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Samenvatting: De populariteit van Tariq Ramadan in Marokko 

Met zijn uitspraken over de islam in Europa begon de Zwitserse activist en filosoof Tariq Ramadan in 

de jaren ’90 de aandacht te trekken van een breed publiek, voornamelijk moslims, maar ook niet-

islamitische journalisten en politici. In eerste instantie nam hij deel aan publieke debatten in 

Frankrijk, maar later werd hij ook bekend in de rest van Europa. Zijn boek Westerse moslims en de 

toekomst van de islam kan als een doorbraak worden gezien. In dit boek beargumenteert hij dat 

islamitische waarden en gewoontes geenszins in tegenspraak zijn met Europese wetten en normen. 

Daarom moeten moslims hun recht als burgers opeisen en laten zien hoe zij bij kunnen dragen aan 

Europese samenlevingen. Europese moslims moeten niet langer worden gezien als tijdelijke 

inwoners of nieuwkomers wiens normen en waarden niet samengaan met democratie en 

mensenrechten. 

Lezingen van Tariq Ramadan in Marokko worden zeer goed bezocht. Hoe kan het dat een 

intellectueel wiens denken berust op de plaats van de islam in Europa zo populair is in een 

overwegend islamitisch land? Om een antwoord op deze vraag te vinden heb ik Marokkanen 

geïnterviewd, vooral studenten en young professionals, en gevraagd hoe zij hun religie beleven. 

Omdat ik veronderstelde dat de secularisering van de Marokkaanse publieke ruimte tot fricties 

leidde, gebruikte ik thema’s uit Ramadans lezingen als een opening om te praten over hoe mijn 

respondenten religieuze gewoontes in hun dagelijks leven inpassen. Daarnaast heb ik meerdere 

lezingen van Ramadan in Marokko bijgewoond en talloze discussies gevolgd op sociale media, op 

pagina’s waar een video van Tariq Ramadan was geplaatst. 

Tijdens mijn interviews kwam ik erachter dat spanningen tussen secularising en religiositeit niet de 

reden, of in elk geval niet de hoofdreden, is waarom leden van de Marokkaanse middenklasse 

geïnteresseerd zijn in Ramadan. Ik besefte dat zij allang hadden geleerd om met eventuele 

spanningen om te gaan. Hoewel de afstand tussen normen en gewoontes groter is geworden door de 

snel moderniserende en seculariserende openbare ruimte leren veel Marokkanen van jongs af aan 

hoe ze met ogenschijnlijk tegenstrijdige waarden om moeten gaan (Bennani-Chraïbi 1994 ; Ferrié 

2004).   

In Marokko vormt de tegenstelling tussen de Franstalige elite en de Arabischtalige lagere klassen een 

uitdaging voor de nieuwe middenklasse, maar dit heeft meer met politiek te maken dan met religie. 

Ik stel dat we ons bij het bestuderen van de populariteit van moslimleiders in verschillende 

domeinen te veel op islamitische gebruiken en teksten richten. Hun populariteit moet ook worden 

uitgelegd aan de hand van hun persoonlijke charisma en hun persoonlijke parcours, en aan de hand 

van het belang van politiek en aesthetiek. In plaats van alleen te kijken naar de uitspraken van deze 

leiders moeten we vooral kijken naar de redenen waarom degenen die hun volgen in hen 

geïnteresseerd zijn. 

Ik begin dit proefschrift met een schets van de Franse en Marokkaanse religieuze en seculiere 

contexten, en uitleg over de positie van Tariq Ramadan daarin. In hoofdstuk 1 beschrijf ik hoe 

Ramadan een bekendheid werd, allereerst in Frankrijk en later, via Franse media, in Marokko. In 

hoofdstuk 2 buig ik me over de discussie over mogelijke spanningen tussen traditie en moderniteit in 

Marokko, en beschrijf ik hoe een nieuwe middenklasse klem lijkt te zitten tussen de lagere klasse en 

de Franssprekende Marokkaanse elite. Vervolgens argumenteer ik dat de islamitische praktijk van 

een deel van de huidige middenklasse van Marokkaanse moslims hoe langer hoe individueler is, 

omdat nieuwe generaties zichzelf niet herkennen in de nationale islam die de Marokkaanse 



monarchie gebruikt om haar macht te legitimeren. In hoofdstuk 3 leen ik het concept ‘self-islam’ van 

Bidar (2008) om te laten zien hoe mijn respondenten een persoonlijkere, self-made religiositeit 

beleven, waarin ethiek en politiek belangrijker zijn dan rituelen. Door hun islamitische identiteit te 

benadrukken, in hun kledingkeuzes of door specifieke thema’s op sociale media te kiezen, kunnen zij 

makkelijk in contact komen met gelijkgestemden in de internationale islamitische gemeenschap. 

Omdat Engels de dominante taal op internet is, is dat de nieuwe lingua franca, en een van de 

redenen waarom Tariq Ramadan zeer gewaardeerd wordt in Marokko is dat hij zowel Engels als 

Frans spreekt – en Arabisch, wat hem religieuze geloofwaardigheid geeft. Sociale media zijn een 

belangrijk middel om nieuwtjes te verspreiden, en Tariq Ramadan is voornamelijk via YouTube en 

Facebook bekend geworden in Marokko. Daarom ga ik hier in hoofdstuk 4 uitvoerig op in.  

In hoofdstuk 5 concentreer ik me op charisma en op de beroemdheidcultus. Tariq Ramadan gebruikt 

zijn status als controversiële denker om de aandacht op zichzelf te vestigen. Hij maakt duidelijk deel 

uit van wat Boubekeur (2007) de ‘islamitische showbizsamenleving’ noemt en wat Haenni (2005) 

‘marktislam’ noemt. Ik bespreek dit in hoofdstuk 6 en ga daarbij in op de gevolgen hiervan voor zijn 

positie in Marokko en de acceptatie of verwerping van zijn ideeën door zijn Marokkaanse publiek en 

de Marokkaanse autoriteiten.  

De belangrijkste onderwerpen die zowel in Tariq Ramadans uitspraken als in de commentaren van 

mijn respondenten en in discussies op sociale media terugkomen zijn van politieke aard. Veel 

mensen in Frankrijk en in Marokko herkennen zichzelf helemaal niet in de politieke elite. Ze zijn 

gefrustreerd over corruptie en over het gebrek aan moraliteit in de politiek. De islam kan een 

bruikbare ideologie zijn om zin aan hun leven te geven, en een middel om sociale cohesie te creëren.  

Zowel in Marokko als in Frankrijk blijft het koloniale verleden een gevoelig onderwerp waarover 

weinig is gesproken sinds de onafhankelijkheid van de voormalige Franse koloniën in Noord-Afrika. 

De politieke status quo die ervoor zorgt dat veel burgers vastzitten in een achtergestelde positie is 

een overeenkomst tussen Marokkanen in Marokko en in Frankrijk, en is de belangrijkste reden 

waarom Tariq Ramadan in beide landen populair is. Terwijl (Franse) Marokkanen in Frankrijk worden 

gezien als tweederangs burgers, heeft de nieuwe Marokkaanse middenklasse het gevoel dat de 

upper class met dédain op haar neerkijkt. In het zevende en laatste hoofdstuk link ik de populariteit 

van Ramadan in Marokko aan deze postkoloniale thematiek. 

In tegenstelling tot wat ik veronderstelde toen ik mijn onderzoek begon, hebben de Marokkanen die 

ik heb geïnterviewd geen moeite om moderne of Westerse gewoontes in hun dagelijks leven te 

integreren. Hoewel ze soms klagen over de paradoxen die zichtbaar zijn in de Marokkaanse openbare 

ruimte, hebben ze veel dringendere zaken aan hun hoofd. Hoe kunnen ze carrière maken en hoe 

kunnen ze positieve veranderingen in de Marokkaanse civil society teweegbrengen?  

Tariq Ramadan laat zien hoe je vanuit je islamitische achtergrond je principes in de praktijk kunt 

brengen, en tegelijkertijd een succesvolle, internationale carrière kan hebben, en dat is waarom hij 

geliefd is. Hij wordt gezien als een rolmodel dat de eer van moslims verdedigt door helder uit te 

leggen waar de islam over gaat en door het voorbeeld dat hij stelt. Door het beste van verschillende 

culturen te combineren en door islamitische teksten en erfgoed in bruikbare, praktische levenslessen 

te vertalen, belichaamt hij een succesvolle, geëmancipeerde en gedekoloniseerde cosmopolitische 

moslim. 


