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HOOG TIJD DAT HET AFGELOPEN IS MET TERMEN ALS
KNUFFELMAROKKAAN, KUTMAROKKAAN, TRUFFELMAROKKAAN.
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YESSER ROSHDY (26), beter
bekend als Yes-R, is rapper.
“Laatst werd ik op een festival aangekondigd als: ‘Hier is de neef van Ali
B, ook een knuffelmarokkaan!’ Daar
gaan we weer, dacht ik. Als rapper is
het nou niet echt stoer om geassocieerd te worden met een knuffelbeer.
Maar ja, ik heb het niet in de hand
hoe anderen mij noemen. Zolang ik
mijn fans gelukkig kan maken met
mijn nieuwe album, hoor je mij niet
mopperen.
Er zijn Nederlanders en Marokkanen
die zich kwaad maken over deze
term. Het is misschien raar dat er
geen knuffelnederlanders of poedelturken bestaan, maar ik ben te nuchter om me hierover op te winden. Als
iemand mij knuffelmarokkaan noemt,
ga ik er niet vanuit dat diegene dat

‘DAAR
GAAN WE
WEER’

kwetsend bedoelt. De discussie die
oplaaide omtrent de negerzoen vond
ik relevanter. Neger vind ik geen net
woord, omdat het verwijst naar de
slavernij. Ik vind het woord negerzoen
racistisch.
Nu wordt het woord te pas en te
onpas gebruikt, waardoor het zijn
waarde een beetje verliest. Elke vrolijke Marokkaan is ineens een knuffelmarokkaan.

Grappig

genoeg

weten maar weinig mensen dat ik
half Egyptisch ben. Mijn vader is
Egyptenaar en de moeder van Ali
B is mijn tante. Ik ben dus zowel
een trotse Egyptenaar als een trotse
Marokkaan. Een knuffelegyptenaar,
het klinkt lang zo gek nog niet.”
SHIRT FILIPPA K
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AHMED MARCOUCH (43), lid
van de Tweede Kamer (PvdA).
“Ik

ben

nooit

knuffelmarokkaan

genoemd. Ik denk ook niet dat die
term op mij van toepassing is. Als
politicus ben ik vooral aan het strijden
en die rol maakt me niet altijd aaibaar.
Ik vecht voor goede opvoeding en
onderwijs voor alle Nederlanders, en
tegen onrecht. Ik heb niet als doel
mezelf als goeie jongen te profileren.
In het woord schuilt een vooroordeel.
Het zegt iets over het beeld dat men
van de Marokkaanse gemeenschap
heeft: Die is knuffelbaar, maar al die
anderen zijn knuppelbaar. Om het
racistisch te noemen gaat me wat
ver, maar de kleinerende klank zit
me dwars. Alsof het bijzonder is een
Marokkaan te treffen die vriendelijk is
en iets kan. Er zijn inderdaad te veel
Marokkanen die niet deugen, maar zij
zijn wel degelijk in de minderheid.
Dat mensen graag met Ali B willen
knuffelen begrijp ik goed. Hij heeft
het talent om mensen blij te maken.
Ik hoop alleen dat iedereen zich realiseert dat hij keihard werkt, en zijn
succes niet dankt aan zijn trouwe
hondenogen. Nederland kent veel
Marokkanen die ergens in uitblinken. Of dat nou in de literatuur, op
het toneel, in de journalistiek of de
voetballerij is – afkomst mag geen
reden zijn om iemand wel of niet te
bewonderen. Mijn inbox puilt ook
uit van de scheldwoorden. Dan is
knuffelmarokkaan al minder erg dan

‘ZO
AAIBAAR
BEN IK
NIET’

kutmarokkaan.”
SHIRT COMME DES GARÇONS BIJ
MARGRIET NANNINGS
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SOUFIANE TOUZANI (26),
freestyle voetballer, rapper,
eigenaar voetbalschool
“Knuffelen en Marokko, die twee
woorden zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Waar Marokkanen zijn,
wordt geknuffeld. Wij zijn warme mensen. In de Marokkaanse cultuur is het
heel normaal om elkaar bij het weerzien een knuffel geven. Toen Ali B
jaren geleden de koningin omhelsde,
maakte hij de Nederlanders duidelijk
dat Marokkanen zo hun respect voor
de ander tonen.
Mijn minidocumentaire over straatvoetbal is net uit. Daarin zie je mij als
jong straatvoetballertje. Ik interview
ook mijn buurman – die ik altijd als
mijn opa beschouwd heb. We blikken samen terug op de tijd dat ik de
hele dag op straat met de bal aan
het klooien was. Ik vraag hem wat hij
destijds van mij vond. Je ziet hoe hij
mij stevig vastpakt en lachend zegt:
‘Jij bent eigenlijk altijd een truffelmarokkaan geweest.’ Hij kende de
term knuffelmarokkaan blijkbaar niet
en bedacht voor mij zijn eigen koosnaam. Hilarisch vind ik dat.
Heb je als Marokkaan succes, dan
ben je al heel gauw een knuffelmarokkaan. Ik dus ook, vanwege het
freestyle voetballen. Op mijn voetbalschool probeer ik jongeren te laten
inzien dat voetballen altijd en overal

‘WIJ ZIJN
WARME
MENSEN’

kan. Het kost niets. Als rasechte
truffelmarokkaan wil ik kinderen inspireren: laat die PlayStation staan, en
ga lekker naar buiten.”
SHIRT HUGO VEST BOSS ORANGE
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ABDELLAH DAMI (30),
journalist, debater,
presentator.
“Een journalist van de Volkskrant
vroeg in 2007: ‘Hoe is dat nou om een
knuffelmarokkaan te zijn?’ Het woord
was compleet nieuw voor me. Hij vertelde mij dat dit het tegenovergestelde is van de kutmarokkaan. Ik moest
erom lachen. Dat ik zo word genoemd,
zegt niets over mijn professionele
kwaliteiten. Ik concentreer me liever
op mijn werk dan mijn aaibaarheid.
In mijn ogen is een knuffelmarokkaan
iemand die succesvol, toegankelijk en
grappig tegelijk is. En ja, ik ben van
Marokkaanse afkomst, doe leuk mee
in deze maatschappij, ben best een
aardige knul, maar daarmee houdt
het wel een beetje op. Ik heb scherpe
randjes, ben ongelooflijk koppig en
stel alles tot vervelends toe ter discussie.
Ali B was de allereerste knuffelmarokkaan. In het begin vond hij
het irritant, maar uiteindelijk heeft hij
zich erbij neergelegd. Ik vind dat we
ervoor moeten waken uitsluitend de
twee uitersten van de Marokkaanse
gemeenschap te belichten. Natuurlijk
heb je aan de ene kant een radicale
groep en aan de andere kant de goeie
jongens, maar alles wat daartussen
zit mogen we niet negeren. Die grote
groep Marokkaanse Nederlanders
doet het ook gewoon goed, maar
haalt alleen de media niet. Het klinkt
misschien heel politiek correct alle-

‘IK KAN
ER WEL OM
LACHEN’

maal, maar veel spannender kan ik
het echt niet maken.”
SHIRT WH100 BY WON HUNDRED
TRUI MTWTFSS WEEKDAY
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MIMOUN OAISSA (37), acteur
(Het Schnitzelparadijs, De

‘EN ZE
PRATEN
BEKAKT’

Marathon)
“Begin jaren tachtig zat ik als
kind aan de buis gekluisterd als
de

Marokkaanse

poppenspeler

Hedidone op televisie was. Hij was de
eerste echte knuffelmarokkaan, jaren
voor Ali B dat werd.
Knuffelen is toevallig mijn hobby, dus
ik vind het een prima woord. In de
bioscoopfilm De Marathon speel ik
een knuffelbuitenlander. In die comedy lopen vier vrienden een marathon
om met het sponsorgeld hun garage
van de ondergang te redden. In het
begin zien die mannen mij als de
grote lastpak, maar naarmate het
verhaal vordert word ik een aaibare
Egyptenaar die de rest op sleeptouw
neemt.
De knuffelmarokkaan devalueert sneller dan de euro, en dat is een goede
zaak. Vroeger was hij een zeldzame
diersoort, maar nu werkt er in elke
supermarkt wel een. Het exclusieve is
eraf. Pas geleden was ik op een congres over creativiteit in het bedrijfsleven. Daar ontmoette ik hoogopgeleide, zeer vriendelijke Marokkanen
die stuk voor stuk topbanen bij allerlei
multinationals hadden – compleet
met bekakte stem en al. De uitzonderingspositie die het woord knuffelmarokkaan beschrijft is niet meer van
deze tijd. Een succesvolle Marokkaan
is geen uitzondering meer, een agressieve niet langer de regel. Het is tijd
voor een nieuwe term, en daar zal ik
eens goed over nadenken.”
SHIRT SJAAK HULLEKES
TRUI SURFACE TO AIR
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TOFIK DIBI (32), lid Tweede
Kamer (GroenLinks).
“Knuffelmarokkaan. Ik vind het een
oppervlakkige term. Het doet me altijd
denken aan de keren dat mensen mij
complimenteerden door te zeggen:
‘Wat spreek je goed Nederlands!’
Dan zei ik: ‘U ook!’ Inmiddels kennen
de meesten mij goed genoeg om te

EXTRA’S VIA LAYAR TEKST CHARLOTTE VAN DRIMMELEN FOTOGRAFIE KAREN ROSETZSKY STYLING EQUILINE VAN DOOREN VISAGIE JUDITH NEYENS

weten dat ik Nederlands spreek, maar
van het stempel knuffelmarokkaan
kom ik minder snel af. Als ik knuffelmarokkaan genoemd wordt, kaats ik
de bal terug door mijn gesprekspartner tot knuffelautochtoon te bombarderen. Nederland heeft behoefte
aan allochtone rolmodellen, omdat
de negatieve overheersen. Als je
humor hebt en er niet al te extreme
opvattingen op nahoudt, ben je als
Marokkaan zogenaamd bijzonder.
Het zal ook met uiterlijk te maken
hebben. De ene persoon oogt nou
eenmaal vriendelijker dan de ander.
Al met al roept dit onderwerp bij
mij gemengde gevoelens op. Het
belangrijkste vind ik dat we ons nooit
mogen laten opsluiten in een hokje
van andermans keuze. Ik kijk uit naar
de dag waarop wij mensen elkaar
gaan beoordelen als individu, ongeacht sociale klasse, geslacht, afkomst
of geaardheid. Zodra dat gebeurt, ga
ik knuffelen tot ik een ons weeg.”
SHIRT FRED PERRY
VEST SAMSØE & SAMSØE

‘HET ZAL
WEL MET
UITERLIJK
TE MAKEN
HEBBEN’
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