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Samenvatting g 

Inn deze studie van een bergachtig gebied in Noord Marokko wordt de leefwijze van de 

plaatselijkee bevolking in verband gebracht met het natuurlijk milieu en de externe sociale 

omstandigheden.. Daarbij is allereerst aan de orde hoe de verschillende onderdelen van de 

fysiekee omgeving stimulansen bevatten en beperkingen opleggen aan de agrarische 

gebruiksmogelijkheden.. Vervolgens dient te worden nagegaan hoe die gebruiksmogelijkheden 

dann feitelijk worden aangewend en welke producten en inkomsten dit oplevert. Daarbij is het 

tevenss zaak te bezien hoe de activiteiten van de overheid, de verstedelijking in de buurt en de 

aanlegg van toeristische faciliteiten de ontwikkelingsmogelijkheden voor de 

plattelandsbevolkingg beïnvloeden. 

Hoewell  de meeste nadruk op de actuele stand van zaken ligt, wordt ook de dynamiek 

aangegeven.. Landgebruik en bevoikingsverloop zijn sedert de onafhankelijkheid van 

Marokkoo in 1956 gevolgd. Enige indruk van de eerdere bewoningsgeschiedenis van het 

gebiedd wordt beproefd. 

Dezee studie heeft betrekking op twee plattelandsgemeenten in de provincie Tetouan. 

Hett gebied bestaat uit een meer geaccidenteerd deel, onderdeel van het Rifgebergte, met een 

hoogtee tot 838 m. max. en een vlakker deel aan zee. Het heeft een oppervlakte van 21310 ha 

enn had in 1994 een bevolking van 13000 a 14000 inwoners (afhankelijk van de gebruikte 

telling).. Zij zijn gevestigd in 22 nederzettingen van uiteenlopende omvang verspreid door het 

gebied.. Direct ten zuiden van het onderzoeksgebied ligt de stad Tetouan, aan de kust ligt 

M'diq,, iets ten noorden van het gebied de stedelijke nederzetting Fnidek en ten noordoosten 

vann het gebied de Spaanse enclave Sebta/Ceuta. Deze steden maken geen deel uit van de 

bestudeerdee bevolking. 

Tussenn 1993 en 1997 zijn in verschillende campagnes in totaal 782 vraaggesprekken 

gevoerdd met hoofden van agrarische huishoudens in alle nederzettingen binnen het 

onderzoeksgebied.. Overigens waren de gegevens van de volkstellingen van 1960, 1971, 1982 

enn 1994 ter beschikking alsmede drie series luchtfoto's daterend van 1958, 1966 en 1988. 

Daarnaastt won de onderzoeker informatie in bij vele sleutelpersonen in het gebied. 
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Hett fysieke milieu wordt gekenmerkt door grote kontrasten en wel tussen een sterk 

geaccidenteerd,, bergachtig deel, opgebouwd uit een Mesozoische formatie van kalkstenen en 

dolomieten,, liggend op een ondoorlatend Paleozoisch complex van sedimentaire afzettingen, 

enn een nauwe kustvlakte met alluviale afzettingen, waar nogal eens overstromingen plaats 

vinden.. In de hogere delen met vaak steile helllingen domineren stenige bodems. Op het 

grensvlakk tussen de de doorlatende Mesozoische en ondoorlatende Paleozoische formaties 

komenn een aantal permanente bronnen voor, die de basis vormen voor de bewoning in deze 

zone.. In de kustvlakte zijn de bodems overwegend lemig en matig tot slecht doorlatend. Hier 

iss men veel meer aangewezen op seizoensgebonden rivierafvoeren en de neerslag, het beperkt 

voorkomendee grondwater. De grondwatervoorraden zijn klein en worden aan de kust door 

zeewaterintrusiee met verzilting bedreigd. Er zijn aanzienlijke neersiagverschillen met meer 

regenn in de hogere delen. De jaarlijkse variatie is aanzienlijk en de verdeling van de neerslag 

overr het jaar is ongunstig voor de droge landbouw. De luchtvochtigheid is overal in de regel 

hoogg door het jaar heen en er is vaak sprake van hoge windsnelheden. Deze omstandigheden 

beperkenn sterk de mogelijkheden voor boomcultures als de amandel de olijf en de 

sinaasappel. . 

Dee erosie beperkt zich met name tot de voet van het gebergte. Bij intensieve en 

langdurigee neerslag komen regelmatig afglijdingen voor en ontstaan modderstromen die 

voorall  de tuinbouwpercelen beschadigen. Overal waar menselijk ingrijpen de natuurlijke 

vegetatiee heeft verstoord doet zich gullyvorming voor. Dit geldt zowel voor de hoge 

terreindelenn waar het natuurlijke vegetatiedek is verdwenen voor pogingen tot graanverbouw 

alss voor de ingrepen ten behoeve van het toerisme langs de kust. Iets hoger is ten behoeve van 

toerismee en stedelijke functies ook een stuwmeer aangelegd en deze ingreep heeft 

soortgelijkee gevolgen. 

Dee landbouwactiviteiten volgen een jaarlijkse kalender. In het najaar gaat de grootste 

aandachtt uit naar het vee nadat de velden voor de droge landbouw zijn klaargemaakt voor het 

komendee seizoen. In de winter zijn ploegen en zaaien de dominante activiteiten. In het 

voorjaarr houdt men zich vooral met de tuinbouw bezig. In de zomer ligt het oogstseizoen. De 

boomculturenn nemen door het jaar heen een gering deel van de aandacht in beslag. Er is 

afhankelijkk van de lokale specialiteiten enig verschil tussen de hoger en lager gelegen delen 

vann het gebied. Buiten de arbeid direct verbonden met de landbouw zijn de hoofden van 

huishoudenss ook actief op verschillende andere terreinen buiten de agrarische sector. Met 
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namee in de kustvlakte neemt de beschikbaarheid van landbouwgrond af door het uitgeven van 

grondd aan de toeristische complexen direct aan de kust en het opdringen van de steden. De 

blokkeringg van de kust heeft de plattelandsbevolking ook afgesneden van de traditionele 

mogelijkhedenn voor kleinschalige kustvisserij. 

Dee nederzettingen in het geaccidenteerde deel zijn de oudste. Zij kennen een 

geconcentreerdee woonwijze in tegenstelling tot die in de kustvlakte, waarvan de woningen 

meerr verspreid liggen. De nederzettingen in het geaccidenteerde deel liggen vaak erg 

geisoleerd.. De bevolking in de kustvlakte groeit aanzienlijk harder en de nederzettingen zijn 

hierr in doorsnee nu groter. Er is sprake van een in het algemeen jonge bevolking (meer dan de 

helftt is beneden de twintig jaar) met een hoge werkloosheid of gedeeltelijke werkloosheid. 

Ongeveerr tweederde van de bevolking is analfabeet. Het traditionele systeem van 

koranscholenn is nog in tact maar loopt geleidelijk in betekenis terug. Het moderne 

schoolsysteemm breidt zich echter maar langzaam uit. 

Hett grondgebruik heeft betrekking op woeste grond en in cultuur gebrachte percelen die 

all  dan niet worden geirrigeerd. Zij worden gebruikt voor de productie van houtskool en het 

weidenn van vee, de productie van granen, groenten, veevoer en boomvruchten. In de hogere 

delenn is de veeteelt vooral georiënteerd op geiten, in de vlakten op schapen en vooral koeien. 

Mett name in de hogere delen is behalve van particuliere grond sprake van verschillende 

vormenn van collectieve gronden. De meeste particuliere gronden worden door de eigenaars 

gebruiktt maar ongeveer 20% van de grond wordt verpacht. Er is in de vlakte sprake van 

enkelee heel grote stedelijke grondeigenaren, voor het overige bestaat de agrarische bevolking 

inn de regel uit keuterboeren en landloze huishoudens die soms grond kunnen pachten. Sinds 

dee onafhankelijkheid is in de hogere delen de cultuurgrond in de vorm van droge landbouw 

uitgebreid,, in de vlakte vindt de uitbreiding binnen het resterende agrarische areaal vooral 

plaatss in de vorm van geirrigeerde tuinbouwgrond. 

Dee geldinkomens van de agrarische huishoudens bestaan voor ongeveer tweederde uit 

agrarischh inkomen. Daarnaast produceert men een belangrijk deel van het eigen voedsel, maar 

voorr het essentiële onderdeel graan is men collectief voor een behoorlijk deel afhankelijk van 

aanvoerr van elders. Een gering deel van de boeren produceert hier een overschot Granen 

leverenn minder dan 10% van het agrarisch deel van het inkomen op evenals boomvruchten. 

Groentenn leveren een kleine 20% van het agrarisch deel van het inkomen op. De rest -
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ongeveerr tweederde - is afkomstig uit de veeteelt. De inkomens verschillen sterk per 

nederzetting.. In het algemeen zijn de hoger gelegen nederzettingen slechter af. Hun agrarische 

inkomenss zijn lager door slechtere productieomstandigheden. Zij betrekken een groter deel 

vann hun inkomen uit andere sectoren, maar per saldo blijf t hun inkomensniveau achter bij het 

gemiddeldee van de huishoudens in de vlakte. Tussen de nederzettingen blijven ook dan nog 

belangrijkee verschillen, die voor een deel zijn terug te voeren op oriëntatie op de externe 

inkomstenbronnen.. Inkomsten uit migratie lijken hierbij trouwens slechts een ondergeschikte 

roll  te spelen. De toeristensector levert een zeer ondergeschikte bijdrage aan inkomen en 

werkgelegenheid,, de meeste aanvullende inkomsten komen uit activiteiten in de steden en al 

dann niet legale handel met de Spaanse enclave. 

Inn de perceptie van de bevolking zelf spelen de beperkingen opgelegd door de overheid, 

medee als gevolgg van de aanwezigheid van toeristen, een grote rol. Het toelaten van de jacht op 

wildee zwijnen en herten voor toeristen en het verbod op exploitatie van de communale 

grondenn door de boeren brengen voor de plaatselijke bevolking naar eigen zeggen de meeste 

schadee met zich mee. De wensen richten zich eveneens met name op de overheid: wegen en 

transportmogelijkheden,, een school en een gezondheidsvoorziening in de buurt, betere 

ondersteunendee diensten in de landbouw. 

Eenn regionaal ontwikkelingsplan zou zich met name moeten richten op de overgang 

tussenn vlak en geaccidenteerd terrein waar de meeste hooggelegen nederzettingen liggen en 

meerr water ter beschikking zou kunnen komen. Tuinbouw en boomvruchten verdienen dan 

prioriteit.. In het hoger gelegen deel moet de natuurlijke begroeiing in stand worden gehouden 

enn verbeterd , op de vlakte dient de uitbreiding van het stedelijk grondgebruik te worden 

gekeerdd en het watergebruik op meer verantwoorde wijze plaats te vinden om verzilting tegen 

tee gaan. In het hogergelegen deel dienen zodanige toeristische activiteiten tot ontwikkeling 

gebrachtt te worden dat ze niet strijdig zijn met de plaatselijke leefwijze. Een vorm van 

cultureell  georiënteerd bergtoerisme zou hier moeten worden beproefd. 
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