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Beschertn de berbers 
Als opkomend politicus in verkiezingstijd werd Hans Crebas geconfronteerd met de 
wortels van maatschappelijke problemen waarvan hij het bestaan absoluut niet ver
moedde. Verreweg de meeste Marokkanen in Nederland zijn berbers afkomstig uit het 
Rifgebied. Wat de betekenis en politieke relevantie van die berberse achtergrond is, 
was voor hem en voor verreweg de meeste Nederlanders een groot vraagteken. De 
stelling van Hans Crebas is dat juist dit gebrek aan kennis en inlevingsvermogen in de 
ware achtergrond en cultuur van de berbers ongewild heeft bijgedragen tot de mar
ginalisering van de Marokkanen in Nederland. Met alle overbekende gevolgen va~ 
dien in de sfeer van segregatie, criminaliteit en opkomend islamitisch fundamentalis
me. 

E en treffend voorbeeld van de gevolgen 
van het gebrek aan kennis kan gevon
den worden in het onderwijs in eigen 

d 0 0 r H a n s C r e b a s voor de berberse identiteit is volslagen contrapro
ductief. Dit kan wel eens één van de verborgen 

taal en cultuur (OETC) en het daarop gevolgde onderwijs in al
lochtone levende talen (OALT) aan Marokkanen. Talloze Marok
kaanse kinderen kwamen de afgelopen jaren na de les in eigen 
taal thuis met de verwarrende mededeling: "ik versta geen woord 
van wat de meester zegt". Geen wonder: het overgrote merendeel 
van de leraren OETC en OALT spreekt Arabisch en geen berbers. 
Het is alleen bij uitzondering dat berbers gebruikt wordt. Ouders 
weten dat niet, zij denken dat OALT een aanvulling is op islami
tisch onderwijs: kinderen krijgen er Arabisch om de Koran beter 
te leren begrijpen! Ouders zijn niet, of zijn juist verkeerd voor
gelicht. 

Ware geschiedenis 

Begin jaren negentig gaf een onderwijzer in het zuiden van Ne
derland berberse taalles aan een aantal berberse kinderen, buiten 
OALT om. Lang heeft het niet mogen duren. Een aantal Arabische 
Marokkanen zijn bij die les langsgegaan om te voorkomen dat ber
bers onderwezen zou worden. Ze hebben de kinderen en de leraar 
bedreigd en de politie moest eraan te pas komen om ze te bescher
men. De ouders vonden het vanaf dat moment te gevaarlijk en de 
lessen werden gestaakt. Deze ouders waren opgegroeid in een 
periode in Marokko waarin alleen al praten over de berberse iden
titeit grote consequenties voor je kon hebben. Uit veiligheidsover
wegingen werd het een taboe. 
In het kritische rapport over OALT van de Algemene Rekenkamer 
(april 2001) wordt over deze essentiële problematiek met geen 
woord gerept. In feite heeft de Nederlandse overheid jarenlang 
miljoenen guldens geïnvesteerd in Arabisch-islamitische indoc
trinatie. De vraag of dit gebeurd is uit onwetendheid, of onder 
druk van door Arabieren gedomineerde Marokkaanse organisaties 
is naar mijn mening belangwekkend genoeg om onderwerp te zijn 
van een onafhankelijk parlementair onderzoek. EenArabisch min
derheden- en integratiebeleid voor Marokkanen zonder aandacht 
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oorzaken zijn van het nihilisme en islamitisch fun
damentalisme van sommige Marokkaanse jongeren. 
Illustratief was de demonstratie in april in Amsterdam. Dit ging 
veel verder dan een terecht politiek protest tegen het overmatig 
geweld van de staat Israël in de Palestijnse gebieden. We zagen 
hier de opkomst van een rabiaat anti-westers islamitisch fascisme. 
Naar onze opvatting kan een culturele renaissance van de ber
bers in Nederland hier enig tegenwicht tegen bieden. Goedopge
leide, creatieve berberse jongeren maken dankbaar gebruik van 
hun vrijheid en nieuwe mondigheid in de Nederlandse samenle
ving, om in het openbaar hun frustraties en wensen te formule
ren. Zij beschouwen zich als Marokkaans-Nederlandse berbers, 
die hun ware geschiedenis en cultuur beginnen te herontdekken, 
voorbij Arabisch imperialisme en repressie. 

Moorse islam 

In zijn artikel "Politieke islam is vijand van het westen" in NRC 
Handelsblad van 27 april schreef Mshin Ellian: "Perzen, Egypte
naren en andere volkeren werden vanaf 634, met het aantreden 
van de tweede heilige kalief, Omar, met geweld veroverd en geïs
lamiseerd". 
Wie de geschiedenis bestudeert van de berbers (in hun eigen be
naming: Imazighen), kent de gruwelijkheden die ook hen zijn 
overkomen. Op één van de berberse websites (www.tawiza.com.) 
wordt hierover het volgende verteld: "De Arabische invasie van 
Noord-Afrika begint midden 7de eeuw. De Arabieren ontmoeten 
de Imazighen voor het eerst westelijk van Egypte, in de Cyre
naica (Noordoost-Libië). De Arabieren hadden manschappen no
dig om Noord-Mrika te kunnen veroveren. Dus in plaats van ze 
in de islam te onderwijzen, werden deze Imazighen massaal als 
slaven afgevoerd. De mannelijke Imazighen dienden in het Ara
bische leger, de vrouwelijke werden verkocht op de slavenmark
ten in het Midden-Oosten. De vrouwelijke Imazighen waren zeer 
in trek vanwege hun schoonheid en de vraag naar hen was groot 
in het Midden-Oosten. ( ... ) De Arabieren zagen zich als een uit
verkoren volk, een volk Gods, geboren om over de minderwaardi
ge Imazighen te heersen. En de Imazighen die wel hoge posities 
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innamen, konden dat alleen door hun 
afkomst te verloochenen en net te 
doen alsof ze Arabieren waren. On
danks het feit dat ze nu moslims 
waren, werden ze door de Arabieren 
als kufars (ongelovigen) behandeld." 
De noodzaak om de eigen identiteit 
te loochenen om maatschappelijk 
verder te kunnen komen, deze inte
gratie tegen wil en dank, of het nu in 
de Arabische of in de Nederlandse 
context is, wordt door de nieuwe 
generatie berbers niet meer geaccep
teerd. Zij distantiëren zich van de 
Arabische imams die in Marokkaan
se moskeeën in Nederland het Saoe
di-Arabische wahabitisme prediken, 
zoals dat ook door de Taliban werd 
gepraktiseerd. 
Zij zijn op zoek naar een eigen mos
lim-identiteit, die veel meer aansluit 
bij de Moorse islam van hun voorou
ders, zoals die in Spanje een gouden 
periode beleefde in de elfde en 
twaalfde eeuw. In die periode werd 
door wetenschappelijke uitwisseling 
met Europese en joodse geleerden de 
grondslag gelegd voor de Renaissan
ce en de opkomst van het Westen. De 
universiteit van Cordoba heeft bij dit 
proces een onuitwisbare rol gespeeld. 

Democratische beschenning 

In maart werd door de Frysk Acade
mie een Congres georganiseerd voor 
met name Oost-Europese minder
heidsgroepen. Ook een berberse af
vaardiging was hier aanwezig, om 
haar positie in het Europa van de toe
komst te verkennen. De Nederlandse 
politiek moet op alle niveaus deze sig
nalen oppakken en een dialoog aan
gaan met de berbers. Een concrete 
stap in de goede richting zou kunnen 
zijn om de berberse taal onder het 
Europese Handvest voor regionale talen te brengen. Dit Handvest 
werd op 1 maart 1998 van kracht, met als doel het cultureel erf
goed van autochtone minderheidstalen in Europa te beschermen 
en de instandhouding en het gebruik van deze talen te bevorde
ren. Een belangrijk principe, dat aan het Europese handvest ten 
grondslag ligt, is de waardering voor de eigen identiteit van de 
sprekers van een minderheidstaal. Naast de Friese taal heeft 
Nederland ook een aantal andere talen onder de werking van het 
Handvest gebracht. Dat zijn de Nedersaksische talen, het Lim
burgs, het Jiddisch en de talen van de Roma en de Sinti. Op 15 
januari 1998 heeft toenmalig staatssecretaris Kohnstamm het 
Consultatief Orgaan ten behoeve van de Friese taal ingesteld. 
Waarom niet ook een consultatief orgaan ten behoeve van de ber
berse taal ingesteld? De huidige generatie berbers is immers 
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autochtoon en vormt zo langzamerhand een zeer substantiële 
minderheid in Nederland. 
Mensenrechten zijn een belangrijke hoeksteen voor ons buiten
landse beleid. Het is de hoogste tijd dat dit ook gaat gelden voor 
ons binnenlands beleid. Berbers die op geweldloze wijze hun 
maatschappelijke emancipatie nastreven, verdienen ons respect 
en onze democratische bescherming: tegen door oliedollars gevoed 
Arabisch imperialisme onder het mom van islam, en tegen Ne
derlandse onwetendheid. 
De cruciale vraag voor de komende kabinetsperiode zal zijn, hoe 
de problemen van immigratie en integratie op te lossen. Alleen 
een positieve benadering zal ons kunnen helpen. We hebben el
kaar veel te hard nodig in neo-Nederland, dat steeds meer een mi
crokosmos van de wereld wordt. • 
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