
Kraanvogels
in dewoestijn Het licht. De kleuren. De yoga. Smoothies 

bij het ontbijt. Lachende mensen voor wie 

niets onmogelijk is. Of ook jij je hart kunt 

verliezen aan Marokko? Reken maar!RedacteuR Femke ging op yogaReis in maRokko
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Het is nacht in marrakech. Over een plein 
dendert een ezelskar vol granaatappels, een 
stokoud mannetje aan de teugels. Achter 
hem in de steeg hangt een damp. Zwervers 
houden er barbecue. Dit moét de setting 
van een sprookje zijn. Wij zijn voorlopig 

toeschouwers, bepakt, bezakt én op hoge 
hakken. Astrid, onze reisbegeleidster en nog 
veel meer de komende week, leidt ons naar 
onze riad - een B&B zeg maar - ergens in 
de medina, het oude stadsdeel met zijn 
mazennet aan steegjes waar morgen brom-
mertjes op leven en dood tussen de massa 
zullen zoeven. Met z’n vijven komen we 
vanavond vanuit Zaventem, twee Neder-
landse dames zijn hier al een paar dagen 

en de rest van het gezelschap vliegt mor-
gen over vanuit Schiphol. De dag daarna 
reizen we verder naar het zuiden, de Atlas 
over. Dan kan de yogastage beginnen. 
Tegen die tijd zijn wij al iets te uitgebreid 
de soeks ingedoken (onweerstaanbaar 

mooie theekannetjes, lusters, plateaus, 
handtassen, laarsjes, juwelenkistjes, arm-
banden, dobbelstenen, help!), bezochten 
we de Medersa Ben Youssef (een koran-
school die er fantastisch mooi uitziet maar 
waar je je broek niet gesleten wil hebben), 
hebben we heerlijk geluncht in het Café 
des Epices op wat ooit de slavenmarkt was, 
zijn we in een spoedtempo ingewijd in de 
kracht van kruiden en stemden de harem 

en het appartement van de favoriete in het 
paleis van Bahia tot nadenken. Hoe is het 
om hier vrouw te zijn? Als de Djemaa el 
Fna, het drukke centrale plein in Marrakech, 
’s avonds laat niet zo overvloedig vol leven 
was geweest, hadden wij er ongetwijfeld in 
stilte staan mijmeren bij onze gemberthee 
en kruidencake. We zijn het hier al hele-
maal gewoon.

 De muntthee van Mo
Astrid is verliefd. Op Marokko, op haar job, 
op de Berbers in het zuiden van het land en 
op eentje in het bijzonder: Mo. Ooit schrijft 
ze er zelf een boek over, zegt ze. Alvast de 
samenvatting: jaren geleden hield ze met 
een groep op doortocht halt in Kasbah 
Tizzarouine in de Dades Vallei. Ze vond het 
daar zo mooi dat ze met zichzelf afsprak er 
later alleen terug te komen. En toen ze dat 
inderdaad deed, sloeg de vonk over tussen 
haar en Mohammed, de zoon van de eige-
naar. Vier jaar later hebben ze het druk met 

de voorbereiding van hun drie dagen duren-
de trouwfeest. Terwijl wij tijdens de lange 
busrit wennen aan het landschap, blijft zij 
honderduit vertellen. Over tradities op 
trouwfeesten, over the Moroccan Way, over 
seks en islam, over hiërarchie, over hoe on-
gehuwd samenwonen lukt dankzij een buur-
vrouw die het goed kan uitleggen, over de 
filmstad die Ouarzazate is... Wij houden 
halt bij Dimitri, een supermarkt met bijna-
cultstatus voor westerlingen die een glaasje 
lusten. In ons hotel mogen ze wel wijn koel 
zetten en schenken, maar niet verkopen. 
Dimitri mag dat laatste wel. Wij geloven 
een man die ons de beste Marokkaanse wijn 
aanwijst: CB Initiales, een rode Cabernet 
Sauvignon. Verder naar Kasbah Tizzarouine, 
ons ‘zandkasteel’ voor de rest van de week. 
Daar wacht ons de eerste yogasessie – de 
echte adepten kunnen niet wachten om 
eens flink te rekken en strekken. Maar eerst 
schenkt een neefje van Mo muntthee en 
beslissen wij of we een ruime suite willen 

”Vooral ’s morgens is yoga heerlijk. Het zicht 
op de vallei doet me vergeten dat ik me veel 
liever nog eens lekker omgedraaid had”

ken, warrior 2, upwards facing dog, plank, 
child’s pose en nog een hoop van dat soort 
asanas. Elke volgende sessie wordt nog dui-
delijker dat het mij meer dan ligt. Vooral 
’s morgens gaat het heerlijk, dan hebben 
we zicht op de vallei, bouwen we op naar 
iets stevigere oefeningen en vergeet ik met-
een dat ik me veel liever nog eens lekker 
omgedraaid had. ‘Je merkt dat je ‘s morgens 
geen belevenissen van de dag hebt die je 
moet overlopen’, legt Noumi, de andere 
helft van ons inspirerend duo yogajuffen, 
met zachte stem uit. ‘Sta jij niet te kijken 
van jezelf?’, vragen ze mij op het einde 
van de week. Tegen die tijd zijn we al een 
boom in de wind geweest, hebben we de 
zon gegroet in verschillende varianten en 
was ik al - hét standje van de reis – een 
kraanvogel, in de woestijn. Of ik daarvan sta 
te kijken? Misschien, maar ik heb vooral een 
ontdekking gedaan. Met yoga ontwikkel je 
kracht, blijf je soepel, spreek je je even-
wichtszin aan en voel je dat je lichaam en 

of een piepkleine romantische grotkamer 
die een fantastisch uitzicht heeft op de 
vallei. Moeilijk! Wij gaan voor de suite... die 
ook meer dan romantisch genoeg blijkt.

 Zonnegroet & co
Het is mijn eerste keer. Yoga dus. En aange-
zien ik snel leef en af en toe wat ongeduldig 
ben, twijfelde ik of dit wel bij mij kon pas-
sen. Want yoga, dat was stilstaan en tot 
jezelf komen, toch? Tegen de tijd dat ik kon 
beginnen denken over gepaste outfits was 
ik al beter geïnformeerd. Gelezen, YouTube-
filmpjes gezien van onmogelijke poses... en 
misschien waren de sessies met een stevige 
flow – hoor mij, net echt - me toch op het 
lijf geschreven. In Marrakech stelde Anke, 
één van onze twee yogajuffen, me matig 
gerust: iedereen kan het. Er is geen goed of 
fout. Zegt zij. Maar er is wel beter en best. 
Denk ik. Tijdens de eerste sessie spreek ik 
spieren aan waarvan ik niet wist dat ik ze 
had. Diep in- en uitademen, buigen, strek-
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Tekst: Femke coopmans.  Beeld: Johan martens.

we langs de fantastische apenvingerbergen 
en met Astrid en Mo hebben we de juiste 
connectie om een van de kasbahs binnen te 
kunnen gaan. Ooit was dit de woonst van 
een van de Glaouibroers, zij heersten over 
de streek, zijn nadien verguisd en ondertus-
sen al lang weer in ere hersteld. Vandaag 
gebruikt een gewoon Marokkaans gezin een 
stukje van het lemen kasteel als thuis, een 
ander stukje als schuur. Het is aan restaura-
tie toe, maar zelfs plamuren is voor deze 
boeren een dure klus. Na dat bezoek duiken 

we de vallei in, door bomen en langs veldjes. 
Ze hebben hier ook groen! En water, en wa-
tervallen. Dit is vruchtbaar land waar de 
mensen van kunnen leven en waar verliefde 
stellen verstoppertje spelen. Vijgen plukken 
mag, als je ze maar opeet voor je de vallei 
uit bent. Dat is de regel. Blij dat ik die die 
mooie, verroeste droogte gezien heb.

”De dromedarissen liggen al luid te snurken 
als wij onze matjes uitrollen. Ik krijg de slappe 
lach en maak me snel uit te voeten”

geest in één lijn houdt. Ik herinner me hoe 
Anke me na de tweede les uitlegde dat yoga 
‘eenheid, vereniging’ betekent en daar kan ik 
me nu perfect iets bij voorstellen.

 Vallei van de duizend kasbahs
Ons hotel, Kasbah Tizzarouine, ligt op een 
plateau in het Atlasgebergte. Je kunt er 
gemakkelijk een uur hardlopen – nog altijd 
hobby nummer 1 - over onverharde, maar 
gladde wegen die enkel versperd worden 
door schapen en hun hoeders of door fiet-

sende kinderen op weg van school naar huis 
die uitgelaten supporteren. We kijken uit 
over ’de vallei van de duizend kasbahs’. 
Zoveel tinten van roestbruin, bruin en roze 
waar de zon mee speelt, dat je er vanzelf 
rustig van wordt. En lyrisch. Met de jeeps 
van Mo verkennen we kronkelende berg-
wegjes met namen als La Serpentine, rijden 

❂ Reisorganisatie
dades Reizen, rondreizen op maat in 
marokko, astrid emmers, www.dades-
reizen.nl, astrid@dades-reizen.nl, 0031-
738886943 of 00212-667065279

❂ Luchtvaartmaatschappij
Royal air maroc, www.royalairmaroc.
com

❂ Heerlijk slapen
Riad essaoussan, chambre d’hôtes à 
marrakech, www.riadessaoussan.com, 
00212-666254022 en kasbah tizzaroui-
ne, Route de tinghir, Boumalne dades, 
www.tizzarouine.com, mohammed: 
00212-673017434

❂ Lekker smullen
café des epices, 75 Rahba Lakdima, 
marrakech medina, www.cafedesepices.
net, 00212-524391770

❂ supermarkt mét wijn
chez dimitri, Boulevard mohammed V, 
ouarzazate

❂ must-see
medersa Ben youssef, marrakech medi-
na (31.63204° n, 7.986444° W), 50dh. 
ksar oujdid, el khorbat

❂ yoga
anke truyman, www.balansyoga.be en 
(voor nederland) noumi Hellinga, 
www.yogaflows.nl

 1 miljoen sterrenhotel
Misschien ligt het aan het avontuur dat voor 
ons ligt, maar de lekkerste nosnos, half kof-
fie half melk, van heel Marokko drinken we 
op het terras van Café Bellevue. Iets later 
hobbelen we op de rug van een dromedaris 
door de woestijn naar een bedoeïenenkamp. 
Het zand is oranje, verkleurd door een stevi-
ge storm van de afgelopen dagen. Een grote 
plas wordt door één van de kamelenjongens 
grappend een Berbers zwembad genoemd. 
Hij leert me wat ’welkom’ is in zijn taal en 
belooft een nacht in een 1 miljoen sterren-
hotel. En dat dat nog eens iets anders is dan 
vier of vijf sterren! Ik weet zeker dat ik niet 
in de hut ga slapen, maar mijn matras naar 
buiten sleep. Straks, na de thee, het eten en 
de maangroet. We doen de yoga niet in het 
kamp, Noumi kiest een plek iets verderop... 
naast de dromedarissen. Die komische bees-
ten liggen al luid te snurken wanneer wij 
onze matjes uitrollen. En als we dan ook nog 
aan onze meditatieoefeningen beginnen, ga 
ik de mist in. De hele groep lijkt in volle con-
centratie en ik krijg de slappe lach van dit 
absurde tafereel. Beschaamd maak ik me uit 
de voeten. Djembés bij het kampvuur later 

die avond liggen me beter. En de nacht on-
der de sterren, ook al doe ik er geen oog 
dicht. En de zonsopgang die we zien van op 
de hoogste duin, die we prompt verwelko-
men met onze zonnegroet. Dit maak je niet 
alle dagen mee. Nagenietend hobbelen we 
samen met onze dromedarissen terug rich-
ting bewoonde wereld.
Onze lunchhalte op de terugweg wordt een 
bijzondere. Niet zozeer om het eten, wel  
om de ksar die erachter ligt. Ksar El Khorbat  
Oujdid is een dorpje met overdekte steegjes. 
De zon valt hier en daar tussen de huizen 
door, verder is het donker. We wandelen 
voorbij een schooltje dat net gaat beginnen, 
de juf vraagt of we binnenkomen. Achter 
een stel drie- tot zesjarigen klimmen we de 
trap op. Ze moeten zich vasthouden aan de 
muur om die grote treden de baas te kun-
nen. Boven schuiven ze braaf aan tafel, zelfs 
de kleinsten leren hier al lezen en schrijven.

 Lekker schrobben
Onze laatste dag wordt een verwendag. 
Niets moet, alles mag. We leven op het 
ritme van de dromedaris, zoals ze hier in 
Marokko adviseren. Dat wordt aanpassen 

straks. Een stevige massage met arganolie 
hebben we eerder deze week al gehad, van-
daag staat ons nog de hamam te wachten. 
Voor Marokkaanse vrouwen is het een we-
kelijkse gewoonte, wij maken kennis met 
iets nieuws. Niemand van het gezelschap is 
een leek in wellness, maar dit soort hamam 
kennen we niet. Het tofste is dat hier getet-
terd en gelachen mag worden dat het een 
lieve lust is. We gebruiken hartvormige 
schepemmertjes, smeren ons in met een 
royale portie bruine zeep en worden om 
beurten afgeschuurd. We moeten ongeveer 
een centimeter omtrek kwijt zijn en voelen 
ons zacht als een baby wanneer we, in 
kamerjas, aanschuiven voor de theeceremo-
nie. Het water staat al te koken. De glaasjes 
worden ook nu weer van zo hoog mogelijk 
ingeschonken. De smaak zit in het schuim, 
vandaar. Speciaal omdat we uit de hamam 
komen, gaan er rozemarijn en absint, het 
verse alsemkruid, bij de thee. En natuurlijk 
zijn er ook nu weer koekjes, voor de liefheb-
ber. Door en door verwend gaan we naar 
huis. En of vrouwen nu hier of daar vrijer en 
gelukkiger zijn? Daar filosoferen we later 
nog wel eens over. 

Waar boek je de reis?

[ HAPPY ontdekken

74 ontmoetenlibelle happy! 75

LHA_0112_070_REG_MAROK_KVV   74-75 08/02/12   15:23


