BINNENKIJKEN IN… TUNESIË
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TEKST EN FOTO’S: THESSA LAGEMAN IN TUNIS

Het gezin Adhoum op hun
fraaie binnenplaats in de
oude medina van Tunis

‘Het is geweldig
om in de oude
stad te wonen’
Sélim Adhoum ontmoette Isabelle
tijdens zijn studie in Parijs en haalde
haar over om mee naar Tunis te gaan.
Ze zijn wát trots op hun huis in het
oude centrum, waarvan ze een deel
als bed and breakfast verhuren

H

et huis van de familie Adhoum in de Rue Ben
Nejma in de hoofdstad Tunis is niet zo gemakkelijk
te vinden. Via smalle, kronkelige straatjes langs
kleurrijke winkeltjes, oude moskeeën en paleizen,
onder stenen poorten door en langs huizen met
turquoise deuren, muren begroeid met felroze en paarse
bougainvillea en witte jasmijn kom je uiteindelijk bij de dikke,
houten, gele deur. Van de buitenkant ziet het huis er onopvallend
uit. Er is maar een klein raam boven, met tralies tegen inbrekers,
zoals gebruikelijk in Tunis.
Op de centrale binnenplaats zitten Maya (5) en Kamilia (3) aan
een tafeltje naast de citroenboom met klei te spelen. Het is nog
vroeg in de ochtend, maar toch al warm. Hier brengt het gezin de
meeste tijd door – de Tunesische zomers zijn lang en het regent
niet vaak. Rond de binnenplaats liggen de woon- en eetkamer,
een speelkamer voor de meisjes, de keuken en wc. Via de stenen
witte trap kom je bij de slaapkamers, de badkamer en de bed and
breakfast.
‘De medina is geweldig,’ zegt Isabelle (39). ‘Ik zou nergens anders willen wonen.’ Sélim (40) komt naast haar zitten op de bank
en zegt: ‘Die oude stenen... het heeft gewoon karakter.’ Het oude
centrum van Tunis is in 698 gesticht en staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Hun huis stamt uit de achttiende eeuw.
Sélim wijst op de stenen omlijsting van de deuren en ramen uit
de Ottomaanse tijd met liggende halve manen en bloemmotieven
erin gegraveerd. In de kamers rond de binnenplaats zaten vroeger werkplaatsen van schoenmakers.
Ze konden het huis voor een lage prijs kopen omdat er zoveel aan
moest gebeuren, vertelt Sélim. ‘Het zag er rampzalig uit, maar
omdat ik architect ben, wist ik dat het mogelijk is om er wat van
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THUIS BIJ DE
FAMILIE ADHOUM
IN TUNIS
> 
HUISHOUDEN: 4 personen
> 
VIERKANTE METERS: 300
> 
SLAAPKAMERS: 3 (en 2 in de B&B)
> 
KOOP: 35.000 euro (2008)
> 
MEEST KOSTBAAR: dit en een ander huis
in de medina, Citroën C4, schilderij van
een Tunesische schilder Hamadi Ben Saad

CHECKLIST:
STROMEND WATER
ELEKTRICITEIT
VASTE TELEFOONLIJN

Boven: Een smaakvolle mix van
antiek en modern
Midden: In de medina is alles op
loopafstand
Onder: Nu is het er prachtig, maar
voor de verbouwing zag het huis er
rampzalig uit

INTERNET
EIGENDOM
TUIN
DAKTERRAS
BINNENPLAATS

te maken.’ Hij pakt er een boek bij over het erfgoed van de medina. Hun huis staat er ook in met foto’s van 2008, net voor de
renovatie en van 2010, toen de renovatie klaar was.
De meubels – een smaakvolle mix van antiek en modern design –
hebben ze in de afgelopen zes jaar bij elkaar verzameld. Winkels
als IKEA heb je in Tunesië niet. ‘De keukentafel hebben we op
maat laten maken op basis van onze eigen ideeën,’ zegt Isabelle.
‘En deze kast is gemaakt door een Tunesische designer.’ In tegenstelling tot de meeste huizen in de medina zitten er hier geen
tegeltjes met kleurrijke motieven op de muren. Met witte muren
heb je meer mogelijkheden om je interieur te veranderen en komen schilderijen beter uit, vindt Sélim.
‘Vlak nadat we hierin zijn getrokken, brak de revolutie uit,’ vertelt Isabelle. De brede avenue waar de demonstraties plaatshadden, is vlakbij. ‘Handig,’ zegt Sélim, ‘want we deden natuurlijk
mee.’ Anders dan veel Tunesiërs zijn ze blij dat dictator Zine El
Abidine Ben Ali is vertrokken en optimistisch over de toekomst
van het land. ‘We zitten nu in een moeilijke periode, vooral omdat de economie er slecht voorstaat. Het heeft tijd nodig.’
Isabelle vindt het leven hier niet zoveel anders dan in Frankrijk.
‘Het is ook een mediterraan land.’ De medina is net een dorp, legt
ze uit. ‘Iedereen kent elkaar. Alles is op loopafstand en je kunt
er alles kopen. Voor de kinderen is het één grote speelplaats.’ De
straten zijn zo smal dat er geen auto’s kunnen rijden.

Ramadan

Wat ook goed bevalt, is dat er zo veel verschillende mensen wonen – middenklasse, arm en rijk, veel intellectuelen en artiesten.
Minder enthousiast zijn ze over het feit dat het hier elk jaar tijdens de ramadan ’s nachts een maand lang feest is met harde
muziek, waardoor er van slapen weinig komt. Mensen uit de hele
stad komen dan op terrasjes zitten voor de muntthee met pijnboompitten en andere Tunesische lekkernijen.
Een ander nadeel is dat er niet echt goede scholen in de buurt
zijn, vertelt Isabelle. Ze zou willen dat er op de school van haar
dochters ook eens wordt gespeeld en dat de kinderen niet alleen maar moeten leren. Ze vindt het ook jammer dat ze er alleen
Frans spreken. ‘Het wordt tijd dat ze Tunesisch Arabisch leren.’
Sélim: ‘Ja, ik zou ook meer Tunesisch met ze moeten praten.’
Sélim heeft zijn eigen architectenbureau en Isabelle houdt zich
bezig met de bed and breakfast. ‘We houden ervan om mensen
van over de hele wereld te ontmoeten,’ vertelt ze. ‘Het is een manier van reizen zonder weg te gaan.’ Ze hebben gasten uit onder
meer Nederland, Frankrijk, Amerika, Australië en China ontvangen en tot nu toe alleen maar goede ervaringen gehad.
‘De aanslagen van afgelopen jaar hebben natuurlijk een grote
invloed gehad op de boekingen,’ vertellen ze. Er kwamen 59
buitenlandse toeristen om bij de aanslag op het Bardomuseum
in Tunis en op het strand bij Sousse. Ze kregen veel afzeggingen
en weinig nieuwe boekingen. Het stel heeft nog een huis in de
medina, waarvan de renovatie volgende maand klaar moet zijn.
Plan was om daar ook een guesthouse van te maken, maar voorlopig willen ze het vooral verhuren voor evenementen, exposities
en verlovingsfeesten, tot de toeristen terugkomen.
←

@ThessaLageman
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