
goed ziekenhuis,” legt rechtenstu-
dent Redouane Azerkan, 22 jaar, uit.
In Al Hoceima zijn alleen belwin-
kels en cafés. “Daar kan een bevol-
king niet van leven.”

In tegenstelling tot de grote ste-
den, waar Marokkaanse jongeren
bijna wekelijks de straat op gaan,
heerst in Al Hoceima vooral angst
sinds de eerste demonstratie op 20
februari. Die dag kwamen hier vijf
jonge mannen om het leven. Hoe,
daar zijn vragen over. Redouane
Azerkan spreekt van ‘martelaren’
wier families in volkswijken wonen.

Een tengere vrouw schuift een
vaal witkanten gordijn opzij. Hana-
ne Boudriss, 22 jaar, doet haar ver-
haal. Op de 20ste besloot haar man,
kleermaker van beroep, zoals elke
zondag naar de voetbalwedstrijd te
kijken in de stad. Ze waren niet op
de hoogte van de demonstratie en
hadden ook niets gemerkt van enige
agitatie. Het was half vijf. Dat was
de laatste keer dat ze Jamal Salmi
heeft gezien.

Een jongere broer kwam om half
negen thuis en vertelde wat er gaan-
de was in de stad. Mensen waren
opgepakt, de cafés waren allemaal
gesloten, er waren auto’s en banken
in brand gestoken. Maar haar man
zou zo thuiskomen. Hij was op zoek
naar brood, moest de broer haar
doorgeven.

Om tien uur belde ze naar zijn mo-

biel, hij nam niet op. Om twaalf uur
’s nachts ging ze naar het politiebu-
reau. Er waren tientallen mensen
opgepakt, maar haar man stond
niet op de lijst. En ook in het zieken-
huis kon niemand haar verder hel-
pen. ‘Kom morgen maar terug’ was
de boodschap.

Dagenlang klopte ze op alle deu-
ren van de autoriteiten. Op de elfde
dag moest ze met vier andere fami-
lies bij de procureur- generaal ko-
men. Uit DNA-onderzoek was geble-
ken dat haar man was omgekomen
in een brand van een bankgebouw.

Haar vermoedens werden beves-
tigd. De autoriteiten hadden de dag
na de demonstratie gesproken over
vijf doden die waren omgekomen
bij het binnendringen van de
Banque Populaire.

Maar hoe kon haar man daar zijn
geweest terwijl hij nog thuis was
toen de brand werd aangestoken,
rond vier uur ’s middags? Video-op-
names van de brand in het bankge-
bouw kreeg ze niet te zien.

Een andere familie in dezelfde
wijk vertelt eenzelfde verhaal. Hun
zoon Nabil Jaafar, 20 jaar, was die
bewuste 20ste februari pas om ze-
ven uur ’s avonds naar buiten ge-
gaan. De brandweerlieden hadden
de brand al geblust, vertelden getui-
gen de volgende dag.

Ook deze familie kreeg na elf lange
dagen bericht dat hun zoon was om-

gekomen bij de brand.
De procureur-generaal gaf de oom

toestemming het lichaam te bekij-
ken. “Ik lichtte een klein deel van
het laken op en zag een ravage. Zijn
mond stond wagenwijd open en zijn
schedel was ingeslagen,” vertelt
oom Fikri Jaafar. “Hoe kan dat?
Vuur maakt een schedel niet ka-

pot.” Voor rechtenstudent Azerkan
en de andere jongeren heeft het vin-
den van de waarheid absolute prio-
riteit. Hij laat een filmpje zien op
YouTube: een paar mannen kijken
toe als het bankgebouw in brand
staat.

Een joelende menigte, zoals de au-
toriteiten willen doen geloven, is
nergens te bekennen.

President Mohamed Boudra van
de regio rond Al Hoceima kan niet
geloven dat ‘de politie deze mensen
heeft gedood, in de bank heeft ge-
gooid en deze nogmaals in brand
heeft gestoken.’

Hij heeft om een onderzoek ge-
vraagd, maar kan verder weinig
doen.

De vijf doden doen veel streekbe-
woners denken aan de keiharde on-
derdrukking van de opstanden in
1958/59, toen de vorige koning Has-
san II hele families opsloot in kazer-
nes, vrouwen verkracht werden en
velen de dood vonden. Hassan II in-
vesteerde geen cent in wegen, scho-
len of lokale industrie. Onder zijn
zoon Mohammed VI ging het beter.
Tot die 20ste februari.

Sindsdien zit de angst er goed in.
De mensen, met tienduizenden op
de been op die bewuste 20ste fe-
bruari, gaan de straat niet meer op.
Behalve een handvol jongeren. Zij
eisen de waarheid en zeggen door te
gaan tot het einde.

Artemy Troitsky is deze
week veroordeeld tot een
boete van 4000 euro. Vol-
gende week hangt hem

bij een andere rechtszaak celstraf
boven het hoofd.

Zijn misdaad: tijdens een cultu-
rele avond, waar de bekende Rus-
sische rockgroep DDT optrad, gaf
Troitsky de satirische prijzen
voor de ‘beste en slechtste agent
van het jaar’ weg.

Troitsky was de eerste Rus die ik
bij aankomst hier in 1989 ont-
moette. Hij is Ruslands bekend-
ste muziekcriticus, medeoprich-
ter van de Russische Playboy, mi-
lieu-activist en al ruim twintig
jaar een heel goede vriend.

In de wereld van de popmuziek
wordt hij geroemd en gevreesd.
Hij heeft een eigen radioshow en
is docent journalistiek aan de
Moskouse universiteit.

Troitksy wordt ook vaak ge-
vraagd culturele avonden te pre-
senteren en zo stond hij in no-

vember op het podium met Joeri
Sjevstjoek, de voorman van DDT.
Deze legendarische rocker had
nog niet zo lang geleden ge-
waagd om in zijn bijzijn Poetin te
bekritiseren.

Nu deelden Troitksy en Sjev-
tsjoek prijzen uit aan een be-
roepsgroep die in Rusland be-
faamd is wegens zijn corruptie.

De prijs voor de ‘slechtste poli-
tieman van het jaar’ ging naar
agent Nicolai Gavanski.

Vorig jaar reed Gavanski, de ad-
junct-directeur van oliegigant Lu-
koil, twee wandelaarsters dood.
Volgens agent Gavanski (daartoe
ongetwijfeld ingefluisterd) was
het eigen schuld van de dames.
Een video op internet toonde het
omgekeerde aan: de auto van de
Lukoil-baas reed veel te hard.

Het incident stond symbool
voor de klassejustitie die dit land
kenmerkt. Uiteraard was agent
Gavanski niet komen opdagen
om z’n prijs in ontvangst te ne-
men. Het bleef bij wat grappen,
tot Troitsky een klacht wegens
belediging op z’n deurmat vond.

“Eerst dacht ik dat het een prac-
tical joke was, maar al snel stond
ik voor de rechter.”

De zitting bleek volledig voor-
gekookt. De rechter luisterde
nauwelijks en las het vonnis wel-
dra voor: schuldig. Alles wees
erop dat het proces van hoger-
hand werd gestuurd. “Blijkbaar
wil men mij monddood maken,”
concludeert Troitksy.

Volgende week start een tweede
proces – nu een strafzaak – van-
wege de belediging. Een land
waar satire tot rechtszaken leidt,
je wordt er niet vrolijk van.
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‘Men probeert mij
monddood te maken’
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is er geen weg terug

, aldus de tekst tijdens een betoging in Casablanca. Veel burgers zijn daar niet bang meer voor de repressie. FOTO REUTERS
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heerst in Al Hoceima na repressie

‘Ik lichtte het
laken op en zag
een ravage’


