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Sietske de Boer  
is arabist en werkte  
als correspondent  
in Marokko. In 2019 
verscheen van haar 
hand ‘Het verdriet  
van de Rif’. 

zoals de Marokkanen het noemen, en de handel in de hasjiesj die ervan 
gemaakt wordt, heeft niet alleen de regio gecorrumpeerd en gecriminali-
seerd, maar feitelijk de hele Marokkaanse samenleving, tot in de hoogste 
regionen. 

Mensenrechten blijven geschonden
Tijdens de arrestatiegolven en de processen tegen de Riffijnse demon-
stranten van de afgelopen drie jaar, zijn diverse VN-verdragen inzake 
mensenrechten en martelingen die ook Marokko heeft ondertekend en 
geratificeerd, ernstig geschonden.

Daarnaast toont deze beknopte geschiedenis van de opstandige Rif op 
meerdere momenten Europese betrokkenheid aan, met name de Spaanse 
genocide op de Riffijnse bevolking. Genocide verjaart niet, maar tot op 
de dag van vandaag erkent Spanje niet zijn verantwoordelijkheid hierin. 
Ook het Marokkaanse regime zwijgt over de strijd van Abdelkrim en de 
Riffijnen. Koning Hassan II heeft nooit meer een voet gezet in de Rif. 
Tijdens volksopstanden gedurende zijn regeerperiode zijn tientallen 
mensen omgebracht. De vijandschap tussen de vorige koning en deze be-
volkingsgroep trekt ook nu nog een zware wissel op de verstandhouding 
tussen de huidige koning Mohammed VI en de Riffijnen.

Repressie reikt tot ver buiten Marokko
Drie jaar na de eerste woedende protesten is de regio monddood ge-
maakt en volledig gemilitariseerd. Marokkaanse Nederlanders die zich 
in Nederland roeren in de Hirak-beweging lopen het risico op arrestatie 
zodra ze Marokko binnengaan. Amnesty International voert actie voor 
Rabie el-Ablak en eist vrijlating van de Hirak-leiders, die in oneerlijke 
processen tot wel twintig jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld. Het Ma-
rokkaanse regime reageert negatief, de beschuldiging van ‘separatisme’ 
legitimeert ongebreidelde repressie.

Wat kan Nederland doen?
•  De zorg over de mensenrechtenschendingen en het martelen van arres-

tanten onder de aandacht brengen van de Marokkaanse autoriteiten. 
Amnesty International heeft hierover gedocumenteerde rapporten.

•  Steunbetuiging van Nederland tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de 
OPCW. (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). Behalve 
de officiële vertegenwoordigers van 193 lidstaten komen in Den Haag in 
een schaduwconferentie vertegenwoordigers van bevolkingsgroepen 
bijeen die getroffen zijn door chemische wapens. Daarbij zijn ook de 
Riffijnen vertegenwoordigd. Zij vragen onderzoek naar de gifgasbom-
bardementen en naar de gevolgen ervan – het hoge aantal kankerpati-
enten onder de Riffijnen. 1
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            laat zich filmen in het  
bootje dat hem naar de overkant van de straat van Gibraltar brengt.  
Bestemming: Europa. Uit zijn binnenzak haalt hij een medaille, de kleur 
is goud. Met een triomfantelijk gebaar gooit hij de medaille overboord, 
het water in – door deze daad maakt hij zijn vertrek uit Marokko diep 
symbolisch. De prijzen die hij met zijn talent in Marokko pakte waren 
niet genoeg om hem aan zijn moederland te verbinden. De medaille 
leverde hem eer op en weinig anders. Dan liever de ontberingen van 
de illegale migratie, het immense kostenplaatje dat er aan vastzit, de 
onzekerheid van een bestaan in het grijze gebied, wellicht als eindpunt 
het grootste kassengebied van de wereld rond Almeria waar tiendui-
zenden jongeren als hij onder erbarmelijke omstandigheden aan het 
werk worden gezet. Niets liever dan weg willen zijn, zegt de grijns op 
zijn gezicht, waarmee hij tot uitdrukking brengt wat honderdduizenden 
jongeren van zijn generatie ook voelen: in Marokko is er hoop, maar niet 
voor ons. Ze willen weg. De hoogopgeleiden melden zich aan voor de 
concoursen die uitzicht bieden op een werkcontract in België, Canada, 
de Verenigde Staten. Het zijn niet de minsten, maar blijkbaar zien ook 
zij geen kans om hogerop te komen in eigen land, tegengewerkt door 

bureaucratie, corruptie en belangenverstrenge-
ling. De manager in het hotel is een neef van de 
baas want wie betaalt mag de lakens uitdelen 
en kiest ervoor om stelselmatig familie voor 
te trekken met als gevolg gebrek aan niveau en 
gebrek aan ambitie. De jonge Marokkaan staat 
via Whatsapp, Tinder, Facebook, Twitter voort-
durend in contact met de rest van de wereld. 
Marokko is altijd een emigratieland geweest. 
Mijn voorouders trokken bijna honderd jaar 
geleden al over de poreuze grens tussen Ma-
rokko en Algerije om hun brood te verdienen 
op de landerijen van de Franse kolonisator. 
Wat is het verschil met de jonge vechtsporter 
die naar Spanje afreist? Marokkanen doen een 
groot beroep op saamhorigheid, familiebanden 
weerspiegelen zich in de nationale banden 
maar vraagt men de jonge Marokkaan waarom 
hij lager werk wil doen in Europa terwijl hij in 
aanzien kan staan in Marokko dan verzucht 
hij: “Bij jullie worden mijn individuele rechten 
gerespecteerd. De rechtsstaat is er op orde.” 
Daarmee lijkt hun vlucht een ultieme poging 
om hun ziel te redden. 

De economische vlucht die Marokko de afgelopen tien jaar heeft geno-
men heeft de druk van bevolkingsgroei niet weten te stremmen. De helft 
van de bevolking is ouder dan 18 jaar en laagopgeleid. De hogescholen 
en universiteiten zijn onderbemand en slecht gefinancierd. Docenten 
staken voor meer loon, voor meer rechten. De maatschappij verzet zich 
hevig tegen de liberalisering van de markt, onderwijs en gezondheids-
zorg. De middenklasse is pril en groeit gestaag maar kan niet binnen een 
generatie al de klappen opvangen van een economische crises. De ver-
schillende regio’s in Marokko zuchten onder het gebrek aan budget en 
altijd, altijd is er die corruptie die het beetje dynamiek dat er is, lamlegt.
 
In Tanger waar ik een deel van het jaar doorbreng zie ik de gevolgen van 
deze migratiestromen. Marokkanen, Afrikanen, Syriërs; voor hun is Tan-
ger een transithaven naar een utopie. De stad is het altijd geweest. Zoals 
een bevriend architect me vertelde: “In de jaren negentig kwamen de mi-
granten hier in het centrum aan, sliepen een nacht in het hotel en staken 
de volgende dag hier aan het Malabata-strand op de illegale bootjes.” Het 
voelt als een gouden tijd, het laat zien dat ook migratie eb en vloed kent 
maar geen stilstand. Via Facebook word ik benaderd door jongemannen 
met het verzoek of ik iets voor ze kan betekenen. Wellicht een visum kan 
regelen. Ze wil er grif voor betalen. Later begreep ik dat voor veel van 
deze jongens wij, ingezetenen van Europa met Marokkaanse wortels, een 
investeringsmogelijkheid zijn. Een was zo brutaal om mij via Whatsapp 
te benaderen, hij stalkte met het verzoek te praten. Hij wilde grof geld 
betalen als ik hem verder kon helpen. Ik blokkeerde hem. Toen werd ik 
benaderd door een van zijn vrienden. Dat ik liet merken er niets mee te 
maken wilde hebben maakte weinig indruk. De grootste cynicus heeft 
een druppel menselijkheid in zich, een druppeltje is genoeg. Toen ik 
dit verhaal deelde vertelden vrouwen en mannen me dat ze soortgelijke 
berichten kregen. Men gaat heel ver om in contact te komen met een 
Europeaan die mogelijk iets voor je kan betekenen, tot aan stalken toe.
  
Afgelopen zomer liep ik over het strand nabij Tanger. Een groep strand-
gangers stond rond een paar jongemannen. De jongemannen waren 
opgepakt door de politie, hun papieren werden gecontroleerd, als ze 
die bij zich hadden. Op het water dobberde een groene waterfiets. Op 
dat vehikel waren ze van plan de armzalige kilometers tussen Afrika en 
Europa – veertien kilometer hemelsbreed – over te steken. Het zijn maar 
veertien kilometers die eenmaal overbrugd nooit afgelegd lijken. Men 
noemt Europa fardaus, het paradijs omdat men zich er veilig voelt. Wij 
kunnen nog zo hard en indringend tegen ze zeggen dat ze hier niets te 
zoeken hebben, dat het hier geen rozengeur en maneschijn is, dat de 
economieën van Europa niet op nog meer laaggeschoolde arbeid zitten 
te wachten, of ze weten wel een gat in die argumentatie te slaan, komen 
met voorbeelden op de proppen van voorheen kansloze familieleden die 
nu prachtige levens leiden in Utrecht, Lille of Hamburg. Ik gun het ze zo, 
ik weet alleen niet meer wat ik ervan moet vinden. Elke economische 
analyse die we erop los laten slaat dood op de granieten kracht van hun 
hoop. Ambitie is een verstikkende emotie en vernauwt de blik. Econo-
mische motieven zijn het allang niet meer die de exodus jonge mensen 
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Abdelkader Benali  
is schrijver en pro-
grammamaker. Hij 
werd geboren in Ma-
rokko en groeide op in 
Nederland. Hij woont 
afwisselend in Amster-
dam en Tanger.

op gang hebben gebracht. Het virus van de nieuwe wereldorde met zijn 
ogenschijnlijke onuitputtelijke groei, zijn consumptiedrift, zijn sociale 
veiligheid, de rechtstaat en lokroep van individuele vrijheid is niet uit te 
roeien door realiteitszin. Het eerste wat het uitschakelt is realiteitszin. 
Wij Europa leveren een dubbele boodschap af door aan de ene kant de 
muren op te hogen, de migratie aan banden te leggen, ons aandeel aan 
de schuld van de massamigratie af te kopen met duizelingwekkende be-
dragen aan corrupte herkomstlanden en tegelijkertijd industrieën op te 
tuigen in free zones, onze markten te beschermen en oogluikend – want 
daar komt onze hypocrisie op neer – toe te staan dat duizenden migran-
ten deze kan op kunnen glippen. We zijn als Hamlet die verteerd door 
gewetensschuld niet tot handelen komt en tegelijkertijd toch hyperactief 
handelt omdat hij niet bezig wil zijn met zijn geweten. De migratie vult 
deze leegte tussen wankelen en handelen in. Wij wankelen, zij handelen.
Wat de situatie compliceert is dat we beleid willen voeren met een vol-
strekt achterhaald migrantbeeld. De migrant heeft zich ontwikkeld tot 
een Zwitsers zakmes. Beschikt in de palm van zijn hand over een mobiel 
netwerk dat zich uitstrekt van Burkina Fasso tot aan Berlijn. Hij is noch 
laagopgeleid noch hoogopgeleid. Hij is allebei. Hij is geen hij meer maar 
steeds vaker een vrouw. Hij is geen vrouw meer maar steeds vaker een 
meisje of jongen. Aan de grens van Melilla worden elke dag kinderen op-
gevangen die door het prikkeldraad zijn gekomen. Ze zijn geen migrant 
geworden, ze zijn als migrant geboren.
 
De jongens die op het strand zaten zouden worden teruggestuurd naar 
hun dorpen. Kansloos de oversteek maar de meeste migranten hebben 
wanneer ze zich in onzeker gebieden begeven de gedachte aan leven 
en dood al achter zich gelaten. Wanhoop is hun existentie.. De sterke 
stroming in de Straat van Gibraltar is dodelijk. Waar moeten ze naartoe? 
Ze zijn alles kwijt. Toch niet. In hun universum waren ze er bijna, alleen 
pech weerhield ze ervan. De omstandigheden zullen de volgende keer 
gunstig zijn.
 
Op een Marokkaanse nieuwswebsite vind ik een mooi promotiefilmpje 
over het strand dat ik heb bezocht. Iemand heeft commentaar achterge-
laten, zijn tekst luidt als volgt:
 
Bij het zien van dit strand word ik overweldigd door intense emoties. Op dit 
strand stond ik in 1998. De koning van Marokko was net overleden, zijn zoon 
was aan de macht. Wanhoop overviel me. Ik stond op het punt om op een 
Zodiac te stappen die me naar de overkant zou brengen. Inmiddels leef ik al 
vele jaren in Oslo waar ik een goedlopend bedrijf en familie heb. Ik dank het 
strand. 1

De strijd van de Marokkaanse vrouw gaat onvermin-
derd door, daar komt geen witte redder bij kijken. 
Door Hassnae Bouazza
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