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Op de ene straathoek struikel je over de 
slangenbezweerders en waarzeggers.  
Op de andere lonken de cocktails van een 
majestueus, tot hotel om gebouwd Arabisch 
huis. Marrakech weet middeleeuwse chaos 
moeiteloos te combineren met decadente 
westerse luxe.
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stroomt het plein vol met mensen – voor het over-
grote deel lokalen, die precies weten waar ze die 
avond gaan dineren. toeristen worden op elke hoek 
verleid om een harira te proberen (soep met linzen 
en kikkererwten) of een geroosterd stuk vlees met 
friet te eten. Maak een keuze uit een van de hon-
derden stalletjes door te kijken waar de meeste  
lokalen zitten te schransen. Bij kraam nummer 14 
bijvoorbeeld. Hier hebben de koks het zo druk, dat 
van toeristen werven geen sprake is. Wat ze maken 
is simpel: gefrituurde vis, auberginepuree en pita-
brood. Wie trek heeft, wacht tot er een plek vrij is 
aan een van de drie lange tafels rondom het geïm-
proviseerde kookeiland. eten doe je met je handen 
en beslissingen over welke wijn er bij de vis past 
zijn niet aan de orde: cola of thee zijn de twee op-
ties die je hier hebt. na het eten maak je snel plaats 
voor de volgende lading hongerigen en ga je naar 
een theekraampje, meer aan de rand van het plein. 
kies voor een zeer pittige thee met gember, kaneel 
en kardamom. 

Huis van de rechter
Voor een afzakkertje is het plein niet the place to 
be. temidden van de vele honderden kraampjes, is 
er niet één die alcohol verkoopt: in de medina is 
dat, op een paar restaurants na, verboden. Gelukkig 
serveren bijna alle hotels in de medina wél alcohol. 
en hotels zijn er in overvloed: in de afgelopen jaren 
zijn riads een ware trend geworden. deze arabische 
huizen met binnentuin (zonder binnentuin dar ge-

noemd), zijn als paddestoelen uit de grond gescho-
ten. Riad el Cadi (lettelijk: het huis van de rechter) 
is daar een goed voorbeeld van (2). de duitse jurist 
Julia Bartels nam begin 2000 de zes riads over die 
haar vader in tien jaar tijd tot een groot en luxe  
hotelcomplex had laten verbouwen. Resultaat is 
een knus en sfeervol ingericht hotel, vol trappetjes, 
kruip-door-sluip-doorgangen, zithoekjes en de-
tails die teruggaan tot de veertiende eeuw. Haar 
baan als advocaat in duitsland zegde ze er voor op 
en inmiddels wil ze niks anders meer. “Waar ik als 
advocaat altijd bezig was met problemen op te los-
sen; ben ik hier alleen maar bezig het mensen naar 
de zin te maken.” Het ontbijt wordt standaard op het 
riante dakterras geserveerd. Ook een aanrader is 
riad noga (3). Behalve gewone hotelkamers, kun je 
hier een ‘kleine riad’ van twee verdiepingen huren.  
ideaal voor twee stellen: ieder heeft een eigen  
verdieping met badkamer en op het dakterras zijn 
twee aparte zithoekjes.

Berberse viagra
na een nacht in een riad en een duik in het bijbe-
horende zwembad is de drukte van de medina weer 
even te behappen. Binnen vijf minuten sta je, mits 
je de weg terug weet door het eindeloze labyrinth 
van de medina, op het djemaa el Fna. drink hier 
een verse jus en slenter een van de overdekte souks 
in, richting Place Rhaba kdima (Place aux Épices), 
de voormalige slavenmarkt (4). Op dit plein draait 
het allemaal om kruiden. Maak een rondje over het 

plein en stap binnen bij Herboriste Rubio, voor zo-
ver je niet zelf al naar binnen wordt getrokken door 
een van de enthousiaste verkopers. in een smalle 
pijpenla staan honderden soorten kruiden en poe-
ders rijen dik opgestapeld, tot aan het plafond aan 
toe. Pittige kruidenthee, aluin (tegen scheerwond-
jes en overmatige transpiratie), nigelle (een soort 
sesam), verse currykruiden, wierooksteentjes,  
Berberse viagra: alles is hier te koop. Buiten, op het 
plein zelf, zijn gesluierde vrouwtjes druk in de weer 
om met vijzels kruiden te vermalen. Hoewel ze er 
zeer fotogeniek bij zitten, leidt alleen het wijzen 
met een camera al tot commotie. Maar alleen kijken 
is ook leuk: schuif aan bij het hippe Café des Épices 
voor een muntthee, een thé d’épice (minder pittig 
dan op het plein) en een bruin pitabroodje met 
avocado of gehakt. Op het terras, in een van de  
rieten stoeltjes onder een parasol, is het heerlijk 
toeven (en stiekem toch foto’s maken), net als  
boven op het dakterras (5). 
Vanaf dit plein duik je de souk weer in, richting  
het noorden: naar Rue Mouassine. Baan je een weg 
door de souk, langs alle houtsnijders die hier bezig 
zijn houtsculpturen te vervaardigen. L’essence des 
sens zit hier niet ver vandaan. Hier koop je zeep, 
smeersels en badolie, grotendeels gemaakt van  
de inmiddels befaamde Marokkaanse argannoot. 
Vroeger werd hij nog door geiten uit bomen ge-
plukt, maar sinds de rest van de wereld de vitami-
nerijke olie heeft ontdekt, is er een ware industrie 
ontstaan in het zuidwesten van het land.

2 4

koopjesjagers. Hier koop je echt leren tassen en 
riemen, aardewerk, zilveren sieraden en zijden 
sjaals voor een schijntje – mits je goed onder-
handelt uiteraard.  
Behalve om de souks staat de medina bekend om 
het djeema el Fnaa-plein: het gigantische plein dat 
‘s avonds langzaam transformeert in een duizeling-
wekkend tafereel uit een sprookjesboek (1).  
Overdag is het plein nog rustig en gemoedelijk: 
gesluierde vrouwen verkopen er gebreide petjes  
en vanachter karren vol hoog opgestapelde bergen 
sinaasappels prijzen marktkoopmannen hun vers-
geperste sinaasappelsap aan (voor nog geen 30 
eurocent per glas). de kramen vol keurig gesor-
teerde, verse dadels, vijgen en gedroogde vruchten 
glanzen je tegemoet in de felle zon. een kleine 
groep mannen staat geboeid te luisteren naar de 
wijze lessen van een man met een biologieboek in 
de hand. even verderop hoort een aantal vrouwen 
ademloos de wijze raad van een gehoofddoekte 
handlezeres aan. toeristen, maar ook lokalen,  
zitten klaar om met henna beschilderd te worden. 
Het plein verandert naarmate de avond vordert.  
dan wordt bij de eerste van de tientallen etensstal-
letjes het houtskoolvuur aangestoken, zodat het 
plein in de late avondzon langzaam in een witte 
mist verborgen gaat. Rietfluitspelers en tromme-
laars maken hun opgang en vullen het plein met 
nasale, ritmische klanken, slangenbezweerders 
nemen hun vaste plek in. Langzaamaan begint  
de geur van geroosterd vlees te overheersen en 

 “Y ou are killing me!” de marktkoopman in 
de medina grijpt theatraal naar zijn hart. 
de geboden prijs voor zijn handbeschil-
derde aardewerken kommen -50 dirham, 

een derde van zijn vraagprijs- was blijkbaar iets te 
laag ingezet. alhoewel: tien minuten later gaan de 
kommen alsnog van de hand: voor 55 dirham per 
stuk (zo’n 5 euro). in de medina -de oude stad van 
Marrakech- gelden duidelijke regels: flink onder-
handelen of te veel betalen. Wie voor het eerst  
deze Marokkaanse stad-in-een-stad betreedt, 
moet wennen aan de vele labyrintische steegjes  
en kronkelige straatjes. Uniék, zo bepaalde Unesco 
in 1985: vanaf dat moment staat de medina als  
cultuurerfgoed op de Werelderfgoedlijst. Om zo te 
voorkomen dat deze bijzondere plek verwordt tot 
het zoveelste toeristenattractiepark. de oude stad 
staat er al een tijdje: sinds de elfde eeuw. Heel wat 
anders dan het nieuwe deel van Marrakech, La Ville 
nouvelle. dat werd pas begin 1900 door de Franse 
bezetters uit de grond gestampt en is alles wat de 
medina niet is: ruim, licht en westers. Wil je het 
échte Marrakech ervaren, dan is een onderdompe-
ling in de oude stad vereist. Hoewel het drukke 
doolhof vaak middeleeuws aandoet, is de medina  
in de afgelopen tien jaar best met zijn tijd meege-
gaan. Zo goed als alle straten zijn inmiddels gepla-
veid en van een blonde toerist meer of minder 
wordt niet meer gek opgekeken. tegelijkertijd is 
het aanbod vrij authentiek gebleven: de overdekte 
markten (souks) zijn en blijven een walhalla voor 

Schrijd Met  
een Magic  

Marrakech 
in de hand de door  
kaarSen verlichte  
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Ambiances & Styles Rue de la Liberté Antiquités Zaina Rue tariq ibn  
Ziad 44 essences des Sens Rue Mouassine 52 Herboriste Rubio Rahba 
kdima 31 Michèle Baconnier Rue du Vieux Marrakchi 12 www.ilove-mar-
rakech.com/baconnier Naturelle Rue sourya 5 www.naturelledargan.com 
l’Oiseau Bleu Rue tarik ibn Ziad 3/5 l’Orientaliste Rue de la Liberté 11-15 
la Préférence Rue de la Liberté 48 Scènes de lin Rue de la Liberté 70  
www.ilove-marrakech.com/scenesdelin Zara Home hoek Boulevard  
Mohammed 5- Rue iman nalik

Slapen 
Riad el Cadi derb Moulay abdelkader 87 www.riyadelcadi.com dellarosa 
avenue Moulay el Hassan 5 www.dellarosa-marrakech.com les Jardins 
de la koutoubia Rue de la koutoubia 26 www.lesjardinesdelakoutoubia.
com la Mamounia (hotel + casino) avenue Bab Jdid www.mamounia.com  
Riad Noga derb Jdid douar Graoua 78 www.riadnoga.com

eten & drinken 
Café Arabe Rue Mouassine 184 www.cafearabe.com le Comptoir Paris-
Marrakech avenue echouhada elite Café avenue Mohammed-5 212 Café 
des Épices Rahba kdima 75 www.cafedesepices.net le Grand Café de la 
Poste Place du 16 novembre www.grandcafedelaposte.com les Jardins 
de la koutoubia Rue de la koutoubia 26 www.lesjardinesdelakoutoubia.
com kechmara Rue de la Liberté 3 www.kechmara.com Café el Waha Rue 
Riad Zitoun el kdim 1

kruidenthee,  
wierookSteentjeS,  

BerBerSe viagra:  
alleS iS 
hier te koop

Ontspannen lunchen of dineren doe je op kruip-
afstand van het arganolie-paradijs, bij Café arabe – 
een van de weinige restaurantjes in de medina waar 
drank wordt geserveerd. Het met zorg ingerichte res-
taurant serveert italiaanse maaltijden, maar ook de 
typische Marokkaanse tajine (stoofpot van bijvoor-
beeld lamsvlees met pruimen) of een zoete pastilla: 
bladerdeeg met kip en noten. kies voor een plek  
in de sfeervol verlichte binnentuin, vol hebberig  
makende lampjes en kandelaars of op het dakterras.

Yves Saint laurent 
Benieuwd hoe het moderne Marrakech erbij ligt? 
Vanaf het djemaa el Fna-plein kruip je zo een taxi in 
en laat je je de statige boulevard Mohammed V afrij-
den, op naar de Marokkkaanse versie van Zara Home 
(6). ingeklemd tussen de Mcdonalds en de Zara, 
biedt Zara Home alles wat je zoekt op woongebied, 
mét een arabisch tintje (en tegen westerse prijzen). 
Loop de brede straat af en je komt in de moderne wijk 
Gueliz. sfeervol gelegen onder een bogengalerij her-
innert Café elite, met zijn zwarte rotanstoeltjes,  
espressodrinkende en krantenlezende gasten, aan 
Parijs. Onderweg veel toeristenwinkels, met voor  
de liefhebber, de nodige namaak Gucci, Louis Vuitton 
en Chanel.  
Op het grote Place du 16 novembre is het stijlvolle  
Le Grand Café de la Poste een aanrader. in Rue de la 
Liberté, nog iets verder, zit het vol fijne winkels.  
La Préférence heeft leuke jurkjes, geïmporteerd uit 
Parijs (7). Bij Michèle Baconnier is het smullen (8). 
Leren ballerina’s in alle kleuren van de regenboog of, 
voor de mannen: gele, paarse of blauwe babouches: 
Marokkaanse puntsloffen. Verder een overdaad aan 
tassen, sieraden en handbewerkte stoffen. Bij scè-
nes de Lin is het moeilijke kiezen uit het eindeloze 
assortiment huisraad: stoffen, tafellinnen, handdoe-
ken, lampen, glazen. net als bij ambiances & styles 
(in dezelfde straat) vind je hier meer dan genoeg  
om je huis heerlijk mee te pimpen (9). Ook grossiert 
deze buurt in antiekwinkels; zoals L’Orientaliste en, 
gelegen in een zijstraatje: antiquités Zaina en 
L’Oiseau Bleu. 
Zo westers als Gueliz is, zo scandinavisch is lunchcafé 
kechmara, ook gelegen in de leuke Rue de la Liberté 
(10). de deen Verner Panton heeft hier het interieur 
uitgekozen. dat heeft geleid tot een wit, strak café, 
waar (Franse) expats en decadente Marokkanen,  
gewapend met zonnebril en mobieltje, kijken en be-
keken worden. eet hier op zijn Frans een driegangen-
lunchmenu van soep, stoofvlees met pommes gratin 
Dauphinoise en citroentaart en kies uit de vitrinekast 
een pot confit de canard voor thuis.
Vanuit Gueliz is het een aardige wandeling naar een 
van de paradepaardjes van de stad: de Majorelle tui-
nen (11). Loop je erheen via Rue sourya, neem dan 
wat arganolie mee bij het stijlvolle naturelle (12).
de Majorelle tuinen hebben een bijzondere geschie-
denis: de Franse kunstenaar Jacques Majorelle legde 
ze aan in de jaren twintig, maar na zijn dood raakten 
ze in verval. Gelukkig was daar Yves saint Laurent, 
die zich samen met partner Pierre Bergé over het 

leren taSSen en zijden 
SjaalS koop je voor  

een Schijntje,  
MitS je goed onderhandelt



Wat doe je hier nog?

Wij vertellen geen sprookjes.

Maar als je je in een sprookje wilt wanen, moet je zeker Marrakech bezoeken. 
Bezoek de Koutoubia moskee, de Soek (bazaar) van Marrakech, het Djeema 
El-Fna plein, de Palmentuin of maak een landrovertocht over een woestijn-
piste. Kortom, het land van de legendarische 1000-en-1-nacht. Boek nu op 
transavia.com en maak je droom waar voor een sprookjesprijs.
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MuSea
Majorelle Tuinen en Museum Islamitische kunst  
avenue Prince Moulay 

golfen
Golf d’Amelikis 
Palmeraie Golf Palace
Royal Golf Club 
(via Club Med La Palmeraie www.clubmed.nl of hotel 
La sultana www.lasultanamarrakech.com)

groen ontfermde en er weer een wonderschoon  
geheel van maakte. de as van de in juni jongst-
leden overleden saint Laurent is verstrooid in de 
rozentuin van zijn huis, vlak bij de tuin. de over-
weldigende blauwe kleur (majorelle bleu) die  
telkens terugkomt in de tuin is prachtig, net als  
de vele planten en bomen en het sfeervolle  
museumcafé. de mensenmassa’s zijn minder.

Magic Marrakech
Wanneer tegen de avond vanuit de imposante 
koutoubia-moskee in de medina het gebed klinkt, 
is het een ervaring om vanuit de moderne, nieuwe 
stad langzaam de drukte weer in te wandelen.  
kom je vanaf de westkant de stad in, check dan  
onderweg even hoe het met de renovatie van het 
beroemde hotel La Mamounia staat. de favoriet  
van beroemde gasten als Churchill en nixon moet, 
als alles meezit, in 2009 weer zijn glorieuze  
poorten openen. Meer richting moskee wordt in de 
aangrenzende tuinen druk geflaneerd en gewan-
deld. Gewapend met zakjes zonnebloempitten en 
popcorn lopen tienermeisjes, gezinnen en groepjes 
vrienden slenterend te genieten van de avondzon. 
aanrader om even in alle decadentie de dag te la-
ten inwerken is het recent geopende vijfsterrenho-
tel Les Jardins de la koutoubia. Rondom het 
centraal gelegen zwembad bevinden zich tientallen 
hoekjes en zitjes, waar je heerlijk onderuit kunt 
zakken met een cocktail in de hand. Wie liever in 
de nieuwe stad de avond doorbrengt, zit prinsheer-
lijk bij het minstens zo hippe Le Comptoir Paris-
Marrakech. Rood pluche, goudglanzende stoelen, 
champagne en cocktails vormen de basisingrediën-
ten van deze club annex restaurant. Vanaf het 
dinergedeelte op de eerste verdieping schrijd je 
met een Magic Marrakech in de hand, de brede, 
door kaarsen verlichte trap af naar beneden.
en toch, alle luxe die de stad te bieden heeft ten 
spijt: voor het echte Marrakech-gevoel is een  

zitplaats op een van de simpele dakterrassen in  
de medina met uitzicht op het djemaa el Fna-plein 
- zoals dat van café el Waha - toch het best.  
Bestel voor 50 cent een potje muntthee en laat  
nog één keer op je inwerken hoe het sprookjes-
plein zich tegen het vallen van de avond langzaam 
in nevelen hult. 

in café kechMara iS het 
kijken en Bekeken worden
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