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In april 1987 werd vanuit het Mollerinstituut een studiereis naar Marokko
aeoraaniseerd. In het kader van het haLitatiaar was in het prograrnrna veel
aandacht inaeruirnd voor de woonsituatie van ~ a i o k k a n e n In
. dit artikel wil
ik het wonen en leven in Marokko behandelen en daarbij ingaan op de verschillen tussen de stad en het platteland. Naast algernene inforrnatie
wordt verslag gedaan van de woonproblernatiek in de steden Rabat-Sal6 en
~ a r r a k e c h ,en van woonsituaties op
het platteland in de noordelijke Rif en
de zhidelijke Atlas.
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Wonen in steden in Marokko
Een algemeen patroon voor de Marokkaanse
stad is de tweedeling in de oude stad - de
medina - en de meer moderne 'Europese'
wijken. Het zijn tegelijk ook twee werelden.
De organisch gegroeide, middeleeuws aandoende medina met overvolle, zeer smalle
straatjes, vormt een sterk contrast met de
Europese wijken, met hun differentiatie naar
functies en zeer brede straten met veel autoverkeer. Deze laatste wijken dateren uit de
20e eeuw. Vanaf het begin van de Franse
overheersing in 1912 is het stedebouwkundig beleid gericht geweest op een segregatie
van het leven van de Marokkanen in de medina, en de Europeanen in de ville nouvelle.
Een van de motieven van dit beleid was het
respect voor de cultuur en levenswijzevan de
Marokkanen; men wilde deze zoveel mogelijk
i n tact laten. Daarnaast gold het argument
van betrekkelijke autonomie en veiligheid
voor beide groepen inwoners. Nu wonen er
voornamelijk welgestelde Marokkanen in de
Europese wijken.
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D'e medina
De oude stad is altijd omgeven door een
stadsmuur. De toeaanasooorten werden
vroeaer na zonsonde;aaia besloten. De me-

volkmg. Op het hoogste punt van de medina
staat de kashba, een vesting ter verdediging
van de stad. De medina omvat alle voorzienrngen voor het leven i n de stad. Centraal
staat de grote moskee en de medersa, de
religieuze m~ddelbare
school. Aan het groene
dak kan men de religieuze functie van gebouwen herkennen: moskee, medersa en paleis bijvoorbeeld.
In het centrum staan ook een aantal fondouks. Oorspronkelijk waren dit herbergen:
twee verdiepmgen met eenvoudige ruimtes
rondom een binnenplein. Door de toename
van de bevolkingsdruk is de oorspronkelijke
functie verloren gegaan. De fondouks dienen
nu als permanente huisvesting voor de minder bedeelden.
Direct In de omgeving van de moskee ligt de
souk, de markt van de stad. In de - veelal
overdekte - straatjes worden produkten verhandeld en dikwijls ook gemaakt. Per branche zijn de winkel-werkplaatsen gera~g-'
schikt, naargelang de status dichterbij of
verder van de moskee. Zo vindt men straatjes
met houtbewerkers, stoffenhandelaren, koperslagers etc. De leerlooiers en wolververs
zijn aan de rand, tegen de stadsmuur gesitueerd, vanwege de verontreiniging die deze
ambachten meebrengen. Zij hebben ook het

Door de grote toestroom van plattelandsbevolking naar de steden treedt een verdichting
van het wonen op. De migranten komen voornamelijk terecht in de medina's en in illegale
woonwijken, de 'bidonvilles'.
Van overheidswege wordt het woonprobleem
we1 aangepakt door het plegen van volkswoningbouw en het legaliseren van krottenwijken. Ook worden woonprojecten gefinancierd door de EG en de Wereldbank. Dit is
onvoldoende om de huisvestingsproblemen
op te lossen. Bij alle grote steden, vooral aan
de westkust, zijn illegale woonwijken ontstaan.
In Sale zijn we in kleine groepjes de bidonvilles ingegaan. De overheid is niet erg ingenomen met buitenlands bezoek aan deze wijken, en ook de bewoners lopen niet graag te
koop met hun erbarmelijke woonomstandigheden. Mensen zien het wonen hier als een
'tussenstation' voor de definitieve vestiging
in de stad. De eerste krottenwijk die we bezochten was gelegaliseerd door de overheid.
Dit is te zien aan de aanwezigheid van water
en elektriciteit, en de stenen muren. In deze
bidonville is een welvoorziene souk. Er hangt
een 'dorpse' sfeer. Vrouwen doen samen de
was op een plaats waar waterleiding en betonnen bakken zijn aangelegd. De woningen
zien er van binnen soms opvallend proper uit.
Het uiterlijk van de mooie en goed verzorgde
vrouwen vormt een aandoenlijk contrast met
de armoedige bebouwing. Een nabijgelegen
bidonville oogt veel armoediger, de krotten
zijn hier van golfplaten opgetrokken. De sfeer
is er ook vijandiger, men maakt geen contact
en doet weinig moeite om de drommen kinderen die ons achtervolgen tot de orde te
roepen.
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In Marrakech hebben we een voormalige bidonville bezocht. De wijk Siba dateert uit de
dertiger jaren. Hier is het proces van 'upgrading' te zien. De overheid heeft de wijk in
1958 gelegaliseerd en voorzien van riolering,
elektriciteit en water. De bewoners hebben
het 'blik'vervangen door stenen muren. Men
bouwt verdiepingen op het huis en verhuurt
dan deze kamers weer. Zo neemt de bevolkingsdichtheid daar nog toe.
Ten noorden van de medina van Marrakech
ligt de wijk Cite Mohammedia. Deze wijk is in
de zestiger jaren gebouwd om de overbevolking van de medina teverlichten. Deoverheid
heeft hier naast het aanbrengen van water,
electriciteit en riolering ook gezorgd voor
wooneenheden, ommuurde ruimtes van 48
m2. Deze ziin i n rechthoekiae stratenpatronen geplaaist en worden door de bewoners
afgebouwd. Ook hier komt soms een etage op

het huisdie aan weerskanten 50cm uitsteekt
om ruimtewinst te krijgen. Per eenheid wonen hier gemiddeld 7 mensen. Tussen de
woningen hebben zich kleine ambachtelijke
bedrijfjesgevestigd en er zijn scholen en winkels in de wijk. De oudste gedeelten zijn het
verst afgebouwd en hier zijn een paar straten
geplaveid.
In het hart van de stad bij de toegang tot de
medina ligt het marktplein Djemaa-el-Fna,
dat als een rnagneet de bevolking uit de verre
omgeving aantrekt. Het leven op het plein
heeft op de verschillende delen van de dag
steeds een eigen gezicht. Het is fascinerend
om deze plaats te observeren. Afgezien van
de verkeerschaos is de ervaring gelijk aan de
beschrijving van Den Doolaard uit 1938:
A'an de rand van de Djemaa-el-Fnaa ligt een
caf.4 met twee hoge terrassen; en wie daar
staat vergeet tijd en uur. De zinkende zon
verguldt de dichte stofwolk, die boven het
plein hangt, en die naar kapotgetrapt stro,
zweet en ezelmest ruikt, met een bijgeurtje
van de kruizemunt-thee, de melk met saffraan en de gebakken stukken schapenvlees,
die hier onder dozijnen schuine rieten afdakjes te koop zijn. Maar ik heb honger noch
dorst; het schouwspelaan mijn voeten neemt
a1 rnijn zinnen in beslag. En het is geen
schouwspel dat voor vreemdelingen is opgezet. In December zijn de toeristen op de vingers van een hand te tellen, en het zijn de
Arabieren en Berbers zelt die een dozijn
dichte cirkels vormen rond de dansers en
slangenbezweerders, de acrobaten en Koran-uitleggers, de muzikanten en sprookjesvertellers.
's Avonds zijn de berberdansers en koranuitleggers vertrokken, maar de 'scharreleconomie' gaat door tot na middernacht. Sigaretten worden per stuk verkocht, sieraden
aangeprezen, koude en warme spijzen gegeten. Ook opdat moment zijn er nog bedelende
kinderen en irnproviserende muzikanten.

Wonen op het platteland in Marokkc
Tijdens de rondreis van 2600 km door Marokko was er dikwijls gelegenheid om met de
plattelandsbevolking in contact te komen, en
hun manier van wonen en leven te bekijken.
De plattelandswonins heeft net als de stadswoning een gesloten karakter naar buiten,
met voornamelijk muren en soms kleine 7a7
men. Elke woning heeft een omsloten,e&f
binnenplaats. De erfafscheidinge
uit metershoge ondoordrin'gbara
gen of rieten vlechtwerk,< De wod
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water is zijn goed verzorgde tuinen te vinden
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op hun haofd. Meisjes en vrouwen h&&n een statige houding en gang. Zij
k@msnisaman olm ts werken en zingen in het
cenFrele gebomv, bij de waterput en was-,
pleats en bij d~ hegraafplaats.
Ds kinderen In Ueze ksar ziin zeer armoediq
@&feed en hebben veel last van oogziektes
an huideandoeningen. Vliegen alom, maar
vmral op de ogen van de kinderen.
De kinderen gaan we1 naar school in een
ann k h a %sb
i hwbben. Do vrwwen w ~ l l e n nabwrige ksar.
nrM g&@tc$l~af~rd
ww@mm w r v~Rdienhet Vmral hier i n Zu~d-Marokkovalt het intensief
[her-)gebruik van materiaal op, niets gaat
Op Pnet chfaspleintje r a n 21& k 8 ~ astaan muil- verloren. Emmers zijn gemaakt van oude
&erm en sen EWh)mf~.ets- ean statussym- autobanden, deuren zijn beslagen met lege
bmt?Hiar rip matrnen bezig met het verpak- consewenblikken. De pitten van dadels dieken van daciels. In het dorp zijn op nen als veevoer en er zijn groenten geplant
op de plaats waar het waswater wegloopt.
rsrsehilllende plaetsen waterputten aanwezig. In e m apart gebouwtje staat een rnotorpomp, d ~ ebuiten gebrutk is. Van moderne D e berberburcht of kashba
In de Anti-Atlas vindt men nog een andere
apparatuur wordt vaak het nut niet ingezien
vorm van versterkte woestijnnederzetting: de
en/of men kan er niet mee omgaan. Aan de
rand van het dorp hggen rechthoekige dors- berberburcht. Het zijn imposante leernkastevloeren. Op het hoogste punt even buiten de len, met daaromheen wat kleinere woninis ook hier heel eenvoudig.
ksar staatde kobba, begraafplaatsvan de ma- gen. De inr~chting
Beneden worden de voorraden bewaard, boraboet.
Ook h ~ ezorgenvrouwen
r
en kinderen voor de ven woont men.
dagelijkse behoeften. Een aantal mannen
werken in Casablanca of in het buitenland, de Nomadisme
overigen komen zo tegen elf uur op het plein- In het gebergne van Zuid-Marokko wordt buitje zitten en praten wat met elkaar. Een en- ten de oases de veeteelt beoefend door nomaden. Zij trekken van winter- naar zamerkele gaat met een hak de oase in. Het verschil
i n gedrag tussen jongens en meisjes IS opval- geb~edmet hun karavaan en kudde. Ze leven
lend. Jongens gedragen zich spontaan en het hele jaar in tenten en rnoeten we1 ijzersterk zijn om dit harde leven vol te kunnen
vrij. Meisjes boven 6 jaar kijken schuchter om
'n hoekje en maken geen contact. Ze halen houden.
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In de Midden-Atlas kanmmop de zornerweiden de nomademtenten vindan~.
men een eenhed
een klein groepje r
i n een tent. We
gerold; de tenten he
deden onze echoenan uit en n a m n pbats.
lntussen hebben we het interieur van detent
g o d kunnen opnemen. Het is een van de
meest elementaire vorrnen van wanen. He$
oppervlak van de tent is ongeveer 5 X 8 meter. In het midden is de ruimte i n meekin
gedeeld met een doek. Aan de ene k m t Epr een
stookplaats onder een gat in het tentdak. Er
zijn wet schappen met keukengerei en kindefen en kleinvee scharrelen rond. De achterdvan de tent heeft schappen met tapljten
het zitten en slapen. In het zrt-slaapgete staat een weefraam opgesteld. Het
dab bestaat uit lange banen, geweven
n geitehaar; het raakt de grond ntet. De
spannen lappen.

bestaansmogel~jkhedenvoor de zelfstandlge
boeren op het platteland worden steeds
rnoeizarner. Voor een deel komt dit door de
droogte, verwoestijning en erosle Maar ook
de ongelljkeverdelmg van grondeigendorn en
opbrengsten vorrnt een oorzaak.
De trek naar de steden 1s groot. Orndat de
nlet aan wonlngen en werk

tiewerken. Deze zijn dikwijls gefinancierd
met burtenlands kapitaal en men produceert
voor de export. De opbrengsten komen over
het algemeen niet ten goede san een verhoging van het levenspeil van de bewbng,
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