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1 Abstract 

 

“Do Moroccan Jews exist?” is a question frequently asked during conversations about 

this research topic. It seems a contradiction, but in fact it is the reality. Although they are 

a minority group, the literature about this subject is sufficiently broad. Multiple studies 

exist regarding aspects such as Moroccan Jewish communities, Moroccan Jewish culture 

and identity. The latter is a research area not entirely explored. Several studies exist 

about the Jewish, national and religious identity among Jews. Yet, the Moroccan-Jewish 

identity remains a gap within this area. Considerable research exist concerning 

Moroccan Jews around the world, especially in countries with large communities such as 

France, Israel, UK, Canada and US. Due to a small community, the topic of Moroccan Jews 

living in Belgium and The Netherlands remain uninvestigated. Contributing to this 

research field, we explore the meaning of Moroccan-Jewish identity among Moroccan 

Jews residing in Belgium and The Netherlands. Through 7 in-depth interviews we 

analyse the meaning of the Moroccan-Jewish identity among the respondents. The study 

shows that 1) Moroccan identity and Jewish identity are two separated identities 2) 

being traditional Jewish is more important than being religious Jewish 3) the Moroccan 

identity is less dominant than the Jewish identity 4) influencing factors are experiences, 

having kids and the residence. In short, the meaning of the Moroccan-Jewish identity is 

broad, complex and diversified. 

 

 

Keywords: Jewish identity, Moroccan identity, Moroccan Jews, Jewish culture, Jewish 

history, Belgium, The Netherlands 

 

Word count: 11.303 
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2 Voorwoord  

 

Het schrijven van een masterscriptie is geen eenvoudige opdracht geweest. Toch besloot 

ik de uitdaging aan te gaan door te kiezen voor een onderwerp dat boeiend en onbekend 

is. Door de jaren heen ontwikkelde ik een fascinatie voor Marokkaanse joden en besloot 

ik hier mijn masterthesis over te schrijven. 

 

Uiteraard zou deze masterscriptie nooit mogelijk zijn geweest zonder de hulp van al wie 

hieraan heeft bijgedragen. Graag zou ik daarom in de eerste plaats professor Pieter 

Maeseele willen bedanken om mij de kans te geven deze masterproef te schrijven. Zijn 

productieve begeleiding, geduld en vertrouwen hielpen mij dit werk tot een goed einde 

te volbrengen. Daarnaast wil ik ook professor Ludo Abicht bedanken voor de nuttige 

gesprekken en de hulp om de masterthesis inhoudelijk vorm te geven. 

 

Deze masterthesis bracht mij bij talrijke interessante mensen, zowel nationaal als 

internationaal, die mij elk op hun eigen manier hielpen. In het bijzonder wil ik graag 

Sasha Goldstein-Sabbah, Yona Abeddour en Paul Dahan bedanken voor hun bijdrage. Zij 

waren er van het prille begin bij en zijn een ontzettende meerwaarde geweest voor deze 

masterproef.  

 

Ook mijn respondenten, zonder wie deze masterproef niet mogelijk was, wil ik 

bedanken voor hun medewerking. 

 

Last but not least gaat mijn eeuwige dankbaarheid uit naar mijn ouders en broers die mij 

doorheen dit proces onvoorwaardelijk hebben gesteund en het geloof in mij nooit 

hebben opgegeven. Ten slotte wil ik mijn waardevolle vrienden bedanken voor al de pep 

talks en de motivatie om te blijven doorzetten. 

 

Met woorden van dankbaarheid sluit ik dit voorwoord af:  

Chokran/Toda Raba 

 

Amal Ihkan  
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3 Inleiding  

 

In deze masterthesis wordt onderzocht wat de Marokkaans-joodse identiteit betekent 

voor Marokkaanse joden die in België of Nederland wonen. Aan de hand van zeven 

diepte-interviews met Marokkaanse joden, die in België en Nederland wonen, wordt 

getracht een antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag. De reden achter deze 

onderzoeksvraag schuilt in twee leemtes binnen academisch onderzoek naar 

Marokkaanse joden. Er bestaan aanzienlijk wat onderzoeken naar deze groep met 

betrekking tot culturele of religieuze elementen waaronder de joodse gemeenschappen 

en Sefardische religie. Er zijn ook studies te vinden over de identiteit van joden, zoals de 

joodse, Sefardische, nationale en religieuze identiteit (Friedman, Friedlander, & Blustein, 

2005; Hissong, 2017; Lehmann, 2008a). De Marokkaans-joodse identiteit in het 

bijzonder is echter zelden onderwerp geweest van onderzoek (Schroeter, 2008). 

 

Waarom België en Nederland in het bijzonder? Er bestaan talrijke studies naar 

Marokkaanse joden in Marokko, Frankrijk en Israël, maar gering naar Marokkaanse 

joden in België of Nederland. Dit is verklaarbaar vermits de Marokkaans-joodse 

gemeenschappen het grootst zijn in de eerstgenoemde landen.  

Echter behoren de Marokkaanse gemeenschappen in zowel België als Nederland tot de 

top 5 van niet-Europese inwoners in deze landen. Dit impliceert een grote groep 

waarvan de meerderheid uit moslims bestaat (Noppe, 2018). Toch is het vaak 

ongeweten dat Marokkaanse joden ook tot deze groep behoren.  

 

De maatschappelijke relevantie schuilt vooral in de onbekendheid en onzichtbaarheid 

van Marokkaanse joden in België en Nederland. Als het gaat over joden in België als 

Nederland zijn het vooral de Asjkenaziem en chassidische joden die in het straatbeeld 

opvallen en daardoor een bepaald beeld schetsen bij buitenstaanders over joden en het 

jodendom. Marokkaanse joden hebben in vergelijking met chassidische joden geen 

expliciete klederdracht en zijn nagenoeg onbekend bij niet-joden. Met deze masterthesis 

wordt getracht de lezer enerzijds bewust te maken van hun aanwezigheid in onze 

contreien en anderzijds de lezer kennis te laten maken met de Marokkaans-joodse 

geschiedenis en cultuur. 
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Deze masterscriptie begint met een historische context om de lezer van de nodige 

achtergrondkennis te voorzien. Daarna volgt in de State of the Art een bespreking van de 

bestaande studies over dit thema. Nadien worden in het theoretisch kader alle relevante 

concepten op een rij gezet, namelijk de joodse identiteit, de Marokkaanse identiteit en 

de Marokkaans-joodse cultuur. Vervolgens volgt in de methodologie een toelichting van 

de methode en de data-analyse van het onderzoek. Aansluitend worden de resultaten 

van de diepte-interviews uitvoerig besproken en geïnterpreteerd. Ten slotte wordt dit 

werkstuk beëindigd met een bespreking van de conclusie en de beperkingen van het 

onderzoek.  
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4 Historische context 

 

Marokkaanse joden zijn een vrij onbekende en onzichtbare minderheidsgroep in België 

en Nederland. Enerzijds wordt in dit onderdeel verduidelijkt dat dit een heterogene 

groep is. Anderzijds wordt toegelicht dat er meerdere migratiestromen zijn van 

Marokkaanse joden vanuit Marokko. Eerst volgt een korte samenvatting over de 

verschillende Marokkaans-joodse gemeenschappen om vervolgens dieper in te gaan op 

de diaspora van Marokkaanse joden vanuit Marokko.  

 

4.1 Joden uit Marokko en hun gemeenschappen  

 

Om het verloop van het onderzoek beter te begrijpen, is het eerst belangrijk om het 

onderscheid tussen de concepten ‘jood’ en ‘Jood’ toe te lichten. De term ‘jood’ met een 

kleine letter verwijst volgens het Groene Boekje naar ‘de aanhangers van het joodse 

geloof.’ De term ‘Jood’ met een hoofdletter refereert aan ‘lid van het Joodse volk’. Het 

eerste concept verwijst naar het religieuze aspect en het tweede naar het etnisch aspect 

(Bouchlaghmi, 2015-2016). Desalniettemin zijn beide concepten verwant aan elkaar en 

sluiten elkaar niet noodzakelijk uit. Dit zal ook blijken in dit onderzoek. 

 

Marokko kent een geschiedenis van meer dan 2500 jaar joodse aanwezigheid. Het land 

had tot en met het ontstaan van Israël in 1948 de grootste joodse gemeenschap in 

Noord-Afrika en het Midden-Oosten, circa 300.000 inwoners. Door de grootschalige 

diaspora naar onder andere Israël, Frankrijk en Canada leven er vandaag de dag nog 

maar een duizendtal joden  in Marokko (Levy, 2003).  

Om de context van het onderzoek te begrijpen wordt er voor de eenvoud een 

onderscheid gemaakt tussen twee basiscategorieën die verwijzen naar de oorsprong van 

de joden in Marokko. Enerzijds zijn er de Toshavim, verwijzend naar het Hebreeuwse 

woord voor ‘de autochtonen’ of de ‘oorspronkelijke bewoners’. Dit waren de joden die 

na de vernieling van de eerste tempel van Jeruzalem 586 V.C naar Marokko 

immigreerden (Hissong, 2017; Lehmann, 2008a; Schroeter, 2008; Wynchank, 2002). 

Anderzijds zijn er de Megorashim, de joden die na 1492 uit Spanje (Reconquista) werden 

verdreven onder het bewind van het katholieke koningspaar Ferdinand II en Isabela I. 
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Megorashim is het Hebreeuwse woord voor ‘oorspronkelijke bewoner van Sepharad’ of 

‘een afstamming van joden uit Sepharad’. Sepharad verwijst op zijn beurt naar het 

Iberisch Schiereiland, maar ook naar de joden met een Europees-Spaanse traditie 

(Gottreich, 2008; Hissong, 2017; Lehmann, 2008b; Schroeter, 2008) 

 

Onder deze twee basiscategorieën vallen de verschillende gemeenschappen van 

Marokkaanse joden die verspreid zijn over verscheidene streken en steden in Marokko. 

De bekendste gemeenschappen bevinden zich in steden zoals Fez, Meknes, Marrakech, 

Essaouira, Tetouan en Ouazzane. Elke gemeenschap behoort dan wel tot één van deze 

basiscategorieën, toch kunnen ze binnen dezelfde categorie verschillen van cultuur en 

traditie. Met als gevolg dat elke groep een eigen identiteit kent (Elmaleh, 2012; 

Gottreich, 2004; Laskier, 1989).  

 

4.2 Marokkaans-joodse diaspora  

 

 

Het aantal Marokkaanse joden is op nog geen vijftig jaar van 300.000 naar 2000 gedaald 

waarvan 70% in Casablanca leeft en de overige 30% verspreid is over de koningssteden 

Rabat, Marrakech, Fez en Meknes (Levy, 2015). Dit wil zeggen dat er meer Marokkaanse 

joden buiten dan in Marokko leven. De oorzaak hiervan zijn de verschillende 

migratiestromen van de afgelopen eeuw van Marokkaanse joden vanuit Marokko. Veel 

joden zagen om uiteenlopende redenen, die verder in dit onderdeel toegelicht zullen 

worden, geen toekomst meer voor zichzelf en hun kinderen in Marokko en verlieten het 

land. 

 

De Joodse diaspora vanuit Marokko startte in de 19e eeuw. In het begin waren dit 

voornamelijk Spaanssprekende arme joden uit het noorden van Marokko die naar 

Latijns-Amerika verhuisden omwille van economische redenen (met name 

werkgelegenheid in de rubberproductie), maar ook omwille van interpersoonlijke 

netwerken. Ze verhuisden naar landen zoals Brazilië, Argentinië, en Venezuela (Bibas, 

1998; Cardeira da Silva, 2018). 

In de periode 1950-1970 was er een massale uittocht van Marokkaanse joden vanuit 

Marokko ten gevolge van onder andere het ontstaan van de staat Israël in 1948 
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(Hissong, 2015, 2017; Levy, 2003). De uittocht naar Israël staat ook gekend als de aliyah 

en is één van de bekendste joodse migratiestromen van de voorbije eeuw. Het zionisme 

speelde hierin een belangrijke rol. Verschillende Joodse instanties met een zionistische 

agenda waren verspreid in Marokko met als doel om zoveel mogelijk joden te 

rekruteren om Israël van bevolking te voorzien. Veel Marokkaanse joden, vooral 

afkomstig uit het zuiden en de rurale gebieden, werden dan ook geïnspireerd door het 

zionisme (M. Abitbol & Astro, 1994). Een leven in ‘het Beloofde land’ zoals vermeld in 

het heilig joodse boek, de Thora klonk voor velen als het ultieme leven, zonder enige 

discriminatie of geweld (Gunther, 1997; Laskier, 1989). Het creëren van een eigen staat 

heeft de wereldwijde Joodse migratie echter niet beëindigd. Er leven tot op heden meer 

joden in diaspora dan in Israël (Heirman, 2001). 

 

De migratie van Marokkaanse joden naar Frankrijk  kwam na de Tweede Wereldoorlog 

tot stand (M. Abitbol & Astro, 1994). Die naar Canada pas in 1957, vlak na de 

onafhankelijkheid van Marokko (Cohen, 2016). Beide landen waren vooral populair bij 

Marokkaans-joodse stedelingen. De drijfveer om te verhuizen naar deze landen is niet 

duidelijk, maar de Franse taal was wellicht een beslissende factor. Het Franse 

protectoraat in Marokko, dat plaatsvond in de periode 1912-1956, heeft een grote 

invloed gehad op zowel de moslims als joden in het land en heeft een sterk effect gehad 

op de gesproken en geschreven taal. De Joods-Arabische talen die door de Marokkaanse 

joden werden gesproken, werden ingeruild voor het prestigieuze Frans. De 

aanwezigheid van de Fransen werd in zijn geheel door vele Marokkaanse joden in 

Marokko positief onthaald. De rijke en prestigieuze Franse cultuur werd geassocieerd 

met kennis, educatie en vooruitgang en bood volgens vele Marokkaanse joden meer 

kansen dan de arme en orale Marokkaanse cultuur (Pinto-Abecasis, 2011).  

 

De aanwezigheid van Asjkenaziem joden in België dateert van de 13de en 14de eeuw 

(Ghiuzeli, z.d.). In Nederland pas vanaf de 17e eeuw, maar de Sefardische joden leefden 

daar al drie eeuwen langer (JCK, z.d.). De migratie van Marokkaanse joden naar onze 

contreien lijkt echter van kortere duur te zijn. Wellicht is er daardoor geringe 

wetenschappelijke literatuur over te vinden. Hieruit kan worden afleiden dat er slechts 

een kleine minderheid naar België en Nederland zijn verhuisd en vermoedelijk eerst in 

andere landen toekwamen voor ze naar België of Nederland verhuisden.  
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Wat uit de historische context wordt onthouden voor het vervolg van dit onderzoek, is 

het besef dat er meerdere migratiestromen zijn geweest vanuit Marokko naar andere 

landen die wellicht ook een indirect effect hebben gehad op de emigratie van 

Marokkaanse joden naar België en Nederland. Er is geringe literatuur beschikbaar over 

deze laatstgenoemde emigratie.  

In het volgende hoofdstuk wordt duidelijk dat er voldoende studies bestaan over andere 

aspecten van Marokkaanse joden waaronder identiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

5 State of the Art 

5.1 Onderzoek naar Marokkaanse joden 

 

Hoewel joden al eeuwenlang aanwezig zijn in Marokko, dateert academisch onderzoek 

naar Marokkaanse joden nog maar van de jaren 1950. Het zijn vooral joodse 

onderzoekers (in Europa en Israël) met een Marokkaanse achtergrond die belangstelling 

toonden voor de joodse aanwezigheid in Noord-Afrika. De studies over Marokkaanse 

joden kunnen worden onderscheiden in de primaire, historische en hedendaagse 

studies.  

 

Een pionier binnen het primaire onderzoeksveld was Haïm Zafrani. Hij verrichtte 

uiteenlopende studies naar de fundamenten van het Marokkaanse jodendom. Zafrani’s 

interesse reikte ver; hij onderzocht de geschiedenis, cultuur en het intellectueel 

eigendom van Marokkaanse joden. Hij verdiepte zich ook in de taalwetenschap waarbij 

hij verschillende joodse dialecten in Marokko onder de loep nam, zoals het Judeo- 

Arabisch, het Judeo-Berbers en het Judeo-Spaans (Nahon, 2006). Zijn onderzoeken 

werden en worden nog steeds veelvuldig geciteerd in hedendaagse studies.  

 

Historische studies over Marokkaanse joden gaan voornamelijk over het nationalisme, 

zionisme en het Franse protectoraat. Niet onlogisch mits deze fenomenen een grote 

invloed uitoefenden op Marokkaanse joden. Een sleutelfiguur binnen dit onderzoeksveld 

is Charles-André Julien. Hij focuste zich behalve op de geschiedenis van Noord-Afrika, 

ook op het imperialistisch verleden van Marokko door de eeuwen heen (Hissong, 2017). 

Hedendaagse onderzoekers zijn eerder toegespitst op specifiekere elementen van de 

joodse gemeenschappen zoals identiteit en de streken waar Marokkaanse joden leefden 

(Hissong, 2017). Joseph Chetrit is een prominente onderzoeker binnen dit veld. Hij is 

voornamelijk gespecialiseerd in taalwetenschap, maar ook in de joodse cultuur in 

Noord-Afrika. Daniel Schroeter is een respectabele naam binnen het domein van de 

joodse geschiedenis in Noord-Afrika, Marokkaanse geschiedenis en de transformatie van 

de Marokkaans-joodse gemeenschappen. Kristin Hissong is vrij nieuw in dit veld en doet 

voornamelijk onderzoek naar Marokkaanse joden met betrekking tot identiteit en 

nationalisme in Marokko tijdens en na het protectoraat. Mark Tessler bestudeert het 
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Israëlisch-Palestijns conflict en politieke aspecten bij bevolkingsgroepen in het Midden-

Oosten waaronder publieke opinie en verkiezingen. Deze hedendaagse onderzoekers 

hebben ook identiteitsstudies verricht bij Marokkaanse joden. 

 

5.2 Identiteitsstudies over Marokkaanse joden 

 

“How should one consider these very numerous and very different types of communities. 

Can one speak of the same Judeo-Moroccan identity common for all?” (Schroeter, 2008, p. 

146) 

 

Dit citaat vat de complexiteit van de Marokkaans-joodse identiteit goed samen, want de 

joodse gemeenschappen in Marokko hebben tal van verschillen. Identiteit is een 

abstract, veranderlijk en gevoelig thema dat verschillende dimensies kent, wat ook blijkt 

uit de weinige studies die er bestaan over de Marokkaans-joodse identiteit. Toch is dit 

citaat meer van toepassing op het verleden dan op het heden. De joodse 

gemeenschappen in Marokko zijn zodanig gekrompen dat de overgeblevenen naar 

Casablanca verhuizen, een stad waar nog een grote joodse gemeenschap te vinden is.  

Daniel Schroeter is één van de weinige onderzoekers die specifiek de Marokkaans-

joodse identiteit bestudeerde en onderzocht hoe deze vorm kreeg. Het is echter niet zo 

eigenaardig dat er nauwelijks studies zijn hiernaar. De Marokkaans-joodse identiteit is 

immers een recent fenomeen dat pas vorm kreeg na de Franse bezetting in 1956, toen 

Marokko onafhankelijk werd (Schroeter, 2008). De ontwikkeling van deze identiteit is 

volgens Schroeter (2008) een onbewust gevolg van de invloed van het protectoraat in 

Marokko. Paradoxaal genoeg begon men pas ten tijde van het opkomend nationalisme in 

Marokko en tijdens de uittocht van Joden naar andere werelddelen het concept 

‘Marokkaanse joden’ in het nationaal politieke discours te gebruiken, terwijl de joden 

eeuwenlang in Marokko leefden. Zij werden volgens Schroeter (2008) vanaf toen 

beschouwd als een essentieel onderdeel van de Marokkaanse natie. Volgens hem was 

dat om aan te tonen dat de aanwezigheid van een religieuze minderheid van Marokko 

een progressief en modern land maakt. 

Joseph Chetrit onderzocht de Marokkaans-joodse cultuur en kwam tot de conclusie dat 

deze een samensmelting is van de joodse (i.e. Sefardische) en Arabische cultuur. Dit valt 
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volgens hem sterk op in de taal (bijvoorbeeld het Marokkaans-Arabische dialect dat ook 

door de joden werd gesproken, zowel in professionele als private context) en de muziek 

(bijvoorbeeld de integratie van Arabo-Andalusische muziek in populaire Marokkaans-

joodse muziek). Ze nemen deze elementen over en geven daar een eigen joodse 

betekenis aan (Chetrit, 2010). 

 

Er bestaan naast de onderzoeken van Schroeter en Chetrit slechts een aantal 

identiteitsstudies over Marokkaanse joden bijvoorbeeld de onderzoeken van Tessler 

over de culturele identiteit en Hissong over de joodse, nationale en religieuze identiteit. 

Tessler (2009) is voornamelijk gespecialiseerd in het Israëlisch-Palestijnse conflict, 

maar voerde één comparatief onderzoek uit naar de identiteit van religieuze 

minderheden in niet-seculiere staten waaronder Marokkaanse joden in Marokko, 

Tunesische joden in Tunesië en Arabieren in Israël. Dit deed hij op basis van interviews 

waarbij hij focuste op de religieuze identiteit van deze minderheden. Hij kwam tot de 

conclusie dat de Marokkaans-joodse gemeenschap vindt dat zij vooral op religieus vlak 

verschillen van de dominante moslimgemeenschap. Verder kwam hij tot het besluit dat 

veel Marokkaanse joden omwille van traditionele redenen praktiserend zijn en niet 

omwille van religieuze overtuiging. Marokkaanse joden uit zijn studie blijken in 

vergelijking met de andere religieuze minderheden traditioneler te zijn op vlak van eten 

en opvoeding. Tenslotte concludeert hij dat het typisch is voor religieuze minderheden 

om elementen van de dominante cultuur over te nemen, maar tegelijkertijd ook de eigen 

tradities te behouden. Dit komt overeen met de conclusie van Chetrit over de 

Marokkaans-joodse cultuur die we in de vorige paragraaf bespraken. 

Hissong (2015) schreef twee studies over de identiteit van Marokkaanse joden binnen 

de nationale en politieke context van Marokko. In één onderzoek bestudeert zij de 

joodse identiteit van Marokkaanse joden tijdens het Franse protectoraat op basis van 

semigestructureerde interviews en archiefonderzoek. Haar voornaamste bevindingen 

zijn 1) het flexibele en veranderlijke karakter van identiteit en 2) de invloed van 

factoren zoals de eigen ervaringen en de gemeenschap op de identiteit van Marokkaanse 

joden. In haar tweede onderzoek bestudeerde zij de religieuze en nationale identiteit 

van Marokkaanse joden tijdens het Franse protectoraat. Het is een korte beschrijvende 

studie die een samenvatting geeft van elementen die de religieuze en nationale identiteit 
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beïnvloeden. Hierin besluit ze dat de geschiedenis en herinneringen elementen zijn met 

een grote impact op deze nationale en religieuze identiteit. 

 

Uit dit onderdeel kan worden onthouden dat er veel academische onderzoeken bestaan 

over Marokkaanse joden met betrekking tot de fundamenten en de geschiedenis van 

deze gemeenschap. Er bestaan ook enkele studies naar de identiteit van Marokkaanse 

joden. Het concept van ‘de Marokkaans-joodse identiteit’ is ontwikkeld vanuit een 

politiek denkkader tijdens het Franse protectoraat in Marokko. In feite kent dit begrip 

een veel langere geschiedenis, maar werd er op een andere manier naar verwezen. Naar 

het vervolg van dit onderzoek kan worden meegenomen dat de Marokkaans-joodse 

identiteit een combinatie is van de joodse en Marokkaanse identiteit dewelke in het 

volgende hoofdstuk uitvoerig worden toegelicht. Ten slotte wordt er rekening gehouden 

met het feit dat deze identiteitsstudies betrekking hebben op de Marokkaanse joden die 

in Marokko leven. Dit onderzoek wil daar een toevoeging aan zijn door de identiteit van 

Marokkaanse joden buiten Marokko te onderzoeken, in specifiek België en Nederland.  
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6 Theoretisch kader  

 

We zagen in de State of the Art dat de Marokkaans-joodse identiteit voortvloeit uit de 

joodse en Marokkaanse identiteit (Chetrit, 2010). In het theoretisch kader volgt een 

toelichting van een aantal relevante concepten die van belang zijn om dit concept en 

daarbij ook de onderzoeksvraag te begrijpen. Als eerst zal het begrip ‘joodse identiteit’ 

worden besproken waarin ook verschillende deelidentiteiten aan bod zullen komen. Als 

laatst wordt de ‘Marokkaanse identiteit’ toegelicht waarin ook de ‘Marokkaans-joodse 

cultuur’ wordt verduidelijkt.  

6.1 Joodse identiteit  

 

Net als in elke religie en godsdienst bestaat het jodendom uit verschillende strekkingen, 

gaande van conservatief tot liberaal. Er bestaan religieus orthodoxe, maar evengoed 

seculiere joden. Er zijn joden die zich etnisch Joods voelen, zonder in hun leven het 

jodendom te praktiseren. En er zijn er die zich verbonden voelen met Israël, maar niet 

met het jodendom en andersom. Kortom, joden zijn een heterogene groep en dus is er 

geen sprake van een eenduidig concept. 

 

De joodse identiteit hangt samen met het jodendom, maar het is ruimer dan alleen het 

religieuze aspect. Deze identiteit bestaat ook uit een etnische en culturele aspect 

(Altman, Inman, Fine, Ritter, & Howard, 2010; Naumburg, 2007). Dit zal verder in het 

theoretisch kader verduidelijkt worden. 

 

Eerst en vooral is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de joodse 

identiteit en de joodse identificering. Deze termen worden in vele studies vaak als 

synoniemen gebruikt. Een primaire bron binnen dit onderwerp is het onderzoek van 

Herman (1977, p. 2) naar het psychologisch aspect van deze identiteit. Hij beschrijft de 

joodse identiteit als “what the meaning of being Jewish is in the life of the individual; the 

content of his Jewishness” en de Joodse identificatie als “the proces by which the 

individual comes to see himself as part of the Jewish group.”. Met andere woorden kan 

men zich Joods noemen en voelen, zonder zich daarbij als jood te gedragen (religieus of 

cultureel praktiserend).  
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Volgens Naumburg (2007) vullen joden deze ‘Jewishness’ elk op hun eigen manier in. 

De ene focust op religie, de ander op cultuur, de ander op beide of geen enkel. Kortom, 

er zijn meerdere manieren om zich als jood joods te voelen. 

 

6.1.1 Joods etnische identiteit 

Er bestaan veel studies en dus ook uiteenlopende definities over de Joods etnische 

identiteit (Friedman et al., 2005; Naumburg, 2007; J. Phinney, 1990; J. S. Phinney, 

Horenczyk, Liebkind, & Vedder, 2001). De definitie van Friedman et al. (2005, p. 77) 

beschrijft etniciteit als volgt:  

 

“Ethnicity refers to a biological relationship between people who identify with a specific 

group or who share a demographic category.” 

 

Binnen het jodendom wordt ook een biologische link gemaakt. De Joodse etniciteit van 

een individu wordt hier bepaald door de moeder. Als zij Joods is, zijn haar kinderen dat 

automatisch ook (Naumburg, 2007). Een niet-jood kan echter ook bekeren tot het 

jodendom (in de aanwezigheid van een rabbijn) en daardoor ook behoren tot het Joodse 

volk. Kortom, de joods etnische identiteit benadrukt het (biologisch) behoren tot een 

Joodse groep, en verwijst dus eerder naar de definitie van ‘Joodse identificatie’ volgens 

Herman (1977).  

6.1.2 Joods culturele identiteit  

De joods culturele identiteit is net zoals de Joods etnische identiteit een subvorm van de 

joodse identiteit. Deze identiteit houdt de tradities, attitudes, waarden en normen in die 

door de geschiedenis heen zijn gaan versmelten met lokale culturen en gewoonten. 

Uiteraard verschillen deze van plaats tot plaats en van gemeenschap tot gemeenschap. 

Enkele zaken zijn vrijwel in elke (ook niet-joodse) gemeenschap, terug te vinden zoals 

educatie, familie en het gemeenschapsgevoel. Binnen de joodse cultuur hebben deze 

echter een andere invulling (Naumburg, 2007).  

 

Volgens Paley (1998) wordt educatie onder joden hoog gewaardeerd om verschillende 

redenen. Ten eerste heeft de geschiedenis een invloed gehad op de kijk op onderwijs. 
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Vroeger kregen joden als minderheidsgroep in een samenleving weinig vrijheid, leefden 

ze in bepaalde landen in getto’s en hadden weinig kansen om zich te ontplooien in de 

samenleving. Educatie werd gezien als de oplossing om uit deze vicieuze cirkel te 

geraken. Ten tweede heeft educatie een verbindende rol. Het onderwijzen van onder 

andere de gedeelde joodse geschiedenis, joodse ethiek, de Hebreeuwse taal en de 

canonieke teksten zorgt ervoor dat kinderen en jongeren het jodendom religieus en/of 

cultureel eigen maken en daar een eigen beleving/interpretatie aan overhouden (Gross 

& Rutland, 2017; Paley, 1998). Onderwijs vergroot daarmee ook de solidariteit onder de 

joden wereldwijd.  

 

Familie is tevens een belangrijk element binnen het jodendom. Het is vooral de familie 

die centraal staat eerder dan het individu (Fairchild, 2010). Rituelen en praktijken 

hebben een positief effect op de familiale banden, zoals bijvoorbeeld het organiseren 

van een bar mitswa, een overgangsritueel binnen de Asjkenazi traditie waarbij een feest 

wordt gegeven voor de jongens die de volwassen leeftijd bereiken (binnen de religie) 

(Hilton, 2014).  

 

De gemeenschap is voor joden erg belangrijk, want die moet voorzien in de fysieke, 

religieuze en educatieve behoeften van de joden. Volgens de joodse leer is er pas sprake 

van een joodse gemeenschap bij de aanwezigheid van tien zaken, waaronder een 

synagoge, armenvoorziening (geld), een dokter, leraar en een mikveh1. Vandaag de dag 

wordt daar eerder een hedendaagse interpretatie aan gegeven. De nadruk is verschoven 

naar joodse organisaties die bijeenkomsten organiseren en die ook voorzien in de 

behoeften van de plaatselijke joden (Jacobs, z.d.).  

6.1.3 Joods religieuze en spirituele identiteit 

Het jodendom is net als het christendom en de islam een monotheïstische godsdienst 

waarin men gelooft in één god. In het Hebreeuws wordt god Jahweh (JHWH)2 genoemd.  

Toch zijn de meningen verschillend over wat joden nu in feite verbindt. De ene strekking 

 
1 Een ritueel bad voorzien voor vrouwen (na de menstruatie, bij ziektes), maar ook voor 

bekeringen.  

2 Verwijzend naar de lettercombinatie in het Hebreeuws 
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beweert dat god de verbindende factor is, de andere strekking vindt dat de geschiedenis 

hen verbindt (Naumburg, 2007). Het feit dat er meerdere interpretaties mogelijk zijn, 

zorgt ervoor dat het jodendom op verschillende manieren kan worden uitgeoefend. Het 

jodendom biedt volgens Miller & Lovinger weinig duiding over het scheppen van een 

band met god. Dit heeft volgens hen als gevolg dat joden veeleer terughoudend zijn om 

hierover te spreken en daardoor elk een eigen interpretatie hebben over god 

(Naumburg, 2007).  

 

Daarnaast kent het jodendom ook een spiritueel aspect dat los staat van het geloof in 

god. Joodse spiritualiteit verwijst naar joden die zich meer verbonden voelen met de 

culturele traditionele aspecten – zoals de gemeenschap, familiegeschiedenis, het eten –

dan met de praxis. Zij hebben een eigen interpretatie en mening over het jodendom dat 

kan verschillen van wat de religieuze joden denken of geloven (Naumburg, 2007).  Ze 

kunnen zich ook meer verbonden voelen tot praktijken van andere religies en daarvan 

bepaalde zaken implementeren. Seculiere joden vallen ook onder deze categorie.  

 

Binnen het jodendom zijn er joodse tradities die een religieuze basis kennen, zoals die in 

de Thora of in de mitswot (de joodse wetten en regels) vermeld staan. Het behoud van 

koosjer en de sabbatviering zijn daar enkele voorbeelden van. Sommige joden behouden 

deze religieuze voorschriften omwille van traditie en cultuur. Voor het koosjer eten 

bestaan verschillende regels, genaamd kasjroet, bijvoorbeeld melk en vlees gescheiden 

houden en het verbod op het consumeren van varkensvlees (Diemling & Ray, 2014; 

Regenstein & Regenstein, 1990). De sabbat is de joodse rust- en feestdag die 

vrijdagavond start met een sabbat maaltijd en eindigt op zaterdagavond. Gewoonlijk 

wordt het avondmaal genuttigd met het gezin of de familie. Op de sabbatochtend gaan 

de joden naar de synagoge om te bidden en behouden ze de hele dag rust. Tijdens deze 

dag is het verboden om elektriciteit te gebruiken (i.e. autorijden en telefoon gebruiken) 

en is het verboden om te koken (Posner, 2011).  
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6.2 Marokkaanse identiteit 

Sasha Goldstein, een onderzoekster verbonden aan het Centrum voor 

Religiewetenschappen aan de Universiteit van Leiden beschrijft de beleving van 

‘Moroccaness’ als volgt:  

 

“Identity is fluid and constantly changing. Similarly the way Jews with Moroccan “roots” 

identify with Moroccaness is varied. Firstly, we must distinguish between those who 

associate Moroccaness with how they place themselves within the Jewish World and those 

who associate themselves with Morocco as a nation and culture beyond its Jews. I would 

argue that for the most part Jews associate themselves with Moroccaness related to the 

former. This is generally related to religious customs, and cultural markers such as food 

and celebration of life cycle events. The former includes these cultural ideas but can also 

link to language, geography, and history.” (Goldstein-Sabbah, 2019) 

 

Uit bovenstaande citaat blijkt dat veel joden afkomstig uit Marokko de Marokkaanse 

identiteit linken met de eigen joodse leefwereld en dus ook de joodse identiteit. 

Aangezien er in de literatuur een inhoudelijke omschrijving van de Marokkaans-joodse 

identiteit ontbreekt, volgt in het komend onderdeel een beschrijving van de 

Marokkaans-joodse cultuur om de onderzoeksvraag beter te vatten.   

6.2.1 Marokkaans-joodse cultuur 

Chetrit (2010) concludeert uit zijn studies dat de Marokkaans-joodse cultuur een 

kruising is van zowel de joodse (Sefardische) cultuur als de Arabo-Andalusische cultuur. 

Op vlak van religie (wetten en geloofspraktijken uit de Thora) stemt het overeen met de 

Sefardische cultuur. Op vlak van taal, interactie en bijgeloof overlapt het met de Arabo-

Andalusische cultuur. Zoals in elke cultuur stelt hij vast dat ook de Marokkaans-joodse 

cultuur elementen van de dominante cultuur overneemt (i.e. de Arabische cultuur) en 

deze over de tijd heen verandert naar de eigen joodse gebruiken en gewoontes. Dit komt 

duidelijk naar voren in elementen zoals het Mimouna feest en de Marokkaans-joodse 

keuken.  
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Mimouna 

Een bekende culturele traditie is het Mimouna feest dat jaarlijks wordt gevierd vlak na 

Pesach, het joods Paasfeest. Volgens verschillende bronnen is dit van oorsprong een 

feest dat door joden uit de Maghreb3 wordt gevierd (Sharaby, 2015; Wynchank, 2002). 

Toch is het feest vooral bekend onder de Marokkaanse joden. In Israël werd het rond 

1970 zelfs uitgeroepen tot een officiële feestdag waardoor ook niet-Marokkaanse joden 

het begonnen te vieren. Deze gelegenheid gaat gepaard met de nodige symboliek en 

culinaire tradities (Sharaby, 2015). 

Mimouna staat namelijk symbool voor geluk, vruchtbaarheid, hoop en samenhorigheid 

(Weinberg & Guggenheim, z.d.). Dit feest benadrukt de harmonieuze banden tussen 

moslims en joden. Tijdens dit feest is het een traditie om moufleta te maken (gelijkaardig 

aan de rgayef of msemen bij de Marokkaanse moslims), een lekkernij dat een soort 

kruising is tussen brood en pannenkoek, welke worden gedeeld met de moslimburen. De 

moslimburen delen op hun beurt onder andere honing, fruit, vis, of bloem met de joodse 

buren. Het is een feest waar ook moslimburen worden uitgenodigd mee te vieren. 

Ondanks het van oorsprong eerder een cultureel feest is, brengen Marokkaanse joden 

ook een bezoek aan de synagoge waar ze een speciaal gebed houden en religieuze 

liederen zingen (Sharaby, 2015). 

 

Marokkaans-joodse keuken  

De Marokkaans-joodse keuken is een belangrijk onderdeel van de Marokkaans-joodse 

cultuur. Eten en religie gaan vaak samen en dat is te merken aan de maaltijden die 

tijdens de feestdagen worden klaargemaakt. Een van de bekendste gerechten is 

dafina/skhina, een stamppot die voor sabbat wordt bereid. Het wordt wel enkel 

klaargemaakt onder Marokkaanse joden en niet door moslims. Verder is het gebruikelijk 

om couscous klaar te maken op bepaalde joodse feestdagen (V. Abitbol, z.d.).  

 

Uit het theoretisch kader wordt eerst en vooral onthouden dat de joodse identiteit een 

breed en meerduidig begrip is. Daarbij is het essentieel om te weten dat de 

deelidentiteiten die binnen deze identiteit vallen (etnische, religieuze en culturele 

identiteit) niet strikt zijn gescheiden van elkaar; in de praktijk vloeien ze in elkaar voort. 

 
3 Voornamelijk Marokko, Algerije en Tunesië  
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De joodse identiteit hoeft voor een individu daarbij niet alle drie de aspecten te 

omvatten. Het kan bijvoorbeeld louter etnisch ingevuld worden of etnisch en cultureel of 

etnisch en religieus. 

Ten tweede wordt de Marokkaans-joodse cultuur bepaald door zowel religie 

(jodendom), etniciteit als cultuur (Arabo-Andalusisch). Hieruit kan vastgesteld worden 

dat de Marokkaans-joodse identiteit een complex concept is. Marokkaanse joden kunnen 

zich bijvoorbeeld etnisch joods voelen, maar cultureel eerder Marokkaans of andersom. 

Identiteit is dus nooit een kwestie van zwart of wit, maar grijs. Het is tijds-en 

plaatsgebonden en daardoor voortdurend veranderlijk.  
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7 Methodologie 

7.1 Kwalitatief onderzoek  

 

“Qualitative research is especially useful when the researcher does not know the important 

variables to examine. This type of approach may be needed because the topic is new, the 

subject has never been addressed with a certain sample or group of people, and existing 

theories do not apply with the particular sample or group under study (Morse, 1991, p. 

120). 

Dit citaat omvat de redenen waarom er voor dit onderzoek voor een kwalitatief 

onderzoek werd gekozen. Het onderwerp van Marokkaanse joden in België en 

Nederland is nog niet eerder onderzocht geweest. Hierdoor is er weinig sprake van een 

geschikte theorie om dit onderzoek te staven. De onderzoeksvraag naar de betekenis 

van de Marokkaans-joodse identiteit kan beter op een kwalitatieve manier worden 

onderzocht, omdat deze complexe identiteit, verschillende concepten inhoudt. Volgens 

Lazar, Feng, and Hochheiser (2017, p. 300) heeft kwalitatief onderzoek namelijk als doel 

“om ongestructureerde data in teksten en andere vormen om te zetten in een 

gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste aspecten van de onderzoeksvraag”. 

Daarnaast is een kwalitatieve methode volgens Swaen (2013) geschikt om gedachten, 

betekenissen en ervaringen te onderzoeken en te interpreteren. Methoden zoals 

interviews, hebben namelijk het potentieel om deze complexe informatie weer te geven. 

Tenslotte wordt kwalitatief onderzoek dikwijls in een reële omgeving uitgevoerd 

waardoor de onderzoeker in direct contact staat met de respondenten en daardoor 

omvangrijke en diepe informatie kan verkrijgen (Swaen, 2013).  

 

Een kwantitatief onderzoek zou minder geschikt zijn, omdat bij dit soort onderzoeken 

veel zaken op voorhand worden vastgelegd, waaronder: een representatief aantal 

respondenten, de geschikte variabelen om de relatie te analyseren met de variabele in 

de onderzoeksvraag, gesloten vragen en het gebruik van een statistische analyse 

(Creswell, 2013). Een kwantitatief onderzoek zou complex zijn deze onderzoeksvraag te 

beantwoorden. Het onderwerp vergt immers tijd, diepgang, maar ook vertrouwen bij de 

respondenten. Het zou bijvoorbeeld al moeilijk zijn om een representatief aantal 

respondenten te vinden omdat de Marokkaans-joodse gemeenschappen in België en 
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Nederland miniem of onbestaande zijn. Dit onderzoek vergt ook het gebruik van open 

vragen (eerder dan gesloten vragen), om meer te weten over de respondenten, iets 

nieuws te ontdekken en om diepgang te creëren. Kortom, om deze onderzoeksvraag te 

beantwoorden, is een kwalitatief onderzoek de meest efficiënte manier.  

 

7.2 Diepte-interviews 

 

Een diepte-interview is voor dit onderzoek de geschiktste manier om kwalitatieve data 

te verzamelen. Deze methode is flexibeler en meer exploratief dan andere kwalitatieve 

methodes zoals focusgroepen of dagboekmethode. Hoewel het interview nadelen met 

zich meebrengt, zoals de arbeidsintensiviteit, de gevraagde inspanning en concentratie 

tijdens interviews, wegen die niet op tegen de nuttige en omvangrijke informatie die 

diepte-interviews verschaffen (Lazar et al., 2017). 

Een focusgroep stelt interactie tussen de respondenten centraal. Dat is echter niet het 

doel van dit onderzoek. Daarnaast zou een focusgesprek niet dezelfde informatie 

opleveren als een diepte-interview omdat het spreken in een groep de respondent 

minder vrijheid geeft. Ten slotte kan spreken over identiteit en andere gerelateerde 

onderwerpen gevoelig liggen omdat dit persoonlijke informatie omvat die de 

deelnemers mogelijk niet met andere respondenten willen delen (Lazar et al., 2017).  

7.2.1 Semigestructureerd interview 

Aangezien het verzamelen van rijke data en relevante informatie belangrijk is voor dit 

soort onderzoek, werd er gekozen voor semigestructureerde diepte-interviews.  

Een semigestructureerd diepte-interview heeft in vergelijking met een gestructureerde 

diepte-interview volgende voordelen: meer ruimte en vrijheid in de vraagstelling (door 

het gebruik van open vragen) en de kans dieper in te gaan op de antwoorden van de 

respondenten (Lazar et al., 2017). Verder kan de interviewer de vraag herformuleren of 

anders stellen als blijkt dat de respondent niet antwoordt op de vraag. Ook voor de 

geïnterviewde heeft een semigestructureerd diepte-interview voordelen. De 

respondenten krijgen namelijk voldoende tijd om uitgebreid te antwoorden, om zich op 

hun gemak te voelen en zo zichzelf meer bloot te stellen.  
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Een moeilijkheid voor de interviewer is de balans te vinden tussen het geven van de 

vrijheid en ruimte aan de respondent om zijn/haar verhaal te doen, maar tegelijkertijd 

te vermijden dat de respondent te veel zou uitweiden over zaken die voor het interview 

minder relevant zijn. De beslissing om de persoon verder te laten spreken of om in te 

grijpen, vraagt de nodige skills en ervaring. Verder valt een semigestructureerd 

interview moeilijker te analyseren dan een gestructureerd interview. Juist doordat er 

minder structuur is en vragen niet in dezelfde volgorde worden gesteld, heeft de 

onderzoeker meer tijd nodig om de zaken te interpreteren en om linken en verbanden te 

leggen tussen de verschillende respondenten (Lazar et al., 2017). 

7.3 Rekrutering respondenten 

 

Vanaf het begin was het al duidelijk dat het rekruteren van respondenten een uitdaging 

ging zijn voor het onderzoek, aangezien (zoals eerder vermeld) de Marokkaans-joodse 

gemeenschappen in België en Nederland gering zijn. De extra moeilijkheid was de 

internationale dimensie waarbij er zowel in België als Nederland gezocht moest worden 

naar respondenten. De methode die voor de rekrutering werd gebruikt, is de 

sneeuwbalmethode. Hierbij is men sterk afhankelijk van het eigen sociale netwerk 

(Biernacki & Waldorf, 1981). De sneeuwbalmethode is een niet-toevallige manier om 

personen/groepen te vinden die omwille van verschillende redenen (bv: 

representatieve, gevoelige, illegale of immorele) moeilijk te vinden zijn (bijvoorbeeld 

getuigen van Jehova, drugsverslaafden, vluchtelingen, criminelen). De Marokkaans-

joodse gemeenschap is in België een minderheid binnen een minderheid en in 

Nederland zelfs onbestaande als omlijnde groep. De joodse gemeenschap is bovendien 

voor een niet-joodse persoon moeilijk te betreden. De sneeuwbal methode was dus de 

meest evidente manier om de respondenten op te sporen.  

Het voordeel is dat deze methode handig is om een moeilijk te vinden populatie te 

vinden (Mortelmans, 2007). Het nadeel van deze methode is dat de onderzoeker 

afhankelijk is van anderen; de onderzoeker komt in contact met potentiële 

respondenten door zijn/haar contacten of andere respondenten (Mortelmans, 2007). 

Bovendien is deze methode niet representatief door het kleine aantal respondenten, 

maar volgens Faugier and Sargeant (1997) zorgt dit wel voor een beter begrip van het 

sociaal proces.  
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7.4 Respondenten  

 

Het onderzoek bestaat uit zeven respondenten, vijf mannen en twee vrouwen, vijf uit 

België en twee uit Nederland. Strikt genomen zijn alle respondenten van de eerste 

generatie, want alle respondenten zijn geboren buiten België en Nederland en hebben 

tenminste één ouder die in het buitenland is geboren (CBS, z.d.). De tweede generatie 

verwijst doorgaans naar personen die zijn geboren in België of Nederland en van wie 

één van de ouders in het buitenland is geboren. Allen hebben ouders die geboren zijn in 

Marokko. Slechts één respondent heeft een Marokkaanse vader, maar een Algerijnse 

moeder die in Algerije is geboren. De oudere respondenten hebben een leeftijd tussen 

51 jaar en 68 jaar en de jongere respondenten tussen 36 jaar en 40 jaar. 

De meesten zijn in het bezit van een universitair diploma en werken momenteel. De 

twee vrouwelijke respondenten werken momenteel niet, maar hebben voorheen wel 

gewerkt. Nu hebben zij er bewust voor gekozen de opvoeding van hun kinderen op zich 

te nemen en niet te werken.  

De meeste respondenten bezitten twee of meer nationaliteiten. Twee respondenten 

hebben de Nederlandse nationaliteit, drie respondenten bezitten de Belgische 

nationaliteit, drie de Marokkaanse, vier de Israëlische en twee de Franse nationaliteit.  

 

7.5 Procedure interviews 

 

Met de meeste respondenten werd een persoonlijke kennismaking enkele maanden van 

tevoren gepland. Met de overige vond een telefonisch gesprek plaats. Het effectief 

vastleggen van de interviews begon in mei. De interviews zouden gepland worden in de 

maanden augustus en september. Er werd toen telefonisch contact opgenomen met alle 

respondenten waarbij meer informatie werd gegeven over het verloop van interview, de 

privacy van de verzamelde data en dat de interviews met een audio-recorder zouden 

opgenomen worden. Er werd hen toen ook uitdrukkelijk gevraagd of ze daar akkoord 

mee gingen. Alle respondenten gingen akkoord.  

Eén week voor het interview plaatsvond, kregen de respondenten een sms-bericht 

toegestuurd van de onderzoeker ter herinnering van het interview. In totaal werden er 

zeven interviews afgenomen tussen 27 augustus 2018 en 9 september 2018. De locatie 
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van de interviews verliepen telkens in samenspraak met de respondenten, vaak op 

openbare plekken, maar ook op werkplekken of bij de respondent thuis.  

De duur van de interviews varieerde van respondent tot respondent, maar de 

gemiddelde duur was twee uur. Het kortste interview duurde 1 uur 27 minuten, het 

langste duurde 2 uur 29 minuten. Enkele uren na elk interview, schreef ik mijn 

bevindingen neer over zaken die zich vooraf, tijdens en na het interview hadden 

afgespeeld. Op die manier is het interview beter in context te plaatsen. 

De meeste diepte-interviews verliepen in het Engels. Eén verliep in het Nederlands en 

één in een mix van Engels, Frans en Arabisch. Het Engels is zowel voor de onderzoeker 

als voor de respondenten niet de moedertaal of de taal waarin ze zich het beste kunnen 

uitdrukken. Tijdens één interview heeft dit soms voor moeilijkheden gezorgd. De 

betreffende respondent spreekt vloeiend Hebreeuws en Frans, maar kon zich tijdens het 

interview niet volledig uitdrukken noch in het Engels, noch in het Arabisch. Het 

gebeurde dat de respondent de interviewer niet begreep of andersom, met het gevolg 

dat er soms wat miscommunicatie was en de vraag herhaald moest worden.  

Afhankelijk van hoe spraakzaam de respondent was, ging elk interview een bepaalde 

richting uit en werd er dieper ingegaan op een bepaald aspect. Sommige respondenten 

spraken bijvoorbeeld graag uitgebreid over een bepaald cultureel Marokkaans-joods 

aspect, terwijl anderen dan weer liever anekdoten vertelden.  

 

7.6 Formulieren  

 

Conform de ethische richtlijnen van de masterthesis stelde ik drie formulieren op, zowel 

in het Nederlands als Engels: een inlichtingenformulier, een toestemmingsformulier en 

een drop-off. Deze formulieren werden bij aanvang van de interviews ingevuld door de 

respondenten. 

 

Inlichtingenformulier 

Het inlichtingenformulier (zie   Bijlage 2) is voor de respondent zelf. Hierin staat alle 

informatie omtrent het onderzoek (onderwerp, doel, de interviews). Verder wordt ook 

de privacy van de respondenten gewaarborgd. Hierbij wordt aangegeven dat alle 

verzamelde informatie slechts zal gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden en niet 
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zal worden verspreid. Enkel de onderzoeker en de promotor hebben toegang tot deze 

informatie. Er wordt tevens aangegeven dat de respondent op elk moment zijn/haar 

deelname kan stopzetten. Tenslotte hebben de respondenten het recht om de resultaten 

na onderzoek in te kijken. Op het inlichtingenformulier staan ook de contactgegevens 

van de onderzoeker en de promotor in het geval dat de respondenten contact willen 

opnemen. 

 

Toestemmingsformulier 

Het toestemmingsformulier (zie   Bijlage 3) is voor de onderzoeker. Hierin wordt 

gevraagd of de respondent bereid is deel te nemen aan het onderzoek en ingelicht is 

over het onderzoek en of hij/zij akkoord is met de audio-opname tijdens het interview. 

Hierbij worden ook de handtekeningen gevraagd van zowel de respondent als de 

onderzoeker. 

 

Drop-off 

De drop-off (zie   Bijlage 4) dient voor de onderzoeker. Hierin worden basisgegevens van 

de respondent gevraagd zoals naam, leeftijd, gender en beroep. Maar ook meer 

specifieke informatie zoals welke leeftijd, hoeveel talen ze spreken, plaats van afkomst 

in Marokko en welke nationaliteiten ze hebben. Het ingevulde formulier wordt dan door 

de onderzoeker voor de start van het interview bekeken om wat achtergrondinformatie 

te hebben over de respondent. 

7.7 Toelichting interviewleidraad  

 

Zoals reeds besproken werd er geopteerd voor een semigestructureerd interview met 

gebruik van een topiclijst (zie   Bijlage 1). De structuur van de topiclijst is gebaseerd op 

het boek van Mortelmans (2007) over kwalitatieve onderzoeksmethoden. De inhoud 

van de topiclijst is gebaseerd op gelezen literatuur over Marokkaanse joden. Dit heeft 

mij ertoe geleid om voor deze acht sleutelwoorden te kiezen:  zelfbeschrijving, 

opvoeding, afkomst, migratieverhaal, identiteit, het Marokkaanse, Marokko en religie. 

Op basis van deze sleutelwoorden stelde ik een topiclijst op met hoofd - en deelvragen 

(zie 11.1). Deze topiclijst zou dienen als leidraad. De mogelijkheid bestond om vragen 
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aan te passen of toe te voegen. Aangezien enkele interviews in het Engels zouden 

verlopen, vertaalde ik de topiclijst ook naar het Engels.  

 

De interviews begonnen met een luchtig introductiepraatje waarna de eerder vermelde 

formulieren werden ingevuld. Het interview bestond in feite uit drie delen: De eerste 

vraag van het interview was telkens om de respondent zich algemeen te laten 

beschrijven. Nadien werd er dieper ingegaan op de materie die de onderzoeksvraag 

beantwoordt (afkomst, migratieverhaal, identiteit, religie, opvoeding). Het interview 

eindigde uiteindelijk met de vraag of ze nog opmerkingen hadden of iets kwijt wilden 

over het onderwerp.  

7.8 Data-analyse  

7.8.1 Transcriberen  

De interviews werden getranscribeerd conform de Verbatim regels (Mortelmans, 2007). 

Een aantal interviews werden door de onderzoeker handmatig getranscribeerd en een 

aantal via het internetprogramma Sonix. Dit programma transcribeerde de interviews 

letterlijk, maar voor de zekerheid werden deze nadien nogmaals gecontroleerd door de 

onderzoeker. Aangezien het transcriberen van interviews tijdsintensief is, werd de hulp 

ingeroepen van twee persoonlijke contacten die een aantal interviews hebben 

uitgeschreven. Deze werden achteraf telkens door de onderzoeker gecontroleerd. 

7.8.2 Coderen  

De volgende stap in de analyse van de verzamelde data was het coderen. Dit werd 

gedaan door gebruik te maken van het softwareprogramma Nvivo. Dit is een programma 

dat aangeboden wordt op het digitaal onderwijsplatform van de universiteit 

(Blackboard) en erg eenvoudig en duidelijk is om de uitgeschreven interviews om te 

zetten in codes. De codes waren gebaseerd op de sleutelwoorden in de topiclijst. Er 

werd gestart start met ongeveer acht codes (zie 7.2.1), maar bij het herlezen van de 

interviews viel het op dat er meer codes gebruikt moesten worden om patronen te 

herkennen, dus werd elke basiscode onderverdeeld in nieuwe codes. Zo werden het 

grosso modo 60 codes. Anekdotes, familiegeschiedenis en zelfbeschrijving waren de 

grootste codes. Om het overzicht te bewaren werden alle codes opgeschreven, 
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gecontroleerd en werden gelijkaardige codes verwijderd. Per respondent werd er een 

lijst gemaakt met de voornaamste codes. Dit resulteerde uiteindelijk in een verdeling 

van de Marokkaanse - en joodse identiteit en de Marokkaans-joodse cultuur waarbij 

patronen in de identiteitsbeleving werden herkend. 

Het programma is daarbij ook handig om memo’s aan te maken waarbij bevindingen 

vooraf of na het interview worden geïnternaliseerd. De bevindingen die na elk interview 

werden neergeschreven, staan ook in dit programma. Het coderen heeft in totaal een 

drietal weken in beslag genomen.  
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8 Resultaten en discussie 

 

Uit de literatuursectie blijkt dat de Marokkaans-joodse identiteit een recent, maar 

complex begrip is dat beïnvloed wordt door verschillende elementen. Op basis van 

zeven diepte-interviews wordt getracht in dit onderdeel een antwoord te bieden op de 

onderzoeksvraag ‘Wat betekent de Marokkaans-joodse identiteit voor Marokkaanse joden 

uit België en Nederland?’. 

Eerst wordt de beleving van de joodse en Marokkaanse identiteit geïnterpreteerd. 

Vervolgens worden de traditionele en religieuze joodse identiteit verklaard. Ten slotte 

wordt dit onderdeel afgerond met een interpretatie over de invloed van Israël en België 

en Nederland op de identiteitsbeleving. 

 

8.1 Joodse, Marokkaanse of Marokkaans-joodse identiteit 

 

In het theoretische kader werd er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

soorten identiteiten, waaronder de joodse en Marokkaanse identiteit. Uit de gesprekken 

blijkt dit onderscheid er ook te zijn. Er is geen sprake van een Marokkaans-joodse 

identiteit, maar van een Marokkaanse én joodse identiteit apart: 

 

M: What can I say about my Moroccan roots (thinks). I know that jews in Morocco, 

we had respect for Morocco, we had like two identities. We had the Moroccan identity 

and the Jewish identity.  

 

Alle respondenten identificeren zich in de eerste plaats als joods. Een aantal onder hen 

benadrukken dat dat is omdat ze joods geboren zijn. We zagen in de literatuur dat 

Naumburg (2007) hiernaar verwijst als ‘Joods etnische identiteit’. Alle respondenten 

blijken ook een joodse moeder te hebben, waaruit kan worden afgeleid dat er geen 

twijfel bestaat of ze joods zijn. 

 

Bij de Marokkaanse identiteit ligt dat anders. Een aantal respondenten geven aan zich 

wel Marokkaans te voelen, een aantal niet en een aantal hebben daar geen uitgesproken 

mening over, maar in tegenstelling tot de joodse identiteit kan uit de interviews worden 
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vastgesteld dat het geen identiteit is die ze sterk uitdragen. De oudere respondenten 

verwijzen bijvoorbeeld vaak naar het verleden, naar Marokko als geboorteland en 

jeugdsentiment. Ze beschrijven de beleving van hun Marokkaanse identiteit vanuit een 

nostalgisch perspectief. Ze verwijzen daarbij naar momenten die hen zijn bijgebleven, 

waaronder de goede relaties met de moslimburen en het overlijden van koning 

Mohammed V in 1961. Ze vertellen over de typische gerechten (bv. couscous) en het 

belang van eten. Dit werd in de literatuursectie ook al bevestigd in het onderzoek van 

Hissong (2015) naar de joodse identiteit van Marokkaanse joden tijdens het Franse 

protectoraat. Zij concludeert dat eigen ervaringen een sterke invloed hebben op de 

beleving van de Marokkaanse identiteit. Wanneer de oudere respondenten verwijzen 

naar Marokkaanse elementen vandaag de dag, wordt vaak de opmerking gemaakt dat ze 

het fijn vinden om de Marokkaanse taal te spreken met Marokkaanse moslims (bv. op de 

markt of tijdens vakanties in Marokko). Wat echter opvalt is dat bij de oudere 

respondenten de Marokkaanse identiteit niet de dominante identiteit is en vaak wordt 

gezien als één van de meerdere identiteiten die zij aannemen. Eén van deze 

respondenten bevestigt dit ook: 

 

I: So I describe myself as a mix of different influences. From Morocco, from Israel, 

from France from Belgium. I really feel like I have different tools in my toolbox and 

depending on the situation I know that I can take the appropriate tool. When I go to 

the market here in la gare du midi, every Sunday there is a market. Most of the 

merchants are Moroccan. I speak with them in Arabic. I speak with them like I would 

speak with someone in Morocco. It’s the same.  

 

Een aantal van de jongere respondenten zeggen zich ook Marokkaans te voelen. 

Wanneer zij spreken over de Marokkaanse identiteit valt het op dat ook deze 

leeftijdsgroep teruggrijpt naar het verleden. Niet via persoonlijke ervaringen, maar wel 

via de verhalen die ze van hun ouders meekregen. Een aantal van hen hebben Marokko 

nog nooit gezien en spreken de Marokkaanse taal niet. Zij kennen Marokko dus 

voornamelijk indirect door verhalen en bepaalde culturele elementen die zij van hun 

ouders hebben meekregen, bijvoorbeeld het eten en tradities zoals het Mimouna- en 

hennafeest. Alle jongere vrouwelijke respondenten zijn het erover eens dat hun 

Marokkaanse identiteitsbeleving versterkt wordt door het hebben van kinderen. Deze 
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respondenten voelen daardoor de nood om hun Marokkaanse afkomst mee te geven aan 

hun kinderen.  

Een andere jongere respondent associeert zich niet met de Marokkaanse identiteit. Hij 

begrijpt de cultuur en kan zich makkelijk aanpassen, maar het is geen identiteit die hij 

cultiveert. Hij geeft wel aan dat wanneer zijn kinderen groter zijn en meer willen weten 

over hun Marokkaanse afkomst, hij hiervoor openstaat. Dit is een indicatie dat hij zijn 

Marokkaanse afkomst erkent. 

Bij de respondenten die geen uitgesproken mening hadden over de Marokkaanse 

identiteit wordt vastgesteld dat het één van de meerdere identiteiten is die ze 

sporadisch kunnen uitdragen, bijvoorbeeld als ze naar Marokko gaan of in contact 

komen met Marokkaanse moslims. Desalniettemin is het ook voor hen geen identiteit 

die ze dagelijks uiten.  

 

Hieruit wordt vastgesteld dat de respondenten zich in de eerste plaats joods voelen, dit 

is ook de belangrijkste identiteit die zij cultiveren. De Marokkaanse identiteit heeft 

eerder een nostalgische betekenis, verwijzend naar het eigen verleden of dat van de 

ouders, maar het is geen identiteit die dagelijks wordt gecultiveerd; deze wordt eerder 

sporadisch uitgedragen in bepaalde situaties. De joodse en Marokkaanse identiteit 

worden als twee aparte identiteiten gepercipeerd; er is geen sprake van een 

Marokkaans-joodse identiteit.  

 

8.2 Traditioneel of religieus joods 

 

Het theoretisch kader wees al uit dat de joodse identiteit een veelzijdig concept is dat 

bestaat uit een etnisch, cultureel en religieus component (Altman et al., 2010; 

Naumburg, 2007). Uit de interviews kan worden geconstateerd dat de respondenten het 

jodendom als iets cultureel beschouwen in hun leven, a way of life, eerder dan als religie. 

Op één respondent na voelen de respondenten zich traditioneel joods in plaats van 

religieus joods. Onderstaande respondent vertelt hieronder waarom hij zich traditioneel 

joods voelt:  
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I: So I feel like, I still feel Jewish although I don't respect shabbat and eat everything. I 

still feel linked to the history, to the values maybe of these people, to the country to 

Israel. So voilà, it's a feeling in fact, it's an inner feeling ‘do I feel jewish or do I feel 

something else’. 

 

Tijdens de gesprekken werd er naar verscheidene zaken verwezen waaruit blijkt dat zij 

zich traditioneel joods voelen. Zowel religieuze als culturele praktijken kwamen aan 

bod, waaronder het koosjer eten, de viering van sabbat en de feestdagen, geloven in god, 

de opvoeding van kinderen, onderwijs en engagement voor de joodse gemeenschap. 

Deze zaken werden ook al aangegeven door Naumburg (2007) in het theoretisch kader 

(zie 6.1.2). 

 

Religieuze praktijken  

 

Koosjer eten  

Alle respondenten vertellen dat ze vroeger thuis opgroeiden met het behoud van 

koosjer, het ene gezin al wat strikter dan de ander. Uit de gesprekken blijkt dat slechts 

enkele respondenten nog steeds volledig koosjer behouden. De meerderheid, die 

zichzelf eveneens traditioneel joods noemen, houdt zich sporadisch of niet meer aan het 

behoud van koosjer. De respondenten die aangaven ermee te zijn gestopt, geven hier 

praktische redenen aan: 

 

H: It's not easy eating kosher in Brussels, they have only one kosher restaurant they 

opened it last year. And so I just left it when we arrived here, I used to eat kosher up 

until I moved to Israel. Then all of the nice restaurants are not kosher in Tel Aviv, so I 

just gave it up. And I didn't feel as I needed also. … And so I moved here I was less 

religious. And so I kept kosher here for one year and then after I stopped with the 

meat. I couldn't eat this very very salty and unfresh meat. It was not healthy for my 

kids. So I stopped. 

 

Uit bovenstaande citaat kan worden afgeleid dat voor de respondent het behoud van 

koosjer iets is voor religieuze joden. Aangezien de respondent zichzelf beschouwt als 

minder religieus, ziet zij het nut er niet van in om koosjer te behouden.  



 34 

Sabbat 

Dezelfde tendens lijkt zich voor te doen bij het uitoefenen van de sabbat: Een aantal 

houden zich hier aan, anderen dan weer sporadisch of niet. De religieus joodse 

respondent die ook koosjer behoudt, is de enige van alle respondenten die de sabbat 

wekelijks viert en de bijhorende wetten respecteert. Hieruit kan afgeleid worden dat 

ook sabbat eerder als een religieuze dan wel een traditionele praktijk wordt 

geïnterpreteerd door de respondenten.   

 

Joodse feestdagen  

In vergelijking met de twee voorgaande religieuze praktijken stelt zich hier een 

tegenovergestelde tendens voor. De respondenten vieren wel de joodse feestdagen 

(zoals Pesach, het joods Paasfeest, Jom Kipoer, de Grote Verzoendag, Rosj Hasjana, het 

joods Nieuwjaar en Sjavoeot, het wekenfeest). Er worden culturele redenen aangegeven 

waarom deze gevierd worden, zoals de boodschap, het samenhorigheidsgevoel, familie 

en het eten. Ze geven daarbij geen religieuze redenen aan. Hieruit kan worden afgeleid 

dat ook de joodse feestdagen geen religieuze, maar louter een culturele en traditionele 

betekenis hebben voor de respondenten. 

 

Geloven in god 

In het theoretisch kader sprak Naumburg (2007) al over het feit dat joden elk een eigen 

interpretatie hebben van god. Dat bleek voor de respondenten uit dit onderzoek niet 

anders te zijn. De vraag of ze geloven in een god resulteerde in vage en abstracte 

antwoorden, gaande van te denken dat er iets zou bestaan dat groter is dan ons, tot het 

geloven in inspiratie eerder dan een god: 

 

Y: Euhm I believe in inspiration, I can see that some human beings can be inspired by 

you know, I see that in music. I think human beings are capable to do absolutely 

amazing things and there is something in them which is very deep. Euhm you can call 

it God or part of God, I don’t know what it is, but I know humans are not just made 

from carbon (laughs). 

 

Hieruit kan worden afgeleid dat het niet meteen iets is waar zij mee bezig zijn. De enige 

respondent die met overtuiging zei te geloven in god was de religieuze respondent:  
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M: I believe, I believe I don’t know how is the God, you know. You have some 

questions, you can never see, never understand everything. Because sometimes you 

see the hand of God in some… you know you can’t see God, you have to believe in God. 

I don’t know, of course I believe in God. If not I’m not doing everything. I dont want to 

make the religion if I dont believe in God hé.  

 

In het theoretisch kader spraken we al over joodse spiritualiteit die gebaseerd is op de 

culturele in plaats van de religieuze elementen van het jodendom. Dit brengt ons bij het 

onderscheid dat Gitelman (1998) maakt tussen gelovige en niet-gelovige joden. Je kan je 

jezelf jood noemen en voelen, zonder effectief te geloven of de religie te praktiseren 

(Joods etnische identiteit). De respondenten in deze studie houden zich ook minder 

bezig met de religieuze praktijken of zijn daar minder strikt in. Deze recente tendens is 

volgens Gitelman (1998) te verklaren door de invloed van secularisatie op religie (als 

gevolg van onder andere het zionisme), waardoor joden zich niet verplicht zouden 

voelen religieus te zijn. Dit wordt bevestigd in onderstaande citaat van een respondent 

die in Israël heeft gewoond:  

 

H: Because being living in Israel you don't feel that you need to be religious … I didn't 

need to be as religious, because being religious in France means keeping my heritage. 

Whereas when you are in Israel, you are just another Jew (laughs) in the country 

with jews. So you don't feel like you need to do as much. It's very freeing. And so I 

moved here I was less religious. 

 

Niettemin kunnen daar geen harde besluiten uit getrokken worden vermits tijdens de 

interviews niet dieper is ingegaan op de geloofskwestie. Wel kan worden aangenomen 

dat het geloven in god geen al te belangrijk punt is voor de respondenten (op de 

religieuze respondent na) om zich effectief joods te voelen.   
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Culturele praktijken  

 

Opvoeding kinderen 

Alle respondenten vinden het belangrijk om de eigen kinderen in eerste instantie joods 

op te voeden en bewust te maken van hun joodse identiteit. Een van de aangehaalde 

redenen is het overbrengen van kennis en geschiedenis en hun niet onwetend te laten. 

Het joods opvoeden van de eigen kinderen is voor enkelen zodanig belangrijk dat zij 

vinden als ouder gefaald te hebben als hun kinderen er later voor kiezen niet meer joods 

te zijn:  

 

Y: If they want to make a choice, they make a choice, but they don’t make a choice out 

of ignorance. I want them to make a choice from knowledge. So they are exposed and 

I mean if they want to completely abandon Judaism..and deny it or to remove 

anything related to Judaism in their life, it would make me feel very very sad. Very 

very sad, cause I would see it as a loss of culture and I think it’s a very, Judaism, 

depending on what you do with it, gives you a good structure to guide you. 

 

L: If they would become absolutely secular or ultra ultra-orthodox, I would see it as a 

failure. Like, you're not brought up this way. 

 

In tegenstelling tot de joodse opvoeding is er nauwelijks sprake van een Marokkaans-

joodse opvoeding. De overdracht beperkt zich tot enkele Marokkaans-joodse culturele 

elementen zoals tolerantie en respect, naar de synagoge gaan met de kinderen of 

culturele elementen zoals de Marokkaans-joodse keuken, een aantal Arabische 

woorden/gezegdes. Een aantal respondenten zijn ook bereid om later met hun kinderen 

op reis te gaan naar Marokko. Hieruit blijkt dat de Marokkaans-joodse overdracht 

minder essentieel en belangrijk is dan de joodse opvoeding. De opvoeding van kinderen 

geeft immers een goede weerspiegeling van welke identiteit de respondenten het 

belangrijkste vinden en dat is hier duidelijk de joodse identiteit.  

 

Onderwijs 

Aangezien de kinderen van de oudere respondenten niet meer op de schoolbanken 

zitten, vertellen vooral de jongere respondenten over hun kinderen die naar een joodse 
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school gaan om zo de joodse cultuur en identiteit over te brengen en het 

gemeenschapsgevoel te stimuleren. Dit ligt in lijn met de joodse opvoeding die ze hun 

kinderen geven: 

 

H: it was very very important for me that my kids go to a Jewish school. Because I 

said, okay, I'm leaving everything behind me in Israel. There is no way I'm just going 

to put my kids in a regular regular school and that, you know, have anything Jewish 

in my life anymore. I felt very scared of that and then after, now they are in Jewish 

school. 

 

Betrokkenheid joodse gemeenschap  

Uit de interviews blijkt hoe een aantal respondenten zich engageren voor de joodse 

gemeenschap in de eigen woonplaats. Het zijn voornamelijk de mannelijke 

respondenten die zich inzetten door bepaalde joods-culturele organisaties op te richten. 

De vrouwelijke respondenten proberen ook contact te behouden met de joodse 

gemeenschap in de buurt.  Zo is er één van hen verhuisd van Rotterdam naar Antwerpen 

omwille van de joodse gemeenschap in de stad: 

 

L: “We moved, both my husband and I, because in Antwerp there is a Jewish school, a very 

very good one. So we moved for the community.” 

 

Een andere respondent zou graag meer betrokken zijn binnen de joodse gemeenschap 

van haar buurt door naar de synagoge te gaan met haar kinderen, maar doet dat niet 

omdat haar partner angstig is dat hen iets zou overkomen door al de terreur vandaag de 

dag. Hieruit kan worden afgeleid dat de joodse gemeenschap voor de respondenten 

voornamelijk vanuit culturele beweegredenen belangrijk is. Dit is te merken aan de 

joods-culturele organisaties die een aantal respondenten hebben oprichten.  

 

Uit dit onderdeel wordt onthouden dat de respondenten eerder traditioneel dan 

religieus joods zijn en dat voornamelijk culturele praktijken worden onderhouden 

eerder dan de religieuze praktijken. Dit werd in de literatuursectie ook al bevestigd door 

het onderzoek van Tessler (2009) waarin wordt geconstateerd dat de Marokkaanse 

joden om traditionele redenen praktiserend zijn in plaats van om religieuze redenen. 
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8.3 Invloed van België of Nederland 

 

Tijdens de interviews wordt er niet uitgeweid over de mogelijke invloed van de huidige 

woonplaats op de betekenis van de Marokkaans-joodse identiteit. Desalniettemin zijn  er 

interessante zaken aan het licht gekomen. Wat vooral de aandacht trekt is het verschil 

tussen mannen en vrouwen op vlak van de Marokkaanse identiteitsbeleving. Het zijn 

enkel de vrouwelijke respondenten die aangeven meer verbondenheid te voelen met 

hun Marokkaanse identiteit sinds ze in België wonen. Naar eigen zeggen beseften ze pas 

hoe Marokkaans ze eigenlijk zijn pas toen ze hier naartoe migreerden. Dit zal wellicht te 

maken hebben met het feit dat zij hier allebei niet werken (en dus weinig of niet worden 

blootgesteld aan de Belgische cultuur) en ver weg zijn van hun familie die in het 

buitenland wonen en daardoor de drang voelen om vast te houden aan hun afkomst. Met 

de Belgische of Nederlandse identiteit voelen zij zich dan ook vaag tot niet verbonden.   

 

8.4 Invloed van ‘het Beloofde land’ 

 

Alle respondenten hebben een connectie met Israël. Ofwel door aliyah, studies, 

legerplicht, familie en/of vakantieoord. Uit een aantal interviews blijkt dat het wonen in 

Israël een invloed heeft op de Marokkaanse identiteitsbeleving van een aantal 

respondenten. De vrouwelijke respondenten vertellen allebei zich minder Marokkaans 

te hebben gevoeld in Israël omdat daar zo goed als iedereen joods is en daardoor hun 

joodse identiteit dominanter is: 

 

H: So yeah I didn't feel different or special at all when I was there. In Israel it was like 

I was French .. I wasn't so much Moroccan I was a little bit Moroccan, I wasn't, I was 

French. Doing Aliyah like go living in Israel euh when people ask you where are you 

from. You have your French accent, you're French. Doesn't matter where you come 

from. it's French. So I wouldn't feel as Moroccan in Israel, maybe…When you are in 

Israel, you are just another Jew (laughs) in the country with jews.  

 

Eén respondent veranderde zelfs zijn Marokkaanse familienaam naar een Israëlische 

familienaam toen hij in Israël leefde. Kortom, voor een aantal respondenten blijkt wonen 
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in Israël dus een tegenovergesteld effect te hebben op de Marokkaanse 

identiteitsbeleving. Dit komt ook overeen met wat Gitelman (1998) en Ben-Porat (2011) 

stellen in hun onderzoek, namelijk dat in Israël de etnische identiteit wordt 

aangewakkerd en de culturele identiteit (bijvoorbeeld de Marokkaanse identiteit) naar 

de achtergrond schuift om het nationalisme in het land te versterken.   
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9  Conclusie 

 

In dit onderzoek werd getracht de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden ‘Wat 

betekent de Marokkaans-joodse identiteit voor Marokkaanse joden uit België en 

Nederland?’ Op basis van bestaande literatuur en het uitvoeren van diepte-interviews 

zijn een aantal waardevolle bevindingen voortgekomen: 

 

Eerst en vooral blijkt uit dit onderzoek geen sprake te zijn van een Marokkaans-joodse 

identiteit, maar van een Marokkaanse en joodse identiteit als twee individuele 

concepten. De respondenten voelen zich wel verwant met de Marokkaanse identiteit, 

maar het heeft voor hen eerder een nostalgische betekenis. De oudere respondenten 

associëren deze identiteit met hun persoonlijke ervaringen en jeugdsentiment en de 

jongere respondenten met de verhalen van eigen ouders (die in Marokko leefden). De 

oudere respondenten hebben sterkere herinneringen aan Marokko dan de jongere 

respondenten, omdat zij er geboren en opgegroeid zijn en daardoor persoonlijke 

ervaringen hebben opgebouwd met het land en de cultuur. Dit ontbreekt echter bij de 

jongere respondenten waardoor de kennis en de cultuur voornamelijk gebaseerd zijn op 

de verhalen van hun ouders. Toch blijkt uit dit onderzoek niet duidelijk of de 

Marokkaanse identiteit daardoor sterker is bij de oudere dan wel bij de jongere 

respondenten. Wel kan worden vastgesteld dat voor beide de Marokkaanse identiteit 

niet dagelijks, maar sporadisch wordt uitgedragen in bepaalde situaties (conversaties 

met Marokkaanse moslims, reizen naar Marokko) of op feestelijke gelegenheden (zoals 

het Mimouna- en hennafeest). Volgens de jongere respondenten hebben kinderen een 

versterkend effect op deze identiteit.  

 

Verder kan worden geconstateerd dat de joodse identiteit voor de respondenten de 

meest dominante en gecultiveerde identiteit is. De joodse cultuur is een kompas in het 

leven van de respondenten. De culturele praktijken worden nageleefd, maar de 

religieuze praktijken minder (bv. het behoud van koosjer, sabbat vieren, naar de 

synagoge gaan). Indien wel is dat vanuit een culturele eerder dan vanuit een religieuze 

beweegreden. Om die reden kan worden vastgesteld dat de respondenten eerder 

traditioneel of cultureel joods zijn.  



 41 

Ten slotte blijkt uit de resultaten dat de woonplaats een invloed heeft op de betekenis 

van de Marokkaanse identiteit. In België bijvoorbeeld voelen de jonge vrouwelijke 

respondenten een versterking van de Marokkaanse identiteit, wellicht komt dit doordat 

zij minder geïntegreerd zijn in de maatschappij. In Israël betekende de Marokkaanse 

identiteit weinig in vergelijking met de joodse identiteit. Een aantal respondenten 

ervoeren daar een verzwakking van de Marokkaanse identiteit. Om die reden kan 

worden vastgesteld dat de beleving van de Marokkaanse identiteit afhankelijk is van 

plaats tot plaats.  

 

9.1 Beperkingen  

 

Hoewel er werd toegekeken om de beperkingen in dit onderzoek zo veel mogelijk te 

reduceren, zijn er desondanks toch een aantal tekortkomingen. Betreffende de methode 

werd er voor de rekrutering van respondenten gebruik gemaakt van de sneeuwbal 

methode. In feite is dit een efficiënte manier om op zoek te gaan naar kleine en moeilijk 

te bereiken gemeenschappen zoals Marokkaanse joden. Een minpunt is echter dat je 

daardoor gebonden bent aan een beperkt aantal personen die jou op hun beurt in 

contact brengen met de respondenten. Als onderzoeker wordt je keuze dus gelimiteerd. 

Met als gevolg dat het aantal respondenten vrij klein is, de meeste respondenten in 

België wonen, er meer mannelijke dan vrouwelijke respondenten zijn en een aantal op 

familiaal vlak verwant zijn. Bij aanvang van het onderzoek werd echter wel gestreefd 

naar een groter aantal respondenten en meer diversiteit tussen de respondenten. 

 

De interviewleidraad van dit onderzoek kan ook verder op punt worden gesteld. Het viel 

tijdens de analyse bijvoorbeeld op dat bepaalde onderwerpen uitvoeriger besproken 

konden worden om meer interessante zaken te weten komen en eventueel te linken met 

de Marokkaans-joodse identiteit. Vragen over bijvoorbeeld de invloed van de partners 

en de ouders in de eigen identiteitsbeleving vandaag de dag. Ten slotte zou de 

interviewleidraad ook uitgebreid kunnen worden met meer vragen om meer diepgang 

te creëren in het onderzoek.  
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11  Bijlagen 

11.1   Bijlage 1 – Interviewleidraad  

 

INLEIDING 

 

• Algemene informatie geven over de geschatte duur van het interview en de 
privacy van hun gegevens. Verder ook de informatie dat het interview met een 
audiorecorder zal worden opgenomen 

• Drop-off en toestemmingsformulier laten invullen 
• Inlichtingenformulier meegeven 

 
 
INTRODUCTIE 

• Can you tell me more about yourself? 

 

MIGRATIEVERHAAL, OPVOEDING EN KENNIS OVER EIGEN AFKOMST 

• Could you tell me more about how you got here in Belgium/the Netherlands? 

• Could you tell me more about your upbringing?  

o Was the emphasis on religion or tradition? 

• What can you tell me about your Moroccan roots?  

o What is your family history?  

 

IDENTITEIT (ZELFIDENTIFICERING EN INVLOED DAAROP VAN MAROKKAANSE 

CULTUUR) 

• Can you describe yourself to me on an identity level? 

• Which influence does your Moroccan background have on your identity 

nowadays?  

 

MAROKKO EN  HAAR MAROKKAANSE JODEN 

• What do you think of when you hear ‘Morocco’?   

• What can you tell me about ‘Moroccan Jews’?   

 

RELIGIE 
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• Would you consider yourself religious? 

o Do you still practice religious things?  

• Do you see religion as something seperate from your Moroccan background? 

 

OPVOEDING EIGEN KINDEREN 

• Which elements of the Moroccan culture would you pass over on your kids?  

• Which elements of the Jewish culture would you pass over on your kids?  

 

VERGETEN OF ONDERBELICHTE ONDERWERPEN 

• Is there anything you would like to add?  
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11.2   Bijlage 2 - Inlichtingenformulier 

 

You have been asked to take part in a research conducted by Amal Ihkan under 

supervision of Professor Pieter Maeseele (Faculty Social Sciences, Departement 

Communication Sciences, University of Antwerp). 

 

The purpose of this research is to explore the identity of Moroccan jews living in 

Belgium or the Netherlands. Specifically, this research will focus on the meaning of 

‘Moroccaness’ according to Moroccan jews participating in the study.  

 

The study of today will hold following component:  

A qualitative in-depth interview  

 

The study will take approximately one and a half to two hours.  

 

You have the right to withdraw the study at any given moment, without any 

disadvantageous outcomes.  

 

All the data collected during this study will be maintained confidentially by the 

researchers. The data that could reveal your identity will be destroyed or saved 

separately (ex. A consent form signed by you). 

 

All the collected information will be used only for research purposes. You have the right 

to consult the results of the study and the personal information collected in the consent 

form and the drop off form. You can therefore contact the principal researchers after the 

study.  

 

If you have any questions after the study, you can address them to the principal 

researchers:  

 
CONTACTS STUDENT 

Amal Ihkan 

Email: amal.ihkan@student.uantwerpen.be 

Tel. +32489755264 

 

CONTACTS SUPERVISOR 

Pieter Maeseele 

Email: pieter.maeseele@uantwerpen.be 

Tel. +3232655679 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amal.ihkan@student.uantwerpen.be
mailto:pieter.maeseele@uantwerpen.be


 49 

 

11.3   Bijlage 3 – Toestemmingsformulier 

 

I have read the foregoing information about the study of today and confirm my 

participation.  

 

The study takes place on __/__/____ at __:__   am/pm  in ______________________ 

 

The participant is aware of the objective and the procedure of the study and consents 

voluntarily to be a participant in this study. 

 

The participant confirms that he/she agrees the interview will be recorded on audio:  

 

Name:  ___________________________ Date: __/__/____  

  

 

 

Signature of Participant:                                                                               

 

 

 

 

Signature of Researcher: 
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11.4   Bijlage 4 – Drop-off  

 

Date interview: __/__/____ 

Hour: ______________________________________________________________________________________________ 

 

Name: _____________________________________________________________________________________________ 

Age:  _______________________________________________________________________________________________ 

Gender: M/V 

Profession: ________________________________________________________________________________________ 

 

Generation: _______________________________________________________________________________________ 

Place of origins in Morocco: _____________________________________________________________________ 

Nationality: _______________________________________________________________________________________ 

Language(s):______________________________________________________________________________________ 
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11.5   Bijlage 5 – Overzicht respondenten 

 

 
4 Hebreeuws 

5 Duits 

6 Arabisch 

Respo

ndent 

M/V Woonplaats Leeftijd Geboorteland Talen Nationaliteit 

Y M NL: Den Haag 40 Frankrijk FR, ENG, NL, een beetje 

HE4 en DU5 

FR 

M M BE: Brussel 65 Marokko AR6, FR, HE, ENG  BE+MA+IS 

I M BE: Brussel 51 Marokko AR, FR, HE, ENG  BE+MA 

S M NL: Amstelveen 60 Marokko AR, HE, FR, NL NL+MA+IS 

H V BE: Brussel 36 Frankrijk FR, HE, ENG FR+IS 

L V BE: Antwerpen 38 Israël HE, ENG, NL NL+ IS 

P M BE: Brussel 68 Marokko FR, HE, ENG BE 
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11.6   Bijlage 6 – Verklaring op Eer 

 
 

Ik, ondergetekende, aanvaard de volgende voorwaarden en bepalingen van deze verklaring: 
 

In het kader van het uitvoeren van mijn Masterproef aan de Universiteit Antwerpen 
(UAntwerpen) binnen de faculteit Sociale Wetenschappen, zal ik toegang krijgen tot 
(technische en andere) informatie van UAntwerpen en/of derde partijen, in geschreven, 
elektronische, mondelinge, visuele of eender welke andere vorm, met inbegrip van (maar 
niet beperkt tot) documenten, kennis, data, tekeningen, foto’s, filmmateriaal, modellen en 
materialen. Deze informatie wordt gezamenlijk met informatie voortkomend uit het door 
mij uitgevoerde onderzoek beschouwd als ‘Vertrouwelijke Informatie’. 

 
Ik zal de Vertrouwelijke Informatie uitsluitende aanwenden voor het uitvoeren van 
het onderzoek in kader van mijn studies binnen UAntwerpen. Ik zal: 

a) de Vertrouwelijke Informatie voor geen enkele andere doelstelling gebruiken; 
b) de Vertrouwelijke Informatie niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

UAntwerpen op directe of indirecte wijze publiek maken of aan derden bekendmaken. 
c) De Vertrouwelijke Informatie noch geheel noch gedeeltelijk reproduceren. 

 
Voor de uitvoering van mijn werk verbind ik mij ertoe om alle onderzoeksdata en ideeën niet 
vrij te geven tenzij met uitdrukkelijke toestemming van mijn promotor(en). 

 
Na de beëindiging van mijn Masterproef zal ik alle verkregen Vertrouwelijke Informatie 
en kopieën daarvan, die nog in mijn bezit zouden zijn, aan UAntwerpen terugbezorgen. 

 

 
Naam: Amal Ihkan  

Adres: Spoorwegstraat 37, 2600 Berchem (Antwerpen)  

Geboortedatum en –plaats : 14/12/1992, Borgerhout  

 
 

 

Datum: 30/05/2019  

 

 
Handtekening:    
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11.7 Bijlage 7 – Ethisch formulier 

 

A. Algemene inlichtingen 

Titel masterproef: De identiteit van Marokkaanse Joden in België en Nederland 

 

Startdatum (maand en studiejaar): September 2017 

Verwachte einddatum (maand en afstudeerjaar): Augustus 2019 

 

Uitvoerende onderzoeker(s) (naam van de student en eventueel andere personen die 

betrokken zullen worden bij deze studie): 

 

Promotor(en) (incl. link UA-pagina): Eerste promotor: Pieter Maeseele  

https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/pieter-maeseele/ 

 

Co-promotor: Ludo Abicht 

https://www.uantwerpen.be/en/staff/ludo-abicht/ 

 

Zal de studie uitgevoerd worden in samenwerking met een andere (wetenschappelijke) 

instelling? NEEN 

Zo ja, licht toe: / 

 

Zal de studie gefinancierd worden? NEEN 

Zo ja, specifieer de financiering: / 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN 

FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN 

ETHISCHE ASPECTEN MASTERPROEFONDERZOEK 
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Datum: 11/06/2019 

Handtekening student:  Amal Ihkan  

 

 

 

 

 Handtekening promotor: Pieter Maeseele 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RISICOANALYSE: 

(Gelieve te schrappen wat niet past) 

Kunnen er jongeren/kinderen jonger dan 12 jaar deelnemen aan 

jouw studie? ja nee 

Beoogt het onderzoek een bevraging of observatie van kwetsbare 

groepen (zoals gevangenen, ouderen, kinderen met leer- en/of 

leesstoornissen,…) ja nee 

Bestaat de studie uit de bevraging van gevoelige thema’s 

(bijvoorbeeld gevoelige aspecten over pestgedrag, religie, trauma’s, 

ervaringen met misbruik, ziekte, etnische afkomst, …)? Of twijfel je 

hierover? ja nee 

→  indien je op een van bovenstaande vragen positief antwoordde, dan kan je deze 

studie enkel uitvoeren indien je promotor hiervoor goedkeuring heeft van de Ethische 

Adviescommissie Sociale en Humane Wetenschappen. Overleg dit met je promotor en/of 

tracht je onderzoeksopzet aan te passen zodat je niet positief antwoord op 

bovenstaande vragen. 

→    INDIEN JE OVERAL NEEN ANTWOORDDE, DAN VUL JE VERDER DIT FORMULIER IN.  

BIJ HET VERDERE INVULLEN VAN DEZE FORMULIEREN IS HET BELANGRIJK STEEDS EEN GEDETAILLEERD EN 

GRONDIG GEMOTIVEERD ANTWOORD TE GEVEN INDIEN DIT GEVRAAGD WORDT. KIJK IN DEZE GEVALLEN OOK 

NAAR DE LEIDRAAD IN DE OVER ETHISCHE ASPECTEN VAN HET MASTERPROEFONDERZOEK.  
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C1. Details van de methode 

C1.1. Methode Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een kwalitatieve methode, 

namelijk 7 diepte-interviews die werden opgenomen met een audiorecorder.  

 

C1.2. Wordt bij een online studie gebruikt gemaakt van de UAntwerpen Qualtrics account? 

JA/NEEN (niet van toepassing) 

Indien NEEN, licht nader toe:  / 

 

 

C1.3. Waar zal de studie plaatsvinden? De studie heeft op verschillende plekken 

plaatsgevonden: één keer bij iemand thuis, drie keer op een openbare locatie en drie keer 

op de werkplek van de respondenten.  

 

 

C2. Details van de beoogde populatie (inclusief rekruteren hiervan)  

C2.1. Beschrijf de doelpopulatie van je studie Marokkaanse Joden die in België of Nederland 

wonen , waarvan minstens één van de ouders uit Marokko afkomstig is. Zowel jongere als 

oudere mannen en vrouwen. Er is gekozen voor deze afbakening omdat het onderzoek en de 

onderzoeksvraag specifiek over deze doelpopulatie gaat. 

 

C2.2. Hoe zal je deelnemers rekruteren? De deelnemers zijn gerekruteerd d.m.v. de 

sneeuwbal methode; namelijk via via. Na blijk van interesse ben ik altijd eerst in gesprek 

gegaan met de respondenten om op die manier een vertrouwensband te creëren.  

 

  

 

C3. Plicht tot informatie, recht tot toestemming en stopzetting 

C3.1. Worden alle deelnemers op voorhand kort ingelicht over het exacte doel van de 

studie? JA 

Indien JA: Vul het Standaard Inlichtingen en Toestemmingsformulier aan het einde van dit 

document in en voeg toe als bijlage.  

Indien NEEN, worden de deelnemers op het einde van de studie voldoende ingelicht over 

het exacte doel van de studie mits debriefing? JA/NEEN 

Indien NEEN, argumenteer grondig waarom niet:  / 

 

C3.2. Vraag je de actieve toestemming tot deelname aan alle respondenten? JA (zie 

inlichtingenformulier) 

Indien JA: staat dit dan expliciet vermeld in het Inlichtingen en Toestemmingsformulier? 

Deze moeten zoals bij C3.1. gezegd aan het einde van dit document toegevoegd worden.  
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Indien NEEN, argumenteer grondig waarom niet:  / 

 

C3.3. Zal je deelnemers vergoeden of maken ze kans op een prijs? NEEN 

Indien JA, licht nader toe: 

        + extra: worden er persoonlijke gegevens opgevraagd om de vergoeding/prijs aan de 

deelnemers te kunnen bezorgen? NEEN 

Indien JA, licht nader toe, en leg duidelijk uit hoe deze persoonsgegevens niet gekoppeld 

zullen zijn aan andere data uit de studie: / 

 

 
C4. Overzicht van te verzamelen data 

C4.1. Welke PERSOONSGEGEVENS zal je verzamelen? Vermeld ook via welke drager je 

deze persoonsgegevens zal verzamelen (papier of digitaal)? 

De enige persoonlijke informatie die ik gebruik in het onderzoek zijn de intialen van hun 

voornaam. In bijlage is er ook een lijst toegevoegd van de respondenten waarin het geslacht, 

de stad, het land, de leeftijd, de generatie, nationaliteit en gesproken talen vermeld staan. 

 

C4.2. Beschrijf beknopt de RUWE DATA die je zal verzamelen (zijn dit interviews, 

vragenlijsten, andere data?) En opnieuw: via welke drager zal je de ruwe data verzamelen 

(papier of digitaal)? 

De ruwe data is verzameld d.m.v. interviews die met een audiorecorder werden opgenomen 

en nadien getranscribeerd zijn op de computer. 

 

C4.3. Beschrijf beknopt de AFGELEIDE DATA die je zal verzamelen (zijn dit transcripties, 

een dataset, zijn er gecodeerde data?) En opnieuw: via welke drager zal je de afgeleide 

data opmaken (papier of digitaal)? De opgenomen interviews werden eerst getranscribeerd 

op de computer door het herbeluisteren van de opnames. Sommige interviews werden ook 

getranscribeerd o.b.v. het computerprogramma Sonix en achteraf ter controle herbeluisterd 

door de onderzoeker. 

 

C4.4. Zal je gebruik maken van VERSLEUTELDE DATA: data gekoppeld aan 

persoonsgegevens (bv. om bij een experiment twee meetmomenten met elkaar te kunnen 

koppelen) En opnieuw: via welke drager zal je de versleutelde data opmaken (papier of 

digitaal)? NEEN 
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C5. Data, confidentialiteit en anonimiteit van alle deelnemers 

C5.1. Zullen de RUWE DATA die je zal verzamelen ANONIEM ZIJN (= je hebt GEEN ENKELE 

toegang tot persoonsgegevens)? JA  

Indien NEEN, argumenteer waarom anonimiteit niet gegarandeerd kan worden, EN geef aan 

hoe je de data vertrouwelijk zult behandelen:  / 

 

C5.2. Zullen de AFGELEIDE DATA van je studie ANONIEM ZIJN (= je hebt GEEN ENKELE 

toegang tot persoonsgegevens)? JA, enkel het initiaal van hun voornaam zal in de 

transcripties staan.  

Indien NEEN, argumenteer waarom anonimiteit niet gegarandeerd kan worden, EN geef aan 

hoe je de data vertrouwelijk zult behandelen:  / 

 

C5.3. Weten al je DEELNEMERS op voorhand of de verzamelde data ANONIEM DAN WEL 

VERTROUWELIJK BEHANDELD zullen zijn? JA (zie inlichtingenformulier) 

Indien JA: staat dit dan expliciet vermeld in het Inlichtingen en Toestemmingsformulier? 

Deze moeten zoals bij C1 gezegd aan het einde van dit document toegevoegd worden.  

Indien NEEN, argumenteer grondig waarom niet: / 

 

C6. Opslag van data 

! Licht voor elk van onderstaande data toe waar de data verzameld zullen worden tijdens 

je studie EN na het afronden van je studie (tot 10 jaar nadien): De data zullen in het bezit 

blijven van mijn eerste promotor (Pieter Maeseele) en dus enkel door de Universiteit 

Antwerpen.  

 

C4.1. Hoe en waar zal je eventuele PERSOONSGEGEVENS bewaren tot 10 jaar na het 

afronden van je studie? Zal dit op een afzonderlijke locatie zijn van de andere data? Ja, 

deze zullen bewaard worden door mijn eerste promotor (Pieter Maeseele) op een 

afzonderlijke plaats op de universiteit. 

 

C4.2. Hoe en waar zal je de RUWE DATA van je studie bewaren tot 10 jaar na het afronden 

van je studie? Deze zullen bewaard worden door mijn eerste promotor (Pieter Maeseele) op 

een afzonderlijke plaats. 

 

C4.3. Hoe en waar zal je de AFGELEIDE DATA van je studie bewaren tot 10 jaar na het 

afronden van je studie? Deze zullen bewaard worden door mijn eerste promotor (Pieter 

Maeseele) op een afzonderlijke plaats. 

 

C4.4. Hoe en waar zal je EVENTUELE VERSLEUTELDE DATA bewaren tot 10 jaar na het 

afronden van je studie? /  
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C7. Inzagerecht 

C7.1. Weten al je deelnemers dat ze inzagerecht hebben in de over hen verzamelde 

PERSOONSGEGEVENS? JA (zie inlichtingenformulier) 

 

Indien JA: staat dit dan expliciet vermeld in het Inlichtingen en Toestemmingsformulier? 

Deze moeten zoals bij C1 gezegd aan het einde van dit document toegevoegd worden.  

Indien NEEN, argumenteer grondig waarom niet: /  

 

 

 
D. Werken met audio/video opnames 

Indien je audio en/of video-opnames zal maken, beantwoord ook deze vragen: 

 

D1. Vraag je afzonderlijke toestemming voor de opname? JA 

Indien NEEN, argumenteer grondig waarom niet: /  

 

D2. Wat zal je doen als een deelnemer wel wil deelnemen aan je studie maar de opname 

weigert? (zal er dan een tweede onderzoeker zijn om nota’s te nemen? Wie zal dit zijn) 

Niet van toepassing geweest 

 

D3. Vraag je afzonderlijke toestemming voor eventueel later gebruik van de opnames? (i.e. 

dat de fragmenten mogen gebruikt worden bij een presentatie/publicatie). NEEN 

Indien NEEN, argumenteer grondig waarom niet: Dit heb ik niet gevraagd, omdat het toen 

niet in mij opkwam.  

 

D4. Zal je de expliciete toestemming van je deelnemers afzonderlijk bekomen van de rest 

van je data (bv. het interview)? JA 

Indien NEEN, argumenteer grondig waarom niet: 

 

D5. Zal je werken met pseudoniemen/codes om personen aan te spreken tijdens een 

opname; zodat je geen gebruik moet maken van persoonsgegevens? NEEN 

Indien NEEN, argumenteer grondig waarom niet: Ik gebruikte tijdens de opnames gewoon 

hun namen. De opnames blijven tenslotte enkel in het bezit van mijn promotor. In het 

onderzoek zelf gebruik ik enkel het initiaal van hun voornaam.  

 

D6. Zullen deelnemers hun eigen naam of de naam van iemand anders vermelden tijdens 

het interview? JA, dat is al gebeurt, maar de interviews worden niet verspreid en zijn enkel 

in het bezit van de promotor.  
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