
	  
	  
	  
	  

‘Tanger betovert!’ Op een feestje in Rabat komt de Marokkaanse onderwijzer Naoufel
woorden tekort om zijn liefde voor zijn geboorteplaats uit te drukken. Dus op naar het

noorden. Zou het niet tegenvallen als je er zoveel goeds over hebt gehoord? 
tekst NADINE VAN LOON, foto’s CAROLINE ALOFS

Tanger: tussen nieuw elan en vergane glorie

PS 2 reizen
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DE LOFZANG van Naoufel
in Rabat maakt indruk.
Tanger: de voormalige
internationale zone waar

artiesten als Matisse, Slauerhoff en
William Burroughs tijdelijk woon-
den, aangetrokken door de vrije le-
vensstijl. De stad die koning Has-
san liet verpauperen, afschreef als
goddeloos broeinest van drugsba-
ronnen, hoerenlopers en homo’s.
Maar zijn zoon keerde dat tij. Vanaf
zijn troonbestijging in 1999 be-
stempelde Mohammed VI de ont-
wikkeling van Marokko’s achterge-
bleven noorden als kerndoelstel-
ling. Naoufel: “Nu worden we
ronduit verwend. Eindelijk stelt
het koningshuis de juiste prioritei-
ten!”

Een paar weken later zoef ik per
trein naar het noorden. Het station
van Tanger is een oase van rust als
wij aankomen, een frisse zeewind
briest ons tegemoet. In een ‘grand
taxi’, een oude witte Mercedes, rij-
den we over de boulevard via de
medina naar ons hotel. Het is hel-
der weer, we kunnen de Spaanse
kust aan de overkant van de straat
van Gibraltar goed zien. We be-
wonderen de mengelmoes van Ibe-
rische invloeden en het ‘echte’ Ma-
rokko. Een medina met winkeltjes
vol couscouskruiden, Marokkaans
aardewerk en traditionele kleding.
Maar doordat de stad op een heuvel
is gebouwd en door de Andalusi-
sche architectuur waan je je tege-
lijkertijd in Portugal of Spanje. Een
stukje Europa in Marokko, of toch
niet? Een vraag die we ons de ko-
mende dagen vaker stellen.

Overal zien we posters en vlag-
gen met ‘steun Tangers kandida-
tuur voor Expo 2012!’ De haven-
stad dingt mee in de strijd om de or-
ganisatie van de volgende wereld-
tentoonstelling. Nieuwe stoepen,
parkjes vol groen en recent geverf-
de gebouwen zijn de zichtbare re-
sultaten. Het herstel van de stads-
glorie is onderdeel van een reeks
door de koning aangestuurde pro-
jecten. Zo verrijst strategisch aan
de ingang van de Middellandse Zee
een geheel nieuwe containerop-
slaghaven, Tanger Med. Aangelokt
door een gunstig belastingregime
pompen vastgoedinvesteerders uit
Europa en de Golflanden miljar-
den in luxe hotel- en appartemen-
tencomplexen die langs de kust-
strook worden gebouwd.

De keuze voor het sinds een jaar
geopende Riadhotel La Tangerina,

pal aan zee, op het hoogste punt
van de kasbah, blijkt een goede. Het
interieur ademt Tangers koloniale
sfeer. Dat de eigenaren, de Duitser
Jurgen en zijn Marokkaanse
vrouw Farida, vijf jaar hebben ge-
ïnvesteerd in het renoveren van
het pand, is aan alles te merken.
Een stijlvol interieur, kamers elk in
een eigen thema en details als an-
tieke radio’s en portretten van Tan-
gerois uit vervlogen tijden. 

We worden verwelkomd met
Marokkaanse muntthee en een
schaal koekjes, die we vanuit een
schaduwrijk loungeplekje op het
dakterras verorberen. Het uitzicht
op Spanje, inclusief voorbijvaren-
de containerschepen en passa-
giersferry’s, nodigt direct uit tot
gedachteloos staren, waar wij een
paar uur lang onze belangrijkste
activiteit van maken. 

De rest van ons verblijf dompe-
len Jurgen en Farida ons in huise-
lijke gezelligheid. Ontbijt voor alle
gasten aan één en dezelfde houten
tafel, oma en de twee jonge kinde-
ren schuiven ook aan, en graag ho-
ren ze over je indrukken van Tan-
ger. 

De volgende ochtend wandelen
we vanuit de kasbah via een om-
hoogkronkelende kustweg naar
Café Hafa, dat schitterend uitziet
op de straat van Gibraltar. “Je zult
hier heel wat Tangerois stoned zien
worden en de politie laat het oog-
luikend toe,” was een opmerking
van Naoufel. Een favoriete hang-
out van schrijver Paul Bowles, en
ook de Beatles en de Rolling Stones
kwamen er graag voor een jointje
en een glas muntthee. Het café, met
z’n getrapte terrassen, verroeste
tafels en plastic stoelen, is nog
steeds een drukke ontmoetings-
plek. Jongeren kaarten en drinken
thee. Een oude man met sigaret en
koffie staart naar de zee. Hij heeft
het air van een schrijver, maar dat
verzin je er graag bij, de geschiede-
nis van het café kennende. Op de
terugweg naar de kasbah worden
we omcirkeld door een groep
middelbare scholieren. Vrolijk
babbelend stormen ze af op een
rotsplateau. Jongens in westerse
merkkleding, gesluierde meisjes
arm in arm met schaars geklede
seksegenoten. Op het plateau ver-
stomt hun geroezemoes zodra ze
Spanje in het vizier krijgen.

IN DE MEDINA is het Ameri-
can Legation Museum de plek
om wat meer van Tangers ge-
schiedenis te snuiven. Dit

voormalige paleisje fungeerde
vanaf het einde van de achttiende
eeuw als Amerikaanse ambassade
en later als consulaat. Nu vind je er
onder meer een kamer gewijd aan
schrijver Paul Bowles en werk van
Amerikaanse schilders uit hun
Tangerperiode. Wij turen een tijd
naar de schilderijen van James
McBey. Waarom vinden wij zijn
schilderingen van typisch Marok-
kaanse taferelen wel mooi en die in
de medina kitscherig? Is het de
westerse kijk op Marokko, herken-
baar en meer in overeenstemming
met onze esthetische voorkeuren?
Mijmerend over deze vraag passe-
ren we in de bibliotheek een groep
gesluierde vrouwen uit de medina
die in opperste concentratie hun
gratis alfabetiseringsles volgen.

Die westerse kijk: zestiger Rachid
Tafersiti, telg uit een oude Tange-
rois familie, kan zich eraan erge-
ren. We lopen langs zijn foto’s van
Tanger, tentoongesteld rondom de
binnentuin van Hotel Continental.
De foto’s staan ook in zijn boek
Tanger: réalités d’un Mythe, dat hij
aan het einde van zijn ban-
kiersloopbaan schreef. Het ver-
haalt over de ‘echte’ inwoners, de
oude Tangerois families. Tafersiti:
“Ik was al die westerse reisverha-
len beu. Altijd stonden de Europe-
se invloeden centraal, wij waren
slechts onderdeel van het decor.
Dat is niet mijn Tanger, dacht ik.
Bovendien vertrokken die buiten-
landers uiteindelijk allemaal, uit-
gezonderd Paul Bowles. Marokko
werd hen toch te veel.”

Hij leidt ons naar de souvenir-
winkel van het Continental, al der-
tig jaar gerund door Jimmy. “Are
you the lady that is looking for a se-
condhand husband?”  vraagt hij gui-
tig aan elke vrouwelijke toerist die
binnenloopt. Jimmy’s toonbank is
volgehangen met foto’s van hem-
zelf met westerse beroemdheden
die zijn winkel bezochten – hij
vaart juist wel graag op dat ‘Euro-
pese’ Tanger.

‘TEVEEL’ Marokko: voor
toeristen kwam dat lan-
ge tijd door Tangers ui-
terst opdringerige nep-

gidsen. Extra politiebewaking
heeft daar nu grotendeels een ein-
de aan gemaakt. Wij banjeren rede-
lijk ongestoord door de stad, het
gesis en gestaar van de mannen
daargelaten. Toch springen twee
nepgidsen op onze taxi als deze de
kasbah inrijdt. De chauffeur
schudt ze af, waarop ze woedend
achter de auto aan rennen. “Voila
vos clients!”, hier zijn uw gasten,
proberen ze nog bij hoteleigenaar
Jurgen als de chauffeur ons voor La
Tangerina afzet en wij haastig naar
binnen snellen. 

Minder plezierig is ook de
achtervolging, later op de dag, door
een scanderende man, waarschijn-
lijk een onschuldige gek. Het we-
melt van de gekken in Tanger.
Soms vang je onverwacht hun ver-
wilderde blik, in een verweerd ge-
zicht. “Het is de wind in deze
havenstad, de drugs, de alcohol,”
leggen de bewoners uit als je hen er
naar vraagt. De tol voor een levens-
stijl die niet iedereen aankan?

“In Tanger gaat het niet om wat
je hebt, maar om wie je bent,” vat de
hooggehakte Sanae (30) de gang-
bare levensvisie samen. In een Ma-
rokko, waar veel draait om uiterlijk
vertoon, is zo’n instelling bijzon-
der. Sanae toont ons het paleisho-
tel El Minzah, waar zij de public re-
lations verzorgt. Het hotel biedt
het Arabische sprookje aan diege-
nen die daarvoor willen betalen.
Wij zijn meer geïnteresseerd in
haar verhalen over Tangers bevol-
king. “De echte Tangerois herken
je aan hun accent en talenknobbel.
Wij schakelen probleemloos van
Arabisch naar Frans, Spaans, En-
gels et cetera. Voor buitenstaan-
ders vaak indrukwekkend,” zegt
Sanae niet zonder trots. 

Wij moeten denken aan het ge-
zegde dat Farida van La Tangerina
ons die ochtend toevertrouwde:
“Een Tangerois laat als hij sterft
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Schilderij van Tania Beaumont in galerie Volubilis. 

Marokkaans aardewerk in de medina. Schoenen van Rais El Fenni. 



	  

	  

twee schatkisten na: één met z’n
trots en één met z’n armoede.” 

Genieten en doen wat je leuk
vindt, weegt voor de Tangerois
zwaarder dan veel geld verdienen.
Dat geldt ook voor de nieuwe gene-
ratie artiesten die deze havenstad
heeft herontdekt. Wat zij maken, is
origineel en de moeite waard, maar
nauwelijks blootgesteld aan de
commercie. 

Tanger zal de echte trendzoeker
dan ook kunnen bekoren. Neus wat
rond in Volubilis, de winkel van
Mohammed Rais El Fenni aan de
Petit-Socco, een plein middenin de
medina, tot de jaren zestig bekend
als flaneerplek voor homo’s. Mo-
hammed verkoopt zelf ontworpen
kaftans, schoenen en accessoires.
In Galerie Volubilis, hogerop in de
kasbah, exposeert hij zijn schilde-
rijen en werk van de Britse Tania

Beaumont. Wandel vandaar door
tot net voor de ingang van het Kas-
bah Museum, waar de designwin-
kel van kunstenaarskoppel Laure
Welfling en Gipy de Richemont uit-
nodigt tot urenlang snuffelen. Va-
zen in oriëntaalse stijl, die uit rub-
berbanden blijken te zijn opge-
bouwd. Schilderijen, beeldhouw-
werk, kleding en accessoires. Alles
zelf ontworpen, benadrukt Gipy,
een vijftiger met grijze baard en ex-
pressief voorkomen: “Jullie heb-
ben geluk mij te treffen. Als mijn
vrouw op reis is, doe ik de zaak al-
leen open als mijn pet ernaar
staat.”

De Fransman is bang dat Tanger
door alle projectontwikkeling haar
charme zal verliezen. Tangerois
hebben weliswaar een comité op-
gericht ter bescherming van het
culturele en natuurlijk erfgoed.

Maar, oordeelt Gipy: “Mooie woor-
den, geen daden. Heb je gezien hoe
het oude uitzichtpunt hier om de
hoek ten gunste van nieuwbouw
compleet is verpulverd? Daar heeft
het comité niets tegen gedaan.” In
een stad waar de drugsmaffia welig
tiert, alsook geruchten dat veel
bouwprojecten er zijn om geld wit
te wassen, kan al te mondig verzet
je duur komen te staan.

GIPY IS niet de eerste die
ons toefluistert weinig tra-
nen te laten als Tanger de
strijd om Expo 2012 ver-

liest. De huizenprijzen zijn al zo ge-
stegen, afgelopen jaren. Straks
wordt Tanger een tweede Marra-
kesj, overstroomd door Europese
pensionado’s en nouveau riche. Te
duur voor de oorspronkelijke be-
volking, die moet uitwijken naar

buitenwijken. Sanae schamperde
ook al over de vastgoedlui, die een
markt creëren voor opzichtige bars
en nachtclubs.

Als de schemer valt, pakken we
een ‘petit taxi’ naar Italiaans
restaurant San Remo. Onderweg
belanden we in een charmante
Afrikaanse drukte. Theehuizen
stromen vol, schoenenpoetsers,
straatverkopers, brommertjes, in
kaftan flanerende vrouwen krioe-
len om, voor en langs onze taxi. In
deze verkeersdrukte stuurt de
chauffeur de auto gestaag vooruit.
Tangers vergane glorie, haar nieu-
we artistieke elan de dreigende op-
komst van een materialistische le-
vensinslag: het lijkt plots erg ver
weg. Welk van Tangers vele gezich-
ten voert straks de boventoon? Wie
nog wil genieten van Tanger eclec-
tische karakter moet snel zijn.

Vervoer:
Dagelijkse vluchten van Schiphol met Royal
Air Maroc via Casablanca of met Iberia via
Madrid naar Tanger
Met de passagiersferry vanuit Algeçiras,
Tarifa, Gibraltar en het Franse Sête.
Hotels:
Hotel Continental in de Medina (budget),
tel 212-39931024
La Tangerina, www.latangerina.com 
(midrange)
El Minzah www.elminzah.com (luxe)
Cafés en bars:
Cafe Hafa (overdag)
Tanger Inn 
Nachtclubs aan strand:
La Passerella 
Schnob 
Restaurants:
Agadir (Marokkaans)
San Remo (Italiaans)
Casa Italia
El Dorado (Spaans)
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Marokkaanse jongeren kijken uit over de Straat van Gibraltar.

Uitzicht vanuit hotel Elminzah. Straat in Tanger. Straatje met zeezicht.


