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Y
SL heeft het gedaan. Hij
koos voor Marrakech,
waar de kleuren en geu-
ren hem deden denken
aanzijngeboortelandAl-
gerije. Hij hield ook van
het geluid van de buul-

buuls indebomen,devogelsdieookvier
jaar geleden zongen toen zijn as in zijn
tuinwerdverspreid.
Modeontwerper Yves Saint-Laurent

(YSL) vluchtte al in de jaren zestig samen
met zijn partner Pierre Bergé naar de
oude,hete, okergekleurdeberberstadals
hij even genoeghad vande stress, drank
endrugsinParijs.Zewoondeneerst inDar
el Hanch, een oudhuis in demedina, en
daarna in Dar es Saada – groter, met pal-
men. Totdat ze in 1980 inhetnieuwedeel
vandestaddetuinkochtendienueentoe-
ristischeattractie is: JardinMajorelle.Het
parkje,genoemdnaardeschilder Jacques
Majorelle,wasvoorheneenfavorieteplek
in de stad. Een dirham entree voor wat
schaduwonderdepalmen.
Omtevoorkomendatdetuintenprooi

zouvallenaandeverzengendehitteof aan
eenprojectontwikkelaar, adopteerdenze
JardinMajorelle. De tuin,methet kobalt-
blauwopdemurendatmajorelleblauwis
gaanheten, telt nudriehonderdplanten-
soorten–entree50 dirham.

YSL en PB gaven cachet aan een stad
midden in de woestijn. Saint-Laurent
vonderinspiratieengáf er inspiratie.Zijn
huizenliethij inrichtendoorBillWillis,de
Amerikaanse designer, architect, vriend
envastegast,dieookandereMarokkaanse
paleisjes van andere beroemdheden een
make-overhadgegeven.Zo,zeggenvelen,
werdMarrakech’designgeboren.
Marrakech werd hip. Niet dat louter

dankzijeencouturierMarrakechisuitge-

groeid tot belangrijkste toeristische stad
vanMarokko–latenweRyanair,Easyjeten
Transavianiet vergeten–maarzijnpassie
heeft geholpen. Marrakech stond op de
kaart.Meerwesterlingenontdektendepa-
leisjes.Demeestevandehonderdenriads,
stadspaleisjes met binnentuin, zijn in-
middelshotelof restaurant.
De riads zitten overal, zelfs waar je ze

niet ziet. De ingangvande luxueuze riad
AnaYela ligtverstopt ineendonkerehoek
vanDerbZerwal, eendoodlopendesteeg.
De toerist passeert spelende kinderen,
geeft een bedelaar wat dirhams, loopt
langs wat rondwaaiend afval… en stapt
even laterbij eenonopvallendedeurmet
nummer28binnenineenanderewereld.
Hijkrijgteendoekjeterverfrissingaange-
boden,drinktvruchtensap,eeteendadel.
Stedenmetcontrastenzijnerwelmeer,

maar inMarrakech zittende voordeuren
van weelde en armoede direct naast el-
kaar. Marrakech is een complete clash.
Niet alleen van rijk enarm,maarook van
oudennieuw,vantraditioneelendesign.
WieinreisgidsenschrijftdatMarrakech

een sprookjesachtige stad is, de stad van
duizend-en-een-nacht, heeft bij sultans
enkel knappeprinsen voor ogen enkijkt
enkelnaarhetberoemdeplein,Djemaael
Fna. Daar verschijnen bij de avondsche-
mering verhalenvertellersenslangenbe-
zweerders; daar ruikt het naar lampolie

engeroosterd vlees, daar kun je voor een
paardirhamspelenmeteen leguaan.
Het is ookhet pleinwaarmensenhard

opzoekzijnnaargeld.Demannenachter
de kraampjesmet verse sinaasappelsap
schreeuweniedereentoe: ici, ici,hier,hier!
Deconcurrentie is enorm.

Zijmerkendathetdit jaarwat slechter
gaatmetMarrakech.Hetaantal toeristen
is het afgelopen jaarmet 40 procent ge-
daald. Een goed moment om de stem-
ming te peilen. Velen bleven weg na de
bomaanslagvanvorigjaaraprilophetpo-
pulaire café Argana, een eenmansactie
waarbij zeventienmensen omkwamen,
grotendeelsbuitenlanders,onderwieeen
Nederlander.Deherbouwvanhetcafé,di-
rect aanhetplein, isnog invollegang.
MaariedereeninMarrakechzalzeggen

dat het leven doorgaat. Nog steeds gaan
deinwonersnaeendagvanhitte ’savonds
de straat op – omtekijkenwat er gebeurt
op het plein, om te flaneren door de tui-
nen onder de Koutoubia-minaret of om
naarhetnieuwestadscentrum te lopen.
Ook inGuéliz, het drukkenieuwe cen-

trum,komenwereldensamen.Hetkange-
beuren dat de portier van het Bab Hotel
probeertuitteleggenhoebelangrijkdera-
madan voor hem is, terwijl een rijkeMa-
rokkaan zijn Porsche schuinopde stoep
parkeert. Hij komt voor de skybar. Daar
niptmenaaneencocktail, zittendopeen
designpoef vande coöperatie LallaMika
(‘MadamPlastic’):doorvrouwenuitomlig-
gendedorpengemaaktvanplastic tasjes.

Dat isMarrakech. Een frontalebotsing,
een smeltkroes van alles. De verleiding
wint altijd.Of jenu shopt inde soukvoor
een theepot, of voor een Bab-Anmil-de-
signpot inde winkel 33RueMajorelle, te-
genoverdetuinvanYSL.Marokkaansetra-
ditiemeteen twist –bijhembegonhet.

Marokko

De stadspaleisjes zitten
overal, zelfswaar je ze

niet ziet

bEet een slakkensoep op het Djemaa
el Fna-plein. Pak een kruk en schuif
aan bij het kraampje.

bDrink mintthee op het dakterras van
Café des Epices. Uitzicht over het
Rahba Kedima, het ‘kruidenplein’.

bZet je geliefde op de foto in een
doorkijkje van de Ali Ben Youssef Me-

dersa, de koranschool uit de 14de
eeuw. Hier zaten 900 studenten in
130 kamertjes. Gesloten in 1962.

bGa je lopen verbazen in het Tiskiwin-
museum van de Nederlander Bert
Flint. ‘Monsieur Flint’ (81) toont de
oorsprong van de Berbercultuur en
Saharavolkerenmet zijn enorme col-
lectie. (Rue de la Bahia 8)

bStap (met creditcard) binnen in de
winkel 33 Rue Majorelle, op Rue Yves
Saint-Laurent. Marokkaanse artikelen
met eenmoderne twist.

b Struin rond in de Mellah, de joodse
wijk, over de kruidenmarkt en in de
souks. Dan ergens gaan zitten op
Place des Ferblantiers, het ‘plein van
de blikslagers’.

Doen

Vanessa Branson (53) ismede-op-
richter van deMarrakech Biennale
voor hedendaagse kunst, film en lite-
ratuur en eigenaar van een luxueus
hotel in demedina, El Fenn.

Verliefd opMarrakech...Wanneer be-
gon dat?
Direct de eerste keer. Dat was eind ja-
ren negentig. Mijn broer Richard deed
zijn eerste poging ommet een ballon
de wereld rond te gaan. Hij vertrok
vanaf het vliegveld van Marrakech.

Wat greep u?
Het is een heel spirituele stad, veran-
kerd in traditie, vooral in de oudeme-
dina. Maar tegelijkertijd is het een stad
die openstaat voor nieuwe ideeën.
Door de jaren heen is Marrakech een
stad geweest waar creatievemensen
graag kwamen: schilders, ontwerpers,
chefkoks, schrijvers… Het is een per-
fecte stad voor kunstenaars, er zitten
overal ambachtslieden, of het nu een
leerlooier is of eenmetaalbewerker.
Overal zitten mensen die iets produce-
ren. Heel inspirerend.

Een biënnale, een hotel… u bent hier
kind aan huis.

Ik ben vier, vijf keer per
jaar in Marrakech.
Meestal voor werk
dus.

En in uw vrije
tijd…
… loop ik vooral
graag rond. In de

stad zijn, is al voldoende. In Marrakech
zijn de kleurenmooi, het ruikt lekker,
mensen hebben er nog tijd, de mooie
dingen van het leven worden er geap-
precieerd.

Het eten!
Een feest. Al eet ik als ik het druk heb
vaak in mijn hotel. Maar ik ga ook
graag naar Chez Chegrouni, op het De-
maa el Fna-plein – zit vlakbij. Geroos-
terde kip, salade, couscous. Geen zang,
geen dans. Gewoon wat het is. Ik hou
van een eenvoudige, authentieke Ma-
rokkaansemaaltijd. Als ik zin heb in
iets toeristischer, iets duurder, ga ik
naar La Salama, net naast het plein.
Daar zit je met de Marokkaansemid-
denklasse. Prachtige serveersters.
Luidemuziek.

U komt vast ook in Café de la Poste, in
de nieuwe stad. Daar zit tout Marra-
kech.
Ach, dat is niet zo’n big deal. Daar kun
je even zien wie er allemaal in de stad
zijn. Je hebt zo van die plekken. De
Beldri Country Club, net buiten de
stad, heeft dat prachtige zwembad. Of
voor een heerlijke brunch naar het Fel-
lah Hotel. Of gewoon naar Café Arab,
om de hoek, of Kechmara, daar heb ik
eens een feest gehad.Waar ik vooral
van hou: al die passie die overal in zit,
in welke bar, welk restaurant je ook
komt. Zemaken alles zelf. Heerlijk.

marrakechbiennale.org
riadelfenn.com

Foto Leila Alaoui

HETMARRAKECHVANVANESSA BRANSON

1 Op het Djemaa el Fna-plein (links) in Marrakech ruikt het naar lampolie en ge-
roosterd vlees. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

2 Overal vind je geurige en kleurige kruidenmarkten. FotoGetty

3 In de souks koop je voor een paar dirham een theepot. FotoGetty

4 De Jardin Majorelle is genoemd naar de schilder Jacques Majorelle. Het kobalt-
blauw op demuren en potten is majorelleblauw gaan heten. FotoHH
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Wiebeweert datMarrakech enkel sprookjesachtig is, vergeet de
helft. DeMarokkaanse stad is een frontale botsing van armen rijk,
oud ennieuw, traditioneel endesign. DoorEric van denBerg

Marrakech clash
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