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Door aan te tonen dat de Grondwet van 2014 modern is en 
door uit te leggen dat het een geweldige vooruitgang voor 
Tunesië betekent, ontstaat het beeld van een land dat niet van 
duisternis wil weten, noch van discriminatie op basis van religie, 
geslacht of ras. Het nieuwe Tunesië is een land dat in vrede wil 
leven voor zijn bevolking en voor zijn bezoekers.

We hebben dit interview met professor Francis Delpérée gevraagd 
omwille van de rol die hij gespeeld heeft bij het opstellen van de 
Tunesische Grondwet van 2014. 

Professor Francis Delpérée is doctor in de rechten van de univer-
siteiten van Leuven en Parijs. Hij oefende en oefent nog steeds 
tal van functies uit. Zo doceert hij onder meer sinds 1970 
grondwettelijk recht aan de rechtsfaculteit van de UCL. Van die 
faculteit was hij decaan van 1990 tot 1993. 

De nieuwe 
Tunesische Grondwet. 

Een blijk van moderniteit.

Hij is lid van het Institut de France en van de Académie royale 
de Belgique sinds 1998. Hij is doctor honoris causa van de 
universiteiten van Aix-en-Provence, van Genève, van Ottawa, van 
szeged, van Athene en van Toulon. 

Voor wat de politiek betreft, onthouden we dat hij van 2004 
tot 2007 gemeenschapssenator was, afgevaardigde van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest  en afgevaardigde van de Franse 
Gemeenschap. sinds 2006 is hij gemeenteraadslid in zijn ge-
meente sint-Pieters-Woluwe en sinds december 2012 is hij er 
voorzitter van de gemeenteraad. 

In juni 2007 was hij kandidaat bij de parlementsverkiezingen 
waarbij hij met 109.399 stemmen tot senator verkozen werd. 
In juni 2010 wordt hij herverkozen. In mei 2014 wordt hij als 
volksvertegenwoordiger verkozen. Vermeldenswaard is ook dat 
hij in 1993 door koning Boudewijn tot baron benoemd wordt.

OntmOeting met prOfessOr francis Delpérée, 

Of hOe een Belgische grOnDwetspecialist actief meewerkte 
aan De reDactie van De nieuwe tunesische grOnDwet.



4
5

Uw verdiensten en uw kennis als grondwetspecialist over-
schrijden ruim de Belgische grenzen, maar hoe bent u in 
dit bijzondere Tunesische avontuur terecht gekomen?

Ik heb Tunesië dertig jaar geleden ontdekt en ik keer er 
bijna ieder jaar opnieuw naar terug. Niet om aan toerisme 
te doen, maar om er mee te werken aan een instelling 
die dertig jaar geleden opgericht werd door Tunesische 
en andere collega’s: de internationale Academie van het 
grondwettelijk recht. 

Ieder jaar organiseren we tijdens de zomer cursussen 
voor juristen die zich in deze materie willen  specialiseren. 
Vandaag ben ik de voorzitter van deze academie waarvan 
de zetel zich in Tunis bevindt. Hierdoor ken ik de beste 
grondwetspecialisten en de beste Tunesische juristen zoals 
Abdelfattah Amor die vorig jaar overleden is en die voor-
zitter was van de commissie van de strijd tegen de cor-
ruptie, en zoals Yadh Ben Achour. Deze mensen maken of 
maakten het grondwettelijk recht in Tunesië. Maar in feite 
is het via de Verenigde Naties dat ik in contact gekomen 
ben met de voorzitter van de nationale grondwetgevende 
Vergadering, Mustapha Ben Jaafar. 

Om helemaal duidelijk te zijn: ik was niet van bij het begin 
betrokken bij het opstellen van de Grondwet. Het was pas 
tijdens de drie laatste maanden van 2013, de periode waarin 
de Grondwet afgerond werd, dat ik me naar Tunis begaf 
om er de president te ontmoeten en om tekstvoorstellen 
te maken. Niet alleen in verband met de fundamenten 
maar ook voor de details van de teksten omdat er soms 
ongelukkige woorden tussen zaten, misleidende woorden 
of dubbelzinnige formuleringen die tot verschillende inter-
pretaties zouden kunnen leiden.

Even terugblikken naar het verleden. In 1861 was Tunesië 
het eerste Arabische land om een grondwet aan te ne-
men…die door het Franse kolonialisme weggeveegd werd. 
Moeten we daarvan iets onthouden?

Neen, eerlijk gezegd niet. Voor de Tunesische of Belgische 
juristen werd deze grondwet opgelegd door Engeland en 
Frankrijk en door de Bey op zijn onderdanen toegepast. 
Dit is uiteraard geen schoolvoorbeeld van een grondwet, 
en zeker geen basis noch een oorspronkelijk element voor 
de nieuwe grondwet.

Vandaag zitten we in een totaal verschillende situatie, we 
hebben een nationale grondwetgevende Vergadering die 
de Grondwet opgesteld en aangepast heeft in het belang 
van het Tunesische volk. 

Is de grondwetgevende Vergadering de hoeksteen van het 
nieuwe democratische Tunesië, de school voor een echt 
parlement, voor politieke medewerkers die er sinds Bour-
guiba geen meer gekend hebben? 

Deze Vergadering heeft een beslissende rol gespeeld. Met 
de hulp van het UNDP (het Programma voor Ontwikke-
ling van de Verenigde Naties) zouden we tegen het einde 

van het jaar een document over de Tunesische grondwet 
moeten publiceren en men heeft me gevraagd de bronnen 
van de Tunesische Grondwet van 2014 op te zoeken. Dat 
is niet zo’n gemakkelijke opdracht als op het eerste zicht 
lijkt omwille van het idee dat de revolutie al wat vroeger 
bestond zou wegvegen, maar er zijn wel degelijk bronnen 
van eerdere constitutionele teksten.

Bijvoorbeeld het eerste artikel van de grondwet onder 
Bourguiba die van 1959 dateert, is integraal overgenomen 
in de grondwet van 2014. Men preciseert dat Tunesië een 
republiek is die deel uitmaakt van de Arabische wereld. 
Om u nog een ander voorbeeld te geven: ik houd van de 
manier waarop men de wapenspreuk heeft aangepast. Men 
heeft het woord “waardigheid” toegevoegd en de volgorde 
van de woorden “gerechtigheid” en “orde” verwisseld, en 
deze symboliek is betekenisvol. (Artikel 4 – De leus van 
de Tunesische Republiek is: Vrijheid, Waardigheid, Gerech-
tigheid, Orde).

De andere bron van grondwetgevend recht is de wet die 
drie jaar geleden aangenomen werd met betrekking tot de 
voorlopige organisatie van de openbare machten. In Tune-
sië noemde men dit de kleine grondwet. Het was dus een 
voorlopige, maar vooral ook een voorbereidende tekst.

200 stemmen voor, 12 tegen en 4 onthoudingen. Het 
aannemen van de nieuwe grondwet lijkt wel een volks-
stemming. Heeft u het verlangen om tot een resultaat te 
komen ervaren, en meer nog de trots van het Tunesische 
volk?

De 26ste januari ben ik met een avondvlucht aangeko-
men en tegen middernacht was ik in Tunis. Er heerste een 
sfeer van vreugde, de straten waren vervuld met kreten, er 
ontploften voetzoekers en de taxichauffeur vertelde me 
over de grondwet. ’s Anderendaags nam ik deel aan de 
ceremonie in het Bardo, als vicevoorzitter van de Belgische 
senaat, maar vooral op persoonlijke uitnodiging van pre-
sident Ben Jaafar. Deze blijk van erkenning apprecieerde ik 
ten zeerste.

Ik vergelijk deze momenten met de nacht van 4 augustus 
1789 in Frankrijk. (Dat was tijdens de Franse Revolutie, 
in de loop van een nachtelijke zitting maakte de Grond-
wetgevende Vergadering toen een einde aan het feodale 
systeem, waardoor ook talrijke privileges kwamen te ver-
vallen). Het nationale volkslied wordt één keer gezongen, 
dan een tweede keer en vervolgens nog een derde keer. 
Men zwaait met foto’s van martelaren, de mensen omhel-
zen elkaar…het is een uitzonderlijk en ontroerend mo-
ment. Nadien werd ik ontvangen door de president van 
de Republiek en door de eerste minister, en ik kon niet 
anders dan in de armen van de president te vallen. We 
hadden het gevoel een belangrijke stap gezet te hebben.



Het recht op cultuur wordt gewaarborgd. De scheppings-
vrijheid wordt verzekerd. Dat is verrassend en opbeurend 
nieuws.

Het artikel 49 van de Grondwet is zeer belangrijk. Dit arti-
kel werd duidelijk ontleend aan het Europees verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en het zegt: ik 
grondwet, heb een aantal vrijheden en rechten uitgevaar-
digd en het is noodzakelijk te weten dat al deze rechten 
en vrijheden – en dit mag soms verrassend lijken wanneer 
men het leest – relatief zijn.

Dit betekent dat er in de Tunesische Grondwet, net zomin 
als in de Belgische of Franse Grondwet, geen absoluut 
recht bestaat. Mijn recht wordt geconfronteerd met uw 
recht. Het recht op onderwijs kan tegenstrijdig zijn met 
het recht op arbeid. Onderwijs is verplicht, maar als ik op 
de schoolbanken zit kan ik niet gaan werken. Het recht 
bestaat dus uit contradicties en in dit artikel 49 voor-
ziet men beperkingen van rechten en vrijheden om – ik 
citeer – de rechten van de ander te beschermen, de pu-
blieke veiligheid te verzekeren, de nationale defensie te 
waarborgen, de openbare gezondheid of zedelijkheid te 
beschermen…Dit zijn beperkingen die nodig zijn in een 
democratische samenleving, beperkingen die we ook in 
het Europese verdrag terugvinden. In tegenstelling tot de 
expressie van een absoluut recht, zijn deze beperkingen 
een bewijs van maturiteit in de Tunesische grondwet. Ik 
denk dat de Tunesiërs uit de impasse geraakt zijn waarin 
ze het risico liepen ten onder te gaan en in anarchistische 
of dictatoriale regimes verzeild te raken. 

Ik veronderstel dat de Tunesische vrouwen president Bour-
guiba nog steeds dankbaar zijn, maar is deze grondwet 
ook een nieuwe stap vooruit voor de vrouwen in Tunesië? 

De staat verbindt zich ertoe om de verworven rechten van 
de vrouw te beschermen. Dat is een manier om te zeggen 
dat de grondwet van 1959 aan de Tunesische vrouw een 
bijzondere status verleende in vergelijking met andere Ara-
bische landen en dat er geen sprake van is om dit in vraag 
te stellen. De grondwet beschermt de verworven rechten 
van de vrouw en wil deze verbeteren en versterken. Vanuit 
het standpunt van de vrouw is de huidige grondwet geen 
revolutie maar een vrijwaring van de verworvenheden.

De Islam is staatsreligie, maar de nieuwe Grondwet verwerpt 
de sharia als rechtsbron en beschouwt ze als misdadig. Wil 
dit zeggen dat men niet ver van een lekenrepubliek zit? 

Ik ken de Arabische taal niet, maar men heeft me verteld 
dat het woord “leek” een andere betekenis heeft dan in 
onze westerse samenlevingen. Het woord “leek” zou syno-
niem zijn voor atheïst of zelfs voor antireligieus…daarom 
gebruikt men het woord “burgerlijk” (Artikel 2 – Tunesië 
is een staat met een Burgerlijk karakter), hetgeen “niet-re-
ligieus” betekent. In een tekst van de vijfde republiek zou 
men effectief het woord “leek” gebruiken, denk ik. Men 
zegt ook dat de Islam staatsreligie is maar niet dat het de 
religie van de staat is. Dat is een enorme nuance.
Er is ook onafhankelijkheid van het gerecht. De magistra-

MIJN TIP OM TE ONTDEKKEN

El Djem, in het midden van de woestijn. Ta-

barka en de berg die in de zee valt. Maar als 

grondwettelijk jurist moet ik nog een andere 

naam vermelden. Carthago. U sprak me daar-

straks over de eerste Tunesische grondwet en 

nu vermeld ik de grondwet van Carthago, die 

door Aristoteles geroemd werd als de mooiste 

grondwet van het moment.
francis Delpérée



ten worden benoemd door de president van de Republiek, 
maar na eensluidend advies van de Hoge Raad van de 
magistratuur die samengesteld is met leden die verkozen 
werden. Is dit nog een extra garantie voor de democratie? 

Het is essentieel. Het principe van onafhankelijkheid is 
hyperklassiek in alle moderne grondwetten. Het adminis-
tratief gerecht, de organen van de Franse staat, het consti-
tutionele gerecht van Italië, het overgangsrecht zoals we 
het in de Zuid-Afrikaanse grondwet terugvinden…Vandaag 
zijn dat de internationale normen. De Tunesiërs hebben 
er een intelligente samenstelling van gemaakt, soms een 
beetje bont, maar het werkt. 

De Grondwet creëert onafhankelijke grondwettelijke au-
toriteiten. Als we de vergelijking met de mensenrechten 
maken, zal er dan tijd nodig zijn om deze over te brengen 
naar het werkelijke leven? Of zal de onafhankelijkheid van 
de rechters volstaan? 

Beide zullen nodig zijn. Het klassieke idee is dat een 
onafhankelijke autoriteit niet als doel heeft het gerecht 
terug te geven. Het is een complementaire instelling, een 
bemiddelende instelling, een orgaan dat oplossingen kan 
vinden, en bij wie men met klachten terecht kan. Die instel-
ling maakt tussenkomsten en arbitrages en kan wijzigingen 
van het recht opvolgen. Maar ze vervangt Justitie niet.

Het Grondwettelijk Hof werd met veel zorg ingesteld (arti-
kels 115 tot 121). Is het een hooggerechtshof, vergelijkbaar 
met dat van “vooruitstrevende democratieën”? 

Dit is misschien de steen die België bijgedragen heeft aan 
de Tunesische Grondwet. Vandaag kan het Grondwette-
lijk Hof zich buigen over vragen met betrekking tot de 
grondwet, op basis van vragen die door een rechtbank 
gesteld worden. Bij ons noemt men dit prejudiciële vragen, 
in Tunesië de uitzondering van grondwettigheid. De recht-
bank zal de vraag niet zelf beantwoorden, maar deze door-
geven aan het Grondwettelijk Hof. België heeft een echte 
pioniersrol gespeeld in deze materie en Tunesië heeft de 
formulering overgenomen. 

De Tunesiërs hebben getoond hoe een democratische 
revolutie vandaag tot stand kan komen. Hun grondwet is 
niet perfect omdat ze de sociale en culturele tegenstellin-
gen van het land weergeeft. Het is een goede grondwet, 
niet meer of niet minder. Is ze volgens u iets beter dan het 
gemiddelde of iets minder?
Toen ik eind 2013 naar Tunis kwam, zag ik de bijna klare 
tekst van de Grondwet, en ik vond het een normale, klas-
sieke, correcte en coherente grondwet die aan de interna-
tionale normen voldoet. Ik wil hier nog bij vermelden dat 
een instelling zoals de commissie van Venetië naar Tunesië 
is gekomen om de Grondwet te bestuderen en dat ze deze 
nagenoeg perfect vond. Een grondwet is een alfa en een 
omega. Een alfa die toepassing en uitvoering vraagt, en 
aanvullingen. Dat is de inzet van de volgende jaren. 

In de inleiding staat dat deze Grondwet het werk is van 
“een pioniersvolk dat ernaar streeft een extra bijdrage te 
leveren aan de beschaving”. Kunnen we hieraan toevoegen 
dat deze Grondwet een duurzame versperring zal zijn te-

gen duistere religieuze praktijken die teveel democratische 
verlangens in de kiem willen smoren?

Het antwoord is dubbel. Ten eerste, op het vlak van grond-
wetgevende principes houd ik veel van artikel 3 dat zegt 
“de vrijheid van mening, van denken, van expressie, van 
informatie en van publicatie zijn gewaarborgd”. Hierin zit 
echt de wil om expliciet te zijn. En wanneer men het over 
opinie heeft, dan bedoelt men opinie in alle materies en 
in alle opzichten. Ik denk dat het doel dus duidelijk uitge-
drukt is.

Tegelijk wil ik hetgeen ik zonet vertelde, nuanceren. Ik 
vertelde eerder over het enthousiasme van eind januari, 
maar toen ik in augustus in Tunesië was, voelde ik een 
zekere ontgoocheling. In de aanloop naar de verkiezin-
gen lieten verschillende stromingen van zich horen en er 
ontstond angst voor wat er na de verkiezingen zou komen. 
Er blijven open vragen met betrekking tot de economie 
en het toerisme en misschien vraagt men aan de grond-
wet voordelen die ze niet kan verlenen. Uiteraard kan een 
grondwettelijke tekst de economie niet doen draaien, noch 
sociale vooruitgang verzekeren. We moeten aan de Grond-
wet geen dingen vragen die ze niet kan geven.

Tot slot, als men Tunesië een beetje kent en de soms nega-
tieve weerklank in de Europese media vergeet, als men 
de alfabetiseringsgraad van de Tunesiërs kent en de plaats 
van vrouwen in de universiteiten en in het economische 
leven, dan kan men toch stellen dat Tunesië deze Grond-
wet verdient?

Zeker en vast. Onlangs hoorde ik de President van de 
Europese Raad, Herman Van Rompuy, een lofrede houden 
over de inter-Arabische vrede (ik geef toe dat ik niet zo 
van de formulering houd) en de democratie (die niet in 
één seizoen gerealiseerd wordt maar continu en over meer-
dere jaren). In ieder geval heeft hij gedurende een kwartier 
Tunesië geciteerd als het te volgen voorbeeld, niet alleen 
voor de Arabische landen, maar ook voor een aantal Eu-
ropese landen. Ik ben ervan overtuigd dat op het Europese 
niveau, op het niveau van de Europese Unie, er een besef 
ontstaat dat Tunesië aan het veranderen is.
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Van het groene Tabarka 
tot de wit-en-blauwe charme 

van Sidi Bou Saïd.
Van het vruchtbare Nabeul 

tot het zachte Djerba…

1.300 kilometer betoverende 
stranden en kustlijnen.



Tabarka 

Een opeenvolging van kleine baaien, van kapen en van stranden 
en met een groen achterland. De Koraalkust dankt haar naam aan 
de rode koralen die er al van oudsher gevist worden. Tabarka is 
misschien wel de meest discrete badplaats omdat ze genesteld is 
op het einde van een inham en beschermd is door een schierei-
land. Maar de liefhebbers van diepzeeduiken en van sportvissen in 
volle zee kennen alle schatten die hier verborgen zijn.

Het meer van Ichkeul

Een aanrader hier is een wandeling door de grootse kurkeikenbos-
sen in het Kroumirie gebergte. Dat is een ideale manier om ver-
rassende dorpjes zoals Aïn Draham te ontdekken, met pittoreske 
witte huizen, rode daken en houten balkons! Verder naar het oos-

ten toe lokt het meer van Ichkeul meer dan 200.000 eenden, 
ganzen en meerkoeten van oktober tot maart. Dit is een geweldig 
spektakel voor de bezoekers die het geluk hebben dit te zien! Dit 
Nationale Park staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en 
staat bekend als één van de belangrijkste overwinteringsplaatsen 
voor watervogels in de Middellandse Zee.

Bizerte

Aan het andere uiteinde van de Koraalkust ligt Bizerte, een 
haven met intense activiteit. Het was oorspronkelijk een Feni-
cische nederzetting, stond vervolgens onder Romeinse invloed 
en ontwikkelde zich onder de heerschappij van de Hafsiden, 
tijdens de twaalfde eeuw. Als toevluchtsoord verwelkomde ze 
de Andalusiërs die tijdens de Inquisitie uit spanje verjaagd wer-
den en de Witrussen die op de vlucht waren voor de bolsjewis-
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tische revolutie. In het stadscentrum en langs de kades vinden 
we nog enkele interessante art-decogebouwen. De Andalusische 
wijk draagt nog herinneringen aan de ballingen die dankzij hun 
vakmanschap een economische hoogconjunctuur tot stand 
brachten. De souks getuigen daar nu nog van. De grote Moskee 
en haar schaduwrijk hof met wijngaarden en jasmijnbloemen is 
zeker een omweg waard.

Utica

Eens voorbij Bizerte komt Utica in zicht. Dit was een Fenicische 
havenstad die eerst aan de kant van Carthago stond om haar 
vervolgens te verraden en voor Rome te kiezen. Tot aan het ver-
val was Utica de hoofdstad van de Provincia Africa.

Carthago - Tunis

De archeologische site van Carthago strekt zich over bijna zeven 
kilometer uit. Daarna komen we in La Goulette en vervolgens 
in Tunis. Ook de medina van Tunis staat op de lijst van het 
Werelderfgoed van de UNEsCO. Met haar steegjes, de gewelfde 
passages, de bedwelmende geuren, de moskeeën, de woningen 
en de souks biedt ze zo’n rijkdom dat ieder bezoek en iedere 
wandeling tot nieuwe ontdekkingen leidt. 



Cap Bon

Het schiereiland Cap Bon is de boomgaard van Tunesië: er zijn 
talrijke plantages van fruitbomen, groenten, olijfbomen, wijn-
gaarden en evenveel weelderige markten. Op weg naar Korbous 
is het landschap adembenemend mooi. Korbous is een kuuroord 
dat al in de tijd van de Romeinen bekend was onder de naam 
Aquae Calidae Carpitanae. De zeven warmwaterbronnen (tussen 
50° en 60°) hebben allemaal specifieke therapeutische eigens-
chappen.

Nabeul en Hammamet

De badplaatsen Nabeul en Hammamet markeren het begin van 
het zuidelijke deel van Tunesië. In de jaren twintig van de vorige 
eeuw, toen Hammamet nog maar een kleine vissershaven was, 
liet Georges sebastian, een Roemeense miljardair, een vorstelijke 
residentie bouwen. Meteen werd Hammamet de “place to be” 
voor de toenmalige artistieke elite. Vanaf de jaren 60 werden 
deze twee steden ontwikkeld om aan de veeleisende toerist het 
nodige comfort te bieden. Zeker de moeite waard is de lokale 
artisanale rijkdom, met aardewerk dat al in de Punische tijden 
gereputeerd was. Volgens de Amerikaanse architect Franck Llyod 
Wright is het huis van Georges sebastian « het mooiste huis dat 
hij kent ». Vandaag is het omgebouwd tot een Internationaal 
Cultureel Centrum.
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Yasmine Hammamet

Op een paar kilometer daarvandaan ligt Yasmine Hammamet, 
een jachthaven die goed op weg is om de belangrijkste bad-
plaats van Tunesië te worden. Langs de kustlijn van 4 kilometer 
staan luxehotels, villa’s, bungalows, een casino, centra voor tha-
lassotherapie en een jachthaven met meer dan 740 ligplaatsen.

sidi Bou saïd

Sidi Bou Saïd is een klein dorpje ten noorden van Carthago, gele-
gen op een klif die in de zee staat. Vanaf de 18de eeuw begon de 
bourgeoisie luxueuze verblijfplaatsen in dit dorp te bouwen. Maar 
op het einde van de 19de eeuw verloor het dorp zijn glans… 



Gelukkig besloot een bankier, baron Rodolphe d’Erlanger, de 
huizen op te kopen om ze te renoveren met respect voor de 
authentieke stijl. Zijn huis is het huidige Centrum voor Mediter-
rane Kunsten en Muziek. Onder zijn impuls kwam een decreet 
tot stand om het voortbestaan van de site te waarborgen en om 
anarchistische verbouwingen te verbieden. Wit en blauw werden 
verplichte kleuren en Sidi Bou Saïd werd als eerste site in de 
wereld geklasseerd. Talloze kunstenaars verbleven hier om er te 
schilderen of om te schrijven…onder hen Gustave Flaubert, André 
Gide, Colette, Paul Klee....

Sidi Bou Saïd is ongetwijfeld het beroemdste dorp van Tunesië. In 
de steile straatjes, achter de witgekalkte huizen met gespijkerde 
deuren en ramen met moucharabieh (een balkon dat door een 
rooster afgesloten is) die in het blauw geschilderd zijn, schuilen 
weelderige tuinen die naar jasmijn geuren. Vanuit het dorp heeft 
men een onvergetelijk zicht op de jachthaven, de golf van Tunis 
en op de berg Boukornine.

Port-El-Kantaoui

Port-El-Kantaoui is de eerste en belangrijkste badplaats van 
Tunesië die helemaal in authentieke stijl werd opgebouwd. Hier 
tonen de Tunesiërs hoeveel ze van hun land houden door ste-
denbouwkundige regels op te leggen die de lokale architecturale 
tradities respecteren. De huizen zijn er wit geverfd met balkons in 
gekleurd hout, de hotels in Arabisch-Moorse stijl en de verblijf-
plaatsen rond de jachthaven in harmonie met het geheel. 

Sousse

Nog meer naar het zuiden ligt sousse, de derde stad van het 
land qua aantal inwoners. Vandaag is het één van de belangrijkste 
vakantieoorden van Tunesië. Deze stad noemde oorspronkelijk 
Adrume tum en is waarschijnlijk ouder dan Carthago. Ze biedt 
de toeristen strand- en zeeplezier en de charme van de oude 
historische wijken.

Monastir

De prachtige zandstranden van Monastir zijn onvergetelijk, een 
verblijf hier is dat evenzeer. Gedurende de hele zomer vinden 
hier opeenvolgende festivals plaats, in een permanent feestelijke 
sfeer.



Mahdia

Mahdia dankt haar naam aan de stichter van de Fatimide dynastie, 
Ubayd Allah, bijgenaamd Al-Maandi (de Redder). Hij riep zichzelf 
tot kalief uit in 910, vernietigde de dynastie die de Aghlabiden in 
Kairouan hadden gesticht, legde zijn invloed tot in Egypte op en 
lag aan de basis van de stichting van Caïro. Vandaag is Mahdia 
de belangrijkste vissershaven van Tunesië, gespecialiseerd in de 
visvangst met lampen. Ook toeristen zijn meer dan welkom in de 
nieuwe en zeer comfortabele hotels.

sfax en Gabès

Meer zuidwaarts strekt de golf van Gabès zicht uit tussen sfax, 
de hoofdstad van het zuiden, en Gabès, een maritieme oase. 
Het is een echt vogelparadijs met roze flamingo’s, zeemeeuwen 
en trekvogels. Deze zoeken hier hun toevlucht in de moerassen 
die gevormd worden door de enorme getijden die uniek zijn 
voor de Middellandse zee…

In de zee ter hoogte van sfax liggen de platte en zanderige Ker-
kenna eilanden, omzoomd met palmbomen. Het is een ideale 
plek voor liefhebbers van diepzeeduiken, windsurfen, moun-
tainbike of zeilboottochten. Gabès is werkelijk de poort tot het 
zuiden en het gigantische palmbomenbos mag u zeker niet mis-
sen. Hier is ook een trip met de paardenkoets mogelijk. 

Djerba Zarzis

Djerba is gelegen aan de golf van Gabès en is het grootste 
eiland aan de kust van Noord-Afrika. Haar charme is verleidelijk 
en de zachtheid van het leven legendarisch. Naar het schijnt 
zou dit het eiland van de Lotofagen zijn waar Odysseus en zijn 
kompanen veel tijd verloren. De Lotofagen voedden zich met 
lotusbloemen. Iedereen die van deze honingzoete plant proefde, 
wou nooit meer naar huis terugkeren, noch iets van zich laten 
horen. Omdat drie van zijn manschappen op het onzalige idee 
gekomen waren zich met deze plant te voeden, zag Odysseus 
zich verplicht ze met geweld terug aan boord te brengen om de 
betovering te doorbreken zodat ze hun avontuur konden verder 
zetten. 

In Djerba zijn de zomers aangenaam warm zonder buitensporige 
hitte, en de winters kennen geen koude. De stranden zijn er 
eindeloos en er waait een zachte bries. Iemand die Djerba kent, 
heeft maar één wens: nooit weggaan en altijd terugkeren. 
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Wanneer begon de kleine Alya over vliegen te dromen?

Toen ik 12 jaar was. Maar eigenlijk was het dan al meer dan 
een droom, want op de leeftijd van 12 jaar nam ik werke-
lijk de beslissing op pilote te worden. In die tijd was dat 
echt waanzinnig, want we waren met een uiterst kleine min-
derheid om dergelijke dromen te koesteren, en niet alleen 
in Tunesië.

Dus sprak ik erover met mijn ouders en natuurlijk geloofden 
ze mij maar half. Ze dachten dat mijn droom zou voorbij-
gaan en dat ik me op meer realistische interesses zou toe-
leggen. Maar mijn beslissing was een waarachtige beslissing, 
een authentiek en diep verlangen: “ik wil vliegen”! En tijdens 
de zomer toen ik 16 was, voelde ik het als een echte op-
dracht. Dan ben ik meer inlichtingen gaan vragen en vroeg 
ik aan mijn ouders toestemming om met een zweefvliegtuig 
te vliegen.

Gelukkig heb ik geniale ouders en brachten ze me naar een 
zweefvliegclub in Tunis. Daar ging ik voor het eerst van de 
grond, vloog ik echt voor de eerste keer. Ik steeg naar de 
zon in een Libelle 301.

Hoe verliep uw parcours om piloot te worden?

Na die eerste vlucht deed ik regelmatig aan zweefvliegen 
en behaalde ik opeenvolgende brevetten. Twee jaar later 
slaagde ik voor mijn eindexamen op de middelbare school 
en besloot ik lessen aan de vliegschool te volgen. Dat was 
niet simpel. De selectie is bijzonder streng. Gelukkig kwam 
ik goed door de selectieproeven en werd ik leerling-piloot. 
Dat betekent eerst twee jaren van zware theoretische cursus-
sen, gevolgd door vier jaar praktische vorming, de eigenlijke 
pilotenopleiding dus. 

Tijdens mijn opleiding was ik vaak de eerste van de klas, 
maar toch verwachtten veel medestudenten dat ik zou terug-
vallen, ze dachten dat ik finaal zou mislukken. Iedere dag, 
ieder ogenblik, iedere proef was voor mij een uitdaging. Ik 
wou aan iedereen bewijzen dat een vrouw piloot kan zijn. 

TUNESIË, HET NIEUWE LAND 
De eerste vrouwelijke piloot in Afrika en in de Arabische 
wereld was een Tunesische. We hebben haar ontmoet. 
Mevrouw Alya MENCHARI is vandaag boordcomman-
dant en instructeur bij Tunisair.

Vandaag stelt de nationale luchtvaartmaatschappij 2.015 
vrouwen te werk in verschillende functies, in pariteit met 
mannen. De vrouwen werken er als algemeen directeur, 
manager van kantoren in het buitenland, cabinever- 
antwoordelijke, financieel medewerker, boordcomman-
dant, commercieel medewerker, technicus, jurist, auditor, 
supervisor, luchtverkeersleider, informaticus, ingenieur,…
De eerste vrouwelijke piloot in Afrika en in de Arabische 
wereld was een Tunesische. Wij hadden de eer haar te 
ontmoeten. Mevrouw Alya MENCHARI is vandaag 
boordcommandant en instructeur bij Tunisair.

TABARKA - Het Genois fort



Mijn parcours was zeker niet gemakkelijk. Ik was het enige 
meisje op de school en bij ieder succes dat ik behaalde 
dachten velen en hoopten sommigen zelfs dat het mijn 
zwanenzang zou zijn, dat de volgende etappe me fataal zou 
worden en dat ik de school zou moeten verlaten. Maar ik 
bleef constant werken en toonde de wereld dat ik een man 
waard ben. Ik kon alle obstakels overwinnen, alle hindernis-
sen overkomen en in alle examens lukken. Voor mijn theo-
retische examens kreeg ik zelfs de prijs van de president.

Vervolgens trad u toe tot de nationale luchtvaartmaatschap-
pij. In die tijd was Tunisair geen voorbeeld van gelijkheid 
voor vrouwen. stond er u opnieuw een lange en moeilijke 
strijd te wachten?

Ja, ik denk dat ze zich afvroegen wat ze moesten aanvangen 
met die vrouw die als een hond in een kegelspel binnenviel. 
In 1981 begon ik bij Tunisair te werken, toen nog als leer-
ling-piloot en er was geen sprake van me een groot toestel 
toe te vertrouwen. Ik moest nieuwe stages doorlopen voor-
aleer ik mocht plaatsnemen in de zetel van copiloot van 
de Boeing 727. Daarna ging ik naar de Verenigde staten en 
vervolgens naar Marokko om mijn opleiding af te ronden. 
U moet weten dat in die periode nogal wat boordcomman-
danten vrouwonvriendelijk of zelfs vrouwenhaters waren. 
Voor hen was het een absurd idee dat een vrouw voor iets 
anders in de cockpit zou komen dan het voor het opdienen 
van koffie. Deze mannen stelden zich veel vragen over onze 
geschiktheid en over onze competentie. Ze konden zich niet 
voorstellen dat die gelijkwaardig aan of beter dan die van 
hen zou zijn. Ik was de enige vrouwelijke leerling-piloot en 
het was niet iedere dag makkelijk. Godzijdank waren er ook 
andere mannen die blij waren met een vervrouwelijking van 
hun beroep. Zo denk ik met ontroering terug aan een man 
die onlangs overleden is, en die mijn instructeur was. Hij 
was heel trots op mij en heeft me tijdens mijn hele pilo-
tenopleiding aangemoedigd en ondersteund. Op een dag 
ben ik dan geslaagd voor mijn examens, ben ik pilote van 
Tunisair geworden en mocht ik plaatsnemen in de rechter-
zetel van de Boeing 727.

De afstand tussen de rechter- en de linkerzetel is 
waarschijnlijk groter dan het lijkt?

Inderdaad, toen ik mijn examens voor boordcomman-
dant wou afleggen, ontstond er een nieuwe golf van 
wantrouwen, twijfel en scepticisme. Dat een vrouw een 
goede piloot kon worden, tot daar aan toe, maar een 
vrouwelijke boordcommandant was gewoon onvoor-
stelbaar. Men vroeg me niet gewoon competent en 
vaardig te zijn, maar wel om meer competent en meer 
geschikt te zijn dan een man. Toch heb ik geen spijt van 

deze periode, want ze heeft mijn karakter staalhard gemaakt 
en me een reputatie van betrouwbare en serieuze piloot en 
kapitein bezorgd. Vandaag erkennen mensen me en schat-
ten ze me hoog in.

We hebben de indruk dat Tunisair, waar vandaag meer dan 
2.000 vrouwen werken, geen exclusieve mannenwereld 
meer is.
Ja, het klopt dat er veel veranderd is. Negen jaar na mij is 
een andere vrouw bij Tunisair in dienst getreden. Haar tra-
ject was veel gemakkelijker, de weg was al gedeeltelijk voor-
bereid en de aanwezigheid van een vrouw in de cockpit – ik 
bedoel om te vliegen, niet om koffie te brengen – was wel-
iswaar geen banaliteit, maar het werd wel aanvaard. Heden 
ten dage hebben we een relatief groot aantal vrouwelijke 
boordcommandanten. In mijn ogen nog niet voldoende 
t.o.v. het aantal mannen, maar bij iedere nieuwe lichting 
komen er twee of drie nieuwe meisjes bij. We kunnen dus 
stellen dat er wel degelijk een vermenging is en dat de pro-
blemen tot een ander tijdperk behoren.

Het is overigens heel merkwaardig dat de dochters van de 
meest vrouwonvriendelijke kapiteins later zelf ook voor Tu-
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O N T M O E T I N G  M E T  M E V R O U W  A LYA  M E N C H A R I

MIJN TIP OM TE ONTDEKKEN 

Op één of andere dag hebben we allemaal zin 

om een bepaald gebied van het eigen land aan 

te bevelen om het te laten ontdekken. Kunt u 

me vertellen wat ik moet zien wanneer ik de 

volgende keer bij u langskom?
Tussen Bizerte en Tabarka is er de wonder-

mooie Koraalkust. Het is een minder bekende 

streek, maar deze wilde, groene en pittoreske 

kust zal u zeker momenten van puur geluk 

bezorgen.U vindt er overblijfselen van Fenicische han-

delsposten, schuilplaatsen van piraten, het 

spoor van Andaloesiërs, Turken en Fransen.

Langsheen de kustlijn zijn er opeenvolgende 

stranden die beschermd zijn en weinig bezocht 

worden. Verderop is er Ras Angela, op een 

tiental kilometer van Bizerte. Het is een natuur-

park met een adembenemende schoonheid

Alya MENCHARI



nisair zijn gaan werken. Was het een reactie tegenover het 
gezag van hun vader? Of juist om het voorbeeld van hun 
vader te volgen? Het belangrijkste is dat ze erin geslaagd 
zijn om hun droom te verwezenlijken, en daar ben ik heel 
blij mee. Mijn pensioen is niet meer zover af en u heeft er 
geen idee van hoe goed het me doet te weten dat ik het 
pad geëffend heb voor al die meisjes die hun beroep met 
passie kunnen uitoefenen. Zowel bij de piloten als bij de 
luchtverkeersleiders, waar vrouwen in de meerderheid zijn, 
vinden ze meer en meer werk in de droomwereld van het 
vliegwezen.

sinds ik weet dat 72% van de Tunesische apothekers vrouw 
is, wil ik ook graag weten hoeveel vrouwelijke piloten er in 
Tunesië zijn?

De vrouwelijke piloten vertegenwoordigen 15 à 20% van 
het vliegend personeel van Tunisair. Er is dus veel meer ver-
menging dan vroeger. De vermenging verloopt nu ook vlot-
ter omdat ze op de schoolbanken begint. Momenteel zijn 
er een twintigtal vrouwelijke piloten bij Tunisair en in heel 
Tunesië mogen 35 vrouwen met een groot toestel vliegen.

Zijn er vrouwelijke piloten bij de luchtmacht?

Reeds toen ik bij Tunisair begon waren er twee helikop-
terpilotes bij het leger en voor zover ik weet is er ook een 
gevechtspilote.

En hoe reageren de passagiers op vrouwelijke piloten?

Naar mijn gevoel zijn heel wat Tunesiërs trots op een 
vrouwelijke bemanning. Op een dag zat ik als instructeur-
controleur samen met een vrouwelijke kapitein en een 
vrouwelijke copiloot in de cockpit. Ik had er de tranen in 
de ogen van. De hele film van mijn loopbaan passeerde 
voor mijn ogen, de moeilijke momenten, de ogenblikken 
van vreugde, het verdriet, de opoffering en de lange weg die 
ik moest doorlopen om tot dat precieze ogenblik te komen. 
Dan keken we elkaar lachend aan, trots op onze competen-
tie, en lieten we het monster opstijgen.

soms word ik tegelijk verdrietig en opstandig als vrouwen 
niet goed inschatten welke moeilijkheden we hebben moe-
ten overwinnen om een pariteit met mannen te bekomen, 
een gelijk salaris en een gelijke functie. Ik kan niet aanvaar-
den dat ze de omgekeerde weg willen afleggen en terugke-
ren naar duistere tijden. Uit liefde voor hun kinderen mogen 
ze dit niet echt willen.

Heeft u zelf kinderen?

Ik heb een zoon en een dochter. Jammer genoeg hebben ze 
onder mijn beroepsactiviteit geleden, door mijn afwezigheid 

op belangrijke momenten in hun leven, gemiste familiever-
gaderingen en dergelijke. Het beroep van piloot kan soms 
wreed zijn, ik was nauwelijks bevallen van mijn dochter toen 
ik met mijn opleiding van boordcommandant moest be-
ginnen. Mijn dochtertje begreep snel welke offers mijn leven 
aan hen vroeg. Maar ik ben trots op mijn kinderen, ik heb 
hen van jongs af aan een sterke verantwoordelijkheidszin 
meegegeven. Ze zijn zeer rijp voor hun leeftijd, meer dan 
andere kinderen. Ze hebben een andere cultuur, een andere 
manier van denken, een andere levensvisie.

Kan men het gezinsleven plannen zoals een vlucht Brussel-
Tunis?

Het is veel ingewikkelder. Ik heb mijn leven gepland in func-
tie van mijn professionele verplichtingen. Omdat ik daar-
door niet kon ingaan op uitnodigingen voor huwelijken en 
andere feesten, waren veel vrienden en zelfs mijn eigen fa-
milie geneigd mij te vergeten…Het is de moeite niet haar uit 
te nodigen want ze zal in Parijs zijn, in Tokio of in Istanbul.

Is vliegen niet alleen een beroep, maar ook een passie?

Voor mij is een vliegtuig besturen hetzelfde als ademen, het 
is vitaal, een noodzaak om te kunnen overleven. Vliegen 
is mijn bestaansreden, mijn passie. Als ik gedurende een 
bepaalde periode niet vlieg dan verstik ik en voel ik me 
slecht. Ik moet kunnen vliegen om gelukkig te zijn.

Welk type piloot bent u? Iemand met een volledig ver-
trouwen in de boordcomputer of eerder met een behoefte 
om het toestel te voelen?

Ik moet zeker het vliegtuig kunnen voelen, zijn kracht ook…
en daar zijn twee goede redenen voor. Om te beginnen 
was er mijn eerste vlucht met een zweeftoestel. Die eerste 
ervaringen vergeet men nooit: de wind met de vingertoppen 
voelen,  zich meegenomen voelen door het vliegtuig, zich 
een vogel wanen…Daarbij waren de toestellen waarmee ik 
vloog veel minder gesofistikeerd: het was veel meer met de 
armen vliegen, en veel minder met knopjes.

Hoeveel vluchturen heeft u op uw actief?

18.000 uren, maar normaal zal ik nog vier jaar vliegen, dus 
kunnen er nog wat uren bijkomen. Al wil ik er wel bij ver-
tellen dat ik me de laatste vier jaar vooral wil toeleggen op 
het succes van mijn leerlingen en hen kennis en ervaring wil 
doorgeven, en vooral mijn passie.

Ervaart u nooit stress?

Ik heb geen negatieve stress, geen angst wanneer ik beslis-
singen neem. Een maximale concentratie daarentegen wel. 

B R E N G  M E  N A A R  H E T  U I T E I N D E  VA N  D E  W E R E L D … 



Het is grappig maar mijn moeder beweert dat ik geen angst 
ken. “Mijn dochter is niet zoals de andere, ze vreest niets of 
niemand”…maar dat is mijn moeder…

Welk was uw meest beangstigende moment als piloot, of 
het slechtste moment?

Tijdens een carrière zoals de mijne zijn er onvermijdelijk 
een aantal moeilijke momenten, maar dankzij de vluchtsi-
mulator zijn we voorbereid op alle mogelijke pannes. Daar-
door bevinden we ons zelden in een onbekende situatie. 
Bovendien zijn we opgeleid en getraind om goede reacties 
en reflexen aan de dag te leggen. Dit gezegd zijnde, op een 
dag zag ik tijdens het opstijgen vanuit Djerba dat een motor 
ontplofte, net voor de take-off. Dat is een serieuze panne 
die vandaag onderdeel is van het simulator-programma dat 
alle piloten krijgen.

Heeft u nog steeds zin om nieuwe bestemmingen te ont-
dekken?

Ik houd zielsveel van Japan omdat ik er telkens de indruk 
krijg in een ander tijdperk te belanden. Istanbul geeft een 
bijzonder gevoel wanneer men er de waters van de Bospo-
rus, Azië en Europa aanschouwt. In Canada is alles groots, 
ik zou er graag geleefd hebben. En dan is er de rijkdom 
van de Tunesiche landschappen, want het is altijd goed om 
terug thuis te komen.

Als men uw traject ziet, is men geneigd te denken dat u arti-
kel 46 van de nieuwe grondwet geschreven heeft: “De staat 
garandeert gelijke kansen voor mannen en vrouwen om de 
verschillende verantwoordelijkheden in alle domeinen op 
te nemen”.

De gelijkheid tussen man en vrouw is geen nieuwigheid in 
Tunesië. Maar we zijn wel blij met de continuïteit die door 
deze nieuwe grondwet aangeprezen wordt, blij voor onszelf 
en voor onze kinderen. Voorlopig zijn het nog maar woor-
den en teksten die in het dagelijkse leven moeten toegepast 
en gerespecteerd worden…maar ik wil er graag in geloven.

Algemeen gesteld, welke rol ziet u voor de vrouw in het 
nieuwe Tunesië?

Ik denk dat haar rol in de Tunesische samenleving steeds 
belangrijker zal worden. Reeds vandaag vinden we vrouwen 
in verantwoordelijke betrekkingen en toonaangevende do-
meinen, zoals nieuwe technologieën, de medische sector, 
het vliegwezen en zoveel andere gebieden. Deze positie 
krijgt de vrouw ook in de verkiezingscampagnes. Vouwen 
werken veel harder dan mannen, opdat hun kinderen een 
betere toekomst zouden hebben. 

WIST U 
DAT? ‘

‘
De Tunesische liga voor mensenrechten werd in 
1976 opgericht door een groep personen die 
uit de liberale beweging voortkwam. Het was de 
eerste liga voor mensenrechten in Afrika en in 
de Arabische wereld.

In 1956 werd de eerste Gelijkheidswet uitge-
vaardigd. Hiermee wilde men gelijkheid tussen 
man en vrouw in talrijke domeinen invoeren. De 
architect van deze wet was Habib Bourguiba, de 
eerste president van het onafhankelijke Tunesië.

In 1846 was Tunesië het eerste moslimland 
dat slavernij afschafte, lang voor sommige 
westerse landen.
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HET BADRITUEEL, 
EEN OEROUDE KUNST.

De Carthagers hadden al de reputatie hun 
lichaam goed te verzorgen en de Romeinen, 
die welzijn als een topprioriteit beschouwden, 
ontwierpen kuuroorden die na verloop van tijd 
steeds monumentaler werden. Ze omvatten rust-
zones, sportruimtes en bibliotheken. Ze groei-
den zelfs uit tot echte privé clubs waarin de elite 
graag samenkwam.

Net zoals de thermen in de Romeinse traditie, 
is de hammam vandaag een ontmoetingsplaats. 
De voormiddag is voorbehouden voor de 
vrouwen, de namiddag voor de mannen. Een-
maal binnen zijn de ruimtes gevuld met stoom, 
met verschillende temperaturen. Men krijgt een 
emmer koud water om zich te reinigen. Het is 
gebruikelijk om zich in een hammam te laten 
masseren, zonder enige gène of schaamte.

IK MAAKTE CONTACT 
MET HET WATER 

EN ONTDEKTE DE 
TRADITIE VAN DE 

HAMMAM 

MAAR OOK DE 
LUXUEUZE 

EN ULTRAMODERNE 
INSTALLATIES.



KUUROORDEN, BALNEOTHERAPIE 
OF THALASSOTHERAPIE?

Tunesië heeft ongetwijfeld het perfecte evenwicht gevonden tus-
sen traditie en gerichte prestaties, tussen thalasso-plezier en me-
dische criteria. Over de hele kust zijn er een zestigtal kuurcentra.

Deze zijn uitgerust met moderne installaties die onder controle 
van het Ministerie van Gezondheid geplaatst worden. De Tune-
sische kuuroorden passen alle erkende normen toe en bieden 
volledige aandacht aan de medische opvolging van de kuurgasten. 
Mede dankzij de know-how van het paramedische personeel dat 
een uitstekende opleiding kreeg.

In de grote badplaatsen verlenen moderne kuuroorden diensten 
van topkwaliteit zoals relaxatie en wellness en de mogelijkheid 
om nieuwe sensaties te ontdekken…massages, reflexologie, inpak-
kingen, bloembaden… Maar de veeleisende kuurgasten vinden er 
ook prestigieuze instituten die aan al hun verwachtingen voldoen, 
zowel omwille van de topkwaliteit van de uitrusting als de perso-
nalisering van de verleende zorgen.

In Tunesië geniet de thalassotherapie het hele jaar door van een 
schitterende zon en van zachte temperaturen. Zo kan de kuurgan-
ger momenten van puur geluk in een prachtige omgeving ervaren. 

Ook dankzij de glimlach en de vriendelijkheid van het verzorgend 
personeel voelt de kuurgast zich goed omringd, erkend, verzorgd: 
dit is ongetwijfeld een sleutelelement in het succes van een kuur. 

WIST U DAT? 
Het zeewater dat gebruikt wordt in de Tunesische centra 
volledig zuiver is dankzij de oriëntatie van de zeestromen 
en dankzij de maatregelen om het milieu te beschermen. 
Het water wordt regelmatig geanalyseerd en gecontroleerd.

WIST U DAT? 
Tunesië is één van de weinige landen die over een spe-
cifieke wetgeving voor thalassotherapie beschikken. Deze 
regelgeving legt strikte criteria op voor de oprichting en het 
beheer van de kuurcentra. 
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DE GENEUGTEN‘

‘
DE HAMMAM 

EN HET SOCIALE LEVEN

Meer nog dan vroeger is de hammam een dagelijks moment 
van het sociale leven geworden. Er zijn steeds meer indivi-
duele badruimtes en ontmoeting is even belangrijk als vereis-
ten op het vlak van hygiëne.

Vrouwen en mannen bezoeken de publieke baden geschei-
den. Kleine groepen spreken er af voor een aangename pauze, 
een sociale ontmoeting of een fris moment. Omwille van deze 
bevoorrechte ogenblikken, de bijzondere sfeer en dito decors, 
zal de hammam zelfs in de steden niet snel verdwijnen.

En indien u liever in het verleden duikt, dan kunt u naar de 
Mellegue Hammam gaan. Daar kunt u een bad nemen in 
2000 jaar oude baden, met koepels in gele steen, waar het 
caldarium nu dienst doet als hammam. De stilte wordt enkel 
onderbroken door het water van de hammam.

VAN HET 
WATER
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CARTHAGO
THERMES MARINS DE CARTHAGE
The Residence Tunis - Gammarth-Côtes de Carthage
4 500 m2
Tel. : 00 216 71 91 01 01 - Fax : 00 216 71 91 01 44
sales-tunis@theresidence.com

MAYA CARTHAGE THALASSO
Carthage Thalasso  - Gammarth-Côtes de Carthage
2 200 m2
Tel. : 00 216 71 91 01 11 - Fax : 00 216 71 91 01 40
mayathalasso.gammarth@gmail.com

EL MOURADI GAMMARTH
El Mouradi Gammarth - Gammarth-Côtes de Carthage
1 800 m2
Tel. : 00 216 71 91 15 11 - Fax : 00 216 71 91 35 24
thalasso.gammarth@elmouradi.com

LE PALACE
Le Palace - Gammarth-Côtes de Carthage
4 800 m2
Tel. : 00 216 71 91 20 00 - Fax : 00 216 71 91 14 42
thalasso@lepalace.tn

HAMMAMET, YASMINE HAMMAMET 
& CAP BON

BIO AZUR THALASSO
Royal Azur - Bel Azur - Hammamet
6 500 m2
Tel. : 00 216 72 27 83 10 - Fax : 00 216 72 27 90 99
direction.bioazur@orangers.com.tn

HASDRUBAL THALASSA & SPA HAMMAMET
Hasdrubal Thalassa & Spa - Yasmine Hammamet
5 500 m2
Tel. : 00 216 72 24 40 00 - Fax : 00 216 72 24 48 95
dghammamet@hasdrubal-thalassa.com

LAICO THALASSO HAMMAMET
Laico Hammamet - Yasmine Hammamet
2 000 m2
Tel. : 00 216 72 24 06 66 - Fax : 00 216 72 24 03 77
thalasso.manager@laico-hammamet.com

L’OLYMPE THALASSO BELISAIRE
Iberostar Bélisaire - Yasmine Hammamet
1 500 m2
Tel. : 00 216 72 24 48 55 - Fax : 00 216 72 24 90 66
nora@olympe-thalasso.com

BIORIVAGE
Aziza Méditerranée village de vacances - Hammamet
3 500 m2

Tel. : 00 216 72 28 04 33 - Fax : 00 216 72 28 14 76
biorivage@planet.tn

THALASSA PALACE NAHRAWESS
Nahrawess & Thalasso Resort - Hammamet
15 000 m2
Tel. : 00 216 72 28 30 77 - Fax : 00 216 72 28 26 25
nahrawess@planet.tn

SOLARIA
Iberostar Solaria - Yasmine Hammamet
1 350 m2
Tel. : 00 216 72 24 19 59 - Fax : 00 216 72 24 19 44
borgimustapha@live.fr

THALASSO ALHAMBRA
Alhambra Thalasso - Yasmine Hammamet
4 500 m2
Tel. : 00 216 72 24 15 24 - Fax : 00 216 72 24 07 20
commercial@alhambra-thalasso.com

EL MOURADI HAMMAMET
El Mouradi Hammamet - Yasmine Hammamet
2 200 m2
Tel. : 00 216 72 24 41 00 - Fax : 00 216 72 24 46 00
thalasso.hammamet@elmouradi.com

THALASSO LELLA BAYA
Vincci Lella Baya - Yasmine Hammamet
2500 m2
Tel. : 00 216 72 24 08 88 - Fax : 00 216 72 24 04 01
commercial@thalasso-lellabaya.com

AFRICA JADE THALASSO
Africa Jade Thalasso - Korba
3 500 m2
Tel. : 00 216 72 38 46 33 - Fax : 00 216 72 38 53 53
africajade@africajade.com.tn

RIU PALACE HAMMAMET
Riu Palace Hammamet - Yasmine Hammamet 

MEHARI HAMMAMET THALASSO & BIEN-ÊTRE
Golden Yasmin Méhari Hammamet - Yasmine Hammamet
1 800 m2
Tel. : 00 216 72 24 19 00 - Fax : 00 216 72 24 12 90
glamourthalasso@gmail.com

MARHABA THALASSO & SPA
Riu Palace Hammamet Marhaba - Hammamet
5000 m2
Tel. : 00 216 72 22 75 59 - Fax : 00 216 72 22 76 77
reservation.marhabathalasso@topnet.tn

RHEA THALASSO & SPA
Radisson Blu Resort & Thalasso - Hammamet
1400 m2
Tel. : 00 216 72 28 01 77 - Fax : 00 216 72 28 29 95
info.hammamet@radissonblu.com

ThalassoTherapie 
in Tunesië

‘

‘



SOUSSE, PORT EL KANTAOUI

NAHRAWESS BOUJAAFAR
Nahrawess Boujaafar - Sousse
2 500 m2
Tel. : 00 216 72 26 35 55 - Fax : 00 216 72 28 26 25
thalassapalace@planet.tn

HASDRUBAL THALASSA & SPA PORT EL KANTAOUI
Hasdrubal Thalassa & Spa - Port El Kantaoui
5 500 m2
Tel. : 00 216 73 34 89 44 - Fax : 00 216 73 34 89 69
asdrubal.sousse@gnet.tn

EL MOURADI PALACE
El Mouradi Palace - Port El Kantaoui
1 800 m2
Tel. : 00 216 73 24 65 00 - Fax : 00 216 73 24 65 20
thalasso.palace@elmouradi.com

EL KSAR THALASSO
El Ksar - Sousse
2 500 m2
Tel. : 00 216 73 24 04 60 - Fax : 00 216 73 24 46 00
spa-vitalplus@oopnet.tn

EL MOURADI PALM MARINA
El Mouradi Palm Marina - Port El Kantaoui
1 600 m2
Tel. : 00 216 73 24 69 00 - Fax : 00 216 73 24 69 19
thalasso.palmmarina@elmouradi.com

TOUR KHALEF THALASSO & SPA
Tour Khalef Marhaba - Sousse
4 700 m2
Tel. : 00 216 73 27 28 89 - Fax : 00 216 73 24 38 68
tour.khalef@planet.tn

IMPERIAL MARHABA THALASSO & SPA
Imperial Marhaba - Port El Kantaoui
5 150 m2
Tel. : 00 216 73 34 71 74 - Fax : 00 216 73 24 63 77
thalasso.imperialmarhaba@topnet.tn

TÉLÈS ROYAL KENZ THALASSO & SPA
Royal Kenz - Port El Kantaoui
3 500 m2
Tel. : 00 216 73 24 61 00 - Fax : 00 216 73 24 60 69
royal.kenz@planet.tn

MARINE SPA
Mövenpick Resort & Thalasso - Sousse
1 300 m2
Tel. : 00 216 73 20 38 58 - Fax : 00 216 73 20 21 11
resort.sousse.marinespa@moevenpick.com

TABARKA

THALASSO VALTOURS TABARKA
Valtours Tabarka - Tabarka

MEHARI TABARKA
Mehari Tabarka - Tabarka
3 000 m2

OLYMPE TABARKA BEACH
Tabarka Beach - Tabarka
2500 m2
Tel. : 00 216 78 67 21 00- Fax : 00 216 78 67 38 52
commercial@tabarkabeach.com

MONASTIR, MAHDIA
MAYA ROYAL THALASSO
Royal Miramar Skanès - Monastir
2 500 m2
Tel. : 00 216 73 52 14 44 - Fax : 00 216 73 52 08 00
mayaroyal.thalasso@gnet.tn

ELYSSA THALASSA SPA MAHDIA
Thalassa Mahdia - Mahdia
2 000 m2
Tel. : 00 216 73 68 23 33 - Fax : 00 216 73 68 23 00
thalassa.mahdia@thalassa-hotels.com

L’OLYMPE THALASSO RIU EL MANSOUR
Riu El Mansour - Mahdia
Tel. : 00 216 73 68 28 19 - Fax : 00 216 73 24 02 80
info@olympe-thalasso.com

THALASSO PALACE
Vincci Nour Palace - Mahdia
2 500 m2
Tel. : 00 216 73 68 27 13- Fax : 00 216 73 68 27 10
commercial@thalassopalace.com

THALASSO MAHDIA PALACE SPA & KNEIPP
Mahdia Palace - Mahdia
3 000 m2
Tel. : 00 216 73 68 38 55 - Fax : 00 216 73 68 21 99
commercial@thalassomahdia.com

ROYAL ELYSSA THALASSO & SPA
Royal Thalassa Monastir - Monastir
16 500 m2
Tel. : 00 216 73 52 05 20 - Fax : 00 216 73 52 05 11
corinne.palomba@thalassa-hotels.com

L’OLYMPE THALASSO ROYAL EL MANSOUR
Iberostar Royal El Mansour - Mahdia
1750 m2
Tel. : 00 216 73 68 11 00 - Fax : 00 216 73 24 02 80
royalelmansour@olympe-thalasso.com

DJERBA, ZARZIS

THALASSO DAR JERBA
Dar Yasmine / Dar Zahra - Djerba
1400 m2
Tel. : 00 216 75 74 51 91 - Fax : 00 216 75 74 58 99
sonia.kaabi@topnet.tn

ATHÉNÉE THALASSO & SPA

Radisson Blu Palace Resort & Thalasso - Djerba
3 500 m2
Tel. : 00 216 75 75 76 10 - Fax : 00 216 75 75 76 11
athenee.thalasso@utic.com.tn

ODYSSÉE THALASSO SPA ORIENTAL
Odyssée Resort & Thalasso - Zarzis
2 500 m2
Tel. : 00 216 75 70 57 05 - Fax : 00 216 75 70 51 90
contact@odyssee-resort.com



HASDRUBAL THALASSA & SPA DJERBA
Hasdrubal Thalassa & Spa - Djerba
2 500 m2
Tel. : 00 216 75 73 06 57 - Fax : 00 216 75 73 07 30
asdrubal.djerba@gnet.tn

YADIS THALASPA DJERBA
Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa - Djerba
4 000 m2
Tel. : 00 216 75 74 51 15- Fax : 00 216 75 74 51 16
infothalaspa.yadisdjerba@yadis.com

LAICO THALASSO DJERBA
Laico Djerba - Djerba
1 200 m2
Tel. : 00 216 75 75 10 00- Fax : 00 216 75 75 10 50
thalasso.director@laico-djerba.com

ULYSSE THALASSO & SPA

Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso - Djerba
3 500 m2
Tel. : 00 216 75 75 81 88- Fax : 00 216 75 75 81 89
ulysse.thalasso@utic.com.tn

ALGOTHERM ALKANTARA THALASSA
Alkantara Thalassa - Djerba
4 000 m2
Tel. : 00 216 75 75 11 46 - Fax : 00 216 75 75 11 47
alkantara.thalassa@planet.tn

ROYAL THALASSO EDEN STAR
Eden Star - Zarzis
2 000 m2
Tel. : 00 216 75 73 34 29 - Fax : 00 216 75 73 10 62
royal.thalasso@gnet.tn

LES THERMES DES QUATRE SAISONS
Hôtel Les 4 Saisons - Djerba
1 500 m2
Tel. : 00 216 75 73 13 13 - Fax : 00 216 75 73 11 96
info@thalassodes4saisons.com.tn

LES SIRÈNES
Hôtel Les Sirènes Thalasso & Spa - Djerba
1 400 m2
Tel. : 00 216 75 75 91 33 - Fax : 00 216 75 75 72 67
hotel.sirenes@gnet.tn

JASMINA THALASSA
Jasmina Thalassa, Jasmina Playa, Jasmina Club - Djerba
2800 m2
Tel. : 00 216 75 73 36 33 - Fax : 00 216 75 73 36 50
jasminathalassa@gnet.tn

ROYAL THALASSO DJERBA MENZEL
El Mouradi Djerba Menzel - Djerba
3000 m2
Tél. : 00 216 75 75 03 00- Fax : 00 216 75 75 04 90
info.djerbamenzel@elmouradi.com

MAYA CÉSAR THALASSO
Miramar César Thalasso - Djerba
2700 m2
Tél. : 00 216 75 73 26 00- Fax : 00 216 75 73 01 98
dirthalas.cesar@gnet.tn

DJERBA PLAZA THALASSO & SPA
Djerba Plaza - Djerba
Tél. : 00 216 75 73 12 30- Fax : 00 216 75 73 02 29
thalasso@djerbaplaza.com

HASDRUBAL PRESTIGE - LES TROIS EAUX
Hasdrubal Prestige Thalassa & Spa - Djerba
11 000 m2
Tél. : 00 216 75 75 92 59 - Fax : 00 216 75 75 92 60
prestige@hasdrubal-thalassa.com

CARIBBEAN WORLD THALASSO
Hôtel Caribbean World - Djerba
760 m2
Tel. : 00 216 75 75 70 22 - Fax : 00 216 75 75 77 00
cwdjerba.direction@gnet.tn

DJERBA LES DUNES
Djerba Les Dunes - Djerba 
Tél. : 00 216 75 75 89 22 - Fax : 00 216 75 75 89 49
lesdunes@planet.tn

CLÉOPÂTRE THALASSO & SPA
Isis Thalasso & Spa - Djerba
1200 m2
Tél. : 00 216 75 73 28 00 - Fax : 00 216 75 73 28 06
hotel.isis@gnet.tn

YADIS THALASPA IMPERIAL
Yadis Imperial Beach & Spa Resort - Djerba
6 500 m2
Tél. : 00 216 75 75 16 70 - Fax : 00 216 75 75 16 65
infothalaspa.yadisimperialdjerba@yadis.com
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U heeft een klassieke opleiding gevolgd, maar eige-
naardig genoeg heeft een oorlog u de thalassothera-
pie doen ontdekken.

Dat noemt men het lot. Na een opleiding in trauma-
tologie en revalidatie in Duitsland en na het behalen 
van een diploma in thalassohydrologie en thermaal-
baden te Nancy in Frankrijk, ging ik werken bij de 
jonge Artsen Zonder Grenzen. En tijdens de oorlog 
in ex-Joegoslavië kwam ik voor het eerst in contact 
met de thalassotherapie. 

Per toeval kwam ik in Lovran in Kroatië terecht om er 
voor de oorlogsgewonden te zorgen, onmiddellijk na 
de chirurgische ingrepen. In het begin was iedereen 
verbaasd of zelfs sceptisch. Maar na een evaluatie van 
twee jaar was het overduidelijk dat de resultaten die 
met onze zorgverlening bereikt werden, veel efficiën-
ter waren dan die met de conventionele methodes. 

Zodoende raakte ik twintig jaar geleden geïnteres-
seerd in revalidatie in een maritieme omgeving.

En vervolgens keerde u naar Tunesië terug?

In eerste instantie om er met de klassieke medische 
behandelingen actief te zijn, maar enthousiast door 
mijn ervaring bij AZG richtte ik me toch naar de 
thalassotherapie en de revalidatie in een maritieme 
omgeving. In 1995 hebben we de eerste centra 
opgestart en die kenden meteen succes. Mede omdat 
ze vooral gericht waren op fitness, ook al kreeg ik 
grote sportmannen over de vloer, die ons opzochten 
voor een revalidatie na een blessure of na een scheu-
ring van de kruisbanden.

In het begin was 90% van ons cliënteel Frans of Zwit-
sers. Vandaag hebben onze klanten zowat alle natio-
naliteiten.

Een stukje geschiedenis: Tunesische thermaalbaden 
zijn niet nieuw, de geschiedenis gaat tot meer dan 
tweeduizend jaar terug met een bloeiperiode tijdens 
de Romeinse overheersing. Kunt u de geschiedenis van 
de Tunesische thermaalbaden bondig samenvatten?

Zowel de Carthagers als de Romeinen gebruikten 
reeds zeewater voor therapeutische doeleinden. In 
Carthago bijvoorbeeld, in de regio van Cap Bon 
(Kerkouane) vinden we thermen waar zeewater ge-

O N T M O E T I N G   M E T

Dokter   Behi B O U A K E Z



WIST U 
DAT? ‘

‘
Tunesische vrouwen hebben sinds 1959 
stemrecht. Dat was een première voor de Ara-
bische wereld, en voor een aantal westerse 
landen: Cyprus (1960), Monaco (192), Zwit-
serland (1971) en Portugal (1976).

Moncef Bey was het eerste staatshoofd ter 
wereld dat de moed had om zich publiekelijk 
te kanten tegen de antisemitische maatregelen 
die vanaf juni 1942 getroffen werden. Waars-
chijnlijk was hij de meest geliefde monarch die 
ook het dichtst bij zijn volk stond. Tunesië was 
het enige land dat door de Duitsers bezet werd, 
waar geen Joden vervolgd werden.

Tijdens een redevoering in Jericho in 1965 
verdedigde Habib Bourguib een politieke oplos-
sing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

bruikt werd in de gynaecologie en bij het behandelen 
van gewrichtspijnen. Wij koppelen dus effectief een 
voorouderlijke traditie aan hedendaagse installaties 
en opleidingen.

In de Tunesische thermaalbaden vinden we dus vooral 
een combinatie van traditie en moderniteit. Per jaar 
zijn er bijna 5 miljoen Tunesiërs die regelmatig de 
hammams bezoeken en er een beroep doen op tra-
ditionele zorgen. En vandaag merken we een toename 
van deze behandelingen (met modder, met planten,…). 
We willen graag de authenticiteit van de sfeer en van 
de architectuur bewaren en tegelijk bijzondere aan-
dacht besteden aan de kwaliteit van de hygiëne. De 
Nationale Dienst voor Thermaalbaden levert grote in-
spanningen om een strategie voor controle en strikte 
hygiëne in deze hammams toe te passen.

Is de thalassotherapie in Tunesië medisch georiën-
teerd of eerder gericht op welzijn en schoonheid?

Ik verkies te spreken over een gezondheidskuur in 
plaats van medische thalasso of wellness. In feite zijn 
slechts 20% van de kuren in Tunesië medisch van 
aard. We hebben twee centra die gespecialiseerd zijn 
in het behandelen van pathologieën en in de reva-
lidatie van belangrijke gezondheidsproblemen zoals 
verwondingen en breuken veroorzaakt door ongeval-
len.

Een tevreden klant vertelt goed 
over ons bij vijf tot zes van zijn 
vrienden. Een ontevreden klant 
overtuigt veertien potentiële 

klanten niet te komen.

Maar in 2013 telden we 59 centra voor thalasso-
therapie in Tunesië. Ze zijn allemaal gelinkt aan de 
dienstverlening van een hotel. We weten goed welke 
factoren de appreciatie van een thalassocentrum 
beïnvloeden. De voornaamste criteria zijn de alge-
mene service van het hotel (onthaal, overnachting, 
voeding,…) het professionalisme van het personeel en 
tot slot de sociale en culturele omgeving. 

In 2013 registreerden we 123.000 kuurgasten in 
Tunesië, tegenover 91.009 in 2012. Dit bewijst dat 
het product echt bekend wordt en vooral dat we een 
reële vooruitgang boeken. Onder de meest voorko-
mende nationaliteiten die thalassotherapie in Tune-
sië beoefenen, komen de Russen op de eerste plaats 

met meer dan 28.000 personen. Vervolgens komen 
de Fransen, de Engelsen en de Duitsers, van dicht-
bij gevolgd dor de Tunesiërs zelf. De Belgen komen 
op de elfde plaats met iets minder dan 2.000 kuur-
bezoekers. 

Deze bezoekers zijn geen zieken. De mensen komen 
naar hier uit preventieve overwegingen. Om hun 
hoofd leeg te maken en om gezonder te worden. 
Om rugpijn te verzorgen, overgewicht te verliezen, of 
voor een fysiek probleem dat door stress veroorzaakt 
wordt. Van bij het doktersbezoek bij de aankomst en 
bij het verlaten van het kuuroord (deze consultaties 
zijn door de Tunesische wetgeving verplicht) zijn wij 
de technici van de gezondheid en oriënteren we de 
klant in functie van zijn specifieke behoeften.

En 60% van onze klanten zijn trouw, hetgeen aan-
toont dat onze zorgverlening nuttig is.

Trouwe klanten, dat wil zeggen dat ze u vertrouwen…

Dit vertrouwen is inderdaad essentieel. Indien er op 
een dag geen kwaliteit of vertrouwen meer zou zijn, 
zou het gedaan zijn.  Een tevreden klant vertelt goed 
over ons bij vijf tot zes van zijn vrienden. Een onte-
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Een mijlpaal voor de Tunesische thalassotherapie is 
het decreet van 1992 waarin de normen inzake deze 
materie vastgelegd worden. Is dit een waarborg voor 
serieuze kwaliteit, hetgeen wil zeggen dat men zijn 
gezondheid niet aan om het even wie toevertrouwt?

Zeker en vast. Om te beginnen worden de kuuroor-
den geleid door een dokter en is een medisch bezoek 
verplicht vooraleer men met een kuur start. Tijdens 
dit bezoek kan de dokter met de kuurgast spreken 
over zijn verwachtingen en uitleggen welke zorgen 
beschikbaar zijn. De indicaties en contra-indicaties 
worden besproken. Op het einde van de kuur wordt 
de kuurgast opnieuw onderzocht om een evaluatie te 
maken. Dit is zeker aanbevolen voor de kuurgasten 
met organische of mentale ziektes. 

Dankzij de dialoog met onze kuurbezoekers zijn we 
er ons van bewust dat de perceptie van hun prio-
riteiten op het einde van de kuur geëvolueerd kan 
zijn. Ze dragen bijvoorbeeld ook meer zorg voor hun 
voeding omdat ze zich toegelegd hebben op een 
herstellende lichaamsactiviteit. Ze hebben een slan-
ker figuur gekregen en zijn daar bijgevolg gevoeliger 
voor geworden. sommige mensen slagen erin hun 
medicatie te verminderen. Maar iedereen begrijpt dat 
beter voor de eigen gezondheid zorgen, echt wel een 
prioriteit is.

De centra worden geleid door 
een arts en het medisch bezoek 

is verplicht voor men aan de 
kuur begint.

Momenteel gebeurt de kwaliteitsverbetering via het 
goed beheer van de thermen, met speciale aandacht 
voor moderne aspecten en een nieuwe commerciële 
intelligentie. Met kwaliteit bedoelen we dus vorming 
en competentie van het personeel, maar ook de wil 
om het product thalassotherapie te commercialise-
ren.

Voorziet het decreet ook regels om het zeewater af te 
tappen en op te slaan?

Jawel, en wij besteden bijzondere aandacht aan de 
hygiëne door regelmatige afnames van het water 
te verzekeren. Zo kunnen we een constante kwali-
teitscontrole waarborgen.

Wie organiseert deze ontwikkeling?

Voornamelijk drie ministeries: het ministerie van Toe-
risme voor de communicatie en de promotie, het mi-

vreden klant overtuigt 14 anderen niet te komen. Dat 
is de realiteit. Ons huidig cliënteel bestaat voorna-
melijk uit trouwe klanten. Na de revolutie heeft de 
markt een heropleving gekend dankzij deze trouw en 
vertrouwen.

Het belangrijkste is dat we de cliënt volledig onder 
handen nemen. Bij de aankomst brengt de cliënt twee 
uur bij de dokter door voor een onderzoek, vooraleer 
twee weken in het kuuroord te verblijven. De me-
dische begeleiding is een must, maar in feite begint 
de gezondheidskuur al op de luchthaven. Met het 
onthaal, de glimlach en de dienstbaarheid.

Zelfs indien het zeewater en de modder genees-
krachtig zijn, speelt alles zich af in het hoofd van 
de klant. Het is een ondeelbaar geheel dat ervoor 
zorgt dat hij zijn verblijf en de weldadige effecten zal 
appreciëren.

Zou water de beste remedie zijn om ons opnieuw in 
(top)vorm te brengen?

Ja, want water genereert diverse en complementaire 
fysieke en chemische effecten. 

In zeewater dat opgewarmd is tot 33° en op een 
diepte van 1,40 meter, verliest men 90% van zijn 
reële gewicht. In dergelijke omstandigheden weegt 
een lichaam van 100 kg er maar 10.  stel u voor dat 
iemand van 100 kg een lumbago heeft. Daardoor kan 
hij niet bewegen. Hij kan ook niet stappen. Hij zit in 
een vicieuze cirkel.

Ons beroep bestaat erin tussen te komen door de 
beweging in het water te herinitialiseren. De betrok-
ken persoon is – met reden – bang voor pijn en 
de coördinatie in het hoofd is niet meer wat ze zou 
moeten zijn. Het geldt voor iedereen dat lichaams-
beweging in zeewater toelaat om de bewegingen met 
minder energie uit te voeren. Het stelt de mensen 
ook in staat gemakkelijker en efficiënter oefeningen 
uit te voeren. De spieren werken meer zonder dat u 
het voelt.

Dikwijls krijgen we dankbetuigingen te horen zoals 
“Dankzij uw kuur kan ik opnieuw achteruit kijken en 
mijn wagen parkeren. Ik herleef…”
Een ander voorbeeld betreft de temperatuur van het 
water. Het afwisselen van warm en koud heeft een 
aanzienlijk effect op de bloedvaten, de bloedsomloop 
en het bloed zelf. De bloedvaten ontspannen zich en 
het bloed wordt vloeibaarder waardoor het beter kan 
doordringen tot de weefsels en de organen.

Zo kan een betere zuurstoftoevoer van de weefsels 
ervoor zorgen dat bij sommige ziektes de pijn ver-
dwijnt, zoals bij artrose.



nisterie van Gezondheid voor al wat de gezondheid 
van de persoon in een paramedisch kader betreft en 
tenslotte het ministerie van Milieu voor al wat ecolo-
gie en bescherming van het milieu aanbelangt.

In Tunesië mag men niet in een thermaalbad wer-
ken zonder een medische of paramedische opleiding 
(kinesitherapeut, masseur, schoonheidsspecialiste,…) 
gevolgd te hebben. 

Het zijn deze drie ministeries die deze ontwikkeling 
organiseren, maar in feite zijn het de klanten die ze 
aan ons opleggen door ons te vragen aan de evolutie 
van hun behoeften te voldoen.

Bent u tevreden met deze ontwikkeling?

Het systeem kan nog verbeterd worden. Altijd. Maar 
dat geldt voor iedereen. Op het vlak van het milieu 
kunnen we nog vooruitgang boeken. We werken met 
levend zeewater. Dit betekent dat we dit zeewater niet 
agressief mogen behandelen omdat het micro-algen 
bevat en uit volle zee komt. In Tunesië voegen we 
geen chemische producten toe. De kwaliteitscrite-
ria voor dit water worden regelmatig gecontroleerd, 
zoals de druk bij het pompen, de temperatuur bij 
aanvang en de duur van de stockage. Dit is belangrijk 
om het water levend te houden.

Dit water wordt gebruikt in de baden en bij de 
vochtige zorgen. Daarom moet het water altijd perfect 
zijn. Indien men een onzuiverheid in het water mocht 
ontdekken, wordt onmiddellijk alarm geslagen.

Het is dus logisch dat we niet om het even waar een 
kuuroord oprichten. De voorwaarden die door het 
decreet opgelegd worden om een centrum te creëren, 
zijn drastisch. Omdat deze normen zeer strikt zijn en 
het in de toekomst nog meer worden, zal het niet 
evident zijn om nieuwe centra op te richten. Als men 
dat in Tunesië toch blijft doen, is dat voor mij een 
vorm van vertrouwen en van kwaliteitsgarantie.

Tunesië is de tweede belangrijkste bestemming voor 
thalassotherapie. Is de eerste plaats voor binnenkort?

Tunesië komt op de tweede plaats als we naar het 
aantal kuurgasten kijken, want wij tellen 59 centra 
voor thalassotherapie, tegenover 54 in Frankrijk. Bij 
ons heeft een kuuroord de capaciteit om 100 tot 110 
kuurgasten te verwelkomen, waarvan 90% buitenlan-
ders zijn. Deze quota willen we respecteren om niet 
in het systeem van industriële thalassotherapie te ver-
vallen. De meerderheid van onze bezoekers verblijft in 
de betere hotels. In Tunesië bedraagt de gemiddelde 
oppervlakte die aan kuren gewijd wordt, 3.400 m2, 
voor sommige thermen is dat zelfs 5.000 m2. 

We bieden zorgen aan tegen zeer competitieve prij-
zen, in vergelijking met onze concurrenten. In Frank-
rijk bijvoorbeeld liggen de tarieven 30 à 40% hoger 
dan de onze. We beschikken over een certificatie 
(beheer van kwaliteit, milieu en voedselveiligheid) die 
de beste garantie biedt voor de kwaliteit die we aan 
onze klanten verstrekken.

Het is waar dat Frankrijk 400.000 kuurgasten telt 
en wij slechts 130.000, maar dat is niet het belang-
rijkste. Waar het in essentie over gaat, is de kwaliteit. 
We hebben allen een progressiemarge en we boeken 
allen vooruitgang. Maar dat dezelfde klanten regel-
matig terugkeren, dat is het allerbelangrijkste.

Hoe kunnen we de Belgische toeristen overtuigen 
een thermaalbad in Tunesië uit te proberen?

In België en in Luxemburg is het bewustzijn in ver-
band met gezondheidsproblemen op hetzelfde ni-
veau als in de meeste Europese landen. Jullie dragen 
zorg voor jullie gezondheid en jullie voeding. En jul-
lie zijn wantrouwig.

De Tunesische thalassotherapie heeft zich aangepast 
aan dit veeleisende cliënteel dat er alles voor doet 
om gezond te blijven, een nieuwe levenshygiëne na-
streeft en nieuwe perspectieven zoekt met een strikte 
technische ondersteuning.

Hier hebben we dokters en goed opgeleid personeel 
om het verblijf te begeleiden. We bieden ook een 
dieetkeuken aan, en een speciale aandacht voor de 
esthetiek. We zorgen voor een globale aanpak.

MIJN TIP OM TE ONTDEKKEN 

Wanneer u in Tunesië bent, maak dan van de 

gelegenheid gebruik om het zuiden te bezoe-

ken.
Een goede welzijnskuur volgen in de buurt van 

Tozeur, kunt u combineren met een ontdek-

kingstocht van twee dagen in de woestijn. Dat 

is een authentieke ervaring van ontheemding 

voor alle Belgen en Luxemburgers. Zelf ben ik 

nog iedere keer onder de indruk van de bui-

tengewone landschappen in het Zuiden.
Dr BOUAKEZ
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IK BEZOCHT EEN 
ANDER TUNESIË, 

EEN LAND MET EEN 
ERFENIS VAN 

30 EEUWEN CULTUUR. 

VAN EL DJEM 
TOT HET BARDO 

MUSEUM, DE LIJST IS 
EINDELOOS

Tunesië, 
het land van de geschiedenis.

De geschiedenis van Tunesië ligt op het kruis-
punt van verschillende beschavingen: de Berbers, 
Romeinse, Fenicische, Byzantijnse en Arabisch-Is-
lamitische culturen. Het is een vermenging van 
beschavingen die sporen nalaat in de stenen van 
oude funderingen en die ook zichtbaar is in de 
huidige medina’s en in het leven van de Tunesiërs.

Hier volgen drie circuits die u het verleden laten 
ontdekken te midden van het leven van vandaag. 
Het zijn sprookjesachtige sites, prachtige steden 
en onvergetelijke ervaringen.

Circuit van het antieke Tunesië 

Carthago

Volgens de legende vroeg Dido, die de stad 
Tyrus en haar broer Pygmalion (de moordenaar 
van haar man) ontvluchtte, aan de Berberkoning 
Syphax haar een stuk land te geven. Deze laatste 
was nogal gierig en bood haar een territorium 
dat zo groot was als een stuk runderhuid dat hij 
voor haar voeten wierp. De lepe en handige Dido 
verknipte het vel in een lange dunne draad om 
er de heuvel mee af te bakenen waarop Carthago 
zou ontstaan. In het Fenicisch betekent Carthago 
(Qart-Hadasht) “nieuwe stad”, hetgeen niet echt 
verwonderlijk is.

Wanneer Carthago voldoende machtig gewor-
den is, zal het Spanje veroveren (en Ibiza stich-
ten) en vervolgens Sicilië vooraleer Rome uit te 
dagen. Maar na drie Punische oorlogen zal de 
stad volledig vernield worden, gedoemd tot helse 
demonen, en haar bodem wordt onvruchtbaar 
gemaakt met zout. 

Toch volgt hierop nog een wedergeboorte en de 
nieuwe Romeinse kolonie verwelkomt de vetera-
nen van de legioenen. Het is nog wachten tot het 
bewind van Augustus om de vloek op de bodem 
op te heffen en de heuvel van Byrsa te nivelle-
ren om de onvruchtbare lagen te verwijderen en 
er een nieuw architecturaal project op te starten. 
Zo blijkt dat bodemverontreiniging ook toen al 
bestond.

Te bezichtigen:
De unieke havens, het natuurreservaat van Tanit, 
het amfitheater of de grote Romeinse waterre-
servoirs die van de grootsheid van Carthago ge-
tuigen. Achter het theater van Hadrianus (dat een 
internationaal festival verwelkomt) bevindt zich 
een uitgestrekt park met Romeinse villa’s en de 
thermen van Gargilius.



Utica

Volgens Plinius de Oudere en Aristoteles werd Utica in 1101 voor 
Christus gesticht als handelspost voor de Fenicische commerce. 
Utica zal in de loop van haar geschiedenis dikwijls van kamp ver-
wisselen. Na een eerste alliantie met Carthago vervoegt ze tijdens 
de derde Punische oorlog de Romeinse rangen. Daardoor bekomt 
ze de erkenning van de overwinnaars. Als nieuwe hoofdstad van 
de Romeinse provincie Afrika, krijgt ze een aanzienlijk deel van 
het voormalige territorium van Carthago.
In het midden van het eerste millennium zorgt de verzanding van 
de haven tot een geleidelijk verval. De sedimenten van de Mejerda 
stroom bedelven de golf van Utica en zo komt de haven ver van 
de zee te liggen. Vandaag bevindt de site zich op een tiental kilo-
meters van de kust. 

Te bezichtigen:
De Fenicische necropolis, de 
Romeinse villa’s, het huis van de 
Cascade.

Thuburbo Majus

Thuburbo Majus is één van de mooiste archeologische sites 
van Tunesië. Vier indrukwekkende Korinthische zuilen trekken 
de wacht op voor het Capitool. De funderingen van de thermen 
en hun opmerkelijke mozaïek tonen aan hoe gesofistikeerd de 
architectuur van de Romeinse baden was.

Te bezichtigen:
Het Forum, het Amfitheater, de Tempel van Mercurius, het Huis 
van het Labyrint en het Paleis van de Petronii.

Ik bezocht Thuburbo Majus

«Het is ongelofelijk dat zo weinig toeristische gidsen deze 
plaats vermelden. Wij bezochten deze plek in het kader van 
een ontdekkingsdag van Romeinse ruïnes. Het was onze 
laatste halte. In tegenstelling tot andere Gallo-Romeinse 
sites ligt Thuburbo Majus in een laagvlakte. Een goede 
raad: neem voorzorgsmaatregelen om u tegen de zon te 
beschermen of ga er niet heen. Het is een opmerkelijke site 
met Romeinse architectuur, huizen, thermen, amfitheater en 
tempels. Het hoogtepunt van het bezoek is het Capitool 
dat de tand des tijds goed doorstaan heeft. Het gymnasium 
noemde “worstelschool van de Petronii” en is een inte-
ressant gebouw met verschillende verdiepingen. Over het 
geheel beschouwd is Thuburbo Majus een goed bewaarde 
Romeinse site. Het bevindt zich niet ver van vele badplaat-
sen, en liefhebbers van geschiedenis zullen zeker de weg 
vinden.»

Julie en Marc C.
Mei 2013.
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Oudhna

Uthina, vandaag Oudhna, kende haar hoogbloei in de 12de en 
13de eeuw van onze tijdrekening. De ruïnes zijn over tientallen 
hectaren verspreid.

Te bezichtigen:
De publieke thermen, het Amfitheater, de Romeinse villa’s die rij-
kelijk met mozaïek versierd zijn, de private baden, het Huis van 
Ikarios en een Capitool.

El Djem

El Djem werd ooit opgericht op de ruïnes van de antieke stad 
Thysdrus, maar is vooral beroemd voor zijn Amfitheater. Ten tijde 
van het Romeinse rijk konden hier meer dan 30.000 bezoekers 
plaatsnemen. Het was het op twee na grootste amfitheater, na het 
Colosseum van Rome en dat van Capua.

Ik bezocht El Djem. 
Een amfitheater dat in betere 
toestand verkeert dan dat van Rome!

« Ik bezocht in mijn leven twee Colossea, Rome en El-Jem. 
Ik blijf aan de mensen vertellen dat het Colosseum (am-
fitheater) van El-Jem in een betere staat is, beter bewaard 
is en spectaculairder is dan dat van Rome. Ik ben blij dat 
ik vanuit Sousse een uur met de wagen gereisd heb om dit 
gebouw te bezichtigen dat uit de Romeinse oudheid dateert 
en dat nog in een opmerkelijke toestand verkeert. Het is een 
echt stuk geschiedenis, nog toegankelijk, en het zou te gek 
zijn dit te missen. En met het audio bezoek beschrijft men 
alles alsof u er zelf vroeger aanwezig was.»
Martine en Luc C.
April 2013.
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Te bezichtigen: Het amfitheater uiteraard, maar ook het archeo-
logisch museum dat permanente tentoonstellingen biedt over de 
mozaïeken die tijdens de opgravingen in de naburige Romeinse 
villa’s gevonden werden. Naast dit museum is er de Villa Africa, 
een reconstructie van een Romeinse villa. 

Kerkouane

Kerkouane bevindt zich op de oostkust van Cap Bon. Het is een 
antieke site die een stad en een necropolis herbergt die inge-
schreven zijn op de lijst van het Werelderfgoed van Unesco. Na de 
eerste Punische oorlog werd de stad vernietigd en verlaten en niet 
heropgebouwd door de Romeinen. Daardoor onderging de stad 
geen latere aanpassingen en kon ze intact blijven. De architectuur 
wordt gekenmerkt door een stadsplan waarin de straten elkaar 
loodrecht kruisen.

Te bezichtigen: De woonwijken met hun merkwaardig hydrau-
lisch systeem. Ieder huis beschikt over een eigen badkamer en de 
afloop van het gebruikte water gebeurt via een complex systeem 
van kanalen, van reservoirs en waterspuwers.

Circuit – Archeologische schatten 

Chemtou

Chemtou situeert zich op het kruispunt van twee hoofdwegen, 
die respectievelijk Carthago met Hippo Regius verbinden, en 
Tabarka met de Kef. Deze plaats is vooral bekend omwille van 
zijn steengroeven met antieke gele marmer (giallo antico), één 
van de beroemdste en meest waardevolle marmersoorten van het 
Romeinse rijk.

De overblijfselen van Chemtou overspannen een periode van 
1.500 jaar en nemen een gebied van meer dan 80 hectaren 
in beslag. Ze zijn kenmerkend voor de Romeinse steden: tem-
pels, thermen, aquaducten…maar tonen ook de woningen van de 
arbeiders die in de marmergroeven werkten. Men schat hun aantal 
op meer dan duizend.

Te bezichtigen:
Het museum, de tempels, aquaducten, thermen, amfitheaters en 
de verblijfplaatsen van de arbeiders.
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Bulla Regia

Bulla Regia ligt in het noordoosten van Tunesië en is van oor-
sprong een berberdorp dat later de hoofdstad van het Numidische 
koninkrijk van Massinina zou worden, bekend door de samenwer-
king met het Romeinse rijk. Julius Caesar verleende Bulla Regia de 
status van vrije stad en tijdens de heerschappij van Hadrianus ge-
noten de inwoners van het volledige Romeinse staatsburgerschap.
Tot nu toe werden op deze vindplaats slechts gedeeltelijke archeo-
logische opzoekingen verricht. Desondanks werd al het bewijs 
gevonden van een typisch element van de plaatselijke architectuur 
ten tijde van de Romeinen: de bouw van een ondergrondse ver-
dieping.

Te bezichtigen: De ondergrondse woningen, het Jachthuis, de Vis-
sershuis, het Huis van Apollo, het theater van Isis.

Dougga

Dougga heeft haar notering op de lijst van het Werelderfgoed van 
de UNESCO te danken aan haar schoonheid en haar historisch 
belang. Omdat de monumenten uitstekend bewaard gebleven zijn, 
kan men de historische rijkdom van het Fenicische, Numidische, 
Romeinse en Byzantijnse verleden goed ontdekken. 

Ik bezocht Dougga
« Wij verbleven vijf jaar in Tunesië, in Sidi Bou Saïd en we 
hebben alle uithoeken van het land verkend. De talrijke 
archeologische sites zijn allemaal indrukwekkend, maar het 
overzicht vanop de hoogste tribune van het amfitheater van 
Dougga heeft wel een heel diepe indruk op ons gelaten. 
We hebben het geluk gehad Dougga te bezoeken op een 
dag dat we de enige bezoekers waren. Gedurende ons hele 
bezoek werden we begeleid door competente en vriende-
lijke gidsen. Er is een groots Capitool, thermen en stenen 
wegen. Het is een goed bewaarde plek waar geleefd werd 
en het omringende landschap is adembenemend. Het is het 
soort plaats waarbij men onmiddellijk begrijpt waarom men 
de stad precies op deze plek gebouwd heeft. Onze herin-
nering is des te aangenamer omdat de weg naar Dougga 
ons langs werkelijk betoverende landschappen bracht. Het 
was een bijzonder aangename dag in Tunesië dat eigenlijk 
integraal op de Werelderfgoedlijst zou moeten staan.»

Arnaud en Sandra B.
Juni 2013.

Het is de mooiste Romeinse site van heel Tunesië en de best 
bewaarde in Noord-Afrika. De stad bevindt zich op het platteland 
en is daardoor gevrijwaard gebleven van moderne stedenbouw, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Carthago.

Het Capitool met de vergulde beschilderingen, de indrukwek-
kende Licinische thermen en het theater dat aan meer dan 3.000 
bezoekers plaats bood, laten vermoeden hoe belangrijk Dougga 
moet geweest zijn. Ook al ligt de vlakte er nu half verlaten bij… ‘VAN EL DJEM 

TOT HET BARDO 

‘

 DE LIJST IS 
EINDELOOS



Te bezoeken: Het theater, de Tempel van Saturnus, de Triomfboog 
van Severus Alexander, de thermen van de Cyclopen, de Tem-
pel van Juno Caelestis. Ook niet te missen is het Libisch-Berbers 
mausoleum, een graf van 21 meter hoog dat één van de zeldzame 
voorbeelden is van de koninklijke Numidische architectuur, evenals 
het Capitool.

Makthar

Makthar is een stad in het centrum-westen van Tunesië. Voor liefheb-
bers van geschiedenis is het een uitgelezen etappe om de be-
langrijke antieke site, de talrijke funderingen en het museum te 
ontdekken.

Te bezichtigen: De thermen behoren tot de belangrijkste in Afrika 
en geven een goed beeld van de vindingrijkheid van de archi-
tecten van de oudheid. Het amfitheater, de Tempel van Bacchus, 
de triomfboog die ter ere van keizer Trajanus werd gebouwd. De 
basiliek met de Byzantijnse graven is zeker ook een bezoek waard.

Sbeïtla

Dit dorp ligt iets meer dan 250 km ten zuidwesten van Tunis 
en 150 km ten westen van Sfax. Sbeïtla herbergt één van de 
best bewaarde antieke sites van Tunesië. Het is onderverdeeld in 
rechthoekige zones, gescheiden door geplaveide straten. Opmer-
kelijk is het systeem van ondergrondse kanalen om drinkbaar 
water aan te voeren en om afvalwater af te voeren.

Te bezichtigen:
Het Capitool. Dit bouwwerk is bijzonder omdat het door drie tem-
pels gescheiden wordt die in werkelijkheid één geheel vormen. De 
Romeinse stad, de christelijke basilieken (Kerk van Bellator).

32
33



Circuit - Tunis en de Arabische erfenis

Tunis

Het bestaan van Tunis werd voor het eerst opgetekend in de 4de 
eeuw voor onze tijdrekening, maar zolang Carthago bestond, bleef 
het slechts een heel klein dorpje. Het is wachten tot de Arabische 
verovering vooraleer de ontwikkeling begint. Dankzij de strate-
gische ligging is het de enige belangrijke stad die aan het nauw 
van Sicilië ligt. Onder de heerschappij van de Aghlabiden en de 
dynastie van de Khourassaniden zal Tunis een economische bloei 
kennen. In de 12de eeuw begint met de  verovering door de Al-
mohaden een nieuw tijdperk. Als tweede stad na Kairouan, wordt 
ze gepromoveerd tot regionale hoofdstad. Tijdens de dynastie van 
de Hafsiden wordt Tunis  de hoofdstad van een koninkrijk dat 
zich uitstrekt van Tripoli tot Fès. In de loop van de 16de eeuw 
moet Tunesië het hoofd bieden aan de Spaanse monarchie en 
het Ottomaanse rijk. De hoofdstad zal een nieuwe heropleving 
kennen dankzij de piraterij maar Engeland en Frankrijk maken een 
einde aan deze winstgevende praktijken. Met de onafhankelijkheid 
in 1956 kent Tunis een nieuwe internationale ontwikkeling en is 
een tijd lang de zetel van de Liga van Arabische Staten…

Te bezichtigen:
De Medina van Tunis. Dit is één van de best bewaarde traditio-
nele stadscentra van de Arabische wereld en staat dan ook op de 
lijst van het Werelderfgoed van UNESCO. Het aantal oude monu-



menten is indrukwekkend. Het historische hart heeft nooit onder 
natuurrampen geleden noch stedenbouwkundige vernielingen 
gekend. Het Bardo is één van de meest gerenommeerde archeolo-
gische musea ter wereld. De “avenue de Paris” met de gebouwen 
uit de Franse kolonisatie, de Saint-Vincent-de Paul kathedraal, de 
markten in de “rue d’Allemagne”...

Sousse

Deze stad krijgt soms de bijnaam “Parel van de Sahel”. Sousse is 
de derde belangrijkste agglomeratie na Tunis en Sfax. Het is een 
havenstad die uitgeeft op de golf van Hammamet en die altijd 
voordeel heeft kunnen halen uit deze strategische ligging. Tijdens 
de derde Punische oorlog koos de stad de zijde van Rome en 
werd nadien de eerste Afrikaanse stad die het statuut van ereko-
lonie verkreeg. Op het einde van de 9de eeuw werden in de 
scheepswerven van Sousse schepen gebouwd om Sardinië, Sicilië 
en zelfs Rome te gaan veroveren. Ten tijde van de Ottomaanse 
periode werd de stad gebombardeerd door de Fransen en de Ve-
netianen. Op het einde van de 19de eeuw bezorgt de bouw van 
een nieuwe haven voor een heropleving en een nieuwe stad die 
gekenmerkt wordt door brede rechte straten en een indrukwek-
kende promenade langs de kust met talrijke hotels in de richting 
van Port El-Kantaoui. Het archeologisch museum geeft een goed 
beeld van het belang van de regio tijdens de oudheid

Te bezichtigen: De medina, geklasseerd als werelderfgoed op de 
lijst van UNESCO. Het verschil met andere medina’s ligt in het feit 
dat de belangrijkste moskee het centrum niet bezet. De Ribat, die 
het bekken van het arsenaal moet beschermen. Het werd gebouwd 
tijdens de dynastie van de Aghlabiden, maar na het opbouwen 
van de stadsmuren zal het zijn militaire rol verliezen.

Kairouan

Kairouan is de vierde heilige stad van de Islam, na Mekka, Medina 
en Jeruzalem. Ze werd als een voorpost gesticht tijdens de islami-
tische verovering van Noord-Afrika en zal de hoofdstad worden 
onder de Aghlabiden. De Grote Moskee is één van de topele-
menten van de Islam en wordt tevens als een meesterwerk van 
wereldarchitectuur beschouwd.
Te bezichtigen: De waterbekkens van de Aghlabiden. Toen hij 
opdracht gaf deze bekkens te bouwen om de stad van water te 
voorzien, wist de Aghlabiden koning nog niet dat hij zo zijn naam 
aan de geschiedenis zou geven. Deze immense tanken zijn vanuit 
architecturaal standpunt even vernuftig als groots. Naast deze bek-
kens bevindt zich de APPC, de enige plaats waar men toegangs-
tickets tot de belangrijkste monumenten van Kairouan kan kopen 
(Grote Moskee, zaouïas van Sidi Sahab, Sidi Amor Abbado, Bir 
Barouta, museum van Rakkada).

Mahdia

Mahdia werd oorspronkelijk op een schiereiland gebouwd en her-
bergt vandaag de belangrijkste vissershaven van het land. Het was 
eerst een Fenicische handelspost, en vervolgens een Romeinse 
nederzetting onder de naam Aphrodisium. In 916 werd de stad 
officieel gesticht door de eerste kalief al-Mahdi aan wie ze haar 
huidige naam dankt. In de 16de eeuw wordt Mahdia door de 
piraat Dragut ingenomen die er zijn schuilplaats van maakt. Keizer 
Karel maakt zich in 1550 meester van de stad en laat de wallen 
vernietigen. De ontdekking van een Grieks galeischip uit de 1ste 
eeuw voor Christus, volgeladen met kunstvoorwerpen, heeft van 
Mahdia één van de rijkste archeologische onderwatersites van 
Tunesië gemaakt.
Te bezoeken: Skifa el Kahla, de laatste overblijfselen van het 
vroegere verdedigingssysteem van de stad, de grote moskee, de 
Bordj el-Kebir, de boog van Bab el Bahr.

Sfax

Deze stad dankt zijn naam aan de Numidische koning Syphax. Ze 
werd in de 9de eeuw door de Aghlabiden gebouwd met materia-
len van de antieke Romeinse stad Taparura. De verdedigingsmuren 
bezorgen de medina haar huidige uitzicht. Het centrum van de 
agglomeratie bestaat uit de medina omringd door de wallen en 
het moderne stadsdeel.
Te bezoeken: De medina, het regionale museum voor volkskuns-
ten en tradities, het archeologisch museum, de Kerkenna eilanden 
ter hoogte van Sfax.
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ZEVEN 
CULTURELE SITES 

EN EEN 
NATUUR-

RESERVAAT 
MAKEN DEEL 
UIT VAN HET 
WERELDERF-

GOED VAN DE 
UNESCO.

DE MEDINA VAN TUNIS  
Tunis telt ongeveer 700 monumenten (paleizen, moskeeën, me-
dersa’s,…) die getuigen zijn van de geschiedenis van één van de 
steden die een lichtbaken was voor de Arabische wereld van de 
12de tot de 16de eeuw.

HET AMFITHEATER VAN EL DJEM  
In het hart van de Tunesische sahel bevinden zich de ruïnes van 
het grootste Colosseum van Noord-Afrika. Hier konden meer 
dan 35.000 bezoekers plaatsnemen.

DE ARCHEOLOGISCHE SITE VAN 
CARTHAGO
Carthago was de hoofdstad van een briljante beschaving. De stad 
werd op het einde van de drie Punische oorlogen verwoest, voor-
aleer ze opnieuw kon geboren worden onder de invloed van Rome.
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DE PUNISCHE STAD KERKOUANE EN 
HAAR NECROPOLIS
De antieke Fenicische stad werd vermoedelijk omstreeks 250 
voor Christus verlaten zodat de overblijfselen goed bewaard 
konden blijven.

HET NATIONAAL PARK VAN ICHKEUL
Het meer van Ichkeul en de drassige omgeving vormen een 
belangrijke pleisterplaats voor trekvogels.

DOUGGA - THUGGA
De stad werd op een heuvel in een vruchtbare vallei gesticht en 
was eerst de hoofdstad van een Libisch-Punische staat. Onder 
de Romeinse en Byzantijnse heerschappijen kent ze een enorme 
welvaart alvorens een onverbiddelijke ondergang te kennen.

DE MEDINA VAN SOUSSE
sousse is het schoolvoorbeeld van een typische stad uit de eer-
ste eeuwen van de islam. Met haar kasbah, de stadswallen, de 
medina en de Grote Moskee of nog de ribat, vormde ze één van 
de verdedigingsbolwerken langs de kust.

KAIROUAN 
Kairouan wordt als de belangrijkste heilige stad van de Maghreb 
beschouwd. Het architecturale patrimonium omvat de Grote 
Moskee en de moskee van de Drie Poorten.



BEZOEK DE 
VERDRAAG-
ZAAMHEID
Reeds van oudsher was Tunesië een tolerant gebied waarin de 
drie monotheïstische godsdiensten naast elkaar bestonden en 
ook vandaag verwelkomt het alle vormen van devotie. 

Het land was al in vroege tijden van het Joodse geloof door-
drenkt en viert nog steeds pelgrimstochten van Ghriba naar 
Djerba. Aan het einde van de oudheid was het land diep chris-
telijk en er zijn nog altijd een paar actieve kerken. De grote mos-
keeën van Kairouan en Tunis weerspiegelen de trouw aan de 
oorspronkelijke islam, die van het malikistische ritueel, eenvou-
dig en gelijkheid nastrevend. 

De moskeeën die door de Turken gebouwd werden, getuigen van 
het instellen van de hanafistische eredienst. In parallel hiermee 
verwelkomen de zaouïas, waar de rituelen van de soefi broe-
derschappen uitgevoerd worden, een meer emotionele islam, 
gebaseerd op de toewijding aan de grote spirituele meesters. 
Op het eiland Djerba vindt men nog één van de laatste toe-
vluchtsoorden van de ibaditische moslims, erfgenamen van een 
schisma uit de 7de eeuw dat een zuivere moraal vereist.

ARTIKEL 6 VAN DE NIEUWE 
TUNEsIsCHE GRONDWET

De staat is de bewaker van de religie. Hij garandeert vrij-
heid van religie, van bewustzijn en van het vrij beoefenen 
van erediensten; hij staat garant voor de neutraliteit van 
de moskeeën en van de gebedsplaatsen ten opzichte van 
fanatieke beïnvloeding.

De staat verbindt er zich toe de waarden van gema-
tigdheid en van verdraagzaamheid te verspreiden, de 
heiligdommen te beschermen en te verbieden deze aan 
te tasten, net zoals hij zich engageert om campagnes 
van beschuldiging van geloofsafval te verbieden en het 
opwekken van haat en geweld tegen te gaan.



DE KATHEDRAAL  
sAINT-VINCENT-DE-PAUL 
In de saint-Vincent-de-Paul kathedraal wordt de katholieke ere-
dienst van de stad Tunis gehouden. Ze werd tussen 1893 en 
1897 gebouwd en draagt de naam van de heilige Vincent de 
Paul die, toen hij nog een jonge priester was, ontvoerd werd en 
als slaaf verkocht werd in Tunis, bij het begin van de 17de eeuw.

In 1997 werden renovatiewerken uitgevoerd en werd ook het 
orgel hersteld, vermoedelijk één van de oudste van Afrika. In 
1998, toen paus Johannes Paulus II Tunesië bezocht, werd hij in 
deze kathedraal ontvangen.

DE GROTE MOsKEE VAN 
KAIROUAN  
Het is één van de oudste moskeeën ter wereld, en één van de 
meest indrukwekkende monumenten in de Maghreb. De Grote 
Moskee is het symbool van Kairouan, zowel omwille van haar 
religieus prestige als voor haar historisch belang en haar bijzon-
dere architectuur.

Van bij de eerste oogopslag wordt men betoverd door de impo-
sante aanblik van de minaret, die als een oude vuurtoren de 
omringende steppe verlicht. De afmetingen van het binnenhof 
zijn even indrukwekkend, het is een grootse ruimte die omringd 
is met prachtige arcades, en de rijkelijk versierde houten poorten 
geven toegang tot de gebedsruimte. 
Binnenin de gebedszaal worden ontelbare bogen ondersteund 
door tientallen Romeinse zuilen die gerecupereerd werden uit 
naburige sites. 

Dit architecturaal meesterwerk was een inspiratiebron voor de 
andere moskeeën in de Maghreb en is een uitzonderlijke ge-
tuige van de eerste eeuwen van islamitische aanwezigheid in 
deze streek.

DE sYNAGOGE VAN DE GHRIBA
 
Ieder jaar is de synagoge van de Ghriba het eindpunt van een 
pelgrimstocht. Er komen duizenden pelgrims, Joden uit Tunesië, 
uit Libië maar ook uit Frankrijk en uit Israël naartoe.

De reputatie van de Ghriba berust op talrijke oude tradities en 
op het feit dat hier resten van de tempel van Jeruzalem zouden 
bewaard zijn. Ze ligt geïsoleerd in het platteland, op één kilome-
ter van het dorp Hara sghira. 
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Het nationale Bardo museum is ondergebracht in een voormalig 
paleis van de beys uit de 19de eeuw. Na een geslaagde renovatie 
herschrijft het met talloze collecties de geschiedenis van Tunesië.

Er worden duizenden objecten tentoon gesteld, afkomstig van de 
opgravingen die over het hele land verricht worden. Langsheen 
50 zalen illustreren ze de prehistorie, de Punisch-Libische periode, 
de Romeinse en vroegchristelijke periodes, de tijdperken met de 
Vandalen en de Byzantijnen en tot slot de islamitische periode die 
tot het huidige tijdperk loopt.

De weelderige collectie van mozaïeken is één van de rijkste, meest 
gevarieerde en meest geraffineerde. Drie voorbeelden: Vergilius 
omringd door de muzen, de weg waarop Dionysos zijn wijnstok 
aan Ikarios schenkt en de triomf van Neptunus.

Vermeldenswaard uit het Punische tijdperk is de prachtige wa-
penrusting van een Campanische strijder, talrijke juwelen en een 
tablet waarop een kind is afgebeeld.

De Griekse verzameling werd aangevuld met vondsten die in de 
eerste helft van de 20ste eeuw met behulp van commandant 
Cousteau gedaan werden, in de zee ter hoogte van Mahdia, in het 
wrak van een schip dat tijdens een storm gezonken is. Dit schip 
transporteerde meubels en onderdelen van een patriciërsverblijf 
uit de Hellenistische periode, waaronder een prachtige Agôn in 
brons van 1,20 m hoog.

De Romeinse collectie levert het leeuwendeel van de collecties 
van het Bardo: mozaïeken natuurlijk, maar ook beeldhouwwerken, 
aardewerk, juwelen, geld, gebruiksvoorwerpen, relikwieën etc.

HET ONVERMIJDELIJKE BARDO MUSEUM

Het islamitische departement bevat objecten uit diverse periodes, 
manuscripten, juwelen, bewerkte stenen en houten voorwerpen 
etc. Aan de buitenkant van een elegante patio zijn er twee kleine 
zalen met voorwerpen die aan de regerende familie toebehoord 
hebben, en een derde zaal bevat voorwerpen van de Joodse ere-
dienst.



Lucius Verus, adoptiebroer 
van Marcus Aurelius
Vindplaats: Dougga 

Datering: 161 – 169 na J.C.

Vergilius schrijft de 8ste vers van de Aeneis. 
Mozaïek ontdekt in sousse. 

Datering: begin van de 3de eeuw na J.C.

Uniek manuscript van de koran, gekopieerd op blauw velijn. Verguld Koefisch schrift. 
Afkomstig uit Kairouan. Dateert uit de 8ste eeuw.

Kuras in verguld brons. 
Datering: 3de – 2de eeuw voor J.C.
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Het toilet van Venus. Christelijke mozaïek. 
Afkomstig uit: sidi el-Ghrab in de vallei van de Medjerda. 
Datering: eind van de 4de eeuw.

Doopvont gevonden in Demma (Cap Bon). 
Datering: eind 6de eeuw na J.C.

Acht Libische godheden. Vindplaats: Chemtou. 
Datering: 2de – 1ste eeuw voor J.C.

Paneel in mozaïek, afbeelding van leeuw met mensenhoofd. 
Afkomstig uit: Uzitta. Datering: eerste helft van de 3de eeuw na J .C.

Mozaïek Diana, godin van de jacht. 
Vindplaats: Utica. Datering: 2de eeuw na J.C.



Portret van keizer Vespasius. 
Vindplaats: Bulla Regia
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MUséEs NATIONAUx
MUséE DU BARDO 

http://www.bardomuseum.tn
MUséE DE CARTHAGE 

Colline de Byrsa, 2016 Carthage.  
Tél:+216 71 730 036 
MUséE D’UTIqUE  
site de l’antique Utica,  
7060 Utique, Bizerte

MUséE D’ART IsLAMIqUE 
de Raqqada - Kairouan

MUséEs 
ARCHéOLOGIqUEs

MUséE DE sOUssE
Rue Abou Kacem Echabi 

(Médina de sousse - Patrimoine 
Mondial de l’UNEsCO)

MUséE D’EL DJEM 
site archéologique

MUséE DE KERKOUANE 
 site archéologique 

(Patrimoine Mondial de l’UNEsCO)
MUséE DE sBEITLA – site archéologique

MUséE DE MAKTHAR 
site archéologique

MUséEs PATRIMONIAUx 
ET AUTREs

MUséE DE GUELLALA
Guellala, Djerba – (+216) 75 76 11 17

MUséE LALLA HADRIA 
 Route touristique de Midoun, 4116 Midoun 

Tél. (+ 216) 75 745 277 
http://www.djerbaexplore.com

MUséE DAR CHERAïT (Tozeur)
MUséE DU sAHARA (Douz)

MUséE ENNEJMAEZZAHRA 
Palais du Baron d’Erlanger (sidi Bou saïd)
  http://www.ennejmaezzahra-tunisie.org

Pour obtenir les listes complètes des musées des 
diverses régions de Tunisie, nous bous invitons à 
prendre directement contact avec les Commissa-

riats Régionaux au Tourisme (page 54).



De medina van Tunis, 270 hectaren en meer dan 100.000 inwo-
ners. Een echte sociale organisatie.

Een bezoek aan de medina is een reis door de tijd die je door een 
doolhof van subtiele schaduwen en lichten leidt, in het hart van 
de historische stad van Tunis. Het is een illustere zone die je eerst 
moet kunnen bekijken vooraleer je te laten verleiden.

De architecturale stijl en de ruimtelijke ordening maken van deze 
medina een schoolvoorbeeld van Arabische stadsontwikkeling 
in de Maghreb. Ze staat dan ook op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO.

De stad werd dertienhonderd jaar geleden gesticht, op een 
landengte die het Sedjoumi meer van het meer van Tunis scheidt 
en waar ook de Romeinse wegen samenkwamen. De stad is een 
gesloten ruimte, met wallen ommuurd. Ze is zelfvoorzienend en 
herbergt woningen, paleizen, hammams, begraafplaatsen, scholen, 
medersa’s, opslagplaatsen, artisanale winkels, pleinen en tuinen.

Je moet je durven verliezen in 
een medina, alleen dan zal ze je 
haar geheimen onthullen en haar 

gunsten verlenen.

Op het eerste zicht lijkt de structuur van deze medina anarchis-
tisch en zonder geometrisch plan, zonder rechte lijnen of patro-
nen. Daarom heeft het vaak dienst gedaan als decor voor boeken 
waarin men ze voorstelde als een plaats  om verloren te lopen en 
met dodelijke valstrikken.

Maar reeds de eerste studies van de jaren 30 bewijzen dat de 
inrichting van de ruimtes van de medina onbewust noch toevallig 
tot stand kwam. Ze volgt een complexe codificatie op basis van 
sociale en culturele elementen, een hiërarchie van collectieve en 
private ruimtes, residentiële en commerciële, gewijde en profane 
plaatsen. 

De noord-zuid en oost-west assen doen denken aan de Romeinse 
cardo en decumanus. Ze geven uit op het hof van de Zi touna 
moskee, een gebeds- en studieruimte. Vervolgens bepaalt een ver-
vlechting van hoofd- en zijwegen, doodlopende straten en soms 
private steegjes een wirwar van gebouwen. 

Men vindt er bijzondere bepalingen zoals de eigendom van de 



lucht. Deze staat u toe de openbare weg te overwelven en zo uw 
woning te vergroten, op voorwaarde dat er geen schade voor de 
voorbijgangers uit voortvloeit.

De uitdrukking “van kop tot teen” past goed bij het traditionele 
plan van de medina. De meest verheven souks bevinden zich in 
de onmiddellijke nabijheid van de Zitouna, eerst de verkopers 
van kandelaars, wierook en religieuze voorwerpen. Vervolgens de 
parfumeurs, boekhandels, zijdewevers, juweliers en winkels van 
lederwaren. Verderop zitten de textiel- en kledingwinkels. Deze 
werden gedurende lange tijd door de rijkste handelaars uitgebaat.

Hoe verder men zich van het centrum van de medina 
verwijdert, hoe minder bevoordeeld de winkels worden. 
Meubels en huishoudelijke spullen, ververs, slotenma-
kers, smeden en bij de uitgang van de souks zitten de 
ambachtslieden die de handelsreizigers bedienen.

In dit stadsplan vindt men de sociale onderverdeling weer, en het 
past zich gemakkelijk aan klimatologische omstandigheden aan. 
Oorspronkelijk liep het afvalwater door de straten van de medina 
en daarom bevonden en bevinden de edele huizen zich dus altijd 
bovenaan of in de hoger gelegen wijken zoals de Kasbah die 
altijd een aristocratische buurt geweest is, bewoond door rechters 
en politici.

Dar El Haddad. 
Een fascinerend paleis.

De Medina van Tunis is in feite één architecturaal geheel waarin 
iedere deur en ieder steegje verhalen vertelt die je tot het einde 
van de nacht wil horen. Er zijn paleizen en grote residenties die 
sinds lang in het leven van Tunis ingebed zijn. Ze getuigen van een 
groots en trots patrimonium. Dar El Haddad is één van de oudste 
paleizen van de Medina.

Dit paleis werd in de 16de eeuw gebouwd door een Andalusische 
familie die hoofddeksels produceerde. Na de onafhankelijkheid 
verlieten de Europeanen de stad en veel gezinnen verhuisden van 
de medina naar de nieuwe stad. De grote residenties zoals het 
paleis werden verhuurd aan jonge koppels en aan agrarische fami-
lies die in Tunis werk en een beter leven kwamen zoeken.

Na verloop van tijd begon het paleis te vervallen om als een 
“oukala” te eindigen, waarbij iedere kamer als een minimale ver-
blijfplaats ingericht is. In 1966 besliste de overheid de overblijfse-
len van het paleis te kopen, het te renoveren en het als historisch 
monument te klasseren. 

Vandaag herleeft dit bouwkundige meesterwerk. Heel aantrekkelijk 
is de rijke versiering van de houten plafonds die in alle plaat-
sen van het paleis te zien is. Het binnenhof is tegelijk sober en 
luxueus en gelijkt op de Marokkaanse paleizen met hun Andalu-
sisch karakter.

Dar Ben Abdallah. 
Het dagelijks leven beter begrijpen.

Dit paleis werd in 1796 gebouwd en was achtereenvolgens eigen-
dom van een hoogwaardigheidsbekleder, een generaal van het 
Tunesische leger en een rijke zijdehandelaar uit de souks van 
Tunis. Vandaag is er een Centrum voor Volkskunst en tradities 
in onder gebracht. Het is meer dan een museum en het is hier 
mogelijk om in de intimiteit van deze weelderige woningen door 
te dringen en het rustige familiale leven in Tunis beter te begrijpen.

De grote poort van het museum geeft uit op een reeks opeen-
volgende chicanes zodat de intimiteit van de patio behouden 
blijft en men toch de verdieping van de genodigden kan bedie-
nen. Hier schitteren panelen met Italiaans aandoende mozaïe-
ken, gemonteerd op stucwerk waarin geraffineerde kalligrafieën 
gebeeldhouwd werden. De zitbanken in kalksteen zijn met matten 
bekleed zodat de eigenaar bezoekers kon ontvangen zonder het 
gezinsleven te verstoren.

De grote centrale patio is helemaal met wit Carrara marmer 
bekleed en omgeven door een zuilengalerij. Die geeft toegang tot 
vier appartementen die vandaag als tentoonstellingsruimte dienst 
doen. De collecties maken je wegwijs in de levenskunst van de 
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Ik bezocht de Medina van Tunis
«Elke dag verlang ik ernaar terug te keren! Er is iets speciaals 
in de medina van Tunis, ze is authentiek en van zodra je er 
toekomt brengt een geur je terug naar haar verleden. Iedere 
keer dat ik haar bezocht, ontdekte ik een nieuwe plaats. Een 
boetiek, een restaurant, probeer eens de makrouth met da-
dels, dat is zeer lekker. De oude gevels weerspiegelen geens-
zins de uitzonderlijke schoonheid van het interieur. Op een 
dag maakte ik kennis met de zoon van een familie uit de 
Medina. Hij wou me niets verkopen, gewoon gemeenschap-
pelijke interesses ontdekken zodat we aan de praat raakten 
en ik bij hem thuis uitgenodigd werd om een tas thee te 
drinken. Op het einde van een niet zo behaaglijke straat 
ontdekte ik zo een tijdloze en ongelooflijk charmante plek. 
Dankjewel, mijn vriend.»

Philippe G. - April 2014

DURF JE TE 
VERLIEZEN IN ‘

‘
Tunesische bourgeoisie van de 19de eeuw: een selectie van met 
goudbrokaat versierde kostuums, sieraden met edelstenen en zeer 
geraffineerde gebruiksvoorwerpen. 

Het museum bestaat uit twee grote delen: één voor het familiale 
leven, en een ander voor het openbare leven van de stad met 
haar instellingen (moskeeën, souks en cafés) en het economische 
leven waarin verschillende beroepen afgebeeld worden.

Naast de gebruikelijke pracht zoals de beschilderde plafonds of 
de marmeren fonteinen, heeft het museum ook de oude keu-
ken kunnen behouden. In Dar Ben Abdallah kunt u ook de 
vroegere stallen bezichtigen en de ruime tuin in 
Andalusische stijl met kiosken en 
fonteinen.

EEN MEDINA  
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EEN BEETJE 
TUNESISCH
Asslama   Goeiedag
Labes   Het gaat
Besslama  Tot ziens
Chokran  Dank u
Kaddech   Hoeveel
Barcha   Veel
La    Neen
Kifech   Hoe
Kifech nemchi  Hoe gaan
Alech   Waarom
Chouaya  Een beetje
Lemdina   Oude stad 
Bit    Kamer
Dar    Huis
Lyoum   Vandaag
Ghodwa  Morgen
Sbeh   ‘s morgens
Läachya   Namiddag 
Sahrya   Avond



De drie krachtlijnen van een duurzame 
bescherming van de Medina van Tunis

HET BOUWKUNDIG ERFGOED
Laten we beginnen met de religieuze monumenten (moskeeën, 
zaouïa’s,…), de oude Koranscholen (medersa’s)  en een aantal 
grote verblijfplaatsen: welk zijn de richtlijnen met betrekking tot 
hun behoud?

Het erfgoed van de grote monumenten wordt beheerd door de 
Tunesische Staat, meer bepaald door de dienst “Monumenten en 
Sites”. De onderhoudswerken gebeuren onder hun verantwoorde-
lijkheid. Dit is belangrijk want het eerste doel is de authenticiteit 
van de oorspronkelijke gebouwen zoveel mogelijk te respecteren. 
Bij de renovatie van een gebouw met een kleinere historische 
waarde zou dit minder noodzakelijk zijn. 

In Tunis heeft de reaffectatie vooral betrekking op monumenten 
die hun oorspronkelijke functie verloren hebben, zoals bijvoor-
beeld de karavanserais. Daarom hebben we er regels uitgevaardigd 
opdat de nieuwe functie van het gebouw zich aanpast aan het 
kader, of omgekeerd. Bij ons is dit geen nieuwe visie over het 
patrimonium. Deze dateert reeds van de jaren zeventig. De laatste 
redding past helemaal in deze traditie. Het gaat over een verlaten 
karavanserai die zich niet ver van de grote moskee bevindt. Nu is 
het een geweldige culturele ruimte geworden, met een restaurant.

ONTMOETING MET MEVROUW JAMILA BINOUS, 
GESCHIEDKUNDIGE EN STEDENBOUWKUNDIGE
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Zijn er naast de grote monumenten ook minder prestigieuze maar 
toch even verheugende projecten?

Er zijn enorm veel voorbeelden van reddingsoperaties zoals hui-
zen die getransformeerd worden in B&B’s, medersa’s die artisanale 
centra geworden zijn, culturele verenigingen en kunstgalerijen 
maar ook bars en restaurants die zich installeren in voormalige 
familiehuizen. Zo zijn er tientallen illustraties. Het is zeer aange-
naam om niet alleen het behoud van de gebouwen te zien, de 
renaissance van het erfgoed, maar ook de wedergeboorte van het 
sociale leven dat zo waardevol is voor de Tunesische cultuur.

Speelt de privésector een rol in de renovatie van grote gebouwen?

Ik geef u een prachtig voorbeeld: de Fondouk el Attarine. Over 
het algemeen worden de grote renovaties, d.w.z. van de monu-
menten met een grote oppervlakte, uitgevoerd door de staat. Maar 
in dit geval heeft een privé-promotor de opdracht van de werken 
op zich genomen.

De Fondouk el Attarine bevindt zich in de souk van de parfu-
meurs. Het was vroeger een karavanserai (fondouk) voor reizigers 
en handelaars van buiten de stad. In dit soort plaatsen was er 
tegelijk een omheinde ruimte voor lastdieren, winkelruimtes voor 
handelswaren en gastenverblijven. Het doel was dit historisch 
patrimonium te beschermen en er een geschikt project van te 
maken om het imago van de stad te verbeteren. De plek bevond 
zich in een verregaande staat van verval, bijna in ruïne. Vandaag 
herleeft deze locatie als een sfeervolle ruimte voor ambachten met 
boetieks, een restaurant en een tearoom.

HET SOCIALE 
ONROERENDE ERFGOED

Worden gezinswoningen, en daarin niet alleen de grote paleizen 
maar ook de meer bescheiden huizen, ook beschouwd als on-
derdeel van het patrimonium?

De sociaaleconomische ontwikkeling van een medina speelt een 
belangrijke rol op het vlak van de leefomgeving en van de am-
bachten. In een medina vindt men alle architecturale elementen 
die de culturele en sociale verschillen weergeven. Er zijn prachtige 
luxehuizen en meer eenvoudige woningen die samen toch een 
homogeen geheel vormen.

Ik denk dat men er in Tunis in geslaagd is om de ontsporingen te 
voorkomen die vaak ontstaan door de nood om op korte termijn 
winst te maken én om monumenten en woningen te beschermen 
tegen veranderingen die niet in de tijdsgeest passen.

Hebben gezinnen altijd de nodige middelen voor hun renovatie?

Neen, natuurlijk niet, en er zijn twee interessante benaderingen 
geweest. De eerste betreft een wijk die Hafsia noemt, en waar 
men behoefte aan nieuwe woningen had. In plaats van de bes-



taande handelszaken te vernietigen, werd een vernieuwingsplan 
uitgewerkt om een gedeelte van de woonomgeving te herwaar-
deren. Dankzij deze transformatie kon niet te dure en kwalitatief 
hoogstaande huisvesting aangeboden worden aan een deel van 
de bevolking. Dat was een eerste succes.

Vervolgens werd door de stad een woonherstelfonds opgericht 
om de eigenaars aan te moedigen in hun huis te blijven. Dankzij 
dit Arabische fonds voor economische en sociale ontwikkeling 
konden de eigenaars van renovatiepremies tegen voordelige tarie-
ven genieten. Ze werden ook bijgestaan op juridisch vlak. Bijvoor-
beeld bij de aanvraag, de vergelijking van offertes en het toezicht 
op de werkzaamheden. Deze verschillende vormen van hulp lieten 
de eigenaars toe om de nodige renovatiewerken uit te voeren en 
zo de woonomstandigheden van de Medina te verbeteren.

Zijn er ook privé-initiatieven?

Ja, en steeds meer belangrijke. De Medina van Tunis is ingeschre-
ven op de lijst van het werelderfgoed van UNESCO. Momenteel 
is er een enorme belangstelling van privé-promotoren om huizen 
en ruimtes in de Medina te kopen teneinde ze te renoveren om 
er te wonen of om er restaurants of artistieke projecten in onder 
te brengen.

We zien ook meer en meer B&B’s. De promotoren hebben goed 
begrepen dat de renovatie van het erfdeel rendabel kan zijn. Dat 
is een zegen voor de Medina, een geluk dat er meer en meer 
gebouwen beschermd en gerenoveerd worden.
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Komen deze renovaties ook de lokale bevolking ten goede of zijn 
het voornamelijk aankopen door buitenlanders?

Het is subtieler. In Tunesië wil men vermijden wat in andere 
landen gebeurt. Bij ons wordt het verwerven van vastgoed aan een 
toelating onderworpen en daardoor kan men projecten reguleren. 
Zo kunnen we de meest interessante projecten selecteren, diegene 
die een goede renovatie van de gebouwen respecteren.  Er zijn 
ook buitenlanders die vastgoed bezitten, maar hun projecten 
moeten net zoals de andere passen in het globale renovatieplan 
van de Medina. Elk huis moet gerenoveerd worden met respect 
voor de regels en met een strikte controle.

Is de beschermingsoperatie meer dan de overdracht van oude 
technieken?

Het is vooral een manier om voorouderlijke know-how door te 
geven. In het begin verliep niet alles volgens de regels. Vandaag 
zijn er specialisten en talrijke voorbeelden van succesvolle renova-
ties. Er is een vereniging van jonge koppels die zich in de Medina 
gevestigd hebben en die hun huis openstellen om een geslaagde 
renovatie te tonen. 

Hoe kan ik kennis maken met de omgeving en de gebruiksob-
jecten van een rijke familie en dus van het familiale Tunesische 
erfgoed?

Door de Dar Ben Abdallah te bezoeken, die overigens momenteel 
gerenoveerd wordt en zich in de Medina van Tunis bevindt. Het 
is een voormalig verblijf met een mise en scène van het leven van 
de Tunesische bourgeoisie zoals het vroeger was. Het is een mooi 
voorbeeld om kennis te maken met de omgeving en de gebrui-
kelijke voorwerpen van een rijke familie, met het dagelijks leven 
van de vrouwen en van de kinderen. Het geeft een goede kijk op 
het verleden.

HET KOLONIALE ERFGOED
Het Europese stadsdeel bestaat nu honderd jaar en begint ook 
behoefte aan renovatie te vertonen. Zijn er in Tunis kleinoden van 
art deco of art nouveau?

Enorm veel zelfs. In Tunis vinden we honderden voorbeelden van 
gebouwen in art nouveau en art decostijl. Er bestaat zelfs een 
lokale variant op de art nouveau. Jean-Emile Resplandy was een 
Frans architect, geboren in 1866 in Perpignan, die school liep aan 
de Ecole des beaux arts te Parijs. 

In Tunis werd hij de hoofdarchitect van de overheidswerken. Hij 
heeft bij ons de art nouveau geïntroduceerd. Op korte tijd heeft 
hij een markante invloed op het stadslandschap uitgeoefend. 
Onder zijn werken vinden we de stadschouwburg van Tunis die 
als het meest representatieve art nouveau gebouw van het Afri-
kaanse continent beschouwd wordt. Ook het voormalige stads-
huis, het justitiepaleis en het ministerie van onderwijs zijn door 
hem ontworpen.



Sinds wanneer is er belangstelling voor de Europees geïnspireerde 
gebouwen?

In de jaren 80 ging er een lichtje branden en ontstond er een 
authentieke belangstelling voor deze art nouveau gebouwen. Op 
de lijst van stadsprojecten stond onder meer de afbraak van het 
Funda paleis, en van andere Europese gebouwen. 

Op dat ogenblik voelde de bevolking zich voor het eerst betrok-
ken. Er volgde een grote mobilisatie en het project werd herzien. 
Het stadstheater werd gered en vanaf dat moment begonnen we 
te spreken over een patrimonium dat deel uitmaakt van onze 
identiteit en van ons collectief geheugen en dus al onze aandacht 
verdient.

Is de overheid zich vandaag bewust van deze architecturale schat?

Het stadsbestuur is zich zeer goed bewust van dit bouwkundig 
kapitaal en is begonnen met het opleggen van regels. Zelfs indien 
er vandaag nog onvoldoende budget is om alle nodige werken 
te financieren, is er zeker wel al een bewustwording. Onlangs is 
een nieuwe vereniging in het leven geroepen om de behoudsac-
tiviteiten te versnellen. Deze vereniging wil een expertisecentrum 
vormen, maar vooral ook een actiecentrum omdat daar de prio-
riteit ligt.

We zijn er in geslaagd om gebouwen te redden en te herwaarde-
ren, maar jammer genoeg werden andere vernietigd in een quasi 
algemene onverschilligheid, zoals de elektriciteitscentrale van La 
Goulette in 2010 en het Metropool gebouw in Tunis. Subsidies 
bekomen en een striktere wetgeving: als Tunesiërs moeten we alle-
maal samen onze verantwoordelijkheid nemen. 

Welke belangrijke redding schenkt u vertrouwen voor de toekomst? 

Deze van het Majestic hotel, een art deco gebouw uit 1910. Het 
werd gerenoveerd door een privé-groep die de oorspronkelijke 
geest van het pand kon bewaren en tegelijk moderne functionele 
details wist te integreren. 

Het hotel opende opnieuw zijn deuren in 2010, honderd jaar na 
de initiële opening, voor een cliënteel dat nu van de oude decors 
met sublieme verlichting kan genieten. Voor mij is het een van de 
mooiste reddingsoperaties van een gebouw uit die periode.

Wanneer men door Tunis wandelt, heeft men de indruk dat de 
stad ook andere architecturale invloeden ondergaan heeft?

Vanaf de 18de eeuw is er een grote Italiaanse invloed op de Tune-
sische architectuur geweest. Italië bracht veel specialisten voort en 
die hebben hier talrijke gebouwen opgericht. Ze zorgden ook voor 
speciale materialen zoals marmer uit Carrara dat zeer aanwezig is 
in de Tunesische bouwwerken. 

Onze architectuur werd erg beïnvloed door Europa, maar ook 
door Turkije en Saoedi Arabië.  In feite staan we erg open voor 
andere architecturale culturen. Bovendien vermengen veel stro-
mingen zich met elkaar: in eenzelfde gebouw vinden we art deco 



terug samen met Arabische tegels en barokke krullen… Dat is een 
uiting van eclectische rijkdom.

ELDERS IN TUNESIË
Laten we even de Medina vergeten en kijken naar de verschillende 
alternatieven die het culturele toerisme in Tunesië biedt. Naar 
Griekenland gaan zonder de Akropolis te bezoeken of naar Egypte 
gaan zonder de piramides te bezichtigen, zou zonde zijn. Over 
welke site in Tunesië zou men iets gelijkaardigs kunnen zeggen?

Ah, ik ben geneigd de Moskee van Kairouan te vermelden, maar 
meer nog het Bardo museum dat een uitzonderlijke rijkdom bezit 
en niet te missen is voor wie in Tunis verblijft. U mag Tunis niet 
verlaten zonder het Bardo te bezoeken. Het werd onlangs ver-
nieuwd met talrijke verbeteringen. De organisatie is gemakkelijk te 
begrijpen, er zijn ontdekkingsroutes, de presentatie van de schat-
ten is top, net zoals de kunstwerken…Ja, men zou kunnen stellen 
dat het zonde zou zijn Tunesië te verlaten zonder een bezoek aan 
het Bardo…

Hoe zou u me kunnen overtuigen om niet op het strand te blijven 
of aan het zwembad van mijn hotel? De lectuur van een boek?

Ik zou u “L’oeil du jour” van Hélé Béji aanbevelen. Het is het 
verhaal van een periode uit haar leven waarin ze over het dage-
lijkse leven in de Medina van Tunis vertelt. De samenleving wordt 
hierin beschreven in een poëtische en satirische stijl, door middel 
van persoonlijke herinneringen en via scènes waarin ze de melan-
cholie en de onmacht van arme mensen oproept. 

Zijn er andere manieren om Tunesië te bezoeken?

Tunesië is interessant omdat het land op een zeer korte afstand 
erg verandert, en er zeer uiteenlopende centra van belangstelling 

MIJN TIP OM TE ONTDEKKEN

Als we even de grote monumenten en ge-
bouwen terzijde laten, dan zou ik sejnane aan-
bevelen. Het is een klein dorp ten noorden van 
Tunis. De vrouwen bakken er potten met teke-
ningen die dateren uit het begin der tijden, ze 
gaan bijna tot het neolithicum terug. Voor mij 
is sejnane en zijn pottenbaksters een culturele 
en een menselijke ontdekking. En geen enkele 
gids zal er u over spreken.

Jamila BINOUS
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AFsPRAAK IN DE 
DICHTsTBIJZIJNDE 

REGIONALE DIENsT VOOR 
TOERIsME 

OM ER ALLE INFORMATIE 
OVER B&B’s TE VINDEN  

zijn. Men kan van het strand overschakelen naar culturele activitei-
ten, van de bossen in het noorden naar de woestijn in het zuiden 
waar men geen mens ontmoet, alleen zand en sterren.

Hoe kan het historische en culturele Tunesië aantrekkelijk gemaakt 
worden voor de gemiddelde toerist?

Om te beginnen moeten gidsen opgeleid worden die het histo-
rische product aan de toerist kunnen uitleggen. Op dat vlak is er 
nog werk aan de winkel. Daarna moeten we communiceren om 
de toeristen te laten weten dat er in Tunesië meer is dan alleen 
maar strand. De culturele toerist oriënteert zich niet spontaan naar 
Tunesië. We moeten hem coachen en hem zeggen dat ons land 
een open boek over het verleden is. Natuurlijk zijn er specta-
culaire sites zoals El Djem of Douga, maar ook nog andere die 
zeker de moeite waard zijn. Het zijn plaatsen die totaal onbekend 
zijn voor de buitenlandse toerist, maar toch heel aantrekkelijk en 
verleidelijk.

Tussen Tunis en Bizerte ligt een bijzonder dorp, Ghar el Melh, 
met een betoverend decor, een kleine haven, een arsenaal en drie 
forten uit de 17de eeuw. Het baadt in een pallet van weelderige 
kleuren. Dit dorp ligt op het einde van een lagune met dezelfde 
naam, Ghar el Melh betekent vestiging aan de golf van Utica. Het 
vormt een ideale uitstap van een halve dag vanuit Tunis.

Als een Tunesische site op de lijst van het werelderfgoed van 
UNESCO staat, is die dan voor mij een bezoek waard?

Misschien is het niet waar voor de hele wereld, maar ik kan u 
verzekeren dat een bezoek aan de Grote Moskee van Kairouan u 
niet zal teleurstellen. Het is één van de zeven culturele sites van 
Tunesië die deel uitmaken van het werelderfgoed. Vanuit architec-
turaal oogpunt brengt het een shock teweeg. Met honderden ko-
lommen en kapitelen, door de manier waarop deze gerangschikt 
en georganiseerd werden en de perspectieven die ze weergeven, 
vindt u er een verbluffend schouwspel. Ook de locatie vlakbij de 
zee is schitterend. Ja, u moet Kairouan bezoeken.

CRT Tunis Nord - 31 Rue Hasdrubal – 1002 Tunis
Tel: +216 71 840 622 - crt.tunisnord@ontt.tourism.tn

CRT Tunis sud - Zaghouan
31, Rue Hasdrubal 4éme étage - 1002 Tunis
Tel: +216 71 890 418 - crt.tunissud@ontt.tourism.tn

CRT Bizerte - Béja
Bloc Administratif - Hôtel Bizerta Resort - Route sidi salem -
7000 Bizerte
Tel: +216 72 432 897 - crt.bizerte@ontt.tourism.tn

CRT Tabarka - Ain Drahem
Avenue des nations unies - 8110Tabarka
Tel: +216 78 673 555 - crt.tabarka@ontt.tourism.tn

CRT Nabeul
Avenue Taieb M’Hiri - 8000 - Nabeul 
Tel: (+216) 72 286 737 - crt.nabeul@ontttourism.tn

CRT Yasmine Hammamet
8050 YAsMINE Hammamet
Tel : +21672240434
crt.yasminehammamet@ontt.tourism.tn

CRT sousse
1, AVENUE HABIB BOURGUIBA – 4000 sousse
Tel: +216 73 225 158 - crt.sousse@ontt.tourism.tn

CRT Monastir
Route de l’aéroport skanes-Dhkila - 5000Monastir
Tel : +21673520205 - crt.monastir@ontt.tourism.tn

CRT Mahdia
Zone touristique- Hiboun –Mahdia BP198 - 5150 Mahdia
Tel :+216 73682220 -73682320 - crtm.ontt@email.ati.tn

CRT Kairouan
Place des martyrs - 3100 Kairouan
Tel:+216 77 231 897 - crt.kairouan@ontt.tourism.tn

CRT Gabès
159, Avenue Farhat Hached – 6000 Gabès
Tel: +216 75 275 055 - crt.gabes@ontt.tourism.tn

CRT Djerba
Boulevard de l’environnement B/P 371 - 4180 Houmt souk
Tel: +216 75 650 016 /+216 75 650 544
crt.djerba@ontt.tourism.tn

CRT Matmata (antenne)
Tel: (+216) 75 240 075

CRT Tataouine  
Tel: (+216) 75 862 556 - crt.tataouine@ontt.tourism.tn

CRT Tozeur/Gafsa
89, Avenue aboulkacem chebbi – 2200 Tozeur
Tel: +216 76 454 503 - crt.tozeur@ontt.tourism.tn

CRT Centre Ouest
BP 70 - 1250 sbeitla
Tel: +216 77 466 506 / +216 77 466 507
crt.sbeitla@ontt.tourism.tn
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Indien u geen genoegen meer neemt met een té voorspelbaar 
toerisme dat teveel gestandaardiseerd is en waarin alles een beetje 
teveel is, dan kunt u zich richten tot de Tunesische B&B’s. Deze 
kunnen u een pallet van zeer uiteenlopende emoties bieden.
In deze formule reist u van de ene inwoner naar de andere, want 
B&B’s vormen een circuit van verrijkende ontmoetingen, onve-
rwacht en miraculeus. Hierbij reist u van betoverende en char-
mante plekken naar vreemde en verrassende plaatsen. De keuze 
is onuitputtelijk.

Droomt u ervan over de zee te hangen?
Couleur Méditerranée is een gastenverblijf in Tabarka, vastgehecht 
aan een klif aan de rand van het water. Deze B&B hangt als het 
ware over de Middellandse Zee en het uitzicht over het Génois 
fort is adembenemend.
De Villa Bleue verwelkomt u in een uniek universum waar ieder 
detail een verhaal vertelt. Vanop een uitstekende rots domineert 
deze villa het landschap van Carthago en de Golf van Tunis.

Droomt u van het platteland?
In het noorden van het land is er Dar Sidi Abdallah, met gastenka-
mers in een oude boerdrij die in een groene boomgaard van drie 
hectaren ligt. Rustig en fascinerend…
Of Dar Salima, een landelijk gastenverblijf  in de bergen van Dje-
bel Errassas.

Droomt u van geschiedenis?
Bezoek dan Dar Houidi in Nefta. Dit gebouw dateert van de 17de 
eeuw. Een deel van het museum werd omgevormd in verblijfplaat-
sen…
Of wat dacht u van een terras met een panoramisch zicht over de 
stad Kairouan? Dar Hassine Allani is een historische verblijfplaats 
uit de 18de eeuw waar u bijzonder welkom bent.

Droomt u van het grote zuiden?
Kom dan naar Diar Abou Habibi in Tozeur, waar u kunt overnach-
ten in lodges in Saharastijl: de luxueuze hutten zitten hoog tussen 
de palmbomen…
Of L’Autre Désert, een ecologisch gastenverblijf in een bijzonder 
ongewone en tegelijk schitterende omgeving, dicht bij Tozeur. Het 
decor is hier eenvoudig en traditioneel. Hier kunt u zich eens 
wagen aan pottenbakken, weven of koken…
Nog meer ontheemdend is Zmela, gelegen aan de rand van de 
oostelijke Erg, in volle woestijn. Er zijn maar twee manieren om 
hier te geraken: de 4X4 en de dromedaris. Hier verblijft u in ten-
ten: origineel, comfortabel en proper. Het respect voor het milieu 
is hier absoluut. Ver van alles, maar er is zeker geen gebrek aan 
essentiële dingen.

Op initiatief van een nieuwe generatie eigenaars van de mooiste 
alternatieve verblijfplaatsen van Tunesië, werd de vereniging Edhia-
fa (edhiafa@hotmail.com) gecreëerd. Bedoeling is het land open 
te stellen voor een nieuw cliënteel dat nieuwsgierig is en de waar-
den van het land wil ontdekken.

UITZONDERLIJKE VERBLIJFPLAATSEN



In de souks van Tunis ontdekte ik veel meer dan folklore, het is 
één van de meest levendige sectoren van de Tunesische economie.
Met een bezoek aan de souks van een medina ontdek je inder-
daad veel meer dan folklore. Hier is één van de meest actieve sec-
toren van de Tunesische economie aan het werk. De ambachten 
stellen ongeveer 350.000 personen tewerk, iets minder dan 10% 
van de Tunesische beroepsbevolking. Ze is goed voor 3,8% van 
het bruto binnenlands product.

Logischerwijze zijn dit ook de oudste beroepsactiviteiten die ook 
het meest verspreid zijn over het hele land.

In de souks van Tunis ontdekte ik veel 
meer dan folklore, het is één van de 

meest levendige sectoren van de 
Tunesische economie.

D E  E C O N O M I S C H E  D I M E N S I E  VA N  D E  A M BAC H T E N

OVER TAPIJTEN GESPROKEN…ZODAT U WEET 
WAAR U UW VOETEN MOET NEERZETTEN

In de souks is het meest voorkomende tapijt dat van Kairouan. 
Het wordt zo genoemd omdat de fabricage hiervan tijdens de 
19de eeuw in deze stad in het centrum van Tunesië begon.

Het betreft een tapijt met op een raster geknoopte punten, niet 
geweven dus. De dikke wol is meestal van schapen afkomstig, 
maar er zijn ook tapijten in dromedaris- of schapenwol.



De prijs wordt voornamelijk door de textuur bepaald, namelijk 
het aantal punten per m2. Dit kan variëren tussen 12.000 en 
490.000, maar de norm is 40.000, ofwel 200 punten per 200 
punten. Indien u in een dergelijke aankoop geïnteresseerd mocht 
zijn, dan is dit waarschijnlijk het aandachtspunt. Bewijs uw pro-
ductkennis en men zal minder geneigd zijn u om het even wat te 
vertellen.

Meestal zijn de motieven geometrisch, maar er zijn er ook met 
gestileerde bloemen, symmetrische versieringen of met ruiten.

Ook keramiek behoort tot de Tunesische ambachten, vooral in 
Djerba en Nabeul. Leder in Tunis, Sfax en Kebili. Geëmailleerd 
koper, gebeiteld of gegraveerd, meubels of nog traditionele muzie-
kinstrumenten.

JUWELEN, GEMAKKELIJKER 
TE TRANSPORTEREN DAN TAPIJTEN.

Maar ik verkies nog een beetje meer te vertellen over juwelen, die 
niet alleen makkelijker te transporteren zijn dan tapijten, maar die 
soms mooie emoties kunnen teweegbrengen.

Iedere stad heeft zijn eigen specialiteit, zo wordt in Tunis vooral 
goud bewerkt. In de Medina kunt u bijvoorbeeld terecht in de 
souk El Birka, geopend 1612 en oorspronkelijk een slavenhandel 
maar nu een plaats voor de openbare verkoop van gouden en 
zilveren juwelen. Mooie zilveren sieraden vindt u in Nabeul of in 
Sfax. In Monastir, Mahdia en Sousse vindt u juwelen in massief 
goud of zilver en in Djerba massief en filigraan (draadwerk) zilver.
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JUWELEN ALS BELEGGING EN 
GELDRESERVE

Zoals in andere samenlevingen beschermden de Tunesische land-
bouwers zich tegen magere jaren door de overschotten van de 
vette jaren te converteren in zilveren en soms gouden juwelen. 
Hierbij is het smeedwerk van secundair belang, vooral het gewicht 
is belangrijk. Het zijn dikwijls rustieke en zware juwelen, met een-
voudige geometrische vormen. Men verwart ze soms onterecht 
met berberjuwelen, want ze zijn vaak geïnspireerd door de nabu-
rige culturen van de Sahara.
In Djerba, en meer bepaald Houmt Souk, zat het centrum van de 
meest getalenteerde ambachtslieden die in dit landelijke werk ge- 
specialiseerd waren. Deze juweliers vervaardigden niet alleen deze 
sieraden, eigenlijk vervulden ze ook de rol van bankier en van 
hulpkas.

JUWELEN ALS TALISMAN

De geluksbrenger is een traditie die weid verspreid is in de landen 
rond de Middellandse Zee. Typisch voor Tunesië is de productie 
van de Khomsa, de hand van Fatma, een symbool rond het cijfer 
5. Er zijn amuletten om u tegen het boze oog te beschermen. 
Voorts zijn er ook een zilveren ster of een stukje hoorn of koraal 
dat extreem gestileerd is omdat de islam figuratieve afbeeldingen 
verbiedt.

A priori houden juwelen van vrouwen 
en omgekeerd. De eerste functie zou het 
opvangen van het licht zijn om hen een 
schitterende gelaatskleur te bezorgen, hun 
kleding te verlichten en hun ziel te weers-
piegelen. Maar het Tunesische juweel heeft 
ook andere, minder evidente functies.

GEBRUIKSJUWELEN

Het beste voorbeeld is een berberspeld, een grote speld die de 
gewaden van de vrouwen bijeenhoudt. In deze spelden tonen de 
ambachtslieden hun verbeelding en hun kunst. Ze maken ook 
andere gebruiksvoorwerpen zoals gespen van (broeks)riemen en 
snuifdozen.
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GIsTEREN.

De collectie beeldhouwwerken van het Bardo is uitzonderlijk. De 
lijst van stukken is eindeloos en het is zeker niet de bedoeling 
deze hier op te sommen, maar gewoon een paar opmerkelijke 
werken te vermelden.

Zo is een hele zaal gewijd aan de portretten van Romeinse kei-
zers. De Romeinse beeldhouwers probeerden hun model niet te 
idealiseren noch te vergoddelijken maar het weer te geven zoals 
in de werkelijkheid. De buste van Lucius Verus is ongetwijfeld de 
beroemdste en de meest onvergetelijke. Hij wordt afgebeeld met 
een volle baard en haartooi, glorieus met een scherpe blik. Dit is 
één van de belangrijkste beeldhouwwerken van Romeins Afrika. 
Het beeld is uit Carrara marmer gemaakt en vertoont nog sporen 
van polychromie in de haren. 

In de zaal van sousse staat een buitensporig groot hoofd van 
Jupiter en een reuzenvoet met een sandaal. Deze twee elementen 
waren onderdeel van een standbeeld van Jupiter dat zeven meter 
hoog was en teruggevonden werd in de ruïnes van het Capitool 
van Thuburbo Majus. Het dateert van de 3de eeuw.

VANDAAG. 

Dar Chaabane. In de jaren 50 werd Dar Chaabane bekend als 
het dorp van de leraars omdat zoveel onderwijzers van hier 
afkomstig waren. Maar Dar Chaabane is vooral de hoofdstad 
van de Tunesische beeldhouwkunst. De meeste inwoners van dit 
kleine dorpje zijn steenhouwers, ze maken asbakken maar vooral 
kopieën van beroemde standbeelden die in de straten uitgestald 
staan. Als u op zoek bent naar monumentale leeuwen om uw 
ingang te versieren, dan bent u hier aan het goede adres, maar u 
moet ze dan nog wel bij u thuis krijgen…

D E  B E E L D H O U W K U N s T



In Onk Jemel trad ik 
in de voetsporen van 

Luke Skywalker, 
de decors van Star Wars 

zijn nog intact.

Het Grote Zuiden roept u



EEN KONINKRIJK WAAR GROTTEN 
PALEIZEN ZIJN

Slechts een vijftigtal kilometers scheiden Gabès van de eerste uit-
lopers van het plateau van Dahar.  Nochtans is er een enorm 
contrast tussen de zachte koelte van de golf en de extreme droog-
te van deze hoge plateaus met toppen van meer dan 700 meter. 
De landschappen zijn er onwezenlijk, de natuur in stukjes ge-
scheurd. De Berberstammen, die verjaagd werden door Arabische 
indringers, hebben hun toevlucht gezocht in deze bergen. Omdat 
ze verplicht waren er langdurig te leven, hebben de Berbers feno-
menale dorpen opgetrokken aan de rand van steile kliffen.

In het noorden, in de streek van Matmata, vinden we holbewo-
nersgrotten. In de regio van Mededine dienen eigenaardige, op 
elkaar gestapelde huizen sinds mensenheugenis als toevlucht-
soord. Dankzij een natuurlijke regeling van de temperatuur is het 
er warm in de winter en koel in de zomer. Ook vandaag nog 
verblijven er Berbers in deze traditionele woningen, en als teken 
van gastvrijheid openen ze graag de deuren van hun huizen. De 
berbercultuur vormt een wereld op zich, te ontdekken van Mat-
mata tot Tataouine en van Médedine tot Chenini.
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LUCHTWEERSPIEGELINGEN EN 
OVERAL REUZENPALMBOOMBOSSEN 

De Chott el Jerid, het grootste zoutmeer van Afrika. Deze schitte-
rend witte laagtevlakte is het land van luchtspiegelingen, waar men 
aan de horizon denkbeeldige palmboombossen meent te zien. 
Tijdens de regenachtige winters bedekt het water dit uitgestrekte 
bekken om er een echte zee te vormen. Tozeur dankt zijn rijkdom 
aan de teelt van dadelpalmen. Niet minder dan tweehonderd-
vijftigduizend palmbomen worden bewaterd door honderden 
bronnen die een irrigatienetwerk voeden. Iedere palmboom kan 
100 tot 200 kilo dadels voortbrengen, waarvan de meeste naar 
de hele wereld geëxporteerd worden. U kunt er natuurlijk ook ter 
plaatse kopen, en dan raden we u de soort aan die als de beste 
ter wereld wordt beschouwd: de Deglet en-Nour, hetgeen “vinger 
van licht” betekent.
In Nefta, op 23 km van Tozeur, bevindt zich een ander reusachtig 
palmbomenbos van meer dan 1000 hectaren. Het is een absolute 
aanrader voor iedereen die de typische Sahara-architectuur wil 
bewonderen. De huizen hebben er koepels en hun gevels zijn 
met bakstenen versierd. De woningen staan rond het groene am-
fitheater dat naar de naam “la Corbeille” luistert.  Nefta wordt als 
het centrum van het soefisme beschouwd en is na Kairouan de 
tweede heilige stad van Tunesië. Als echte woestijnpoort is Douz 
een ideaal vertrekpunt voor kamelentochten en safari’s. Hier is 
een wandeling op donderdag sterk aangeraden, want dan is het 
marktdag.  Het is de niet te missen afspraak voor alle volkeren van 
het zuiden. Van bij zonsopgang komen ze samen op het vierkan-
tige marktplein om er vee, specerijen en allerlei geneeskrachtige 
kruiden te kopen of verkopen…



GHORFA: EEN BIJZONDERE ZOLDER

De ghorfa is het basisonderdeel van het dorp. Het is een echte 
zolder om allerlei voedingswaren op te slaan: granen in het on-
derste gedeelte, olijven en kazen bovenin. De verluchting wordt 
verzekerd door twee gaten in de buiten- en binnenmuren die een 
luchtstroom creëren. Omwille van de technologische vooruitgang 
zijn ghorfa’s zeldzaam geworden. Vanwege hun historisch en toe-
ristisch belang werden talrijke ghorfa’s echter in ere hersteld. Som-
mige Ksour werden zelfs omgebouwd tot uitzonderlijke hotels.

OASES IN DE BERGEN

Ook in de bergen zijn de landschappen buitenaards. De berg-
oases zijn dikwijls verstopt in de uithoeken van de bergkloven 
waar ze koele toevluchtsoorden vormen. Het water is er zo fris 
dat men vergeet dat men in het midden van de woestijn verblijft…

Chebika is een kleine oase die tegen een berghelling aanleunt. 
Het oude dorp in aangestampte aarde is verlaten, maar via een 
pad dat langs de rivier tussen dadelbomen heen kronkelt, komt 
men bij een bron die uit een rotsspleet ontspringt. Tamerza is 
bekend voor zijn waterval die aan het einde van een smalle vallei 
in een klein meer stort. In Midès bevestigen de bewoners trots dat 
hun palmboomplantage de grootste verscheidenheid aan dadels 
oplevert. Net buiten het dorp leidt de weg naar de bergengten 
waar talrijke scènes van Fort Saganne werden opgenomen…
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TUNESIË FASCINEERT DE FILM-
PRODUCENTEN VAN HOLLYWOOD.

0ntelbare Hollywoodproducties werden in Tunesië gemaakt. The 
English Patient, Indiana Jones en de zes episodes van Star Wars 
werden alle gefilmd in het grote zuiden van Tunesië. In Onk Dje-
mel zijn de decors nog intact zodat je je er de avonturen van Luke 
Skywalker levendig herinnert. Het is dan ook een echte cultplaats 
voor de liefhebbers van de zevende kunst…



Ten noorden van Tozeur, vanaf Metlaoui, kan men terecht voor 
een opmerkelijke excursie. De Lézard Rouge (rode hagedis) is een 
oude trein in belle-époquestijl die voorheen eigendom was van 
de bey van Tunis. Deze trein volgt een pittoresk parcours doorheen 
de spectaculaire bergengten van de Oued Selja. Het is de enige  
manier om dit natuurfenomeen te bezoeken.
www.lezard-rouge.com

D E  L É Z A R D  R O U G E

64
65





De beste manier om het grote zuiden van Tunesië of de 
bergen in het noordwesten te verkennen, is er de nodige tijd 
voor te nemen.

De woestijn vertrouwt haar geheimen enkel aan wandelaars 
toe. Voor hen is het spektakel van een nacht onder de blote 
hemel, zonder enige lichtpollutie, een onvergetelijk wonder. 
Het is een unieke ervaring met een kosmische dimensie.

De nieuwe nomaden, de reizende toeristen van vandaag, 
verlangen telkens weer naar nieuwe sensaties. Hierbij is het 
essentieel goed om te kunnen gaan met de begeleiders die 
tegelijk over een grondige terreinkennis en verantwoorde-
lijkheidszin beschikken. Dat is een garantie voor het succes 
van uw Tunesische woestijndromen. 

Talloze organisaties bieden formules op maat aan voor trek-
tochten en kamelentochten. Het is een bijzondere manier 
om dit prachtige land op een veilige manier te ontdekken.
Paardenliefhebbers kunnen de Djebel Dahar in alle rust ont-
dekken. De Dahar is een lage bergketen die het zuiden van 
Tunesië in twee verdeelt.

De Djebel verwelkomde de berbers die hun toevlucht zochten 
in de uitstekende rotstoppen. Ze bouwden er hun “ksours”, 
rotsholwoningen aangepast aan het strenge klimaat.

Vandaag kunt u deze “ksours” ontdekken via originele trek-
kingprogramma’s. Deze kunnen variëren van tochten in de 
Dahar bergketen tot de weidse woestijnen van de sahara in 
combinatie met een bezoek aan berberdorpen.

Ook voor tochten te paard brengen organisaties alle ele-
menten samen om een uitzonderlijke week te beleven in de 
droomomgeving van het legendarisch gastvrije zuiden van 
Tunesië.

Wielerfans die gezwind op de pedalen willen trappen, 
kunnen hun hart ophalen in een lange ontdekkingstocht 
door de grootse landschappen van het zuiden van Tunesië. 
Ze vormen tevens het decor voor de talrijke sites die de 
voorouderlijke generaties achter gelaten hebben.

Holwoningen, ksours, grotten en andere varianten: alles 
getuigt hier van de rijke berbercultuur die nog erg aanwe-
zig is op deze plaatsen. De fiets is een gezond en sereen 
vervoersmiddel om de pittoreske dorpen te exploreren. De 
bewoners zijn er nieuwsgierig, super vriendelijk en bijzonder 
gastvrij voor toeristen. Dankbaar ook als deze laatsten de 
rust respecteren…

Ik leefde in de woestijn

«Een week lang hebben we enkel in de woestijn ge-
leefd. Na onze landing in Tozeur reden we anderhalf 
uur met de 4x4 door de Chott El Djerid. We vormden 
een groep van vijftien personen plus vijf kameeldrijvers 
en twee muilezeldrijvers: een echte karavaan. 

Het is november, een ideaal seizoen want het is niet 
te warm, zelfs als we een tagelmust (hoofddeksel dat 
door de Toeareg gedragen wordt) of – minder folklo-
ristisch – een hoed moeten dragen. De landschappen 
zijn sprookjesachtig, ook al is het nog even wachten 
op de grote zandduinen. Het is een week van totale 
ontheemding, van culturele ontdekking ook, met de 
kameeldrijvers. Natuurlijk moeten we hier niet te veel-
eisend zijn voor wat het comfort betreft, en niet ver-
geten het toiletpapier te verbranden in plaats van het 
in het zand te begraven. Denk aan de mensen die na 
u komen. 
Dit is een absolute aanrader. Een verblijf om los te 
komen van de moderne beschaving en om zich te 
herbronnen en om te mediteren.»

Alain en Sophie v.D.
November 2013
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Kom op de “green” 
om de zee te zien.

GOLF

Golfliefhebbers zullen met veel plezier 
nieuwe terreinen ontdekken en op greens 
van topkwaliteit spelen. Ze komen aan al uw 
verwachtingen tegemoet want de zeer ver-
schillende golfparcours werden door specia-
listen met een wereldreputatie ontworpen. 

Ook de infrastructuur naast het terrein is 
top, dikwijls in een adembenemend mooie 
omgeving. Zo kunt u niet alleen uw favoriete 
sport beoefenen in een idyllisch kader, maar 
ook uw vakantie doorbrengen in historisch 
interessante plaatsen.

Tunesië zal snel uw favoriete bestemming 
worden want zowel in de zomer als in de 
winter kunt u uw spel in een aangenaam kli-
maat beoefenen en verbeteren.
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Dicht bij Europa, het hele jaar door zachte tem-
peraturen en volop zon: dat zijn de troeven waar-
mee Tunesië golfspelers kan verleiden. Tien grote 
golfterreinen verwachten hen in zeer contrastrijke 
omgevingen, die de verschillende facetten van dit 
rijke en gevarieerde land illustreren.

In een bos in het noordwesten of in het zuiden 
van Tunesië, met 9 of 18 holes. Kies het terrein dat 
best bij uw criteria past.

In Tabarka ligt het golfterrein aan de rotsachtige 
kust tussen beboste heuvels en het eindigt aan 
de zee. Aan de oostkust zijn er vijf golfclubs – in 
totaal zeven parcours met 18 holes – die vers-
chillende stijlen en moeilijkheidsgraden bieden, 
telkens in prachtige mediterrane landschappen. 
De magie van het grote zuiden valt te beurt aan de 
golfspelers die kiezen voor Djerba, het tuineiland, 
of Tozeur, de oasestad.

De verschillende parcours werden ontworpen 
door internationaal gerenommeerde architecten 
om golfspelers van alle niveaus tegemoet te ko-
men. Ze beschikken over comfortabele en goed 
uitgeruste club-houses. Ze zijn ingebed in de 
grote badplaatsen en bieden een groot verblijf-
saanbod, vooraanstaande toeristische trekpleisters 
en talrijke recreatiemogelijkheden. Zo kan u een 
golfverblijf combineren met intense vakantie.



TUNIs NORD
Carthage 
www.golfcarthage.com
(216)71765700
18 holes 

Gammarth
www.theresidence.com
(216)71910101  
18 holes

HAWMAMET - NABEUL YAsMINE HAMMAMET 
Yasmine 
www.golfyasmine.com
(216)72227665  
18 holes, 9 holes

Citrus 
www.golfcitrus.com
(216)72226500  
2 x 18 holes, 9 holes

sOUssE - EL KANTAOUI   
El Kantaoui 
www.kantaouigolfcourse.com.tn
(216)73348756  
18 holes

MONAsTIR   
Flamingo Golf Course 
www.golfflamingo.com
(216)73500284  
18 holes

Palm Links 
www.golf-palmlinks.com
(216)73521910  
18 holes

TABARKA   
Tabarka 
www.tabarka.golf.com
(216)78671031  
18 holes

DJERBA   
Golf Club Djerba 
www.djerbagolf.com
(216)75745055  
3 x 9 holes

GAFsA-TOZEUR   
Tozeur (Oasis) 
www.tozeuroasisgolf.com
(216)76470831  
18 holes
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Ik heb gedoken 
in Tabarka. 

Visvangst is er 
verboden, en 
bijgevolg we-

melt het er van 
de vissen 

die de 
aanwezigheid 

van duikers 
gewoon zijn.
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Rotsbodem met veel algen, gorgonen in verschillende kleuren, 
vissen, zeebrasems, goudbrasems, beerkreeften, murenen, inktvis-
sen, roggen en vooral grote tandbaarzen.

De rots van de tandbaarzen, op 20 minuten van de haven. Deze 
rots is 50 meter lang en 10 meter breed op een diepte van 
33 meter, de top is op 7 meter. Veel kleuren: anemonen, spi-
raalkokerwormen, gorgonen, verschillende soorten en kleuren 
zee-egels, grote inktvissen en murenen. Een echt aquarium…De 
tandbaarzen variëren tussen 3 en 40 kilo’s, veel soorten komen 
de duikers tegemoet.

HET GROOTsTE AANTAL 
sCHEEPsWRAKKEN

De Tunesische kuststrook is niet alleen prachtig, door de talrijke 
militaire conflicten die hier in zee uitgevochten werden, zijn er 
ook zoveel scheepwrakken te vinden. Tunesië heeft een strate-
gische ligging tussen het westelijk en het oostelijk bekken van 
de Middellande Zee. Ook de twee wereldoorlogen hebben een 
groot aantal schepen op de Tunesische zeebodem doen zinken.
Ongeveer 200 wrakken werden langs de Tunesische kusten 
geregistreerd, en nog maar een fractie hiervan werd onderzocht. 
Naar een scheepswrak duiken is een bijzondere ervaring, het is 
alsof men zijn favoriete museum binnenstapt of als James Came-
ron het beroemdste schip van de White star Line verkent. Een 
uniek en onvergelijkbaar plezier. 

De Middellandse Zee is een kerkhof van duizenden boten en 
vliegtuigen die er tijdens de tweede wereldoorlog gezonken zijn. 

De rijkdom van de Tunesische zeebodems is nog onvoldoende 
bekend bij diepzeeduikers. Nochtans zijn hier talrijke onderwa-
tergrotten, onderzeese gangen en tunnels. Duikers kunnen hier 
enorme tandbaarzen, scholen met barracuda’s en veelkleurige 
sponzen bewonderen.

TABARKA – HET MEKKA VOOR 
DIEPZEEDUIKEN IN TUNEsIË.

Tabarka is de absolute top voor het duiken in Tunesië. Een geva-
rieerd aanbod van sites waarin elke duiker een plaats op zijn 
niveau kan vinden, visverbod op sommige sites en dus een geva-
rieerde fauna die gewend is aan de aanwezigheid van duikers, en 
een professionele omkadering met gediplomeerde leraars. Niet 
alleen in Tabarka kan men watersport beoefenen. Overal langs 
de kust vindt u clubs die tochten op zee organiseren, zowel voor 
beginners als voor experts.

EEN PAAR BEROEMDE EN 
OPMERKELIJKE DUIKsITEs

De duivengrot, op 15 minuten van de haven. Kleurrijke site met 
veel kleine vissen, rotsbodem op 3 tot 12 meter voor initiaties, 
opleiding en heraanpassing. De tandbaars verstopt zich in grot-
ten.

De tunnels, op 20 minuten van de haven. Het is een grote site 
met een twintigtal tunnels met vrije doorgang. sommige zijn 30 
meter lang en 3 meter breed en dus donker of volledig duister. 



Vandaag zijn de Tunesische kusten een ideale omgeving om film 
te maken, om alle mogelijke scenario’s te schrijven en herschrij-
ven. Die van Tunesië zelf, evenals de andere. De bekendste en 
meest toegankelijke wrakken, op een diepte tussen 14 en 20 
meter, zijn die van Bouchifa en Takrouna. Hier werd een Engelse 
destroyer tijdens de tweede wereldoorlog getorpedeerd. Men 
vindt er aanvalstanks, kanonnen, munitiekisten,… 
Nieuwe soorten vissen komen de duikers hier gezelschap 
houden. Door de klimaatopwarming zijn ze vanuit de Rode Zee 
hiernaartoe gekomen. Kleurrijke papegaaivissen, grote scholen 
barracuda’s en kogelvissen zijn de nieuwe verrassingen.

CENTRA VOOR DIEPZEEDUIKEN

TABARKA 
Centre de loisirs de Tabarka 
www.loisirsdetabarka.com
(00216)71792815 

Méhari diving center 
www.meharidivingcenter.com
(00216)78673136 

Centre El Mansour 
www.valtur.it
(00216)78670000 

Club Municipal de Tabarka
(00216)78671478 

Etoile de mer diving center 
www.diving.emotion.com
(00216)78673532
 
BIZERTE
Bizerte Plongée 
www.tunisieplongee.com
(00216)72420411 

Club de plongée Venus
(00216)72227211 

HAMMAMET
Club Yasmine Hammamet 
www.tunisieplongee.com
(00216)72420411 

Club Odysea Hammamet 
www.odyseadiving.com
(00216)72280588 

Aquamarin 
www.diving-tunisia.com
(00216)22301024 

EL KANTAOUI 
Centre de plongée d’El Kantaoui 
(00216)73347668 

HERGLA 
sport Loisirs du sahel
(00216)73251387 

MONAsTIR
Monastir plongée Loisirs
(00216)73462509 

Alyssa Diving Center
 www.monastir-plongee.com
(00216)73521200 

Cl. des animations Aquatiques de Monastir 
www.diving-monastir.com
(00216)73212510 

MAHDIA 
Cap Afrique Mahdia
(00216)22697252 

sUB WAY Mahdia
(00216)98556542 

DJERBA
Djerba sUB 
www.djerbasub.com
(00216)75732442 

Merry Land
(00216)75733079 

Club la sirène de plongée Djerba 
www.sirene-plongee.com
(00216)75652118 

Centre de plongée « Archimède » 
www.archimede-tunisie.com
(00216)97200137 

Centre de plongée Blue Dolphin
(00216)75758210



De pleziervaart blijft in Tunesië nog steeds groeien. 
Ieder seizoen gaan talloze buitenlandse zeilschepen 
aan de Tunesische kust voor anker. In de modern 
uitgeruste jachthavens is er een groot aanbod van 
ligplaatsen.

JACHTHAVENS

TABARKA 
Port de plaisance de Tabarka
(00216)78670599

BIZERTE 
Port de plaisance de Bizerte
www.portplaisance.bizertel.com
(00216)78670599

SIDI BOU SAID  
Port de plaisance de Sidi Bou Saïd
(00216)71741645

MONASTIR  
Marina Cap Monastir
www.marinamonastir.com
(00216)73462305

EL KANTAOUI  
Port de plaisance El Kantaoui
www.portelkantaoui.com.tn
(00216)73348600

YASMINE HAMMAMET  
Port de plaisance Yasmine Hammamet 
www.portyasmine.com.tn
(00216)72241111

DJERBA
Marina Djerba
(00216)75652780/211

Ik zocht een ideale 
plaats om het anker 

uit te werpen. 

Ik vond El Kantaoui, 
een haven om te 

overwinteren. 

24u/24 bewaakt.
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Soorten die vroeger verdwenen waren zoals de addax, de moeflon, 
de oryx en de struisvogel, werden opnieuw geïntroduceerd.

Feija ligt dicht bij de Algerijnse grens. Dit park beslaat 2.600 hec-
taren eikenbos. Men vindt er atlasherten, everzwijnen en jakhalzen. 
Ook andere soorten zullen opnieuw geïntroduceerd worden.

Zaghouan ten zuiden van Tunis. In dit nieuwe park van 2.000 
hectaren kan men een zeldzame soort spotten: de koningsarend.
Zembra in de zee ter hoogte van de Golf van Tunis, is een natuur-
park op een eiland. Het is uniek voor de Middellandse Zee en 
men vindt er inheemse flora en fauna.

Op initiatief van de overheid en van de Wereldbank werd in 2002 
een project gelanceerd om het beheer van de nationale parken te 
verbeteren en om ze open te stellen voor het ecotoerisme.

Vogels observeren

Het meer van Ichkeul is een echt paradijs voor watervogels. Hier 
kunt u duikende ijsvogels bewonderen, terwijl kleine zwartkoppen, 
vinken en waterrallen zich liever in de vegetatie verstoppen. De 
oevers van het meer zitten overvol met steltlopers en snippen in 
alle formaten. Kwikstaarten paraderen in de omgeving; witte en 
blauwe reigers stappen met een hooghartige pas…

In Tunesië werden meer dan 200 soorten trekvogels geobser- 
veerd: ooievaars, valken, arenden, duiven, bijeneters met glim-
mende kleuren, steltvogels en watervogels.

Het aantal inheemse vogels is beperkt, maar het aantal trekvogels 
die tijdens het seizoen naar Tunesië komen, is indrukwekkend.

De teloorgang van het Tunesische milieu begon al in het 
Romeinse tijdperk. Voor deze periode bedekten bossen 30% van 
het grondgebied. Nadien verwoestte de expansie van de land-
bouw deze bossen grotendeels. Vandaag blijft zo’n 2% over en zijn 
heel wat ecosystemen en de daarbij horende diersoorten op de 
hoogvlaktes verdwenen. De Romeinen waren bezeten van plezier 
waarvoor men niet kan uitkomen, zoals het doden van dieren, 
de buik ervan opensnijden of het overhalen van hun keel. In de 
Tunesische bossen kwamen ze ook wilde beesten halen voor het 
Colosseum van Rome.

De Europeanen waren niet beter, onverschrokken jagers en andere 
vandalen moordden sommige soorten helemaal uit, tot ze bijna 
volledig uitgestorven waren.

Vandaag heeft de overheid negen nieuwe nationale parken opge-
zet en zijn andere gepland. Ieder park staat voor de bescherming 
van een bedreigd ecosysteem. Het nationale park van Ichkeul is 
toegankelijk voor bezoekers. Het bevindt zich op 30 km ten zuid-
westen van Bizerte en omvat het meer van Ichkeul. 

De andere parken zijn minder toegankelijk of bevinden zich in 
militaire zones, maar de volgende wetenswaardigheden zijn zeker 
interessant:
Bou Hedma beschermt de laatste 16.000 hectaren van een oud 
acaciawoud dat zich vroeger over het hele grondgebied uitstrekte. 

Aan het 
Ichkeul meer 

kruiste ik 
blauwe en 

witte 
reigers met 
trotse pas.



ijsvogel
Kleine zwartkop

Kwikstaart

Waterral

Roze flamingo 
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DE TUNEsIsCHE 
GAsTRONOMIE

De Tunesiërs hebben een verfijnde en vin-
dingrijke keuken gecreëerd, smaakvol en 
om op ieder ogenblijk van de dag van te 
genieten…Probeer gerust de kleine popu-
laire restaurants met een eenvoudige voor-
gevel. stap er binnen en u zal er de echte 
traditionele keuken ontdekken. Uiteraard 
is er couscous, met kip, met lamsvlees of 
met vis in de badplaatsen. De chakchouka 
is een soort ratatouille die men met een 
gepocheerd ei opdient. Chorba, een dikke 
soep, saffoud (brochette), kefta (balletje van 
gekruid lamsvlees), mechouia salade met 
geplette tomaten, blokjes paprika en ui, 
allerlei vissoorten en vers fruit. Een echte 
smulpartij.

De grootste Tunesische specialiteit is de 
brick, een fijne pannenkoek gevuld met ei 
of tonijn bestrooid met koriander of nog 
met aardappelen, in een driehoek geplooid 
en vervolgens gefrituurd in kokende olie. 
Nog een paar druppels citroen en u kunt 
smullen. De zoetekauwen onder u kunnen 
hun hartje ophalen met de gebakjes op 
basis van honing, suikerstroop, amandelen, 
dadels of nootjes. 

De lokale sinaasappels zijn zeer sappig, 
zoals de bergamot, een zeer verfrissende 
citrusvrucht. ’s Zomers zijn er water- en 
andere meloenen, en zeer verfrissende en 
smakelijke limonades en orgeat siroop. 

IK DEGUsTEERDE MEZZA MET ZIJN GEVARIEERD 

sMAKENPALLET, BRICK MET GEPOCHEERD EI, 

EN HEERLIJK GEUREND LAM… 

ER BLEEF NIETs IN MIJN BORD.



En natuurlijk is er de koningin van de dadels, de deglet nour, 
afkomstig uit de palmboomplantages van het zuiden van Tunesië.

HET MEDITERRANE DIEET 
OF EVENWICHT IN HET BORD.

Het mediterrane dieet bevat weinig rood vlees, en weinig eieren 
waarvan de consumptie beperkt is tot twee of drie per week. Men 
geeft de voorkeur aan vis, rijk aan fosfor, of gevogelte. 

Het gerecht is vooral gericht op de aanvoer van koolhydraten, 
voornamelijk bekomen door graanproducten – meer bepaald 
tarwe, gerst en boekweit. Deze graanproducten worden verrijkt 
met kruiden die de veroudering tegengaan: look, uien en spece-
rijen. Het geheel wordt met olijfolie bereid, bekend omwille van 
haar medicinale eigenschappen.

Hier moeten we nog het geregeld gebruik van verse groenten en 
vitaminerijke vruchten aan toevoegen, en sommige melkproduc-
ten zoals magere kazen en natuuryoghurt die energie en levens- 
vreugde schenken.

HET ONTBIJT
Aan de ontbijttafel vindt u melk, koffie, eieren, assida (een dessert op basis van bloem of griesmeel, olijfolie en dadels), beignets, sohlob (sorgho, suiker, kaneel en gember)…

In de streek van de sahel zal men u olijfolie en ho-ning aanbieden om er uw brood in te dompelen

HARIssA 

U kent ongetwijfeld de puree van rode pepers, 

die in de zon gedroogd worden en vervolgens 

fijngemalen worden, samen met kruiden zoals 

komijn. Er bestaan regionale varianten van 

naargelang het type piment, de smaak en de 

bereiding.

Harissa wordt doorgaans gebruikt om gerech-

ten te kruiden, zoals couscous of lablabi (soep 

van kikkererwten en een populair gerecht) en 

om tussendoortjes te bereiden. In Tunesië is 

harissa een instituut, een hoofdelement van 

de lokale keuken, vooral in Djerba, in de Tune-

sische sahel en in Cap Bon. Wat u allicht min-

der bekend is, betreft de Tunesische variant van 

harissa die met amandelen bereid is en die als 

nagerecht wordt gedegusteerd.

BsIssA

Ook bsissa wordt als ontbijt gegeten, om uw 
honger voor de hele dag te stillen. Het wordt 
gemaakt op basis van tarwe- of gerstmeel en 
gekruid met marjolein, koriander, anijs en ven-
kel. Dit gerecht kan vloeibaar zijn (gemengd met 
melk of water) of vast (gemengd met olijfolie).

Bsissa is meer dan een simpele maaltijd, ieder 
jaar wordt in de stad Lam ta, dicht bij Monastir,  
een festival gehouden ter ere van dit traditio-
nele gerecht.
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ROZENWATER
Ook de Franse parfumeurs komen rozenwater in Tunesië halen, maar vergeet even de parfums en de zepen en denk aan een zacht aroma, sub-tiel en een beetje zoetig om te gebruiken met een aardbij, een meloen of een appel.

En u zal zeker ook de baklava niet vergeten, confituur of ijs met rozenblaadjes.



We kunnen de toeristische fijnproevers alleen maar aanraden 
om hun vooroordelen aan de kant te laten en op restaurant een 
goede fles Tunesische wijn te bestellen. Dat zal een aangename 
verrassing zijn. Hierbij moeten we vermelden dat de wijncultuur 
in Tunesië zeer oud is want ze werd door de Feniciërs geïntro-
duceerd in de 9de eeuw voor onze tijdrekening! 

Deze voorouderlijke know-how werd van generatie op generatie 
overgeleverd en het is dus niet verwonderlijk dat de Tunesische 
wijnen door experts uit de hele wereld erkend worden.

Vandaag telt Tunesië vijf regio’s met wijngaarden met wettelijk 
bepaalde kwaliteitscriteria: Nabeul, Bizerte, Tunis, Beja en Jen-
douba. Er zijn zeven “appellations d’origine contrôlées”.

De AOC Grand Cru Mornag en Mornag produceren rode vle-
zige wijnen die perfect passen bij een mooi stuk vlees of wild.

UAOC Côteaux uit Terbourba produceert ook een uitstekende 
rode wijn met nog meer finesse.

De AOC sidi salem produceert rode of rosé wijnen die geweldig 
goed bij vlees of wild passen. Talrijke buitenlandse investeerders 
zijn geïnteresseerd in het potentieel van deze streek.

De AOC Kelibia wordt gemaakt op basis van de Algerijnse mus-
kaatdruif die zeer smakelijk en aromatisch is. Droog en fruitig, 
perfect bij gegrilde vis en zeevruchten.

De AOC Thibar ligt in het noordwesten van Tunesië en is beslist 
één van de oudste Tunesische wijngaarden. Brengt zeer karakter-
volle wijnen voort.

De AOC Côteaux uit Utica illustreert de meerwaarde die men 
bekomt door internationale druiven (Merlot, Cabernet-sauvi-
gnon, Carignan) te mengen met lokale soorten.

K WA L I T E I T s W I J N E N  E R K E N D 

D O O R  D E  G R O OT sT E  O E N O LO G E N
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D E  V E R R A s s I N G  V A N  D E  C H E F

GEVULDE CALAMAREs
Door chef-kok Rafik Tlatli 

Ingrediënten voor 4 personen
4   calamaristubes
2   uien    
300 gram spinazie 
1/2 bot platte peterselie   
1/2 bot dille    
50 gram rijst 
4 blaadjes gedroogde munt 
1 k.l. kurkumapoeder  
1 k.l. paprikapoeder    
Zout
Peper 

Voor de saus:
10 cl Olijfolie 
2 soeplepels geconcentreerde tomatenpuree
3 teentjes look 
1 blaadje laurier

• Laat de rijst half koken.

• Hak de uien, de look, de peterselie en de dille fijn. Breng 
al deze ingrediënten samen in een diep bord.

• Voeg de rijst toe, de versneden spinazie en een streep 
olijfolie, de gedroogde munt en kruid af met zout, peper, 
kurkuma en paprika. Meng deze vulling goed. 

• Open de calamaristubes, vul ze met het vulsel en sluit 
het uiteinde met een tandenstoker.

• Zet de gevulde calamares in een diep bord.

• Verdun de tomatenpuree in een glas water en voeg look, 
het laurierblad en olie toe; giet het geheel over de cala-
mares zodat die met het vocht bedekt zijn. Laat de cala-
mares gedurende 20 tot 25 minuten op een zacht vuur 
garen.

• Dien op samen met rijst en tomatensaus.
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