
De stille kracht van Marokko
A fhankelijk van uw politieke

voorkeur en uw ervaringen
zult u zo uw eigen associaties bij
Marokko hebben. Van pestende en
ontsporende jongetjes in Voge-
laarwijken, gesluierde vrouwen
met amandelvormige, smachten-
de ogen, of bedeesd schuifelende
bejaarde mannen in djellaba op de
Albert Cuyp, tot de adembene-
mende met jasmijn overgroeide
middeleeuwse binnenplaatsen
van Marrakech of Fez, en het roze
goud van de zonsopgang in de
w o e s t ij n .

Nederlanders grossieren in cli-
chés over Marokko, positief en ne-
gatief. Het is alsof ze het over een
ander land hebben als ze het
woord Marokko uitspreken. Zij
die die ‘r o t- M a r o k k a n e n ’ van alles
de schuld geven, en de opgetogen,
met keramiek en zilverwerk bela-
den toeristen. Dat is ook niet zo
gek, want tussen de Marokkanen
uit het Rifgebergte en uit de grote
steden met hun eeuwenlange hof-
traditie valt ook weinig overeen-
komst te vinden. Het is de aloude
tegenstelling tussen stad en plat-
teland. Een even grote kloof gaap-
te tussen een zeventiende-eeuwse
boer uit het Centraal Massief en
het hof van Lodewijk XIV. Onbe-

grip voor die kloof verklaart een
groot deel van de problemen en
misverstanden omtrent Nederlan-
ders van Marokkaanse afkomst.

Beide visies – de toeristische en
de xenofobe – doen echter geen
recht aan de veelzijdige natie die
Marokko is en aan de grootschali-
ge en snelle modernisering die er
plaatsvindt, alle complexe politie-
ke en sociale kwesties te spijt. De
combinatie van krakkemikkige
wagentjes getrokken door muil-
ezels, rijdend naast de nieuwste
energiezuinige automodellen,
staat symbool voor dat proces, dat
overigens op een vergelijkbare
manier speelt in andere delen van

Noord-Afrika of Turkije. En die
modernisering zien we ook in Ne-
derland, waar steeds meer studen-
ten, met name meisjes, van Ma-
rokkaanse afkomst studeren en
succesvol zijn in het bedrijfsleven
en bij de overheid.

Maar er is één ding dat Marok-
ko in absolute zin uniek maakt en
het land een ongeëvenaarde eco-
nomische macht in de wereld
geeft, en waar slechts weinig men-
sen zich van bewust zijn. Die
macht ligt in het feit dat Marokko
beschikt over 60 en misschien wel
70 procent van alle fosfaatvoorra-
den ter wereld. Je zou het een geo-
logisch schandaal kunnen noe-
men, hoewel die term meestal
voor het grondstoffenrijke Congo
wordt gebruikt. Maar terwijl de
rijkdom van Congo vooral tot cor-
ruptie, armoede en burgeroorlo-
gen heeft geleid, heeft Marokko
veelal een exemplarisch beleid ge-
voerd. De grondstoffen zijn wette-
lijk eigendom van alle Marokka-
nen en moeten worden aange-
wend ten gunste van de ontwikke-
ling van het land.

Nu begrijp ik dat u bij het
woord fosfaat niet onmiddellijk
opspringt van enthousiasme.
Toch is dat onterecht. Fosfaat is

echt belangrijk, om het maar eens
indringend te formuleren, voor de
toekomst van de mensheid. 80
procent van de fosfaat wordt in de
landbouw gebruikt, en zo’n 13
procent in wasmiddelen, de rest in
industriële toepassingen. Fosfaat
is een van de drie essentiële ingre-
diënten in kunstmest. Zonder fos-
faat geen landbouw, zelfs geen
ecologische landbouw, want er
zijn nauwelijks groeiprocessen in
bacteriën, planten en dieren die
geen fosformoleculen vereisen. In
tropische landen hebben bijna alle
bodems een acuut fosfaatgebrek.
Bodems die van nature rijk aan
fosfaat zijn, zijn zeer schaars.

In de discussie over de uitput-
ting van hulpbronnen wordt fos-
faat in één adem genoemd met
fossiele brandstoffen. Alarmisten
spreken al over de fosfaatcrisis in
de komende dertig jaar waarbij
hoge landbouwproductie onmo-
gelijk zal worden.

Maar zo ver zal het zeker niet
komen. Ten eerste zullen de hui-
dige reserves bij gemiddelde prij-
zen nog enkele eeuwen meegaan.
Ten tweede zullen we steeds slim-
mer worden in het opvangen en
recyclen van fosfaat uit afval en
oppervlaktewater. Het idee dat

fosfaat eindig is zoals olie eindig
is, berust op een misverstand. Er
gaat namelijk geen fosfaat verlo-
ren, het spoelt alleen van de akker
de zee in, of gaat van de grond
naar ons bord en dan naar het ri-
ool. Op onze planeet raakt fosfaat
nooit op. Het is het elfde meest
voorkomende element op aarde.
Hoewel er overal wel fosfaat is,
zijn geconcentreerde afzettingen
van fosfaat (dat niet te veel ver-
vuild is met andere elementen)
zeer zeldzaam. En dat verklaart de
macht van Marokko. Nu zou u nog
uw schouders kunnen ophalen en
denken dat er wel meer landen
zijn die onevenredig beschikken
over grondstoffen. Ook Saoedi-
Arabië kan de wereld in een houd-
greep houden, maar dan met olie.

Die ongelijke verdeling tussen
landen blijft oneerlijk. In mijn
beeld van een ideale, duurzame
wereld zouden alle grondstoffen
tot het collectieve eigendom van
de gehele mensheid verklaard
moeten worden. Ongeacht op of
onder wiens grondgebied ze zich
bevinden, zouden we ze dan als
internationaal publiek goed ex-
ploiteren. Helaas is dat voorlopig
d a g d r o m e r ij.

Niettemin is het bijzondere van

Marokko dat het land bezig is zijn
overmacht aan fosfaat om te zet-
ten in een model van sociaal en
milieukundig verantwoord
grondstoffenbeheer. Daarbij gaat
het om het terugwinnen van fos-
faat, het gebruik van andere bij-
producten, energiezuiniger ver-
werking in de kunstmestindustrie
en transport, hulp aan Afrika door
aangepaste kunstmestverpakkin-
gen en -samenstelling, het ont-
wikkelen van ‘groene’ m ij n e n
door mijnafval in sleuven weg te
werken met daarop inheemse bo-
menaanplant.

De echte stille kracht van Ma-
rokko is niet zijn fosfaatmijnen en
-industrie zelf, maar technologi-
sche innovaties en goed beheer.
Dat – meer dan de al of niet eindi-
ge fosfaatvoorraden – is een ex-
portproduct aan het worden. En
daarin lijkt Marokko onverwachts
weer op Nederland, dat immers
ook innovatie en sociaal en mili-
eukundig beheer ziet als economi-
sche zwaartepunten ten opzichte
van de concurrentie elders in de
wereld. Nu u dat weet, kijkt u toch
anders naar Marokko.
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