in the case of young left behinds.
Feeling home has a lot to do with the acceptance of the people in their environment (Hedetoft &
Hjort, 2002). Some return migrants do not feel at home in Morocco, because they feel they belong in
the Netherlands. Others experienced ‘feelings of uprootedness’ (Ghorashi, 2003a) in the
Netherlands, and therefore went back to Morocco. Those feelings are being formed by
discrimination, and ‘othering’ in the Netherlands, not remarkably with the upcoming of an anti-islam
political movement last years.
The last empirical chapter has as subject identity. It shows how the transnational identity of return
migrants is being formed and how return migrants identify their selves with Morocco and the
Netherlands. Some only identify on functional level with the Netherlands because they receive
remittance or pension from the Dutch state, and identify with Morocco because they pay taxes.
Other identify also on normative level with the Netherlands, because they understand how social
values work. And others also or only identify with the Netherlands on emotional level (WRR, 2007).
Involuntary migrants identify mostly with the Netherlands, other return migrants identify only with
Morocco, like the ‘return of failures’ (Cassarino, 2004). Another group identifies there selves with
both countries in the same amount (WRR, 2007).
Return migration can be seen as a third chapter in the lives of migrants. The first chapter is the part
of their lives before migration, the second chapter is their life in the Netherlands, and the third
chapter is their life after return. During their life, their identity has changed, because they always
have to negotiate different values, their own and those of their environment, like the habitus
principal of Bordieu puts it (Ghorashi, 2003a). Therefore return migrants have a hybrid, triple identity
(Ghorashi, 2003a). They have to be called Moroccan-Dutch Moroccans.
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