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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt de masterscriptie ‘Marokkaanse Nederlanders en hun geefgedrag aan het land van 
herkomst; verschillen in gender en generatie’. Dit werk vormt de afronding van de masterspecialisatie 
“Globalisation, Migration and Development”, onderdeel van de opleiding Sociale Geografie binnen de 
faculteit Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. De keuze en interesse 
voor dit onderwerp is als volgt tot stand gekomen.  

Ik heb in de periode augustus 2009 tot en met januari 2010 stage gelopen bij de het Marokko 
Fonds in Amsterdam. Dit is een migrantenorganisatie die zich enerzijds bezig houdt met het opzetten 
van kleinschalige en duurzame ontwikkelingsprojecten in Marokko en anderzijds bewustwording 
probeert te creëren over ontwikkelingssamenwerking, zowel onder Marokkaanse migranten als onder 
overige Nederlanders. In deze periode heb ik als voornaamste taak gekregen, het opzetten van een 
rondetafelconferentie over remittances van Marokkaanse Nederlanders naar familie en andere 
verwanten in Marokko. De conferentie “Marokko & remittances: kansen voor ontwikkeling” vond 
plaats op 25 november 2009 in De Balie in Amsterdam en stelde de positieve bijdrage aan de 
ontwikkeling van Marokko door Marokkanen in Nederland centraal. Afgevaardigden van overheden, 
banken, migrantenorganisaties, NGO´s, academische instellingen maar ook particulieren en natuurlijk 
migranten zelf hebben bijgedragen aan deze vruchtbare en leerzame bijeenkomst. De dag bestond uit 
een aantal lezingen en een drietal rondetafeldiscussies over uiteenlopende aspecten van filantropisch 
gedrag van Marokkaanse Nederlanders. De drie thema’s die aan bod kwamen waren: “Remittances & 
microkrediet”, “Makkelijker geld sturen én ontvangen” en “Nieuwe generatie Marokkanen & 
ontwikkelingspotentieel van remittances”. 

Voornamelijk de derde en laatste rondetafelsdiscussie gold voor mij als belangrijke inspiratie 
en tevens input voor dit afstudeeronderzoek. In de discussie werden vragen behandeld als: Wat voor 
manieren zijn denkbaar om meer bewustzijn te creëren over het ontwikkelingspotentieel van 
remittances onder nieuwe generaties Marokkaanse Nederlanders? Is het reëel om van nieuwe 
generaties Marokkanen te verwachten dat ze geld terugsturen naar familie en vrienden in Marokko 
zoals hun (groot)ouders veelal doen? Welke veranderingen ten aanzien van remittances zijn denkbaar 
in de toekomst en hoe kan daarop worden ingespeeld? Als vervolg op deze levendige discussie, heb ik 
de keuze gemaakt om ook mijn afstudeeronderzoek binnen deze thematiek te zoeken. 

In de zoektocht naar de geschikte afbakening van deze toch omvangrijke thematiek voor mijn 
scriptie, viel mijn oog op een artikel van Marokko en migratiespecialist Hein de Haas. In het artikel 
“Cherishing the goose with the golden eggs” gaat hij onder andere in op de veranderende 
transnationale betrokkenheid van eerste en nieuwere generaties Marokkaanse migratie. Ik werd 
geboeid door de verschillende kijk op ontwikkeling in Marokko van eerste generatie gastarbeiders en 
tweede en nieuwere generaties Marokkaanse Nederlanders die een totaal andere achtergrond en 
maatschappelijke vorming kennen. 

Daarnaast ben ik tijdens mijn stageperiode gefascineerd geraakt door het land Marokko en 
haar uitgebreide internationale diaspora. De overheersende negatieve beeldvorming rondom de 
Marokkanen in Nederland zat mij dwars en ik wilde nu ook eens de positieve kant van het 
Marokkaanse migratieverhaal belichten. Onderzoek doen naar de bijdrage die Marokkaanse 
Nederlanders leveren aan ontwikkeling in het land van herkomst, was voor mij een manier om dit te 
doen. Helaas heb ik door de nodige tijdsdruk voor het afronden van mijn studie, nog niet de kans 
gezien om een bezoek te brengen aan Marokko. Na het voltooien van mijn studie Sociale Geografie zal 
deze wens echter snel in vervulling gaan. 

De zes maanden tijd ik heb besteed aan dit onderzoek en de voorafgaande stageperiode, 
worden door mij gezien als een zeer leerzame periode en ik hoop dat u als lezer genoeg voldoening 
haalt uit het lezen van deze scriptie. 
 
 
Nijmegen, 18082010
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Samenvatting 
 
Marokko is een emigratieland bij uitstek. Het totaal aantal Marokkanen woonachtig buiten Marokko 
wordt geschat op 3 miljoen. Omdat veel van deze migratie als illegale migratie wordt beschouwd, zijn 
exacte getallen moeilijk vast te stellen. Deze toestroom van Marokkaanse migranten is niet lineair 
verlopen en verschillende generaties zagen uiteenlopende motieven om naar Europa te migreren.  

De grote vraag naar goedkope en laagopgeleide arbeidskrachten vanuit WestEuropese landen 
in combinatie met een actief emigratiebeleid van de Marokkaanse staat, zorgden vanaf de jaren ’60 
voor een grote toestroom van Marokkaanse gastarbeiders naar Europa. Toen later steeds meer bleek 
dat deze migratie meer van permanente dan van tijdelijke aard was, werden economische motieven als 
dominante reden tot migratie vervangen door gezinshereniging. Vanaf de jaren ’80 droeg ook het 
proces van gezinsvorming bij aan de continue stroom van Marokkaanse migranten richting West
Europese landen als Frankrijk, België, Duitsland en Nederland. Tegenwoordig zie je steeds meer 
hoogopgeleide Marokkaanse migranten die voor studie, dan wel werk het vaderland verlaten. Deze 
diversificatie van migratiestromen per generatie heeft gezorgd voor een veelzijdige en dynamische 
populatie Marokkaanse migranten die niet meer is weg te denken uit veel WestEuropese 
samenlevingen, zo ook niet uit de Nederlandse.  

In 2009 woonden er volgens cijfers van het CBS officieel 341.528 Marokkanen in Nederland. 
Voorheen bestond de Marokkaanse populatie in Nederland nog voornamelijk uit eerste generatie 
Marokkaanse migranten, maar sinds 2008 is de populatie buiten Marokko geboren migranten de 
eerste generatie voorbijgestreefd. De prognose is dat deze groei van de tweede en nieuwere generaties 
doorzet en dat de populatie Marokkaanse Nederlanders in 2020 en 2050 respectievelijk 500.000 en 
600.000 mensen telt. 

 
De transnationale relaties die Marokkaanse migranten koesteren met familie, vrienden en andere 
achtergebleven verwanten zijn over het algemeen zeer hecht gebleven. Deze sterke banden uiten zich 
onder meer in de overmakingen van geld en goederen die jaarlijks vanuit Europa terugvloeien naar 
dorpen en steden in het Rif en Atlasgebergte, waar het merendeel van de Marokkanen woonachtig in 
WestEuropa vandaan komt. Veel Marokkaanse migranten steunen met het geld dat ze hier verdienen, 
vrienden en familie die vaak vanuit een zwakke sociaaleconomische positie moeite hebben om rond te 
komen. Opgeteld vormen deze geldovermakingen enorme bedragen, ongeveer 4 miljard per jaar. In 
eerder verrichtte onderzoeken is aangetoond dat deze overmakingen naar Marokko op verschillende 
schaalniveaus – nationaal, regionaal, lokaal en op individueel niveau – wel degelijk bijdragen aan 
sociaaleconomische ontwikkeling. 
 De vraag is echter of deze kapitaalstroom intact blijft en niet afneemt naarmate Marokkaanse 
migranten langer woonachtig zijn in Europa? De tweede, en inmiddels ook de derde, generatie 
migranten worden immers in Nederland geboren en getogen en een deel daarvan zal zich meer thuis 
voelen in de Nederlandse maatschappij. Valt te verwachten dat zij minder gehecht blijven aan het land 
van herkomst en dat sociale relaties met verwanten in Marokko vervagen? Of blijken transnationale 
relaties met het land van herkomst sterker te zijn dan verwacht zodat geldstromen richting Marokko 
niet drastisch zullen afnemen in de nabije toekomst? Of kan het zo zijn dat buiten Marokko geboren 
migranten de behoefte hebben om op een andere manier uiting te geven aan hun transnationale 
betrokkenheid met het vaderland door op een alternatieve wijze bij te dragen aan ontwikkeling in 
Marokko? 

In dit onderzoek is daarom gekeken naar verschillen in het geefgedrag aan het land van 
herkomst tussen eerste en tweede generatie Marokkaanse migranten woonachtig in Nederland. Naast 
verschillen in generatie, is er ook gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen. Traditioneel 
zijn het voornamelijk Marokkaanse mannen die geld sturen naar Marokko. Het vooronderzoek bood 
echter aanwijzingen dat deze gendergerelateerde rolverdelingen wel eens zouden kunnen veranderen 
naarmate Marokkaanse vrouwen meer participeren in de Nederlandse maatschappij. 
 Conform de beschikbare data is er gekeken naar een aantal aspecten van het geefgedrag van 
mannelijke en vrouwelijke; eerste en tweede generatie Marokkaanse Nederlanders. Zo is gekeken of 
migranten überhaupt geven aan Marokko, hoeveel ze geven, aan wie ze geven, waaraan de giften 
worden besteed en waarom ze geven, dan wel niet geven aan het land van herkomst?  
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De studie naar eventuele verschillen in het geefgedrag van diverse groepen Marokkaanse 
Nederlanders, is in dit onderzoek gedaan door middel van zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve 
onderzoeksmethode. Met behulp van data uit het onderzoek ‘Geven in Nederland 2009’ met een 
sample van 160 Marokkaanse respondenten, zijn op basis van een grote onderzoekspopulatie 
uitspraken gedaan over het geefgedrag van de relevante groepen Marokkaanse migranten. Om dieper 
in te gaan op onderliggende motieven en waardepatronen die ten grondslag liggen aan dit geefgedrag, 
is ook een meer kwalitatieve onderzoeksmethode toegepast. Deze kwalitatieve gegevens zijn 
verzameld aan de hand van vier semigestructureerde interviews met Marokkaanse Nederlanders. Van 
elke onderzoeksgroep, eerste en tweede generatie; mannelijke en vrouwelijke migranten, is dus één 
respondent onderworpen aan een kwalitatief interview. Daarmee kan de gehanteerde kwalitatieve 
onderzoekspopulatie bij verre niet als een representatieve sample van de totale populatie 
Marokkaanse Nederlanders worden beschouwd. Naast de gesprekken met Marokkaanse Nederlanders, 
zijn een vijftal Marokko en migratieexperts ondervraagd ter verdere afbakening van dit onderzoek. 
 
De kwantitatieve analyse resulteert wel degelijk een aantal duidelijke gendergerelateerde verschillen. 
Zo blijkt dat vrouwelijke Marokkaanse migranten beduidend minder vaak geld en goederen naar 
Marokko sturen dan dat mannelijke Marokkaanse migranten dat doen. Op basis van de gebruikte 
kwantitatieve data kan geconcludeerd worden dat het sturen van geld en goederen naar het land van 
herkomst altijd nog vaker gedaan wordt door mannen dan door vrouwen. De vrouwen die wel 
aangeven een bijdrage aan Marokko te leveren, geven daarentegen gemiddeld wel ongeveer evenveel 
als mannen, terwijl ze gemiddeld beduidend minder inkomen genieten dan de mannelijke 
respondenten. Deze verschillen tussen mannen en vrouwen komen niet tot uiting in de kwalitatieve 
analyse, alle respondenten geven aan dat zij regelmatig een bijdrage leveren aan het levensonderhoud 
van mensen in het land van herkomst. 
    
Van eenduidige verschillen in het geefgedrag aan Marokko tussen eerste en tweede generatie 
migranten, kan op basis van de kwantitatieve data niet worden gesproken. Er is geen sprake van een 
beduidend lagere bijdrage aan Marokko van de in Nederland geboren migranten ten op zichten van de 
in Marokko geboren migranten. De eerste generatie migranten geven minder vaak, maar gemiddeld 
meer aan Marokko. Wanneer gevraagd wordt naar wie de respondenten geld dan wel goederen 
overmaken, dan blijkt dat hun geefgedrag primair gericht is op familie. Wel is de focus van het 
geefgedrag op familie onder eerste generatie migranten nog sterker dan onder de in Nederland 
geboren en getogen respondenten. Of hun geefgedrag bestemd is voor de regio van herkomst of voor 
andere delen van Marokko, is voor respondenten van zowel de eerste als de tweede generatie minder 
relevant.  
 Op basis van de gesprekken met Marokkaanse Nederlanders kan tevens niet gesproken worden 
van duidelijke integenerationele verschillen in de besteding van het geld dat zij naar Marokko sturen. 
Ze geven allen aan voornamelijk te geven voor de besteding aan basisbehoeften en daarbij genieten de 
thema´s gezondheidszorg en onderwijs een duidelijke voorkeur. De kwantitatieve analyse laat 
daarentegen wel een lichte behoefte van de tweede generatie zien om naast het geven voor 
basisbehoeften, te geven voor de besteding aan sociale behoeften zoals luxeartikelen en kleding. 

Verder valt op dat noch uit de kwantitatieve, noch uit de kwalitatieve analyse blijkt dat de 
tweede generatie in toenemende mate ondernemend bezig is in Marokko. De kwalitatieve gesprekken 
tonen wel een ondernemende interesse aan, maar de respondenten zeggen weerhouden te worden 
door een gebrek aan tijd en vertrouwen in een rendabele investering in Marokko. Op basis van de data
analyse kan niet gesproken worden van een zogenaamde ‘class of immigrant transnational 
entrepreneurs ’.  
 
Nu is de vraag of deze verschillen aanleiding vormen om te kunnen concluderen dat Marokkaanse 
migranten van de eerste generatie een andere transnationale betrokkenheid ervaren dan die van de 
tweede generatie. Alhoewel vooronderzoek een aantal duidelijke aanwijzigen geeft die wijzen op een 
andere vorm van betrokkenheid, worden deze bevindingen niet op alle fronten aangetoond aan de 
hand van de kwantitatieve en kwalitatieve dataanalyse. Dit onderzoek komt met twee mogelijke 
verklaringen voor deze discrepantie, de eerste van methodische, de tweede van meer inhoudelijke 
aard. Ten eerste vormen de vier ondervraagde Marokkaanse Nederlanders wellicht een te kleine 
kwalitatieve onderzoeksgroep om een duidelijke lijn te ontdekken in de mate van transnationale 
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betrokkenheid en daaruit voortkomend geefgedrag van de eerste en de tweede generatie. Ten tweede 
kan de tweeslachtigheid van de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten verklaard worden door de 
constatering dat er simpelweg niet gesproken kan worden van een duidelijke eenduidige en lineaire 
trend in het geefgedrag van Marokkaanse migranten woonachtig in Nederland. Elke migrant, ongeacht 
van welke generatie of gender, voelt zich op zijn eigen wijze betrokken bij het land van herkomst en 
maakt op basis van deze gevoelens zelf de keuze hoe hier een gepaste invulling aan te geven. 
Bovendien is gebleken dat het lastig is om de in Nederland geboren migrantenpopulatie te vergelijken 
met de groep in Marokko opgegroeide migranten. Waar de eerste generatie veel meer als een 
eenduidige groep gezien kan worden met een vergelijkbare sterke familiaire band met Marokko, laat 
de tweede generatie een veel meer divers patroon zien met een versplinterde invulling van hun 
transnationale betrokkenheid en bijhorend geefgedrag.   
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1. Onderzoeksvoorstel 
 
1.1 Projectkader 
De Marokkaanse bevolking woonachtig buiten Marokko wordt geschat op zo’n drie miljoen, dat komt 
neer op zo’n 10% van haar totale bevolking (Obdeijn e.a. 2002, p. 211). Deze migratiestromen kwamen 
op gang in de jaren ’60 en ‘70 toen landen in WestEuropa behoefte hadden aan goedkope arbeid om 
hun economieën verder te doen groeien. Waar het in eerste instantie de bedoeling was om deze 
arbeidsmigranten op tijdelijke basis naar Europa te halen, zijn veel van deze migranten gebleven om 
zich hier definitief te vestigen. Voornamelijk mannelijke Marokkaanse migranten lieten hun gezin 
overkomen uit Marokko, de zogenaamde gezinshereniging, en mannen die nog geen gezin hadden 
trouwden met een Marokkaanse om die vervolgens ook mee naar Europa te nemen, de zogenaamde 
gezinsvorming (Obdeijn e.a. 2002, p. 215). Met uitzondering van een afname van de migratiestroom 
van Marokkanen veroorzaakt door het ‘sluiten’ van Europese grenzen in de jaren ’70, wordt de 
Marokkaanse diaspora woonachtig in landen als Frankrijk, Duitsland, België en ook Nederland tot op 
de dag van vandaag al maar groter. Het is uitgegroeid tot een bevolkingsgroep en tevens een culturele 
entiteit, die inmiddels niet meer weg te denken is uit WestEuropese maatschappijen. 
 Ondanks dat zij in groten getale de Méditerranée zijn overgestoken, hebben Marokkaanse 
migranten altijd een sterke band met het vaderland onderhouden. De transnationale relaties met 
familie, vrienden en andere achtergebleven verwanten zijn over het algemeen zeer hecht gebleven (De 
Mas, pers. comm. 23032010). Deze sterke banden uiten zich onder meer in de overmakingen van 
geld en goederen die jaarlijks vanuit Europa terugvloeien naar dorpen en steden in het Rif en 
Atlasgebergte, waar het merendeel van de Marokkanen in WestEuropa vandaan komt (de Haas, 
2007a, p. 4). Veel Marokkaanse migranten steunen met het geld dat ze hier verdienen, vrienden en 
familie die vanuit een zwakke sociaaleconomische positie moeite hebben om rond te komen. Meerdere 
keren per jaar worden vaak kleine bedragen opgestuurd naar Marokko of geld wordt tijdens de 
zomervakantie mee naar Marokko genomen. Tezamen vormen deze geldovermakingen enorme 
bedragen, zo’n 4 miljard euro per jaar (Barendse e.a. 2006, p. 35). Kijkende naar de betalingsbalans 
van Marokko, valt op dat de stroom aan remittances zelfs een grotere inkomstenpost vormt dan 
bijvoorbeeld inkomsten uit toerisme of buitenlandse investeringen. En als je het vergelijkt met andere 
landen in de wereld, dan zie je dat Marokkaanse migranten, na Mexicaanse, Indiase en Filippijnse 
migranten, jaarlijks het grootste bedrag aan remittances overmaken naar het land van herkomst (de 
Haas, 2007a, p. 5). Marokko is voor een groot deel afhankelijk van dit gulle geefgedrag van haar 
diaspora. 
 Maar kun je verwachten dat deze stroom geld intact blijft en niet afneemt naarmate 
Marokkaanse migranten langer woonachtig zijn in Europa? De tweede, en inmiddels ook de derde, 
generatie migranten worden immers in Nederland geboren en getogen en een deel daarvan zal zich 
meer thuis voelen in de Nederlandse maatschappij. Betekend dit dan dat zij minder gehecht blijven aan 
het land van herkomst en dat sociale relaties met verwanten die zijn achtergebleven vervagen? Deze 
vraag wordt ook gesteld door Stark en Lucas: 
 

“The question arises: what would enforce compliance with the terms of the contract, especially 
after the migrant has obtained employment at the place of destination and is generating 
income?...If altruism declines over time, the contract weakens and remittances should decrease 
with time spent at the place of destination.” 

       (Stark & Lucas 1988, p. 469) 
 
Of blijven transnationale relaties met het land van herkomst hecht zodat geldstromen richting 
Marokko niet drastisch zullen afnemen in de nabije toekomst? Het feit dat Marokkaanse migranten 
blijven geven aan vrienden en familie en Marokko, duidt erop dat de sterkte en duurzaamheid van 
transnationale banden met het land van herkomst vaak worden onderschat (de Haas en Plug, 2006, p. 
626). 
 
1.2 Migratie en Ontwikkeling 
Migranten kunnen op verschillende manieren veel voor hun herkomstland betekenen. Een van die 
manieren waarop zij bijdragen aan de ontwikkeling van het land van herkomst, is door het sturen van 
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zogenaamde remittances. Dit zijn geld en goederentransacties die migranten vanuit voornamelijk 
Westerse landen overmaken naar vrienden en familie die hebben gekozen, of gedwongen zijn, om 
achter te blijven (Barendse e.a. 2006, p. 21). Op deze manier leveren zij een bijdrage aan het ‘overleven’ 
en verbeteren van de leefomstandigheden van achterblijvers. Er bestaat echter minder 
overeenstemming of deze overmakingen ook daadwerkelijk bijdragen aan duurzaam 
sociaaleconomische ontwikkeling in gebieden van herkomst (de Haas, 2004, p. 2). In de relevante 
wetenschappelijke literatuur debatteren optimisten en pessimisten hevig over de impact van 
arbeidsmigratie op ontwikkeling in het herkomstland. Daarbij ziet de eerste groep migratie als een 
geschikt middel om economische groei in gang te zetten, terwijl de tweede groep meer de nadruk legt 
op negatieve gevolgen van migratie zoals het wegtrekken van jonge, talentvolle en ondernemende 
migranten die de toekomst van het land vormen (de Haas, 2004, p. 2). De Haas stelt dat een nuance 
tussen deze twee extremen op zijn plaats is en dat migratie voor verschillende landen en regio’s nu 
eenmaal uiteenlopende en gelijktijdig optredende effecten kan hebben. 
 
1.3 Maatschappelijke relevantie 
De bedragen die Marokkaanse migranten jaarlijks overmaken naar vrienden en familie in Marokko zijn 
enorm. Het totale bedrag dat Marokko jaarlijks ontvangt aan remittances is zelfs groter dan het totale 
bedrag aan buitenlandse investeringen en ontwikkelingshulp tezamen (de Haas, 2007a, p. 5). Veel 
Marokkanen kunnen dankzij geldovermakingen uit landen als Frankrijk, Spanje en Nederland maar net 
rondkomen. Als deze inkomsten in de nabije toekomst weg zouden vallen of sterk zouden dalen, dan 
zouden veel Marokkanen sterk in inkomen achteruit gaan (de Haas, 2007, p. 10). In dit onderzoek 
wordt gekeken naar verschillen in het geefgedrag van de eerste en tweede generatie Marokkaanse 
migranten in Nederland. Wellicht zullen de sociale relaties en banden die tweede generatie 
Marokkanen hebben met het land van herkomst, aan verandering onderhevig zijn of zelfs verzwakken 
(Sana, 2005, p. 241). Het is dus voor de toekomst van Marokko erg relevant om inzicht te krijgen in 
eventueel veranderende loyaliteiten, omdat dit consequenties kan hebben voor de geldstromen die 
vanuit Nederland en andere Europese landen naar Marokko vloeien. Zodra hier meer studie naar 
gedaan wordt, kunnen beleidsmakers aan beide kanten van de geldovermaking, hier beleid op 
afstemmen.  

Er zijn ook externe factoren die een rol spelen in het vraagstuk rondom geefgedrag van 
Marokkanen, zoals de Marokkaanse staat. Ook de Marokkaanse regering ziet in dat de stroom aan 
geldovermakingen een essentiële bron van inkomsten vormen voor de Marokkaanse bevolking en zal 
er alles aan doen om deze geldstromen in stand te houden (de Mas, pers. comm. 23032010). Ook 
voor hen zal onderzoek naar veranderende relaties tussen migranten en hun verwanten in Marokko, 
een bruikbare bron van informatie vormen.  

Daarnaast wordt gekeken of de tweede generatie op een andere manier bijdraagt aan 
ontwikkeling in Marokko dan dat de eerste generatie dat over het algemeen doet. Mocht er onder 
tweede generatie migranten sprake zijn van meer interesse voor meer structurele vormen van 
armoedebestrijding, dan dit het geval is bij de eerste generatie die kort door de bocht geformuleerd 
tijdens de vakantie met een zak geld naar Marokko gaat, dan kan dit voor migranten en 
ontwikkelingsorganisaties zeer nuttige informatie zijn om hun beleid effectiever te maken. 
 
1.4 Wetenschappelijke relevantie 
Het belang van de diaspora in de ontwikkeling van het land van herkomst wordt binnen de literatuur 
als steeds belangrijker gezien. Het onderwerp remittances, één van de economische aspecten van de 
rol die migranten spelen in de ontwikkeling van het vaderland, is dan ook een erg populair thema 
binnen de ontwikkelingsstudies. Er wordt veel geschreven over onder andere het grote 
ontwikkelingspotentieel van remittances, hoe afhankelijk regio’s van herkomst kunnen worden van 
remittances naarmate er meer geld terug gestuurd wordt en hoe transactiekosten kunnen worden 
verlaagd zodat het voor migranten goedkoper en makkelijker wordt om geld over te maken.  

Bij het geefgedrag van migranten heb je te maken met twee of meerdere partijen. Naast een 
verzender heb je te maken met een ontvanger en meestal ook nog met een tussenliggende partij die 
ervoor moet zorgen dat het geld op de juiste plek terecht komt (Barendse, 2006, p. 24). Na een 
uitgebreide literatuurstudie is gebleken dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de verzendende en 
tussenliggende actoren, dan dat er wordt gekeken naar de plek waar het geld terecht komt. Zo is er niet 
heel veel bekend over wie het geld nu precies ontvangt en waaraan het geld wordt besteed? Deze 
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scheve verhouding in kennis over de verzendende en ontvangende kant heeft zeer waarschijnlijk te 
maken met het feit dat onderzoek ter plekke in Marokko meer tijd, geld en moeite kost dan een studie 
naar Marokkaanse migranten in Nederland. Helaas zijn dit ook de redenen die mij hebben doen 
beslissen geen onderzoek in Marokko zelf te verrichten 

Alhoewel de verzenders van remittances aan veel studies zijn onderworpen, is er echter nog 
niet voldoende gekeken naar de rol van intergenerationele verschillen op het geefgedrag van 
migranten woonachtig in Nederland. De werkgroep filantropische studies aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam en met name onderzoekster Christine Carabain, brengt in haar onderzoek ‘Etnische 
filantropie in Nederland’ (2008) het geefgedrag van migranten woonachtig in Nederland in kaart. 
Daarbij besteed zij aandacht aan verschillende vormen van geefgedrag, waaronder het geven aan 
goede doelen, het verrichten van vrijwilligerswerk en het sturen van geld en goederen aan het land van 
herkomst. Echter ligt de nadruk in dit onderzoek niet op de verschillen in geefgedrag tussen de eerste 
generatie en de tweede generatie en de mannelijke en vrouwelijke migranten, maar meer op de 
verschillen tussen de migrantengroepen zelf (Surinamers, Turken, Marokkanen etc.). Omdat tweede 
generatie Marokkaanse migranten, geboren in Nederland, waarschijnlijk enerzijds anders tegen de 
Nederlandse maatschappij aankijken en anderzijds andere gevoelens jegens het vaderland koesteren 
dan de eerste generatie, kun je verwachten dat dit invloed heeft op hun geefgedrag en de motieven om 
wel of niet te geven aan Marokko (Ait Moha, pers. comm. 11032010). 
 
1.5 Vraagstelling 
 
1.5.1 Doelstelling 
Inzicht krijgen in veranderende transnationale relaties die (1) eerste en tweede generatie en (2) 
mannelijke en vrouwelijke Marokkaanse migranten woonachtig in Nederland hebben met het land van 
herkomst en kijken of dit invloed heeft op hun wil en motieven om te geven aan Marokko. 
 
1.5.2 Hoofdvraag 
Hoe verschilt het geefgedrag van Marokkaanse migranten in Nederland kijkende naar enerzijds de 
eerste en tweede generatie en anderzijds naar mannen en vrouwen?  
 
1.5.3 Deelvragen 

� In hoeverre verschillen de eerste en tweede generatie Marokkaanse migranten woonachtig in 
Nederland in hun transnationale betrokkenheid bij het land van herkomst? 

� Hoe verschilt het geefgedrag van eerste en tweede generatie Marokkaanse Nederlanders? 
� Hoe verschilt het geefgedrag van mannelijke en vrouwelijke Marokkaanse Nederlanders? 

 
1.6 Conceptueel model  
In figuur 1.1 is de centrale thematiek van dit onderzoek grafisch weergegeven. Uiteraard is enige uitleg 
bij dit schema vereist. Het overkoepelende concept is transnationalisme. Transnationalisme staat voor 
het geheel van grensoverschrijdende sociale betrekkingen tussen herkomst en gastlanden van 
migranten (Snel e.a. 2004, p. 76). In de studie ‘Voorbij landsgrenzen. Transnationale betrokkenheid als 
belemmering voor integratie?’ (Snel e.a. 2004) wordt ook onderzoek gedaan naar deze transnationale 
betrokkenheid van migranten en daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen transnationale 
identificaties en transnationale activiteiten. Deze twee begrippen vertonen een sterke wederzijdse 
samenhang. De mate waarin een migrant zich identificeert met landgenoten buiten Nederland hangt 
samen met de mate waarin hij of zij transnationale activiteiten uitvoert en vice versa (Snel e.a. 2004, p. 
80).  

Het begrip transnationale identificaties refereert aan de mate waarin in Nederland wonende 
migranten zich identificeren met landgenoten buiten Nederland, zowel in het land van herkomst als in 
de internationale, in dit geval Marokkaanse, diaspora (Snel e.a. 2004, p. 78). Transnationale 
identificaties zijn te meten door te kijken in hoeverre migranten zich richten op normen en waarden 
van; en in hoeverre zij bij de vorming van hun sociale identiteit worden beïnvloed door; landgenoten 
buiten Nederland. Onder transnationale activiteiten worden landsgrensoverschrijdende activiteiten 
van migranten van politieke, sociaalculturele en economische aard verstaan (Portes e.a. 1999, p. 221). 
De nadruk in dit onderzoek ligt overduidelijk op de economische transnationale activiteiten. 
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Figuur 1.1: Conceptueel model 

Economische transnationale activiteiten kunnen door migranten op verschillende manieren geuit 
worden. Daarbij wordt in de literatuur vaak het onderscheid gemaakt tussen alledaagse en 
professionele economische activiteiten. Onder alledaagse economische activiteiten worden onder 
andere het overmaken van geld en het sturen van goederen naar familie en andere verwanten in het 
land van herkomst verstaan (Snel e.a. 2004, p. 84). Tot professionele economische activiteiten worden 
het investeren in bedrijven, het voeren van handel en het doen van zaken met partijen in het land van 
herkomst gerekend (Snel e.a. 2004, p. 84). Om een zo gevarieerd mogelijk beeld te scheppen van het 
geefgedrag van Marokkaanse Nederlanders, wordt in dit onderzoek gekeken naar zowel de alledaagse 
als professionele economische activiteiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vervolgens worden deze uiteenlopende uitingen van economische transnationale activiteit bestudeert 
door te kijken naar verschillen tussen enerzijds eerste en tweede generatie en anderzijds mannelijke 
en vrouwelijke Marokkaanse migranten woonachtig in Nederland. Er wordt gekeken naar de dimensie 
generatie vanuit de veronderstelling dat Marokkaanse migranten een andere transnationale 
betrokkenheid ontwikkelen, ook op economisch vlak, naarmate zij langer in het gastland verblijven of 
daar zelfs geboren zijn (de Haas en Plug, 2006, p. 3). De dimensie gender is gekozen omdat er 
aanwijzingen zijn dat strikte gendergerelateerde rolverdelingen tussen mannen en vrouwen 
aangaande economische transnationale betrokkenheid aan verandering onderhevig zijn. Geld sturen 
was voorheen bij uitstek een mannelijke bezigheid maar je ziet dat deze vanzelfsprekendheid 
verandert naarmate vrouwen onafhankelijker worden en meer participeren in de Nederlandse 
maatschappij (Bouras, pers. comm. 1603 2010). 
 
1.7 Methoden 
Het onderzoeken van eventuele verschillen in het geefgedrag van diverse groepen Marokkaanse 
Nederlanders, zal in dit onderzoek gebeuren door middel van zowel een kwalitatieve als een meer 
kwantitatieve onderzoeksmethode.  
 
1.7.1 Kwantitatieve vragenlijsten 
Voor de kwantitatieve dataanalyse is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een eerder gedane studie 
naar het geefgedrag van allochtonen in Nederland. Het onderzoek ‘Geven in Nederland 2009’ is 
gebaseerd op data uit 2007 en is uitgevoerd door de werkgroep Filantropische studies aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam onder leiding van dr. C.L. Carabain. In een aantal verkennende gesprekken 



 11 

 
 

waarin haar advies gevraagd is over de inrichting van mijn eigen onderzoek, kwam naar voren dat de 
data van haar studie relevant werd bevonden voor de beantwoording van mijn eigen 
onderzoeksvragen. De werkgroep Filantropische studies is zo vriendelijk geweest om deze data van 
een grootschalig onderzoek onder allochtonen in Nederland, waaronder een groep van 160 
Marokkanen, aan mij beschikbaar te stellen.  
 In de studie ‘Geven in Nederland 2009’ zijn verschillende significante groepen allochtonen 
woonachtig in Nederland onderworpen aan een vragenlijst. Naast Marokkanen, relevant voor mijn 
eigen onderzoek, zijn Turken, Surinamers, Afghanen en Antillianen een 57tal vragen voorgelegd over 
verschillende vormen van geefgedrag. Naast het sturen van geldovermakingen, zijn onder meer vragen 
gesteld over het geven aan goede doelen, het doen van vrijwilligerswerk en Islamitische gebruiken als 
Zakaat en Sadaqah. Naast de meer specifieke en inhoudelijke vragen zijn ook een aantal algemene 
vragen gesteld over afkomst, religie, burgerlijke staat, leeftijd, verblijf in Nederland, reden tot migratie, 
beheersing van de Nederlandse taal, contacten met vrienden en familie en inkomenssituatie. Deze 
variabelen zijn ook opgenomen in de dataanalyse. Voor een volledig overzicht van gebruikte 
variabelen, raadpleeg de bijlage 1. 
 Zoals eerder vermeld, wordt er in de studie uitgebreid aandacht besteed aan overmakingen die 
allochtone Nederlanders naar vrienden en familie in het land van herkomst sturen. Daarbij wordt 
zowel gekeken naar geldovermakingen als naar het sturen van goederen. Er is gevraagd naar hoeveel 
en hoe vaak migranten geld sturen, voor wie de overmakingen bestemd zijn, waarom zij geld en 
goederen sturen en waar de overmakingen doorgaans aan besteed worden. De uitgebreide 
vraagstelling maakt deze data uitermate geschikt ter beantwoording van mijn onderzoeksvragen. Met 
behulp van het software programma SPSS zal de kwantitatieve data aan verschillende statistische 
analyses worden onderworpen. 
 
1.7.2 Kwalitatieve interviews 
Niet alle onderzoeksvragen kunnen beantwoordt worden aan de hand van de kwantitatieve data
analyse. Vandaar dat de keuze is gemaakt om voor een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve 
data. De kwalitatieve data zullen dan worden gebruikt om dieper in te gaan op onderliggende motieven 
en waardepatronen die ten grondslag liggen aan hun geefgedrag. De kwalitatieve gegevens zullen 
worden verzameld aan de hand van semigestructureerde interviews met Marokkaanse Nederlanders.  

Om een bepaalde variantie in resultaten te creëren, zijn Marokkaanse migranten met 
uiteenlopende achtergronden worden ondervraagd. Zo zijn er Marokkaanse Nederlanders 
ondervraagd van de eerste en van de tweede generatie en zal er onderscheid gemaakt worden tussen 
mannen en vrouwen. Dit omdat er ook een duidelijke genderkwestie aan het thema zit. Het zijn 
doorgaans de mannen die geld overmaken omdat zij nog steeds vaak de kostwinner van het gezin zijn. 
Echter zijn er duidelijke aanwijzingen die er op duiden dat deze rolverdeling tussen mannen en 
vrouwen aan verandering onderhevig is (Bouras, pers. comm. 16032010) 

In totaal zijn er vier Marokkaanse migranten onderworpen aan een kwalitatief interview1. De 
respondenten zijn opgedeeld aan de hand van twee dimensies, generatie en gender. Zo is gekomen tot 
een viertal onderzoeksgroepen: 
 

� Eerste generatie migrant en man. 
� Eerste generatie migrant en vrouw. 
� Tweede generatie migrant en man. 
� Tweede generatie migrant en vrouw.2 

 
De betreffende respondenten zijn als volgt geselecteerd. Via mijn stage bij het Marokko Fonds en mijn 
stagebegeleider aldaar, heb ik contacten kunnen leggen met Marokkaanse migranten. Door middel van 
doorvragen heb ik een viertal potentiële respondenten kunnen selecteren die voldoen aan 
bovenstaande criteria. Deze respondenten zijn niet allen direct betrokken bij het Marokko Fonds. Op 
deze manier is geprobeerd geen eenzijdig en gekleurd beeld te schetsen van de Marokkaanse 
Nederlander en zijn geefgedrag aan Marokko. Daarbij moet tevens worden opgemerkt dat het aantal 

                                                
1 In eerste instantie was het de bedoeling om van elke groep twee mensen te spreken maar door tijdgebrek is er gekozen voor 
een halvering van het aantal respondenten. 
2 Voor een verdere introductie van deze respondenten wordt verwezen naar bijlage II. 
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afgenomen kwalitatieve interviews niet beschouwd kan worden als een representatieve steekproef. De 
Marokkaanse gemeenschap in Nederland is te divers om hier op basis van slechts vier gesprekken, 
generaliserende uitspraken over te kunnen doen. De kwalitatieve dataanalyse vormt dan ook 
voornamelijk een zeer bruikbare aanvulling op de resultaten uit de kwantitatieve analyse.    

Naast de gesprekken met en vragenlijsten die zijn afgenomen onder Marokkaanse migranten 
zelf, de primaire bron van data, zijn een aantal interviews gehouden met relevante experts op het 
gebied van Marokko en migratie. Deze interviews met academici, beleidsmakers en sociaal werkers 
hebben voornamelijk gediend als verdere afbakening van het onderzoek. 
 
1.8 Structuur 
De rest van het onderzoek zal als volgt opgebouwd zijn. In hoofdstuk 2 zal de thematiek rondom 
trasnationaal geefgedrag theoretisch vormgegeven worden. Daarbij zal ingegaan worden op het 
concept transnationalisme en de economische dimensie ervan, om het concept vervolgens te 
operationaliseren en empirisch meetbaar te maken. Hoofdstuk 2 is een inleiding op de 
migratiegeschiedenis van Marokko en tevens een schets van de Marokkaanse populatie in de 
Nederlandse maatschappij. Vervolgens zal er in hoofdstuk 4 verder worden ingegaan op de 
economische transnationale betrokkenheid die Marokkaanse migranten tonen ten opzichte van het 
land van herkomst. De geldovermakingen zullen hierbij centraal staan. Dit omdat het de meest 
voorkomende uiting is van die transnationale betrokkenheid en omdat hierover de meest relevante en 
recente gegevens beschikbaar zijn. Dit is echter minder het geval bij andere uitingen van economische 
verbondenheid zoals het geven van goederen en ondernemende transnationale activiteiten. In 
hoofdstuk 5 zal de kwantitatieve dataanalyse worden gepresenteerd. Met behulp van resultaten uit 
het onderzoek ‘Geven in Nederland 2009’ (Carabain, 2009) zullen uitspraken worden gedaan over 
generatie en gendergerelateerde verschillen in het geefgedrag van Marokkaanse Nederlanders. 
Daarna zal in hoofdstuk 6 getracht worden dieper in te gaan op onderliggende motieven en 
waardepatronen die ten grondslag liggen aan dat geefgedrag en eventuele verschillen daarin. Dit wordt 
gedaan aan de hand van de nodige diepteinterviews met Marokkaanse migranten van verschillende 
onderzoeksgroepen als weergegeven op pagina 9. Ten slotte zullen in hoofdstuk 7 op basis van zowel 
de kwantitatieve als de kwalitatieve analyse, conclusies worden getrokken en antwoord worden 
gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek.  
 
1.9 Begrippen 
Alvorens een begin te maken met het daadwerkelijke onderzoek, zullen de volgende essentieel 
bevonden concepten duidelijk afgebakend moeten worden. 
 
Migranten 
In deze studie zal gebruik gemaakt worden van de definitie van migrant die door het Centraal Bureau 
voor Statistiek wordt gehanteerd: 
 

� Migrant: een persoon die in het buitenland geboren is of ten minste één ouder heeft die in het 
buitenland geboren is. 

� Eerste generatie migrant: een persoon die in het buitenland geboren is en ten minste één ouder 
heeft die in het buitenland geboren is. 

� Tweede generatie migrant: een persoon die in het gastland geboren is en ten minste één ouder 
heeft die tot de eerste generatie behoort. 

(CBS, 2010) 
 
De Marokkaanse regering registreert alle Marokkaanse migranten met de Marokkaanse nationaliteit, 
ongeacht of zij tot de eerste, tweede of derde generatie behoren, als zijnde een migrant (Barendse e.a. 
2006, p. 28). Marokkanen die buiten Marokko geboren zijn, krijgen dus automatisch de Marokkaanse 
nationaliteit, wat vaak leidt tot het hebben van een dubbele nationaliteit. Het vreemdelingenbeleid van 
Europese landen verschilt sterk en er wordt per land anders aangekeken tegen het hebben van een 
enkele dan wel dubbele nationaliteit.  
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Etnische filantropie 
De bijdragen  geld, goederen en expertise  die door etnische minderheden vrijwillig aan publieke 
doelen worden geschonken (Schuyt, 2004, p. 98). 
 
Remittances 

� Remittances zijn grensoverschrijdende transacties. 
� Remittances zijn transacties van migranten naar gerelateerde mensen. 
� Remittances bestaan voornamelijk uit de transactie van kleine bedragen. 

(Barendse e.a. 2006, p. 21) 
 
Transnationalisme 
Transnationalisme staat voor het geheel van grensoverschrijdende sociale betrekkingen tussen 
herkomst en gastlanden van migranten (Snel e.a. 2004, p. 2). 
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2. Theoretisch kader 
 
Alvorens empirisch onderzoek te kunnen doen naar het geefgedrag van Marokkaanse migranten in 
Nederland en in hoeverre eerste en tweede generatie migranten hierin verschillen, zullen de concepten 
transnationalisme en transnationale migratie uiteengezet en geoperationaliseerd moeten worden. In 
dit hoofdstuk zal de theorie rondom transnationaal geefgedrag behandelt worden en zullen deze 
theoretische benaderingen vervolgens vertaalt worden naar empirisch meetbare concepten. Wat is 
transnationalisme eigenlijk en hoe biedt het concept aanknopingspunten voor dit onderzoek? Wat zijn 
de verschillende dimensies van het begrip en welke activiteiten zijn er te onderscheiden? En welke 
aspecten van het geefgedrag van migranten moeten behandeld worden om inzicht te krijgen in hun 
transnationale verbondenheid? 
 
2.1 Transnationalisme 
De afgelopen twee decennia heeft zich een interessante ontwikkeling voorgedaan in de literatuur 
rondom migratie en ontwikkeling. Tot eind jaren ’90 werden arbeidsmigranten vooral bestudeerd door 
te kijken naar hun positie in het land van vestiging. In hoeverre weten arbeidsmigranten zich een plek 
te bemachtigen in de gastmaatschappij en in hoeverre kan dit proces van aanpassing en integratie 
gestuurd worden. Binnen dit discours bestond er weinig aandacht voor de migrant en zijn gevoelens 
voor en banden met het land van herkomst. De afgelopen twee decennia zie je deze dominante 
gedachte echter veranderen en in onderzoek wordt steeds meer gekeken naar de banden die 
migranten onderouden met het herkomstland (ØstergardNielsen, 2003, p. 13). Deze 
onderzoeksinteresse is mede te danken aan het feit dat migranten vaak langer banden onderhouden 
met het land waar ze vandaan komen dan vooraf verondersteld. Pioniers binnen dit vakgebied waren 
voornamelijk wetenschappers in de Verenigde Staten die begin jaren negentig onderzoek deden naar 
grensoverschrijdende activiteiten van voornamelijk LatijnsAmerikaanse en Aziatische migranten 
(ØstergardNielsen, 2003, p. 13). Alejandro Portes, zelf van Cubaanse afkomst en tevens woonachtig in 
de Verenigde Staten, wordt gezien als een van de meest invloedrijke auteurs binnen de transnationale 
migratiestudies. Hij doet veelal onderzoek naar de achtergestelde positie van etnische minderheden in 
achterstandswijken in de Verenigde Staten. Zijn specifieke aandacht daarbinnen gaat uit naar de 
kinderen van pioniers die de oversteek richting Amerika maakte, de zogenaamde tweede generatie 
(Portes en Rumbaut, 2001). 
 Aan het begrip transnationalisme, zo zal hier blijken, wordt door onderzoekers een brede 
en bijna allesomvattende invulling gegeven. Het is dan ook een complex begrip en wordt vaak ervaren 
als een moeilijk te duiden onderzoeksconcept. In de breedste zin heeft transnationalisme betrekking 
op alle grensoverschrijdende verbindingen en oriëntaties die migranten koesteren met het land van 
herkomst (Portes e.a. 1999, p. 219). Het eindeloos oprekken van het begrip heeft ertoe geleid dat 
transnationalisme opgevat wordt als een grenzeloos verschijnsel, waarbinnen alle contacten van 
migranten en hun nakomelingen vallen (Bouras, pers. comm. 16032010). Transmigranten zijn hierbij 
degenen die deze grensoverschrijdende economische, sociaalculturele en politieke betrekkingen 
onderhouden (Snel e.a. 2004, p. 76). Zij zijn degenen die continue relaties met achterblijvers in het 
land van herkomst aanhalen en hernieuwen door langs te gaan, geld over te maken, kennis en ideeën te 
delen etc. 
 
2.1.1 Transnationale migratie 
Veel auteurs binnen het vakgebied migratie en ontwikkeling zijn van mening dat de internationale 
migratiestromen in deze tijd van globalisering niet alleen omvangrijker en gevarieerder zijn, maar ook 
dat er sprake zou zijn van een nieuw soort migratie (Snel, e.a. 2004, p. 75). De oude veronderstelling 
dat migranten óf zich permanent vestigden in het gastland óf slechts tijdelijk verbleven om vervolgens 
terug te keren naar het land van herkomst, zou achterhaald zijn. Dit onderscheid tussen tijdelijk en 
permanente migratie is tegenwoordig moeilijker te maken, zo stellen ook Snel e.a.: 
 

“De hedendaagse transmigrant verplaatst zich niet van de ene samenleving naar de andere, maar 
is iemand die in meerdere werelden thuis is, meerdere talen spreekt en niet zelden zijn of haar  
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brood verdient met grensoverschrijdende activiteiten. Als gevolg van dit alles zouden nieuwe, 
transnationale verhoudingen ontstaan.”  

(Snel, e.a. 2004, p. 75) 
 
Het klassieke patroon dat migranten zich definitief in het gastland vestigen en de banden met het 
herkomstland verbreken, maakt dus plaats voor een nieuw patroon. “Transmigrants maintain, build 
and reinforce multiple linkages with their country of origin” (GlickSchiller, e.a. 1992, p. 52). Binnen 
deze benadering wordt transnationalisme duidelijk gezien als een proces. Een proces dat het leven van 
de ene migrant nadrukkelijker zal beïnvloeden dan de andere migrant. Deze procesbenadering waarbij 
de focus niet totaal ligt op het gastland, noch op het land van herkomst, komt ook tot uitdrukking in de 
onderstaande interpretatie van transnationale migratie:  
 

“Migration is no longer observed to be as a oneway journey…nor necessarily a twoway journey. 
Instead migrants bridge here en there by continuously going or coming, or by engaging 
economically, socially or politically in their region or country of origin while residing abroad. In 
both cases, migrants, or socalled ‘transmigrants’, do not make a sharp break with their 
homeland.”  

(ØstergardNielsen, 2003, p. 13) 
 
2.1.2 Globalisatie en transnationale migratie 
Het is duidelijk dat transnationale betrekkingen, in meer of mindere mate, onderdeel uitmaken van het 
leven van verschillende migrantengemeenschappen in de wereld. Maar zijn deze hechte banden met 
het land van herkomst wel te beschrijven als een nieuw verschijnsel? Veel auteurs binnen het 
vakgebied menen van niet. Internationale migratie is immers altijd gepaard gegaan met intensieve 
economische, sociale en culturele banden tussen migranten en achterblijvers in het herkomstland. Een 
klassiek voorbeeld van deze sterke transnationale binding in vroegere tijden, is die van Poolse 
boerengemeenschappen in de Verenigde Staten begin twintigste eeuw. Zij onderhielden nauwe banden 
met achtergebleven familie in Polen in de vorm van intensief postverkeer (Snel e.a. 2004, p. 77). 
Alhoewel transnationalisme dus geen wezenlijk nieuw verschijnsel is, kun je wel stellen dat het 
tegenwoordig onder andere omstandigheden plaatsvindt. Globalisatie en bijkomende technologische 
ontwikkelingen maken geografische afstanden tussen migrant en achterblijvers minder relevant en 
zorgen ervoor dat het voor migranten gemakkelijker wordt om deze banden met het land van 
herkomst te onderhouden (ØstergardNielsen, 2003, p. 14). Het is goedkoper en gemakkelijker 
geworden om in Marokko op vakantie te gaan en via internet is het mogelijk om op elk moment van de 
dag en waar dan ook contact op te nemen met familie in het herkomstland. Bovendien heeft de 
technologische vooruitgang ervoor gezorgd dat het eenvoudiger wordt om via ‘Money transfer 
organisations’ (MTO’s) geld naar familie en vrienden in Marokko over te maken. Portes ondersteund 
deze gedachte en is van mening dat er weinig aanwijzingen zijn die er op duiden dat deze ontwikkeling 
zich niet zal doorzetten: 
 

“In the future the number and scope of such activities can be expected to expand significantly 
because…immigrant transnationalism is not driven by ideological reasons but by the very logic of 
global capitalism.”  

(Portes, 2001, p. 187) 
 
Je zou dus kunnen stellen dat transnationalisme en het onderhouden van transnationale betrekkingen 
geen nieuw verschijnsel is, maar wel dat het de afgelopen twee decennia aan populariteit heeft 
gewonnen omdat het wordt versterkt door processen van globalisering. Deze relatief nieuw 
bestudeerde concepten van ‘transnationalisme’ en ‘transnationale migratie’ hebben de afgelopen jaren 
tot veel nieuw onderzoek geleidt in veel verschillende vakgebieden. 
 
2.1.3 Dimensies transnationalisme 
Sinds het concept transnationalisme begin jaren ’90 werd geïntroduceerd door GlickSchiller, Basch en 
SzantonBlanc in hun artikel ‘Towards a transnational perspective on migration’ (1992), is het concept 
door wetenschappers uit verschillende disciplines aangegrepen om uiteenlopende verschijnselen te 
verklaren. Je komt het begrip onder andere tegen in antropologische, sociologische, politicologische en 
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economische studies. Binnen de literatuur worden dan ook een aantal duidelijk dimensies van 
transnationale betrokkenheid onderscheden. Ook Portes maakt in zijn artikel ‘Introduction: the 
debates and significance of immigrant transnationalism’ duidelijk onderscheid tussen transnationale 
activiteiten op politiek, sociaalcultureel en politiek vlak (Portes, 2001, p. 187). Onder politieke 
transnationale betrekkingen vallen bijvoorbeeld het lezen van kranten uit het land van herkomst, het 
lid zijn van een politieke partij en het deelnemen aan demonstraties in het land van herkomst. Bij 
sociaalculturele activiteiten moet je denken aan het bezoek aan en contact met familie en vrienden in 
het geboorteland en het lid zijn van een maatschappelijke organisatie die actief is in het herkomstland. 
En economische transnationale betrokkenheid uit zich onder meer in het overmaken van geld, het 
investeren in vastgoed of het opzetten van een eigen bedrijf in het land van herkomst (Snel e.a. 2004, p. 
84). Omdat in dit onderzoek voornamelijk wordt gekeken naar de economische dimensie van 
transnationalisme, zal deze hieronder verder worden behandeld. 
 
2.1.4 Economische dimensie 
Deze dimensie omvat alle economische betrekkingen die transmigranten onderhouden tussen gast en 
herkomstland. Zoals eerder gesteld zijn er verschillende manieren om deze economische 
betrokkenheid met het land van herkomst te uiten. Om structuur aan te brengen in het geheel van 
grensoverschrijdende economische activiteiten maken Snel e.a. in hun artikel ‘Voorbij landsgrenzen’ 
(2004) onderscheid in alledaagse en professionele economische activiteiten. Onder alledaagse 
activiteiten vallen onder andere het opsturen van geld en goederen, het bezitten van een huis en het 
geven van geld aan een liefdadigheidsinstelling in het land van herkomst. Onder professionele 
economische activiteiten scharen Snel e.a. het investeren in bedrijven, het voeren van handel met, en 
het doen van zaken met, bedrijven in het herkomstland (Snel e.a. 2004, p. 84). Transmigranten die zich 
bezighouden met activiteiten uit de tweede categorie, worden door Portes ook wel als leden van ‘the 
class of immigrant transnational entrepreneurs’ bestempeld (Portes, 2000, p. 258).  
 Het is aan migranten zelf om te kiezen of zij, en op welke manier zij, hun bijdrage willen 
leveren aan ontwikkeling in het land van herkomst. Dit kan door het doen van een investering in een 
agrarisch of vastgoedproject, het opzetten van een eigen taxibedrijf of simpelweg door te geven aan 
een goed doel dat actief is in het desbetreffende land (Bouras, pers. comm. 16032010). Maar veel 
migranten kiezen er ook voor zich afzijdig te houden van professionele economische activiteiten. Zij 
houden het geld liever binnen de eigen familie en sturen geld naar hun zieke tante of andere 
familieleden die het simpelweg nodig hebben om dagelijks rond te komen (Bouras, pers. comm. 1603
2010). Ten slotte zijn er ook migranten die ervoor kiezen helemaal geen economische betrekkingen 
met het vaderland te onderhouden of daartoe gedwongen worden omdat ze simpelweg niet genoeg 
inkomen genereren om überhaupt iets te doen voor het land van herkomst. Immers, voor veel 
Marokkaanse migranten is hun inkomen hier in Nederland ook niet vanzelfsprekend en geven aan 
Marokko ligt dan ook minder voor de hand. 
 Om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de transnationale economische 
betrekkingen die Marokkaanse migranten onderhouden, zal zowel naar hun alledaagse als naar hun 
professionele economische activiteiten worden gevraagd. 
 
2.1.5 Remittances 
In dit onderzoek ligt de focus op de transmigrant en zijn bijdrage aan ontwikkeling in het land van 
herkomst. Een van de manieren waarop transmigranten hun verbondenheid met het land van 
herkomst uiten, is door versturen van zogenaamde ‘remittances’ of geldovermakingen. Guarnizo en 
Vertovec, twee invloedrijke auteurs binnen het transnationale paradigma, zien het sturen van deze 
geldovermakingen bij uitstek als een manier om deze nauwe betrokkenheid te tonen:  
 

“Remittances fall within the scope of these crossborder activities, being one component, among 
several, of the economics of transnational living.”  

(Guarnizo, 2003, p. 671) 
en: 

“Economically, however, by far the most transformative processes and phenomena of migrant 
transnationalism have concerned remittances – the money migrants send to their families and 
communities of origin.”  

(Vertovec, 2009, p. 103) 
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Wil je als onderzoeker dus uitspraken doen over de transnationale betrokkenheid van migranten, in dit 
geval hun economische betrokkenheid, dan kun je niet om de geldovermakingen heen.  
 Je komt binnen de relevante literatuur uiteenlopende definities van het begrip remittances 
tegen. Sommige auteurs zien echt puur en alleen de fysieke geldovermakingen die migranten 
maandelijks of jaarlijks sturen, dan wel meenemen naar het land van herkomst, als remittances. 
Anderen hanteren een veel ruimere definitie van het begrip en scharen naast geldovermakingen, ook 
investeringen in huizen en kleine bedrijfjes onder remittances. Barendse e.a. herkennen deze vaagheid 
rondom het begrip ook en hanteren in hun onderzoek ‘The Remittance corridor: the Netherlands
Morocco’ een definitie waarbij remittances worden gezien als: (1) grensoverschrijdende transacties, 
(2) transacties van migranten naar gerelateerde mensen en (3) voornamelijk kleine transacties. 
Daarbij wordt dus verder geen uitspraak gedaan over de vorm en bestemming van het gestuurde geld. 
 Daarnaast bestaat er nog het onderscheid in monetaire en nonmonetaire remittances. 
Onder monetaire remittances vallen wederom puur de financiële geldovermakingen. Onder non
monetaire remittances vallen onder andere het sturen van goederen, het verlenen van diensten en de 
overdracht van kennis, ideeën en technische vaardigheden opgedaan in het migratiegastland, de 
zogenaamde sociale remittances3 (Guarnizo, 2003, p. 672). 
 
2.2 Transnationale betrokkenheid 
De bijdrage die migranten leveren aan het land van herkomst door middel van hun geefgedrag, kan 
gezien worden als onderdeel van hun transnationale betrokkenheid. Deze transnationale 
betrokkenheid van migranten wordt volgens Snel e.a. gevormd door enerzijds een aantal concrete 
transnationale activiteiten en anderzijds door transnationale identificaties. Onder transnationale 
activiteiten wordt verstaan: landgrensoverschrijdende activiteiten van migranten van economisch, 
politieke en sociaalculturele aard (Snel e.a. 2004, p. 80). Bij transnationale identificaties gaat het om 
de vraag in hoeverre in Nederland wonende migranten zich verbonden voelen met landgenoten in het 
herkomstland (Snel e.a. 2004, p. 78). Voor de schematische weergave van deze uiteenzetting van het 
concept transnationale betrokkenheid, zie het conceptueel model (figuur 1.1).  
 
2.2.1 Transnationale activiteiten 
Deze transnationale activiteiten zijn weer verder te verdelen in activiteiten gericht op het 
herkomstland en activiteiten gericht op het gastland (Snel e.a. 2004, p. 80). Echter, vanwege de 
beperkte omvang van dit onderzoek en omdat het geefgedrag aan het land van herkomst centraal staat, 
zullen de activiteiten die gericht zijn op het gastland niet worden opgenomen in de analyse. 
  
2.2.2 Transnationale identificaties 
De mate waarin een migrant zich bezig houdt met het uitvoeren van transnationale activiteiten, is 
deels afhankelijk van de transnationale identificaties die hij of zij ervaart (Snel e.a. 2004, p. 78). Bij 
transnationale identificaties gaat het om de vraag of migranten zich primair oriënteren en verbonden 
voelen met de autochtone inwoners van het gastland of dat zij zich primair identificeren met de eigen 
groep in het gastland, dan wel de eigen groep in het land van herkomst (Snel e.a. 2004, p. 88). Enerzijds 
is dat de kijk die migranten hebben op de Nederlandse maatschappij en hoe zij zichzelf zien binnen 
deze maatschappij. In welke mate voelen zij zich verbonden met de autochtone inwoners van 
Nederland en in hoeverre voelen zij zich hier thuis? Anderzijds is dat verbondenheid met het land van 
herkomst, in dit geval Marokko. Hoe kijken deze individuen naar de Marokkaanse maatschappij en in 
hoeverre voelen zij zich nog verbonden met hun vaderland en eventuele familie of andere contacten 
aldaar. Obdeijn en de Mas beschrijven deze dubbele of meervoudige verbondenheid van Marokkaanse 
migranten als volgt:  
 

“Hun loyaliteit gaat uit naar hun nieuwe woonland én naar hun cultuur van herkomst. Bijna 
allemaal hechten zij aan hun Marokkaanse achtergrond en voelen zij zich verbonden met de 

                                                
3 In deze studie wordt dus een vrij ruime definitie van het begrip remittances gehanteerd. Echter moet hier wel bij vermeld 
worden dat in de kwantitatieve dataanalyse (aan de hand van de data uit het onderzoek ‘Geven in Nederland 2009’) geen 
aandacht wordt besteed aan sociale remittances en investeringen. Dit omdat deze variabelen niet zijn opgenomen in de 
vragenlijst. In de kwalitatieve interviews zal hier echter wel naar gevraagd worden. 
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wereld van de islam of van de Arabische cultuur. Zij bewegen zich gemakkelijk, en steeds 
vanzelfsprekender, in meerdere culturele sferen en voelen zich de erfgenamen van meerdere 
werelden.”  

(Obdeijn e.a. 2002, p. 230) 
 
Deze twee visies zijn niet onafhankelijk van elkaar te zien maar dat wil niet zeggen dat een sterk gevoel 
van verbondenheid met het vaderland en haar inwoners betekend dat diegene zich minder thuis voelt 
in de Nederlandse maatschappij en vice versa (de Haas, 2005b, p. 8). Elke migrant heeft zijn eigen 
gevoelens ten opzichte van het land van herkomst en het land van bestemming waar hun ouders 
terecht zijn gekomen toen zij vanaf de jaren ‘60 besloten om naar Europa te komen op zoek naar werk 
en betere toekomstperspectieven.  

De manier waarop migranten aankijken tegen de Nederlandse maatschappij en Nederlanders 
enerzijds en de mate van verbondenheid met Marokko en Marokkanen anderzijds, heeft consequenties 
voor de wil van migranten om deel uit te maken van onze maatschappij. Wanneer een Marokkaanse 
migrant een positief beeld heeft van onze maatschappij en perspectief ziet voor zichzelf en/of 
zijn/haar kinderen, dan zou deze sneller geneigd zijn om bepaalde waarden en normen te doen 
veranderen en beter te integreren in onze maatschappij. Deze mate van integratie in de Nederlandse 
maatschappij kan vervolgens weer duiden op ander geefgedrag. Snel, Engbersen en Leerkes doen in 
hun studie uit 2004 ook onderzoek naar de mate waarin het uitvoeren van transnationale activiteiten 
en bijhorende transnationale identificaties, een belemmering vormt voor integratie in het gastland. 
Hoewel vanwege de beperkte omvang van dit onderzoek is gekozen om het integratieaspect van het 
geefgedrag van Marokkaanse Nederlanders buiten beschouwing te laten, zal er toch even kort 
aandacht aan besteed worden. Uit een bestudering van de relevante literatuur kunnen de volgende 
mogelijke verbanden tussen transnationale betrokkenheid en integratie worden opgemaakt. 
 
2.2.3 Transnationale betrokkenheid en integratie 
De eerste variant stelt dat een betere integratie kan leiden tot meer succes in de Nederlandse 
maatschappij. Je maakt meer kans op een baan en ontvangt een hoger inkomen. Een hoger inkomen en 
een betere financiële situatie kunnen ervoor zorgen dat de migrant meer geld kan missen en daardoor 
meer de neiging heeft om geld terug te sturen (Schuttler, 2009, p. 8). Een studie van de Haas en Plug uit 
2006 onderstreept dit verband: 

 
“The case of the Netherlands shows that private income remittances might increase if the labor 
market position of migrant improves. This study confirmed that, paradoxically, successful 
economic integration of migrants can in fact increase their capacity and inclination to remit. This 
effect may partly or wholly counterbalance the weakening of family ties.”  

(de Haas en Plug, 2006, p. 38) 
 
Een tweede verband schept een negatiever verband tussen integratie en het beoefenen van 
transnationale activiteiten. Mindere integratie in de Nederlandse maatschappij kan erop duiden dat de 
migrant meer gericht is op het land van herkomst en dat banden met vrienden en familie in Marokko 
sterker zijn of blijven. Hechtere banden met Marokko kan een reden zijn om meer geld terug te sturen. 
 Naast deze twee uitersten kan ook nog een derde variant meer van toepassing zijn op de 
Marokkaanse migranten woonachtig in Nederland. Deze meer gematigde variant gaat niet uit van het 
klassieke integratiemodel maar kijkt meer naar transnationale gevoelens en dubbele loyaliteiten. 
Marokkaanse migranten worstelen met hun gevoelens voor enerzijds het vaderland en anderzijds de 
Nederlandse maatschappij. De verzwakking van plichtsgetrouwheid ten opzichte Marokko gaat 
langzamer dan verwacht en wordt bovendien deels tenietgedaan doordat nieuwe migranten blijven 
arriveren: 
 

“The classical integration model does not seem to be valid anymore, since migrants increasingly 
foster transnational identities and dual loyalties. Therefore, the presumed decline in fatherland 
involvement only occurs slowly, if it occurs at all, and is at least partly  
counterbalanced by the arrival of new immigrants from Morocco, through which family links are 
continuously renewed.”  

(de Haas, 2007b, p. 38) 
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2.3 Migratie optimisten en pessimisten 
De impact van internationale migratie op ontwikkeling in het van herkomst staat binnen de literatuur 
hevig ter discussie. Daarbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen ‘migratieoptimisten’ en 
‘migratiepessimisten’. De migratiepessimisten leggen de nadruk voornamelijk op het ontrekken van 
‘human capital’ en het ontwrichten van lokale gemeenschappen (de Haas, 2007a, p. 7). Internationale 
migratie is namelijk erg selectief en het zijn voornamelijk de kapitaalkrachtige en vaardige mensen die 
migreren. Deze zogenaamde ‘braindrain’ zorgt ervoor dat voornamelijk jonge en meer vaardige 
mensen migreren en achterblijvende gemeenschappen worden ontwricht (de Haas, 2007c, p. 5) 
Hiermee worden vaak achtergestelde rurale regio’s beroofd van hun meest waardevolle 
arbeidskrachten. Deze braindrain vond ook plaats in bepaalde gebieden in Marokko, al kwam deze 
uitstroom van hoger opgeleide Marokkanen richting Europa pas later in de jaren ’70 op gang. Deze 
selectieve migratie werd toentertijd in de hand geholpen door restrictief Europees migratiebeleid. Er 
vond strenge selectie plaats op de toelating van Marokkaanse migranten en dit leidde tot een grote 
toestroom van jonge Marokkaanse studenten naar landen in voornamelijk WestEuropa (van Waes, 
2009, p. 36). 
 De migratieoptimisten daarentegen, zien migratie als een goede ontwikkelingsbenadering 
en daarbij wordt vooral gekeken naar de positieve effecten na terugkomst in het land van herkomst. 
Migranten verdienen niet alleen geld in het gastland, maar doen ook een hoop kennis, ideeën en 
vaardigheden op die na terugkomst ingezet kunnen worden om lokale ontwikkeling te stimuleren (de 
Haas, 2007c, p. 4). Deze positieve benadering gaat, los van geldovermakingen die altijd gestuurd 
kunnen blijven worden, wel uit van een meer tijdelijk karakter van migratie. Migranten verlaten het 
hun land om elders geld, kennis en vaardigheden op te doen, en deze vervolgens te gebruiken om 
ontwikkeling in de regio of land van herkomst te kunnen genereren. Dit was ook de gedachte achter de 
migratie van vele gastarbeiders vanuit Marokko naar WestEuropa vanaf de jaren ‘50 en ’60. 
Voornamelijk jonge Marokkaanse mannen uit rurale gebieden als het Rif en Atlasgebergte werden 
geworven om voor een hoger inkomen in Europa als gastarbeider aan de slag te gaan (Obdeijn e.a. 
2002, p. 214). Deze migratiestromen werden door de Marokkaanse overheid gestimuleerd om 
werkloosheid in rurale gebieden te verhelpen en men dacht, deels tevergeefs, dat de migranten terug 
zouden komen met de nodige kennis en vaardigheden. Later bleek dat migranten weinig relevante 
kennis en vaardigheden hadden opgedaan en bovendien keerde het overgrote deel van de 
gastarbeiders niet terug naar Marokko (van Waes, 2009, p. 35). 
 Deze tweedeling is niet alleen herkenbaar wanneer je kijkt naar de discussie rondom 
internationale migratie, maar komt ook duidelijk naar voren in het meer specifieke debat rondom de 
effecten van remittances. De pessimisten richten zich op de gedachte dat geldovermakingen een land 
economisch afhankelijk maken van haar buitenlandse diaspora (de Haas, 2007a, p. 7). Hierdoor wordt 
economische en politieke instabiliteit in de hand gewerkt en kan het ontwikkeling ontregelen. De 
economische stagnatie overschaduwd daarmee het economische voordeel dat de ontvangers van 
remittances ervaren, dat bovendien tijdelijk en selectief is (Keely en Tran, 1989, p. 500). De 
migratieoptimisten zien het sturen van remittances als een goede manier om inkomen beter te 
verdelen en de kwaliteit van mensenlevens te verbeteren. Remittances laten daarbij betere resultaten 
zien dan andere ontwikkelingsbenaderingen (Keely en Tran, 1989, p. 500). Ook al wordt vaak 
getwijfeld aan het productiviteitsgehalte van remittances en de mate waarin geld wordt ingezet om 
echt ontwikkeling te genereren, geldovermakingen bieden voor veel mensen in ontwikkelingslanden 
een betrouwbaar financieel houvast en bijvoorbeeld toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. 
 
2.4 Geefgedrag van migranten 
Nu het geefgedrag van transmigranten binnen haar theoretische context is geplaatst, is het zaak om 
verder in te zoomen op dit geefgedrag zelf. Om empirisch onderzoek naar dit gedrag te kunnen doen, 
moet het concept geefgedrag geoperationaliseerd worden. Hoe kunnen theoretische concepten 
meetbaar gemaakt worden en welke vragen moeten gesteld worden om generatie en 
gendergerelateerde verschillen in het geefgedrag van Marokkaanse Nederlanders te achterhalen? Deze 
verschillen in hun bijdrage aan het land van herkomst en verwanten woonachtig in Marokko, kunnen 
zich op verschillende manieren voordoen (zie figuur 2.1). De keuze voor juist deze aspecten is deels 
gebaseerd op de beschikbaarheid van de nodige kwantitatieve data die zijn verzameld door de 
werkgroep Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
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Figuur 2.1: Verschillende aspecten van het geefgedrag van migranten 

Ten eerste kan een migrant besluiten wel of niet te geven aan Marokko. De ene migrant voelt zich meer 
verbonden met het lot van zijn familie en andere Marokkanen dan de andere. Ook kan het zijn dat 
migranten besluiten niet te geven omdat het niet noodzakelijk is en de familie in Marokko daar geen 
directe behoefte aan heeft. 
 Op de tweede plaats zal er worden gekeken hoeveel geld en goederen Marokkaanse 
migranten sturen naar hun land van herkomst en hoe vaak zij dat doen. Er zal dus gevraagd moeten 
worden naar de hoogte van de bedragen en naar de frequentie waarmee deze bedragen worden 
gestuurd. Gaat het hier om grote of juist kleine bedragen en stuurt de migrant op reguliere basis geld 
en goederen of is er eerder sprake van incidenteel geefgedrag? 
 Ten derde kan een migrant bepalen aan wie hij het geld of goederen stuurt. Is dat alleen aan 
naaste familie of geeft de migrant ook aan mensen waarmee hij geen directe of persoonlijke band 
heeft? En geven Marokkaanse migranten primair aan verwanten woonachtig in de regio van herkomst 
of hechten zij minder belang aan de geografische spreiding van hun geefgedrag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Op de vierde plaats zal geanalyseerd worden in hoeverre het geefgedrag verschilt, kijkende naar de 
bestedingen van het overgemaakte geld en goederen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen onder 
andere basisbehoeften (voedsel, gezondheidszorg, onderwijs etc.) en sociale behoeften (luxe goederen, 
kleding etc.). 
 Ten slotte is het interessant om te kijken naar de motieven die ten grondslag liggen aan het 
geefgedrag van migranten. Waarom stuurt een migrant geld en of goederen naar zijn land van 
herkomst? Hij kan dit doen zonder enige vorm van eigen belang maar er kan ook een ondernemende 
gedachte achter zitten. Ook kan status een rol spelen of de migrant kan geven omdat hij zich daartoe 
verplicht voelt door zijn sociale omgeving.  
 
2.5 Motieven voor het geefgedrag van migranten 
Iedere migrant is uniek en kent zijn eigen motieven om bij te dragen aan ontwikkeling in het land van 
herkomst. Dat geldt ook voor de Marokkaanse Nederlanders. Voordat later in dit onderzoek gekeken 
wordt naar veranderende motieven naarmate migranten langer in het land van bestemming 
woonachtig zijn of daar zelfs zijn geboren, is het noodzakelijk om de verschillende motieven op een 
rijtje te zetten. Binnen de relevante literatuur wordt over het algemeen het volgende onderscheid 
gemaakt. 
 
2.5.1 Altruïsme 
Er is sprake van een altruïstisch motief indien een migrant geeft om zijn familie en/of vrienden 
financieel te ondersteunen en omdat hij of zij zich in meer of mindere mate gehecht voelt aan het land 
van herkomst (Sana, 2006, p. 239). Belangrijk hierbij is dat de migrant dit doet zonder daar direct 
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eigen belang bij te hebben. Echter moet hier de kanttekening bij geplaatst worden dat vaak wordt 
beweerd dat puur altruïsme niet bestaat en dat er indirect altijd wel een eigen belang in het spel is 
(Emonds, 2006, p. 35). De familie kan bijvoorbeeld een beter beeld krijgen van degene die het geld 
stuurt waardoor hij of zij zich gelukkiger gaat voelen. 
 
2.5.2 Plichtsgetrouwheid 
Waar er bij het sturen van remittances vanuit een altruïstisch motief vanuit wordt gegaan dat het om 
een vrijwillige handeling gaat, is dat bij dit motief minder of niet het geval. Een migrant geeft niet 
geheel uit eigen wil maar omdat hij of zij het als een plicht beschouwd om familie en vrienden in het 
vaderland te ondersteunen (Ait Moha, pers. comm. 11032010). In meer extreme mate wordt de 
migrant zelfs verplicht om geld terug te sturen onder druk van familieleden die in Marokko zijn 
achtergebleven. 
 
2.5.3 Verzekering 
Ook bij dit motief is er sprake van de wil om familieleden en vrienden in het land van herkomst 
financieel te ondersteunen. De migrant maakt geld over om het huishouden in het vaderland te 
beschermen tegen inkomensschommelingen en zo de sociaaleconomische positie van het huishouden 
extra te ondersteunen. Uit onderzoek van de Wereldbank blijkt dat huishoudens die op structurele 
basis remittances ontvangen van familieleden woonachtig in het buitenland, beter slagen om boven de 
armoedegrens te blijven (van Waes, 2009, p. 38). Er zit echter ook een keerzijde aan dit motief. Indien 
migranten regelmatig geld terug sturen, dan kunnen huishoudens in het land van herkomst snel 
afhankelijk worden van deze geldstroom. Hierdoor worden achterblijvers weinig tot niet gestimuleerd 
om financieel op eigen benen te staan. 
 
2.5.4 Investering 
Anders dan bij voorgaande motieven, komt bij het investeringsmotief meer eigen belang kijken. 
Remittances vormen hierbij een potentiële bron van investeringskapitaal voor zowel de zender als de 
ontvanger (de Haas, 2007c, p. 7). De migrant kan van mening zijn dat puur en alleen geld sturen niet 
genoeg is en ziet liever dat het geld wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld het opzetten van een eigen 
zaak. Hiermee kunnen migranten enerzijds bijdragen aan een verbetering van de sociaaleconomische 
positie van verwanten in Marokko en anderzijds zelf wat bijverdienen. Hierbij moet wel vermeld 
worden dat de vertrouwensband tussen zender en ontvanger goed moet zijn, zo blijkt uit de ervaring 
van een Marokkaanse migrant: 
 

 “Als men iets wilt, moet men er zelf zijn. Zelfs als het om de eigen familie gaat, moet men direct 
betrokken zijn, anders werkt het niet.”  

(Marokko Fonds, 2009, p. 9) 
 
2.5.5 Status 
Ten slotte is er nog het motief waarbij de migrant geld overmaakt als instrument om sociale status en 
prestige te verwerven bij zowel verwanten in het vaderland als bij mensen in zijn naaste sociale 
omgeving in het gastland. In een onderzoek naar het geefgedrag van Mexicaanse migranten in de 
Verenigde Staten, schetst Sana een beeld waarin migranten het sturen van remittances gebruiken als 
instrument om lidmaatschap voor de transnationale gemeenschap te ‘kopen’. Sana duidt deze 
relevantie van status in de volgende passage:  
 

“In this view, remittances are the fee that migrants pay to remain members of the transnational 
community. Remittances buy membership, and larger amounts confer higher status in the 
transnational community. From this rationale, we see remittances as motivated mainly by status 
concerns.” 

(Sana, 2005, p. 240)  
 
Deze poging tot sociale statusverwerving heeft echter ook zijn keerzijde, meent Strijp in zijn artikel ‘De 
mensen hier maken je gek’ (1997): 
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“Migranten komen hierdoor tussen twee vuren te zitten. Ze moeten voortdurend manoeuvreren 
tussen de talloze verzoeken om materiële en immateriële steun enerzijds en hun streven om 
voldoende geld voor zichzelf te behouden en zichzelf als ‘geslaagd’ migrant te presenteren 
anderzijds.”  

(Strijp, 1997, p. 161) 
 
2.6 Kenmerken van het geefgedrag van migranten 
In het onderzoek ‘Etnische Filantropie in Nederland’ van Carabain (2008) is gekeken naar 
filantropische activiteiten van etnische minderheden woonachtig in Nederland. In deze studie wordt 
aandacht besteed aan een aantal specifieke kenmerken van etnisch geefgedrag. Dit zijn kenmerken 
waarbij allochtonen zich duidelijk onderscheiden in hun geefgedrag ten opzichte van autochtonen. 
 Het eerste kenmerk van etnisch geefgedrag betreft informaliteit. In plaats van het formeel 
doneren aan organisaties, hebben allochtonen de voorkeur voor het informeel geven van geld en 
goederen aan familieleden en andere verwanten (Egelie, 2007, p. 6). Doordat informeel geefgedrag 
nauwelijks te meten valt, kan er verondersteld worden dat het volume aan totale giften velen malen 
groter is dan wordt gedacht. 

Het tweede kenmerk van etnische filantropie is reciprociteit. Dit houdt in dat je iets geeft aan 
een ander met de gedachte dat wanneer jij zelf hulp nodig zou hebben, je iets terug kan verwachten 
(Egelie, 2007, p. 6). De migrant dekt zich dus als het ware in voor een mogelijke toekomstige 
verzwakking van zijn sociaaleconomische positie 

Ten derde is religie een belangrijke factor in filantropische activiteiten van etnische 
minderheden. Niet alleen het christendom, maar ook andere religies waaronder de Islam, schrijft een 
bepaald handelen voor aangaande het geven aan anderen. Naast de vrijwillige Sadaka (liefdadigheid), 
die het hele jaar door gegeven kan worden, kent de Islam ook de Zakaat (van der Meer, 2003, p. 63). 
Deze religieuze vorm van vermogensbelasting bedraagt minimaal 2.5 procent van je bezit en dient 
jaarlijks te worden besteed aan een goed doel. De mate waarin het leven van een migrant wordt 
beïnvloed door zijn geloofsovertuiging, kan dus zeker invloed hebben op zijn geefgedrag. 

Tevens wordt het geefgedrag van migranten bepaald door de leeftijd en de generatie waartoe 
de migrant behoort. Kijk je naar de eerste generatie dan zie je dat die vooral geven aan hun eigen 
etnische gemeenschap, dat houdt in geven aan familieleden en vrienden in het land van herkomst. 
Jongeren en leden van de tweede generatie allochtonen lijken een veel individueler en minder etnisch 
gebonden geefpatroon te hanteren (Egelie, 2007, p. 7). 
 Ten slotte is de kijk en oriëntatie op de maatschappij van het gastland, in dit geval de 
Nederlandse maatschappij, van belang. Verschillende migrantengroepen (Marokkanen, Surinamers, 
Turken etc.) en verschillende generaties migranten (eerste, tweede en wellicht ook al derde 
generaties) zijn in meer of mindere mate gericht op de Nederlandse samenleving en dit heeft invloed 
op hun geefgedrag (Egelie, 2007, p. 7) 
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3. Marokko en Migratie 
 
Marokko is een emigratieland bij uitstek. Het totaal aantal Marokkanen woonachtig buiten Marokko 
wordt geschat op 3 miljoen (de Haas, 2005a, p. 3). Omdat veel van deze migratie als illegale migratie 
wordt beschouwd, zijn exacte getallen moeilijk vast te stellen. De meeste emigratie heeft 
plaatsgevonden vanaf de jaren ’60 richting traditionele immigratielanden in WestEuropa zoals 
Frankrijk, België, Duitsland en Nederland (Obdeijn e.a. 2002, p. 210). Echter kiezen Marokkaanse 
migranten vanaf de jaren ’80 steeds vaker voor nieuwe bestemmingen als Spanje en Italië, 
voornamelijk laag opgeleide Marokkanen, en de Verenigde Staten en Canada, voornamelijk hoger 
opgeleide migranten (de Haas, 2005a, p. 1). 
 
3.1 Grote trek naar Europa 
Een aantal factoren zijn debet aan de massale migratieroutes die door Marokkanen werden afgelegd 
vanaf de jaren ’60. Ten eerste was er de noodzakelijke vraag naar goedkope en laagopgeleide 
arbeidskrachten gedreven door sterke economische groei van WestEuropese staten. Marokko kon 
voldoen aan deze vraag en tekende verdragen voor het werven van arbeidskrachten met Duitland, 
Frankrijk, België en uiteindelijk ook Nederland in 1969 (Obdeijn e.a. 2002, p. 213). Dit was het begin 
van de ruimtelijke diversificatie van Marokkaanse migratiestromen die voorheen voornamelijk gericht 
waren op exkolonisator Frankrijk (de Haas,.2007b, p. 5). 
 De twee andere belangrijke redenen voor de enorme stijging van de emigratie vanuit Marokko 
vanaf de jaren ’60, maken deel uit van een actief emigratiebeleid gestuurd door de Marokkaanse staat. 
Zij zag emigratie als oplossing voor enerzijds de politieke spanningen met voornamelijk Berber 
stammen woonachtig in het Rifgebergte en anderzijds de onderontwikkeling en achtergesteldheid van 
enkele rurale regio’s en Marokko in het algemeen. 
 

“International migration was seen as a ‘safety valve’ to decrease political tensions. Giving young 
men the opportunity to work abroad against relatively high wages was expected to dampen the 
rebellious tendency and to make a significant contribution to prosperity….Besides being an 
instrument to mitigate rebellious tendencies in several Berber areas, the state also saw migration 
as a tool for national economic development.” 

(de Haas, 2007b, p. 10) 
 
Dit beleid van de Marokkaanse staat werd gestuurd vanuit de gedachte dat migranten tijdelijk naar 
Europa zouden migreren, om vervolgens weer terug te keren naar Marokko met het nodige kapitaal, 
expertise en vaardigheden om daar economische ontwikkeling te bewerkstelligen. Deze positieve 
gedachte tijdens de jaren ’60 en ’70, ook wel bestempelt als ‘developmentalist era’, bleek echter te falen 
in veel Mediterrane emigratielanden, waaronder Marokko (de Haas, 2007b, p. 13). Dit falen komt 
enerzijds door de improductiviteit van de investeringen van terugkerende migranten vanwege een 
onaantrekkelijk investeringsklimaat en de daarbij horende hoge corruptie, en anderzijds doordat de 
meeste gastarbeiders simpelweg niet terug kwamen maar kozen voor een permanent verblijf in 
Europa (Obdeijn e.a. 2002, p. 215). Veel Marokkaanse migranten waren simpelweg te bang om in 
onzekere economische tijden na de oliecrisis van 1973, hun eenmaal verkregen baan op te geven en 
terug te keren naar Marokko. De migranten die wel verkozen terug te keren om in Marokko het leven 
weer op te pakken, vonden daar ook moeilijk een baan en hadden grote moeite zelf een bedrijfje te 
beginnen: 
 

“Dertig jaar geleden waren het enkel gastarbeiders die in de fabriek achter de lopende band 
stonden en in het slachthuis werkte. Zij hadden totaal geen idee hoe ze bij terugkeer in Marokko 
iets op poten moesten zetten omdat ze daar simpelweg de vaardigheden en kennis niet voor 
hadden opgedaan.” 

(Bouras, pers. comm. 16032010) 
 
3.2 Permanent verblijf in Europa 
De oliecrisis in 1973 maakte een eind aan de hoogconjunctuur in Europa en als gevolg daarvan daalde 
de vraag naar ongeschoolde arbeiders. In 1974 besloten Nederland en België daarom een 
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immigratiestop af te kondigen (Obdeijn e.a. 2002, p. 215).Het werven van arbeidskrachten in het Rif en 
andere migratieregio’s werd een halt toe geroepen en het hebben van werk alleen was geen garantie 
meer voor een verblijfsvergunning. Dit strengere migratiebeleid betekende echter niet het einde van 
Marokkaanse emigratie naar Europa, integendeel. Later bleek dat de grote uittocht pas na 1973 op 
gang kwam. Deze stijging is naast natuurlijke aanwas en illegale migratie, voornamelijk het gevolg van 
gezinshereniging en later gezinsvorming (Obdeijn e.a. 2002, p. 211). 
 Marokkaanse mannen die vanaf de jaren ’60 gekozen hadden voor een eenzaam leven in 
Europa, waren niet van plan hun verblijfsvergunning op te geven en terug te keren naar Marokko. Om 
toch een einde te maken aan spanningen in vaak verscheurde gezinnen, besloten veel Marokkaanse 
migranten in de periode 19701990 hun gezin uit Marokko over te laten komen. Gezien de gemiddelde 
gezinsgrootte in Marokko zorgde elke gezinshereniging voor het over laten komen van vaak 5 tot 6 
personen (Obdeijn e.a. 2002, p. 216). Vandaar dat het aantal migranten in WestEuropa niet afnam na 
de afkondiging van de immigratiestop in 1974, maar juist toenam. 
 Naast gezinshereniging, droeg vanaf begin jaren ’80 ook het proces van gezinsvorming bij aan 
de continue stroom van Marokkaanse migranten richting WestEuropa. Omdat de vraag naar 
arbeidskrachten afgenomen was, maar de wil om naar Europa te trekken onder jonge Marokkanen nog 
steeds hoog was, werd naar andere manieren gezocht om alsnog de oversteek te maken (Obdeijn e.a. 
2002, p. 216). Gezinsvorming, een huwelijk met iemand die legaal in Europa verblijft en een eigen 
inkomen heeft, was voor Marokkanen toentertijd en is tegenwoordig nog steeds, ongeveer de enige 
manier toestemming te krijgen zich hier te vestigen. Vanaf eind jaren ’80 volgde gezinsvorming, 
huwelijken tussen voornamelijk tweede generatie migranten en nieuwkomers, gezinshereniging op als 
voornaamste motief tot migratie vanuit Marokko (Obdeijn e.a. 2002, p. 216). 
 

3.3 Marokkaans emigratiebeleid 
Om een correct beeld te schetsen van migratiestromen die Marokkaanse migranten de afgelopen vier à 
vijf decennia hebben afgelegd, moet er ook zeker gekeken worden naar de rol van de Marokkaanse 
overheid. De Marokkaanse staat, en de lange arm van de koning, heeft namelijk met emigratiebeleid 
een stevige stempel weten te drukken op het gaan en staan van haar diaspora. De staat besefte dat 
emigratie voor het onderontwikkelde Marokko een hoop kon betekenen. Het sturen van remittances 
en locale ontwikkeling stimuleren met kennis en vaardigheden van teruggekeerde migranten, zijn daar 
slechts twee voorbeelden van (de Haas, 2007b, p. 4). 

Door de jaren heen is de Marokkaanse overheid meerdere malen van beleid veranderd. Nadat 
bleek dat veel van de migranten niet terug kwamen naar Marokko en investeringsgericht beleid geen 
vruchten afwierp, besloot de Marokkaanse staat in de jaren’70 en ‘80 beleid te voeren ter stimulering 
van het sturen van remittances. Het aanjagen van geldovermakingen werd gezien als het instrument 
om nationale economische ontwikkeling van de grond te krijgen. Dit beleid is redelijk succesvol 
gebleken (de Haas, 2007b, p. 16). In vergelijking met andere NoordAfrikaanse landen, is Marokko er 
in geslaagd om geldovermakingen zowel te stimuleren als te kanaliseren via officiële en legale kanalen. 
Het opzetten van een netwerk van consulaten, postkantoren, bankvestigingen en andere financiële 
instellingen, in zowel gastland als land van herkomst, heeft bijgedragen aan dit succes (de Haas, 2007b, 
p. 16). 

Om migranten de binding met het land van herkomst niet te laten verliezen en de 
geldovermakingen zeker te stellen, was de Marokkaanse staat onder bewind van Koning Hassan II in 
de periode 19701980 van mening dat integratie van migranten in het gastland zoveel mogelijk 
voorkomen moest worden. 
 

“Meanwhile, the Moroccan state continued to explicitly address all people of Moroccan descent as 
its subjects, and actively discouraged their integration and naturalisation in the receiving 
countries until the early 1990’s.”  

(de Haas, 2007b, p. 19) 
 

De gevreesde vervreemding van het vaderland moest zoveel mogelijk voorkomen worden door leraren 
en imams uit Marokko over te laten komen om les te geven aan migranten en kinderen van migranten 
over de Marokkaanse taal en cultuur (de Haas, 2007b, p. 19). Een kanttekening hierbij is dat niet  
iedereen deze druk van de overheid heeft ervaren om vervreemding te voorkomen en de geldstroom 
intact te houden. In een gesprek met Saidi komt naar voren dat hij meent dat die druk in de publieke 
opinie zwaar wordt overdreven: 
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Figuur 3.1: Migratiebeleid Marokkaanse staat voor en na 1989 (de Haas, 2007b, p. 22) 

“Ik heb dat gevoel nooit gehad. Het is niet meer dan logisch dat je mensen daar helpt, ook 
bijvoorbeeld ambtenaren. Maar druk vanuit de overheid om geld over te maken, dat is absoluut 
niet waar. Je bent welkom met je geld, dat is de normaalste zaak van de wereld.” 

(Saidi, pers. comm. 16062010)  
 
De repressieve en controlerende aanpak bleek echter contraproductief te werken en Marokkaanse 
migranten begonnen zich steeds minder Marokkaan te voelen. Daarnaast begonnen zowel 
Marokkaanse als Europese autoriteiten te beseffen dat het merendeel van de migranten niet terug zou 
keren. Deze twee constateringen resulteerde van 1989 in de volgende verandering van de 
Marokkaanse beleidsaanpak: 
 

“This marked a striking reversal of policy analysis, in which integration of migrants abroad was 
no longer necessarily seen as a danger, but as a potentially beneficial process that enables 
migrants to send more money home, to invest and to defend the interests of the Moroccan nation 
abroad. The Moroccan government therefore changed course through adopting a more positive 
attitude towards the economic and, although only to a limited extend, the social and cultural 
integration of Moroccans abroad.”  

(de Haas, 2007b, p. 22) 
 
Deze verandering in Marokkaans beleid wordt door Hein de Haas aangeduid als een verschuiving van 
“controlling to courting or engaging its Diaspora”. Integratie van Marokkaanse migranten in het 
gastland werd niet langer beschouwd als hebbende een negatief effect op de beeldvorming van 
Marokko in het algemeen en hun bijdrage aan het herkomstland in de vorm van remittances en 
investeringen in het bijzonder. Hun succesvolle integratie in WestEuropese maatschappijen en de 
daarbij horende verbetering van hun sociaaleconomische positie, zou migranten juist meer 
mogelijkheden verschaffen om hun steentje bij te dragen aan ontwikkeling in Marokko. Ook Schuttler 
onderstreept dit verband tussen integratie enerzijds en filantropische activiteiten anderzijds in zijn 
onderzoek naar Marokkaanse migranten in Duitsland:  
 

“They conclude that the migrants who contribute the most to the development of their countries 
of origin are those who, on the basis of a permanent residence permit, have the equal opportunity 
to access the labor market and a certain skills level, have achieved good social standing in the 
receiving country and are well integrated there.”  

(Schuttler, 2009, p. 8) 
 
Deze beleidswijziging is erg bepalend geweest voor de beeldvorming rondom de Marokkaanse 
bevolking woonachtig buiten Marokko. In figuur 3.1 staan voorbeelden vermeld die de Haas 
beschouwd als zeer symbolisch voor de manier waarop de Marokkaanse migranten werden behandeld 
en hoe over hen gedacht werd in Marokko voor en na 1989. Een aantal daarvan zullen hieronder nader 
toegelicht worden.  
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Voor 1989 werden Marokkanen in het buitenland gezien als gastarbeiders en werd nog altijd rekening 
gehouden met een spoedige terugkeer naar Marokko. Echter na 1989, gaf de Marokkaanse staat toe dat 
een permanent verblijf in Europa voor veel Marokkanen waarschijnlijker was. Zij werden voortaan niet 
als “Travailleurs Marocains à l’Étranger”, Marokkaan werkend in het buitenland, maar als “Marocains 
Résindant à l’Étranger”, Marokkaan woonachtig in het buitenland, beschouwd (de Haas, 2007b, p. 22). 
Deze andere benadering kwam institutioneel tot uitdrukking in de oprichting van de “Foundation 
Hassan II pour les Marocains Résindant à l’Étranger” in 1995. Deze organisatie had als doel het 
bewaren van fundamentele banden met het vaderland en het bieden van hulp bij emigratie 
gerelateerde problemen (de Haas 2007b, p. 24). Het faciliteren van de zomervakantie terug naar 
Marokko en het bieden van onderwijs in de Arabische taal en cultuur behoren tot de belangrijkste 
activiteiten van dit vlaggenschip van de Marokkaanse staat.  

Een ander voorbeeld van de symbolische waarde van deze koerswijziging is het vrijer denken 
van de Marokkaanse staat over de dubbele nationaliteitskwestie. Voorheen werd naturalisatie van 
migranten als ongewenst ervaren omdat het de binding met Marokko zou schaden. Marokkaanse 
migranten mochten absoluut geen Nederlands staatsburger, of burger van een willekeurig ander 
gastland, worden en zouden onderdanen van de Marokkaanse koning blijven (de Haas, 2007b, p. 23). 
Echter, na 1989 werd het hebben van een dubbele nationaliteit niet langer beschouwd als verraad ten 
opzichte van het vaderland. Tot op de dag van vandaag zie je dat deze discussie voortduurt. Nu zie je 
dat niet de Marokkaanse, maar de Nederlandse politiek deze dubbele paspoortkwestie als een heet 
hangijzer beschouwt. 

Marokkaanse migranten werden niet langer gezien als “remittance melkkoeien” maar als 
potentiële actieve “agents of development”. Ze werden niet langer opgewacht door strenge en corrupte 
douaneagenten, maar worden met open armen ontvangen wanneer zij ’s zomers op vakantie gaan naar 
Marokko. Bij wijze van spreken staat er al een bordje ‘Welkom in Marokko’ wanneer migranten de 
Utrechtse brug oversteken op weg naar Marokko (Bouras, pers. comm. 16032010).  

Al met al kun je dus spreken van een verschuiving van het discours en de manier waarop men 
keek naar de Marokkaanse migrant, meent de Haas: 
 

“There has been a concomitant shift in official discourses which have increasingly characterised 
Moroccan communities abroad as a Diaspora, thereby stressing simultaneously stressing the 
settled nature of these communities, a shift away from the guestworkers ideology, and the 
transnational and transgenerational orientation of migrants towards Morocco.”  

(de Haas, 2007b, p. 23) 
 
Het valt dan ook te verwachten dat deze verandering, alhoewel voornamelijk van symbolische waarde, 
in de algemene beeldvorming rondom Marokkaanse migranten, invloed heeft op de keuze van 
migranten om op welke manier dan ook transnationale activiteiten te ondernemen. In combinatie met 
de nodige economische hervormingen, zoals het opzetten van een financieel netwerk om het sturen 
van remittances gemakkelijker en inzichtelijker te maken, kunnen bovengenoemde 
beleidsveranderingen als relatief succesvol bestempeld worden. Vanaf eind jaren ’90 begon het beleid 
zijn vruchten af te werpen en liet het totaal aan geldovermakingen en vakantiebezoeken richting 
Marokko een forse stijging zien (de Haas, 2007b, p. 30). In de komende paragrafen zullen exacte cijfers 
en feiten over de remittances van Marokkaanse migranten aan bod komen.  
 De Haas sluit zijn betoog af met de kanttekening dat hoewel op migranten gericht beleid 
vanuit de Marokkaanse staat belangrijk is geweest voor de forse stijging van remittances naar 
Marokko, voornamelijk andere factoren aan die stijging hebben bijgedragen (de Haas, 2007b, p. 37). 
Ten eerste noemt hij een onvoorziene blijvende familie en arbeidsmigratie na de oliecrisis van 1973 in 
de vorm van gezinshereniging en –vorming en nieuwe arbeidsmigratie naar voornamelijk ZuidEuropa 
en de Verenigde Staten. Een tweede reden die wordt aangedragen is dat banden die Marokkaanse 
migranten onderhouden met het land van herkomst sterker zijn dan verwacht: 
 

“The durability of transnational links between Morocco and the settled migrant communities in 
northwest Europe have proven to be strong and intergenerational.”  

(de Haas, 2007b, p. 38) 
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Dit komt niet alleen tot uitdrukking in het hoge aantal huwelijken tussen in Nederland en in Marokko 
woonachtige Marokkanen, maar ook in de blijvende behoefte om geld en goederen terug te sturen naar 
Marokko. En ten derde is een algehele integratie van banken en andere financiële instellingen debet 
aan een stijging in zichtbare remittances naar Marokko. Deze integratie heeft ervoor gezorgd dat 
steeds meer migranten het formeel, en dus meetbaar, overmaken van geld verkiezen boven informele 
manieren. 
 Kortom, de Marokkaanse overheid heeft verschillende pogingen ondernomen om er voor te 
zorgen dat haar migranten de binding met Marokko niet verliezen. Niet alle beleidsmaatregelen waren 
daarbij even succesvol en consistent, maar volgens Nadia Bouras kan de Marokkaanse overheid niet al 
te veel verweten worden. Marokko is als moderniserend ontwikkelingsland enorm afhankelijk van zijn 
migrantengemeenschap, net als veel andere ontwikkelingslanden. Het is heel normaal dat Marokko 
alles probeert te doen om die verbondenheid sterk te houden en ontvreemding te voorkomen (Bouras, 
pers. comm. 16032010). 
 
3.4 Marokkaanse migranten in Nederland 
Zoals in eerdere paragrafen naar voren is gekomen, is Nederland door de jaren heen een populaire 
bestemming geweest voor Marokkaanse migranten. De volgende paragraaf zal trachten meer inzicht te 
verschaffen in de complexe samenstelling van deze groep Marokkaanse Nederlanders. Er zal worden 
gekeken naar hun afkomst in Marokko, hun bestemming in Nederland, de grootte en diversiteit van de 
groep en hun terugkeergedrag naar het land van herkomst4. De Marokkaanse populatie is immers zeer 
divers en je kunt moeilijk spreken van dé Marokkaanse Nederlander. Net zo min je kan spreken van dé 
allochtoon, dé Turk of dé Surinamer. Daarvoor is de diversiteit binnen deze migrantengroepen 
simpelweg te groot (Lampert en Ait Moha, 2006, p. 24). 

Kijkende naar de Marokkaanse migratiestromen naar Nederland, zijn er drie duidelijke 
migratiegolven te onderscheiden (Barendse e.a. 2006, p. 23). De eerste golf bestond voornamelijk uit 
gastarbeiders die in de periode 19631972 naar Nederland werden gehaald om hier in de industrie en 
in de agrarische sector te komen werken. De tweede golf arriveerde in de jaren 1973 tot en met 1989 
en had gezinshereniging als voornaamste migratiemotief. De derde en laatste migratiegolf kent echter 
een meer diverse samenstelling en deze vond plaats vanaf midden jaren ’90 tot nu. Gezinshereniging 
nam af als belangrijkste reden tot migratie en werd vervangen door motieven als gezinsvorming en 
het volgen van een studie in Nederland (Barendse e.a. 2006, p. 23).  
 
3.5 Totale populatie 
Kijkende naar de totale populatie Marokkaanse migranten woonachtig in Nederland in de afgelopen 
vijftien jaar, zie je dat deze populatie gestaag is gestegen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor 
Statistiek is het aantal Marokkanen in Nederland gestegen van 225.088 in 1996 tot 341.528 in 2009 
(zie tabel 3.1). Dat is een absolute stijging van 116.440 Marokkaanse Nederlanders over een periode 
van veertien jaar5, een procentuele stijging van ongeveer 51.9%. Dit komt neer op een gemiddelde 
jaarlijkse stijging van Marokkaanse Nederlanders van ongeveer 3,3%. Deze geleidelijke stijging van de 
totale populatie vanaf 1996 is ook duidelijk waar te nemen in figuur 3.26. Verder is af te leiden uit tabel 
3.1 dat de groei van de Marokkaanse populatie wel geleidelijk afneemt. In de jaren 1996 tot en met 
2004 is nog een sterke groei van boven de 3,5% per jaar waar te nemen, na 2005 daalt dit 
stijgingspercentage tot onder de 2% per jaar. Deze afnemende groei is grotendeels te danken aan een 
kleiner aantal eerste generatie Marokkaanse migranten dat naar Nederland komt (Barendse e.a. 2006 
p. 29). 
 
 
 

                                                
4 Bij de verzameling van de nodige cijfers en statistieken is in dit hoofdstuk is voornamelijk gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

� Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). 
� Het onderzoek “The Remittance Corridor NetherlandsMorocco” van Ecorys, een grootschalig onderzoek naar 

geldovermakingen van Marokkaanse Nederlanders. 
5 Het CBS beschikt niet over desbetreffende data ouder dan 1996. 
6 Het CBS en het onderzoek ‘The Remittance Corridor NehtherlandsMorocco’ beschikken niet over desbetreffende data 
jonger dan 2006. 
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Figuur 3.2: Marokkaanse populatie in Nederland, eerste en tweede generatie (Barendse e.a. 2006) 

Tabel 3.1: Totale Marokkaanse populatie in Nederland, absolute stijging en procentuele stijging (Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 2010) 
 

Een onvolledigheid in de cijfers van het CBS betreft het ontbreken van de illegale populatie 
Marokkaanse migranten in Nederland. Er zijn echter geen aanwijzingen om aan te nemen dat deze 
groep substantieel groot is. Het aantal Marokkanen in Nederland zonder een geldige 
verblijfsvergunning wordt geschat op ongeveer 10.000, nog geen 3% van de totale Marokkaanse 
populatie woonachtig in Nederland (Barendse e.a. 2006 p. 28).  
 
3.6 Eerste en tweede generatie 
Omdat in dit onderzoek duidelijk het onderscheid wordt gemaakt tussen eerste en tweede generatie 
Marokkaanse migranten, is het ook zaak om te kijken naar het aandeel van deze twee groepen in de 
totale populatie. Kanttekening bij de onderverdeling van de populatie in verschillende generaties, is 
dat de derde en inmiddels ook al de vierde generatie niet in de analyse zijn opgenomen. De reden 
hiervoor is dat het CBS niet over deze gegevens beschikt. De stijging van de populatie met 116.440 
Marokkanen in de afgelopen 14 jaar, is met name te danken aan de aanwas van tweede generatie 
migranten (zie figuur 3.2). Dit zijn Marokkanen geboren in Nederland waarvan één, dan wel twee 
ouders in Marokko zijn geboren. In 1996 bestond de Marokkaanse populatie in Nederland nog voor 
62,5% uit eerste en 37,5% uit tweede generatie Marokkanen. Sinds 2008 is de tweede de eerste 
generatie voorbijgestreefd en in 2009 waren de percentages respectievelijk 48,8% en 51,2% (zie tabel 
3.1). Als je kijkt naar de absolute getallen, dan valt op dat de populatie eerste generatie migranten in 
veertien jaar met 26.202 mensen is gestegen. Terwijl de tweede generatie in dezelfde periode meer 
dan een verdubbeling van haar populatie laat zien. In 1996 telde de tweede generatie nog 84.516 
Marokkanen en in 2009 was deze groep toegenomen tot een totaal van 174.754, een stijging van maar 
liefst 90.238. De verwachting is dat deze drastische verandering in samenstelling van de Marokkaanse 

Jaartal Totaal Stijging % 1e generatie Stijging % 2e generatie Stijging % 
1996 225 088   140 572   84 516   
1997 232 841 7.753  3,4 142 533 1.961 1,4 90 308 5.792 6,9 
1998 241 982 9.141 3,9 145 604 3.071 2,2 96 378 6.070 6,7 
1999 252 493 10.511 4,3 149 469 3.865 2,7 103 024 6.646 6,9 
2000 262 221 9.728 3,9 152 540 3.071 2,1 109 681 6.657 6,5 
2001 272 752 10.531 4,0 155 669 3.129 2,1 117 083 7.402 6,8 
2002 284 124 11.372 4,2 159 605 3.936 2,5 124 519 7.436 6,4 
2003 295 332 11.208 3,9 163 280 3.675 2,3 132 052 7.533 6,1 
2004 306 219 10.887 3,7 166 464 3.184 2,0 139 755 7.703 5,8 
2005 315 821 9.602 3,1 168 400 1.936 1,2 147 421 7.666 5,5 
2006 323 239 7.418 2,4 168 504 104 0,1 154 735 7.314 5,0 
2007 329 493 6.254 1,9 167 893 611 0,4 161 600 6.865 4,4 
2008 335 127 5.634 1,7 167 063 830 0,5 168 064 6.464 4,0 
2009 341 528 6.401 1,9 166 774 289 0,2 174 754 6.690 4,0 
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Figuur 3.3: De prognose voor de groei van de Marokkaanse populatie in Nederland tot 2050 (Barendse e.a. 2006) 

populatie in Nederland, invloed zal hebben op de beeldvorming over en bijdrage aan ontwikkeling in 
het land van herkomst. Eerste en tweede generatie Marokkaanse migranten hebben immers een totaal 
verschillende achtergrond en zijn onder geheel andere sociale, culturele en economische 
omstandigheden groot gebracht. 
 

3.6.1 Tweede generatie 
De tweede generatie Marokkaanse Nederlanders is ook nog verder te verdelen in een groep waarvan 
één ouder in Marokko is geboren en een groep waarbij beide ouders van Marokkaanse afkomst zijn. 
Deze groepen zijn respectievelijk gestegen van 6.925 en 77.591 Marokkanen in 1996 tot 23.255 en 
151.499 Marokkanen in 2009 (zie tabel 3.2). Kijkende naar het aandeel van deze twee groepen in de 
totale populatie tweede generatie Marokkaanse Nederlanders, dan valt op dat het aantal tweede 
generatie migranten met één ouder in Marokko geboren maar zeer langzaam en geleidelijk terrein 
wint op de groep waarbij twee ouders in Marokko geboren zijn. De groep waarvan slechts één ouder 
tot de eerste generatie behoort, bedroeg in 1996 8,2% van de totale tweede generatie. Veertien jaar 
later was dit percentage gestegen tot 13,3% van de tweede generatie. Blijkbaar kiezen veel 
Marokkanen in Nederland er nog steeds voor om te trouwen met een in Marokko geboren partner, in 
plaats van een tweede generatie migrant of een partner van andere komaf.  

Tabel 3.2: De populatie tweede generatie Marokkanen in Nederland verdeeld over één of beide ouders in Marokko geboren 
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010) 
 

3.7 Prognose 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek voorspelt een continue groei van de Marokkaanse populatie in 
Nederland kijkende naar de eerste helft van de 21e eeuw. Het tempo waarmee deze populatie groeit, 
zwakt echter af, zie de onderstaande stijgende maar tevens afvlakkende lijn in figuur 3.3.  
  

Jaartal 2e generatie Één ouder 
Marokko geboren 

% van totaal Beide ouders 
Marokko geboren 

% van totaal 

1996 84 516 6 925 8,2% 77 591 91,8% 
1997 90 308 7 464  8,3% 82 844 91,7% 
1998 96 378 8 074 8,4% 88 304 91,6% 
1999 103 024 8 850 8,6% 94 174 91,4% 
2000 109 681 9 626 8,8% 100 055 91,2% 
2001 117 083 10 621 9,1% 106 462 90,9% 
2002 124 519 11 716 9,4% 112 803 90,6% 
2003 132 052 12 982 9,8% 119 070 90,2% 
2004 139 755 14 347 10,3% 125 408 89,7% 
2005 147 421 15 924 10,8% 131 497 89,2% 
2006 154 735 17 580 11,4% 137 155 88,6% 
2007 161 600 19 234 11,9% 142 366 88,1% 
2008 168 064 21 146 12,6% 146 918 87,4% 
2009 174 754 23 255 13,3% 151 499 86,7% 
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Figuur 3.4: Emigratie van eerste en tweede generatie Marokkaanse migranten vanuit Nederland (Barendse e.a. 2006) 

 

Deze voorspelling loopt geheel gelijk aan de trend die sinds 2004 is ingezet. De populatie Marokkaanse 
Nederlanders blijft groeien maar het tempo waarmee zij groet neemt af. De stijging is voornamelijk te 
danken aan de sterke groei van de tweede en nieuwere generaties. De afvlakkende component van de 
lijn in grafiek 3.3 wordt daarentegen grotendeels verklaart door een kleiner aantal nieuwe eerste 
generatie migranten die overkomen uit Marokko (Barendse e.a. 2006 p. 29). In 2002 kwamen er nog 
bijna 4.000 nieuwkomers over uit Marokko, vanaf het jaar 2008 vertrokken er zelfs meer eerste 
generatie Marokkanen uit Nederland dan dat er binnenkwamen (CBS, 2010). De verwachting is dat de 
groei van de tweede en nieuwere generaties doorzet en de populatie Marokkaanse Nederlanders in 
2020 en 2050 achtereenvolgens 500.000 en 600.000 mensen telt. Bij de prognose moet wel vermeld 
worden dat deze uit het jaar 2006 dateert en daarnaast als een redelijke ruime schatting gezien kan 
worden. Uit de grafiek valt immers af te lezen dat het aantal Marokkanen in Nederland in 2010 boven 
de 400.000 werd geschat, terwijl tabel 3.1 laat zien dat de populatie in 2009 nog geen 350.000 
bedroeg. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat de populatie in 2010 boven de 400.000 uitkomt. 
 
3.8 Emigratie en remigratie 
Naast de migratiestromen vanuit Marokko naar Nederland en de natuurlijke aanwas van tweede en 
nieuwere generaties, is er nog een andere factor van invloed op de populatie Marokkanen in 
Nederland. Er zijn immers ook nog Marokkanen die kiezen voor een terugkeer naar het land van 
herkomst, de zogenaamde remigranten, dan wel migreren naar een willekeurig ander land, de overige 
emigranten. In figuur 3.47 valt af te lezen dat het aantal emigranten vanaf het jaar 2000 een sterke 
stijging laat zien, nadat diezelfde groep vanaf 1996 een sterke daling had laten zien. Ongeveer de helft 
van deze emigranten bestaat uit remigranten en keert terug naar Marokko (Barendse e.a. 2006, p. 30). 
Wel kan geconcludeerd worden dat de stijging van remigranten zowel voor de eerste als voor de 
tweede generatie Marokkaanse migranten op gaat. Opvallend is wel dat gepensioneerde migranten 
vaker de neiging hebben om in Nederland te blijven. Het zijn steeds vaker de relatief jonge 
Marokkaanse migranten tussen de 30 en 50 jaar die besluiten terug te keren naar Marokko. Wellicht is 
dit een aanwijzing dat meer Marokkanen terugkeren met de bedoeling daar zelf iets op te zetten in de 
vorm van een bedrijfje. De werkloosheid in Marokko is immers erg hoog en de kans op het vinden van 
een baan aldaar is vaak klein. 

  
 
 

                                                
7 Het CBS en het onderzoek ‘The Remittance Corridor NehtherlandsMorocco’ beschikken niet over desbetreffende data 
jonger dan 2006. 
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Figuur 3.5: Voornaamste herkomstgebieden van Marokkaanse migranten woonachtig in Europa (de Haas, 2007a) 

Ondanks de stijging van het aantal emigranten en remigranten naar Marokko, is deze groep nog steeds 
heel klein vergeleken met de totale populatie Marokkanen in Nederland. Het is dan ook nog te vroeg 
om te concluderen of deze stijging als een structurele verandering gezien kan worden (Barendse e.a. 
2006, p. 31). Het totale aantal Marokkaanse remigranten behoort tot de laagste van alle 
migrantengroepen in Europa. Het aantal Turkse remigranten bijvoorbeeld is veel groter. Daar is de 
kans op het krijgen van een betaalde baan veel groter en daar heerst een veel gunstiger 
investeringsklimaat dan in Marokko met minder corruptie (De Mas, pers. comm. 23032010). De kans 
op een geslaagde terugkeer, en de drang om de beslissing daadwerkelijk te nemen, is dan ook veel 
groter.  
 

3.9 Geografie 
Het is niet alleen zaak de demografische component van de Marokkaanse populatie in Nederland te 
behandelen, het is ook interessant om te kijken naar de geografische kant van het migratieverhaal. 
Oftewel, waar komen de Marokkanen in Nederland vandaan en waar vestigt men zich? Migratie wordt 
over het algemeen niet beschouwd als een proces waarbij migranten afkomstig uit verschillende 
regio’s van het herkomstland evenredig veel aanspraak maken op daadwerkelijke migratie. 
Integendeel, migratie wordt gezien als een selectief en ruimtelijk geclusterd fenomeen:  
  

“There are distinct patterns of spatial clustering and specialization in migration, resulting in a 
concentration of migration from particular sending regions within Morocco towards specific 
countries, regions and even cities within Europe.”  

(de Haas, 2007a, p. 4) 
 

3.9.1 Herkomst 
In het geval van Marokko resulteert deze ruimtelijke clustering in een aantal gebieden, door de Haas 
ook wel ‘Migration belts’ genoemd, waar het merendeel van de Marokkaanse migranten  
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Figuur 3.6: Belangrijkste concentraties Marokkaanse migranten in Nederland (Barendse e.a. 2006) 

 

woonachtig in WestEuropa vandaan komt. Deze drie dominante ‘migration belts’ zijn het Oostelijke 
gedeelte van het Rifgebergte, de Sousregio in het Zuidwesten van Marokko rondom Agadir en het 
gebied ten zuidwesten van de Hoge Atlas. Deze traditionele of oude migratiegebieden zijn in figuur 3.5 
aangegeven als ‘zones anciennes’. De overige gearceerde gebieden, ‘zones récentes’ worden beschouwd 
als de voornaamste regio’s waar meer recente migratiestromen richting Italië en Spanje hun oorsprong 
kennen (de Haas, 2007a, p. 4). 

Ondanks het ontbreken van exacte cijfers aangaande de afkomst van de Marokkaanse populatie 
in Nederland, wordt er in de literatuur vanuit gegaan dat het merendeel afkomstig is uit het Noordelijk 
gelegen Rifgebergte. Het overgrote deel van de Marokkaanse Nederlanders is, of stamt af van, een 
Berber afkomstig uit rurale en onherbergzame gebieden in het Noorden van Marokko. Daarnaast komt 
ook nog een belangrijk deel van de Marokkaanse Nederlanders uit Casablanca en omstreken (Barendse 
e.a. 2006, p. 33). Deze ruimtelijke concentratie van Marokkaanse Nederlanders uit het Rifgebergte is 
met name te danken aan het wervingsbeleid van de Marokkaanse overheid. Gastarbeiders werden 
vooral geworven in deze Noordelijk gelegen regio omdat de streek een hoge bevolkingsdichtheid 
kende die niet in verhouding stond tot haar agrarische productiecapaciteit, economisch 
achtergebleven was en een traditie van autonomie ten opzichte van centraal gezag kende (Obdeijn e.a. 
2002, p. 214). Vandaar dat ongeveer 70% van de Marokkaanse Nederlanders van Rifijnse afkomst is.  

Het feit dat migratie vanuit Marokko zich geconcentreerd heeft op een aantal regio’s, betekent 
dat ook remittances vanuit het buitenland onevenredig worden verdeeld over Marokko. De directe 
impact van geldovermakingen zal dan ook voornamelijk ervaren worden in de belangrijkste ‘migration 
belts’ (Taylor, 1999, p. 78). Dat wil echter niet zeggen dat enkel en alleen de herkomstgebieden van 
migranten profiteren van de economische en sociale impact van remittances. Indirect kunnen 
remittances, door middel van handel en inkomensdistributie, ook effect hebben op omliggende regio’s 
en zelfs op nationaal niveau voor economische vooruitgang zorgen (Taylor, 1999, p. 78). 

 
3.9.2 Bestemming 
Niet alleen bij een analyse van de herkomstgebieden van Marokkaanse Nederlanders stuit je op 
ruimtelijke clustering. Ook wanneer er wordt gekeken naar de bestemmingsgebieden van de 
Marokkaanse populatie in Nederland valt een onevenredige verdeling op. Marokkanen wonen 
voornamelijk in de provincies NoordHolland, ZuidHolland en Utrecht (Barendse e.a. 2006, p. 31).  

Op stedelijk niveau kun je stellen dat Marokkanen de voorkeur geven aan wonen in de grote 
stad. Terwijl van de Nederlandse bevolking in totaal slechts 13% in de vier grote steden woont, geldt  



 33 

 
 

dat voor maar liefst 48% van de Marokkanen (van Praag, 2006, p. 11). In NoordHolland is de 
Marokkaanse populatie geconcentreerd in Amsterdam, in ZuidHolland in Rotterdam en Den Haag en 
in de provincie Utrecht woont het merendeel in de stad Utrecht (zie figuur 3.6). Kijk je naar verschillen 
tussen eerste en tweede generatie migranten, dan zijn er geen al te grote verschillen waar te nemen 
(zie figuur 3.6). Wel zie je dat tweede generatie migranten, vooral in de leeftijdscategorie 2534 jaar, 
het laatste decennia een lichte voorkeur krijgen voor wonen in NoordBrabant en Flevoland (van 
Praag, 2006, p. 12). Steden als Eindhoven, Breda en Almere kennen dan ook grote concentraties 
Marokkaanse migranten. De prognose voor de periode tot 2025, gemaakt door het ministerie van 
VROM, geeft een verwachte groei van de Marokkaanse populatie aan in de provincies NoordHolland, 
ZuidHolland en Flevoland aan. Anders dan andere migrantengroepen in Nederland lijken Marokkanen 
ook in de nabije toekomst het wonen in de grote steden te verkiezen boven het verhuizen naar 
kleinere provinciale agglomeraties (Barendse e.a. 2006, p. 31). 

Zoom je nog verder in en kijk je op wijkniveau, dan kom je wederom een duidelijke clustering 
van de Marokkaanse bevolking tegen. Binnen de grote steden wonen Marokkanen geconcentreerd in 
een aantal wijken en buurten en deze concentratie is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen (van 
Praag, 2006, p. 12). Het Amsterdamse Slotervaart, het Utrechtse Kanaleneiland en de Haagse 
Schilderswijk zijn voorbeelden van wijken met een zeer hoge concentratie Marokkaanse Nederlanders. 
Deze concentratie wordt door het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) onder 
andere gemeten aan de hand van zogenaamde statistische ontmoetingskansen. “De kans om 
autochtonen te ontmoeten domineert, maar in de periode 19952004 zijn de ontmoetingskansen 
tussen Marokkanen onderling toegenomen en die met autochtonen afgenomen” (van Praag, 2006, p. 
12). De verwachting is dat deze trend van stedelijke clustering van de Marokkaanse populatie in de 
nabije toekomst doorzet. Blijkbaar zoeken Marokkanen elkaar graag op en wonen ze graag in elkaars 
nabijheid. Wellicht duidt dit op sterke en intensieve banden met familie en vrienden van Marokkaanse 
afkomst.  
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Figuur 4.1: Totale remittances wereldwijd en totale remittances naar ontwikkelingslanden (World Bank, 2010) 

 

4. Marokko en remittances 
 
In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de Marokkaanse migranten, met name die zich in 
Nederland hebben gevestigd, en de bijdrage die zij leveren aan Marokko in de vorm van remittances. 
Daarbij wordt zowel gekeken naar de cijfers uit het verleden als naar de prognose voor de nabije 
toekomst.  
 
4.1 Globale ontwikkelingen 
Geldovermakingen van migranten hebben zich de afgelopen decennia zonder twijfel ontwikkeld als 
een snel groeiende en tevens stabiele bron van inkomsten voor menig ontwikkelingsland (zie figuur 
4.1). Hoe groot deze geldstromen werkelijk zijn, is niet gemakkelijk te meten en genoemde bedragen 
lopen dan ook erg uiteen. Daarnaast moet ook vermeld worden dat het hier slechts gaat om de formele 
remittances, geldovermakingen die via banken en andere officiële financiële instanties worden 
overgeboekt. Remittances verstuurd via informele kanalen door bijvoorbeeld contante overdrachten, 
kunnen niet worden opgenomen in onderstaande berekeningen. Schattingen van de Wereldbank geven 
aan dat de werkelijke remittances, formeel en informeel, nog eens 50% hoger uit zouden vallen (World 
Bank, 2010). 
 Cijfers uit figuur 4.1 geven aan dat er in 2008 in totaal wereldwijd voor 444 miljard dollar aan 
remittances is overgemaakt, daarvan was 336 miljard bestemd voor mensen in ontwikkelingslanden. 
Het merendeel van de geldovermakingen van migranten, 76% in 2008, is dus bestemd voor verwanten 
in ontwikkelingslanden. Op zich is dit niet verwonderlijk aangezien de meeste migranten die woon en 
werkzaam zijn in Westerse economieën, afkomstig zijn uit ontwikkelingslanden. Bovendien zijn het 
voornamelijk familie en andere verwanten van migranten uit ontwikkelingslanden die de 
geldovermakingen het hardst nodig hebben, waardoor het vaak deze migranten zijn die geld sturen. 
Een belangrijke conclusie uit het rapport ‘Global Economic Prospects 2006’ van de Wereldbank 
onderstreept dit belang van remittances voor ontwikkelingslanden: 
 

“Remittances are an important instrument for poverty reduction and for improving the livelihood 
of the poor in developing countries…remittances also affect economic growth through different 
channels, such as investments, consumption and exchange rates.” 

 (World Bank, 2006, p. 34) 
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Figuur 4.2: Totaal door Marokko ontvangen bedrag aan remittances, absoluut in miljoenen dollars en als percentage van 
het Marokkaanse BBP (World Databank, 2010) 

 

Het volume aan remittances is wel aanmerkelijk gedaald sinds de wereldwijde economische crisis 
twee jaar geleden losbrak. Migranten hebben meer moeite om aan werk te komen dan wel hun baan te 
behouden en hebben daarom vanzelfsprekend minder geld over om terug te sturen. Uit cijfers van de 
Wereldbank blijkt dat het totale volume aan remittances naar ontwikkelingslanden in 2009 is gedaald 

naar $316 miljard ten opzichte van $336 miljard in 2008 (zie figuur 4.1). Deze afname van 6% valt 
echter wel lager uit dan de eerder door de Wereldbank verwachte daling van 7,3% (World Bank, 
2009). Deze mindere terugval is voornamelijk het gevolg van sterke transnationale banden van 
migranten uit Zuid en Zuidoost Azië. Daar heeft de economische crisis minder effect gehad op 
geldovermaking dan eerder verwacht. 

Nu de economische recessie over zijn dieptepunt heen lijkt te zijn, valt te verwachten dat 
geldovermakingen van diaspora’s over de hele wereld weer zullen stijgen, ook die richting Marokko. 
De eerste tekenen van herstel kondigen zich aan: 
 

“Immigrant workers in the US have started sending more money back to their home countries 
after cutting back sharply last year, yet another sign that the global economy is showing 
resilience.”  

(Kapner, 2010) 
 

Echter verwacht de Wereldbank dat dit herstel van de wereldeconomie en bijhorende 
geldovermakingen van migranten langzaam zal verlopen. In de nabije toekomst zullen remittances 
lager uitvallen door additionele factoren als strenger immigratiebeleid en moeilijk te voorspellen 
wisselkoersbewegingen (World Bank, 2010). 
 

4.2 Marokko en remittances 
Nu er een beeld is geschetst van de globale ontwikkelingen rondom remittances, is het zaak om in te 
zoomen op de case Marokko. Marokko behoort tot de landen waar de door migranten gestuurde 
remittances daadwerkelijk meetellen, zowel in absoluut volume als in relatie met haar bruto nationaal 
product. Remittances zijn belangrijk voor Marokko, niet alleen op nationaal en regionaal niveau maar 
juist ook op het niveau van de individuele Marokkaan en zijn huishouden (Hamdouch in OECD, 2005, p. 
69). 
 

4.2.1 Nationaal niveau 
Het totale volume aan remittances richting Marokko laat de afgelopen 30 jaar een stabiele en bijna 
continue stijging zien (zie figuur 4.2). In het jaar 2002, en in mindere mate in 1988, kent de lijn een 
scherpe terugval. De plotselinge afname van remittances in 2002 is zeer waarschijnlijk te verklaren 
door het zogenaamde ‘euro effect’, het op grote schaal witwassen van geld na de introductie van de 
Euro als Europees betaalmiddel (de Haas en Plug, 2006, p. 36). Met name in het laatste decennium  
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Figuur 4.3: Totaal door Marokko ontvangen bedrag aan remittances in miljoenen dollars vergeleken met 
ontwikkelingshulp (ODA) en directe buitenlandse investeringen (FDI) (World Databank, 2010) 

laten de geldovermakingen richting Marokko een explosieve groei zien. In 2000 sturen Marokkanen in 
totaal nog 2,2 miljard dollar terug naar Marokko, in 2008 is dit bedrag gestegen tot bijna 7 miljard 
dollar, een meer dan verdrievoudiging in een periode van slechts 8 jaar. 

Absolute bedragen zeggen vaak niet alles. Daarom geeft figuur 4.2 naast het absolute bedrag 
aan remittances richting Marokko, ook het totaal aan remittances als percentage van het bruto 
binnenlandse product van Marokko weer. De stijging van het volume aan remittances is nu weliswaar 
minder spectaculair, maar er valt nog steeds een flinke toename waar te nemen. In de periode 1980
2008 zijn de door Marokko ontvangen remittances als percentage van het BBP gestegen van 6 naar 
8%. Ook wanneer je de door Marokkaanse migranten overgemaakte remittances afzet tegen die van 
andere migrantengroepen in de wereld, krijg je een ander beeld wanneer je de relatieve statistieken 
hanteert in plaats van de absolute. Absoluut gezien is Marokko na India, Mexico en de Filippijnen met 
bijna 5,5 miljard dollar in 2006 de op drie na grootste remittancesontvanger ter wereld. Relatief 
gezien scoren landen met kleinere economieën, zoals Tadzjikistan, Honduras en Moldavië met 
percentages van meer dan 20% van het BBP, hoger dan Marokko met 8% van het bruto binnenlands 
product in 2006 (Migration Policy Institute, 2010). 

Figuur 4.3 illustreert de ontwikkeling van het totaal aan geldovermakingen richting Marokko in 
vergelijking met twee andere belangrijke financiële indicators, het totaal aan ontwikkelingshulp (ODA) 
en directe buitenlandse investeringen (FDI). Uit de grafiek is op te maken dat het totale volume aan 
remittances vanaf 1980 een redelijk stabiele en nagenoeg continue groei doormaakt. Dit kan niet 
gezegd worden van de twee andere financiële indicatoren die voor een land als Marokko van belang 
zijn. Het totaal aan directe buitenlandse investeringen laat weliswaar een sterke groei zien, maar deze 
groei wordt tevens gekenmerkt door een zeer grillig en onstabiel verloop. De totale ontwikkelingshulp 
die Marokko ontvangt mag dan wel een stabieler verloop laten zien, maar als je de waarden van 1980 
en 2008 naast elkaar legt, dan is er nauwelijks sprake van een stijging. In 2008 bedroeg het totale 
volume aan remittances maar liefst meer dan drie keer zoveel als de buitenlandse investeringen en 5,5 
keer zoveel als ontvangen ontwikkelingshulp. Voor een toenemend aantal landen, en ook voor 
Marokko, vormen remittances een cruciale vorm van harde valuta op de betalingsbalans (de Haas, 
2004, p. 2). Echter, er zijn veel auteurs die deze vergelijking met andere kapitaalstromen, waaronder 
directe buitenlandse investeringen, ter discussie stellen. Uit verschillende onderzoeken zou blijken dat 
remittances niet stimulerend, maar slechts compenserend zouden werken voor nabestaanden in het 
land van herkomst (de Haas, 2007c, p. 24). Het effect van geldovermakingen op de groei van het BBP 
en economische groei in het algemeen, zou hierdoor minimaal zijn. 
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4.2.2 Regionaal niveau 
Zoals eerder verondersteld kan migratie en bijhorend geefgedrag, uiteenlopende effecten hebben voor 
verschillende regio’s. Het geld en de goederen die naar Marokko worden gestuurd komen daardoor 
niet evenredig verdeeld in alle regio’s terecht. Dit is ook niet verwonderlijk aangezien eerder werd 
aangetoond dat migratie vanuit Marokko een geconcentreerd patroon laat zien (zie figuur 3.5). Dit niet 
evenredig verdeelde beeld komt tevens naar voren als men kijkt naar de primaire bestemmingsregio’s 
van remittances vanuit Nederland naar Marokko. Daarbij valt op dat maar liefs 38 % van de 
geldovermakingen vanuit Nederland terecht komt in het Noordelijke Rifgebergte (Barendse, 2006, p. 
65). 16 % van de geldstromen is bestemd voor inwoners van de regio rondom Casablanca. De overige 
remittances vanuit Nederland naar Marokko laten een meer verspreid beeld zien. 
 
4.2.3 Individueel niveau 
Niet alleen op een nationale en regionale schaal hebben remittances impact, verschillende studies 
hebben aangetoond dat geld en goederentransacties ook op het niveau van de individuele Marokkaan 
van belang zijn. Bij een onderzoek gedaan in het zuiden van Marokko in 2003, is berekend dat het 
gemiddelde remittances ontvangende huishouden jaarlijks 32.000 dirham ontvangt, dat is ongeveer 
gelijk aan 3.000 euro (de Haas, 2007a, p. 9). In hetzelfde onderzoek toont de Haas aan dat het inkomen 
van huishoudens met een internationale migrant 2,5 keer hoger ligt dan dat van huishoudens zonder 
een gezinslid dat naar het buitenland is vertrokken (de Haas, 2007, p. 10). Deze stijging is 
voornamelijk te danken aan internationale geld en goederentransacties. Naast deze financiële 
remittances worden er tijdens vakantie en andere bezoeken ook veel goederen overhandigd aan 
familie en andere verwanten in de vorm van elektronica, huishoudelijke apparaten, kleren etc. De 
waarde van deze materiële remittances wordt geschat tussen de 25 en 50% van de financiële 
overmakingen (de Haas, 2007a, p. 9). In een ander onderzoek naar het effect van remittances op 
inkomensgroei uit 2001, komt naar voren dat bijna 1,2 miljoen extra Marokkanen, van de totale 
populatie van 30 miljoen, onder de armoedegrens zouden komen te zitten zonder het ontvangen van 
internationale geld en goederentransacties. Het absolute armoedepercentage in Marokko zou 
daarmee in 2001 stijgen van 19 naar 23% (Teto, 2001, p. 7). 

Het effect van remittances op inkomensstijging zou waarschijnlijk nog hoger uitvallen wanneer 
naast de formele ook de informele remittances in de berekening opgenomen zouden worden. Echter 
moet wederom worden opgemerkt dat deze studies voornamelijk plaatsvonden in typische 
emigratiegebieden in Marokko zoals het Rifgebergte, de Sousvallei en het gebied rondom Agadir. 
Eerder is opgemerkt dat migratie erg selectief is en niet iedereen evenredig kan profiteren van de 
voordelen die remittances met zich meebrengen. 
 
4.2.4 Remittances naar Marokko per land van zending 
Omdat in dit onderzoek het geefgedrag van Marokkaanse migranten in Nederland centraal staat, zal 
ook deze specifieke corridor behandeld worden. Er is veel recente data beschikbaar over globale 
geldstromen en totale geldstromen richting Marokko. Echter is er veel minder data voorhanden 
wanneer je deze transacties naar Marokko bekijkt per land van zending. De enige bron van data is het 
Office des Changes, de Marokkaanse dienst voor internationale betalingen. Deze instantie verstrekt niet 
op jaarlijkse basis informatie over internationale geldovermakingen en bovendien zijn de bedragen 
enkel gemeten in dirham.  

In figuur 4.4 is te zien dat het grootste deel aan geldovermakingen richting Marokko afkomstig 
is uit Frankrijk. Dit is niet verwonderlijk aangezien Frankrijk verreweg de grootste populatie 
Marokkaanse migranten huisvest, meer dan een miljoen in 2005, vanwege oude koloniale banden 
(Migration Policy Institute, 2010). Verder valt op dat landen als Spanje, Italië en de Verenigde Staten 
een flinke stijging laten zien in 2007 ten opzichte van 1997. Dit is voornamelijk te danken aan de 
eerder genoemde toename van Marokkaanse migratie richting deze relatief nieuwe 
migratiebestemmingen (de Haas, 2007b, p. 37). 
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Figuur 4.4: Totaal door Marokko ontvangen bedrag aan remittances in miljoenen dirham 
uiteengezet per land van zending (Office des Changes, uit van Waes, 2006, p. 50).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.3 Prognose 
Over de manier waarop de stroom aan remittances richting Marokko zich zal ontwikkelen in de nabije 
toekomst, zijn de meningen sterk verdeeld. Er zijn wetenschappers en beleidsmakers die menen dat 
geld en goederentransacties vanzelf afnemen naarmate migranten langer in het gastland verblijven en 
daardoor zullen transnationale activiteiten van Marokkaanse migranten, waaronder het overmaken 
van geld en goederen, afnemen. Aan de andere kant zijn er optimisten die meer de nadruk leggen op de 
houdbaarheid van oude en het ontstaan van nieuwe transnationale banden tussen Marokko en relatief 
nieuwe migratiebestemmingen als Italië en Spanje. 
 
4.3.1 Pessimisten 
Hoewel zojuist is aangetoond dat geldovermakingen richting Marokko een redelijk stabiele stijging 
laten zien, zijn er redenen om te geloven dat deze stromen in de nabije toekomst zullen dalen. Deze 
hypothese komt voort uit de constatering dat nieuwe generaties Marokkaanse migranten beter weten 
te integreren in de maatschappij van het gastland en daardoor de binding met Marokko in meer of 
mindere mate verliezen. Landen die als traditionele bestemmingen gelden voor Marokkaanse 
migranten laten een daling in gestuurde remittances zien terwijl nieuwe migratiebestemmingen het 
totaal aan remittances zien stijgen (Gallina, 2006, p. 17). Dit is een redelijk normaal verschijnsel 
aangezien de eerste generatie migranten een sterke band koestert met het land van herkomst en op 
verschillende manieren probeert bij te dragen aan de ontwikkeling van dat land, onder andere door te 
investeren in vastgoed en door financiële steun te verlenen aan familie. Voor de tweede en latere 
generaties, die in het gastland geboren zijn, zou je zeggen dat deze binding minder sterk is en dat zij 
meer bezig zijn met het leven in Europa dan met het hypothetische leven in Marokko (Gallina, 2006, p. 
17). 
 
4.3.2 Optimisten 
Aan de andere kant zijn er ook onderzoeken die deze toekomstige afname in remittances en 
onderliggende financiële loyaliteit tegenspreken en beweren dat remittances stromen sterker en 
betrouwbaarder zijn dan vaak wordt beweerd. Volgens de Haas en Plug (2006) worden banden tussen 
Marokkaanse migranten en het vaderland vaak onderschat. Hoewel tweede en latere generaties 
migranten minder aanleidingen hebben om geld te sturen naar Marokko, leidt dit nog niet automatisch 
tot een plotselinge afname van geldstromen naar Marokko (de Haas en Plug, 2006, p. 36). De relatie 
tussen de tijd die een migrant doorbrengt in het gastland en de neiging om te geven aan Marokko is 
niet lineair. Uit onderzoek van de Haas blijkt dat hoewel remittances vaak een stijging laten zien in de 
eerste twee decennia na migratie en daarna geleidelijk afnemen, deze daling veel minder hevig is dan 
eerder werd gedacht (de Haas, 2007a, p. 6).  
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Individuele levensverhalen van migranten tonen aan dat nieuwere generaties migranten zich nog 
steeds erg betrokken voelen bij het vaderland en achtergebleven familie en verwanten woonachtig in 
Marokko. Zo getuigd ook dit gesprek met een Marokkaanse Nederlander van de tweede generatie: 
 

“Alhoewel mijn ouders ook in Nederland wonen, heb ik een erg sterke relatie met mijn familie in 
Marokko. Ik denk dat connecties met familie voor ons Marokkanen verschillen van die van 
Europeanen, ze zijn sterker. Veel Marokkanen woonachtig in Nederland voelen zich niet volledig 
Nederlands, maar aan de andere kant voelen ze zich ook niet echt Marokkaan wanneer ze tijdens 
vakantie in Marokko verblijven. Eigenlijk is je familie de enige groep waarin je jezelf kunt zijn 
ongeacht je achtergrond. Dit maakt de binding met familie in Nederland en met die in Marokko 
extra sterk.”  

(vertaald uit: van Waes, 2009, p. 45) 
 
Ga je niet af op persoonlijke verhalen maar probeer je een voorspelling te doen van toekomstige 
geldovermakingen naar Marokko op basis van ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar, dan valt te 
verwachten dat deze geldstromen een gematigde groei zullen laten zien (Barendse e.a. 2006, p. 39). 
Deze prognose is voornamelijk gebaseerd op een groei van de tweede generatie Marokkaanse 
migranten in Nederland. Daarbij merkt Barendse op dat er in haar studie geen aandacht wordt besteed 
aan intergenerationele verschillen en dat haar prognose geen rekening houdt met afwijkend 
geefgedrag van tweede en nieuwere generaties Marokkaanse migranten. 
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Figuur 5.1: Verdeling onderzoekspopulatie van 160 Marokkaanse Nederlanders over de twee dimensie gender en 
generatie. 

5. Kwantitatieve resultaten 
 
5.1 Geven of niet geven? 
De resultaten uit het onderzoek “Geven in Nederland 2009” zijn gebruikt om het onderstaande schema 
op te stellen. In dit onderzoek wordt bij het in kaart brengen van het geefgedrag van Marokkaanse 
Nederlanders gekeken naar de twee dimensies gender; man of vrouw, en generatie; in Marokko of in 
Nederland geboren. Op basis van de totale onderzoekspopulatie van 160 Marokkaanse ondervraagden 
is de onderstaande verdeling gemaakt (zie figuur 5.1).  

Het schema geeft op een aantal punten een duidelijke oververtegenwoordiging van bepaalde 
groepen weer. Zo valt op dat mannen meer voor komen in de onderzoekspopulatie. Onder de 160 
ondervraagden bevinden zich 90 mannen en 70 vrouwen, respectievelijk 56.2 % en 43.8 % van de 
totale populatie. Een verklaring voor deze lichte genderbias zou kunnen zijn dat de Marokkaanse 
populatie in Nederland nog steeds wordt gekenmerkt door een relatief strenge manvrouw 
rolverdeling, waardoor mannelijke respondenten makkelijker te bereiken zijn dan vrouwelijke 
(Carabain, pers. comm. 12032010). 
 

 
 
Daarnaast is te zien dat tweede generatie migranten significant minder vaak voor komen in de 
onderzoekspopulatie dan eerste generatie Marokkaanse migranten. Van de 160 geïnterviewde 
Marokkaanse Nederlanders zijn er 122 respondenten in Marokko zelf geboren, 38 respondenten zijn 
echter in Nederland geboren en getogen. Dat is respectievelijk 76.25 en 23.75 % van de totale 
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onderzoekspopulatie. Deze oververtegenwoordiging van eerste generatie Marokkaanse migranten is 
opmerkelijk te noemen. In hoofdstuk 3 is immers aangetoond dat er sinds 2008 meer tweede dan 
eerste generatie migranten in Nederland woonachtig zijn (zie tabel 3.1). 

Indien je beide dimensies combineert, is een meer verspreid beeld zichtbaar. Binnen de groep 
tweede generatie Marokkaanse mannen is een oververtegenwoordiging van gevers te zien ten opzichte 
van nietgevers, 10 staat tot 4. Terwijl dit bij de groep eerste generatie Marokkaanse vrouwen juist 
precies andersom is, 20 gevers ten opzichte van 26 nietgevers. Ook als er wordt gekeken naar de 
totalen, 79 gevers en 81 nietgevers, dan valt op dat de populatie op deze variabele meer verdeeld 
scoort.  
 
5.1.1 Mannen en vrouwen 
Als je de twee groepen mannen en vrouwen vergelijkt dan is te zien dat mannelijke Marokkaanse 
migranten nog steeds vaker geven dan dat vrouwelijke migranten dat doen. Uit tabel 5.1 is af te leiden 
dat 49 mannelijke respondenten in 2009 wel geld en/of goederen naar Marokko hebben gestuurd. 41 
Marokkaanse mannen zeggen dit niet te hebben gedaan. Dit zijn respectievelijk 54,4 % en 45,6% van 
de 90 mannelijke ondervraagden (zie tabel 5.2).  

De onderzoekspopulatie geeft daartegenover een totaal van 30 vrouwelijke gevers aan, de 
overige 40 vrouwelijke respondenten geven aan geen remittances te hebben gestuurd. Dit is 
achtereenvolgens 42,9 % en 57,1 % van de totale vrouwelijke onderzoekspopulatie. Dit zou de 
veronderstelling van Bouras, dat geven aan Marokko nog steeds voornamelijk een mannelijke 
bezigheid is, ondersteunen (Bouras, pers. comm. 16032010). Wellicht was het verschil tussen 
mannen en vrouwen vroeger groter, dat is niet te concluderen uit deze data, maar er bestaat in ieder 
geval nog een significant verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft hun giften aan Marokko.  
 

N = 160 

Generatie 

Eerste Tweede Totaal 

Sturen geen geld en/of goederen Mannelijk 37 4 41 

Vrouwelijk 26 14 40 

Totaal 63 18 81 

Sturen wel geld en/of goederen Mannelijk 39 10 49 

Vrouwelijk 20 10 30 

Totaal 59 20 79 

Totaal  122 38 160 
Tabel 5.1: Kruistabel waarbij het geefgedrag van de onderzoekspopulatie is verdeeld volgens de dimensies gender en 
generatie. 

 
5.1.2 Eerste en tweede generatie 
Dezelfde vergelijkende analyse kan toegepast worden op de onderzochte eerste en tweede generatie 
Marokkaanse Nederlanders. In totaal kent de populatie 122 eerste en 38 tweede generatie migranten. 
Van de 122 in Marokko geboren migranten zeggen 59 wel geld en/of goederen overgemaakt te hebben 
en de resterende 63 niet (zie tabel 5.1). De eerste generatie bestaat daarmee uit 48,4% gevers en 51,6 
% nietgevers (zie tabel 5.2). Onder de eerste generatie zijn de gevers en nietgevers dus redelijk gelijk 
vertegenwoordigd. 
 Deze relatief gelijke verdeling gaat ook op voor de respondenten die tot de tweede generatie 
migranten behoren. Van de 38 in Nederland geboren migranten geven er 20 aan wel geld en/of 
goederentransacties richting Marokko te hebben gestuurd. De overige 18 respondenten geven een 
negatief antwoord op de vraag iets overgemaakt te hebben in 2007. Als je dit in percentages uitdrukt, 
dan kom je uit op respectievelijk 52,6 % en 47.4% van de populatie tweede generatie migranten (zie 
tabel 5.2). 
 Combineer je de variabelen gender en generatie, dan komen er veel grotere verschillen naar 
voren. Het valt op dat er relatief meer tweede generatie mannen zijn die geven aan Marokko dan eerste 
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generatie mannen. 71,4 % van de tweede generatie en 51,3 % van de eerste generatie mannen zegt 
gegeven te hebben aan Marokko in het jaar 2007. Dit intergenerationele verschil is minder significant 
bij de vrouwelijke onderzoekspopulatie. Daar is de verdeling tussen de eerste en tweede generatie 
gevers achtereenvolgens 43,5 % en 41,7 %. Daarmee zijn er relatief iets meer eerste generatie dan 
tweede generatie vrouwen die geven aan Marokko. Een omgekeerd effect van wat zojuist bij de 
mannelijke onderzoekspopulatie geconstateerd is. Op basis van deze data is dus geen eenduidige 
afname van het geefgedrag aan Marokko te constateren tussen eerste en tweede generatie migranten. 
Sterker nog, deze analyse laat zien dat er relatief meer tweede generatie dan eerste generatie gevers 
voorkomen in de betreffende populatie. 
 

N = 160 

Generatie 

Eerste Tweede Totaal 

Sturen geen geld en/of goederen Mannelijk 48,7 28,6 45,6 

Vrouwelijk 56,5 58,3 57,1 

Totaal 51,6 47,4 50,6 

Sturen wel geld en/of goederen Mannelijk 51,3 71,4 54,4 

Vrouwelijk 43,5 41,7 42,9 

Totaal 48,4 52,6 49,4 
Tabel 5.2: Kruistabel waarbij het geefgedrag van de onderzoekspopulatie procentueel is verdeeld volgens de dimensies 
gender en generatie. 

 
5.2 Hoeveel geven ze? 
Nu een indicatie is gegeven van wel en nietgevers onder enerzijds mannen en vrouwen en anderzijds 
eerste en tweede generatie migranten, is het zaak om te kijken naar de waarde van de remittances die 
de 160 respondenten hebben overgemaakt naar het land van herkomst. In het onderzoek “Geven in 
Nederland 2009” is de respondenten gevraagd te schatten hoeveel zij in het jaar 2007 hebben gegeven, 
zowel geld als goederen, aan familie en andere verwanten in Marokko.  

81 van de 160 respondenten geeft aan helemaal niets te hebben overgemaakt naar Marokko in 
2009. De overige 79 respondenten hebben wel goederen en/of geld overgemaakt naar vrienden, 
familie of goede doelen in Marokko. De waarde van deze overmakingen loopt uiteen van 10 euro tot 
3.150 euro en het gemiddelde bedrag, inclusief 81 respondenten die niets overmaken, bedraagt 206.04 
euro (zie tabel 5.3). Wanneer alleen de 79 respondenten worden meegeteld die daadwerkelijk 
remittances zeggen te hebben gestuurd, dan valt het gemiddelde bedrag vanzelfsprekend hoger uit, 
namelijk 417,30 euro.  

 

 

 
Aantal respondenten 
(N) Minimum Maximum Gemiddelde 

Alle  
respondenten 

 
160 0,00 3.150,00 206,04 

Alleen de gevers 79 
 
10,00 3.150,00 417,30 

Tabel 5.3: Verdeling van de totale waarde (geld en/of goederen) gegeven aan Marokko bij N = 160 en N = 79. 

 
In de tabel 5.4 is voor alle vier de groepen, verdeeld volgens gender en generatie, het gemiddelde 
bedrag weergegeven dat respondenten hebben overgemaakt in 2007. Hier valt uit op te maken dat de 
eerste generatie gemiddeld meer geeft dan de tweede generatie. Het gemiddelde bedrag van de eerste 
generatie migranten ligt op 209,85 euro terwijl de tweede generatie migrant gemiddeld 193,82 euro 
heeft gegeven. Hiermee hebben eerste generatie migranten gemiddeld 8,3 % meer gegeven aan 
Marokko dan migranten die in Nederland zijn geboren. 

Kijk je alleen naar gender, dan valt op dat mannen en vrouwen nauwelijks verschillen van 
elkaar. Mannelijke migranten hebben gemiddeld 206,07 euro gegeven terwijl vrouwelijke migranten 
uitkomen op een gemiddelde van exact 206 euro (zie tabel 5.4). 
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Figuur 5.2: Gemiddeld bedrag aan geld en/of goederen gegeven aan Marokko verklaart door variabelen gender en 
generatie. 

 

 
Gender Generatie Gemiddeld bedrag N 

Man 

 
Eerste 205,82 76 
 
Tweede 207,50 14 
 
Totaal 206,08 90 

Vrouw 

 
Eerste 216,52 46 
 
Tweede 185,83 24 
 
Totaal 206,00 70 

Totaal 

 
Eerste 209,85 122 
 
Tweede 193,82 38 
 
Totaal 206,04 160 

Tabel 5.4: Gemiddeld bedrag aan geld en/of goederen gegeven aan Marokko verdeel over gender en generatie.  

 
Als je beide dimensies opneemt in de analyse, zowel gender als generatie, dan valt op dat het verschil 
tussen eerste en tweede generatie vrouwen veel groter is dan het verschil tussen eerste en tweede 
generatie mannen. Marokkaanse mannen van de eerste en tweede generatie geven respectievelijk 
205,82 en 207,50 euro, terwijl Marokkaanse vrouwen respectievelijk 216,52 en 185,83 euro geven. De 
mannelijke respondenten die in Nederland zijn geboren geven hiermee gemiddeld 0,8 % meer dan de 
mannen die in Marokko zijn geboren. Terwijl vrouwen van de tweede generatie juist 14,2 % minder 
geven dan die van de eerste generatie. De vrouwelijke onderzoekspopulatie laat dus een significant 
sterker en bovendien omgekeerd effect zien. Dit verschil is duidelijk af te lezen uit figuur 5.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Het is de vraag of dit verschil tussen eerste en tweede generatie mannen en vrouwen kan worden 
verklaard aan de hand van andere gegevens uit het onderzoek ‘Geven in Nederland 2009’. Wellicht 
kunnen de variabelen inkomen en contact met het land van herkomst meer duidelijkheid geven. 
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5.2.1 Inkomensafhankelijkheid 
Op zoek naar een verklaring voor de bedragen die Marokkaanse Nederlanders naar het land van 
herkomst sturen, zal gekeken worden in hoeverre dit geefgedrag te verklaren valt door de variabele 
inkomen. Oftewel, is het geefgedrag van de respondenten inkomensafhankelijk? Volgens Bouchataoui 
speelt inkomen wel degelijk een rol, maar is het niet allesbepalend: 
 

“Ik denk wel dat je rekening houdt met je inkomen. Als ik minder zou verdienen, zou ik ook minder 
geven maar ik zal altijd proberen wat bij te dragen.”  

(Bouchataoui, pers. comm. 16062010). 
 
In tabel 5.5 is de inkomensverdeling van de onderzoekspopulatie weergegeven en daarbij is 
onderscheid gemaakt in generatie en gender. Het eerste dat opvalt is dat de mannelijke respondenten 
significant meer verdienen dan de vrouwelijke respondenten. De gemiddelde vrouw verdient iets 
meer dan 7.000 euro netto per jaar, terwijl mannen gemiddeld meer dan 3.500 euro per jaar meer 
verdienen. Kijk je naar de verschillen in generatie, dan zie je dat de eerste generatie gemiddeld meer 
verdient dan de tweede generatie. De migranten die in Marokko zijn geboren verdienen gemiddeld 
9.466,62 euro en de migranten die in Nederland zijn geboren 7.781,05 euro. Dit verschil heeft wellicht 
te maken met het feit dat de respondenten van de eerste generatie gemiddeld 20 jaar ouder zijn dan 
die van de tweede generatie, achtereenvolgens 43,96 en 23,58 jaar. Hierdoor zullen de eerste 
generatie migranten uit de onderzoekspopulatie financieel onafhankelijker zijn dan dat tweede 
generatie migranten dat zijn. 14 van de 38 tweede generatie migranten hebben namelijk een leeftijd 
van 20 jaar of jonger en die zullen nog niet allemaal voltijd aan het werk zijn.  
 

 
 
Mannen Vrouwen Totaal 

 
Eerste generatie 10.975,58 euro 6.973,57 euro 9.466,62 euro 
 
Tweede generatie 8.646,86 euro 7.276,00 euro 7.781,05 euro 
 
Totaal 10.613,33 euro 7.077,26 euro 9.066,30 euro 
Tabel 5.5: Netto jaarlijks inkomen uitgesplitst naar gender en generatie. 

 
Binnen de eerste generatie is het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen nog groter, 
10.975,58 euro voor de mannen tegenover 6.973,57 euro voor de vrouwen (zie tabel 5.6). Binnen de 
tweede generatie is er nog steeds sprake van een verschil maar dat verschil is wel een stuk kleiner dan 
binnen de eerste generatie. Dit kan er op duiden dat de rolverdeling tussen mannen en vrouwen aan 
verandering onderhevig is, zoals naar voren komt uit het gesprek met Bouras: 

 
“Maar deze rolverdeling is wel aan het veranderen naarmate vrouwen onafhankelijker worden en 
meer participeren in de Nederlandse maatschappij.”  

(Bouras, pers. comm. 16032010) 
 
Op basis van deze gegevens omtrent inkomen kan echter niet verklaard worden waarom tweede 
generatie vrouwen significant minder geven dan eerste generatie vrouwen. Tabel 5.6 laat immers zien 
dat tweede generatie vrouwen, weliswaar licht, meer verdienen dan vrouwen van de eerste generatie. 
Hetzelfde geldt voor de mannelijke onderzoekspopulatie. Eerste generatie mannen verdienen 
gemiddeld meer, maar geven gemiddeld minder aan Marokko dan dat de eerste generatie dat doet. De 
analyse biedt wel aanwijzingen om aan te nemen dat dit verband tussen inkomen en de volume van 
giften aan Marokko wel opgaat voor de totale eerste en tweede generatie. De eerste generatie verdient 
significant meer dan de tweede generatie en eerder bleek al dat ze gemiddeld ook meer geven aan 
Marokko.  
 
5.2.2 Contact met familie en vrienden in Marokko 
Niet alleen het inkomen van een migrant bepaald of en hoeveel hij of zij geeft aan het land van 
herkomst. Een andere belangrijke factor die invloed heeft op het geefgedrag is de mate van 
transnationale verbondenheid en contact met familie en vrienden in Marokko. Indien een migrant 
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nauwelijks of geen contact heeft met verwanten in Marokko, valt te verwachten dat hij of zij minder 
reden ziet geld en/of goederen op te sturen. Deze relatie tussen banden met Marokko en geven aan 
Marokko, komt ook duidelijk naar voren uit het gesprek met de Mas: 
 

“De eerste generatie heeft duidelijk heel diepe banden met Marokko. Bij de tweede generatie zijn 
die banden minder sterk... Qua overmakingen is de verwachting dat die zullen afnemen als gevolg 
van de zwakkere banden met Marokko. Ik verwacht een geleidelijke afname, maar wel degelijk 
een afname.”  

(de Mas, pers. comm. 23032010) 
 
In het onderzoek ‘Geven in Nederland 2009’ is de respondenten ook gevraagd naar hun banden en 
contact met familie in Marokko. Daarbij is zowel gevraagd naar de frequentie van het contact per 
telefoon, post en email; als naar persoonlijk contact. In tabel 5.6 zijn de procentuele verdelingen 
weergegeven per generatie en gender. 
 

N = 160 

 
Eerste generatie Tweede generatie  

160 
Totaal 

76 
Mannen 

46 
Vrouwen 

122 
Totaal 

14 
Mannen 

24 
Vrouwen 

38 
Totaal 

Contact via 
telefoon, 
post en e
mail 

 
Geen 21,1  10,9 17,2 21,4 25,0 23,6 18,7 
 
Één keer per jaar 2,6 0 1,7 0 0 0 1,3 
Verschillende  
keren per jaar 11,8 17,4 13,9 28,5 12,5 18,4 15,0 
 
Minstens 1 keer per maand 28,9 23,9 27,1 7,2 20,8 15,8 24,4 
 
Minstens 1 keer per week 21,1 34,8 26,2 35,7 29,2 31,6 27,5 
 
Meerdere keren per week 14,5 13,0 13,9 7,2 4,2 5,3 11,8 
 
Dagelijks 0 0 0 0 8,3 5,3 1,3 

Persoonlijk 
contact 

 
Geen 67,1 54,3 62,3 35,7 54,2 47,4 57,8 
 
Één keer per jaar 30,3 37,0 32,8 57,1 33,3 42,1 35,0 
Verschillende  
keren per jaar 2,6 6,5 4,1 0 12,5 7,9 5,0 
 
Minstens 1 keer per maand 0 0 0 7,2 0 2,6 0,6 
 
Minstens 1 keer per week 0 2,2 0,8 0 0 0 0,6 
 
Meerdere keren per week 0 0 0 0 0 0 0 
 
Dagelijks 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 5.6: Frequentie van contact met familie in Marokko in percentages van de eigen onderzoeksgroep als weergegeven in 
tabel 5,1. Er is gevraagd naar het contact via telefoon, post en email; en persoonlijk contact. 

 
Op de vraag hoe vaak ze contact hebben per telefoon, post en email, antwoorden de meeste 
respondenten dat ze dit eens per week (27,5 %) en eens per maand hebben (24,4 % van de totale 
onderzoekspopulatie). Verder is uit de onderste helft van tabel 5.6 af te lezen dat de ondervraagden 
die aangeven wel persoonlijk contact te onderhouden met familie en vrienden in Marokko, dat meestal 
eens per jaar doen. Veel Marokkaanse migranten gaan één keer per jaar tijdens de zomervakantie naar 
Marokko. Echter, op basis van bovenstaande gegevens kan aangenomen worden dat dit bezoek niet 
per se een bezoek aan familie en vrienden inhoudt. 

Wat verder opvalt is dat eerste generatie migranten relatief vaker aangeven dat zij geen 
persoonlijk contact meer hebben met vrienden en familie in Marokko. 62,3 % van de in Marokko 
geboren en 47,4 % van de in Nederland geboren respondenten, zegt geen persoonlijk contact meer te 
hebben met verwanten in Marokko (zie tabel 5.6). De resterende 37,7% en 52,6 % van 



 46 

 
 

achtereenvolgens de eerste en tweede generatie geeft dus aan nog minstens één keer per jaar een 
bezoek te brengen aan Marokko of laat familie overkomen. Zet je dit af tegen het contact per telefoon, 
post en email, dan zie je dat juist meer tweede generatie migranten zeggen geen contact meer te 
hebben. De eerste generatie scoort hierop met 17,2 % iets lager dan de tweede generatie met 23,6 %. 
 Worden de twee groepen mannen en vrouwen met elkaar vergeleken, dan is er geen eenduidig 
verband te ontdekken. Wel is te zien dat zowel bij persoonlijk als bij ‘onpersoonlijk’ contact geldt dat 
bij de eerste generatie meer vrouwen contact zeggen te hebben, terwijl bij de tweede generatie juist 
meer mannen contact hebben met vrienden en familie in het land van herkomst. Wellicht voldoen 
meer vrouwen van de tweede generatie aan het meer geïndividualiseerde karakter zoals omschreven 
door Fadma Bouchataoui: 
 

“Ik heb daar niet zoveel contact mee hoor. Ik denk dat ik ze één keer in het jaar zie, als ik bij mijn 
ouders in de buurt ben. Maar ik ga daar niet speciaal voor naar Marokko. Ik heb ook niet 
telefonisch contact met ze, alleen met mijn moeder....Op dat gebeid ben ik wel heel erg 
geïndividualiseerd. Nee, ik heb niet zo’n hele hechte band met mijn familie.” 

(Bouchataoui, pers. comm. 16062010) 
 
Eerder bleek dat de tweede generatie respondenten iets vaker, maar tevens iets minder geven dan de 
eerste generatie migranten. De variabele contact met familie en vrienden in Marokko biedt echter geen 
aanwijzingen die deze intergenerationele verschillen kunnen verklaren. De eerste generatie heeft 
immers gemiddeld meer contact per telefoon, post en email dan de eerste generatie. Terwijl de 
tweede generatie migranten aangeven vaker persoonlijk contact te hebben dan de eerste generatie 
respondenten. Op basis van deze gegevens kan dus niet eenduidig verondersteld worden dat eerste 
generatie migranten meer geven aan Marokko omdat zij intensievere transnationale banden en 
contacten onderhouden met familie aldaar.  
 
5.3 Aan wie geven ze? 
In het onderzoek ‘Geven in Nederland 2009’ is tevens gevraagd voor wie het geld en de goederen 
doorgaans bestemd zijn. Het overgrote deel van het geld en de goederen die naar Marokko worden 
gestuurd is bestemd voor familieleden. Uit tabel 5.7 valt op te maken dat maar liefs 74 van de 79 
respondenten die aangegeven hebben te geven aan Marokko, dit doet aan familie. Dat is een 
percentage van 93,7 % van alle gevers (zie tabel 5.8). Verder geven 9 respondenten aan dorps en 
stadsgenoten (11,4 %), 8 aan vrienden (10,1 %), 6 aan overige personen (7,6 %) en 5 aan goede 
doelen (6,3 %). Geen van de respondenten heeft in 2007 gegeven aan geloofsverwanten, een 
clan/stam of zakelijke contacten in Marokko.  
 

N = 79 

 
Eerste generatie 

 
Tweede generatie 

Totaal 
 
Mannen 

 
Vrouwen 

 
Totaal 

 
Mannen 

 
Vrouwen 

 
Totaal 

 
Familie 38 19 57 8 9 17 74 
 
Vrienden 3 1 4 3 1 4 8 
 
Geloofsverwanten 0 0 0 0 0 0 0 
Dorps of 
Stadsgenoten 3 2 5 2 2 4 9 
 
Clan of stam 0 0 0 0 0 0 0 
 
Zakelijke Contacten 0 0 0 0 0 0 0 
 
Goede doel 2 2 4 1 0 1 5 
 
Anderen 3 1 4 1 1 2 6 
Tabel 5.7: Ontvangers van het geld en/of goederen in Marokko (N = 79)8 

                                                
8 Bij deze variabele konden respondenten meerdere antwoorden geven. De totale score is dus hoger dan de 79 respondenten 
die aangegeven hebben te geven aan Marokko omdat sommige dubbel gescoord hebben. 
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Tabel 5.7 geeft tevens inzicht in de bestemming van het geefgedrag per generatie. Zo valt op dat het 
geefgedrag van de eerste generatie nog meer gericht is op de familie dan dat van de totale populatie. 
96,6 % van de eerste generatie migranten zegt te geven aan familie. Bij de tweede generatie is dit 
aandeel met 85 % beduidend lager. De tweede generatie mag dan minder vaak geld en/of goederen 
aan familie geven, zij geven wel vaker aan vrienden, dorps en stadsgenoten. Van de eerste generatie 
geeft 6,8 % aan vrienden en 8,5 % aan dorps en stadsgenoten, bij de tweede generatie liggen deze 
percentages met elk 20 % significant hoger. Op basis van deze cijfers kan dus verondersteld worden 
dat het geefgedrag van de eerste generatie nog meer gericht is op de familie in Marokko dan het 
geefgedrag van de tweede generatie. In plaats daarvan geven tweede generatie migranten vaker aan 
vrienden, dorps en stadsgenoten. Hiermee voldoen deze resultaten aan de verwachtingen die vooraf 
zijn geformuleerd. De financiële banden met familie zijn bij de eerste generatie sterker dan bij de 
tweede generatie. Een terechte kanttekening hierbij is dat de onderzoekspopulatie bij de tweede 
generatie relatief klein is. Slechts 38 van de 160 respondenten is van de tweede generatie en 20 
daarvan zeggen in 2007 te hebben gegeven aan Marokko. De verklaringskracht van de analyse voor 
deze groep is hierdoor minder groot.  
 Ten slotte kan de groep respondenten nog verder opgesplitst worden door ook te kijken naar 
de dimensie gender. In tabel 5.7 is te zien dat er niet veel verschil zit tussen eerste generatie mannen 
en vrouwen in hun bijdrage aan familie in Marokko. 97,4 % van de eerste generatie mannen zegt 
gegeven te hebben aan familie tegenover 95 % van de eerste generatie vrouwen. Dit verschil is iets 
groter kijkende naar de tweede generatie mannen en vrouwen. Bovendien zijn het hier de vrouwelijke 
Marokkaanse migranten die vaker geven aan familie. 90 % van de tweede generatie vrouwen zegt 
gegeven te hebben aan familie tegenover 80 % van de mannelijke tweede generatie. Op basis van deze 
gegevens kan dus gesteld worden dat binnen de eerste generatie, mannen iets vaker geven aan familie, 
terwijl binnen de tweede generatie, vrouwen vaker geld en/of goederen sturen naar familie in 
Marokko. Verder valt op dat mannen vaker geven aan vrienden, zowel de eerste als de tweede 
generatie, en dat vrouwen iets vaker zeggen te geven aan dorps en stadsgenoten en anderen. 
 

N = 79 

 
Eerste generatie 

 
Tweede generatie 

Totaal 
 
Mannen 

 
Vrouwen 

 
Totaal 

 
Mannen 

 
Vrouwen 

 
Totaal 

 
Familie 97,4 95 96,6 80 90 85 93,7 
 
Vrienden 7,7 5 6,8 30 10 20 10, 
 
Geloofsverwanten 0 0 0 0 0 0 0 
Dorps of 
Stadsgenoten 7,7 10 8,5 20 20 20 11,4 
 
Clan of stam 0 0 0 0 0 0 0 
 
Zakelijke Contacten 0 0 0 0 0 0 0 
 
Goede doel 5,1 10 6,8 10 0 5 6,3 
 
Anderen 7,7 5 6,8 10 10 10 7,6 
Tabel 5.8: Ontvangers van het geld en/of goederen in percentages (N = 79). Percentage gebaseerd op de groepen als 
weergegeven in tabel 5.1 9  

 
5.4 Waar wordt het aan besteed? 
In de vragenlijst is ook aandacht besteed aan de besteding van het geld en de goederen die 
Marokkaanse migranten in 2007 naar Marokko hebben overgemaakt. Het merendeel van de 
respondenten zegt te geven aan relaties in Marokko voor de bevrediging van basisbehoeften als 
voedsel, onderwijs en medische zorg. Tabel 5.9 laat zien dat 68 van de 79 respondenten die zeggen in 

                                                
9 In tabel 5.8 zijn de scores uit tabel 5.7 omgezet naar percentages van de eigen groep zoals weergegeven in tabel 5.1. Totalen 
in percentage van de totale gevende populatie, de groep eerste generatie migranten in percentage van de totale populatie 
eerste generatie migranten en de groep mannelijke eerste generatie migranten in percentage van totale populatie eerste 
generatie mannen. 
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2007 gegeven te hebben aan Marokko, dit doen voor de besteding aan basisbehoeften. Dat is een 
percentage van 86,1 % van alle gevers (zie tabel 5.10). Naast de besteding aan basisbehoeften, geven 
25 respondenten voor sociale behoeften als kleding en luxeartikelen (31,6 %), 3 voor overige 
behoeften (3,8 %) en slechts 1 voor zakelijke activiteiten als het verkopen van goederen en het 
opzetten van een bedrijfje (1,3 %). Op basis van deze gegevens kan dus worden verondersteld dat het 
geefgedrag van Marokkaanse Nederlanders, niet of nauwelijks bedoeld is voor de ontplooiing van 
zakelijke activiteiten. Daarvoor zegt een te klein deel van de onderzoekspopulatie, slechts één van de 
160 Marokkaanse respondenten, geld en/of goederen te geven aan Marokko vanuit een 
ondernemende gedachte. De enige respondent die aangeeft dit wel gedaan te hebben, is een 
Marokkaanse vrouw van de eerste generatie. De verwachting dat de tweede generatie migrant meer 
als entrepreneur bezig is met het land van herkomst, wordt dus ook niet ondersteund door deze data. 
 

N = 79 

 
Eerste generatie Tweede generatie 

Totaal 
 
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 

Basis 
behoeften 10 34 19 53 7 8 15 68 
Sociale 
behoeften 11 13 5 18 5 2 7 25 
Zakelijke 
activiteiten 12 0 1  1 0 0 0 1 
 
Overige 13 1 2 3 0 0 0 3  
Tabel 5.9: Bestedingen van het geld en/of goederen gegeven aan Marokko per respondent (N = 79) 
 

Kijk je verder dan de totale populatie, dan valt op dat eerste generatie migranten significant vaker geld 
en/of goederen geven voor basisbehoeften dan tweede generatie migranten. 89,8 % van de eerste 
generatie migranten geeft voor basisbehoeften tegenover 75 % van de tweede generatie. De tweede 
generatie zegt weer vaker te geven voor sociale uitgaven, 35 % boven 30,5 % voor de eerste generatie. 
Deze weliswaar lichte voorkeur van de tweede generatie voor de besteding aan sociale behoeften, 
voldoet wel aan de volgende stelling van Ait Moha: 
 

“De eerste generatie verleent vooral status aan de familie, het collectief. Voor de tweede generatie 
speelt een heel andere vorm van status een rol, meer het materialistische aspect.”  

(Ait Moha, pers. comm. 11032010)  
 
Verder valt op dat geen van de respondenten zegt gegeven te hebben voor zakelijke, noch overige 
bestedingen. Bij de eerste generatie zijn dat nog achtereenvolgens 1,7 % en 5,1 % van de 
desbetreffende groep. Wederom moet hierbij opgemerkt worden dat de verklaringskracht van deze 
analyse wat betreft de tweede generatie lager ligt vanwege de relatief kleine onderzoekspopulatie. 
 
 

N = 79 

 
Eerste generatie Tweede generatie 

Totaal 
 
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 

Basis 
behoeften 87,2 % 95 % 89,8 % 70 % 80 % 75 % 86,1 % 
Sociale 
behoeften 33,3 % 25 % 30,5 % 50 % 20 % 35 % 31,6 % 
Zakelijke 
activiteiten  0 % 5 % 1,7 % 0 % 0 % 0 % 1,3 % 
 
Overige 2,6 % 10 % 5,1 % 0 % 0 % 0 % 3,8 % 
Tabel 5.10: Bestedingen van het geld en/of goederen gegeven aan Marokko in percentages (N =79). Percentage gebaseerd op 
de groepen als weergegeven in tabel 5.1. 

                                                
10 Basis behoeften (voedsel, onderdak, onderwijs, medische zorg e.d.) 
11 Sociale behoeften (kleding luxeartikelen, mobiele telefoon, trouwfeest e.d.) 
12 Zakelijke activiteiten (goederen om te verkopen, een bedrijf op te zetten e.d.) 
13 Overige behoeften 
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Ten slotte bieden tabel 5.9 en 5.10 inzicht in het geefgedrag per gender. Wat opvalt is dat vrouwen, 
zowel van de eerste als van de tweede generatie, relatief vaker geven voor bestedingen aan 
basisbehoeften dan mannen. Voor de eerste generatie geldt een aandeel van 95 % van de vrouwen ten 
opzichte van 87,2 % van de mannen. En wat betreft de tweede generatie geldt een soortgelijk verschil 
van 80 % van de vrouwen en 70 % van de mannen. Daartegenover geven mannen wel significant vaker 
voor bestedingen aan sociale behoeften. Bij de eerste generatie valt dit verschil nog wel mee, maar bij 
de tweede generatie zegt 20 % van de vrouwen en maar liefs 50 % van de mannen te geven voor 
sociale en meer materialistische uitgaven (zie tabel 5.10). Wellicht zijn Marokkaanse mannen, 
voornamelijk die van de tweede generatie, dus meer materialistisch ingesteld dan Marokkaanse 
vrouwen en komt dit tot uitdrukking in hun geefgedrag aan het land van herkomst.  
 
5.5 Deelconclusies 
Al met al kan geconcludeerd worden dat de kwantitatieve analyse niet op alle fronten de vooraf 
opgestelde hypothesen bevestigd, maar wel degelijk een aantal duidelijke verschillen aan het licht 
brengt, zowel gender als generatiegerelateerde verschillen.  

Zo blijkt dat vrouwelijke Marokkaanse migranten significant minder vaak geld en goederen 
naar Marokko sturen dan dat mannelijke Marokkaanse migranten dat doen. Op basis van de data uit 
het onderzoek ‘Geven in Nederland 2009’ kan gesteld worden dat het sturen van geld en goederen 
naar Marokko altijd nog vaker een mannenaangelegenheid is. Echter moet hierbij worden vermeld dat 
blijkt dat vrouwen die wel zeggen een bijdrage aan Marokko te leveren, daarentegen gemiddeld 
ongeveer evenveel als mannen geven. Dit terwijl ze gemiddeld beduidend minder inkomen genereren 
dan de mannelijke respondenten. 

Eenduidige verschillen in het geefgedrag aan Marokko tussen eerste en tweede generatie 
migranten komen minder sterk naar voren uit de kwantitatieve analyse. Er is geen sprake van een 
significant lagere bijdrage aan Marokko van de in Nederland geboren migranten ten op zichten van de 
in Marokko geboren migranten. Het blijkt dat eerste generatie migranten minder vaak, maar 
daarentegen gemiddeld iets meer aan Marokko geven. Verder is het een belangrijke bevinding dat het 
geefgedrag van Marokkaanse Nederlanders zich zeer voornamelijk richt op de familie en op de 
besteding aan basisbehoeften. Dit komt zelfs nog sterker naar voren wanneer men enkel en alleen de 
eerste generatie analyseert. Tekenen die duiden op geefgedrag vanuit een ondernemende gedachte, 
zijn dan ook op geen enkele manier terug te vinden in de kwantitatieve data. 
 
Helaas is de vraag waarom Marokkaanse migranten woonachtig in Nederland geven of niet geven aan 
het vaderland, niet te beantwoorden op basis van de kwantitatieve vragenlijst omdat daar geen 
bruikbare variabelen voor opgenomen zijn in het onderzoek ‘Geven in Nederland 2009’. Echter, deze 
vraag wordt uitgebreid behandeld aan de hand van de kwalitatieve gesprekken met Marokkaanse 
Nederlanders in paragraaf 6.5. 
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6. Kwalitatieve resultaten 
 
Deze kwalitatieve analyse is gebaseerd op persoonlijke verhalen van vier Marokkaanse migranten. Op 
basis van deze gesprekken zullen geen harde uitspraken gedaan kunnen worden omtrent de 
representativiteit van de groep omdat de onderzoekspopulatie relatief klein is. Het gaat echter om een 
kwalitatieve analyse en hiermee wordt getracht hef geefgedrag in kaart te brengen door onderliggende 
motieven en waardepatronen te achterhalen. In hoofdstuk 5 is een kwantitatieve analyse gebruikt om op 
basis van een grotere onderzoekspopulatie uitspraken te doen. 
 
6.1 Geven of niet geven? 
Alle respondenten zeggen, op wat voor manier dan ook, te geven aan Marokko. De ene respondent 
geeft meer dan de andere en geeft voor andere doeleinden, maar alle respondenten zijn het erover 
eens dat zij als migrant hun steentje bij kunnen bijdragen aan ontwikkeling en armoedebestrijding in 
het land van herkomst.  
 Over de vorm waarin zij deze bijdrage aan Marokko leveren, in geld dan wel goederen, bestaat 
iets meer variantie. Drie van de vier respondenten zegt naast geld, ook wel eens goederen naar 
Marokko over te maken. Wat voor goederen de respondenten sturen, loopt heel erg uiteen. Het varieert 
van een partij oude kleren en schoenen die verzameld zijn door schoolkinderen (Saidi, pers. comm. 16
062010) tot een laptop voor een nichtje dat deze graag wil gebruiken op school (Baba, pers. comm. 
10062010). Fadma Bouchataoui staat als enige respondent iets sceptischer tegenover het idee om 
goederen aan verwanten in Marokko te doneren: 
 

“Nee, ik geloof daar zelf niet zo in. Ik geef veel liever het geld daar uit waardoor je de economie 
daar ook ondersteunt. In plaats van dingen van hier mee te nemen. Ik probeer ook mensen die dat 
doen van die gedachte af te helpen.”  

(Bouchataoui, pers. comm. 16062010) 
 
6.2 Hoeveel en hoe vaak geven ze? 
Verder valt af te leiden uit de kwalitatieve interviews dat het geefgedrag van Marokkaanse 
Nederlandse vaak incidenteel van karakter is. De meeste respondenten geven aan dat zij meer geven 
als de situatie in het land van herkomst daar om vraagt, in plaats van dat zij op reguliere basis een vast 
bedrag overmaken. Indien familie of andere verwanten in Marokko een financiële steun in de rug nodig 
hebben in verband met de aankoop van medicijnen of andere onverwachte hoge incidentele kosten. De 
volgende passage uit het gesprek met Moustapha Baba, een tweede generatie Marokkaanse migrant, 
onderstreept deze constatering:  
 

“Het hangt een beetje af van de situatie. Soms is er iemand ziek in de familie en dan kan het wat 
meer zijn. Maar gemiddeld zit het rond de 100 of 150 euro per maand. Als de situatie daar om 
vraagt, bijvoorbeeld als mijn oma medicijnen nodig heeft, dan probeert iedereen daar zijn 
bijdrage aan te leveren. Dan gaat het nog om kleine bedragen hoor, zo rond de 20 of 50 euro per 
keer.” 

(Baba, pers. comm. 10062010)  
 
Hierbij geeft de respondent duidelijk aan dat hij wel maandelijks geld stuurt naar familie in Marokko, 
maar dat de hoogte van het bedrag erg afhangt van de situatie waarin zijn familie verkeert. Deze 
gedachte komt tevens naar voren als Zahra Ait Hammouchi, een eerste generatie Marokkaanse 
migrante, wordt gevraagd hoeveel zij geeft aan Marokko: 
 

“Dat verschilt heel erg. Het ene jaar maak je meer over, de andere keer minder. Ik moet echt weten 
waarvoor ik het geld stuur. Het moet wel ergens goed voor zijn natuurlijk. Als het over twintig 
jaar nog nodig is dan zal ik nog steeds geld sturen. Ik hoop dat het over twintig jaar beter is maar 
ik ben bang van niet. Als iemand het heel hard nodig heeft of heel erg ziek is dan zal ik nog steeds 
geld sturen. Ik stuur incidenteel geld, alleen als het echt nodig is. Ik zal dat doen totdat ik dood 
ga.”  

(Ait Hammouchi, pers. comm. 10062010) 
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Bovendien geeft de respondent aan dat ze dus niet zomaar geld stuurt naar familie in Marokko. Ze wil 
graag weten wat er met haar geld gebeurt en om er zeker van te zijn dat het goed besteed wordt, stuurt 
ze alleen geld als het echt nodig is. Ze geeft aan dat ze het zelf al niet zo breed heeft en er niet van 
gediend zou zijn wanneer het geld wordt uitgegeven aan niet essentiële behoeften. “Ik heb zelf niet 
eens een televisie en heb geen zin om daar aan mee te betalen” (Ait Hammouchi, pers. comm. 1006
2010). 
 Wat betreft de hoeveelheid van het geld en de goederen die de respondenten naar Marokko 
sturen, zit er niet een duidelijk verschil in generatie en in gender. Zoals gezegd geven ze allemaal aan 
Marokko en gaat het vaak om kleine bedragen, met soms een grotere bijdrage als de situatie in het land 
van herkomst daar om vraagt. In het gesprek met El Bekkai Saidi, een eerste generatie migrant, komt 
echter naar voren dat hij vroeger wel maandelijks en op een vaste basis geld overmaakte naar familie 
in Marokko:  
 

“Ik heb vroeger ook maandelijks geld gestuurd, dat kan ook. Dat zijn maandelijks wat kleine 
bedragen maar als iemand het nodig heeft stuur ik ook wel eens een groot bedrag in één keer.”  

(Saidi, pers. comm. 16062010) 
 
Hij geeft aan dat zijn ouders het geld vroeger voor andere behoeften nodig hadden. Nu zij ook ouder 
worden en te maken krijgen met een mindere gezondheid, geeft hij op een andere manier geld. In 
plaats van elke maand een klein bedrag, stuurt hij een groter bedrag wanneer zijn vader bijvoorbeeld 
een operatie nodig heeft. De hoeveelheid en frequentie van het geefgedrag hangt in deze situatie dus 
ook duidelijk af van de financiële en fysieke gesteldheid van familie in Marokko.  
 
6.2.1 Inkomensafhankelijkheid 
In de kwantitatieve analyse is gekeken naar de mate waarin de bijdrage aan Marokko 
inkomensafhankelijk is. Hier is ook naar gevraagd in de kwalitatieve interviews met Marokkaanse 
migranten van de eerste en tweede generatie. Het blijkt dat alle vier de respondenten een positief 
verband zien tussen hun inkomen en de hoogte van de bedragen die ze naar Marokko sturen. Ze geven 
allen aan dat wanneer ze een hoger inkomen zouden genieten, een groter deel daarvan weg zouden 
geven. Echter, de meeste respondenten, waaronder Saidi, zouden nog steeds geven indien ze het een 
stuk minder breed mochten hebben: 
 

“Als je een beter inkomen hebt dan zul je waarschijnlijk wel meer geven. Maar het geven blijft. Ook 
al moet ik leven van een uitkering. Je bent verplicht om je ouders te onderhouden.”  

(Saidi, pers. comm. 16062010) 
 
Het algemene beeld dat naar voren komt uit de gesprekken is dus dat ze meer zouden geven wanneer 
ze over de financiële mogelijkheden zouden beschikken. Maar tevens blijkt dat het geefgedrag niet 
zomaar opgegeven zou worden, mochten de ondervraagden in financiële problemen komen. Volgens 
Baba heeft het niet zozeer met je inkomen te maken, maar meer met wat voor belang je als migrant 
hecht aan ontwikkeling in het land van herkomst. Er zijn immers ook mensen die genoeg verdienen 
hier in Nederland, maar er toch voor kiezen geen geld te sturen naar Marokko (Baba, pers. comm, 16
062010). 
 
6.2.2 Contact met Marokko. 
De eerste en tweede generatie migranten die zijn ondervraagd, verschillen wel duidelijk in de 
hoeveelheid contact die ze hebben met familie in Marokko. De eerste generatie migranten geven aan 
dagelijks of wekelijks contact met familie, en dan vooral met ouders, te hebben. Het blijkt dat familie in 
Marokko voor hen nog steeds heel belangrijk is en dat ze behoefte hebben aan veel en intensief 
contact, meestal per telefoon.  
 

“Als het kan zou ik het dagelijks willen hebben. Maar het is nu één of twee keer in de week. Meestal 
per telefoon. Dat is nog steeds het gemakkelijkst. De band met mijn ouders is altijd hecht geweest 
en die blijft altijd zo hecht tot het laatste moment. Je ouders zijn vanuit je religie de belangrijkste 
personen op deze aarde voor jou.” 

(Saidi, pers. comm. 16062010) 
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De respondenten van de tweede generatie hebben duidelijk minder vaak en minder intensief contact 
met familie in Marokko. Dit komt voornamelijk naar voren in het gesprek met Bouchataoui. Zij geeft 
aan, los van het contact met haar ouders, niet zo’n hechte band met familie te hebben. Ze vindt het veel 
belangrijker om contacten met mensen hier in Nederland te onderhouden dan met verre familie in 
Marokko:  
 

“Op dat gebied ben  ik wel heel erg geïndividualiseerd...Maar contact met  tantes en ooms, het  is 
maar dat er af en toe trouwfeesten worden gegeven, anders zou ik ze ook nooit zien.” 

(Bouchataoui, pers. comm. 16062010) 
 
Voor haar is het geefgedrag aan Marokko dan ook niet primair gericht op familie. Ze ziet haar banden 
met familie in Marokko niet als het belangrijkste aspect om te geven aan Marokko. In plaats daarvan 
houdt ze er een meer algemene interesse voor ontwikkeling en armoedebestrijding op na en geeft ze 
dan ook liever aan goede doelen. Ondanks dat banden met familie in Marokko minder worden, wil dat 
nog niet zeggen dat ze op een gegeven moment helemaal niets meer zal geven (Bouchataoui, pers. 
comm. 16062010). Op basis van dit geval kan echter nog niet worden verondersteld dat dit opgaat 
voor veel van de tweede generatie migranten in Nederland. 
 
6.2.3 Rolverdeling tussen man en vrouw 
Het vooronderzoek biedt aanwijzingen om te veronderstellen dat de rolverdeling tussen mannelijke en 
vrouwelijke Marokkaanse migranten omtrent hun geefgedrag aan verandering onderhevig is (Bouras, 
pers. comm. 16032010). Echter kon deze verandering niet geconstateerd worden aan de hand van de 
kwantitatieve dataanalyse. Wellicht bieden de resultaten uit kwalitatieve interviews meer houvast om 
deze stelling te onderbouwen. 
 De respondenten is gevraagd wie binnen het gezin het meeste geeft aan Marokko en of er 
sprake is van een duidelijke rolverdeling tussen broers en zussen. Beide mannelijke ondervraagden 
erkennen deze rolverdeling, maar zijn niet van mening dat deze allesbepalend is voor verschillen in 
geefgedrag tussen broers en zussen, zo ook Saidi: 
 

“Het komt er op neer, de mannen zijn meer verplicht om de ouders te helpen. Dat  is vanuit het 
geloof en de cultuur zo. In Marokko is de man degene die de ouders moet onderhouden. Dat neemt 
niet weg dat dochters niet geven, zeker niet. Maar wel iets minder.”  

(Saidi, pers. comm. 16062010) 
 
Bovenstaande passage onderstreept dat religie en de Marokkaanse cultuur nog een heel belangrijke rol 
spelen in zijn keuze om te geven aan Marokko. Wellicht is dat ook een kenmerk van het geefgedrag dat 
bij de eerste generatie sterker aanwezig is dan bij de tweede generatie migranten. Vaak speelt religie 
en de Marokkaanse cultuur een belangrijke rol in de opvoeding van eerste generatie migranten. Bij de 
Marokkaanse jeugd die in Nederland opgroeit, is dit minder het geval (Saidi, pers. comm. 16062010). 
Ook Baba erkent de rol van culturele normen, maar geeft tevens aan dat hij het belang hiervan wel ziet 
afnemen onder migranten van de tweede en latere generaties: 
 

“Bij Marokkanen  zit  daar  wel  een  bepaalde  gedachtegang  achter.  Als  het  gaat  om mannen  en 
vrouwen, dan hebben mannen toch wel een soort van primaire verantwoordelijkheid over de zorg 
van de ouders...Er zijn dus wel bepaalde regels maar die zijn niet heel erg strikt. Ik denk dat die 
rolverdeling wel gaat veranderen.”  

(Baba, pers. comm. 10062010) 
 
Hij constateert dat die rolverdeling binnen zijn eigen gezin niet zo strikt meer is. Zijn jonge broertjes 
zijn nog te jong om een financiële bijdrage aan Marokko te leveren, maar zijn wat oudere broer en zus 
zijn daar wel mee bezig. Zij vertonen een vergelijkbaar geefgedrag met dat van hemzelf (Baba, pers. 
comm. 10062010). Zijn zus geeft misschien nog wel meer, maar dat heeft volgens Baba meer te 
maken met het intensieve contact dat zij onderhoudt met familie aldaar.  
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In het geval van Bouchataoui is de rolverdeling en de primaire verantwoordelijkheid van de mannen 
voor de zorg aan familie, helemaal verdwenen:  
 

“Bij mijn broers is dit niet het geval en die geven dus eigenlijk weinig tot niets aan Marokko. 
Er is dus ook totaal geen sprake van een rolverdeling in ons gezin, wie geeft en wie niet.” 

(Bouchataoui, pers. comm. 16062010) 
 
Bovenstaande passages bieden dus aanwijzingen dat er een verandering, of zelfs verdwijning, van de 
rolverdeling tussen mannen en vrouwen binnen het gezin zou kunnen plaatsvinden. 
 
6.3 Aan wie geven ze en waar komt het terecht? 
In de kwalitatieve interviews is ook gevraagd naar wie de Marokkaanse migranten geld en/of goederen 
sturen. Is dat vooral naar naaste familie in de regio waar ze zelf of hun ouders vandaan komen? Of is dit 
geefgedrag losgekoppeld van regionale bindingen en geeft men net zo lief aan onbekenden en mensen 
woonachtig in andere gebieden in Marokko? 
 De ondervraagden geven aan dat het hen niet zo veel uitmaakt aan wie ze geven zolang het 
maar op de plekken terecht komt waar het nodig is. Ze geven in eerste instantie aan directe familie in 
de regio van herkomst maar willen daarnaast ook bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit 
van andere Marokkanen. Daarbij speelt het geografische aspect van hun geefgedrag een minder 
belangrijke rol, zo blijkt uit de volgende passage uit het gesprek met Ait Hammouchi: 
 

“Ik vind het jammer dat het geld vaak op dezelfde plekken terecht komt. Het geld moet niet alleen 
naar NoordMarokko, maar ook naar mensen in het zuiden van Marokko. Daar is het nog slechter. 
Het hoeft van mij niet per se terug te gaan naar de regio waar ik vandaan kom. Het moet terecht 
komen waar mensen het hard nodig hebben, dat is veel belangrijker.”  

(Ait Hammouchi, pers. comm. 10062010) 
 
Dit geefgedrag dat deels is losgekoppeld van de herkomstregio is wellicht te verklaren door te kijken 
naar het contact met en het bezoek aan Marokko. Wanneer men vaak terugkeert naar Marokko, en 
daarbij niet alleen in de dorpen en steden komt waar zij of hun ouders vandaan komen, dan krijgt men 
ook een beter beeld van de onderontwikkeling en armoede waarin veel mensen in Marokko nog leven. 
In het gesprek met Ait Hammouchi geeft zij aan dat haar zus nog vaker terugkeert naar Marokko en 
belt met familie aldaar. Dit ziet zij als reden dat haar zus ook meer geeft aan Marokko (Ait Hammouchi, 
pers. comm. 10062010). Deze kennis en erkenning van de situatie in heel Marokko en de confrontatie 
met armoede, komt ook duidelijk naar voren in de volgende passage: 
 

“Voor mij is dat wat minder gekoppeld aan regio of omgeving. Als je geeft aan familie dan is het 
logisch dat het in de regio van herkomst terecht komt. Maar als je in Marokko komt en je wordt 
waar dan ook geconfronteerd met armoede, dan maakt het mij niet zoveel uit of het geld terecht 
komt in het noorden, in het zuiden of in het westen.”  

(Baba, pers. comm. 10062010)  
 
Het argument dat het contact met en het bezoek aan Marokko bepalend is voor waar en bij wie het 
geld en de goederen terecht komen, is wellicht ook een verklaring voor het verschil tussen de eerste en 
tweede generatie migranten in het algemeen. Banden met familie worden nu eenmaal zwakker en 
contacten met Marokko worden schaarser naarmate generaties langer in Nederland woonachtig zijn 
(Bouchataoui, pers. comm. 16102010). De eerste generatie was en is er voornamelijk op gericht om 
te geven aan de eigen familie. Tweede en latere generaties Marokkaanse Nederlanders onderhouden 
een minder hechte band met familie in Marokko en zullen daarom eerder geneigd zijn om te geven aan 
andere Marokkanen in plaats van aan directe familie. Regionaal en familiair gebonden geefgedrag is 
wellicht meer van toepassing op de eerste generatie Marokkaanse migranten dan op de Marokkanen 
die hier in Nederland geboren en getogen zijn (Bouras, pers. comm. 16032010). Echte aanwijzingen 
die duiden op een dergelijk significant verschil tussen generaties, zijn echter niet te herleiden uit de 
gesprekken met desbetreffende respondenten.  
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6.4 Waar wordt het aan besteed? 
Uit de kwalitatieve analyse komt duidelijk naar voren dat de respondenten voornamelijk geven om 
tekortkomingen in de Marokkaanse gezondheidszorg en het onderwijs te doen opvangen. Het 
onderwijs is vaak slecht en lang niet voor iedereen beschikbaar. Tevens zijn er te weinig ziekenhuizen 
terwijl ambulances niet overal kunnen komen (Baba, pers. comm. 10062010). Deze twee thema’s 
worden door de ondervraagden gezien als de twee grote problemen van Marokko: 
 

“Ik  vind  de  basisbehoeften  van  mensen  belangrijk.  Daarmee  bedoel  ik  vooral  gezondheid  en 
onderwijs. Ze hebben bijna allemaal wel een dak boven hun hoofd, dat  is niet zo’n probleem in 
Marokko.”  

(Ait Hammouchi, pers. comm. 10062010) 
 
Doelen als huisvesting en primaire behoeften zoals voedsel worden door de ondervraagden wel als 
belangrijk verondersteld, maar het gebrek hieraan wordt niet als onoverkomelijk ervaren. Bouchataoui 
is ervan overtuigd dat, mits je hard werkt en je best doet, je in Marokko gewoon rond kan komen en 
geen honger hoeft te leiden (Bouchataoui, pers. comm. 16102010). Hetzelfde geldt voor huisvesting: 
 

“Ik geef geen geld voor  iemand om zijn dak te repareren ofzo. Dan denk ik: steek maar even de 
handen uit de mouwen!”  

(Bouchataoui, pers. comm. 16102010). 
 
Anders dan bij het gebrek aan goede gezondheidszorg en onderwijs, zijn dit problemen waar je als 
Marokkaans burger zelf iets aan kunt doen. Het is echter een stuk lastiger om zelf voor onderwijs te 
zorgen en zelf gezondheidszorg te regelen. Het geefgedrag is dus vooral bestemd voor mensen die echt 
iets nodig hebben, niet voor mensen die toevallig ergens behoefte aan hebben (Bouchataoui, pers. 
comm. 16102010).  

Op basis van de kwalitatieve analyse kan dus niet gesteld worden dat eerste en tweede 
generatie migranten verschillen in de besteding van het geld dat zij naar Marokko sturen. Immers, ze 
geven allen de voorkeur aan de doelen gezondheid en onderwijs. Verschillen tussen mannen en 
vrouwen op dit thema zijn evenmin te ontdekken. 
 
6.5 Waarom geven ze? 
 
6.5.1 Altruïsme 
Uit de gesprekken met Marokkaanse Nederlanders is gebleken dat het altruïstisch motief overheerst in 
het maken van de keuze om wel of niet te geven aan Marokko. In het theoretisch kader is uiteengezet 
dat er sprake is van altruïstisch geefgedrag indien een migrant geeft om zijn familie te ondersteunen en 
omdat hij of zij zich in meer of mindere mate gehecht voelt aan het land van herkomst, zonder dat 
eigen belang een rol speelt. Dit patroon komt duidelijk naar voren in de volgende passage uit het 
gesprek met Baba: 
 

“Ten eerste geef ik vanuit familiebanden. Je ziet de worsteling waar je familieleden mee zitten en 
dan kun je daar met heel kleine bedragen toch een rol in spelen. Ten tweede wil je ook iets terug 
doen, iets goed doen voor je vaderland.”  

(Baba, pers. comm. 10062010) 
 
Eigen belang speelt daarbij geen of nauwelijks een rol. “Misschien voel ik mezelf daardoor ook beter, 
maar dat is dan ook alles” (Bouchataoui, pers. comm. 16062010). 
 
6.5.2 Plichtsgetrouwheid 
Het merendeel van de Marokkaanse Nederlanders geeft aan dat zij zich niet verplicht voelen om 
financiële steun te verlenen aan familie en andere verwanten in Marokko. Ze zien de bijdrage die zij 
leveren aan Marokko als een individuele keuze en ondervinden daarbij geen of weinig druk van 
externe factoren als familie of de Marokkaanse staat. Uiteraard is er vanuit familie een bepaalde hoop 
of verwachting dat je als migrant iets bijdraagt als dat nodig is (Baba, pers. comm. 10062010). Maar 
het blijft een vrijwillige beslissing die migranten maken op basis van hun eigen betrokkenheid bij 
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Marokko. Een uitzondering op deze overheersende gedachte, is de overtuiging van Ait Hammouchi die 
pleit voor een strakkere benadering van de plichten die migranten hebben ten opzichte van het 
herkomstland:  
 

“Ik vind zelf dat migranten verplicht zijn om iets bij te dragen aan het land van herkomst, mits zij 
dat kunnen natuurlijk. Je hebt je plichten hier en je moet ook je plichten daar hebben. Ik vind het 
wel  een  goed  idee  om  het migranten  te  verplichten  om  iets  bij  te  dragen  aan  ontwikkeling  in 
Marokko. Bijvoorbeeld door een bepaald bedrag te sturen. Dat is mijn mening.”  

(Ait Hammouchi, pers. comm. 10062010) 
 
Wellicht is dit motief ook wel veel sterker aanwezig bij de eerste generatie die het meer als 
vanzelfsprekend zien om te geven aan Marokko omdat familiebanden nog veel sterker zijn. Dit is in 
ieder geval wel zo bij El Bekkai Saidi, een Marokkaanse migrant van de eerste generatie. Hij ziet het 
echt als een plicht om als migrant te geven aan Marokko en hiermee bij te dragen aan het welzijn van je 
familie en anderen die daar behoefte aan hebben. Zijn geloof speelt daar een hele belangrijke rol in: 
 

“Ik vind, als je hier komt en er is behoefte, maar je geeft het niet, dat niet menselijk. Probeer je te 
gedragen volgens de voorschriften van het geloof. Maar ook als je niet gelovig bent, dan heb je de 
plicht om je medemens te helpen.”  

(Saidi, pers. comm. 16062010) 
 
Bouchataoui is zelf in Nederland opgegroeid en ervaart die band met familie als zijnde niet zo sterk. Ze 
ziet haar bijdrage aan familie in Marokko ook niet als een plicht of een vanzelfsprekendheid, maar is 
van mening dat migranten van de eerste generatie daar wellicht anders over denken:  
 

“Mijn zusje is getrouwd met een man uit Marokko, die heeft ze hierheen gehaald, en zijn banden 
zijn nog wel heel erg sterk. Die onderhoudt nog echt zijn familie en stuurt ook maandelijks geld 
naar zijn moeder. In dat geval is die vanzelfsprekendheid veel sterker aanwezig.”  

(Bouchataoui, pers. comm. 16062010) 
 
Afgaande op deze uitspraken, kun je vaststellen dat de ondervraagden van de tweede generatie anders 
denken over de vanzelfsprekendheid om bij te dragen dan respondenten van de eerste generatie. De in 
Marokko getogen migranten zien het meer als een plicht, terwijl de in Nederland opgegroeide 
migranten het meer als een zelf te overwegen keuze benaderen. 
 
6.5.3 Verzekering 
Uit geen van de gesprekken is gebleken dat migranten geven vanuit het verzekeringsmotief. Ze 
realiseren zich dat zij het hier vaak beter hebben dan familie in Marokko en vinden het niet meer dan 
normaal dat je die mensen helpt indien dat echt nodig is:  
 

“Ik geef omdat ik daarmee anderen wil helpen en ik verwacht absoluut niets terug. Als het maar 
goed besteed wordt, dat vind ik het belangrijkst.”  

(Bouchataoui, pers. comm. 16062010)  
 
Wellicht zou het verzekeringsmotief een grotere rol van betekenis hebben gespeeld indien de 
gesproken respondenten aangegeven zouden hebben ooit nog te willen remigreren. Bij remigratie naar 
de regio van herkomst zouden contacten met familie aldaar weer sterker kunnen worden en kun je 
eerder iets terug verwachten. Echter geeft geen van de respondenten aan iets te zien in een 
permanente terugkeer naar Marokko. 
 
6.5.4 Status 
Uit vooronderzoek is gebleken dat het verwerven van sociale status een belangrijke rol speelt in het 
geefgedrag van Marokkaanse Nederlanders. Dit geldt met name voor de eerste generatie migranten. De 
eerste generatie verleent vooral status aan familie, zowel ten opzichte van familie in Nederland als in 
Marokko (Ait Moha, pers. comm. 11032010). De tweede generatie daarentegen, is volgens Ait Moha 
veel meer bezig status te verwerven op een materialistische manier, voornamelijk ten opzichte van 
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familie en vrienden hier in Nederland. Deze verschillende oriëntatie is volgens Bouras gemakkelijk te 
verklaren. Toen mannelijke gastarbeiders in eerste instantie naar Nederland kwamen, begonnen ze 
hier in Nederland helemaal onderaan de sociale ladder. Nadat ze na migratie aan status moesten 
inboeten, in Marokko behoorden zij immers niet tot de allerarmsten, wilden ze hun status weer 
verhogen.  
 

“En dat is voor Marokkaanse migranten veel makkelijker te bewerkstelligen door iets te doen wat 
gericht is op Marokko dan je aansluiten bij de plaatselijke bridgeclub, bij wijze van spreken.”  

(Bouras, pers. comm. 16032010) 
 
Door bijvoorbeeld een huis te bouwen of geld te geven voor de aanleg van een waterput, kun je je 
manifesteren als de geslaagde migrant en op deze manier status verwerven. 
 Voor vrouwelijke Marokkaanse migranten heeft status weer een heel andere betekenis. Die 
hadden in Marokko al een achtergestelde positie en genoten daar weinig status (Bouras, pers. comm. 
16032010). Toen zij naar Nederland werden gehaald als gezinsherenigers, gingen ze aan de slag met 
hun positieverbetering in Nederland. Marokkaanse vrouwen willen zich meer bewijzen ten opzichte 
van familie en vrienden hier in Nederland, dan voor familie in Marokko. Status speelt dus een rol voor 
zowel de eerste als de tweede generatie en voor mannelijke als vrouwelijke migranten, alleen geeft 
iedere groep er zijn eigen betekenis aan en probeert het op een andere manier te verwerven (Bouras, 
pers. comm. 16032010). 

De twee vrouwelijke respondenten geven inderdaad aan meer georiënteerd te zijn op 
Nederland en vrienden of familie die hier woonachtig zijn. Bouchataoui geeft aan dat ze niet zoveel 
contact heeft met familie in Marokko, behalve met haar ouders, en dat ze meer bezig is met haar leven 
hier in Nederland. Ze verwerft haar status door het opbouwen van een bestaan in Nederland en door 
hier hard te werken (Bouchataoui, 16062010). Status is voor haar geen onderdeel van haar 
geefgedrag aan Marokko: 

 
“Er zijn mensen die geven om ook wat aan hun status te doen, maar ik heb dat niet nodig. Ik geef 
niet om dan vervolgens te zeggen, ik heb die en die geholpen. Daar is het niet voor bedoeld.”  

(Bouchataoui, pers. comm. 16062010) 
 
Ook Ait Hammouchi geeft aan dat ze los van het contact met haar ouders, niet zo georiënteerd is op 
Marokko. Het meeste contact heeft ze met haar broer en zus die ook in Nederland wonen en ze heeft 
voornamelijk autochtone vriendinnen (Ait Hammouchi, 10062010). Ze geeft daarbij aan niet de 
behoefte te hebben zich te bewijzen tegenover achterblijvers in Marokko.  

 
6.5.5 Investering 
In de kwalitatieve interviews is ook gevraagd naar de wil en mogelijkheden voor Marokkaanse 
Nederlanders om op een ondernemende manier bezig te zijn in Marokko. Oftewel, of zij momenteel 
investeren, dan wel ooit nog willen investeren in een bedrijfje in Marokko. Dit kan door familie of 
andere verwanten in Marokko kapitaal te verstrekken of door zelf iets op te zetten.  

Uit vooronderzoek is gebleken dat de wil er vaak wel is, maar dat de mogelijkheden om 
daadwerkelijk iets op te zetten beperkt zijn. In Marokko heerst een andere ondernemingsgeest en veel 
van de terugkerende migranten beheersen de taal niet goed (Bouras, pers. comm. 16032010). 
Bovendien bestaat er in Marokko nog veel corruptie en is het vertrouwen in een rendabele investering 
vaak laag (de Mas, pers. comm. 23032010). Van een afstand lukt het vaak niet en zelf naar Marokko 
gaan levert ook veel problemen op. Dit zijn redenen waarom Marokkaanse migranten vaak kiezen niet 
te investeren in Marokko. “En waarom zouden ze?” stelt de Mas. Het is een harde misvatting dat 
Marokkaanse migranten per definitie agenten van verandering en ontwikkeling zouden moeten zijn 
(de Mas, pers. comm. 23032010). Veel migranten zijn veel meer gericht op hun functioneren in de 
Nederlandse maatschappij en zien geen reden om iets in Marokko te ondernemen.  

Aan de andere kant is uit het vooronderzoek gebleken dat er redenen zijn om te geloven dat de 
tweede en latere generaties juist meer zullen geven aan Marokko vanuit een ondernemingsgezinde 
gedachte. De eerste generatie gastarbeiders waren vaak ongeschoold en waren voornamelijk 
werkzaam achter de lopende band en in het slachthuis (Bouras, pers. comm. 16032010). Ze hadden 
daarom niet de kennis en vaardigheden opgedaan om na terugkomst in Marokko iets rendabels op 
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poten te zetten. Bouras is van mening dat de tweede generatie wel eens een grotere en andere 
ondernemingsdrang zou kunnen hebben dan de eerste generatie: 
 

“Nu zie je dat jongeren in plaats van investeren in landbouwprojecten of taxibedrijfjes, het zoeken 
in het opzetten van horecagelegenheden, hotels, bars maar ook in vastgoed.”  

(Bouras, pers. comm. 16032010)  
 
Dit zijn activiteiten waar de tweede generatie vanuit hun interesses en bezigheden hier in Nederland, 
meer affiniteit mee hebben. Deze ondernemingsgezinde instelling van de tweede generatie wordt ook 
herkend door Baba. Hij noemt als voorbeeld dat vastgoedbeurzen in Marokko tegenwoordig druk 
worden bezocht, ook door migranten van de tweede generatie. Dit kan deels verklaard worden door 
het stimulerende investeringsklimaat van de Marokkaanse overheid, maar het heeft wellicht ook te 
maken met de entrepreneurgedachte van de tweede generatie (Baba, pers. comm. 10062010).  
 Uit de kwalitatieve interviews komt naar voren dat de wil om te investeren er wel is, maar dat 
de mogelijkheden inderdaad beperkt zijn. Ait Hammouchi geeft aan dat zij graag iets zou willen als 
entrepreneur in Marokko, maar ze heeft er momenteel niet de financiële middelen voor en ze heeft 
bovendien weinig vertrouwen dat ze iets terug zal zien van haar investering: 
 

“Ik zou graag iets investeren maar geloof me: als ik nu geld zou geven voor bijvoorbeeld een 
school in Marokko, over twee jaar is de school dicht. Ik ben bang dat het dan weggegooid geld is.”  

(Ait Hammouchi, pers. comm. 10062010) 
 
In het gesprek met Saidi vertelt hij dat hij nooit zelf ondernemend bezig is geweest in Marokko, maar 
wel al eerder iemand anders financieel heeft ondersteund met het opzetten van een bedrijfje: 
 

“Dat heb ik al wel eerder gedaan. Een schoonbroer van me wilde iets doen met koeien en kippen. 
Toen heb ik hem daar geld voor gegeven om een bedrijfje op te zetten, zodat hij kaas en melk kon 
maken.”  

(Saidi, pers. comm. 16062010) 
 
Ook Baba denkt vaak na over een mogelijke investering in een klein bedrijfje, mits het 
werkgelegenheid en een meerwaarde voor de lokale bevolking oplevert (Baba, pers. comm. 1006
2010). Echter komt ook hier weer naar voren dat de wil groter is dan de mogelijkheden en 
daadwerkelijke initiatieven. Hij is daarnaast wel bezig met het bouwen van een huis in Marokko en 
geeft aan dat het investeringsmotief hierbij een belangrijke rol speelt: 
 

“Ik kan het huis verhuren als ik er zelf niet ben, dan is het ook deels een investering. Er zit wel een 
ondernemende gedachte achter, daarom staat het huis ook in Marrakech en niet in het dorp waar 
mijn familie vandaan komt.”  

(Baba, pers. comm. 10062010) 
 
Er zijn meerdere respondenten die aangeven dat ze een huis willen of al bezig zijn met het bouwen van 
een huis in Marokko. Bouchataoui geeft aan dat het steeds gemakkelijker wordt om te investeren in 
vastgoed. “Als je iets wilt investeren in Marokko, dan moet je het nu doen” (Bouchataoui, pers. comm. 
16102010). Door de komst van een Marokkaanse bank in Nederland, is het mogelijk om hier een 
lening af te sluiten voor het bouwen van een huis in Marokko. Indien migranten geen tijd en energie 
hebben om ter plaatse iets op te zetten in de vorm van een bedrijfje, is het bouwen van een huis in 
Marokko vaak een goed alternatief. Dat wordt vaak ook gezien als een bijdrage aan het land van 
herkomst. Je laat het huis immers bouwen door lokale arbeiders en daarmee creëer je ook de nodige 
werkgelegenheid in de regio.  

Bovendien is het bouwen van een huis in Marokko vaak een goed alternatief, rekening houdend 
met de instelling van Marokkaanse Nederlanders over hun verblijf in Nederland, dan wel Marokko. 
Waar je onder eerste generatie migranten vaak nog ziet dat ze kiezen voor remigratie, blijkt dat veel 
tweede generatie migranten het niet zien zitten om permanent terug te keren naar het herkomstland. 
Bouchataoui zegt dit patroon duidelijk te herkennen uit haar eigen ervaringen: 
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“Mijn vader was hier gekomen met een droom. Naar Europa gaan, geld verdienen en weer 
terugkomen. En hij vond dat het tijd was om die droom te verwezenlijken. Daarmee heeft hij toch 
een bepaalde status gekregen als geslaagde migrant.”  

(Bouchataoui, pers. comm. 16062010) 
 
Zijzelf daarentegen, kijkt toch heel anders aan tegen een eventuele terugkeer naar Marokko. Ze ziet 
zichzelf niet zo snel remigreren en daarmee afstand doen van alles wat ze hier in Nederland heeft 
opgebouwd (Bouchataoui, pers. comm. 16102010). In plaats daarvan geeft zij, en een aantal andere 
respondenten met haar, aan dat ze de voorkeur heeft om in Nederland te blijven of om op en neer te 
pendelen tussen gast en herkomstland. Het bezitten van een eigen huis is bij een bezoek aan Marokko 
voor werk of vakantie dan wel erg fijn stelt Baba: 

 
“Dat pendelen zie ik wel voor me. Een permanent verblijf zie ik niet zitten, ook rekening houdend 
met de kinderen die je hier hebt. Dan is het toch fijn als je daar je eigen huis hebt.” 

(Baba, pers. comm. 10062010) 
 
Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook Marokkaanse migranten van de tweede en latere generaties 
die niets willen weten van terugkeer naar of regelmatig bezoek aan Marokko. Vanuit deze 
tegenovergestelde gedachte is het bouwen van een huis in Marokko meer iets voor de eerste generatie. 
Daarbij speelt status ook een belangrijke rol en die status wordt door de tweede en derde generatie op 
een geheel andere wijze vergaard (Baba, pers. comm. 10062010). Die zijn veel meer bezig zich te 
bewijzen ten opzichte van hun sociale omgeving hier in Nederland dan ten opzichte van familie en 
vrienden in Marokko (Ait Moha, pers. comm. 11032010). Dit doe je door hard te werken en hier in 
Nederland een bestaan op te bouwen, niet door huizen te kopen in Marokko.  
 Al met al biedt deze kwalitatieve analyse omtrent ondernemend geefgedrag van Marokkaanse 
Nederlanders, tweeslachtige resultaten. Aan de ene kant zijn er aanwijzingen dat de tweede generatie 
ondernemingsgezind bezig wil zijn in Marokko. Aan de andere kant zie je dat een deel veel meer bezig 
is met hun bestaan hier in Nederland en een deel dat wel wil investeren, maar de mogelijkheden er 
niet naar ziet. Uiteindelijk kan niet de conclusie getrokken worden dat de tweede generatie zich in 
toenemende mate bezig houdt met ondernemende activiteiten in het land van herkomst. 
 
6.6 Deelconclusies 
Al te grote verschillen tussen gender en generatie zijn niet te constateren op basis van de afgenomen 
interviews. Zo geven alle respondenten aan dat zij regelmatig een bijdrage leveren aan het 
levensonderhoud van mensen in het land van herkomst. Het betreft meestal kleine bedragen en ze 
sturen alleen geld wanneer zij het echt nodig achten. 

Op basis van de gesprekken met Marokkaanse Nederlanders kan tevens niet gesproken worden 
van duidelijke generatiegerelateerde verschillen in de besteding van het geld dat zij naar Marokko 
sturen. Ze geven allen aan voornamelijk te geven voor de besteding aan basisbehoeften en daarbij 
geven ze de voorkeur aan de thema´s gezondheidszorg en onderwijs. Los van de primaire zorg aan de 
eigen familie indien nodig, is het voor de gesproken respondenten van zowel de eerste als de tweede 
generatie, minder relevant of hun geefgedrag bestemd is voor de regio van herkomst of voor andere 
delen van Marokko. 

Net zoals in de kwantitatieve analyse, kunnen in dit kwalitatieve deel van het onderzoek geen 
aanwijzingen worden gevonden die duiden op een in Marokko ondernemende klasse. De gesproken 
respondenten zeggen er allen wel iets in te zien, maar dichten een succesvolle investering in het land 
van herkomst weinig kansen toe. In plaats van het ondernemende motief om bij te dragen aan 
Marokko, prefereren de ondervraagden voornamelijk om te geven vanuit een altruïstische gedachte. 
Daarnaast valt op dat de mannelijke respondenten, en nog duidelijker in het geval van de eerste 
generatie man, naast een altruïstisch motief, ook de plicht voelen om bij te dragen aan het welzijn van 
hun familie in Marokko. Dit terwijl de vrouwelijke respondenten deze plichtsgetrouwheid minder 
ervaren. 
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7. Conclusies 
 
In dit zevende en laatste hoofdstuk zullen bevindingen uit de kwantitatieve en kwalitatieve analyse 
gebruikt worden om conclusies te trekken over het geefgedrag van de verschillende groepen 
Marokkaanse Nederlanders. Daarbij zal gekeken moeten worden of er op basis van de gebruikte 
gegevens überhaupt gesproken kan worden van significante verschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke migranten enerzijds, en eerste en tweede generatie migranten anderzijds. Vervolgens zal 
gekeken worden of eventuele verschillen te verklaren zijn door de mate van transnationale 
betrokkenheid die de verschillende groepen Marokkaanse migranten voelen ten opzichte van het land 
van herkomst, of dat andere factoren een rol van betekenis spelen.  
 
De Marokkaanse populatie in Nederland is nog altijd groeiende en dat komt voornamelijk door een 
sterke toename van de tweede generatie (zie tabel 3.1). Daarnaast zie je dat de economische 
activiteiten die Marokkaanse migranten ondernemen, waaronder het sturen van geld en goederen, niet 
stagneren. Met uitzondering van de afname als gevolg van de huidige economische wereldcrisis, 
hebben de remittances richting Marokko de afgelopen tien jaar een explosieve groei doorgemaakt (zie 
figuur 4.3).  

Aan de andere kant is te constateren dat de populatie eerste generatie migranten in Nederland 
aan het stagneren is (zie tabel 3.1). De eerste generatie is sinds 2008 voor het eerst kleiner in omvang 
dan de populatie migranten die in Nederland geboren zijn. Tenzij er nieuwe migratiestromen op gang 
komen, zal de eerste generatie geleidelijk aan verdwijnen uit de Nederlandse samenleving. Een afname 
van de populatie eerste generatie migranten, in combinatie met een verdere integratie in de 
Nederlandse maatschappij van migranten die hier geboren zijn, zouden kunnen leiden tot een afname 
van transnationale identificaties die Marokkaanse migranten koesteren ten opzichte van het land van 
herkomst. Banden met familie aldaar zouden kunnen vervagen of zelfs helemaal kunnen verdwijnen. 
Geldovermakingen naar Marokko, die uiting geven aan deze transnationale betrokkenheid, zouden 
hierdoor af kunnen nemen. 
 Nu is het de vraag hoe deze remittances richting Marokko nog steeds kunnen stijgen, in ieder 
geval niet instorten, terwijl er tekenen zijn die wijzen op een afname van transnationale relaties met 
het vaderland? In dit onderzoek is daarom gekeken naar het geefgedrag van Marokkaanse 
Nederlanders om te achterhalen of deze transnationale identificatie met het land van herkomst wel 
daadwerkelijk aan het verdwijnen is; of dat tweede en nieuwere generaties migranten een andere 
invulling geven aan deze betrokkenheid. Uit vooronderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn die duiden 
op een dergelijke andere manier van geven waarbij de rol van familie en de regio van herkomst als 
minder belangrijk worden verondersteld. In plaats daarvan zouden in Nederland geboren migranten 
een meer algemene interesse hebben voor ontwikkeling in Marokko en de voorkeur hebben om 
ondernemend bezig te zijn in Marokko in plaats van enkel geld op te sturen. 
 
7.1 Transnationale identificaties 
Bij het analyseren van transnationale identificaties die Marokkaanse migranten koesteren ten op 
zichten van het land van herkomst, is gekeken naar de banden en contacten die de migranten 
onderhouden met familie en andere verwanten in Marokko.  

In de kwantitatieve analyse is een blik geworpen op de frequentie en de manier waarop de 
respondenten contact onderhielden met familie in Marokko. Op basis van deze gegevens kan echter 
niet eenduidig verondersteld worden dat eerste generatie migranten intensievere transnationale 
banden en contacten onderhouden met familie in Marokko (zie tabel 5.6). 

De kwalitatieve analyse biedt echter wel een aantal duidelijke aanwijzingen die duiden op 
sterkere banden van de in Marokko geboren migranten. De eerste generatie respondenten die 
ondervraagd zijn, geven aan vaker contact te hebben met familie in Marokko. Respondenten van de 
tweede generatie zeggen daarentegen dat ze minder intensief familiair contact hebben. De 
familielijnen zijn voor eerste generatie migranten korter, natuurlijker en vanzelfsprekender dan voor 
de in Nederland geboren Marokkanen (Baba, pers. comm. 10062010). Bouras en Bouchataoui, beiden 
van de tweede generatie, zijn het er over eens dat deze banden op ten duur zullen afnemen of zelfs 
verdwijnen: 
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“De affiniteit met Marokko zal verdwijnen naarmate je langer in Nederland woont, ik zou het 
immers gek vinden als mijn kinderen over twintig jaar zouden aangeven zich sterk Marokkaan te 
voelen.” 

(Bouras, pers. comm. 16032010) 
 
7.2 Transnationale economische activiteiten 
 
7.2.1 Gendergerelateerde verschillen 
Het vooronderzoek, de literatuurstudie en gesprekken met migratieexperts, bood een aantal duidelijk 
aanwijzingen dat het geefgedrag van mannelijke en vrouwelijke migranten aan het land van herkomst 
verschillen zou kunnen vertonen. Bovendien bleek dat deze rolverdeling tussen mannelijke en 
vrouwelijke Marokkaanse migranten wel eens aan verandering onderhevig zou kunnen zijn. Deze 
hypothese is gebaseerd op de te constateren positieverbetering van de Marokkaanse vrouw binnen de 
Nederlandse maatschappij (Bouras, pers. comm. 16032010). Deze constatering wordt overigens 
ondersteund door een, weliswaar klein, verschil in inkomen tussen eerste en tweede generatie 
vrouwelijke migranten (zie tabel 5.5). 
 
Op basis van de kwantitatieve analyse kunnen wel degelijk een aantal duidelijke gendergerelateerde 
uitspraken gedaan worden. Het blijkt dat vrouwelijke Marokkaanse migranten significant minder vaak 
geld en goederen naar Marokko sturen dan mannelijke Marokkaanse migranten (zie tabel 5.2). Dit zou 
er op duiden dat het sturen van geld en goederen naar het land van herkomst altijd nog vaker gedaan 
wordt door mannen dan door vrouwen. De vrouwen die wel aangeven een bijdrage aan Marokko te 
leveren, geven daarentegen gemiddeld wel ongeveer evenveel als mannen (zie tabel 5.4). Dit terwijl ze 
gemiddeld beduidend minder inkomen genereren dan de mannelijke respondenten.  

De kwalitatieve analyse laat een veel eenduidiger beeld zien als gevraagd wordt naar de 
hoeveelheid en frequentie van hun economische transnationale activiteiten. Alle respondenten geven 
aan dat zij regelmatig een bijdrage leveren aan het levensonderhoud van mensen in het land van 
herkomst. Bovendien geven ze allen min of meer aan dat het meestal gaat om kleine bedragen. Maar 
als de situatie in Marokko er echt om vraagt, maken ze wel eens meer over. 
 De gesprekken met Marokkaanse migranten tonen wel een gendergerelateerd verschil aan 
wanneer wordt gevraagd naar de rolverdeling binnen het gezin bij het geven aan Marokko. De 
mannelijk respondenten geven aan dat het geefgedrag binnen het gezin gebaseerd is op regels die 
vanuit het geloof en de Marokkaanse cultuur opgelegd worden. Mannen dragen de primaire 
verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de ouders en naaste familie die dat nodig hebben. 
Echter, merken zij allebei op dat deze regels en bijhorende rolverdeling steeds meer vervagen. Ze 
constateren dat dit niet alleen binnen hun eigen gezin het geval blijkt te zijn, maar zien dit 
tegelijkertijd als een trend onder tweede en nieuwere generaties Marokkaanse Nederlanders. 
 
7.2.2 Generatiegerelateerde verschillen 
Ook wanneer gekeken wordt naar eerste en tweede generatie Marokkaanse migranten, biedt het 
vooronderzoek een aantal duidelijke aanwijzingen die doen verwachten dat het geefgedrag van 
migranten verschilt. Permanent verblijf in het gastland en toenemende participatie in de Nederlandse 
maatschappij zouden transnationale gevoelens van migranten doen afnemen. Een afname van het 
geefgedrag van Marokkaanse Nederlanders zou het logische gevolg zijn. Echter, het feit dat migranten 
decennia na migratie nog steeds geld en goederen blijven sturen naar Marokko, wijzen erop dat de 
sterkte en duurzaamheid van deze transnationale banden met het land van herkomst worden 
onderschat (de Haas, 2007b, p. 38).  

Uit de kwantitatieve analyse komt naar voren dat eerste generatie migranten minder vaak 
maar gemiddeld meer geven aan Marokko, dan dat de tweede generatie migranten dit doet (zie tabel 
5.2 en 5.4). Van een eenduidig verschil in geld en goederenovermakingen naar Marokko tussen eerste 
en tweede generatie migranten, kan dus niet worden gesproken. Er is geen sprake van een beduidend 
lagere bijdrage aan Marokko van de tweede generatie ten op zichten van de eerste generatie 
Marokkaanse Nederlanders. 

De kwantitatieve analyse laat zien dat Marokkaanse Nederlanders primair aan familie in 
Marokko geven. Deze gerichtheid van het geefgedrag op familie is nog duidelijker als je kijkt naar de 
eerste generatie migranten (zie tabel 5.8). In de kwalitatieve gesprekken komt dit verschil tussen de 
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eerste en de tweede generatie beduidend minder naar voren. Alle respondenten geven aan primair aan 
familie te geven, maar daarnaast ook graag te geven aan andere mensen die het hard nodig hebben. Of 
hun bijdrage terecht komt in de regio van herkomst of in andere delen van Marokko, maakt voor 
respondenten van zowel de eerste als de tweede generatie niet zoveel uit. 
 Op basis van de gesprekken met Marokkaanse Nederlanders kan tevens niet gesproken worden 
van duidelijke integenerationele verschillen in de besteding van het geld dat zij naar Marokko sturen. 
Ze zeggen allen voornamelijk te geven voor de besteding aan basisbehoeften en dan in het bijzonder 
voor gezondheidszorg en onderwijs. In de bestudering van de kwantitatieve data valt daarentegen wel 
op dat de tweede generatie relatief vaker geld stuurt voor de besteding aan sociale behoeften, zoals 
luxeartikelen en kleding (zie tabel 5.10). Dit verschil is nog wat duidelijker bij mannen dan bij vrouwen 
van de tweede generatie. 

Noch uit de kwantitatieve, noch uit de kwalitatieve analyse blijkt dat de tweede generatie in 
toenemende mate ondernemend bezig is in Marokko. In de totale onderzoekspopulatie van 160 
Marokkaanse Nederlanders, geeft slechts één ondervraagde aan te geven aan Marokko vanuit een 
ondernemende gedachte. Uit de gesprekken met Marokkaanse migranten blijkt wel dat er interesse is 
om te investeren in Marokko, maar dat ze vaak worden weerhouden omdat ze te druk zijn met hun 
leven hier in Nederland of omdat ze er geen vertrouwen in hebben dat het een succesvolle investering 
zal zijn. Een zogenaamde ‘class of immigrant transnational entrepreneurs’, waar Portes van spreekt, 
kan op basis van de gebruikte gegevens niet aangetoond worden. 
 
7.3 Transnationale betrokkenheid 
Nu is de vraag of deze verschillen aanleiding vormen om te kunnen concluderen dat Marokkaanse 
migranten van de eerste generatie op een andere manier betrokken zijn bij het land van herkomst dan 
die van de tweede generatie. De gesprekken met Marokkaanse Nederlanders en migratieexperts lijken 
genoeg aanwijzingen te geven die duiden op een dergelijke afwijkende transnationale betrokkenheid. 
Echter worden deze aanwijzingen niet op alle fronten ondersteund door de gebruikte kwantitatieve 
resultaten. Hetzelfde geldt voor enkele bevindingen uit de kwantitatieve analyse die een heel ander 
patroon laten zien wanneer er op een kwalitatieve manier naar gevraagd wordt. 
 Deze discrepantie kan wellicht verklaard worden door een te kleine kwalitatieve 
onderzoekspopulatie. De vier Marokkaanse Nederlanders die zijn onderworpen aan een diepte
interview, vormen wellicht een te kleine onderzoeksgroep om een duidelijke lijn te ontdekken in de 
mate van transnationale betrokkenheid en daaruit voortkomend geefgedrag van de eerste en de 
tweede generatie. De representativiteit van de gekozen kwalitatieve onderzoekspopulatie moet hierbij 
in twijfel worden getrokken. De keuze voor een gecombineerde aanpak van kwantitatieve en 
kwalitatieve methoden is zeer nuttig gebleken. Echter, een aanbeveling voor verder onderzoek naar het 
geefgedrag van Marokkaanse Nederlanders, of überhaupt dat van migrantengemeenschappen in het 
algemeen, zou zijn om een grotere kwalitatieve sample te gebruiken. Hierdoor kan de analyse niet 
alleen gebruikt worden om persoonlijke verhalen van migranten individueel te presenteren, maar kan 
ook daadwerkelijk gezocht worden naar een ontwikkeling in het geefgedrag van migranten, mocht hier 
sprake van zijn. 
 Een andere verklaring voor de tweeslachtigheid van de kwantitatieve en kwalitatieve 
resultaten, is dat je wellicht niet kan spreken van een duidelijke trend in het geefgedrag van 
Marokkaanse migranten woonachtig in Nederland. Daarvoor is het geefgedrag van Marokkaanse 
Nederlandse te divers. Elke migrant voelt zich op zijn eigen manier betrokken bij het vaderland en bij 
familie woonachtig in Marokko. Hij maakt op basis van deze betrokkenheid zelf de keuze hoe hier 
invulling aan te geven, zo meent ook Bouras:  

 
“De ontwikkeling in geldovermakingen is niet lineair, maar juist heel dynamisch en een 
ontwikkeling die alle kanten opgaat. Motieven om geld over te maken zijn vaak heel individueel 
en specifiek voor elke migrant.” 

(Bouras, pers. comm. 16032010)  
 
Bovendien is de tweede generatie lastig te vergelijken met de eerste generatie. De eerste generatie 
vormt veel meer een collectief, terwijl de tweede generatie een veel meer divers patroon laat zien. Dit 
komt volgens Ait Moha niet alleen tot uitdrukking in hun functioneren in de Nederlandse  
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maatschappij, maar is tevens goed terug te zien in hun transnationale betrokkenheid en geefgedrag 
aan het land van herkomst:  
 

“De tweede generatie wordt ouder en daar zie je veel meer die versplintering van wat men 
belangrijk vindt. De eerste generatie migranten vormen een veel eenduidigere groep, die als het 
ware allemaal geld terug sturen en sterke banden met Marokko onderhouden.” 

(Ait Moha, pers. comm. 11032010) 
 
In het begin van dit onderzoek is reeds ingegaan op de diversificatie van Marokkaanse migratie 
richting Europa. Eerst waren het de gastarbeiders, de zogenaamde bruggenbouwers, die voornamelijk 
omwille van het verbeteren van hun economische positie, de Middellandse zee overstaken om in West
Europese fabrieken te komen werken. Vervolgens verkozen zij een permanent verblijf alhier boven een 
terugkeer naar het Marokkaanse platteland en lieten hun gezin overkomen naar Europa. Migranten 
van het eerste uur die nog geen gezin hadden of nakomelingen die in Europa opgroeide, lieten 
vervolgens ook weer hun partner overkomen, de zogenaamde gezinsvormers. Dit zijn allemaal 
groepen en individuele migranten met andere motieven om naar hier te komen, andere 
levensverwachtingen en een andere kijk op het leven in de Nederlandse, dan wel Marokkaanse 
samenleving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat verschillende generaties Marokkaanse migranten 
er andere gevoelens van betrokkenheid en identificatie met het vaderland op na houden. Echter, is er 
in dit onderzoek gebleken dat dit niet automatisch betekent dat migranten van de tweede en latere 
generaties deze binding ineens verliezen omdat zij niet in Marokko zijn geboren zijn en in Nederland 
zijn opgegroeid. Hieruit kan de volgende aanbeveling voor gerelateerd toekomstig onderzoek worden 
geformuleerd. Als de Marokkaanse migrantenpopulatie en bijkomend geefgedrag worden onderzocht 
vanuit een historisch perspectief, waarbij verschillende generaties worden vergeleken, dan moet men 
uitkijken voor het kiezen van een te lineaire benadering. Een meer dynamische aanpak is dan meer op 
zijn plaats. Het blijven individuele migranten die er uiteenlopende afwegingen en keuzes op na 
houden, vooral de versplinterde tweede en latere generaties.  
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Bijlage I Vragenlijsten 
 
Kwantitatieve vragenlijsten met Marokkaanse Nederlanders 
 
A. ALGEMENE INLEIDING 
 
Eerst wil ik wat algemene vragen stellen. 
 
A1  In welk land bent u geboren?  

 
1Turkije 
2 Marokko 
3 Suriname 
4 Afghanistan 
5 Antillen 
6 Nederland 
7 ander land, nl. __________  

 
A2  In welk land is uw vader geboren? 

 
1Turkije 
2 Marokko 
3 Suriname 
4 Afghanistan 
5 Antillen 
6 Nederland 
7 ander land, nl. _________ 
 

A3  In welk land is uw moeder geboren? 
 
1Turkije 
2 Marokko 
3 Suriname 
4 Afghanistan 
5 Antillen 
6 Nederland 
7 ander land, nl. ________ 

 
A4  Enq.: Noteer geslacht van de respondent.  

 
1 Man 
2 Vrouw  

 
A5  Wat is uw leeftijd? _______Jaar 
 
A7  Hangt u een religie / geloofsovertuiging aan? 
  

0 Nee (ga naar A9) 
 1 Ja (ga naar A7_1) 
 
A7_1  Wat is uw religie – / geloofsovertuiging?  
  

1. Humanistisch 
2. Rooms – Katholiek 
3. Protestant – Christelijk 
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4. Moslim – Soennitisch 
5. Moslim – Sjiitisch 
6. Hindoe 
7. Boeddhist 
8. Anders, nl……………………………….. 
9. Wil niet zeggen  

 
A8  Hoe vaak gaat u de laatste tijd naar de kerk/moskee/tempel? 

 
1 (Vrijwel) nooit 
2 Een of enkele malen per jaar 
3 Ongeveer 1 keer per maand  
4 Ongeveer 1 keer per week 
5 Vaker dan 1 keer per week 

 
A9 Wat is uw burgerlijke staat? 
 

1 Alleenstaand (nooit gehuwd geweest) 
2 Ongehuwd samenwonend 
3 Ongehuwd, wel een partner, maar niet samenwonend 
4 Gehuwd 
5 Gescheiden 
6 Verweduwd 

 
A10  Hoeveel kinderen heeft u? _______ kinderen 

Het gaat zowel om thuiswonende als nietthuiswonende kinderen en zowel om eigen kinderen, 
stiefkinderen, pleegkinderen en adoptiekinderen. 

 
  
D. REMITTANCES  
<indien  A1 = 6 en A2 = 6 en A3 = 6 (autochtone respondenten), dan starten bij D5> 
 
De volgende vragen gaan over geld overmaken of brengen naar <land van herkomst>. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan geld overmaken door middel van een bank of money transfer, via belwinkels, 
reisbureaus en andere winkels, via de moskee of kerk, per post, geld meegeven aan een familielid of 
vriend, zelf het geld meenemen tijdens de vakantie, of uw bankpas met pincode aan iemand in het 
buitenland geven.  
 
D1 Heeft u in 2007 geld gestuurd of gebracht naar <land van herkomst>? 
  
        0. Nee (ga naar D3) 
        1. Ja (ga naar D2)  
 
D2  Kunt u aangeven voor wie dit geld was bestemd was?  
<enq. geef kaartje D2, meerdere antwoorden mogelijk>> 
                              

1. Familie (ga naar D2_2) 
2. Vrienden (ga naar D2_2) 
3. Geloofsverwanten (ga naar D2_2) 
4. Dorps / stadsgenoten (ga naar D2_2) 
5. Clan/stam (ga naar D2_2) 
6. Zakelijke contacten (ga naar D2_2) 
7. goede doel (ga naar D2_1) 
8. Anderen, namelijk, ___________________ 
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D2_1 <Alleen indien D2=7>  
Nu volgt een lijst met verschillende soorten doelen.  
 
Wilt u telkens aangeven of u in 2007 in <land van herkomst> aan dat soort doel geld heeft gegeven? 
<enq. geef kaartje D2_1, meerdere antwoorden mogelijk> 
 

1. Kerk en Levensovertuiging 
2. Gezondheid  
3. Internationale hulp  
4. Milieubehoud 
5. Natuurbehoud  
6. Dierenbescherming  
7. Onderwijs en onderzoek 
8. Cultuur  
9. Sport en recreatie  
10. Maatschappelijke en sociale doelen 
11. Anders, nl.______________________________ 

 
D2_2 <Alleen indien D2=16> Aan hoeveel personen heeft u in totaal geld gegeven?  
 
 ____________personen 
       
D2_3  Wat is het totaalbedrag dat u in 2007 aan <per aangegeven bestemming remittances uit D2> 

heeft gegeven? 
 
 _________ Euro 
 
D2_4 <alleen indien D2=16> Waarvoor wordt dit geld meestal gebruikt door <per aangegeven 

bestemming remittances uit D2>? 
 

1. Basis behoeften (voedsel, onderdak, onderwijs, medische zorg e.d.) 
2. Sociale behoeften (kleding luxeartikelen, mobiele telefoon, trouwfeest e.d.) 
3. Zakelijke activiteiten (goederen om te verkopen, een bedrijf op te zetten e.d. 
4. Overige, namelijk_________________ 

 
De volgende vragen gaan over goederen sturen of brengen naar <land van herkomst>. Denkt u hierbij 
aan bijvoorbeeld goederen sturen via een pakjesdienst, goederen meegeven aan een familielid of 
vriend of zelf goederen meenemen tijdens een bezoek aan <land van herkomst>.   
 
D3 Heeft u in 2007 goederen gestuurd of gebracht naar <land van herkomst >? 
 

0 Nee (ga naar module D5) 
1 Ja (ga naar vraag D4)     

 
D4  Kunt u aangeven voor wie deze goederen bestemd waren?  
<enq. geef kaartje D4, meerdere antwoorden mogelijk> 
                            

1 Familie (ga naar D4_2) 
2 Vrienden (ga naar D4_2) 
3 Geloofsverwanten (ga naar D4_2) 
4 Dorps / stadsgenoten (ga naar D4_2) 
5 Clan/stam (ga naar D4_2) 
6 Zakelijke contacten (ga naar D4_2) 
7 goede doel (ga naar D4_1) 
8 Anderen, namelijk, ___________________ 

 



 73 

 
 

D4_1 <Alleen indien D4=7>  
Nu volgt een lijst met verschillende soorten doelen.  
Wilt u telkens aangeven of u in 2007 in <land van herkomst> aan dat soort doel goederen heeft 
gegeven? 
<enq. geef kaartje D4_1> 
 

1. Kerk en Levensovertuiging 
2. Gezondheid  
3. Internationale hulp  
4. Milieubehoud 
5. Natuurbehoud  
6. Dierenbescherming  
7. Onderwijs en onderzoek 
8. Cultuur  
9. Sport en recreatie  
10. Maatschappelijke en sociale doelen 
11. Anders, nl.______________________________ 

 
D4_2  <Alleen indien D4=16>  

Wat is dan het geschatte totaalbedrag aan goederen dat u in 2007 aan <per aangegeven 
bestemming goederen uit D4> heeft gestuurd of gebracht? 

 
____ Euro 

 
D4_3  Waarvoor worden deze goederen meestal gebruikt door <per aangegeven bestemming 

goederen uit D4_1>? 
 

1 Basis behoeften (voedsel, onderdak, onderwijs, medische zorg e.d.) 
2 Sociale behoeften (kleding luxeartikelen, mobiele telefoon, trouwfeest e.d.) 
3 Zakelijke activiteiten (goederen om te verkopen, een bedrijf op te zetten e.d. 
4 Overige, nl_____________  

 
D5  Heeft u in 2007 geld gegeven aan familie en /of vrienden in Nederland?  
  
               0. Nee (ga naar D6) 
               1. Ja (ga naar D5_1)  
 
D5_1  Wat is het totaalbedrag dat u in 2007 aan familie en / of vrienden in Nederland heeft gegeven? 
 

______Euro 
 

D6  Heeft u in 2007 goederen gegeven aan familie en/of vrienden in Nederland?  
 

0 Nee (ga naar module E) 
1 Ja (ga naar vraag D6_1)     

 
D6_1  Wat is dan het geschatte totaalbedrag aan goederen dat u in 2007 aan uw familie en / of 

vrienden in Nederland heeft gegeven? 
 

____ Euro 
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F. ACHTERGRONDGEGEVENS 
 
Als laatste wil ik u nog een paar vragen over achtergrondgegevens stellen.  
 
F1  Wat is uw etniciteit?, dus: Wat voelt u zich? 

1 Turks 
2 Marokkaans 
3 Surinaams 
4 Afghaans 
5 Antilliaans 
6 Nederlands 

 
F2  Hoe lang woont u in Nederland? _________Jaar 
 
F3  <alleen indien antwoord A = 15>  

Wat is de belangrijkste reden dat u <land van herkomst> heeft verlaten?  
1 gezinsvorming 
2 Gezinshereniging 
3 politieke reden/oorlog/dienstplicht/religieuze vervolging 
4 Om te werken 
5 Om te studeren 
6 Medische redenen 
7 Hongersnood/armoede/werkloosheid 
8 met gezin meegekomen (als kind)  
9 Anders, nl.____________  

 
F4  <alleen indien  A1 = 15, A2 = 15 of A3 = 15>  

Heeft u contact met uw familie en / of vrienden in <land van herkomst>? 
0 Nee (ga naar F6) 
1 Ja (ga naar F5) 

 
F5  Hoe heeft u contact? (meerdere antwoorden mogelijk) 

1 via telefoon, post of email 
2 persoonlijke ontmoeting  

 
F5_1  <als respondent contact heeft via telefoon, post of email, dus F5=1>  

Hoe vaak heeft u contact via telefoon, post en/of email? 
1 één keer per jaar 
2 verschillende keren per jaar 
3 op zijn minst 1 keer per maand 
4 minstens 1 keer per week 
5 meerdere keren per week 
6 dagelijks 

 
F5_2  <alleen indien respondent persoonlijk contact heeft, dus F5=2>  
Hoe vaak heeft u persoonlijk contact? 

1. één keer per jaar 
2. verschillende keren per jaar 
3. op zijn minst 1 keer per maand 
4. minstens 1 keer per week 
5. meerdere keren per week  
6. dagelijks 
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<alleen indien  A1 = 15, A2 = 15 of A3 = 15>  
F6 Heeft u Nederlandse vrienden of kennissen? 
 

0 Nee (ga naar F7) 
1 Ja (ga naar F8) 

 
F7 Zou u Nederlandse vrienden of kennissen willen hebben? 
 

1 ja, erg graag 
2 ja, graag 
3 dat maakt me niet uit 
4 nee, liever niet 
5 nee, beslist niet 
6 weet niet / geen mening 
 

F8 <alleen indien  A1 = 15, A2 = 15 of A3 = 15> 
Heeft u in uw vrije tijd meer contact met Nederlanders dan met <bewoners land van 
herkomst> of heeft u meer contact met <bewoners land van herkomst>? 

1 veel meer contact met <bewoners land van herkomst> 
2 meer contact met <bewoners land van herkomst> 
3 met beiden evenveel contact 
4 meer contact met Nederlanders 
5 veel meer contact met Nederlanders 

 
F9 <alleen indien  A1 = 15, A2 = 15 of A3 = 15> 

Zou u het vervelend vinden als één van uw kinderen veel Nederlandse vrienden of vriendinnen 
heeft? 

 
1. ja, heel vervelend 
2. ja, vervelend 
3. dat maakt me niet uit 
4. nee, niet vervelend 
5. nee, helemaal niet vervelend 
6. geen mening 

 
F10 <alleen indien  A1 = 15, A2 = 15 of A3 = 15> 

Zou u het vervelend vinden als één van uw kinderen een Nederlander als partner kiest? 
 

1 ja, heel vervelend 
2 ja, vervelend 
3 dat maakt me niet  
4 nee, niet vervelend 
5 nee, helemaal niet vervelend 
6 geen mening 

 
F11 <alleen indien  A1 = 15, A2 = 15 of A3 = 15> 

Hoe waarschijnlijk is het dat u  nog eens voorgoed in <land van herkomst> gaat wonen? 
   

1 zeer onwaarschijnlijk 
2 onwaarschijnlijk 
3 geen idee 
4 waarschijnlijk 
5 zeer waarschijnlijk 
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F12 Er volgen nu een aantal vragen over uw familie. Onder familie verstaan we uw ouders, 
kinderen, broers en zussen. 
Hoe zou u uw financiële situatie beschrijven in vergelijking met de financiële situatie van uw 
familie? 

1 veel slechter 
2 een beetje slechter 
3 niet slechter / niet beter 
4 een beetje beter 
5 veel beter 
6 weet niet / wil niet 

 
F13 Hoe vaak heeft u zich de afgelopen 3 maanden zorgen gemaakt over uw eigen financiële 

situatie? 
 

1 Bijna voortdurend 
2 Vaak 
3 Een enkele keer 
4 Nooit 

 
F14 Hoe vaak heeft u zich de afgelopen 3 maanden zorgen gemaakt over de  financiële situatie van 

uw familie? 
 

1 Bijna voortdurend 
2 Vaak 
3 Een enkele keer 
4 Nooit 

 
F15 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: 

Ik voel me verantwoordelijk voor de financiële situatie van mijn familie. 
  

1 Helemaal me eens 
 2 Beetje mee eens 
 3 Niet mee eens / Niet mee oneens 
 4 Beetje mee oneens 
 5 Helemaal mee oneens 

 
F16 Hoe zou u uw financiële situatie beschrijven in vergelijking met de financiële situatie van uw 

vrienden? 
 

1 veel slechter 
2 een beetje slechter 
3 niet slechter / niet beter 
4 een beetje beter 
5 veel beter 
9 weet niet / wil niet 

 
F17  Hoe vaak heeft u zich de afgelopen 3 maanden zorgen gemaakt over de  financiële situatie van 

uw vrienden? 
 

1 Bijna voortdurend 
2 Vaak 
3 Een enkele keer 
4 Nooit 

  
 
 



 77 

 
 

F18  In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling:   
Ik voel me verantwoordelijk voor de financiële situatie van mijn vrienden. 
   

1 Helemaal me eens 
  2 Beetje mee eens 
  3 Niet mee eens / Niet mee oneens 
  4 Beetje mee oneens 
  5 Helemaal mee oneens 

 
F20 Wat is uw hoogst behaalde diploma? 

 
1 Geen diploma  
2 Lager onderwijs 
3 Lagerberoepsonderwijs       
4 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
5 Middelbaar beroepsonderwijs 
6 Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
7 Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs (kandidaats, Bachelor) 
8 Wetenschappelijk onderwijs (doctoraal, Master) 

 
F21  Heeft u (een deel van) uw opleiding in Nederland gevolgd? 

 
0 Nee 
1 Ja 

 
F22  Met hoeveel mensen woont u samen in één huis? ______ personen 
 
F22_1   <alleen indien vraag F22>1> 

Hoeveel van die mensen zijn kinderen? _______ kinderen 
 
F23  Woont u in een huurwoning of in uw eigen koopwoning? 
 

1. Ik huur mijn woning 
2. Ik woon in mijn eigen koopwoning 
3. n.v.t. woont bij ouders/kinderen 

 
F24   Welke van de volgende situaties is bij u op dit moment van toepassing?  

<Enq. Geef kaartje F24, meerdere antwoorden mogelijk> 
 

1. ik heb betaald werk (Parttime telt ook mee) 
2. Ik doe het huishouden 
3. ik ontvang een bijstandsuitkering 
4. ik ontvang een werkeloosheidsuitkering (WW / Wachtgeld) 
5. ik  ontvang  een  arbeidsongeschiktheidsuitkering  (WIA  /  IVA  /  WGA  /  WAZ  /  Wajong  / 

WAO) 
6. ik ontvang pensioen, WAO of VUT/FPU 
7. ik ontvang studiefinanciering 
8. ik ontvang alimentatie 
9. ik ontvang een andere uitkering 
10. Anders, _______________________ 
11. Wil niet zeggen (enq. niet noemen) 
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F24_1 
Hoeveel ontvangt u netto per maand voor ___________? 
( Wilt u het bedrag in Euro afronden ) 
( Wilt u het zo goed mogelijk schatten ) 
 
F24_2 <indien F24_1 = 999999> 
Wij begrijpen dat u liever niets zegt over uw inkomen. Voor ons onderzoek is deze informatie echter 
van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie de netto maandinkomsten van u 
persoonlijke netto inkomen valt? 

1   Minder dan 1000 Euro  
2  1000  1199  Euro  
3  1200  1399  Euro 
4  1400  1599  Euro 
5  1600  1999  Euro 
6  2000  2499  Euro 
7  2500  2999  Euro 
8   3000 Euro of meer 
 

F24_3 <Alleen indien respondent betaald werk heeft, dus F24= 1>  
Hoeveel uur per week verricht u betaald werk? Rekent u hierbij de tijd dat u moet reizen niet mee. 
Aantal uur per week ______ uur 
 
Bedankt voor uw medewerking! 
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Kwalitatieve interviews met migratieexperts: 
 
Marokkaanse identiteit 

1. Hoe zou u het  ‘Marokkaan zijn’ omschrijven? Wat is de essentie van het Marokkaan zijn? Wat 
typeert de Marokkaan? 

2. In hoeverre  kun  je spreken van één Marokkaanse  identiteit? Zo  ja, wat houdt deze  in en hoe 
komt deze tot uitdrukking bij Marokkaanse migranten in Nederland?  

3. Indien  je  niet  kunt  spreken  van  één Marokkaanse  identiteit. Welke  verschillende  groepen  of 
Marokkaanse identiteiten onderscheidt u? 

4. Is de Marokkaanse identiteit aan verandering onderhevig? Zo ja, op welke manier? 
5. Zal de Marokkaanse  identiteit  verdwijnen bij migranten die  langer  in Nederland woonachtig 

zijn? 
 
6. Voelt u zichzelf Marokkaan? * 
7. Of voelt u zichzelf meer Nederlander? * 
8. Veranderen  deze  gevoelens  voor  jou  naarmate  je  langer  in  Nederland  woont/naarmate  je 

ouder wordt? * 
9. Sluiten deze gevoelens elkaar uit of kunnen die ook goed samengaan? * 

 
Eerste en tweede generatie Marokkanen 

1. Op welke manier voelt de eerste generatie zich verbonden met het land van herkomst? 
2. Op welke manier voelen de tweede (en wellicht ook al derde) generatie zich verbonden met het 

land van herkomst? 
3. Op welke fronten verschillen deze twee generaties hierin? 
4. Denkt u dat eventuele verschillen in deze binding met het vaderland, invloed zullen hebben op 

het geefgedrag (geldovermakingen) van Marokkaanse migranten? 
 

5. Hoe  geslaagd  zou  u  de  integratie  (op  sociaal,  economisch  en  cultureel  vlak)  van  de  eerste 
generatie migranten in de Nederlandse maatschappij willen omschrijven? ** 

6. Hoe geslaagd zou u de integratie (op sociaal, economisch en cultureel vlak) van de tweede en 
derde generatie in de Nederlandse maatschappij willen omschrijven? ** 

7. Op welke fronten verschillen deze twee generaties hierin? ** 
8. Hoe zou u deze verschillen verklaren? ** 

 
9. Denkt u dat  integratie  in de Nederlandse maatschappij een positief verband  laat zien met de 

mate waarin migranten geld terug sturen naar Marokko? ** 
10. Of denkt u dat integratie in de Nederlandse maatschappij juist een negatief verband laat zien 

met de mate waarin migranten geld terug sturen naar Marokko? ** 
11. Beschouwt u transnationale betrokkenheid als een belemmering voor integratie? ** 

 
12. Bent  u  van  mening  dat  deze  tweedelige  verbondenheid,  enerzijds  met  het  vaderland, 

anderzijds met de Nederlandse maatschappij, elkaar tegenspreken? 
13. Of hoeven deze banden elkaar niet per se uit te sluiten? 
14. In welke mate kun je spreken van een dubbele loyaliteit? En op welke fronten? Ook financieel? 

 
Geldovermakingen 

1. Kunt u aangeven (al dan niet uit eigen ervaring *) waarom Marokkaanse migranten zoveel geld 
en goederen overmaken naar familie en andere verwanten in het land van herkomst? 

2. Welke motieven spelen hierbij een belangrijke rol? 
3. Ziet u het overmaken van geld en goederen als een individuele of een collectieve beslissing? 
4. In hoeverre speelt status een rol bij het overmaken van geld en goederen? 
5. Vindt u het vanzelfsprekend dat Marokkaanse Nederlanders bijdragen aan ontwikkeling in het 

land van herkomst? 
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6. Ziet u remittances afnemen naarmate migranten langer in Nederland woonachtig zijn? 
7. Of blijven banden met het vaderland dermate sterk dat remittances in de nabije toekomst niet 

zullen afnemen? 
 
* Deze vragen zijn alleen gesteld wanneer de respondent zelf een Marokkaanse Nederlander betrof. 
** Deze vragen en bijhorende antwoorden zijn verder niet gebruikt als primaire data in dit onderzoek 
omdat het thema ‘integratie in de Nederlandse maatschappij’ later is komen te vervallen. 
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Kwalitatieve interviews met Marokkaanse Nederlanders 
 
Inleidende vragen: 
 
Geboren 

1. Wanneer bent u geboren? 
2. In welk land en in welke regio bent u geboren? 
3. In welk land is uw vader geboren? 
4. In welk land is uw moeder geboren? 

 
Komst naar Nederland 

5. Wanneer bent u naar Nederland gekomen? En waarom? * 
6. Wanneer is uw vader naar Nederland gekomen? En waarom? 
7. Wanneer is uw moeder naar Nederland gekomen? En waarom? 

 
Overig 

8. Wat is uw nationaliteit? (Nederlands, Marokkaans, beiden) Waarom kiest u hiervoor? 
9. Heeft u een opleiding gevolgd? Zo ja welke? 
10. Bent u gelovig? Zo ja welk geloof en in welke mate? 

 
Identiteit 

11. Voelt u zichzelf Marokkaan? En waarom? 
12. Voelt u zichzelf Nederlander? En waarom? 
13. Veranderen  deze  gevoelens  voor  jou  naarmate  je  langer  in  Nederland  woont/naarmate  je 

ouder wordt? 
14. Sluiten deze gevoelens elkaar uit of kunnen die ook goed samengaan? 

 
Bezoek aan Marokko 

15. Brengt u vaak een bezoek aan Marokko voor zaken, vakantie, etc. Zo ja, hoe vaak en hoe lang? 
16. Waar en bij wie gaat u dan op bezoek? 
17. Indien u de mogelijkheid had, zou u dan vaker een bezoek brengen aan Marokko? 

 
Geefgedrag: 
 
Geld 

1. Maakt u wel eens geld over naar Marokko? 
2. Hoe vaak doet u dit jaarlijks? 
3. Hoeveel geld stuurt u ongeveer per keer? 
 

Goederen 
4. Maakt u wel eens goederen over naar Marokko? 
5. Hoe vaak doet u die jaarlijks? 
6. Hoeveel goederen stuurt u ongeveer per keer? 
 

Overig geefgedrag 
7. Draagt  u  naast  het  sturen  van  geld/goederen  op  een  andere manier  bij  aan  ontwikkeling  in 

Marokko?  Bijvoorbeeld  door  te  geven  aan  een  goed  doel  of  te  investeren  in  een  lokaal 
project/bedrijf? 

8. Welke vorm van geven geniet uw voorkeur en waarom? 
9. Heeft u ooit nog het idee om te investeren in een lokaal project/bedrijf? Waarom wel/niet? 
 

Aan wie/wat geeft u? 
10. Voor  wie  is  het  geld/goederen  die  u  overmaakt  naar Marokko  bestemd?  (familie,  vrienden, 

geloofsverwanten, dorpsgenoten, stam, zakelijke contacten, anders……..) 
11. Geeft u ook wel eens aan nietbekenden? Waarom wel/niet? 
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12. Waarvoor wordt het geld/goederen die u overmaakt meestal besteed (basisbehoeften, sociale 
behoeften, geldgenerende activiteiten, infrastructuur, weet ik niet, anders……..) 

 
Waarom geeft u? 

13. Waarom stuurt u geld/goederen naar Marokko? 
14. Welke motieven spelen daarbij een rol? (altruïsme, investeringsmotief, verzekeringsmotief, 

statusmotief, plichtsgetrouwheid) 
15. Zou u meer geven aan Marokko indien u een hoger inkomen zou hebben? Waarom wel/niet? 
16. In hoeverre hebben externe factoren, bijvoorbeeld druk van familie of de Marokkaanse staat 

invloed op uw geefgedrag? 
 
Banden met Marokko: 
 
Familie in Marokko 

1. Heeft u nog familie in Marokko wonen? 
2. Hoe vaak heeft u nog contact met familie in Marokko? 
3. Hoe is uw band met familie in Marokko? 
4. Hoe is de financiële situatie van uw familie in Marokko? 
5. Vindt u het vanzelfsprekend om geld/goederen over te maken naar familie in Marokko? 

Waarom wel/niet? 
6. Voelt u zich verantwoordelijk om financiële steun te verlenen aan familie in Marokko? Waarom 

wel/niet? 
 
Langer in Nederland 

7. Heeft u het idee dat banden met familie minder sterk worden naarmate u langer in Nederland 
woont? Waarom wel/niet? 

8. Heeft u het idee dat u minder geld/goederen overmaakt naar Marokko naarmate u langer in 
Nederland woont? Waarom wel/niet? 

9. Denkt u dat u op een andere manier gaat bijdragen aan ontwikkeling in Marokko naarmate u 
langer in Nederland woont? Waarom wel/niet? 

 
Ouders/eerste generatie 

10. Heeft u ouders die geven aan Marokko? * 
11. Zo ja, hoeveel/hoe/aan wie/waarom? * 
12. Hoe is de verbondenheid van uw ouders met Marokko en familie aldaar? * 
13. Verschilt deze verbondenheid van die van uzelf? * 
14. Denkt u dat uw ouders/de eerste generatie anders geeft aan Marokko dan u/de tweede 

generatie? * 
 
Broers/zussen 

15. Heeft u broers of zussen die geven aan Marokko? 
16. Hoe is deze rolverdeling binnen het gezin? Bijvoorbeeld op basis van gender en leeftijd? 
17. Is deze rolverdeling op basis van gender en leeftijd aan het veranderen? 

 
Kinderen/volgende generatie 

18. Heeft u kinderen en zo ja hoe zijn hun banden met Marokko en familie aldaar? 
19. Verschillen deze banden met die van uzelf? 
20. Denkt u dat uw kinderen/de volgende generatie zal blijven geven aan Marokko? Waarom 

wel/niet? Zo ja, zou hun manier van geven veranderen? 
 
Terugkeer 

21. Heeft u ooit nog het idee terug te keren naar Marokko? 
22. Zo ja, wanneer en waarom wel/niet? 

 
* Deze vragen zijn alleen gesteld wanneer de respondent een tweede generatie Marokkaanse migrant 
betrof. 
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Bijlage II Hoofdpunten uit de kwalitatieve interviews 
 
Kwalitatieve interviews met migratieexperts 
 
Ait Moha, A. Research Manager, Motiveaction: Research and Strategy 
Amsterdam, 11032010 
 
Is er sprake van een Marokkaanse identiteit en zo ja beschrijf die eens? 
 
Het is heel moeilijk om één begrip voor een heel diverse groep te kiezen. Wat wij heel vaak bij 
onderzoek merken is dat mensen verschillen gewoon heel erg van elkaar. Je hoeft al een man en een 
vrouw te nemen en ze verschillen al heel erg van elkaar, neem een jong en een oud iemand en ze 
verschillen ontzettend van elkaar. In hun doen en laten maar ook in hoe zij zich identificeren. Ik denk 
dat de Marokkanen, ook als het gaat om de etnische groepen, de meeste diversiteit kent in vergelijking 
met andere migrantengroepen. Dat heeft met verschillende zaken te maken. Van oudsher, in het land 
van herkomst, zijn er al verschillende identiteiten. Denk aan Berbers uit het Noorden, Arabieren, 
Berbers uit het Zuiden. Als je in Marokko komt dan zie je het dat hele palet aan diversiteiten, als het 
gaat om identiteit. Hoe voel ik me? En achter identiteit schuilen normen en waardepatronen. Waar 
moet ik aan voldoen en waar moeten anderen aan voldoen. Dat is eigenlijk een beetje wat ik onder 
identiteit versta. Als je in stereotyperingen gaat denken, wat is dan de identiteit van de Marokkaan? De 
Marokkanen zijn een heel divers, een egoïstisch collectief. Iedereen komt heel erg voor zichzelf op 
maar op een of andere manier is het toch nog wel een collectief. Het zit als los zand aan elkaar, bij wijze 
van spreken. Het is heel moeilijk om te zeggen dat er sprake is van één Marokkaanse identiteit, maar 
als ik iets zou moeten zeggen, dan zou ik zeggen een egoïstisch collectief. 
 
Zou je dan kunnen spreken van verschillende groepen met verschillende identiteiten? 
 
Nou en of. Een identiteit is altijd heel erg individualistisch en iedereen heeft zijn eigen identiteit. Uit 
onderzoek weet ik dat wanneer je alle individuele identiteiten op één hoop gooit, dan komt daar een 
clustering uit. Dan kun je zeggen, deze groep past hier, die groep past een beetje daar. Dan kan ik 
verwijzen naar het ‘Etnomentalitymodel’, daar komen echt verschillende identiteiten naar voren 
gebaseerd op het normen en waardepatroon. Je hebt een groep die heel traditioneel en religieus is 
ingesteld. Een groep die het traditionele en religieuze combineert met een hele Westerse, 
consumptieve waardeoriëntatie waarbij bezit, comfort en gemak opeens ook heel belangrijke waarde 
gaan worden. Westerse waarden worden verweven met een traditionele Islamitische moraal. Je hebt 
ook groepen die toch heel erg onafhankelijk zijn, zichzelf willen ontplooien en ontwikkelen. En je ziet 
wanneer je deze groepen gescheiden spreekt, dat ze ook een andere vorm van identiteit hebben en dat 
ze andere aspecten aan die identiteit ontlenen. 
 
Je zegt dat die identiteit te bepalen valt aan de hand van bepaalde waardepatronen. Welke 
waardepatronen hebben jullie gebruikt in je onderzoek? 
 
Daar zit heel veel onderzoek achter van met name sociologen en psychologen. We hebben gekeken 
naar de formatieve periode, van 10 tot 18 jaar, wat zijn daar de bepalende elementen. De periode dat 
jezelf gaat bepalen wat je belangrijk vindt in het leven. Een belangrijk aspect is de opvoeding en wat je 
ouders je bij brengen, waar je mee opgroeit. Dat is heel bepalend. Je ziet niet vaak dat de appel ver van 
de boom valt en dat jongeren ineens heel andere normen en waarden hebben dan dat hij/zij meekrijgt 
van zijn ouders. Dat geldt ook voor allochtonen. Komt een kind uit een traditioneel milieu dan zie je 
niet vaak dat ze een postmodern kind krijgen. Er zijn uitzonderingen maar dat komt niet vaak voor. 
Vind ik religie belangrijk, vind ik mensen in mijn omgeving belangrijk, hoe onderhoud ik banden met 
familie, houd ik die strak? Maar ook over wat wil ik bereiken, ben ik prestatiegericht. Als je als kind 
droomt van de wereld rond gaan, dan zullen dat soort personen op latere leeftijd ook daadwerkelijk de 
wereld rondgaan. Dat zijn doelen die je jezelf in die formatieve periode stelt en die een stempel op je 
leven drukken. Maar in het Etnomentalitymodel richten we ons voornamelijk op waarden als familie, 
religie, maatschappelijk betrokkenheid, prestatiegerichtheid etc. 
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Nog even terugkomend op de Marokkaanse identiteit. Verwacht jij dat de Marokkaanse identiteit, of 
Marokkaanse identiteiten, zal verdwijnen naarmate migranten langer in Nederland wonen? Wanneer de 
tweede en ook de derde generatie langzaam ouder wordt? 
 
Daar is ook veel onderzoek naar gedaan, met name in de Verenigde Staten. Onderzoek naar 
identiteitsvorming en dat hangt heel sterk samen met generaties en periodes. Kijk in de Verenigde 
Staten met name naar de Ieren, de Spanjaarden etc. Daar is uitvoerig onderzoek naar gedaan. En wat 
blijkt, de binding met het land van herkomst neemt gewoon af. Nou is de Verenigde Staten een apart 
voorbeeld omdat je daar veel minder snel hoeft te kiezen. Kiezen tussen ben ik Nederlander of ben ik 
Marokkaan. Daar is dat veel losser, zolang je participeert dan maakt het niet uit wat je doet. Uit dat 
onderzoek blijkt dat naar mate de tijd verloopt, de binding met het land van herkomst en bijhorende 
identiteit, afneemt. Maar ondanks dat het afneemt, dat er altijd nog een bepaalde mate van binding 
blijft, een bepaalde identificatie. De vierde generatie Italianen bijvoorbeeld, die vaak nog heel trots 
refereren naar hun Italiaanse herkomst, dat schijnt ook voor de Ieren het geval te zijn. Er blijft wel iets 
hangen maar het doen en laten van migranten veranderd heel erg. 
 
En datzelfde patroon verwacht jij ook voor de Marokkaanse gemeenschap? 
 
Ja, de Verenigde Staten is natuurlijk anders omdat daar de afstanden veel groter zijn. De afstanden 
tussen Ierland, Italië en de Verenigde Staten. Je gaat niet continue terug naar het land van herkomst of 
elk jaar op vakantie. Ik ben er van overtuigd dat dit patroon zich ook voor zal doen onder de 
Marokkanen in Nederland maar ik denk dat het langer zal duren. Omdat die migratie op en neer nog 
steeds heel frequent plaatsvindt. Het is namelijk relatief dichtbij. Marokkanen gaan er jaarlijks naar toe 
waardoor elke keer weer die band wordt aangehaald. Het zal veranderen maar hoe snel dat is nog 
maar de vraag. 
 
Voel je jezelf Marokkaan? Of voel je jezelf meer Nederlander? En waarom? 
 
Hoe je je voelt, wordt bepaald door twee factoren. Ten eerste het denkbeeld dat jezelf hebt en hoe zie jij 
jezelf. En ten tweede hoe kijkt de wereld om je heen naar jou? Dat tweede is vaak nog wel belangrijker. 
Met andere woorden, al zou ik mij Nederlander voelen met mijn zwarte haren en lichte huidskleur, zal 
ik door de omgeving altijd als Marokkaan gezien blijven worden en in dat hokje van Marokkaan, 
Surinamer, Antiliaan etc. geplaatst worden. Ook al zou je je 100 procent Nederlander voelen, dat kan 
niet zolang je omgeving dat niet zo ziet. Dus als je het zo stelt, ik ben Nederlander, hier opgegroeid, hier 
getogen… 
 
Ook hier geboren? 
 
Niet hier geboren. In mijn doen en laten, zeg ik zeker Nederlands maar ook Marokkaans. Omdat mijn 
omgeving me zo ziet en ook vanwege mijn opvoeding. Ik ben Marokkaans, Islamitisch opgevoed. Dus in 
dat opzicht een Marokkaanse Nederlander. 
 
Dus je bent niet van mening dat deze gevoelens elkaar uitsluiten? 
 
De omgeving sluit ze uit, daar zit het probleem. Er zijn genoeg mensen die zich als migrant 100 procent 
Nederlander voelen, maar de omgeving sluit dat uit en ziet ze nog steeds als Marokkaan. Daar zit de 
belemmerende factor in de integratieproblematiek. Het gaat er niet om wat jezelf vindt maar wat 
anderen van je vinden. 
 
In hoeverre verschillen de eerste en tweede generatie in hun verbondenheid met het land van herkomst? 
 
Bij de eerste generatie zie je heel sterk de verbondenheid met het land van herkomst. Ze zijn daar 
geboren, de vriendenkring bevindt zich daar nog steeds, banden met familie zijn heel sterk. Voor het 
grootste deel van eerste generatie migranten is dat nog steeds het geval. Naarmate de tijd verstrijkt, de 
meeste hebben de helft van hun leven in Marokko doorgebracht en de helft van de tijd in Nederland, 
zie je deze banden wel veranderen. Dorpje van dertig jaar terug is veranderd, familie is uit elkaar, 
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vrienden zijn weg of ook vertrokken, een gedeelte is overleden. Naarmate ze langer in Nederland 
woonachtig zijn, veranderd hun mentaliteit. Hun waardepatroon blijft hetzelfde maar de mentaliteit 
veranderd en dit botst vaak met het land van herkomst. 
 Voor de tweede generatie, hier geboren en hier getogen, zie je heel concreet dat de banden 
minder sterk zijn geworden. Minder sterk verbonden met het dorp waar de familie vandaan komt. In 
plaats daarvan zijn jongeren van de tweede generatie meer gericht op de stad in Marokko. Wanneer de 
oude gastarbeiders op bezoek gaan bij familie in de bergdorpen, blijven jongeren in de stad hangen en 
gaan naar het strand, lekker makkelijk. Daar is gewoon veel meer te doen voor die jongeren. Dus de 
binding met het dorp en directe familie is gewoon veel minder. 
 Maar met het land Marokko daar zie je gewoon heel grote verschillen. Sommige leden van de 
tweede generatie heeft het daar erg naar de zin, de mentaliteit daar heel erg weet te waarderen, zich 
daar op zijn gemak voelt en jaarlijks of meerdere keren per jaar terug naar Marokko gaat. En je hebt 
een groep die het land afschuwelijk vindt en denkt hier kom ik zo min mogelijk. Dus daar zie je een 
versplintering ontstaan. 
 
In hoeverre verschillen de eerste en tweede generatie in hun verbondenheid met Nederland? 
 
Ouders zijn vaak analfabeet en niet opgeleid. Als je dan kijkt naar hun kinderen, twintig jaar na dato, 
dan zie je dat de taalbeheersing redelijk tot goed is. Je kunt ze allemaal goed verstaan in vergelijking 
met de eerste generatie. Arbeidsmarktperspectieven nemen toe. Opleidingsniveau stijgt. Dus in dat 
opzicht doen ze het goed. Ook al hoor je in de media vaak anders. De tweede generatie is wel degelijk 
bezig met een inhaalslag ten opzichte van de eerste generatie. Kijk bijvoorbeeld naar aspecten als 
arbeidsparticipatie van vrouwen en afname van het aantal kinderen per gezin. Dat zijn tekenen dat de 
tweede generatie een plek weet te bemachtigen in de Nederlandse maatschappij.  
 
Herken jij een verband tussen integratie en de bijdrage aan ontwikkeling in Marokko? 
 
Voor de tweede generatie heeft het niet zozeer te maken met de mate van integratie, maar meer met de 
sociale binding die men heeft met het land van herkomst. De binding met het land van herkomst heeft 
heel weinig te maken met het welstandniveau dat men hier heeft weten te bemachtigen. Dat kun je los 
van elkaar zien, dat is voor iedere migrant anders en wordt niet bepaald aan de hand van zijn succes in 
de Nederlandse maatschappij. Ik spreek genoeg mensen uit de doelgroep die een hoog 
welvaartsniveau hebben bemachtigd, maar die nog steeds een heel sterke band met Marokko hebben. 
Wanneer je meer welvaart hebt, biedt dat ook meer mogelijkheden om bij te dragen aan ontwikkeling 
in het land van herkomst. Die gaan dan in de ontwikkelingshulp zitten of het vakantiehuis in Marokko 
bouwen. Maar ik spreek ook genoeg jongeren die minder participeren in de Nederlandse maatschappij 
en tegelijkertijd weinig tot geen binding hebben met het land van herkomst. Dus er zit naar mijn 
mening geen direct verband tussen de mate van participatie of integratie en de binding en bijdrage aan 
ontwikkeling in het land van herkomst. Dat gaat heel erg door elkaar en is voor elke individuele 
migrant anders.  
 
Waarom maken Marokkaanse migranten zoveel geld over naar Marokko? 
 
Het is vooral directe familie waar je geld naar overmaakt, vrienden kun je dus eigenlijk schrappen. Dat 
heeft puur te maken met het lage welstandsniveau van familie in Marokko. Ten opzichte van mensen 
hier maar ook ten opzichte van andere Marokkanen daar. Men kan niet verdragen dat familie het daar 
nog steeds zo zwaar heeft terwijl mensen hier het relatief goed hebben. Vandaar dat men geld blijft 
versturen. Dat heeft te maken met de Islamitische moraal. Dat is geen cultuur maar heeft meer te 
maken met religie. Het helpen van de armen. Als jij het goed hebt moet je anderen ook helpen. 
 
Is dit geheel uit vrije wil? 
 
Waar zit de verplichting? Men voelt zich enigszins wel verplicht geld te sturen, anders zou men het niet 
doen. Familie heeft het daar gewoon slechter en men voelt zich verplicht daar iets aan te doen. Maar er 
is geen sprake van zware druk, het blijft een vrijwillige actie. 
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En in hoeverre speelt status een rol? 
 
Ten opzichte van mensen in Marokko speelt dat zeer zeker een rol van betekenis. De eerste generatie 
verleent vooral status aan de familie, het collectief. Voor de tweede generatie speelt een heel andere 
vorm van status een rol, meer het materialistische aspect. Ik heb een tweede auto voor de deur maar 
het maakt niet uit wat mijn broer, tante of nicht heeft. De tweede generatie denkt meer aan het gaat 
goed met mij en mijn familie. Wat dat betreft is de tweede generatie best egoïstisch ingesteld. Maar in 
het algemeen is het status ten opzichte van mensen in Marokko en niet zozeer ten opzichte van 
mensen hier in Nederland. 
 
Is het vanzelfsprekend om bij te dragen aan ontwikkeling in het land van herkomst? 
 
Iedereen moet zelf de afweging maken of hij wel of niet wil bijdragen aan ontwikkeling in Marokko. 
Ongeacht wat anderen daar van vinden. Voor niemand geldt die verplichting, het is een individuele 
afweging die migranten zelf moeten maken. Wil je maatschappelijk betrokken zijn dat kun je dat bij 
wijze van spreken ook hier op de boerderij om de hoek doen, dat hoeft niet per se bij te dragen aan 
ontwikkeling in Marokko. Het moet alleen niet belemmerd worden als men wel graag wil bijdragen aan 
ontwikkeling in Marokko, dus maak het mogelijk voor degenen die het willen. 
 
Zie je remittances afnemen naarmate migranten langer woonachtig zijn in Nederland? 
 
Ja. Dat heeft heel sterk te maken met de afname van de eerste generatie. De tweede generatie wordt 
ouder en daar zie je veel meer die versplintering van wat men belangrijk vindt. De eerste generatie 
vormt een veel eenduidigere groep die als het ware allemaal geld terug sturen en sterke banden met 
Marokko onderhouden. Dus dat gaat zeker veranderen. Tenzij nieuwe stromen van migratie ontstaan 
en banden met Marokko nieuw leven wordt ingeblazen. 
 
Hoe zie je de toekomst van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland in? 
 
Op dit moment wordt de Marokkaanse gemeenschap in een zeer negatief daglicht geplaatst. Zelf denk 
ik dat het van tijdelijke aard is. Want als je kijkt naar de participatie van de Marokkaanse doelgroep in 
de Nederlandse maatschappij, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, dan zie je een heel positieve 
ontwikkeling. Ook ten opzichte van andere migrantengroepen in Nederland zoals de Turken, 
Antillianen en Surinamers. Dus als die trend doorzet, inkomens gaan omhoog, welvaart gaat omhoog, 
verspreiding over de rest van Nederland, dan zie ik het zeer positief in.  
 Als je het vergelijkt met groepen als de Indonesiërs en Molukkers, dat is een heel ander soort 
migratie, het startpunt was heel anders. Marokkanen zouden in eerste instantie helemaal niet in 
Nederland blijven. Ze zouden geld verdienen en daarmee terugkeren naar Marokko. Uiteindelijk bleven 
ze toch dus dat is een heel andere situatie. Dus het is helemaal niet zo vreemd dat het proces van 
integratie en participatie van de Marokkaanse gemeenschap langzamer of moeizamer is gegaan. De 
binding met Marokko is mede daardoor heel sterk gebleven door de jaren heen. Migratie had een 
tijdelijk karakter, later bleek pas dat het om een permanent verblijf zou gaan. 
 Nu gaat de participatie van de Marokkaanse gemeenschap wellicht veel te snel. Het gaat met 
horten en stoten en vliegt uit de bocht wanneer dit proces te snel gaat. Dat zie je nu dus ook gebeuren.  
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Carabain, C. dr. onderzoeker, Werkgroep filantropische studies, Vrije Universiteit 
Amsterdam, 12032010 
 
In hoeverre verschilt het geefgedrag van Marokkaanse migranten met dat van andere 
migrantengroepen? 
 
De verschillende groepen gastarbeiders zoals de Turken en Marokkanen lijken in hun geefgedrag heel 
veel op elkaar. Als je het vergelijkt met groepen als Surinamers, Antilianen en Indonesiërs, die kennen 
weer een heel ander geefgedrag. Geefgedrag dat veel meer lijkt op dat van Nederlanders. Dat heeft 
natuurlijk te maken dat deze postkoloniale burgermigranten al veel langer een binding hebben met 
Nederland en cultureel veel meer op ons lijken. Dan zie je dat jaren van verblijf in Nederland niet meer 
een verklaring vormt voor hun geefgedrag. ‘Remitting’ zit dus heel erg in het systeem van 
gastarbeiders. Daarvoor kwamen ze hier in eerste instantie ook, om geld te verdienen en terug te 
sturen.  

Als je kijkt naar hun sociaaleconomische standaard, dan zie je wel een groot verschil tussen 
Marokkanen en Turken. Turken zien natuurlijk wat succesvoller, dat heeft te maken met 
entrepreneurschap. 

Dus de grote verschillen zie je tussen de Surimamers en Antillianen enerzijds en Marokkanen 
en Turken anderzijds. Ze hebben natuurlijk hetzelfde geloof. Wat je zou veronderstellen is dat 
Islamieten meer zouden geven aan de eigen groep. Vanuit de islamitische gedachte moet je geven aan 
de armen en vooral aan armen in de eigen groep. Meer dan dat is bij de christelijke gedachte. Dat geldt 
bij remittances natuurlijk altijd, dat je geeft aan mensen van je eigen groep.  
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Obdeijn, H. dr. voormalig universitair hoofddocent migratiegeschiedenis, Universiteit Leiden 
Oestgeest, 16032010 

 
Remigranten 
Het zijn voornamelijk de mannen die teruggaan naar Marokko. Er is sprake van pendelaars die 
meerdere keren teruggaan naar Marokko. Om daar in een theehuis te zitten en de geslaagde migrant 
uit te hangen. Status is heel belangrijk voor Marokkaanse migranten. 

Als je niet monogaam bent en er voor uit komt dat je twee vrouwen hebt, dan krijg je geen 
Nederlands paspoort. Je wordt niet meer toegelaten in Nederland en bent genoodzaakt om terug te 
keren naar Marokko. Je leeft tussen twee werelden. Zeg rond de 80.000 Marokkanen van de eerste 
generatie die geen Nederlands paspoort hebben kunnen bemachtigen. 
 
Beleid Marokkaanse overheid 
De Marokkaanse staat voert een charmeoffensief en heeft nu een veel positievere houding ten opzichte 
van Marokkaanse migranten die terugkeren naar Marokko. Vroeger werden ze gekoeioneerd, nu 
worden ze al beter behandeld en spreken douanebeambten tegenwoordig ook Berber in plaats van 
alleen Arabisch en Frans.  
 
REMPLOD 
De REMPLODstudies zijn een totale illusie geweest. Mensen die hier achter de lopende band hebben 
gestaan, hebben totaal geen kennis opgedaan om thuis in het land van herkomst iets op poten te 
zetten. Die ondernemingsdrang en –kennis viel zwaar tegen. Die gedachte is ook totaal niet realistisch 
of zelfs naïef. 
  
Marokko en Turkije 
Turkije is een land van tachtig miljoen inwoners en als je gaat kijken naar het BNP van Turkije dan is 
dat tien keer zoveel als dat van Marokko. Dat is een geen ontwikkelingsland meer te noemen. In 
Turkije is het veel aantrekkelijker om te remigreren en een eigen zaakje op te zetten, 
investeringsklimaat is veel beter. Marokko is veel armer en daar heb je sneller de neiging om geld terug 
te sturen in plaats van zelf iets op te zetten, dat is daar veel lastiger. Dus dat is een andere manier om 
bij te dragen aan ontwikkeling in het land van herkomst.  

Een van de grote schanden van Marokko, een groot deel van de bevolking dat nog steeds 
analfabeet is en ze slagen er niet in om dat terug te dringen. Grote diversiteit in talen, Berber, Frans en 
Arabisch. Dat is anders in landen als Algerije, Tunesië en Turkije. In Marokko ligt dat politiek gevoelig, 
dat wordt als kolonialisme aangezien.  
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Bouras, N. drs. PhD student Economische en Sociale geschiedenis, Universiteit Leiden 
Leiden, 16032010 
 
Is er sprake van een Marokkaanse identiteit en zo ja beschrijf die eens? 
 
Identiteit is een heel lastig en ingewikkeld begrip. De identificatie, misschien is dat wel een beter en 
vatbaarder begrip, verschillen voor mannen en voor vrouwen, voor de eerste en de tweede generatie. 
Wat is de verbondenheid en hoe meet je deze verbondenheid met Marokko. Je ziet ook dat op bepaalde 
momenten de identificatie met Marokko groter is, bijvoorbeeld bij een natuurramp of wanneer een 
familielid ziek is. Dus die betrokkenheid, en ook de economische betrokkenheid, en identificatie met 
Marokko verandert voortdurend. Hij neemt dan weer af maar kan ook plotseling weer heel sterk zijn. 
Dus er zit verschil in incidentele/individuele en structurele overmakingen naar Marokko. 

Als je kijkt naar de economische betrokkenheid. Migranten uit de Rif zijn als laatste over 
gegaan toch gezinshereniging, vergelijkend met Marokkaanse migranten uit de steden. Dat betekend 
dat Marokkanen uit het Noorden langer die financiële betrekkingen hebben onderhouden omdat hun 
gezinnen nog in Marokko zaten.  

Die financiële verplichting zal verminderen als er niemand meer is om voor te zorgen. Dus die 
altruïstische motieven zullen ongetwijfeld afnemen, wanneer er geen nieuwe migratiestromen zullen 
ontstaan. Maar je hebt uiteraard ook de investeringsdrang en het ondernemersschap dat een rol speelt 
bij geldovermakingen. Die zullen wellicht langer standhouden.  

Kijkende naar de identiteit, dan moet je uitkijken om niet een lineaire benadering te kiezen. In 
het begin was de band met Marokko heel groot en naarmate ze langer hier wonen, verdwijnt die 
identiteit. Dat is onzin want je ziet dat jongeren ook een hele sterke Marokkaanse of Berber identiteit 
kunnen ontwikkelen.  
 
In hoeverre speelt integratie in de Nederlandse maatschappij een rol? 
 
Het is ook belangrijk te kijken hoe deze banden met Marokko veranderen en in hoeverre die 
verbondenheid veranderd volgens gender, klasse en etniciteit. Om geld te sturen moet je hier een 
goede positie hebben en je moet het je kunnen veroorloven. Dus klasse en de positie die Marokkaanse 
Nederlanders hebben spelen gewoon een heel belangrijke rol. 
 
Hoe belemmert de gerichtheid op Marokko de integratie in de Nederlandse maatschappij? En in hoeverre 
is geslaagde integratie een voorwaarde voor bijdragen aan ontwikkeling in het land van herkomst. 
 
Dat zijn twee hele belangrijke vragen. De veronderstelling is wederom een lineair verband, ik weet 
echter niet of deze veronderstelling waar is. In het begin zijn ze niet geïntegreerd en dus meer op 
Marokko gericht. Naarmate ze beter geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving zal die band met 
Marokko afnemen. Dat is onjuist. Mijn mening is, je moet zelfs geïntegreerd zijn om die bijdrage aan 
Marokko te kunnen leveren. Maar tegelijkertijd moet je wel een mate van affiniteit, een bepaalde band 
onderhouden met het land van herkomst. Als je bijvoorbeeld een tweede generatie Marokkaan in 
Nederland bent en je hebt een goede sociaaleconomische positie, je verdient goed geld. Maar je hebt 
niks met Marokko en des te meer met Amerika, dan zal die affiniteit ongetwijfeld afnemen.  
 
Is de Marokkaanse Nederlander ondernemend? 
 
Ik denk dat het een type Marokkaan is dan. Je hebt een bepaalde ondernemingsdrang en hebt 
tegelijkertijd een sterke affiniteit met Marokko. Die heeft het kapitaal en de nodige 
investeringsmogelijkheden om in Marokko ondernemend actief te zijn.  
 
Maar onderzoeken in het verleden hebben uitgewezen dat die ondernemingsdrang onder Marokkanen 
tegenvalt. Hoe zie je dat in voor de toekomst? 
 
Marokko verandert natuurlijk ook. Dertig jaar geleden waren het enkel gastarbeiders die in de fabriek 
achter de lopende band stonden en totaal geen idee hadden hoe ze bij terugkeer in Marokko iets op 
poten moesten zetten omdat ze daar simpelweg de vaardigheden en kennis niet voor hadden 
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opgedaan. Nu zie je dat jongeren in plaats van investeren in landbouwprojecten of taxibedrijfjes, het 
zoeken in het opzetten van horecagelegenheden, hotels, bars maar ook in vastgoed. En geld sturen 
naar Marokko zodat familie iets op kan zetten is niet genoeg. Het vertrouwen ontbreekt en je moet er 
ook feitelijk aanwezig zijn om het in goede banen te leiden. Dus er zijn ook nog steeds grote barrières. 
Er heerst een andere ondernemingsgeest en veel van de terugkerende migranten beheersen de taal 
niet goed. Dus van een afstand lukt het gewoon niet en zelf naar Marokko gaan levert ook problemen 
op. Dat zijn allemaal redenen waarom Marokkaanse migranten vaak kiezen niet te investeren in 
Marokko.  

Je zou wel kunnen zeggen dat de tweede generatie een grotere ondernemingsdrang kent dan 
de eerste generatie. En je ziet dat geld niet meer per se naar directe familie gaat maar meer bestemd is 
voor de regio van herkomst in het geheel. Je wilt niet alleen je eigen familie helpen, maar wil ook iets 
betekenen voor het hele dorp of regio. Dat is wel kenmerkend voor de tweede generatie. Dat is wel een 
soort van altruïsme, niet alleen de eigen familie helpen maar op een bredere manier bijdragen aan 
ontwikkeling in de regio van herkomst.  
 
In hoeverre verschilt het geefgedrag van Marokkaanse Nederlanders tussen mannen en vrouwen? 
 
Het zijn ook vooral mannen die bezig zijn iets te ondernemen in Marokko. Vrouwen dragen ook wel bij 
maar op een andere manier, op een meer informele manier. Vrouwen zijn meer geïnteresseerd in 
positieverbetering in Nederland en mannen willen hun positie verbeteren door zich te bewijzen ten 
opzichte van familie in Marokko. Vrouwen hadden immers al een achtergestelde positie in Marokko, 
dus dan ben je meer gemotiveerd om in Nederland hoger op te komen. Wanneer Marokkaanse 
migrantenvrouwen over hun eigen geld gaan beschikken, zie je in eerste instantie dat ze dat investeren 
in positieverbetering hier in Nederland, een mooier huis kopen en dergelijke. En als ze wat geld over 
houden, zullen ze dat investeren in Marokko. Maar hun prioriteit ligt duidelijk in Nederland. 
 
Zullen mannen meer de verplichting voelen om voor familie te zorgen/iets bij te dragen? 
 
Gender is heel belangrijk in deze kwestie. Mannen kwamen natuurlijk eerst, verdienden relatief veel 
geld en stuurde veel terug naar hun gezin en familie in Marokko. Die hebben dus van nature een sterke 
band met Marokko en het zit echt in hun systeem om als kostwinners geld terug te sturen, dat is 
evident. Vrouwen kwamen later en kwamen niet als economische migrant. Vrouwen komen als 
gezinsherenigers. Dat betekend dat ze vooral bezig zijn met positieverbetering in Nederland. 
Natuurlijk hebben ze ook tantes, neefjes en nichtjes in Marokko maar ze beschikten in eerste instantie 
niet over hun eigen geld. En de drempel om aan je man te vragen of je ook wat van het geld naar je 
eigen familie mag sturen, is simpelweg te hoog. Dus van nature is die financiële band met Marokko veel 
zwakker voor vrouwen dan voor mannen. Zodra vrouwen ook meer gaan participeren in de 
Nederlandse maatschappij en gaan beschikken over hun eigen geld, dan pas kun je zelf kiezen om iets 
bij te dragen aan Marokko. Een goed voorbeeld is, de man bouwt het huis in Marokko en de vrouw 
richt het in. Of de man rijdt in zijn Mercedes Benz naar Marokko tijdens de zomervakantie, de reis is 
zijn verantwoordelijkheid. En de vrouw zorgt voor wat er mee moet worden genomen aan presentjes 
voor familie en dergelijke. Dat zijn heel strikte gender rolverdelingen. Maar geld sturen is bij uitstek 
een mannelijke bezigheid. Mannen sturen geld, vrouwen sturen cadeautjes. Maar deze rolverdeling is 
wel aan het veranderen naarmate vrouwen onafhankelijker worden en meer participeren in de 
Nederlandse maatschappij. 
 
Speelt status ook een rol bij het geven aan Marokko? 
 
Toen mannen in eerste instantie in Nederland kwamen, begonnen ze helemaal onderaan de sociale 
ladder, hadden de slechtst betaalde baantjes en ze waren ineens ‘losers’. In Marokko hadden ze een 
zekere positie en status want je hebt ook geld nodig om te migreren. Je bent een winnaar als je de 
mogelijkheid hebt om Marokko te ontvluchten. En in één klap ben je dan alles kwijt als je uiteindelijk 
migreert. Op een of andere manier moet je dan iets doen wat statusverhogend is. Nadat ze na migratie 
aan status inboeten, willen ze hun status weer verhogen. En dat is voor Marokkaanse migranten veel 
makkelijker te bewerkstelligen door iets te doen wat gericht is op Marokko dan je aansluiten bij de 
plaatselijke bridgeclub bij wijze van spreken. Dat kost veel meer tijd en moeite. Je wordt door 
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achterblijvers nog steeds gezien als een winnaar en een geldschieter en ze zullen je vragen iets te 
investeren in een waterput of schooltje. Dus status ten opzichte van achterblijvers is veel 
gemakkelijker te verkrijgen.  

Vrouwen hadden in Marokko al een achtergestelde positie en weinig status. Op het moment dat 
die naar Nederland werden gehaald als gezinsherenigers, gingen ze aan de slag met positieverbetering 
in Nederland want je positie in Marokko was al nul. Die verschillende oriëntatie is een belangrijk 
verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen willen zich meer bewijzen ten opzichte van vriendinnen, 
familie en medemigranten hier in Nederland dan voor familie in Marokko. Maar ook als vrouwen 
terugkeren naar Marokko, dan willen ze wel laten zien dat ze daadwerkelijk een positie hebben weten 
te bemachtigen en wel degelijk iets voorstellen. Dit uiten ze door in het Italiaans of Nederlands te gaan 
praten en zich dusdanig te kleden. Gek genoeg wordt dit wel geaccepteerd, ze hebben zich wel degelijk 
ontwikkeld. Dus status speelt voor beide groepen een belangrijke rol maar op een andere manier en 
ten opzichte van andere groepen.  
 
Herken jij ook een worsteling met je identiteit? 
 
Ik weet dat die worsteling er is voor veel migranten, ze voelen zich geen hier geen Nederlander en ze 
voelen zich daar geen Marokkaan. Ze worden hier gemarginaliseerd en als ze terugkomen worden ze 
ook niet geaccepteerd. Ik herken die worsteling zelf helemaal niet. Ik denk dat het te maken heeft met 
hoe sterk je in je schoenen staat en in hoeverre je hier iets van je bestaan wil maken. Als ik in Marokko 
ben voor werk dan ben ik gewoon Nadia uit Amsterdam en ik vind dat totaal niet problematisch. Vaak 
die jongens die roepen, ik ben hier een ‘kutmarokkaan’ en daar een kaaskop, die maken het er ook wel 
een beetje zelf naar. Als je gewoon normaal doet als je in Marokko bent, dan wordt je ook gewoon 
normaal behandeld. En dat geldt denk ik ook voor je bestaan hier in Nederland.  
 
Dus jij voelt je meer Nederlander dan dat je je Marokkaan voelt? 
 
Ik vind dat helemaal geen boeiende vraag. Ik begrijp dat de vraag gesteld wordt in het politiek
maatschappelijke debat en begrijp dat hij relevant is. Maar je bent gewoon wie je bent. Je staat niet op 
‘s ochtends met de gedachte, ik voel me iets meer Nederlander dan gisteren. Natuurlijk voel ik op het 
ene moment meer affiniteit met Marokko als ik daar bijvoorbeeld ben of soms mis ik Marokko meer 
dan op andere momenten. Maar ik weet niet wat de gradaties zijn. Natuurlijk verandert die affiniteit 
naarmate je langer in Nederland woont, ik zou het immers gek vinden als mijn kinderen over twintig 
jaar zouden aangeven zich sterk Marokkaan te voelen.  

Deze vragen worden gesteld in woelige tijden van politiek geweld en antiverdraagzaamheid en 
het wordt migranten gevraagd te kiezen tussen Marokko en Nederland. Waar ben je als migrant loyaal 
aan? Tegelijkertijd wordt vanuit de Marokkaanse overheid verwacht dat je loyaal blijft aan Marokko. 
Blijf vooral naar Marokko komen, stuur geld en blijf vooral de taal spreken. Dus van beide kanten 
worden migranten geconfronteerd met deze loyaliteitskwestie. Maar ik vind dat in onderzoek en 
vooral in de media vaak verschillen belangrijk worden gemaakt die eigenlijk helemaal niet zo relevant 
zijn. Benadruk ook eens de overeenkomsten. Andere migrantengroepen onderhouden net ze sterk 
banden met het land van herkomst dan Marokkanen dat doen. Ze mogen dat dan misschien anders 
uiten, ‘skypen’, ‘facebooken’, maar in principe verschillen ze niet veel van andere migrantengroepen. 
Alleen wordt deze band bij Marokkanen geproblematiseerd en bij Amerikanen niet. Redenen daarvoor 
zijn evident, Marokkanen zijn minder geïntegreerd, veroorzaken meer overlast en hebben een meer 
afwijkende cultuur en religie. Dus het is onzin te stellen dat de band met en oriëntatie op het land van 
herkomst sterker zou zijn bij groepen die meer geïntegreerd zijn. Amerikanen zijn net zoveel bezig met 
Amerika dan dat Marokkanen dat zijn met Marokko, alleen is dat niet problematisch. Er is een beeld 
ontstaan dat een Marokkaan die veel naar de moskee gaat en vaak terug gaat naar Marokko, veel meer 
een bedreiging vormt dan een Marokkaan die cadeautjes stuurt naar familie met ‘Thanksgiving’. Dat is 
puur beeldvorming maar in werkelijkheid is er nauwelijks verschil in de mate van verbondenheid die 
verschillende migrantengroepen hebben met het land van herkomst. 
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Vind jij het vanzelfsprekend dat migranten bijdragen aan ontwikkeling in Marokko? 
 
Ongeacht wat de Nederlandse  en Marokkaanse overheid  vinden van de  rol  die Marokkanen moeten 
spelen in ontwikkeling in het land van herkomst, van pure ‘geldstuurder’ tot  ‘agent van verandering’, 
Marokkanen hebben nu eenmaal in meer of mindere mate een band met het land van herkomst en hoe 
ze  daar  invulling  aan  geven,  dat  is  aan  hun.  Het  blijft  een  individuele  beslissing  die  migranten  zelf 
moeten  nemen  en  ze  hoeven  daarbij  niet  beïnvloed  te  worden  door  vanzelfsprekendheid  opgelegd 
door welke overheid dan ook. Je ziet ook steeds meer verzet, met name uit Berber kringen. Het is niet 
vanzelfsprekend dat  ik Marokkaan ben en het is niet vanzelfsprekend dat ik geld stuur. Wij willen af 
van de lange arm van de Marokkaanse koning. Marokkanen moeten de net zoveel de vrijheid hebben 
om iets in Marokko te ondernemen en een dubbel paspoort te hebben dan dat ze de vrijheid moeten 
hebben om hun Marokkaans paspoort op te geven en zich terug te trekken van alles wat met Marokko 
te maken heeft.  
 
In hoeverre speelt het Marokkaanse overheidsbeleid een rol van betekenis? 
 
Wat  dat  betreft  is  beleid  wel  degelijk  verbeterd.  Van  allesomvattende  controle  over  Marokkaanse 
migranten naar zelfs het paaien van migranten. Kom naar Marokko en doe wat je wil. De Marokkaanse 
overheid beseft dat ze haar migranten nodig heeft en probeert ontvreemding te voorkomen. Als  je al 
over de Utrechtse brug rijdt bij wijze van spreken, dan staan er al bordjes met ‘Welkom in Marokko’. 
Marokko is als moderniserend ontwikkelingsland enorm afhankelijk van zijn migrantengemeenschap, 
net als veel andere ontwikkelingslanden overigens. Het is heel normaal dat Marokko alles probeert te 
doen om die verbondenheid sterk te houden en ontvreemding te voorkomen.  

De Turken hebben wellicht nog een veel sterkere en in ieder geval meer geïnstitutionaliseerde 
en  religieuze  band  met  het  land  van  herkomst.  Zij  spreken  veel  beter  Turks  dan  Marokkanen 
Marokkaans spreken en hun maatschappij is veel moderner en meer Westers. Het is voor hen dus ook 
makkelijker terug te keren en daar iets op te zetten. Turkije heeft een veel sterkere staat die een lijn 
aangeeft en Marokko is veel meer verdeeld.  
 
Ten slotte, hoe zie jij de toekomst van het geefgedrag van Marokkaanse Nederlanders tegemoet? 
 
De ontwikkeling in geldovermakingen is niet lineair, maar juist heel dynamisch en één die alle kanten 
opgaat.  Motieven  om  geld  over  te  maken  zijn  vaak  heel  individueel  en  specifiek  voor  elke  migrant. 
Daarnaast  zijn  verschillen  tussen  mannen  en  vrouwen  heel  interessant.  In  de  beeldvorming  sturen 
mannen geld en vrouwen spullen. Maar in het echt ligt dat een stuk genuanceerder denk ik. 
 

 



 93 

 
 

De Mas, P. drs. voormalig directeur Nederlands Instituut voor Marokko (NIMAR), nu 
plaatsvervangend directeur Centre for Terrorism & Counterterorrism 
Den Haag, 23032010 
 
Is er sprake van een Marokkaanse identiteit en zo ja beschrijf die eens? 
 
Als je de Marokkaan vraagt hoe voel je je? Dan zal de overgrote meerderheid aangeven zich Moslim te 
voelen.  En  het  hangt  per  regio  af  of  mensen  zich  Marokkaan,  Berder  of  Arabier  voelen.  Het  is 
merkwaardig dat ze zich vaak pas op de derde plek Marokkaan voelen. Terwijl als je ze vraagt hoe ze 
zich  voelen  ten  opzichte  van  andere  bevolkingsgroepen  in  de  Mahgreb,  dan  voelen  ze  zich  weer 
Marokkaan. 

Wat betreft de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. In de eerste plaats zullen ze aangeven 
Moslim te zijn, ten tweede voelen ze zich Riffijn en pas ten derde voelen ze zich Marokkaan. Dus het 
hangt heel erg af aan wie en vanuit welke context je ze het vraagt. 
Wat  zijn  naast  religie  de  belangrijkste  facetten  van  die  Marokkaanse  identiteit?  Religie  is  heel 
belangrijk en daarnaast natuurlijk taal. Dat definieert wat je bent, je moedertaal is heel bepalend voor 
je identiteit. 
 
Is deze identiteit aan verandering onderhevig? 
 
Als  je kijkt naar Marokkanen  in Marokko dan zie  je steeds meer de tendens dat ook vooral  jongeren 
zich deel voelen uitmaken van de UNA, de internationale moslimgemeenschap. Marokkaan en Berber 
zijn zie je daardoor op de achtergrond verdwijnen. 

De situatie met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland is wat dat betreft anders. Daar zie 
je dat er een sterk regionaal bewustzijn op gang is gekomen onder jongeren. Negatieve associaties met 
alles  wat  met  Islam  en  Moslim  zijn  te  maken  heeft,  heeft  ervoor  gezorgd  dat  veel  Marokkanen 
teruggrijpen naar de Berber identiteit. Anderen zullen zich meer Marokkaanse Nederlander voelen en 
weer anderen zullen meer religieuze bestaanswijzen kiezen. Dus het  is  interessant om te kijken hoe 
deze verschillende identiteiten zich ontwikkelen. 

Als  je  kijkt  naar  de  eerste  gastarbeiders  die  hier  kwamen.  De  identiteit  was  internationale 
solidariteit en religie speelde een veel geringere rol dan nu. Dus het is duidelijk in beweging. Religie 
speelt een veel markantere rol in identiteitsbepaling dan dertig jaar geleden, tot schrik van velen. 
 
Waarom denk je dat Marokkaanse migranten zoveel geven aan het land van herkomst? 
 
Waarom  zoveel?  Er  zijn  bijna  drie  miljoen  Marokkaanse  migranten  woonachtig  buiten  Marokko  en 
deze verblijven ook bijna allemaal in economische vooruitstrevende landen, niet in de periferie van de 
derde wereld. Per saldo heb je dus in landen als Nederland, Duitsland en Frankrijk ook de mogelijkheid 
om geld te verdienen, over te houden en daardoor ook geld terug te sturen.  
Daarnaast  zie  je  dat  familiebanden  heel  hecht  zijn.  Hechter  dan  bij  andere  migrantengroepen? 
Misschien niet hechter dan bij de Turken. Maar je ziet bij Marokkanen, althans de eerste generatie, dat 
de gedachte voor eventuele terugkeer bijzonder sterk is. De vraag is of de tweede generatie dat ook zal 
doen, ik verwacht van niet. 

De overmakingen zijn door de crisis hier fors gedaald de afgelopen twee jaar. En tegelijkertijd 
zie je dat tweede en derde generaties zich de vraag stellen waarom ze geld terug zouden sturen naar 
familie in het land van herkomst. Dus dat soort gevoelens en vragen zullen een rol gaan spelen.  
 
Geven Marokkaanse migranten geheel uit vrije wil? 
 
Marokkaanse migranten sturen deels uit vrij wil, de  investeringen en opbouw van een eigen huis  in 
Marokko is fors, dan heb je het over een investering tussen de 80 en 100 duizend euro. De neiging om 
productief  te  investeren  is momenteel niet heel erg hoog, anders dan  in bijvoorbeeld Turkije.  Je ziet 
niet  dat  er  grootschalig  wordt  geïnvesteerd.  Dat  is  ook  nog  al  wat,  als  je  hier  een  gezin  wilt 
onderhouden en tegelijkertijd daar een groot huis neer wilt zetten. Het is ook een misvatting dat je zou 
moeten verwachten dat  elke Marokkaanse migrant productief  zou moeten  investeren. Als  je  immers 
aan  de  eerste  de  beste  Nederlander  vraagt  of  hij  productief  wil  investeren,  dan  zou  dat  in  het 
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merendeel  van  de  gevallen  ook  niet  gebeuren.  Het  is  dus  een  harde  misvatting  dat  Marokkaanse 
migranten per definitie agenten van verandering en ontwikkeling zijn of zouden moeten zijn.  

Bovendien  investeer  je  alleen  in  het  land  van  herkomst  als  je  kunt  verwachten  dat  het  ook 
daadwerkelijk effect heeft. Economische ontwikkeling is een voorwaarde om geld terug te sturen. De 
corruptie en het slechte investeringsklimaat dragen daar niet aan bij. Die onzekerheid is er nog steeds, 
meer dan in Turkije bijvoorbeeld, de economische zekerheid van je investering is daar veel groter. 
 
Speelt status ook een rol bij het geven aan Marokko? 
 
Voor de  eerste generatie mannelijke migranten  is dat heel  sterk.  Je  bouwt  je monument op,  je moet 
geslaagd zijn. In eerste instantie geslaagd voor de regio van herkomst, je ziet daar steeds meer grotere 
huizen. 

Vroeger werd er geïnvesteerd in het dorp van herkomst in de bergen, geen elektriciteit, geen 
stromend water. Nu zie je steeds meer dat er langs de grote weg en in de steden wordt geïnvesteerd. 
Velen hebben dus ook twee keer geïnvesteerd, eerst in het dorp op de berg, daarna in de provinciale 
hoofdstad van de regio van herkomst.  

Als je het hebt over de tweede generatie, die zien het absoluut niet zitten om terug te gaan naar 
het dorp om daar iets op te zetten. Als ze iets willen doen voor Marokko dan is dat langs de grote weg 
of anders in de grote steden. In het dorp valt simpelweg niets te beleven en niets te verdienen.  

Duitse  Marokkanen  slagen  er  beter  in  iets  op  te  zetten  in  Marokko.  Scholing  is  wat  beter, 
vakgerichter, werkloosheid is geringer en wellicht krijgen ze iets mee van de Duitse mentaliteit.  
Denk ook aan de enorme bedragen aan hashgelden. Je kunt de situatie in Noord Marokko niet los zien 
van  het  geld  dat  verdiend  wordt  met  de  productie  en  verkoop  van  hashies.  Zwart  geld  wordt  wit 
gewassen, grondprijzen stijgen fors, enz. 

Wanneer  men  investeert  in  het  land  van  herkomst,  dan  wordt  dat  al  snel  gezien  als  een 
verminderende loyaliteit aan het  land van vestiging. Waarom zou je daar een huis bouwen als  je ook 
hier je kinderen een betere toekomst kunt geven. Maar in beginsel is het natuurlijk niet af te keuren dat 
je op deze manier iets wil betekenen voor Marokko. Maar vanzelfsprekend is het niet,  iedereen moet 
zijn eigen keuzes maken.  

De tweede generatie is vreemd in eigen land. Die spreken vaak de taal niet goed, weten niet hoe 
het economisch en politiek in elkaar steek, hoe werken die structuren achter de schermen. Dus dan is 
het lastig om een investering tot een succes te maken. Er zijn uiteraard wel individuele ondernemingen 
die wel slagen, maar dan heb  je het over niet eens vijf procent van de Marokkanen  in Nederland, de 
overgrote meerderheid begint er niet aan of slaagt niet. Dat bleek al uit REMPLOD, 1978. Hoe werken 
de  structuren?  Wie  heeft  de  macht?  Hebben  migranten  überhaupt  wel  macht?  Hoe  werkt  het  echt 
achter de schermen? Daar moet je je geen illusies bij maken. 
 
Hoe is de houding van de Marokkaanse overheid ten opzichte van haar migranten? 
 
Uiteraard zie  je daar nu een flinke verbetering in. Die is net als  in alle  landen tweeslachtig. Enerzijds 
heb je migranten hard nodig voor vakanties, overmakingen om zo dorpen, regio’s en het hele land het 
hoofd  boven  water  te  laten  houden.  Tegelijkertijd  worden  ze  met  afgunst  bekeken.  Vooral  als  ze 
voortijdig terugkeren. Iedereen probeert weg te komen en zij komen terug, dat wordt je niet in dank 
afgenomen.  Als  je  op  latere  leeftijd  terugkomst  is  het  oké.  Je  bent  gepensioneerd  en  geslaagd  als 
migrant. Je komt terug en je geniet van je oude dag, dat is prima. Als je met  je jonge gezin terugkeert 
om  daar  een  bestaan  op  te  bouwen,  dan  wordt  je  raar  aangekeken.  Je  bent  natuurlijk  ook  een 
concurrent,  zoveel  werk  is  er  al  niet.  De  tweede  generatie  migranten  die  terugkeren  hebben  veel 
moeite om zich daar een plek te verwerven. 
 
Hoe verschillen de eerste en tweede generatie in hun banden met Marokko? 
 
De eerste generatie heeft duidelijk heel diepe banden met Marokko. Het zou vreemd zijn als het niet zo 
was. Het  is ook een misvatting dat de eerste generatie zich  ineens Nederlander zou voelen. Waarom 
zouden ze dat? 

De tweede generatie voelt dat ook, net als Molukkers en Surinamers. Alleen hoe uit zich dat? 
Hetzij  door  te  huwen  met  een  Marokkaanse,  hetzij  door  geldovermakingen,  hetzij  door  er  vaak  te 
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komen. Maar je ziet wel dat dit aan het afnemen is. In welke mate? Dat zal moeten blijken wanneer de 
tweede generatie op het punt belandt dat ze zelf geld verdienen en financieel capabel zijn om geld over 
te  maken.  Ze  zullen  er  wellicht  wel  elk  jaar  op  vakantie  gaan  maar  dat  zegt  niet  zoveel.  Qua 
overmakingen  is  de  verwachting  dat  die  zullen  afnemen  als  gevolg  van  de  zwakkere  banden  met 
Marokko. Ik verwacht een afname, geleidelijk maar wel degelijk een afname. Dat is ook een angst van 
de Marokkaanse overheid natuurlijk.  

Dat is ook een Nederlandse misvatting. Nederland had in de jaren ’70 en ’80 geen flauwe notie 
wat migratie precies inhield, zowel voor Nederland als voor Marokko. Het beeld dat de eerste generatie 
integreert en assimileert. Participeren oké, integreren zou mooi zijn, assimileren, no way! Het behoud 
van je identiteit is een hardnekkiger fenomeen dan van te voren gedacht werd. En bij Marokkanen, en 
dan met name bij NoordMarokkanen, is dat hardnekkiger dan bij bijvoorbeeld Turken of Joegoslaven.  
 
In hoeverre speelt integratie in de Nederlandse maatschappij een rol in hun geefgedrag? 
 
Hoe meet je integratie? Als je integratie meet aan de hand van arbeidsparticipatie en inkomen dan zie 
je een positief verband. Naarmate je meer verdient kun je ook meer overmaken. Als je kijkt naar hoe ze 
sociaal  en  cultureel  gezien  een plek kunnen bemachtigen  in Nederland, dat  is  een  ander  verhaal.  Ik 
verwacht  wel  wanneer  het  proces  van  participatie  en  integratie  doorgaat,  dat  er  steeds  minder  zal 
worden ‘geremit’. Of de situatie in Marokko moet volledig veranderen. Kijk bijvoorbeeld naar de val van 
Franco  in  Spanje  en  de  toetreding  tot  de  EU,  daardoor  steeg  het  geloof  om  iets  te  doen  in  Spanje 
gigantisch. 
 
In hoeverre beschouw je transnationale betrokkenheid als een belemmering voor integratie? 
 
Niet. Het kan een belemmering zijn als je noch in het ene, noch in het andere land goed presteert. De 
transnationale  betrokkenheid  zal  geleidelijk  aan  afnemen,  maar  dat  is  eigenlijk  inherent  aan  het 
migrant zijn. Het probleem is niet dat mensen transnationale banden hebben, het probleem is dat ze in 
het  ontvangende  land  niet  het  huisje,  boompje,  beestje  hebben.  Dat  wordt  al  problematisch 
beschouwd. Het probleem zit hem in het niet participeren en niet integreren. Daarmee onderscheidt de 
Marokkaanse  gemeenschap  in  Nederland  zich  wellicht  van  andere  groepen  als  Indonesiërs, 
Amerikanen  en  Italianen.  Dat  blijkt  uit  rapporten  van  het  SEP  dat  de  Marokkaanse  gemeenschap 
achterloopt op bijvoorbeeld de Turkse gemeenschap. Het hebben van transnationale banden kan een 
verrijking zijn. Het wordt pas een probleem wanneer die banden je zaken op gaan leggen die je liever 
niet wil doen.  

Er is wel sprake van een inhaalslag. Het is een wereld van verschil tussen de eerste en tweede 
generatie en hun participatie/integratie  in de Nederlandse samenleving. Zeker als  je de  achtergrond 
van NoordMarokkanen in Marokko in acht neemt. In hun eigen land zijn ze al slecht geïntegreerd, laat 
staan hier. Noordelingen zijn al vreemden  in Casablanca, Wat dat betreft kun  je de prestaties van de 
tweede generatie in de Nederlandse maatschappij opmerkelijk noemen.  
 
Is er sprake van dubbele loyaliteit? 
 
Ligt eraan hoe je het bekijkt. Er zijn natuurlijk verschillende dimensies, financieel, sociaal en cultureel 
loyaal.  Kijk  naar  de  discussie  rond  de  dubbele  nationaliteit.  Dat  is  weer  een  typisch  Nederlandse 
kwestie. Dat mensen worden verscheurd, dat kan ik me best voorstellen. De eerste generatie daar moet 
je niet zoveel aan doen, die zullen niet snel Nederlanders worden. Als de integratie/participatie van de 
tweede  generatie  in  de  Nederlandse  maatschappij  goed  verloopt,  dan  zijn  alle  discussies  over  een 
dubbele nationaliteit secundair. Er zal niet veel veranderen aan de discussie wanneer de perceptie van 
de Marokkaanse overheid wat betreft  koningschap,  burgerschap  en onderdaanschap niet  veranderd. 
Eens  Marokkaan,  altijd  onderdaan!  In  andere  landen  wordt  daar  niet  zo’n  punt  van  genaakt.  In 
Nederland heerst steeds meer de gedachte, ondersteund door de opkomst van de PVV, je hoort bij ons 
of je hoort niet bij ons.  
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Hoe zie je de toekomst van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland tegemoet? 
 
Er zal een hardnekkige achterstandsituatie blijven bij Marokkanen. Ook bij latere generaties. Dat blijft 
totdat  er  een  einde  komt  aan  de  concentratie  van  de  Marokkaanse  gemeenschap  in  de  vier  grote 
steden.  En  binnen  die  steden  ook  een  concentratie  in  wijken  als  Sloterdijk,  Kanaleneiland  en  de 
Schilderswijk. Dat betekent achterstand in de woonvoorziening, achterstand op school en achterstand 
op  de  arbeidsmarkt.  Dat  heeft  zich  ook  onder  Nederlanders  voorgedaan,  alleen  nu  heeft  het  een 
kleurtje.  

In Duitsland doet de Marokkaanse gemeenschap het beter. Betere scholing, betere participatie 
op  de  arbeidsmarkt.  Daar  is  het  onderwijs  beter  afgestemd  op  dit  soort  groepen,  daar  heb  je  nog 
vakopleidingen.  Wij  kennen  in  Nederland  een  hoogwaardige  dienstensector  en  dat  is  minder 
afgestemd op het Marokkaanse arbeidsaanbod. 

Noordelingen zijn van nature geen ondernemers. Als we onze Marokkaanse migranten uit het 
zuiden hadden gehaald, hadden we veel meer kruideniers en ondernemers gehad.  
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Kwalitatieve interviews met Marokkaanse Nederlanders 
 
Eerste generatie, man: 
Saidi, E.B. docent Franse taal op het Da Vinci College in Leiden 
Leiden, 16062010  
 
Profiel 
El Saidi Bekkai is in 1963 in het Noorden van Marokko geboren. Hij is in een klein dorpje in de buurt 
van Berkane geboren, tegen de grens met Algerije. Zijn ouders en andere familie wonen daar nog 
steeds. Een viertal broers en zussen hebben ook verkozen om naar Europa af te reizen, de rest is 
achtergebleven. Hij is in 1989 naar Nederland gekomen om Franse taal te komen studeren aan de 
universiteit van Leiden. Hij had al een universitair diploma in Marokko gehaald maar wilde graag 
verder studeren in Europa. Het is dus een andere motivatie om naar Nederland te komen dan het 
merendeel van de Marokkaanse migranten afkomstig uit die regio die als gastarbeider kwamen. Nu 
geeft hij Franse les op een middelbare school in Leiden. Hij is getrouwd met een Marokkaanse vrouw, 
die tevens in Marokko geboren is.  
 
Heb je een Nederlandse of Marokkaanse nationaliteit? Of allebei? 
 
Ik heb een Marokkaanse en een Nederlandse nationaliteit. Je leeft hier, bent een burger van dit land en 
probeert bij te dragen aan de ontwikkeling van dit land. Als je de nationaliteit hebt van dit land dan 
voel je je ook een stukje Nederlander. Daarnaast is het ook makkelijk als je naar het buitenland wil. Ik 
ga ook vaak met de kinderen op schoolreis door heel Europa, het is makkelijk als je dan een 
Nederlands paspoort hebt. En ik heb ook nog een Marokkaanse nationaliteit, dat hou je toch. Als je dat 
niet hebt dan wordt je niet toegelaten tot Marokko.  
 
Ben je gelovig en zo ja in welke mate? Heeft dit invloed op je geefgedrag? 
 
Ja, ik ben praktiserend moslim. Vijf keer per dag bidden, vasten, armen helpen en ooit nog een reis 
naar Mekka maken. Na de Ramadan geef je sowieso Zakaat. Dan geef je 2.5 % aan de armen en als je 
daarnaast nog spaargeld hebt, dan geef je daar ook iets van weg aan de armen. Dat is een verplichting 
van het geloof. 
 
Voel je je Nederlander of voel je je meer Marokkaan? 
 
In principe voel ik me allebei en bovendien zie ik mezelf meer als burger op deze aarde, Nederlander, 
Fransman of Marokkaan. Ik voel me meer een wereldburger en probeer waar dan ook, hier of in Afrika, 
bij te dragen aan de samenleving.  
 
Zijn deze gevoelens veranderd naarmate je langer in Nederland woont? 
 
Toen ik in het begin hier kwam voelde ik me meer echt wereldburger. Maar nu, door het gedoe in de 
politiek en de PVV, ga je een beetje twijfelen. Ben ik wel veilig hier? Ben ik wel geaccepteerd hier? Die 
vragen ga je je dan wel stellen. Je bent wie je bent en daar moet de politiek geen invloed op hebben. 
 
Ga je wel eens terug naar Marokko en zo ja hoe vaak en waarvoor? 
 
Zolang mijn ouders leven probeer ik wel één keer per jaar, tijdens de zomer, naar Marokko te gaan. 
Waar ik vandaan kom, daar wonen mijn ouders en die hebben prioriteit. Die bezoek ik eerst en dan kijk 
je wat ze nodig hebben. Als ik daarnaast nog tijd heb dan ga ik met de kinderen naar het strand. Dat 
geldt ook voor de schoonouders. 
 
Ga je naast vakantie ook nog voor andere redenen naar Marokko? 
 
Voor studiereizen. En wanneer ik een project heb in Marokko, met scholen enzo, dan kom ik ook in 
Marokko. Ik ga vaak met Nederlandse collega’s naar Marokko om scholen te bezoeken. Dan bezoeken 
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we scholen en ministeries om te kijken hoe daar les gegeven wordt. Onderwijs is daar heel anders, ze 
hanteren daar een Frans systeem. Ze hebben vaak heel veel kennis vergeleken met leerlingen hier in 
Nederland. Vooral als je kijkt welke middelen ze tot hun beschikking hebben. Iedereen kan gratis naar 
school in Marokko. Wat je wel veel ziet is vroegtijdige schoolverlaters omdat ouders ook geld willen 
verdienen. Ze hebben daar ook andere zorgen en bezigheden waar ze rekening mee moeten houden. 
 
Maak je wel eens geld over naar Marokko en zo ja hoe vaak? 
 
Ja, dat hangt af van wat ik daar aan het doen ben en of er behoefte naar is. Dat is niet een vast bedrag 
per maand maar ik probeer wel eens per twee of drie maanden wat geld te sturen. Dat zijn medicijnen 
voor de ouders of omdat vader geopereerd moet worden. Dat hang af van de behoeften en het verschilt 
heel erg. Ik heb vroeger ook maandelijks geld gestuurd, dat kan ook. Dat zijn maandelijks wat kleine 
bedragen maar als iemand het nodig heeft stuur ik ook wel eens een groot bedrag in één keer. Toen 
mijn vader geopereerd moest worden, toen was het 2.000 euro in één keer. Als je daar bent dan geef je 
dagelijks. Je loopt op straat en je ziet dat iemand wat nodig heeft. Dan geef je dat. Bijvoorbeeld iemand 
die de hele dag voor een uitzendbureau staat en geen werk kan vinden. Dan geef je hem wat geld voor 
boodschappen. Dus je stuurt van hier geld als het nodig is en als je daar bent en geconfronteerd wordt 
met armoede, dan geef je ook dagelijks geld.  
 
Maak je ook wel eens goederen over naar Marokko? 
 
Wat ik doe is via mijn school hier één keer per jaar spullen verzamelen en opsturen naar Marokko. 
Leerlingen verzamelen dan kleiding, schoenen en dergelijke voor leerlingen op een school of internaat 
in Marokko. Vorig jaar hebben we voor 280 kilo aan goederen naar Marokko opgestuurd. 
 
Draag je naast het sturen van geld/goederen op een andere manier bij aan ontwikkeling in Marokko?  
 
Ik ga me binnenkort wel bezig houden met het opknappen van een school verbouwen en opknappen in 
de buurt van Berkane. Het zijn vier lokalen ergens, zonder wc, ramen en deuren kapot, geen speelplein. 
Daar ga ik binnenkort proberen mee aan de slag te gaan.  
 
Investeer je ook wel eens iets in een bedrijfje of zou je dat wel eens willen doen? 
 
Dat heb ik al wel eerder gedaan. Een schoonbroer van me wilde iets doen met koeien en kippen. Toen 
heb ik hem daar geld voor gegeven om een bedrijfje op te zetten zodat hij kaas en melk kon maken. Dat 
is daar in de buurt wel een bron van inkomsten voor die mensen. Dat heb ik daar wel eens gedaan. 
 
Voor wie is het geld en/of goederen die je aan Marokko geeft bedoeld? 
 
Eerst ga je met familie aan de slag, ouders die het geld nodig hebben. Maar als je buren ziet die je kunt 
helpen of onbekenden op straat, dan geef je ook. Het is meer vanuit geloofsovertuiging, die heeft mij 
nodig en ik moet hem helpen. Met familie kom je meer in aanraking en je weet wat ze nodig hebben. Je 
geeft gewoon aan wie het nodig heeft en dan maakt regio niks uit. Als mens moet je gewoon je 
medemens helpen, hier of op Haïti. Ik doneer ook aan ‘Islamic Relief ’ en die geven ook aan Haïti, 
Pakistan en Nicaragua.   
 
Waarvoor wordt het geld/goederen die je overmaakt meestal besteed? 
 
Meestal gaat dat naar basisbehoeften. Bijvoorbeeld een operatie ofzo of andere medische hulp. Dat zijn 
toch basisbehoeften. Geld voor leerlingen zijn volgens mij ook basisbehoeften. Ik geef niet voor 
luxegoederen. Ze weten dat we hier keihard werken en weten dat het geld in het Westen niet voor het 
oprapen ligt. Sommige mensen wel, maar dat wordt steeds minder. Als men iets wil, dan is het puur 
voor de basisbehoeften. Het is hier ook niet makkelijk. 
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Vanuit welke motieven geef je aan Marokko? Zonder eigen belang? Speelt status een rol? 
 
Kijk dat zei ik net ook al. Het is meer omdat je een mens bent en je probeert je medemens, je vriend of 
je buur of verre familie, gewoon te helpen. Daar zit geen eigen belang in. Bijvoorbeeld zo’n investering 
met koeien, dat doe ik niet om zelf geld te verdienen, dat doe ik om hem te helpen zodat hij bezig is.   
 
Is je geefgedrag aan Marokko inkomensafhankelijk? 
 
Volgens mij heeft inkomen er wel mee te maken. Het geven dat blijft. Ook al moet ik leven van een 
uitkering. Alleen als je een beter inkomen hebt dan zul je waarschijnlijk wel meer geven. Maar het 
geven blijft. Je bent verplicht om je ouders te onderhouden. Dat vind ik ook een fijne plicht, zo staat het 
ook in de Islam beschreven. Eerst ouders, daarna komen je buren. Je bent verplicht je buren te helpen. 
Buren zijn heel belangrijk in de Islam, veel belangrijker dan hier in Nederland. Dat zijn punten, die 
leven in jou en daar ben je mee opgegroeid.  
 
In hoeverre hebben externe factoren, bijvoorbeeld druk van familie of de Marokkaanse staat invloed op 
uw geefgedrag? 
 
Ikzelf, ik hoor dat ook en ik lees ook kranten, zie niet dat de Marokkaanse staat druk uitoefent op 
migranten om geld over te maken. Vroeger was dat ook niet en het is nog nooit zo geweest. Je bent 
Marokkaans burger, Nederlands burger en Europees burger. Er is geen land dat zegt: kom niet met dat 
geld. Het is mooi meegenomen, dat wel. Maar ik ervaar niet dat je onder druk wordt gezet of het één en 
ander niet voor elkaar krijgt als je wat wilt investeren. Ik heb dat gevoel nooit gehad. Het is niet meer 
dan logisch dat je mensen daar helpt, ook bijvoorbeeld ambtenaren. Maar druk vanuit de overheid om 
geld over te maken, dat is absoluut niet waar. Je bent welkom met je geld, dat is de normaalste zaak van 
de wereld. 
 
Heb je veel contact met je familie in Marokko? 
 
Als het kan zou ik het dagelijks willen hebben. Maar het is nu één of twee keer in de week. Meestal per 
telefoon. Dat is nog steeds het gemakkelijkst. De band met mijn ouders is altijd hecht geweest en die 
blijft altijd zo hecht tot het laatste moment. Je ouders zijn vanuit je religie de belangrijkste personen op 
deze aarde voor jou. Mocht het nodig zijn dan draag je de zorg voor hun welzijn.  
 
Hoe is de financiële situatie van je familie in Marokko? 
 
Die is wel redelijk. Mijn ouders kunnen goed rondkomen van de boomgaard en het fruit dat ze 
exporteren. En de rest van de familie ook wel eigenlijk. Maar als iemand een operatie nodig heeft, 
omdat ze geen zorgverzekering hebben, dan is het wel nodig om wat te geven. Ik heb geen familie in 
armoede, dat wordt steeds minder in Marokko de laatste tien jaar. Deze koning doet ook meer en 
buitenlandse investeerders zijn meer geïnteresseerd in Marokko. Het gaat steeds meer de goede kant 
op en we zijn trots op deze koning. Hij heeft een hart van goud en geeft echt om zijn volk. De 
achterstand van 50 jaar wordt nu snel ingehaald. En als er een project wordt opgestart dan wordt er 
ook naar gekeken of het goed gaat. Dat was vroeger wel anders. 
 
Vind je het vanzelfsprekend dat migranten bijdragen aan ontwikkeling in Marokko? 
 
Zolang er behoefte is en er hulp nodig is, dan vind ik het vanzelfsprekend. Ik vind als je hier komt en er 
is behoefte maar je geeft het niet, dat niet menselijk. Probeer je te gedragen volgens de voorschriften 
van het geloof. Maar ook als je niet gelovig bent heb je de plicht om je medemens te helpen. Als we dat 
doen, dan hebben we ook geen armen op deze wereld. 
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Heb je het idee dat je geefgedrag is veranderd naarmate je langer in Nederland woont? 
 
Dat is wel iets meer geworden. Inkomen speelt ook een rol maar er is ook meer behoefte. Mijn ouders 
worden ouder, ze hebben medische zorg nodig. Mijn zus die het niet breed heeft maar wel een dak 
boven haar hoofd wil hebben. 
 
Denk je dat de eerste generatie anders geeft aan Marokko dan de tweede generatie?  
 
Verschil is er zeker ja. De mensen die daar opgegroeid zijn hebben ook het één en ander meegemaakt 
hè. Het blijft hangen als je daar hebt gewoond. Dan ken je de behoeftes van de mensen beter, je weet 
dan wat ze nodig hebben. En ten tweede, deze mensen hebben ook meer kennis van het geloof. Dat je 
je buren, je medemens en je ouders moet helpen. Mensen die hier geboren zijn hebben dit minder. Ze 
kennen opa en oma nauwelijks en geven ook niet als ze daar zijn. Ze gaan wel met een dikke Mercedes 
naar Marokko. Heel veel zijn er niet mee bezig, maar ook heel veel weer wel. Ik zie het hier op school. 
Door minder kennis en verstand van zaken geven zij minder. Niet dat ze het niet willen, maar zo zijn ze 
opgegroeid. Ik heb ook twee kleine kinderen. Ik probeer nu elke dag over te brengen: we hebben het 
hier breed en probeer je medemens te helpen. Mijn zoontje van zeven is nu echt bezig, hij vindt dat ook 
fijn om te doen. Ouders moeten een grotere rol gaan spelen. Dat is gewoon opvoeding. Het hoeft niet 
per se met geld maar je kunt mensen ook op een andere manier helpen. Betrokkenheid tonen is heel 
belangrijk. 
 
Geven je broers en zussen in Nederland ook aan Marokko? Is er sprake van een rolverdeling tussen 
mannen en vrouwen binnen het gezin? 
 
Ja. Als je meer verdient dan geef je ook meer. Als je minder verdient dan geef je minder. Maar in 
principe geven ze wel allemaal. Het komt er op neer, de mannen zijn meer verplicht om de ouders te 
helpen. Dat is vanuit het geloof en de cultuur zo. Als een vrouw getrouwd is dan hoeft ze niet meer te 
zorgen voor de ouders, dat mag wel maar het hoeft niet meer. Dan hoort ze bij de andere familie. In 
Marokko is de man degene die de ouders moet onderhouden. Dat neemt niet weg dat dochters niet 
geven, zeker niet. Maar wel iets minder. Bij grote bedragen moet je toch met je partner overleggen. Dan 
maak je samen die beslissing.  
 
Heb je ooit het idee nog terug te keren naar Marokko? Permanent dan wel pendelend? 
 
Ja, maar ik denk dat het dan neer komt op op en neer reizen. Je hebt hier kinderen. Je moet je kinderen 
toch het gevoel geven, ik ben altijd in de buurt van jou. De mannen gaan vaak wel terug maar de 
moeders kunnen vaak niet hun kinderen hier achterlaten. Mannen hebben in het land van herkomst 
ook meer te doen dan vrouwen. Maar echt voorgoed terugkeren, dat wordt lastig. Wel na mijn 
pensioen. Als je hier aan het werk bent, heb je alle tijd en kracht nodig om hier alles op orde te krijgen. 
 
Wil je daar dan wel gaan wonen? 
 
Ik ben toevallig bezig met een huisje bouwen in Marokko. Mijn vader heeft een kleine boerderij en daar 
kun je niet met de hele familie langs gaan, je moet ook rust hebben tijdens de vakantie. Daarom ben ik 
een huisje aan het bouwen in de buurt van mijn vader. 
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Eerste generatie, vrouw: 
Ait Hammouchi, Z. lerares aardrijkskunde in opleiding 
Amsterdam, 10062010 
 
Profiel 
Is geboren op 27 juli 1976 in een stad in de buurt van Agadir, Marokko en is in 2002 naar Nederland 
gekomen om hier een opleiding te volgen. Ze heeft in Marokko de opleiding Sociale Geografie gevolgd 
maar was niet tevreden over het onderwijs en wilde bovendien meer van de wereld zien. Toen besloot 
ze Marokko te verlaten en naar Nederland te komen om hier door te studeren en zichzelf te 
ontwikkelen om zo een betere toekomst tegemoet te gaan. Ze doet nu de lerarenopleiding 
aardrijkskunde en is daar bijna mee klaar.  

Haar beide ouders zijn in dezelfde streek geboren en wonen nu allebei nog in Marokko. Één 
broer en één zus hebben er ook voor gekozen om naar Nederland te komen om daar te studeren, de 
overige drie broers en zussen zijn achtergebleven in Marokko. Verder woont veel van haar familie, 
opa’s, oma’s, tantes en ooms, nog in Marokko. 

Ze is gelovig maar de Islam speelt niet een heel belangrijke rol in haar leven. In Marokko droeg 
ze geen hoofddoek en toen ze naar Nederland kwam ook niet. Haar ouders waren hier heel open in. De 
Nederlandse taal heeft ze geleerd door vooral veel televisie te kijken, kranten te lezen en contact met 
Nederlandse mensen te hebben. Zo leer je de taal veel beter dan op school. In het begin was het 
moeilijk om contact te maken als migrant. Nu lukt het beter en ze heeft inmiddels veel Nederlandse 
vriendinnen, meer dan Marokkaanse vriendinnen. 
 
Heb je een Nederlandse of Marokkaanse nationaliteit? Of allebei? 
 
Ik heb een dubbele nationaliteit, zowel de Marokkaanse als de Nederlandse. In het begin wilde ik dit 
niet, ik wilde alleen de Marokkaanse nationaliteit aanhouden. Maar door het politieke klimaat groeide 
bij mij het gevoel van wat wil ik. Wil ik Nederlander of Marokkaan zijn. Ik had niet verwacht dat ik zo 
zou gaan denken. In het begin wilde ik gewoon de Marokkaanse nationaliteit aanhouden maar voelde 
een bepaalde druk naarmate het politieke klimaat verhardde toen Rita Verdonk minister werd. Toen 
pas heb ik besloten de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Ook wilde ik hier verder studeren en 
straks een goede kans op een baan hebben, dus heb ik de Nederlandse nationaliteit aangevraagd. 
 
Voel je je Nederlander of voel je je meer Marokkaan? 
 
Ik voel me niks meer, voel me geen Nederlander en geen Marokkaan. Ik voel me totaal niet verbonden 
met één nationaliteit, ik voel me mens. Ik vind het echt te gek om te bepalen of je Marokkaanse bent of 
Nederlandse, dat is mijn keuze niet geweest. Waarom moet je per se een Marokkaan zijn of waarom 
moet je een Nederlander zijn? Je bent toevallig zo geboren. Ik snap niet waarom die vraag je als 
migrant vaak gesteld wordt, je hoeft niet te kiezen. Geloof me, niemand voelt zich puur Marokkaan of 
puur Nederlander. 
 
Maak je wel eens geld over naar Marokko? 
 
Ik maak wel eens geld over naar Marokko maar alleen als het nodig is. Mijn ouders hebben geen geld 
nodig en daar ben ik heel blij mee. Ze zijn niet heel rijk maar gewoon normaal. Mijn vader heeft in het 
leger gezeten en is nu directeur van een basisschool in Marokko. Ook heeft hij veel geërfd van zijn 
vader dus ze hebben het geld niet echt nodig. Mijn broers en zussen in Marokko hebben ook een eigen 
baan. 
 
Naar wie stuur je dan geld? 
 
Mijn vader is wel afkomstig uit een arm dorp en daar woont een nichtje van hem en die is gehandicapt. 
Haar help ik wel eens met geld. Dan zeg ik tegen mijn moeder, als je naar het dorp gaat moet je geld 
meenemen. Of bijvoorbeeld een oude vriendin van mij. Als zij geld nodig heeft om naar het ziekenhuis 
te gaan, dan stuur ik geld. Het zijn wel mensen die ik ken maar die niet direct heel dichtbij mij staan. Ik 
vind het wel belangrijk om te weten waar mijn geld terecht komt, ik ga niet zomaar geld sturen naar 
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mensen die ik niet ken. Ik vind het wel belangrijk dat er ook daadwerkelijk iets mee gebeurt. Niet dat 
ze er een tv van kopen want die heb ik zelf ook niet.  
 
Hoe vaak stuur je dan geld? 
 
Hoe vaak ik stuur is ook afhankelijk van hoeveel geld ik zelf heb. Vorig jaar bijvoorbeeld heb ik niet 
zoveel gestuurd omdat ik zelf niet veel geld had. Als het echt nodig is, stuur ik wel geld. Om een 
vriendin te helpen heb ik geld geleend omdat zij het echt nodig had. Maar als ik meer geld had dan zou 
ik natuurlijk wel meer sturen. 
 
Maak je ook wel eens goederen over naar Marokko? 
 
Ik neem wel eens cadeautjes mee naar Marokko. Dingen die hier veel beter zijn dan daar in Marokko. 
Die stuur ik wel eens op naar Marokko. Vooral huishoudelijke apparaten zoals een computer. Laatst 
ging een kennis van mij die kant op en toen heb ik die computer meegegeven.  
 
Ga je vaak terug naar Marokko? 
 
Ik ga niet vaak terug naar Marokko. De eerste jaren ging ik wel veel terug. Meestal tijdens het 
offerfeest, dan ging ik een maand naar Marokko en kwam ik daarna weer terug. Vorig jaar ben ik voor 
het laatst geweest en ook maar voor één week. Ik vind het heel jammer maar ik kan niet vaker door 
werk en studie. 
 
Draag je naast het sturen van geld/goederen op een andere manier bij aan ontwikkeling in Marokko?  
 
Ik geef niet aan goede doelen, dat komt omdat ik daar zelf het geld niet voor heb. Ik zou het wel graag 
willen maar ik heb geen fulltime baan. Ik heb wel ooit aan een goed doel gegeven maar dat liep niet 
goed af, toen stond de deurwaarder op de stoep toen het niet afgeschreven kon worden. Sindsdien heb 
ik niet meer aan goede doelen gegeven. Als ik aan een goed doel zou geven dan wil ik eerlijk gezegd 
wel dat het naar echt arme mensen gaat. Dat maakt dan niet uit of het in Marokko of ergens anders 
terecht komt. Ik vind dat Marokko ook niet eens een heel arm land is. Iedereen kan brood eten in 
Marokko. 
 Ik vind het jammer dat het geld vaak op dezelfde plekken terecht komt. Het geld moet niet 
alleen naar NoordMarokko, maar ook naar mensen in het zuiden van Marokko. Daar is het nog 
slechter. Het hoeft van mij niet per se terug te gaan naar de regio waar ik vandaan kom. Het moet 
terecht komen waar mensen het hard nodig hebben, dat is veel belangrijker.  

Alleen goederen en geld sturen is niet genoeg. Ontwikkelingshulp is meer dan dat en je moet 
mensen ook leren iets te doen met het geld en de goederen die je geeft. Dat is veel belangrijker. 
 
Investeer je ook wel eens iets in een bedrijfje of zou je dat wel eens willen doen? 
 
Ik heb geen geld om iets te investeren in een bedrijfje in Marokko maar ik zou het wel graag willen en 
weet wat er nodig is. Ik zou graag iets investeren maar geloof me, als ik nu geld zou geven voor 
bijvoorbeeld een school in Marokko, over twee jaar is de school dicht. Ik ben bang dat het dan 
weggegooid geld is.  
 
Waarvoor wordt het geld/goederen die je overmaakt meestal besteed? 
 
Ik vind de basisbehoeften van mensen belangrijk. Daarmee bedoel ik vooral gezondheid en onderwijs. 
Dat zijn twee grote problemen in Marokko. Ze hebben bijna allemaal wel een dak boven hun hoofd, dat 
is niet zo’n probleem in Marokko. Gezondheid, daar hebben we last van, onderwijs, daar hebben we 
last van. De methode van onderwijs moet echt veranderen, hervormingen in het onderwijs zijn echt 
nodig Je moet mij niet iets leren waar ik helemaal niks aan heb. Ik heb niks aan Arabische les op school, 
ik wil liever Frans leren op school. Mensen moeten er iets aan hebben en het moet aansluiten bij de 
Marokkaanse economie. Dat doet het onderwijs niet en daarom gaan zoveel mensen weg uit Marokko.  
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Vroeger waren het de ongeschoolde Marokkanen die naar het buitenland vertrokken, nu zijn het juist 
de hoogopgeleiden die Marokko verlaten. 
 
Heb je veel contact met je familie in Marokko? 
 
Ik heb bijna elke dag contact met familie in Marokko. Ik heb via de computer bijna elke dag contact met 
moeder, vader, broertjes en zusjes. Dat doe ik via ‘skype’. Ik heb een heel sterke band met mijn familie 
in Marokko. Met mijn vader heb ik veel contact omdat hij ook onderwijzer is. Dan hebben we het over 
het onderwijs hier in Marokko. We vergelijken het onderwijs en dan leren we van elkaar. Ook ‘skype’ ik 
wel eens met oma, tantes en ooms maar niet zo vaak. Ik heb wel vooral contact met mijn naaste familie 
en mijn gezin. Ik spreek heel af en toe ook wel met vriendinnen van vroeger maar alleen als ik daar ben 
eigenlijk. 
 
Denk je dat dit contact minder zal worden naarmate je langer in Nederland woont? 
 
Het contact met mijn moeder is nooit minder geworden. Met mijn zusjes en broertjes is wel minder 
geworden. Als ik mijn moeder een dag niet spreek dan voel ik mij verdrietig maar mijn broertjes hoef 
ik niet meer elke dag te spreken. Dat contact is dus wel minder geworden nu ik langer in Nederland 
woon. Maar over het algemeen blijven mijn banden met familie wel sterk. 
 
En heb je veel contact met familie die ook in Nederland woont? 
 
Ik heb dagelijks contact met mijn broer en zus hier in Nederland. Mijn zus woont bij mij in huis en mijn 
broertje spreek ik ook bijna elke dag. We zoeken elkaar wel vaak op want verder heb ik geen familie 
hier in Nederland. 
 
Maak je minder geld/goederen over naar Marokko naarmate je langer in Nederland woont? 
 
Dat verschilt heel erg. Het ene jaar maak je meer over, de andere keer minder. Ik moet echt weten 
waarvoor ik het geld stuur. Het moet wel ergens goed voor zijn natuurlijk. Als het over twintig jaar nog 
nodig is dan zal ik nog steeds geld sturen. Ik hoop dat het over twintig jaar beter is maar ik ben bang 
van niet. Als iemand het heel hard nodig heeft of heel erg ziek is dan zal ik nog steeds geld sturen. Ik 
stuur incidenteel geld, alleen als het echt nodig is. Ik zal dat doen totdat ik dood ga. 
 
Vind je het vanzelfsprekend dat migranten bijdragen aan ontwikkeling in Marokko? 
 
Ik vind zelf dat migranten verplicht zijn om iets bij te dragen aan het land van herkomst, mits zij dat 
kunnen natuurlijk. Je hebt je plichten hier en je moet ook je plichten daar hebben. Ik vind het wel een 
goed idee om het migranten te verplichten om iets bij te dragen aan ontwikkeling in Marokko. 
Bijvoorbeeld door een bepaald bedrag te sturen. Dat is mijn mening.  
 
Denkt u dat uw ouders/de eerste generatie anders geeft aan Marokko dan u/de tweede generatie?  
 
Omdat ik ben geboren in Marokko, weet ik beter wat daar echt nodig is en zal ik eerder geld sturen dan 
mensen die in Nederland opgroeien. Als je daar niet hebt geleefd, zal je dat niet voelen. Mijn kinderen 
zouden dan ook minder geld sturen denk ik. Ze gaan niet hetzelfde gevoel hebben als dat ik heb. Je 
moet eerst iets leven, iets voelen en meemaken. Dan heb je een mening. Klinkt het verhaal goed, dan 
geloof je het. Klinkt het verhaal niet goed, dan geloof je het niet. En zal je niet zomaar geld naar 
Marokko sturen. Dat neem je niet zomaar over, in ieder geval niet altijd. Er zijn kinderen die dat doen 
om hun ouders blij te maken. Dat ligt aan zijn band met zijn vader. Zou hij het goed vinden als hij weet 
dat ik dit naar Marokko heb gestuurd? Ik stuur omdat ik het gevoel heb, ik doe het met gevoel. Dat zal 
minder zijn bij kinderen van migranten. En sommigen sturen het voor anderen, voor hun ouders. Ik 
denkt niet dat mijn kinderen dat ook gaan doen. 
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Geven je broers en zussen in Nederland ook aan Marokko? 
 
Nee, dat doen ze allebei niet. Mijn zus studeert nog en komt precies rond met haar geld. Ze heeft dus 
geen geld om naar Marokko te sturen. Ze houdt niets over zeg maar. Mijn zus kiest meer voor zichzelf, 
dat vindt ze belangrijker. Ik heb nog wel interesse in het sociale leven van anderen, zij heeft dat niet zo. 
Mijn broer is nog wat jong dus die stuurt ook nog niets. Als hem dat gevraagd zal worden, zal hij dat 
wel doen denk ik. Maar uit zichzelf zou hij dat niet doen. Ik stuur geld niet omdat ik het moet maar 
omdat ik de overtuiging heb dat ik mensen kan helpen. Niet omdat mijn zus en broer dat niet doen. Ik 
denk niet wat anderen doen, ik denk waar mijn gevoel ligt en daarom geef ik. 
 
Wil je ooit nog terugkeren naar Marokko? 
 
Als ik kijk naar deze verkiezingen dan denk ik dat ik verplicht moet teruggaan. Dat idee heb je wel. Ik 
heb iets hier en ik heb iets daar. Dus als ik terug zou gaan naar Marokko, wil je ook wel weer terug naar 
Nederland. Ik voel me hier thuis en ik voel me daar thuis. Ik zal niet definitief hier blijven maar ik zou 
ook niet definitief terug naar Marokko willen. Ik wil eerst hier geld verdienen en andere landen zien. 
Dat zou ik met een baan in Marokko nooit kunnen doen. Ik zal later wel les willen geven op een 
Marokkaanse school. Op de school waar mijn vader zit. Over een paar jaar zal ik dat zeker gaan doen.  
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Tweede generatie, man: 
Baba, M. partner bij Mexit adviseurs 
Amsterdam, 10062010  
 
Profiel 
Moustapha Baba is in 1973 in Nederland geboren en is hier opgegroeid. Zijn vader is in Marokko 
geboren en is in 1964 naar Nederland gekomen om hier als gastarbeider te komen werken. In 1971 is 
ook zijn moeder als gezinshereniger naar Nederland gekomen. Zijn ouders komen uit het gebied in het 
midden van Marokko, uit het Atlas gebergte. Hij heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Hogeschool 
Economie en Management.  
 
Heb je een Nederlandse of Marokkaanse nationaliteit? Of allebei? 
 
Ik heb beide nationaliteiten, zowel een Nederlandse als een Marokkaanse. Aan de ene kant kun je de 
Marokkaanse nationaliteit niet opgeven, heel simpel daar zit je aan vast. Aan de andere kant heb ik de 
Nederlandse nationaliteit aangenomen. Soms is het heel praktisch, anders moet je je 
verblijfsvergunning telkens weer vernieuwen. Hier ben ik geboren en hier ligt mijn toekomst, waarom 
zou je het ingewikkeld maken? Als je bijvoorbeeld naar Engeland moet voor je werk, moet je een visum 
aanvragen als je alleen een Marokkaans paspoort hebt. Daarnaast, je bent hier geboren, je hebt hier 
drie kinderen en je realiseert je dat je in Nederland zal blijven.  
 
Voel je een bepaalde druk van buitenaf bij het kiezen van je nationaliteit? 
 
Bij de eerste generatie zie je nog wel het beeld, we zijn en blijven Marokkaans. Dat zie je bij de eerste 
generatie nog wat steviger dan bij de tweede generatie. En de tweede generatie ziet zichzelf ook meer 
als Nederlander, als Marokkaanse Nederlander. Het grappige is dat je dat vervolgens ook veel meer bij 
die eerste generatie ziet. Dat zij zich ook veel meer realiseren dat hun toekomst nog voor een groot 
gedeelte in Nederland ligt en zal blijven liggen. Simpelweg omdat de kinderen en kleinkinderen hier 
wonen. Het beeld van we gaan terug naar Marokko en we gaan daar oud worden, dat hebben velen 
toch aangepast. Die druk wordt wel minder dan bijvoorbeeld vijftien jaar geleden. Als je toen dacht een 
Nederlands paspoort aan te vragen, dan kon je nog wel eens een vervelende reactie krijgen uit je 
sociale omgeving. Je bent toch Marokkaan en waarom doe je dat? Je bent toch geen verrader? Dan zie je 
dat dit gaandeweg de tijd toch minder is geworden. 
 
Ben je gelovig? 
 
Ja, ik ben moslim. Het is een onderdeel van je identiteit, van wie je bent en van wat je belangrijk vindt. 
Ik ben gewoon moslim en dat betekend dat je bidt en probeert je zo goed mogelijk aan de regels en 
gewoontes te houden die daarbij horen. 
 
Heeft jouw geloofsovertuiging invloed op je geefgedrag? 
 
Ook. Binnen de islam is het geven van aalmoes is een belangrijk onderdeel. Als je het hebt over rente, 
wat verboden is door het geloof, dat je dan een percentage weggeeft aan de armen. Op die wijze 
probeer je dat ook zo goed mogelijk in te vullen en daar ook uiting aan te geven. 
 
Voel je jezelf Nederlander? Voel je jezelf Marokkaan of houdt je niet van die vraag? 
 
Ik probeer het beste van beide te combineren. Ik voel me Marokkaanse Nederlander. Dat is hetzelfde 
alsof iemand zou vragen te kiezen tussen je vader en tussen je moeder. Dat is een keuze die je nooit van 
je leven zal maken.  
 
Veranderen deze gevoelens naarmate je ouder wordt? 
 
Om verder te komen in het leven moet je weten wie je bent en waar je vandaan komt. En waar je 
vandaan komt is ook weten waar je ouders vandaan komen. En vanuit je positie hier in Nederland, kijk 
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je dan wat je terug kunt doen voor je land van herkomst. We leven hier in Nederland maar hebben ook 
nog een binding met Marokko en op welke wijze kunnen we daar ook een invulling aan geven. 
Daarnaast moet je weten waar je toekomst ligt. Als je je alleen focust op Marokko dan vergeet je je 
gezin, je kinderen en je omgeving hier in Nederland. Dus je realiseert dat je toekomst hier in Nederland 
ligt, alleen kun je niet wegpoetsen waar je vandaan komt en waar je ‘roots’ liggen. 
 
Ga je vaak terug naar Marokko? 
 
Ja, best vaak. Het is een beetje afhankelijk van de tijd. Het kan een combi van werk zijn, een bezoek aan 
familie. Ik denk ongeveer drie of vier keer per jaar. Het kan zijn om een container met rolstoelen naar 
Marokko te brengen en dan zit je daar acht dagen. Maar het kan ook zijn dat ik drie weken ga om 
familie te bezoeken. Dat verschilt heel erg. 
 
Maak je wel eens geld over naar Marokko en hoe vaak? 
 
Dat doe ik ook wel, gemiddeld één of twee keer per maand. Dat gaat meestal naar familieleden, maar ik 
ben ook betrokken bij een aantal clubjes die kinderen helpen in Marokko. Meestal stuur ik naar directe 
familie.  
 
En om wat voor bedragen gaat het dan? 
 
Het hangt een beetje af van de situatie. Soms is er iemand ziek in de familie en dan kan het wat meer 
zijn. Maar gemiddeld zit het rond de 100 of 150 euro per maand. Als de situatie daar om vraagt, 
bijvoorbeeld als mijn oma medicijnen nodig heeft, dan probeert iedereen daar zijn bijdrage aan te 
leveren. Dan gaat het nog om kleine bedragen hoor, zo rond de 20 of 50 euro per keer. 
 
Maak je ook wel eens goederen over naar Marokko? 
 
Ja. Bijvoorbeeld vier weken geleden toen ik in Marokko was, mijn nichtje probeert heel erg haar best 
op school en haar vader kan het niet permitteren een laptop te kopen. Dus dan neem je die voor haar 
mee. Aan de hand van de behoefte die er is, in dit geval voor school, kijk je wat je kunt doen. Als je bij 
familie op bezoek gaat dan neem je kleren, koffie en thee mee.  
 Meestal is dat dus voor familie maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Er zijn ook heel veel 
mensen die zich verantwoordelijk stellen voor een weeskind. Dat kost je dan 20 of 25 euro per maand, 
zo kan het dus ook.  
 
Waarvoor wordt het geld/goederen die u overmaakt meestal besteed? 
 
Het is een combinatie van. Deels zijn dat basisbehoeften. Om eten, drinken en medicijnen te kopen. Dat 
komt wel regelmatig voor. Maar het kan ook voor andere doeleinden zijn. Dat voorbeeld van de laptop, 
zodat mijn nichtje beter onderwijs kan volgen. Op die manieren kun je toch een bijdrage leveren. 
 
Draag je naast het sturen van geld/goederen op een andere manier bij aan ontwikkeling in Marokko?  
 
Je binding met Marokko blijft en het investeren in een huis is daar een goed voorbeeld van. Ik ben dus 
betrokken bij het Marokko Fonds, maar ben ook nog betrokken bij een andere organisatie die bijdraagt 
aan ontwikkeling in Marokko, Turkije en Suriname. Daarmee hebben we een weeshuis geadopteerd. De 
buitenkant is prima, nu proberen we de inrichting te verzorgen. Bijvoorbeeld het speelterrein in te 
richten met speeltoestellen zodat kinderen daar kunnen spelen. Dus ik ben wel met meerdere 
initiatieven bezig die bijdragen aan ontwikkeling in Marokko.  
 
Zou je ook wel eens iets willen investeren in een bedrijfje? 
 
Ik ben zelf ook ondernemer vanuit mijn functie bij Mexit dus daar denk je wel over na. Op welke wijze 
kun je ook iets ondernemen in Marokko? We gaan daar iets neerzetten en het moet dan ook wel een  
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meerwaarde hebben voor de mensen daar door het creëren van werkgelegenheid. Die gedachtes lopen 
maar dat is nog niet heel concreet ingevuld op dit moment. 
 
Welke motieven zijn voor jou belangrijk om een bijdrage te leveren aan ontwikkeling in Marokko? 
 
Ten eerste vanuit familiebanden. Je ziet de worsteling waar je familieleden mee zitten en dan kun je 
daar met heel kleine bedragen toch een rol in spelen. Ten tweede wil je ook iets terug doen, iets goed 
doen voor je vaderland. Dat zit in je als persoon maar dat kan ook een religieus motief zijn. Het is heel 
gemakkelijk om geld te geven, dat is niet lastig. Er zijn veel organisaties die actief zijn. Waar heb je 
vertrouwen in? Dat wanneer je geld geeft, dat het dan ook op een goede plek terecht komt. Ik vind het 
wel belangrijk om te weten waar mijn geld terecht komt. Er zijn namelijk ook voorbeelden van 
organisaties waar er dan misbruik van wordt gemaakt. Je moet dus wel goed afwegen wat je met je 
geld doet. 
 
Veranderen deze motieven naarmate je als migrant langer in Nederland woont? 
 
Als het gaat om de familiemotieven, dan vul ik dat anders in dan dat mijn vader dat doet. Bij mijn vader 
waren die familiemotieven natuurlijk veel sterker. Die lijnen met familie waren nog korter dan dat ze 
nu voor mij zijn. Dan is dat ook veel natuurlijker, nog vanzelfsprekender. Je maakt voor jezelf die stap 
om naar Nederland te komen. Je laat je familie, je ouders en je broers en zussen achter. Je gaat naar 
Europa om daar geld te verdienen zodat je ook een bijdrage kan leveren in het levensonderhoud van 
familieleden. Je ziet dat dit door de generaties wel minder zal gaan worden. Ik geloof wel dat door 
andere generaties op een andere manier ingevuld gaat worden.  
 
Denk je dat het geefgedrag van je kinderen gaat verschillen van dat van jou en van je vader? 
 
Ik denk dat die persoonlijke banden veel minder gaan worden, dus die familiemotieven zullen 
afnemen. Ik hoop wel dat die binding met Marokko zal blijven, weet wie je bent en weet waar je 
vandaan komt. En dan vanuit hun invalshoek daar een bepaalde invulling aan zullen geven. Maar ik 
denk wel dat het minder en anders gaat worden, een andere manier van geven. Als je daar op vakantie 
gaat, dan wordt je toch geconfronteerd met beelden van armoede. De een voelt zich daar wat meer 
verantwoordelijk voor dan de ander.  
 
Is jouw geefgedrag inkomensafhankelijk? 
 
Ik denk wel dat het inkomensniveau daar absoluut een rol in speelt. Maar ik ken ook mensen die echt 
met een heel laag inkomen zitten en bij wijze van spreken ook nog 200 euro per maand naar Marokko 
sturen. Ik denk dat het meer te maken heeft met hoe je daarin staat en wat voor belang je daar aan 
hecht. Ik ken ook mensen die zeggen: ik doe dat niet, ik stuur geen geld. Die zijn er ook. 
 
Is jouw geefgedrag vooral gericht op de regio/het land van herkomst?  
 
Voor mij is dat wat minder gekoppeld aan regio of omgeving. Als je geeft aan familie dan is het logisch 
dat het in de regio van herkomst terecht komt. Maar als je in Marokko komt en je wordt waar dan ook 
geconfronteerd met armoede, dan maakt het mij niet zoveel uit of het geld terecht komt in het 
noorden, in het zuiden of in het westen. 
 
In hoeverre hebben externe factoren, bijvoorbeeld druk van familie of de Marokkaanse staat invloed op je 
geefgedrag? 
 
Voor mijzelf zie ik het gewoon als een individuele beslissing om geld te sturen. Familie speelt wel een 
rol maar er heerst geen gedachte van: je moet geld geven anders ben je onze zoon niet meer. Er is 
natuurlijk wel een bepaalde hoop of verwachting dat je als familie iets bijdraagt indien nodig. Wat 
betreft de Marokkaanse overheid, ik merk daar persoonlijk echt weinig van. De Marokkaanse overheid, 
maar bijvoorbeeld ook vastgoedontwikkelaars, die zien natuurlijk wel een potentie in de doelgroep 
van buiten Marokko. Omdat het mensen zijn die financieel daadkrachtiger zijn, dat is logisch. Daar zit 
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markt in en op welke wijze kunnen we dat ook gebruiken. Die voorzieningen daarvoor zijn ook aan het 
verbeteren. Als ik nu een huis wil kopen in Marokko dan kan ik bij wijze van spreken binnen een week 
een hypotheek daarvoor afsluiten. Ik ben nu bezig een huis te bouwen in Marokko. Voor als ik daar ben 
met mijn gezin, elke keer in een hotel is ook niks. Dan heb je toch je eigen plek. Daarnaast kan ik het 
verhuren als ik er zelf niet ben, dan is het ook deels een investering. Er zit wel een ondernemende 
gedachte achter, daarom staat het huis ook in Marrakech en niet in het dorp waar mijn familie vandaan 
komt.  
 
Heb je veel contact met je familie in Marokko? 
 
Dat is niet elke dag en ook niet elke week. Ik denk zo’n twee à drie keer per maand. Ik heb daar nog 
tantes, neven, nichten, en een oma wonen. Meestal heb ik contact door te bellen. Met familie praat je 
dan over of het goed gaat of dat het niet goed gaat. En op die manier krijg je dan ook weer een idee of 
je iets bij kunt dragen, mocht dat nodig zijn. Het is zeker een hechte band die ik met mijn familie heb. 
 
Hoe is de financiële situatie van je familie in Marokko? Voel je je daar verantwoordelijk voor? 
 
De meeste van hen werken wel of hebben op een of andere manier gewerkt. Het is geen vetpot maar ze 
weten meestal wel de eindjes aan elkaar te knopen. Ze wonen niet in een hele grote villa en moeten 
nog steeds wel hard werken om rond te komen. Je voelt je gewoon medeverantwoordelijk voor hun 
situatie. Waar je een steentje kunt bijdragen, probeer je dat. Ik verwacht niet van elke Marokkaan dat 
hij geld stuurt. Er zijn mensen die het hier al heel lastig hebben en kinderen hebben die naar school 
moeten. Richt je ten eerste op de situatie in Nederland en mocht je nog wat over hebben, dan kun je 
nog één of twee keer per jaar geld sturen. Zo niet, dan houdt het ook op. 
 
Hoe geef je meestal geld aan familie in Marokko? 
 
Als ik daar ben dan geef ik het meestal gewoon, dat is wel de makkelijkste manier. Maar je ziet dat 
Western Union en bijvoorbeeld Marokkaanse banken het steeds makkelijker maken om geld over te 
maken. Waarbij de kosten ook een stuk lager zijn. 
 
Hoe is het geefgedrag van je ouders? 
 
Mijn vader heeft nog een heel sterke band met familie in Marokko. Die stuurt ook geld en heeft een 
rekening waar hij elke maand geld op stort. Vervolgens komt daar rente op en dan probeert hij dat 
zoveel mogelijk te verdelen over mensen die het echt nodig hebben. Hij heeft daar ook een appel en 
perenboomgaard uit de gedachte iets terug te doen. Daar komt ook werkgelegenheid uit voort en het 
leverde ook nog eens wat op. Daar zit ook een ondernemende gedachte achter.  
  
Gaan je ouders vaak terug naar Marokko? 
 
Mijn vader zit dan ook vier maanden in Marokko om vervolgens weer twee maanden terug te komen. 
Dat pendelen zie je steeds meer en ik denk dat dit de komende jaren alleen maar gaat toenemen. 
Eerste generatie migranten zitten nu op een leeftijd dat het ook kan. Ze zijn gepensioneerd en kinderen 
zijn op een leeftijd dat ze zichzelf kunnen redden. Prijzen van vliegtickets zijn aanzienlijk goedkoper 
dan een aantal jaren geleden. Dat zijn een aantal factoren die dat pendelen een stuk makkelijker 
maken. 
 
Hoe is het geefgedrag van je broers en zussen hier in Nederland? 
 
Mijn twee jongste broertjes zijn nog te jong en zitten daar niet mee. Dan heb ik nog een broertje van 
1982 en die is daar nu wel een beetje mee bezig om daar zelf invulling aan te geven. Mijn één jaar 
oudere broer die geeft wel aan Marokko, dat is een beetje vergelijkbaar met mij. Mijn zusje heeft nog 
veel meer contact met familie in Marokko en die hoort dan nog veel meer. Die zal dan ook nog wat 
meer proberen te doen binnen haar mogelijkheden.  
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Zit daar een bepaalde rolverdeling in? En gaat dit veranderen? 
 
Bij Marokkanen zit daar wel een bepaalde gedachtegang achter. Als het gaat om mannen en vrouwen, 
dan hebben mannen toch wel een soort van primaire verantwoordelijkheid over de zorg van de ouders. 
Dat is zelfs zo tegenover je schoonouders van je vrouw. Er zijn dus wel bepaalde regels maar die zijn 
niet heel erg strikt. Ik denk dat die rolverdeling wel gaat veranderen. Persoonlijke banden gaan minder 
worden en het wordt veel minder vanzelfsprekend. De tweede generatie zal dat ook vanuit een 
ondernemende gedachte gaan doen. Dat zag je bij de eerste generatie ook wel, die kochten dan meestal 
huizen in Marokko. Daar zat ook wel deels status in. Dat is veel minder belangrijk voor tweede en 
derde generaties. Die zijn niet zo vaak in Marokko dus wat moet je dan met drie huizen. Maar ik zie wel 
een bepaalde verandering in het geefgedrag per generatie. Dat zie je ook aan vastgoedbeurzen in 
Marokko die veel drukker bezocht worden, die willen daar ook echt iets ondernemen.  

Je ziet ook wel dat het een soort ‘clash’ of discussie kan geven tussen de eerste en de tweede 
generatie. Dat ouders dat vanuit hun eigen denkbeelden proberen te projecteren op hun kinderen. 
Terwijl kinderen daar heel anders in staan omdat die banden minder sterk zijn en de 
vanzelfsprekendheid veel lager is. Ik heb dat zelf niet maar hoor het wel vanuit mijn omgeving. Mijn 
vader verwacht dit van me maar wat moet ik met een huis in Marokko. Dat zijn denkbeelden die sterk 
zijn bij de eerste generatie maar bij de tweede, derde en vierde generatie veel minder zullen zijn.  
  
Heb je ooit nog het idee om terug te keren naar Marokko? 
 
Ik droom er wel eens van. Ik zou het ook heel mooi vinden, ook vanuit mijn werkgedachte, om een 
soort van combi tussen werken in Nederland en werken in Marokko te hebben. Dat pendelen zie ik wel 
voor me. Een permanent verblijf zie ik niet zitten, ook rekening houdend met de kinderen die je hier 
hebt.  
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Tweede generatie, vrouw: 
Bouchataoui, F. medewerker bij COS ZuidHolland 
Rotterdam, 16062010 
 
Profiel 
Fadma is in Marokko geboren in de buurt van Nador. Dit ligt in het noordelijk gelegen Rifgebergte waar 
veel Marokkaanse Nederlanders vandaan komen. Ze is in 1973, op zesjarige leeftijd, met haar moeder 
mee naar België gekomen.14 In 1983 is ze getrouwd met een Marokkaan in Nederland en toen is ze 
definitief naar Nederland gekomen. Haar vader was werkzaam in de vishandel en is als gastarbeider 
naar Europa gekomen. Haar moeder is in 1973 als gezinshereniger ook vertrokken uit Marokko. 
Vijftien jaar geleden is haar vader teruggekeerd naar Marokko om daar een olijf en amandelplantage 
te onderhouden. Haar moeder is zes jaar geleden ook weer naar Marokko gemigreerd. Ze heeft hier in 
Nederland de opleiding maatschappelijk werk gedaan en die in 1996 afgerond.  
   
Wat is je nationaliteit? 
 
Ik heb de Nederlandse en de Marokkaanse identiteit, ik heb ze allebei. Voor de Marokkaanse identiteit 
heb ik niet gekozen, dat had ik al en dat kun je niet zomaar opgeven. Na een aantal jaren had ik wel 
zoiets van, ik ben in Nederland, ik woon hier en ik werk hier, ik wil gebruik maken van alle rechten die 
ik heb als Nederlander. Dan is het heel normaal dat je ook kiest voor de Nederlandse identiteit. Ik voel 
me ook allebei. Juist als ik in Marokko ben, voel ik hoe ‘vernederlandst’ ik ben, het is ook een deel van 
mij.  
 
Voel je jezelf Marokkaan of voel je jezelf Nederlander? Of allebei? 
 
Dat hangt er vanaf waar ik ben. Als ik in Marokko ben, en ik kom daar dus heel vaak, ook voor mijn 
werk, dan voel ik en realiseer ik hoe Nederlands ik ben. In al mijn doen en laten. Hier in Nederland 
werk ik heel veel met Nederlanders en in die omgang voel ik hoe Marokkaans ik ben. Dus ik heb 
anderen nodig om dat gevoel te krijgen. Ik voel me daar prima bij en vind het juist verrijkend.  
 
Veranderen deze gevoelens naarmate je langer in Nederland bent? 
 
Jawel, ik denk dat ik nu veel meer tijd heb doorgebracht in Nederland dan in Marokko. Ik was zes jaar 
toen ik daar vertrok en kan me daar bijna niks meer van herinneren. Ik kom daar wel vaak, minstens 
drie keer per jaar en ik zou daar niet zomaar meer kunnen aarden. Er is een groot verschil hoe wij hier 
leven en hij zij daar leven. Ik zou me ook wel weer aan kunnen passen, maar ik zou het gevoel hebben 
dat ik stappen achteruit doe. 
 
Ben je gelovig en op welke manier beïnvloedt dat je leven en je geefgedrag? 
 
Ik ben moslim en probeer zoveel mogelijk praktiserend moslim te zijn. Daar waar het mogelijk is, 
probeer ik vijf keer per dag te bidden maar dat lukt niet altijd. Ik probeer een evenwicht te vinden in 
het moslim zijn en het leven in de Nederlandse samenleving. Ik denk dat het geloof een grote invloed 
heeft op mijn geefgedrag. Vanuit de islam wordt je aangemoedigd om jaarlijkse Zakaat uit te geven en 
in de Ramadan een vast bedrag weg te geven, los van alles wat je daarnaast nog extra zou kunnen doen.  
 
Maak je wel eens geld over naar Marokko en zo ja hoe vaak en hoeveel? 
 
Ja, het zijn kleine bedragen. Kleine bedragen bedoelt voor de hulp in de medische zorg voor iemand. 
Dat kan familie zijn maar dat hoeft niet per se. Ik heb vorig jaar een inzamelingsactie gedaan onder 
familie voor een nichtje die een operatie nodig had. Dan praat je over bedragen tussen de 100 en 200 
euro. Dat zijn incidentele overmakingen. Daarnaast ondersteun ik ook goede doelen voornamelijk in  
 

                                                
14 Omdat ze op een dergelijk jonge leeftijd naar Europa is gekomen en weinig van haar tijd in Marokko kan herinneren, wordt 
ze in deze analyse beschouwd als tweede generatie migrant (Carabain, pers. comm. 12032010).   
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Marokko. Als ik daar vertrouwen in heb dan maak ik daar dus ook geld voor over. Dat komt jaarlijks 
ook wel minstens één keer voor.  
 
Maak je ook wel eens goederen over naar Marokko? 
 
Nee, ik geloof daar zelf niet in. Ik geef veel liever het geld daar uit waardoor je de economie daar ook 
ondersteunt. In plaats van dingen van hier mee te nemen. Ik probeer ook mensen die dat doen van die 
gedachte af te helpen. Als ik daar kom dan neem ik natuurlijk wel wat mee, maar dat zijn cadeautjes. 
Dat zijn ook geen tassen vol. Mijn moeder komt hier elk jaar terug en die neemt wel eens wat mee voor 
de mensen daar. 
 
Ga je zelf vaak terug naar Marokko? 
 
Ja, meestal voor werk, en als ik daar dan ben dan bezoek ik mijn ouders ook wel voor een dag of twee. 
Maar het is geen land waar ik met vakantie ga. Als ik in Marokko ben dan zoek ik dat ook zelf op. Dan 
wil ik naar organisaties, dan wil ik naar het plaatselijke ziekenhuis en dan blijft er weinig van vakantie 
over. Het is heel verschillend waar ik dan heen ga. Mijn ouders wonen niet meer in NoordMarokko, 
maar meer in het midden van Marokko. Een groot deel van de familie is daar naar toe getrokken. Maar 
ik ga niet speciaal terug naar de regio waar ik vandaan kom. 
 
Draag je naast het sturen van geld/goederen op een andere manier bij aan ontwikkeling in Marokko?  
 
Ik ben dus nu bezig een huisje te kopen daar. Dat noem ik ook een beetje een investering in de 
economie daar. Dat huis is in de buurt van waar mijn ouders nu wonen in het midden van Marokko. Het 
wordt steeds makkelijker om zoiets te doen. Je kunt gewoon naar de Marokkaanse bank hier in 
Rotterdam om daar een regeling te treffen. Daarnaast geef ik veel aan goede doelen in Marokko, mits ik 
er vertrouwen in heb dat het goed wordt besteed. 
 
Heb je ooit gedacht te investeren in een bedrijfje of zelf iets op te zetten? 
 
Elke keer dat ik in Marokko ben dan wordt ik wel met tientallen ideeën geconfronteerd. Dit zou je 
kunnen doen, dat zou je kunnen gaan doen. Maar het ook echt gaan doen, lijkt me heel erg moeilijk. Je 
moet wel stevig in je schoenen staan om in Marokko, met die mentaliteit, om daar iets op te zetten. 
Daar heb ik de energie en de tijd niet meer voor. Er is een hele ontwikkeling gaande in Marokko. Als je 
iets wil gaan doen, dan moet je dat nu doen. Er is een enorme aandacht voor investeringen. De koning 
opent elke dag wel een project dat iets te maken heeft met de ontwikkeling van het land. Voor 
toerisme, de infrastructuur wordt beter dus je merkt dat het klimaat er naar is om te investeren. Het is 
een kleine opkomende economie zeg maar. De overheid is veel opener en heeft veel meer aandacht 
voor Marokkanen in het buitenland. 
 
Is dat dan ook deels het beleid van de Marokkaanse overheid? 
 
De eerste generatie die hier kwam, was niet politiek betrokken. De mensen kwamen hier om het beter 
te hebben, hard te werken en zoveel mogelijk geld naar Marokko sturen. Je merkt dat dit verandert met 
de generatie. Het is dat ik daar een huisje wil hebben, voor mijn kinderen zodat zij daar op vakantie 
kunnen. Maar verder stuur ik niet zomaar geld naar Marokko. Ik zie voor mezelf dus niet echt een 
toekomst daar. Voor mijn kinderen is het helemaal een ver van hun bed show. Als mama daar een 
huisje heeft dan hoeven zij daar al helemaal niet te investeren en dan blijft het toch echt bij de losse 
vakanties die ze daar zullen hebben. En dat beseft de Marokkaanse overheid. Dat de banden steeds 
losser worden en dat de afstanden steeds langer worden. Dus ze beseffen dat jongeren wellicht meer 
mogelijkheden hebben om daar iets te ondernemen en spelen daarop in.  
 
Is het niet juist lastiger voor tweede generatie Marokkanen om daar iets te ondernemen? 
 
Het is lastig ja. De meeste Marokkanen van hier komen uit het noorden van Marokko en worden 
meestal alleen met het Berber opgevoed. Arabisch kunnen ze vaak wel een beetje lezen maar schrijven 
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is al moeilijk. De tweede taal in Marokko is Frans en dat beheersen niet veel Marokkanen van hier. Dus 
de taal is al heel lastig en het is moeilijk voor jongeren om daar te gaan investeren. 
 
Voor wie is het geld dat je naar Marokko stuurt bedoeld? 
 
Dat verschilt heel erg. Het is vaak voor familie, ondersteuning van iemand die het nodig heeft. Maar het 
maakt mij niet uit of het project zich ergens afspeelt waar ik niemand ken. Daar geef ik ook geld aan, 
dat vind ik geen probleem. Ik denk dat de eerste generatie er voornamelijk op gericht was om aan de 
eigen familie te geven. En dat was toen ook veel meer nodig. 
 
Waaraan wordt het geld dat je naar Marokko stuurt besteed? 
 
Mijn geefgedrag is voornamelijk voor medische zorg. Ik vind het heel erg belangrijk om iets te geven en 
daarmee iemands leven te verlichten, met name voor kinderen met bijvoorbeeld een aandoening. En 
onderwijs vind ik ook heel belangrijk. Als ik zie dat iemand een opleiding kan volgen en daarmee zijn 
kansen op de arbeidsmarkt vergroot, dan zal ik daar ook wel geld voor geven. Ik geef geen geld voor 
iemand om zijn dak te repareren ofzo. Dan denk ik: steek maar even de handen uit de mouwen. 
Onderwijs en gezondheidszorg vind ik de twee belangrijkste motieven om te geven. Ik geef dus vooral 
als mensen echt iets nodig hebben, niet als toevallig ergens behoefte aan hebben. 
 
Wat zijn je belangrijkste motieven om te geven aan Marokko? 
 
Ik geef omdat ik daarmee anderen wil helpen en ik verwacht absoluut niets terug. Als het maar goed 
besteed wordt, dat vind ik het belangrijkst. Misschien voel ik mezelf daardoor ook beter, maar dat is 
dan ook alles.  
  
Is jouw geefgedrag aan Marokko inkomensafhankelijk? 
 
Ik denk het wel. Ik denk wel dat je rekening houdt met je inkomen. Ik heb een dochtertje dat naar 
school moet en wat je overhoudt, daar kan je dan iets van weggeven. Als ik minder zou verdienen, zou 
ik ook minder geven, maar ik zal altijd proberen wat bij te dragen. Ik ken ook mensen die met een 
uitkering rond moet komen en toch het hele jaar door geld terug blijven sturen naar Marokko.  
 
In hoeverre hebben externe factoren, bijvoorbeeld druk van familie of de Marokkaanse staat invloed op je 
geefgedrag? 
 
Bij mij heeft dat niet echt invloed. Ik moet weten waaraan het besteed wordt en weten of het van 
belang is. Mijn familie zou mij niet raar aankijken als ik een keer minder geef. Er zijn inderdaad 
mensen die geven die dat eigenlijk niet zouden willen, maar daar heb ik geen last van.  
 
Heb je nog familie in Marokko en hoe is je band met hen? 
 
Ik heb nog ooms, tantes, neefjes en nichtjes daar. En mijn ouders natuurlijk. Ik heb daar niet zoveel 
contact mee hoor. Ik denk dat ik ze één keer in het jaar zie, als ik bij mijn ouders in de buurt ben. Maar 
ik ga daar niet speciaal voor naar Marokko. Ik heb ook niet telefonisch contact met ze, alleen met mijn 
moeder. Het is niet zo dat ik niet zonder contact kan en dat ik op de hoogte gehouden wil worden van 
alles wat daar gebeurd. Dat heb ik hier met familie in Rotterdam ook niet. Op dat gebied ben ik wel 
heel erg geïndividualiseerd. Nee, ik heb niet zo’n hele hechte band met mijn familie. De meest hechte 
band die ik heb is met mijn kinderen en met mijn broers en zus. Die wonen in België en die spreek ik 
vaak via de ‘chat’ en daar ga ik wel minstens één keer per maand op bezoek. Maar contact met tantes 
en ooms, het is maar dat er af en toe trouwfeesten worden gegeven, anders zou ik ze ook nooit zien. 
 
Is die band verandert naarmate je langer in Nederland woont? 
 
Er is nooit echt een hechte band geweest. Vroeger ging je eens per jaar naar Marokko en dan ging je 
wel familie af. Maar op een gegeven moment wordt je volwassen en denk je, wat moet ik met die 
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mensen? Zo is dat toch wel voor heel veel mensen veranderd. Jongeren die naar Agadir op vakantie 
gaan in plaats van naar het dorp waar familie vandaan komt. Neefjes en nichtjes, die heb je niet zien 
opgroeien, dan is de band daar ook veel losser. 
 
Heb je het idee dat deze lossere band invloed heeft op je geefgedrag? 
 
Nee, ik denk het niet omdat ik toch vooral geef via goede doelen die over het hele land spelen. Ik zie 
mijn banden met familie niet als het belangrijkste aspect om te geven aan Marokko. Omdat mijn 
banden met familie minder worden, dat wil niet zeggen dat ik op een gegeven moment helemaal niets 
meer zal geven. 
 
Is dat typisch iets voor de tweede en derde generatie? 
 
De band verdwijnt op ten duur, dat zie je gewoon. Mijn kinderen zullen niet meer die band hebben met 
Marokko die ik daar mee heb. Als er iets in Marokko gebeurt, dan zullen ze wellicht daar wat sneller 
aan geven dan wanneer het ergens anders gebeurt, daar komen immers hun grootouders vandaan. 
 
Hoe is de financiële situatie van je familie in Marokko en voel je je verantwoordelijk om financiële steun te 
verlenen? 
 
Heel verschillend. Er zijn mensen die goed rond kunnen komen en een baan hebben. Maar ik kom niet 
uit een heel welvarende familie, dus er zijn ook mensen die van dag op dag leven. En nee, ik voel me 
niet verantwoordelijk. Je kunt in Marokko, als je een beetje hard werkt en je best doet, gewoon 
rondkomen. Daar ben ik echt van overtuigd.  
 
Vind je het vanzelfsprekend om als migrant bij te dragen aan ontwikkeling in Marokko? 
 
Nee, dat vind ik niet vanzelfsprekend. Dat hangt af van uit welke familie je komt en of het echt nodig is. 
Er zijn mensen die geven om ook wat aan hun status te doen, maar ik heb dat niet nodig. Ik geef niet 
om dan vervolgens te zeggen: ik heb die en die geholpen. Daar is het niet voor bedoeld. 
 
Geven je ouders nog aan Marokko? 
 
Mijn vader is vijftien jaar geleden terug gegaan naar Marokko. Hij was gepensioneerd en had hier niets 
te zoeken toen hij stopte met werken. Hij was hier gekomen met een droom. Naar Europa gaan, geld 
verdienen en weer terugkomen. En hij vond dat het tijd was om die droom te verwezenlijken. Daarmee 
heeft hij toch een bepaalde status gekregen als geslaagde migrant. Hij komt hier eens per jaar terug en 
heeft het na een week alweer gezien. Dat past ook gewoon bij hem. Mijn moeder neemt hier van alles 
mee en verdeelt dat dan over mensen om haar heen die het nodig hebben. Mijn vader doet dat veel 
minder. Maar hij heeft daar een plantage en helpt daarmee ook mensen daar. Maar hij is geen 
familieman en ziet zijn familie ook niet zo vaak. Misschien is dat ook versterkt door zijn migratie naar 
Europa. 
 
Heb je nog broers en zussen die aan Marokko geven? 
 
Ik heb nog één zus en drie broers maar die staan nog verder van Marokko dan dat ik dat doe. Maar 
mijn zusje is getrouwd met een man uit Marokko, die heeft ze hierheen gehaald, en zijn banden zijn 
nog wel heel erg sterk. Die onderhoudt nog echt zijn familie en stuurt ook maandelijks geld naar zijn 
moeder. Dus vanuit het gezin van mijn zusje wordt nog heel strak geld gestuurd naar Marokko. In dat 
geval is die vanzelfsprekendheid veel sterker aanwezig. Bij mijn broers is dit niet het geval en die geven 
dus eigenlijk weinig tot niets aan Marokko. Er is dus ook totaal geen sprake van een rolverdeling in ons 
gezin, wie geeft en wie niet. 
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Heb je nog kinderen die geven aan Marokko of dat later willen doen? 
 
Ik heb een dochter van 15, een zoon van 23 en van 25. Die hebben niet echt een band met Marokko, 
alleen een vakantieband. Ik heb het er wel eens met ze over, kunnen jullie niet iets doen voor Marokko 
of iets investeren? Maar ze hebben niet eens het idee welke taal ze daar moeten spreken. Dus dat is al 
gauw heel lastig voor ze.  
 
Heb je ooit nog het idee om terug te keren naar Marokko? 
 
Permanent denk ik niet. Ik zie mezelf daar echt niet leven en banden met Nederland verbreken. Ik heb 
hier ook mijn kinderen namelijk. Maar pendelen zie ik wel zitten. Vooral als ik dadelijk tegen mijn 
pensioen aan zit. Als ik dan een huisje heb dan kan ik best op en neer. En als ik wat ouder ben dan wil 
ik nog meer betrokken zijn bij goede doelen projecten, ook zelf echt iets doen. Het opknappen van een 
schooltje bijvoorbeeld. Als ik iets meer tijd zou hebben omdat ik minder ga werken, dan zou ik dat wel 
blijven doen in Marokko. Mijn ouders gingen weg uit Marokko met de gedachte er ook weer terug te 
keren. Ik heb dat niet, Nederland is ook een deel van mij.  
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