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Yves Saint Laurent, Bill Willis en The Rolling Stones 
hebben Marokko - en met name Marrakech - in de jaren 
zestig internationaal op de stijlkaart gezet. Hun 
aanwezigheid is nog altijd voelbaar.

MAGNIFIQUEMarokko

Fotografie Ester Gebuis  Tekst Simone Lautenbach



OP REIS

Het atelier annex huis in Yves Saint Laurents 
Jardin Majorelle wordt omgegeven door een 
weelderige, botanische tuin met rode 
wandelpaden. In het  gebouw is Musée 
Berbère gevestigd. Linkerpagina: In de 
medina van Marrakech liggen bij Chez les 
Nomades de vloerkleden opgestapeld van 
vloer tot plafond. Alle hoeken in het enorme 
pakhuis worden benut, zoals hier in het 
trappenhuis.



Vanaf linksboven met de klok mee: De lunch 
op het dakterras van El Fenn bestaat uit 
Europese lekkernijen en lokale specialiteiten. 
Othman Hibatallah in de opening van zijn 
restaurant en conceptstore Mega Loft in 
Essaouira. Zithoek in restaruant Dar Yacout 
in Marrakech, mede ingericht door de 
Amerikaanse interior designer Bill Willis. 
Verse bloemen bij El Fenn. Rechterpagina: De 
patio met zwembad en tuin van restaurant 
Dar Yacout is in de winter leeg. Maar vanaf 
april staan hier elke avond tafels opgesteld 
waaraan kan worden gedineerd.



roene oases, besneeuwde 
bergtoppen, dorre woes-

tijnen, koele kustplaatsen en drukke steden, Marokko 
has it all. En dat allemaal binnen drie uur rijden van 
Marrakech. We beginnen onze reis dan ook in de Rode 
Stad. Die naam heeft Marrakech te danken aan het 
rode leem waarvan de huizen zijn gebouwd en dat 
afkomstig is uit het nabij gelegen Atlasgebergte. De 
stad had vroeger een belangrijke handelsfunctie voor 
karavanen van en naar de Sahara, maar tegenwoordig 
is Marrakech het toeristisch hart van Marokko. En 
sinds de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent 
(1936-2008), de Amerikaanse interior designer Bill 
Willis (1937-2009) en de Engelse band The Rolling 
Stones zich er vestigden, is de stad bovendien een 
broeinest voor kunst, mode en cultuur en een geliefde 
plek voor de internationale jetset. Van acteur Hugh 
Jackman tot voetballer Cristiano Ronaldo, socialite 
Jade Jagger (de dochter van...) en verschillende royalty 
(waaronder ons eigen koningshuis), allemaal strijken 
ze maar wat graag neer in Marrakech en omgeving. 
Onze uitvalsbasis is riad El Fenn (zie pagina 113). Een 
riad is een groot traditioneel huis met een of meerdere 
patio’s. El Fenn is door eigenaar Vanessa Branson, de 
zus van filantroop en zakenman Richard Branson, 
omgetoverd tot luxe boutique hotel. Het ligt op steen-
worp afstand van het beroemde Jemaâ-el-Fna plein en 
de soeks, maar ook vlakbij de stadsmuur, zodat een tripje naar 
buiten snel is gemaakt. 
Bijvoorbeeld naar Jardin Marjorelle, een van de groene oases in 
Marrakech die het mogelijk maakt om aan de hectiek van de stad  
te ontsnappen. De botanische tuin werd ontworpen door de Franse 
kunstenaar Jacques Majorelle (1886-1962) en kwam in 1980 in  
handen van Yves Saint Laurent en zijn partner Pierre Bergé. Na 
het overlijden van de Franse couturier werd zijn as verstrooid in  
de tuin. Bergé liet het beheer en onderhoud van Jardin Majorelle 
daarna over aan de door hem opgerichte Fondation Pierre Bergé 
-Yves Saint Laurent in Parijs. Een rood slingerpad leidt tussen 
palmbomen, cactussen, klimop en bamboestruiken naar een  
kobaltblauw gebouw met gele en turquoise details. Majorelle  
gebruikte het als atelier en Saint Laurent en Bergé woonden er.  
Nu zit er een boekwinkel en een museum over de cultuur van de  
Berbers, het volk dat in de bergen woont, met de persoonlijke  
collectie van Sain Laurent en Bergé. In 2017 zal naast Jardin  
Marjorelle nog een museum openen van vierduizend vierkante 
meter groot, met daarin permanente en tijdelijke exposities over 
YSL. Voor het ontwerp tekent Studio Ko (zie pagina 63). Loop bij 
het verlaten van de tuin binnen bij de tegenover gelegen concept-

store 33 Rue Majorelle en de bijbehorende salade- en juicebar  
Kaowa. Hier vind je kleding, sieraden en woonaccessoires van 
lokale makers en kun je terecht voor een frisse lunch. 

HOE HOGER, HOE GASTVRIJER
Daarna gaan we de medina (oude stad) in met zijn smalle steegjes. 
Dolend door de soeks worden we overweldigd door het aanbod aan 
geuren, kleuren, smaken en producten. Van alle kanten komt het 
geluid op je af, word je gepasseerd door brommertjes en proberen 
marktkoopmannen je te verleiden om hun waar te bekijken. Achter 
de wirwar aan winkeltjes en straatjes ligt Medersa Ben Youssef. 
Deze koranschool geldt met zijn verfijnde houtsnijwerk en kleur-
rijke mozaïek als een van de architectonische hoogtepunten van  
de Saadische dynastie. Na de chaos in de soeks is het bovendien 
een welkom rustpunt, net als de tuin van restaurant Le Jardin en 
het dakterras van café Nomad − beide goede locaties voor een 
lunch en in trek bij de jonge generatie Marokkanen en expats. Voor 
liefhebbers van kleden, kelims en ander textiel is de in de buurt 
van Medersa Ben Youssef gelegen tapijtshop Chez les Nomades de 
volgende stop. Hier worden we, zoals later nog veel vaker tijdens 
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deze reis, verwelkomd met een traditioneel glaasje muntthee. Op z’n 
Marokkaans met veel suiker en van enige hoogte ingeschonken. Hoog 
inschenken staat symbool voor gastvrijheid en daarbij geldt: hoe hoger 
ingeschonken hoe gastvrijer. Elke kamer in het enorme pakhuis van 
Ches les Nomades is volgepropt met tapijten. De stapels reiken van vloer 
tot plafond. Uit de duizenden varianten is het lastig kiezen. Dineren doe 
je bij Dar Moha (gevestigd in het voormalig huis van couturier Pierre 
Balmain), Maison MK, Café de la Poste (bekijk het huis van de eigenaren 
op pagina 103) of bij een de creaties van Bill Willis: La Trattoria en Dar 
Yacout. Wij kiezen voor de laatste vanwege de Marokkaanse keuken. 
Willis kwam in de jaren zestig naar Marokko en ging er nooit meer weg. 
Hij woonde er bijna veertig jaar. ‘My discovery of the Islamic world has 
been an astounding experience’, zei hij in 1989 tegen het magazine  
Architectural Digest. In al die jaren richtte de f lamboyante Amerikaan 
heel wat privéhuizen in, onder meer dat van Yves Saint Laurent en  
Pierre Bergé. Zijn stijl was kleurrijk, over de top romantisch en het  
ontstaan van de stijl ‘bohemian chic’ eind jaren zestig wordt dan ook  
aan hem toegeschreven. 

PARADIJSELIJKE OASES 
Binnen een uur van Marrakech’ medina bevinden zich verschillende 
hideaways om de drukte en warmte van 
de stad te ontvluchten. Jnane Tamsna in 
de noordelijke wijk La Palmeraie bij-
voorbeeld. In dit gebied van twaalfdui-
zend hectare staan zo’n honderdvijftig-
duizend palmbomen. Temidden daarvan 
hebben de rich and famous van de stad 
hun huizen gebouwd, maar ook interna-
tionale namen als de familie Rothschild 
en Hermès zijn er neergestreken. Jnane 
Tamsna is het domein van de Franse 
Meryanne Loum-Martin en haar echtge-
noot, de Engelsman Gary Martin. Ze 
kochten in 2000 een stuk grond van 3,5 
hectare in La Palmeraie en bouwden er 
in 2001 hun hotel met 24 kamers, ver-
deeld over verschillende gebouwen in een weelderige, jungle-achtige 
tuin. Jnane betekent dan ook grote of paradijselijke tuin, legt Meryanne 
uit. Enthousiast pratend gaat ze ons voor over het terrein,  
op de voet gevolgd door haar hond Diva, een Rhodesian Ridgeback. ‘Er 
staan hier 535 palmbomen en daar wilden we niet één van omhakken. We 
hebben er omheen gebouwd, waardoor nu een boom pal voor de deur 
staat, maar er staan ook bomen middenin de gebouwen.’ 
Meryanne was tot ze naar Marrakech kwam advocaat in Parijs en stort 
zich nu volledig op architectuur en interior design. Gary is verantwoor-
delijk voor de tuin. Hij is onder meer botanist en directeur van een 
stichting die zich inzet voor het behouden en beschermen van culturen 
en landschappen wereldwijd. De tuin van Jnane Tamsna is ingericht met 
uitsluitend inheemse planten, 250 soorten om precies te zijn, en ze zijn 
allemaal voorzien van een naambordje. Elke druppel water die valt, 
wordt optimaal gebruikt doordat Gary de tuin in drie niveaus heeft  
ingedeeld. Palmbomen vormen de eerste laag, daaronder staan kleinere 
bomen zoals de olijf en de derde laag wordt gevormd door het echt  
kleine groen, zoals kruiden. Het maakt van Jnane Tamsna de ideale  
plek voor een lunch in de schaduw, een plons in het zwembad of een  
cursus Marokkaans koken. En tot en met 8 mei 2016 vindt onder meer 
hier de zesde Biennale van Marrakech plaats. Het kunstevenement is 
opgericht door Vanessa Branson en Meryanne is als bestuurslid bij de 
organisatie betrokken. Ten zuiden van Marrakech ligt een andere  
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‘Van de 535 
palmbomen wilden we 

niet één omhakken. 
Daarom staat er nu 

een pal voor de deur’



ADRESSEN 
MARRAKECH
El Fenn, el-fenn.com
Jardin Majorelle, jardinmajorelle.com
33 Rue Majorelle, 33ruemajorelle.com
Medersa Ben Youssef, medersa-ben-youssef.com
Le Jardin, lejardin.ma
Cafe Nomad, nomadmarrakech.com
Dar Moha, darmoha.ma
Maison MK, maisonmk.com
Café de la Poste, grandcafedelaposte-marrakech.com
La Trattoria, latrattoriamarrakech.com
Dar Yacout, daryacout.com
Biennale Marrakech, marrakechbiennale.org

BUITEN MARRAKECH
Jnane Tamsna, jnane.com
Beldi Country Club, beldicountryclub.com 
Kasbah Bab Ourika, kasbahbabourika.com
Scarabeo Camp, scarabeocamp.com

Straatbeeld in de medina van 
Marrakech in de omgeving van 

koranschool Medersa Ben Youssef. 
Linkerpagina, boven: Voorbij- 

gangers in de Rue Yves Saint 
Laurent, waaraan Jardin Majorelle 

is gevestigd. Linksonder: Kasbah 
Bab Ourika ligt in het Atlasgeberg-
te en biedt uitzicht over de Ourika 

vallei.



Vanaf linksboven met de klok mee: Een van de 
manieren om de woestijn rond Scarabeo Camp te 
verkennen is per kameel. De aarde van Scarabeo 
Camp licht oranjerood op wanneer ’s ochtends de 
zon opkomt. Eigenaar en interior designer van 
Jnane Tamsna, Meryanne Loum-Martin. Het 
privéhuis van Loum-Martin en haar man Gary 
Martin bevindt zich ook op het terrein van Jnane 
Tamsna. De Française houdt van kunst en grote 
objecten en accessoires. Rechterpagina: De 
gezamenlijke woonkamer van Kasbah Bab Ourika 
is ingericht met berberkleden en ander textiel dat 
door het bergvolk is gemaakt.
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Op het enorme, 
ommuurde terrein 

ontvouwt zich achter 
elke deur en om elke 

hoek een andere 
wereld



Zodra de zon ’s ochtends over de bergen 
kruipt, kun je in het groen rondom Kasbah 
Bab Ourika de mannen aantreffen die de tuin 
onderhouden. Van het knippen van de 
heggen tot het wieden van onkruid in de 
moestuin en het maaien van het gras. 
Rechterpagina, links: Een van de galerijen 
van hotel L’Heure Bleue in Essaouira waar-
aan de hotelkamers uitkomen. Uiterst rechts: 
De oranjerie van de Beldi Country Club. 



secret garden, de Beldi Country Club. Op het enor-
me, ommuurde terrein ontvouwt zich achter elke 
deur en om elke hoek een andere wereld. Behalve 
een hotel, spa en verschillende restaurants en zwem-
baden, heeft de Beldi Country Club diverse tuinen. 
Een veld vol rozenstruiken, cactustuin en oranjerie 
vormen hiervan de hoogtepunten. Via verweerde 
deuren, smalle trappetjes en paden door het groen 
ontdek je stukje voor stukje de oude olijfplantage. 
Want dat is waar de club op is gebouwd, vertelt de 
Franse eigenaar Alexander Leymarie. Ook hij heeft 
iedere boom gespaard. ‘Sommige zijn wel tweehon-
derd jaar oud’, zegt Alexandre, terwijl hij naar een 
boom met een enorme stam wijst. De club is meer 
dan zomaar een hotel met restaurants. Je mag er wel 
een dag voor uittrekken om alles te zien en te er-
varen. Een bezoek aan de spa, een kijkje bij de glasfabriek, textiel-
shop, pottenbakkerij en een hapje en drankje  
temidden van de rozen mogen hierbij niet ontbreken. Leuk detail: 
alles wat je op tafel ziet tijdens lunch of diner wordt op het terrein 
geproduceerd. Op het bestek na. Met honderdzestig man personeel, 
de werknemers van de glasfabriek niet meegerekend, is de Beldi 
Country Club een goede werkgever. Met de opbrengst van het textiel 
dat wordt verkocht, worden bovendien in de vaak arme bergdorpen 
scholen gebouwd. 

GETJIRP IN DE KASBAH
Als we die middag de bergen inrijden, dringt via de olijfplantages 
en de dorpen aan de voet van de Atlas een sterke olijf lucht de auto 
binnen. Het is oogsttijd en de olijven worden geperst. Via een  
hobbelig zandpad met scherpe bochten en steile hellingen be-
reiken we de volgende bestemming: Kasbah Bab Ourika. In een 
kasbah woonde vroeger het dorpshoofd, maar veel zijn verbouwd 
tot luxe privéhuis of boutique hotel, zoals Bab Ourika. Gelegen op 
de top van een van de uitlopers van het gebergte heb je 360 graden 
panoramisch uitzicht. Aan de voor- en linkerzijde strekken zich de 

Ourika vallei en het vlakke land uit, aan de andere kant ligt het 
nationaal park waarin kleine dieren als eekhoorns, egels en geiten 
leven. ’s Avonds, als de lucht zijn mooiste kleuren laat zien, is het 
in de tuin en getjirp van jewelste. Vogels en krekels zetten hun 
keel op. Ver weg in de vallei balkt een ezel. De volgende ochtend 
kruipt de zon langzaam achter de bergtoppen vandaan en glijden 
de eerste stralen de vallei binnen tot iedere akker en elk dorpje 
baadt in het zonlicht. In de tuin van Bab Ourika ontbijten we met 
uitzicht op het nationaal park en zien we de dauwdruppels lang-
zaam van het groen verdwijnen. De tuin is opgedeeld in terrassen, 
met drie of vier traptreden beland je telkens in een heel ander deel. 
Van siertuin tot grasveld met olijfbomen, rozentuin en als topstuk 
de moestuin. Her en der tref je citoenbomen en kruiden als  
lavendel, munt en salie aan, maar in de groentetuin is het pas echt 
smullen. Venkel, tomaten, kool, sla − even later ligt het supervers 
op je bord. Vanuit de kasbah zijn verschillende dagtrips te onder-
nemen. Van struinen over de lokale Berbermarkt tot paardrijden, 
wandeltochten in het nationaal park, een bezoek aan de nabij  
gelegen watervallen en zelfs een ballonvaart. 
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ESSAOUIRA
Taros, tarosessaouira.com
L’Heure Bleue, heure-bleue.com
Villa De L’ô, villadelo.com
Five Columns, 5-columns.com
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Kustplaats Essaouira 
doet met zijn witte en 
blauwe steegjes die 
getekend zijn door de 
wind mediterraan aan



1001 NACHT
Op weg naar de kustplaats Essaouira maken we 
een laatste stop in een compleet tegenovergesteld 
landschap: de woestijn. Scarabeo Camp ligt in de 
uitlopers van de Sahara. Via glooiende heuvels 
kijk je vanuit het kamp uit op de bergen van de 
Atlas die zich in nevelen hullen. Als de avond valt, koelt het snel af, 
maar in de tenten is het warm en brandt kaarslicht. Op weg naar 
het diner zijn we getuige van een zonsondergang die de lucht in 
ontelbare schakeringen rood, oranje en roze kleurt. Eten doen we 
uit een tajine waarin vlees, vis en groenten zijn bereid met diverse 
kruiden. Olielampjes wijzen daarna de weg terug naar de tent, 
terwijl zich boven en rondom ons een gitzwarte hemel uitstrekt 
met talloze heldere sterren. Het sprookje 1001 nacht voelde nog 
nooit zo dichtbij en de stilte is overweldigend.Voor wie de woestijn 
verder wil verkennen is er de keuze uit een tocht per paard,  
kameel of quad. 
Onderweg naar de kust wordt het land de volgende dag langzaam-
aan steeds groener. Rondom Essaouira liggen heuvels vol Argan-
bomen. Van de vruchten wordt onder meer arganolie gemaakt. 
Mede door de vele lage stenen muurtjes doet het landschap aan de 
Italiaanse streek Toscane denken. Na drie uur rijden doemt van-
achter een heuvel ineens de kustlijn op, met rechts aan de voet 
Essaouira. Veel welgestelde Marokkanen hebben hier een tweede 
huis en inwoners van Marrakech brengen er hun weekenden door. 
De medina van Essaouira doet met zijn witte en blauwe steegjes, 
die getekend zijn door de wind, en zandkleurige stadsmuur  
mediterraan aan. Het stadje is dan ook Portugees erfgoed. Visserij, 
arganolie en het toerisme zijn belangrijke bronnen van inkomsten 
voor de inwoners van de plaats. Een bezoek aan het haventje met 

zijn karakteristieke blauwe vissersbootjes is een aanrader, evenals 
een kop koffie, thee of een cocktail op het dakterras van de cafés 
Le Simoun en Taros, vanwaar je bij helder weer spectaculair uit-
zicht hebt op de zon die langzaam in de zee zakt. Lunchen of  
dineren doe je bij de restaurants Loft, Elizir of Mega Loft. Interior 
designer Othman Hibatallah is eigenaar van de laatste zaak en was 
daarvoor ook betrokken bij Loft. In Mega Loft kun je behalve een 
hapje eten in het kleurrijke, tikje retro interieur ook kunst kijken, 
live muziek luisteren en woonaccessoires shoppen. De concept- 
store is dan ook een opvallende verschijning in Essaouira. ‘Ik  
wilde graag iets anders doen, iets toevoegen aan het bestaande 
aanbod’, zegt Hibatallah. Slapen doen we in het chique hotel 
L’Heure Bleue, maar Villa De L’ô is ook een goede optie. Als je  
met de hele familie of met een vriendengroep bent, boek je de 
privé-riad Five Columns van de Engelse interior designer Lisa 
Burke. Yves Saint Laurent en Bill Willis mogen er dan niet meer 
zijn, hun pioniertijd in Marokko vormt nog altijd een bron van 
inspiratie. Op hun nalatenschap wordt door de nieuwe generatie 
smaakmakers moedig voortgebouwd.  

Niet alle adressen die in deze productie worden 
beschreven zijn online via een eigen website te vinden. 
Kijk op Residence.nl voor de volledige adressenlijst.

Vanaf linksboven met de klok 
mee: In de haven van Essaouira 
word je gegarandeerd verwel-
komd door (zwerf)honden en 
katten. De eettafel in privé-riad 
Five Columns. Blauwe vissersboot-
jes in de pittoreske haven van 
Essaouira. Linkerpagina: Uitzicht 
over Essaouria, met daarachter 
de zee, vanaf het dakterras van 
hotel L’Heure Bleue.
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