
Jaarlijks spektakel in Marokkaans bergdorp  

Verloven op de markt 

ELK JAAR, NADAT de oogst is binnengehaald en er geld is om te trouwen, houden de Ait 

Hadidouberbers tussen het Midden- en Hoge Atlasgebergte in Marokko de verlovingsmarkt, 

de Moussem des Fiançailles. Jaarlijks komen er meer toeristen op de `markt van het jaar' af, 

benieuwd naar rituelen op 2000 meter hoogte. 

Door Mariska Smolders 

AL IN CASABLANCA, op honderden kilometers afstand, worden toeristentoers aangeboden naar de 

verlovingsmarkt, de Moussem des Fiançailles, van de Ait Hadidouberbers nabij het dorpje Imilchil 

tussen het Midden- en Hoge Atlas-gebergte in Marokko. Inclusief vliegreis heen, Landrover terug en 

een soirée dansante. Iets dichterbij, in de zuidelijk gelegen toeristenstad Marrakech, is de keuze nog 

groter. Hoewel het allemaal wat langer duurt, is lokaal vervoer ook mogelijk en dus stap ik in Tinerhir 

in een 4 x 4 bestelbusje samen met tien Marokkanen die hun waren aan de man willen brengen of 

simpelweg nieuwsgierig zijn naar verlovingsrituelen op 2000 meter hoogte in de bergen. 

We nemen de kortere, maar moeilijk begaanbare route over de pistes. Toen de verharde weg naar 

Imilchil er nog niet lag was dit de enige mogelijkheid om de markt te bezoeken. Urenlang hobbelen 

we over keien met tien man op elkaar gepropt en met een temperatuur tegen de 30 graden. Af en 

toe moet de chauffeur zijn busje in onmogelijke bochten manoeuvreren om de Landrovers vol 

toeristen, die het dorre, uitgestrekte berglandschap met aanzienlijk meer gemak berijden, te laten 

passeren. 

Het wordt donkerder en de temperatuur daalt snel. Bij een berbertentje eet ons gezelschap brood 

met sardientjes uit blik uit één grote schaal en slurpt van de in Marokko gebruikelijke muntthee. De 

chauffeur drentelt ongedurig rond terwijl hij naar boven kijkt waar donkere wolken zich 

samenpakken. Hij ziet een regenbui aankomen en heeft haast. Af en toe passeert een vrachtwagen 

met laadbak volgepropt met berbers die de verlovingsmarkt hebben bezocht. We horen dat het in 

Imilchil en omgeving de hele middag heeft geregend waardoor de markt moeilijk te bereiken is. 

De berichten kloppen. Regelmatig blijft het busje steken in de blubber. Ondanks de joints die de 

chauffeur heeft gerookt, is hij niet meer relaxed. Hij zit dan ook al zo'n tien uur onafgebroken achter 

het stuur. Op enkele kilometers afstand van de plek van de moussem rennen enkele jochies door de 

regen voor het busje uit om de weg te wijzen in de pikdonkere avond. 

En dan eindelijk, na precies 12 uur hobbelen en veel later dan gepland, arriveren we op het 

verlovingsfestival van de Ait Hadidou in Imilchil. Het tafereel doet denken aan beelden uit de 

middeleeuwen: mannen in djellaba's met puntmutsen drinken thee in de lage berbertenten, ezels en 

schapen lopen rond. Overal klinkt tromgeroffel en traditionele berbermuziek. In een grote tent 

worden folkloristische dansen uitgevoerd. Geuren van gebraden lamsvlees verspreiden zich over het 

terrein. Het beeld wordt verstoord door dik ingepakte toeristen - het is koud - veelal Marokkaans en 

Spaans, die stoofpot eten in de tenten. 



 

Een groepje jongens komt zingend langs met verschillende `trommels', waaronder een plastic 

wasbakje. Aarzelend klappen enkele Spaanse toeristen mee op het ritme. In een grote, luxe en mooi 

ingerichte tent met dikke kleden op de grond, zitten ze aan een uitgebreid dis. De toegang is 

verboden voor degenen die niet hebben gereserveerd. 

De volgende ochtend is de modder voor een groot deel opgedroogd. Dekens en matrassen worden 

opgeruimd en in de tent wordt thee en koffie gezet en ter plekke bereide, moddervette beignets 

worden uitgedeeld. Buiten de tent is het een drukte van jewelste. Het terrein is veranderd in één 

grote soek: tweedehands kleding, speelgoed, sieraden, gebak, groente, fruit, dadels, noten, henna, 

kamelenvet worden afgewogen op ouderwetse weegschalen en verkocht. Ezels worden bereden om 

ze uit te proberen, er wordt geboden en afgedongen voor de schapen. Op de hellingen schuilen 

groepjes berbers samen bij de restanten van de vuurtjes die hen de avond ervoor warm hebben 

gehouden. Een oudere, zwaarbebaarde man pakt zijn handeltje in onder een zeil en mompelt wat als 

een toerist een foto van hem maakt. Ongestoord vervolgt hij zijn werk. Anderen vragen geld als een 

toerist ze wil vereeuwigen. Vrouwelijke berbers willen absoluut niet op de foto en verbergen hun 

gelaat verschrikt achter een doek als ze een camera zien. 

De moussem heeft behalve een sociale functie ook een commerciële en religieuze betekenis. De 

`markt van het jaar' vormt de enige mogelijkheid voor de berbers, die geïsoleerd leven van de 

bewoonde wereld, om zich voor een heel jaar te bevoorraden. In tegenstelling tot andere 

berbergroeperingen is landbouw voor de Ait Hadidou van ondergeschikt belang. Veeteelt (kamelen, 

schapen, geiten) is de belangrijkste bron van inkomsten. De soek biedt zoveel verschillende 

producten omdat handelslui uit heel Marokko naar de bergen komen om hun spullen aan de man te 

brengen. De berbernaam Imilchil betekent in Arabisch `poort tot bevoorrading', gezien de centrale 

ligging van het plaatsje tussen de twee gebergten. 

De religieuze betekenis van de moussem bestaat uit een massale verering van de stamheilige van de 

Ait Hadidouberbers, Sidi Ahmed Oulmaghni, die begraven ligt op de plek van het festival. In droge 

perioden, als de beesten niets te eten hebben, vragen de Ait Hadidouberbers hun stamheilige om zijn 

baraka: geluk, zegen en bescherming. Volgens een van de vele legendes worden de dieren vetter 

wanneer ze overnachten op de plek van de moussem, ook al is er geen sprietje gras te verkennen. 

Het zijn echter niet de schapen en het graf van de stamheilige waar de toeristen voor komen. De 

jaarlijkse markt van de Ait Hadidou dankt zijn bekendheid aan de verlovingen die er worden gesloten. 

Het ontstaan van het huidige festival voert terug naar een legende, die eind 15de, begin 16de eeuw 

is ontstaan, en verhaalt over een verliefd stelletje dat van de familie niet mocht trouwen omdat de 

jongen en het meisje tot verschillende stammen behoorden. Het verdriet was zo groot dat de tranen 

de twee meren Isli (de man) en Tislit (de vrouw) vormden, die op ongeveer tien kilometer van de plek 

van de moussem liggen en elk jaar weer een attractie zijn voor toeristen. Om de legende te 'vieren' 

wenden de Ait Hadidou de moussem aan om zich te verloven. De oogst is binnengehaald en er is geld 

om te trouwen. 

Tientallen jonge mannen en vrouwen, die al een huwelijkspartner hebben gevonden, komen naar de 

markt voor de verlovingsakte. De reden dat dit gezamenlijk gebeurt is puur praktisch: de 

berberdorpen liggen ver uit elkaar, zijn moeilijk bereikbaar en het ligt dus voor de hand om de 



notaris naar één plek te laten komen. Na de verlovingsceremonie vertrekt het gezelschap naar het 

dorp waar het aanstaande bruidspaar gaat wonen om daar gedurende vijf dagen het huwelijksfeest 

te vieren. 

Het festival is bovendien een ontmoetingsplek voor jonge Ait Hadidouberbers die `de ware' nog niet 

hebben gevonden. Jonge mannen en vrouwen, gekleed in hun traditionele outfit, gaan van tent naar 

tent terwijl de families discussiëren over de vraag of een huwelijk haalbaar is. Dit aspect van het 

festival werd in de jaren '60 ontdekt door hippies uit het westen. Sinds die tijd trekt het festival in het 

Marokkaanse Atlasgebergte elk jaar meer toeristen. 

In de praktijk blijkt het treffen van de verliefden iets minder romantisch. Het verlovingsspel wordt 

gespeeld met een goed voorbereid draaiboek temidden van hordes fotografen en cameramensen. 

Honderden toeschouwers hebben zich verzameld rondom een podium waar folkloristische dansen 

worden uitgevoerd. Het publiek wordt achter hekken op afstand gehouden, maar het blijkt geen 

enkel probleem om dichtbij het podium te komen en er zelfs op te klimmen om foto's te maken. De 

aandacht gaat naar een berbertent waar de aanstaande bruid, haar gezicht volledig bedekt met een 

traditioneel kleed, samen met enkele vrouwelijke familieleden wacht op de verlovingsrituelen. 

Met veel lawaai, muziek en tamtam wordt ze, omringd door mannen op leeftijd in lange gewaden die 

met stokken in de lucht zwaaien, op een ezel gehesen en naar het podium gereden. Ze wordt daarbij 

vergezeld door een jongetje en een lam die haar geluk moeten brengen. Op het podium wacht de 

aanstaande echtgenoot, ook omringd door mannelijke familieleden. Cadeaus worden uitgewisseld, 

zoals een schaap en een enorm brood. Vervolgens vindt het hennaritueel plaats. Een oude vrouw 

versiert met behulp van een wollen draad met henna de handen en voeten van zowel de bruid als de 

bruidegom. 

Tijdens de ceremonie zijn de fotografen met moeite op afstand gehouden. Er wordt geduwd en 

getrokken alsof de Europa Cup-I finale gespeeld wordt. ,,Als je een foto gemaakt hebt, moet je naar 

achteren'', probeert een Marokkaanse man via een microfoon de orde te handhaven. De feestende 

Ait Hadidou lijkt zich er weinig van aan te trekken. Het is één grote dansende menigte die het 

gesluierde meisje op de ezel zullen vergezellen naar het dorp waar het huwelijk wordt gesloten. 

Zichtbaar genietend en blakend van trots kijkt de aanstaande bruidegom in de lenzen van de vele 

camera's. 

Na nog een rondje om het podium te hebben gelopen, vertrekken de feestvierders en vindt op 

precies dezelfde manier opnieuw een verloving plaats. In totaal worden ongeveer 20 verlovingen 

bezegeld. 

,,Gaat de originaliteit van de Moussem des Fiançailles niet ten onder aan al die aandacht van 

westerse toeristen'', luidt de vraag aan Lahcen Mahfoudi van het Marokkaans bureau voor toerisme 

in Errachidia. ,,Nee'', is zijn antwoord. Mahfoudi vindt dat het festival in al die jaren in feite 

onveranderd is gebleven. De markt wordt niet gehouden voor de toeristen. De Ait Hadidou houden 

het festival toch wel, dat doen ze al eeuwenlang. In feite komen de toeristen alleen maar kijken hoe 

zij hun feestje vieren. Het is het feest van de Ait Hadidou. Wij zijn slechts bezoekers.'' 

 



Volgens Mahfoudi is de toeristische aanloop zelfs van groot belang voor de markt. Toeristen brengen 

nu eenmaal geld in het laatje. 

Zoon van een Ait Hadidou-moeder en regelmatig bezoeker van de moussem (hij wil niet met naam 

genoemd worden), vindt dat onzin. ,,De lokale bevolking verdient niets aan de toeristen. Alleen de 

toeristische sector, de reisbureaus en de hotels hebben er baat bij. Hij is van mening dat de toeristen 

maar vijf procent te zien krijgen van wat er zich daadwerkelijk afspeelt. ,,Wat er op dat podium 

gebeurt, is toneel, gestructureerd, zo laat op en zo laat af, het is slechts een soort theater voor de 

toeristen. Het is niet de echte moussem, want dat is een spontaan feest.'' Volgens deze Marokkaan 

zal de moussem zijn charme verliezen wanneer de stroom toeristen blijft groeien en er in de 

toekomst misschien zelfs aan kapotgaan. ,,Want het is van oorsprong een spontaan feest. Wanneer 

de activiteiten te veel gericht zijn op toeristen wordt het festival te gestructureerd en verliest het zijn 

waarde." 

De Moussem des Fiançailles wordt elk jaar aan het einde van de maand SEPTEMBER gehouden. 

Inlichtingen geeft de Nationale Dienst voor Toerisme van Marokko in Brussel (tel. 00 32 26466320). 

In Marokko kan de Délégation Provinciale du Tourisme in Errachidia (tel. 00212 5 570944, fax 00212 

5 57 09 43) meer informatie verschaffen. 

In grote steden als Casablanca en Marrakech bieden verschillende reisbureaus TOERS aan naar de 

verlovingsmarkt. Gemiddeld kost een toer, die duurt van vrijdagavond tot zondagmiddag, ongeveer 

400 gulden. Op eigen gelegenheid naar Imilchil afreizen is ook mogelijk, maar houd er wel rekening 

mee dat het allemaal wat langer duurt. Voor een weekend een auto HUREN kost gemiddeld tussen 

de 250 en 300 gulden. Voor de route over de moeilijk begaanbare pistes is een four wheel drive 

noodzakelijk. Met bussen en de `grote taxi's' (waarbij zes passagiers een taxi delen) ben je minder 

geld kwijt. Ten tijde van het festival rijden er verschillende busjes en taxi's naar de plek van de 

moussem, bijvoorbeeld vanuit Tinerhir en Errachidia. In Imilchil zijn verschillende HOTELS, maar 

leuker is om voor ongeveer tien gulden te overnachten in een berbertent op de plek van de 

moussem. 

Goed `ingepakt' wordt de kersverse verloofde afgevoerd, een lammetje ter bescherming lift mee.  

Foto's MS De moussem is één groot tentenkamp. 

 

 


