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Va kantie huize n in M e di te rrani a  Sa ïdi a

Che fchaoue n

Ta la  Yousse f, Al Hoce im a

Pe ns ion  Yam an i (Tafoughalt)

Aan de Amerikaanse grens willen ze weten of je geestesgestoord bent.

Dankzij koning
Mohammed VI
komt het
Rifgebergte
langzaam tot
ontwikkeling. Eric
van den Berg
bezoekt de
Marokkaanse
‘Costa del Sol’.

n Rondreizen
Noord-Marokko is prima te
bereizen met het openbaar
vervoer. Dit betekent voor
toeristen vooral de taxi. De
Petit Taxi binnen de stad, de
Grand Taxi voor lange afstan-
den. De Grand Taxi's, oude
Mercedessen, zijn ideaal. De
kleur varieert per stad/regio.
Volgens de Marokkanen kun-
nen er zes passagiers in
(twee voor, vier achter), en
die betalen samen de ritprijs.
Wie meer ruimte wil, betaalt
voor meer personen. Een pri-
vétaxi is zes maal de prijs van
één kaartje. Let op bij welke
standplaats je moet zijn: per
bestemming is er een andere
plek. Voor de kosten hoef je
het niet te laten. Voorbeel-
den van tarieven: Oujda-Ber-
kane, 50 kilometer: 17 dir-
ham p.p. (1,50 euro); Berka-
ne-Nador 25 dirham; Nador-
Al Hoceima 80 dirham; Al Ho-
ceima-Ketama 50 dirham.
Kijk van tevoren of de ramen
open kunnen.

n Opletten
In delen van Marokko, een is-
lamitisch land, is het openba-
re leven voor mannen en
vrouwen doorgaans geschei-
den. In Oujda zul je bijvoor-
beeld nauwelijks vrouwen op
terrassen of in restaurants
treffen; in toeristische plaat-
sen als Saïdia, Al Hoceima en
Chefchaouen komt dat vaker
voor. Voor vrouwelijke toeris-
ten kan zo’n iets vrijere
(bad)plaats soms juist prettig
zijn. Want het moet gezegd:
de verhalen van buitenlandse
vrouwelijke toeristen die
worden lastiggevallen door
Marokkaanse mannen zijn
met enige regelmaat te ho-
ren.

n Eten/drinken
Een paar geheimtips. Voor
Berkane: lunchen in de tuin
van de lerarenvereniging aan
de hoofdstraat (vraag dus
naar de Association des Pro-
fesseurs). Fijne vis met sala-
de. En schaduw. Saïdia: het
restaurant van hotel Atlal.
Aangenaam, behoorlijke
kaart met vlees, vis en sala-
des. Leuker is gewoon gegril-
de sardientjes eten op de
markt, bijvoorbeeld bij Res-
taurant du Rif, of een van zijn
buren. Voor paar euro ben je
vol en blij. Al Hoceima: voor
vis naar Club Nautique, in de
haven. Wel een beetje shab-
by tent, vooral rond de bar.
Probeer er de wc te vermij-
den.
Sympathieker is restaurant
Assaada, midden in de blau-
we medina van Chefchaou-
en. Geen grote kaart, maar
het driegangenmenu voldoet
ruim. Voor 50 dirham (4,50
euro) ben je klaar. Kies als
hoofdgerecht de tajine.
Algemeen: wie een espresso-
koffie wil, moet geen ‘e s-
presso’ bestellen (dan krijg je
sterke Marokkaanse koffie),
maar vragen om een ‘L a v a z-
za’, naar het Italiaanse koffie-
merk. Wie alcohol wil drinken
is doorgaans aangewezen op
de bars van de duurdere ho-
tels of een enkele club.

n Betalen
In de steden zijn genoeg pin-
automaten. Het gebied is
voor Nederlandse toeristen
goedkoop. Koffie vanaf zo’n
40 cent. Omrekenen: 10 dir-
ham is ongeveer 0,90 euro.

n Vliegen
Royal Air Maroc vliegt dage-
lijks op Oujda; één keer per
week rechtstreeks, de ande-
re dagen via Casablanca. Re-
ken op 430 euro (incl.) of
meer. Ook Nador is een mo-
gelijkheid (twee à drie keer
per week, rechtstreeks). De
luchthaven van Al Hoceima
wordt gerenoveerd; voorlo-
pig alleen (rechtstreekse)
vluchten in het hoogseizoen.

Doen & Laten

Reisbureau
Ga Down Under werken als koksmaat

Het Reisbureau
verzamelt geheimtips.
Volgende week:
trouwen op reis. Aan
de voet van de Mount
Kenia, op een strand
van Capri of in Elvis-
pak in Vegas. Waar
vinden we de mooiste
trouwlocaties op reis?
Geef tips op
volkskrantreizen.nl/
reisbureau.

We b f o t o van de week

Marokko
Rifgebergte

Australië is enorm, en de moge-
lijkheden voor de reiziger zijn er
onuitputtelijk. Reisbureau stelde
met de bezoekers van Volks-
krantreizen.nl een lijst samen
van zeven hoogtepunten.

1Uluru
I’ve fallen in love with the Rockis

het sms’je dat Erik de Jong naar huis
stuurde toen hij oog in oog stond met
de reusachtige rotsformatie Uluru (Ay-
ers Rock), ongeveer in het midden van
Australië. Vooral bij zonsopgang en
zonsondergang is de heilige plaats van
de aboriginals de moeite waard.

Als je toch richting Uluru gaat, sla
dan het nationaal park Kata Tjuta niet
over, noch King’s Canyon. ‘Net zo in-
drukwekkend’, zegt Henk Fokker.

2Cairns
Wil je gratis drie keer per dag dui-

ken bij de Great Barrier Reef – in een
helderblauwe zee met haai en zee-
schildpadden? Neem dan, net als Ar-
wen, een baantje als kokshulp aan
boord van een van de duikcruisesche-
pen in Cairns, in het noorden van
Queensland. ‘Het is niet leuk om bed-
den op te maken en de keuken te poet-
sen, maar je kunt zo wel meeduiken
met de crew of de passagiers.’

Vlakbij Cairns ligt het plaatsje Kuran-
da. Bezoek daar de Barron Falls als het
regent. Volgens Jurriaan ‘v e ra n d e r e n
de Falls dan in een woest en prachtig
natuurverschijnsel’.

3Whitsundays
Nicolien raadt duikliefhebbers aan

een kleine boot te nemen die ten min-

ste drie dagen rond de Whitsundays
vaart. ‘Je slaapt en eet op de boot en
gaat voor anker midden in de oceaan,
waar je onder begeleiding gaat duiken.
Snorkelen kan ook. ‘s Avonds vertelt de
kapitein sterke verhalen onder het ge-
not van een glaasje. Vertrek vanuit de
haven van Airlie Beach.’

4Schildpadden spotten
Ga naar Mon Repos, vlakbij Bunda-

berg aan de oostkust. Brigitte van Wilk
zag er ‘s nachts schildpadden eieren
leggen op het strand. ‘s Morgens kwa-
men daar kleine schildpadden uitkrui-
pen. Ook schildpadden op het strand
van Eighty Miles Beach in het noord-
westen. Brigitte had tranen in haar
ogen toen ze een mama turtle zag die
honderden eieren legde en vervolgens
uitgeput naar het water terugkroop.

5Ta s m a n i ë
Als ‘e x - Ta s s i e ’ is Peter ‘misschien

wat bevooroordeeld’, maar zijn tip
komt recht uit het hart: neem de tijd
voor Tasmanië. Zowel in de winter als
de zomer aantrekkelijk en een ‘w a l h a l-
la voor de (natuur) kampeerder’. Aanra-
ders: de moderate rain forests, Cradle
Mountain en het lange zandstrand van
Oceans Beach. ‘Niet verder vertellen
want het is er nog heerlijk rustig.

6Sydney
‘Absoluut de mooiste stad ter we-

reld’, zegt Geert Peters. ‘Neem de ferry
en je komt overal.’ Eten en drinken met
uitzicht kan op veel plekken, maar de
terrassen rond Circular Quay, het stati-
on van de ferry’s, zijn een aanrader.

Enkele bijzondere restaurants met
een nauwelijks te overtreffen view:

Quay, Guillaume at Bennelong en Aqua
Dining. En Doyles restaurant in
Watsons Bay, een heel simpel maar lo-
kaal beroemd vistentje (Nicolien).

7Melbourne
Misschien raar, schrijft onze ver-

slaggever Eric van den Berg, maar het
zakendistrict van Melbourne, het CBD,
is het spannendst. ‘Tussen de kanto-
ren, in de achterafstraatjes, zitten de
beste bars van de stad. Hoe vind je ze?
Koop een Deck of Secrets: een gids in
de vorm van speelkaarten. Elke kaart
prijst een bar aan, met adres en foto.
Plus op de andere kant een gedetail-
leerde plattegrond. Er zijn ook kaarten
voor Eat, Shop en Find (cultuur) en voor
Sydney. Jady Petovic

Meer: volkskrantreizen.nl/reisbureau

Stuur een foto in waar de muziek vanaf spat, was de
oproep van vorige week. Gerard van Dijk kwam deze
swingende oma tegen op straat in New Orleans.
Volgende week: Aan de barbecue. Stuur je foto van
een geslaagde óf minder geslaagde barbecue naar
reizen@volkskrant.nl.

Nederlandser dan ze denken
Het is niet leuk de keuken aan boord te moeten poetsen, maar je kunt wel gratis duiken.
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Weet jij veel?
‘Maak vooral geen grapjes bij de grens!’

Iedereen die naar de VS is ge-
weest, weet dat de grenscon-
troles streng zijn. ‘Wijd niet uit
op vragen, dat wekt argwaan.’

H et is een anekdote die ik nog
vaak op verjaardagsfeestjes
vertel: in afwachting van een

visum op het Amerikaans consulaat
moest ik door een metaaldetectie-
poortje. Dat sloeg alarm wegens de
vele sluitspelden in mijn gulp – de
rits was die ochtend gesneuveld. De
bewaker liet me grinnikend door
met de opmerking: ‘Promise me that
you don't have a stengun in your un-
d e r w e a r. ’

De meeste visumaanvragers heb-
ben minder geluk, zo blijkt uit de ant-
woorden op de reisvraag van M a r-

lies, die in oktober naar de VS afreist
en zich afvraagt welke gegevens ze
bij de grens moet overleggen.

In veel reacties op volkskrantrei-
zen.nl wordt geklaagd over de lange
wachttijden bij het consulaat en de
chagrijnige grenspolitie op luchtha-
vens. ‘Ga niet geïrriteerd doen, daar
houden ze niet van’, waarschuwt
Frans H. ‘Beantwoord de vragen die
ze je stellen, maar wijd vooral niet
uit’, reageert Jeanne. ‘Dat wekt arg-
waan.’ To o Ta l l , die meer dan drie
jaar in de VS heeft gewoond, ge-
werkt en gereisd, meldt dat dat ‘de
official smelt als sneeuw voor de
zon’, als je geduldig en vriendelijk
blijft. Want ‘Nederland heeft een
heel positieve naam in de VS’.

Wat willen de Amerikanen alle-
maal van je weten?

Niet duidelijk is met welk doel
Marlies naar de VS gaat. Voor een
vakantie (maximaal drie maanden) is
een paspoort en veel geduld vol-
doende. Op de luchthaven in de VS
worden vingerafdrukken en een foto
van je gemaakt.Martijn Buisman
meldt dat je ook het adres waarop je
de eerste nacht verblijft en een cre-
ditcard moet kunnen laten zien, ‘g e-
woon, zodat ze weten dat je zelf
voor alles kunt betalen’.

Voor werkdoeleinden moet je een
visum aanvragen, wat veel tijd en
geld kost. Voor een journalistenvi-
sum moest ik een kopie van mijn
laatste bankafschrift en hypotheek-
akte moest overhandigen, ‘om ons
ervan te verzekeren dat u draag-
krachtig bent en u weer terugkeert’.
Ook werd naar mijn lengte, kleur

ogen, stam (‘Limburg’) en ‘t e r r o r i s t i-
sche activiteiten’ geïnformeerd, en
moest ik een afwijkend formaat pas-
foto (5x6 cm) inleveren à 11,64 euro
bij de fotovakman. Het maken van
een afspraak op het consulaat kost-
te 15 euro per creditcard (het tele-
foongesprek duurde nog geen mi-
nuut), voor administratiekosten was
ik 86 euro kwijt.

Raymond Liefjes, die eveneens in
oktober naar de VS afreist, heeft
voor Marlies de moeite genomen de
hele groene kaart die toeristen in
het vliegtuig moeten invullen, over
te schrijven. Zo wordt onder meer
gevraagd of je lijdt aan een gevaarlij-
ke besmettelijke of geestesziekte, of
je betrokken bent geweest bij volke-
renmoord en of je nazistische sym-
pathieën koestert. De volledige lijst

staat op volkskrantreizen.nl/weetjij-
veel. ‘Grapjes over dat soort vragen
zou ik je afraden’, vult Mar aan. Ray-
mond Liefjes heeft nog een tip: let
erop dat je geen fouten maakt bij het
invullen van de groene kaart, want
dat geeft problemen bij de grens-
controle. ‘Vraag, als je iets niet goed
hebt ingevuld, in het vliegtuig om
een nieuwe kaart.’

De links naar informatie van het
consulaat werken vaak niet, waar-
schuwt Willem V. Beknopte, accura-
te reisinformatie vond hij op
www.amerika.nl/reizen (klik op ‘a l-
gemeen’, en ‘visa en paspoort’).

Nell belde het consulaat ‘voor de
zekerheid’ voordat ze twee jaar ge-
leden op vakantie ging naar de VS.
Of ze ergens rekening mee moest
houden. ‘Nee hoor – een visum zou-

den we krijgen zonder speciale be-
palingen.’ Bij de incheckbalie bleek
het tegendeel: haar toen 14-jarige
zoon, die op haar paspoort stond in-
geschreven, moest een eigen pas-
poort hebben. ‘De marechaussee
kon een noodpaspoort regelen,
maar moest dan wel een uittreksel
van het bevolkingsregister hebben.
En het was zondag.....’ Het kostte
Nell een paar honderd euro om de
vlucht te verzetten.

Nog een tip voor de vlucht: ‘Als je
een e-ticket hebt, vergeet dan niet
een printje te maken van je vlucht-
schema’, meldt Henk Fokker. ‘Ik
had dat in mei niet gedaan en had
probleempjes om langs de controle
te komen.’ Toen dat lukte, was zijn
aansluitende vlucht net vertrokken.

Wil Thijssen

In 'Weet jij veel?'
gaan we elke week
op zoek naar het
antwoord op een
reisvraag van een
l e z e r.
Volgende week:
Hoe zit het met het
meenemen van
nepartikelen uit het
buitenland? Hoeveel
neptassen, illegale
cd's en
'merk'horloges mag
je meenemen?
Ook een vraag?
Mail 'm naar
reizen@volkskrant.nl
met als onderwerp:
r e i s v r a a g.

Videoverslag
n Op de thee bij de hasjboer
volkskrantreizen.nl/video

Kif tot aan de horizon

Het nieuwe berberland

H
etlijkteen dagalsalle
andere. Deschoenpoet-
sers speuren bijde kof-
fiehuizen naar bezoe-
delde schoenen,straat-

verkoperslopen rondmetsigaret-
ten, parfumen gekopieerdepuz-
zels uitde krant. Opde markt,
waarhetin dehitteweeïgruikt,
ligt eenkoeienkop tewachten op
een koper, en verdient de man ach-
ter de oude typmachine wat dir-
hamsaan stadgenotendiezelf
geen brief kunnen tikken.

Maarop BoulevardMohammed

V, de hoofdstraatin het centrum
van Oujda, staat vandaag het leven
een momentstil. Dekoning komt
eraan! DuizendenMarokkaanse
vlaggen langs de weg verraden
zijn komst. ‘Hijgaat ietsopenen ’,
zegt een toeschouwerbij het
dranghek. ‘Hijis opvakantie ’, zegt
de receptioniste vanhotel Orient.
‘Hijgaat jetskiën. ’ Vaker gehoord:
‘De koning houdt van Oujda.’

Gegil, geklap, de koninklijke co-
lonne komt de hoek om zeilen.
MohammedVI heeftzichzelfdoor
het open dak gestoken en laat zich,
in volle vaart, toejuichen. Een en-
keling langs de kant buigt diep. En
dan is de koningalweer weg. Ach-
ter een hekverdwenen; kennelijk
heeft hij een afspraak bij de bank.

De koningis in destad. Oujda,
stad van ongeveer een half miljoen
inwoners, gaat eraan wennen. Om-
dat het waaris: koning Moham-
med VI (45)houdt inderdaad van
noord-Marokko – van het Rifge-
bergte en zijnuitlopers, van de
mandarijnenin develdenrond
Berkane, van de kliffen in Al Hocei-
ma, en bovenal van het strand en
het water vanbadplaats Saïdia.
Daarligt zijndriemaster vooran-
ker: zijn plek dus om te jetskiën.

Het landvan de berbersis her-
ontdekt.Door MohammedVI.Hij
breekt met het beleid van zijn va-
der, koning Hassan II (1929-1999),

diehet gebieddecennialangheeft
genegeerd. Nade (neergeslagen)
opstand vande Riffijnen inde ja-
ren vijftig heefthij zijn gezicht
hier niet meer laten zien. De bevol-
king verarmde, de wegen verslech-
terden.In 1994en 2004kwamen
daarnog tweezwareaardbevin-
gen overheen, met honderden do-
den en enorme verwoestingen.

Nu rijdt MohammedVI hier
rond.Eerst openthij inBerkane
een cultureel centrum plus een be-
jaardentehuis,daarna inSaïdia
een vijfsterrenhotel – al kruisend
over de wegen die hij de afgelopen
twee jaarheeft latenverbreden
en/of asfalteren. Waar hij komt, wil
hij goed nieuws brengen.

‘Je hadhet hier vorigjaar moe-
ten zien ’, zegt ondernemer Zahid
opeen terrasinSaïdia,die eenres-
taurant gaat beginnen ( ‘iets met
tapas’). ‘Wehadden hierenkel ho-
telAtlalen eenpaarstratenerom-
heen, verder niks.Het hele dorp
stelde niks voor. En kijk nu hoe het
isgegroeid. Eriseen mooieboule-
vard, het is hartstikke druk.’

Saïdia iseen vande uitverkoren
gebieden. Destaat heeftdrie mil-
jardeuro neergeteldvoor hetPlan
Azur; zes ‘Blauwe Zones ’ zijn aan-
gewezen, die het aantal toeristen
de komende jaren omhoog zullen
moeten jagen. Vijfaan de Atlanti-
schekust, éénaan deMiddelland-

seZee. Endieene, hetvlaggen-
schip, isSaïdia, ofnauwkeuriger:
MeditteraniaSaïdia, eencompleet
nieuwe toeristenstad naast het
dorp.Een grootdeel isaf, heteer-
ste restaurant(de ItaliaanLuigi) is
alopen.Er komen17vijfsterrenho-
tels/clubs, 3000luxueuze aparte-
menten,drie 18holes-golfbanen,
een jachthaven voor 800 boten, en
een winkelcentrum dat kennelijk
een medina moet voorstellen.

Marokkoop z ’n Europees: een
nieuwe Costa delSol, maar dan

‘Toeristen willen
niets te maken
hebben met
arme mensen’

1. Yamani
Omari Ve r-
geet alle
nieuwbouw
en drukte:
kies voor de
gîte ( b o e r e n-
huis) van Ya-
mani Omari, in de bergen bij Tafoug-
halt. Bel Najib Bachiri van de milieu-
beweging Homme et Environnement
in Berkane: +212.611.05.373. Het
kost 250 dirham per persoon (22,50
euro), inclusief maaltijden. 10 Pro-
cent wordt geïnvesteerd in lokale
projecten.
2. Atlas Orient, OujdaAan de Bou-
levard Maghreb al Arabi. Met zwem-
bad, bar en wat vage nachtclub.
www.hotelsatlas.com, +212
36.700.606.
3. Atlal, SaïdiaBegrip in de stad.
Centraal, aan de Bd. Hassan II, met
prima restaurant waarin zowel man-
nen als vrouwen zich verzamelen.
Tel. +212 36.62.50.21.
4. Amir Plage, Al HoceimaHet be-
kendste hotel van de stad, Moham-
med V, gaat in de verbouwing. Iets
anders dus: Amir Plage, net buiten
de stad. Nieuw en veelbelovend.
amirhotel@gmail.com.
5. Parador, ChefchaouenAls hotel
niet bijzonder, maar het uitzicht van-
af het terras bij het zwembad is ge-
weldig. Tel. +212 39.98.66.24. De
‘blauwe stad’ heeft verder genoeg
goedkope pensionnetjes.

‘D itisNederland niet.DitisMa-
rokko!’, moet Mohamed Say-
em regelmatig verduidelijken

aan zijn cliënten. Dan zijn ze weer eens
vastgelopen bij een of ander loket. Dan
zijn ze boos, ongeduldig, en belanden
zeophet spreekuurvandeStichting
Steun Remigranten in Berkane. ‘Ze blij-
ken toch veel Nederlandser te zijn dan
ze zelf denken.’

Elke dinsdag is het spreekuur in Ber-
kane. Volle wachtkamer.Sayem, coör-
dinator sinds 9 jaar, ziet er ook remi-
grantendie nietkunnen wennen: ‘Dat
zijnvaak vrouwen.Voorhenis hetle-
ven hier zó anders dan in Nederland.’

Nietvoor nietszithet steunpuntin
noord-Marokko. Vande pakweg
330 duizend Marokkaanse Nederlan-
ders is zo’n 80 procent berber, en heeft

zijn wortels in en om
het Rifgebergte. Wat
vooral in het vakantie-
seizoen iste merken:
in dekustplaatsen Al
Hoceima enSaïdia
voert het Nederlands
de boventoon.Naar
schatting zijn sinds
1985, toen de eerste re-
migratieregeling
werd ingevoerd,
12 duizend MarokkaanseNederlan-
dersterugverhuisd naarhungeboor-
teland.Met verhuispremieenbehoud
van pensioen of WAO-uitkering.

Hun grootsteprobleem inMarokko
isdeBelastingdienst inNederland.En
de zorgtoeslag. De verhuisde Marokka-
nen hebben een tijdlang de toeslag ten

onrechte ontvangenen moe-
ten die nuterugbetalen. Maar
hoe? DeBelastingdienst heeft
al diverse brieven gestuurd.
Sayem, die hoopt dat de minis-
ter van Financiën de ellenlan-
ge terugvorderingsprocedure
stopzet: ‘Het is zo ’n gedoe. En
datvoor mensenmetvaak
maar eenheel kleinpensioen.
Ze begrijpen diehele corres-
pondentie niet eens. Dan zie ik

hier een oude man zitten: helemaal
vanuit eendorpje bijAl Hoceimanaar
Berkane gereisd,een paarhonderd ki-
lometer. Alleen om tevragen wat er in
de brief staat.’

Zelf is Mohamed Sayem (42) geboren
in Tafoughalt, vlakbij de stad waar hij
nukantoor houdt.Hier woondehij

H ieris ietsaan dehand – je voelt
het.Hetisonrust dieindelucht
hangt. Het is hoede mannen op

de terrassen naar je kijken, je schichtig
volgenvanuit hunooghoeken,met
eengrijnsdie jenietmeteenkunt
plaatsen. Endan ben je nogniet eens
uit de taxi gestapt.

Dandraai jehet raampjevan detaxi
naarbeneden. Gewoonomdat hetzo
warm is. ‘Sssshhht. Ici! ’, roepen man-
nen vanafeen afstandje.Hé. Hier!
‘Wanna smoke ?’ Ofeen andere auto
rijdtlangszij; dechauffeur doetalsof-
ierookt enwijst naardekant vande
weg. Of we daarniet willen stoppen.
Om wat kif van hemtekopen.Vermoe-
delijk rookthij wel eveneen jointje
mee.

DekifvanKetama, eendorpjeinhet
Rifgebergte tussen badplaats Al Hocei-
ma en de ‘blauwe stad’ Chefchaouen, is
‘de bestemarihuana vande wereld ’,
zal iedere man in het dorp je vertellen.
Dat spul wat die jongens je in de medi-
na vanChefchaouen aanbieden( ‘wan
hasssjiess?’), dat is niks, zeggen ze.
Want ‘dat komt niet van hier’.

Ditis dewieg vande ‘maroc’ die ook
in Nederlandse koffieshopsis te krij-
gen. Het groen op de flanken van de Ti-
dghine, metzijn 2465meter dehoog-
ste bergin hetRif, datzo onschuldig
glinstertin depriemendezomerzon:
marihuana. Het groenlangs de N2
naar Bab Barrad: allemaal marihuana.
Zo ver het oogreikt; schattingen ko-
men uit op 70duizend hectare of
m e e r.

Zo onwerkelijk, zo openlijk. De teelt,
aldecennialang veruitdebelangrijk-
ste teelt in de regio,is in dit gebied al-
tijd gedoogd.Vooral omdattot aande
dood van koning HassanII, in 1999,
niemand echt interesse had in dit
arme gebied. Dit rebelse gebied. Land
vande Riffijnen:ooithadden dieeen
eigenrepubliek (1921-1926),maardie
verloren zeaan deSpanjaarden; later
revolteerden ze tegenhet Marokkaan-
se koningshuis, maardie opstand
werdbloedig onderdrukt(1958/ ’59).
Door de vorige koning.

Vaak vergeten enverguisd, ze kon-
den hungang gaan.Marihuana ver-
bouwenmag, alisde verkoopstreng

verboden. Officieel dan, want wonder
bovenwonder gaatde cannabistoch
gewoon de vrachtwagen in, op de boot
naarSpanje.Maar daarpraatjeniet
over in Ketama.

Eigenlijk praat je nergens over in Ke-
tama. Maar als je uit de taxi stapt op de
grotekruising vanIssaguen, opeen
paar kilometer vanhet beroemde
dorp, staat ineens iedereen om je heen
en wiliedereen tochiets zeggen. ‘Kom
mee, dan gaan we even praten’, ‘hé, wil
je iets kopen, ik heb het beste’, ‘ik zag je
het eerst!’.

Dan zoekje rusten eenkopje munt-
thee in eenkoffiehuis. Mahmud en
nogeenjongen ( ‘mijn broer, je kunt
hem vertrouwen ’) schuiven onge-
vraagd aan. Iedereen kijkt ongeïnte-
resseerdnaar eenslechtejaren-zeven-
tigfilmop eenoude tv.De ‘broer’ laat
een stukjehasj zien,Mahmud begint
wat te mompelen. ‘Mijn boerderij is op
de berg. Ik heb planten van meer dan
eenmeter hoog.Als jewilt blijven,je
bent welkom. Lekkerrelaxen. Je kunt
er ook douchen als je wilt.’

Hij wil wel verkopen, maar kennelijk

dan tochweer niet híer,tussen andere
theedrinkers. En voorzichtige, vrijblij-
vende vragen, daar houdt hij niet van.

‘Hoe duur is het?’
‘We praten niet over de prijs.’
‘Maar alsik wil roken, moetik dat

toch weten.’
‘We praten niet over roken.’
‘Hoe kan ik dan iets kopen?’
‘Daar praten we nietover. We heb-

ben alles. Wil je echt iets
meemaken, ga dan mee.’

Videoverslag
n Logeren bij de berberboer
volkskrantreizen.nl/video

Op de grote foto: het pension van Yama-
ni Omari in Tafoughalt (Nacira, de vrouw
des huizes, in de keuken). Links: het Rif-
gebergte in de omgeving van Ketama.
Het groen op de voorgrond is marihuana.
Fo t o ’s Eric van den Berg

metzijnouders toteindjarenzeven-
tig, totdatzij huntoekomst inNeder-
land gingen zoeken.Mohamed maak-
te zijnschool af,en reisdehen achter-
na naar Leiden. Daarwerd hij jonge-
renwerker,jeugdbeschermer enbe-
langenbehartiger voor Marokkanen.
Wathem uiteindelijkterugbracht
naar zijn geboortedorp.

Sayem: ‘Ik zie steeds meer jonge men -
sendiehet inMarokkowillenprobe-
ren.Iemand dieeenkledingfabriek
heeft,iemanddie eenclubaanhet
strand opent. Ik ken al iemand die
stroopwafels gaat verkopen.’

Stichting Steun Remigranten06-
48687086 (Utrecht), +212 36612456 (Ber-
kane, Marokko). E-mail ssrmaroc@mena-
ra.ma. www.steunremigranten.nl
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aan de andere kantvan het water.
Gebouwd door de Spaanse project-
ontwikkelaar Fadesa(overigens
sinds kort bankroet), aangeprezen
openorme billboardsdoorGary
Neville enRio Ferdinand,verdedi-
gersvanManchester United – van
de Engelse toeristen moet het
gaan komen. Zij zullen eten bij Lui-
gi of bij restaurant International,
huncocktail drinkeninde Portde

Plaisance of aan een van de tiental-
len zwembaden – ver vande souk
in Saïdia, waar je midden in de
drukte van de markt voor 25 dir-
ham (2,20 euro) de allerbeste sar-
dineskunt krijgen,inclusiefsala-
de, olijven, frites en een fles water.

‘Dit heeft niets meer met Marok-
ko te maken. Zehebben een eigen
ziekenhuis, een eigen supermarkt,
een eigen strand. Die toeristen wil-
len niets temaken hebben met
arme mensen ’, zegtNajibBachiri,
directeur vande milieubeweging
Hommeet Environnement(Mens
enNatuur),die jarenheeftgepro-
beerd hettoeristencomplex tegen
te houden. ‘Ze beloven 50 duizend
banen, maar diegaan echt niet
naar de Marokkanen op het platte-
land.Hetklinkt mooi,maareigen-
lijkzijn zedetoekomst vandit
land aan het vernietigen.’

Fadesa, zoalsde Marokkanende
nieuwe stad noemen, zal de boe-
ren hun water ontnemen, dat is de
vrees. Eengolfende, zwemmende,
douchende toerist verbruikt 350
tot 850 liter water per dag, een Ma-
rokkaanin hetRifgebied10à 15li-
ter ( ‘wezijn geenrijke mensen ’).
Bachiri: ‘Eenboer moetnueen
maand wachtentot hijzijn land
weerkanbesproeien. Enhijzou
het eigenlijkeens pertwee weken
moeten doen, zo droog is het hier.
Dat heeft gevolgen voor de oogst.’

We hebben hiergeen Spaanse
kusten, is steedszijn boodschap.
‘Wij hebben onzebergen, wij heb-
ben onze woestijnen.’

En dat mag de Europese toerist
weten. Daaromis Hommeet Envi-
ronnementbegonnen metruraal
toerisme.Slapen eneten ophet
platteland, bij de boer thuis, in zijn
gîte.Eriser indezeregionunog
maaréén: hethuis vanYamani
Omari en zijn vrouw Nacira, in een
valleibij Tafoughalt,een dorpjein
de BeniSnassen-bergen. Hetkost
eentaxiritvan eenhalfuurplus
eenwandeling steilbergaf,maar
daarbreektde groterustaan.Een
hond blaft, een ezel balkt.

Eenpaar jaargeleden werdde
ongeletterdeYamani (48)nogver-
sleten als de dorpsgek, die het niet
reddemet louteraardappelen,
uien en bonen – ‘mijn enige inko-
men was de regen ’.Nu houdt hij
met hulp van Homme et Environ-
nement zijn bedrijfjegoed draai-
ende – ‘de Lonely Planetis zelfs al ge-
weest’ – en komen dorpelingen kij-
ken welke rare toeristen er nú
weer bijhem overnachten.Zijn
kinderengaan naarschool,ook
zijn15-jarige dochter,die hijthuis
wildehouden.Het waseenvoor-
waarde om mee te mogen doen
met het project.

‘Mijn leven is compleet veran-
derd’, zegt hij. ‘Ik kan nu de elektri-

citeitsrekening weer betalen.’
Yamani heeft wat woorden Frans

geleerd,noemtnu allesenieder-
een gentille (aardig), en serveert
pancakes (geleerd vaneen Ameri-
kaansegast). Debelangrijkste
vorm van communicatie is een
schouderklop,een daverendelach
of een arm om je heen.

Zijn jongste zoon Ashraf doet
voor hoeje tomatenplukt; Meki,
de oudste, neemt toeristen ’s och-
tendsvroegmee alshijdegeiten
gaat hoeden. Maareen kopje thee
drinken inde schaduwvan debo-
men is hier het ultieme tijdver-
drijf.

Indeverte iseenhelikopterte
horen. Datis, weetYamani, eente-
kendat dekoning inde buurtis.
Daar beneden, aan die drukke
kust, is-ie aan het jetskiën.


