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Seada Nourhussen

’Zouden ze daar anders zijn
dan hier?” Bereid u voor op
veel nieuwsgierige en soms

beledigende vragen uit uw omge-
ving als u een reis naar Marokko gaat
maken. Zoals: „Zouden Marokkaan-
se jongeren zich in hun natuurlijke
habitat ook ontpoppen tot brutale
hang jeugd?”

Maar eerlijk is eerlijk: wij zijn ook
best opgewonden over deze reis. Wij
fantaseren in het vliegtuig van ge-
sluierde deernes die door nauwe
steegjes zwieren, mysterieuze no-
madenvolken en oude mannetjes
die, nippend aan muntthee, het le-
ven doornemen in verlaten Berber-
dorpjes. Enfin, we slaan op hol.

Gelukkig staan we na een halve
dag – een tussenstop in Lyon, tja
goedkoop ticket – dan eindelijk op
Marokkaanse bodem. Naast ons re-
tourticket hebben we twee reisgid-
sen op zak. C’est tout. Nou, we hebben
ook twee overnachtingen voor 12 (!)
euro de man in een hostel geboekt.
Maar als we onze vrolijke taxichauf-
feur naar ons nederige onderkomen
willen sturen, weigert hij. Dat hos-
tel? Als we hem moeten geloven
kruipen de kakkerlakken daar ge-
rust gezellig bij je in bed.

We zijn moe en onze koffers zijn
nog niet aangekomen. Plan B: rij ons
maar naar dat luxe designhotel dat
we in Nederland op het internet te
duur hadden gevonden. Kan ons het
schelen, we verdienen nu een de-
signbadkamer. Visa betaalt. Als er
iets is dat meteen opvalt is dat de za-
ken in Marokko snel geregeld kun-
nen worden. Geen reservering?
Maakt niet uit. Met drie personen op
een tweepersoonssuite omdat het
anders in de papieren loopt? Dan ma-
ken we gewoon een extra bed op. Pas
de problème. Of inshallah, als Allah
het wil, is ook steevast het antwoord
na een verzoek.

Vanwege het internationale vlieg-
veld Mohammed V is Casablanca een
onvermijdelijke stop voor toeristen.

Maar wie bij Casablanca, vanwege de
gelijknamige film met Humprey
Bogart en Ingrid Bergman roman-
tiek verwacht, komt bedrogen uit.
Deze moderne miljoenenstad aan de
Noord-Atlantische kust is het econo-
misch centrum van Marokko vol
snelle zakenmannen én vrouwen in
dure wagens en wolkenkrabbers
compleet met beursberichten á la Ti-
mes Square in New York. In de nogal
lelijke medina, het oude, ommuurde
deel van ’Casa’, heerst weer een mid-
deleeuwse traagheid. We flaneren
langs de stranden en zwembaden
van het chique Corniche, genieten
van een geweldige lunchen bij Rick’s

Café, dat door een Amerikaanse wél
geheel in de sfeer van de film uit
1942 is gebouwd en bezoeken de in-
drukwekkende Hassan II-moskee
met een minaret van 200 meter. Er is
meer te zien in het ’witte huis’, maar
wij zijn klaar voor andere oorden.

Volgende stop is Fès. Naast Mek-
nes, Marrakech en hoofdstad Rabat,
een van de koningssteden. We reizen
eersteklas per trein. De slimste ma-
nier vanuit Casablanca voor wie
geen auto of camper heeft, vanwege
de goede wegen de allerbeste optie.
Naast ons zit een dame achtereenvol-
gens haar teennagels te lakken, de
donshaartjes boven haar lip te epile-
ren en te flossen. Tegenover ons be-
gint een oudere man te bidden, ter-
wijl een opgeschoten jongen naar
keiharde rap luistert via zijn mp3-
speler. Als het hier al zo kleurrijk is,
hoe gaat het er dan in de tweede klas

aan toe? De stoelen zijn in elk geval
comfortabel en ruim. Jammer dat
het spoorwegnet zich tot het noor-
den beperkt want de rit van vier uur
heeft ons nog geen 15 euro armer ge-
maakt.

Zodra we voor de beroemde blau-
we stadspoort van Fès, Bab Bouje-
loud, zijn afgezet door de taxichauf-
feur, de straatjes van de medina zijn
te smal voor auto’s, voelen we de hec-
tiek van Casablanca van ons afglij-
den. Fès, van oudsher het intellectu-
ele en religieuze hart van Marokko,
is authentiek en gemoedelijk. Het
grootste deel van de bevolking
woont in het oudste deel van de stad,
dat dateert uit de 8ste eeuw en op de
Unesco-Werelderfgoedlijst staat. De
mensen in Fès hebben een lekkere
lome tred en maken graag een praat-
je met je. Soms uit interesse en vaak
om iets te verdienen. Onze tactiek:
vriendelijk glimlachen en dan snel
naar de vele bezienswaardigheden.
Zoals een van de ruim 300 medersa’s
(koranscholen) en moskeeën die het
doolhof van de medina herbergt.

Wij bezoeken de gerestaureerde
koranschool Bou Inania uit de 14de
eeuw met vloeren van onyx en mar-
mer en prachtig bewerkte cederhou-
ten deuren. Voor de Kairaouyine-
moskee uit de 9de eeuw, een must
volgens de reisgids, hebben we he-
laas geen tijd meer. Tussendoor snuf-
felen we rond in de soek, de overdek-
te markt in de medina vol groente,
fruit, kruiden en sierlijke koperen
lampen. Het is nogal een aanslag op
de reukorganen, maar toch zijn de
leerlooiers heel bijzonder om vanaf
de terrassen aan het werk te zien. Ze
gebruiken er nog altijd vogelmest,
vandaar de geur. Ons bezoek aan Fès
eindigt op één van de vele heuvels.
We bekijken deze bijzondere stad
nog eens goed bij zonsondergang en
maken ons dan klaar voor het vol-
gende avontuur: de Sahara.

De weg naar het zuidoostelijke
Merzouga, vlakbij Algerije, voert
langs verrassende plaatsjes zoals het
mondaine Ifrane in het Midden-At-

lasgebergte. Vanwege de hoogte, ce-
derbossen, villa’s met puntdaken en
zelfs skimogelijkheden het Zwitser-
land van Marokko genoemd. We
worden voor nog geen 180 euro per
Mercedes vervoerd. 12 uur met de
nachtbus leek ons wel heel Spar-
taans. Wij doen er 8 uur over. Onze
aardige chauffeur is niet te beroerd
om de gids uit te hangen. En met ons
gemankeerde Frans verstaan we
hem best. Hij wijst een prestigieuze
universiteit in Ifrane en een van de
paleizen van koning Mohammed VI
aan. Het landschap verschiet onder-
tussen langzaam van het groen van
de cederbossen in het beige van het
ruige steppelandschap. De weg
wordt steeds stoffiger als we leem-
dorpjes met hier en daar een noma-
denfamilie en stadjes als Rissani na-
deren. We vergapen ons aan de surre-
alistische oases die uit het niets lij-
ken op te doemen. Na kilometers
stof en steen zijn er opeens palmbo-
men, beekjes en bedrijvigheid. En
dan zien we het ineens in de verte: de
woestijn. Alles is plots terracotta-
kleurig, zelfs ons sfeervolle uit leem
opgetrokken hotel.

Als kinderen zo blij bestijgen we de
volgende dag onze kamelen die ons
naar de zandduinen van Erg Chebbi
zullen brengen. De stilte en onver-
stoordheid van de Sahara is wonder-
schoon, we kunnen niet anders zeg-
gen. Bij kaarslicht eten we de lekker-
ste tajine met kip tot nu toe, dansen
en trommelen met onze begeleiders
en vallen dan onder een dikke laag
dekens en de blote sterrenhemel in
slaap. Een onvergetelijke ervaring.

Ouarzazate, de volgende bestem-
ming vijf uur richting het westen, is
een gekke plek. Waarom weten we
niet. Misschien omdat het bizar bre-
de straten heeft voor een stadje met
net zoveel inwoners als Barendrecht.
We bekijken braaf de Kasba Taouirt,
ooit de zetel van Berbervorst El Gla-
oui, met fraaie muur- en plafond-
schilderingen en ontelbaar veel gan-
getjes, luikjes en kamertjes. Maar we
worden pas echt enthousiast van de

At l a s f i l m s t u d i o ’s. Enorm toeris-
tisch, maar o zo leuk. Ouarzazate,
omringd door de Hoge Atlas, de
woestijn en een overweldigend
stuwmeer, heeft al jaren een grote
aantrekkingskracht op Hollywood.
We lopen door decors van kaskra-
kers als ’Kundun’, ’Al e x a n d e r ’ en
’Kingdom of heaven’. Ontnuchte-
rend om te zien dat de enorme sfin-
xen uit ’Asterix & Obelix’ van
’piepsjchaum’ en ’gipsj’, zoals onze
geestige gids het uitspreekt, ge-
maakt blijken.

Dan willen we weg uit het hete dal.
Kustplaats Essaouria zal voor verkoe-
ling zorgen. De lieflijke blauw-witte

badplaats is misschien wel de meest
onverwachtse plaats in Marokko. Po-
pulair bij kunstenaars en surfers
want de wind is overal in Essaouira.
Hij jaagt door de smalle straatjes van
de kleine medina vol kunstateliers
en over het brede plein bij het Fort
des Portugaises uit de 18de eeuw met
de originele bronzen kanonnen en
de haven. Daar turen we naar de hon-
derden blauwe visserbootjes die te-
rugkeren met de sardienvangst en de
zwermen meeuwen. Een verbluf-
fend gezicht. Bij de viskraampjes
kunnen we ter plekke de dagvangst
laten grillen. Verser kan niet. Shop-
pen in de medina van Essaouira is
een genot. De verkopers zijn niet op-
dringerig, zoals vaak wel het geval is
in Marokko, maar wachten rustig af.

Marrakech is onze laatste halte. De
imposante ’rode’ stad omarmd door
palmentuinen vergt al onze aan-

dacht dus blijven we er wat langer. Er
is ook zoveel te zien: de Koutoubia
Moskee uit de 12e eeuw met wandel-
tuin vol rozen en de ranke Spaans-
Moorse minaret. Niet overslaan: de
Minbar van de Koutoubia, die staat
elders maar is zeker de moeite waard
om voor om te lopen. Deze kansel
met merkwaardig geometrische
houtsnijwerk werd in 1337 in Cordo-
ba gemaakt. De Saädische graftom-
ben en het 16de eeuwse paleis van El
Badia vragen geduld: lange rijen toe-
risten. Het duizelt ons dus zoeken we
de rust op in het geweldig exotische
Jardin Majorelle mét het beroemde
blauwe huis van wijlen modekoning
Yves Saint Laurent. Bij het beschei-
den Musée de Marrakech met mo-
derne kunst en een adembenemend
mooie hal nippen we buiten aan
muntthee. We shoppen ons scheel in
de soek. Advies: pingelen tot je erbij
neervalt. Soms betaal je uiteindelijk
maar een kwart van de startprijs.
Maar de oneindige wirwar van steeg-
jes en pleintjes is ook vermoeiend.

In de avonduren is het knotsgekke
Jemma el Fna-plein met acrobaten,
waterverkopers en sprookjesvertel-
lers de plek waar de stad samen-
komt. Voor een paar euro kun je hier
heerlijke gekruide spiesjes met kip
en rund, gebakken aubergines en ge-
frituurde vis bestellen. Je zit zij aan
zij met de Marokkanen. Die komen,
net zoals de toeristen, met gezin en
al in de avond vertier zoeken op de
plek waar vroeger publieke execu-
ties werden gehouden. Het klinkt als
een cliché, maar in Marrakech ko-
men we écht ogen en oren tekort. De
geur van munt, safraan, kamelen-
leer en het hypnotiserende geluid
van de ghaïta, het blaasinstrument
van de slangenbezweerders, blijft
ons nog lang na.

Wat een reis! Zelden zijn we in zo’n
divers en verrassend land geweest
dat toch zo dichtbij ligt, concluderen
we tevreden. Marokko was soms te
veel, maar aldoor boeiend. We belo-
ven elkaar nog eens terug te komen.
Inshallah.

Zaken kunnen in
Marokko snel
geregeld worden.
Geen reservering?
Maakt niet uit.

Wie bij
Casablanca
romantiek
verwacht, komt
bedrogen uit

advertentie .

Bijzondere
logeeradressen:

Do’s en
dont’s

Op vier uur vliegen
ligt een land waar een
aanzienlijk deel van
de Nederlanders
hun wortels hebben:
Marokko. Toch is het
voor veel toeristen
niet direct een voor
de hand liggende
vakantiebestemming.
Onterecht. Marokko
heeft veel te bieden.

Meer dan soeks en slangenbezweerders
Zicht op een oud fort, omgebouwd tot hotel, nabij Nekob
(links). Rechts: een straat in het oude stadsdeel van Essa-
ouira. F OT O ’S AP en HH
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Marokko was nog nooit zó voordelig!
Want bij KRAS.NL ontdekt u de fascinerende 
koningssteden al vanaf slechts € 632. Beleef 
het sprookje van ‘Duizend-en-één-nacht’!

8 dgn KONINGSSTEDEN VAN MAROKKO
Dag 1: vliegreis Amsterdam–Marrakech.
Dag 2: na het ontbijt bewonderen we de 
Hassan II Moskee in Casablanca. Vervolgens 
naar Rabat, rijk aan paleizen en moskeeën.
Dag 3: vandaag staan het religieuze Meknès 
en het antieke Volubilis op het programma.
Dag 4: uitgebreid bezoek aan Fès, de oudste 
Marokkaanse koningsstad.
Dag 5: we rijden naar het aan de voet van het 
Midden-Atlasgebergte gelegen Beni Mellal.
Dag 6: via het stuwmeer van El Ouidane en 
de watervallen van Ouzaoud naar Marrakech.
Dag 7: hele dag in Marrakech, waar u de sfeer
van ‘Duizend-en-één-nacht’ proeft als nergens
anders. We zien hier onder meer het paleis
Bahia, de Koutoubia-moskee, de Saadische
graven en natuurlijk het Djemaa el-Fnaplein.
Dag 8: terugvlucht Marrakech–Amsterdam.

Wilt u werkelijk alle highlights van Marokko
zien, dan is deze reis een aanrader! Vanaf
slechts € 892 boekt u deze rondreis inclusief
excursies met Nederlandse reisleiding.

15 dgn HIGHLIGHTS OF MAROKKO
Dag 1: vliegreis Amsterdam–Marrakech.
Dag 2: Casablanca met de Hassan II Moskee.
Dag 3: stadstour door Rabat.
Dag 4: we duiken de geschiedenis in, in het 
historische Meknès en Volubilis.
Dag 5: alle aandacht voor het prachtige Fès.
Dag 6: door de cederwouden van het Midden- 
Atlasgebergte naar de oasestad Erfoud.
Dag 7: geniet van de zonsopkomst boven de 
wandelende duinen van Merzouga (exclusief).
Dag 8: door de Dadès-vallei naar Ouarzazate.
Dag 9: optioneel naar de woestijnstad Zagora.
Dag 10 & 11: door het Hoge-Atlasgebergte
naar Marrakech, de mooiste stad van Marokko!
Dag 12: zuidwaarts naar kuststad Essaouira.
Dag 13: vrije dag.
Dag 14: laatste stop is de badplaats Agadir.
Dag 15: vlucht Agadir–Amsterdam.

Inclusief excursies met Nederlandse reisleiding!

MAROKKO
8- en 15-daagse 
vlieg-/rondreizen

8 dagen vanaf599o.b.v. 2 personen

TOPvoordee
l!

BOEK ONLINE
of 0900 – 9697 15 cpm

Jan. v.a. € 649 Juni v.a. € 599
Febr. v.a. € 699 Juli v.a. € 699
Mrt. v.a. € 699 Aug. v.a. € 679
April v.a. € 729 Sept. v.a. € 699
Mei v.a. € 699 Okt. v.a. € 739
Prijzen zijn p.p. o.b.v. 2 personen.

Febr. v.a. € 899 Juli v.a. € 949
Mrt. v.a. € 939 Aug. v.a. € 899
April v.a. € 969 Sept. v.a. € 949
Mei v.a. € 969 Okt. v.a. € 969
Juni v.a. € 879
Prijzen zijn p.p. o.b.v. 2 personen.

Zie www.kras.nl/74728 Zie www.kras.nl/74727

INCLUSIEF: ontbijt, 1 x lunch en 6 x diner. INCLUSIEF: ontbijt, 1 x lunch en 6 x diner.

Zeker doen:
• Een hammam bezoeken voor een
flinke schrobbeurt en stoommdou-
che
• Eens denken aan personal shopper
als het aanbod van de soek u te veel
wordt. Kijk op www.personal-shop-
per-marrakech.com.
• Vragen of de meter aankan als u
in een taxi gaat zitten.
Zeker niet doen:
• Meelopen met jongetjes die u on-
gevraagd de weg willen wijzen.
Achteraf eisen ze geld. Het slimst is
om de weg te vragen aan een oude-
re heer of dame in een winkeltje.
• De vraagprijs betalen voor wat
dan ook. Afdingen is een nationale
sport in Marokko.

Leuker dan grote hotelketens zijn
de vele privé-riads, royale woonhui-
zen, eigenlijk kleine paleizen, met
open binnentuin in de oude bin-
nensteden. Een paar plekken die
ons goed bevielen.
• Fès: Schitterend huis van ruim
800 jaar oud met zeer vriendelijk
personeel, majestueuze kamers
met plafonds van zes meter en een
fabelachtig zwembad vol mozaïek-
stenen. www.raidfesbaraka.com.
• Ouarzazate: Hoewel geen riad,
wel een fantastische plek buiten de
stad, maar aan het gigantische
stuwmeer. www.lestourmali-
nes.net.
• Essaouira: Riad l’Ayel: Sfeervol,
piepklein huis (4 kamers) waar het
servicegerichte personeel na ach-
ten vertrekt en het huis soms voor
u alleen is. Met dakterras.
w w w. r i a d l ay e l . c o m
• Marrakech: Riad 5 Sens. Centraal
gelegen en fantastisch ingerichte
moderne riad vol design en met
themakamers zoals ’Sahara’ en
’1001-nacht’. Heel geschikt voor ge-
zinnen vanwege de grote kamers
met wel vier bedden.
w w w. r i a d 5 s e n s . c o m
Meer informatie over bijzondere ac-
commodaties in Marokko op:
w w w. m a r o c - e m o t i -
ons.com/www.prestigia.com of
w w w. v a l e r i u s . n l

Voor wie liever kiest voor
een geheel verzorgde vakan-
tie: Trouw biedt voor haar
lezers een 13-daagse cultu-
rele rondreis door Marokko
aan, met een bezoek aan de
vier koningssteden en een
tocht door het Atlasgeberg-
te. Zie voor meer informatie
de advertentie in de krant
op pagina 24.


