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Op de menukaart staan alleen geplette cavia en levende vis

Videoverslag
■ Zomerse tapawedstrijd
in Cádiz
volkskrantreizen.nl/video

De smaken van land en zee komen hier samen
Prettig nonchalant
Spanje Cádiz
Ver van de
drukte in
Granada en
Sevilla gaan
de inwoners
van Cádiz hun
eigen gang.
Eric van den
Berg begint
er zijn dag op
het Plein van
de Bloemen.

■ Vliegen
Een zegen voor Cádiz, de ligging zo uit de route, maar
de reis ernaartoe is dus enigszins gecompliceerd. Het
dichtstbijzijnde vliegveld is Jerez de la Frontera, re-
tourtje Iberia vanaf 315 euro (inclusief). Dan de bus ne-
men, die maar één keer per uur gaat. Ruim een uur on-
derweg, 2,85 euro. Taxi: 56 euro. Andere mogelijkheid
is vliegen op Sevilla, Iberia met overstap vanaf 60 euro,
Transavia rechtstreeks 230 euro. Bus of trein vanuit de
stad.Of neem de stad gewoon op in een Andalusië-tour.

■ Lopen
In de oude stad is alles beloopbaar, maar vergis je niet:
niet alles is om de hoek. Veel alternatieven zijn er ove-
rigens niet. Wel als je naar de nieuwe stad, de Puerta
Tierra, wilt. Bussen 1, 2 en 7 pendelen over de boule-
vards, voor 0,90 euro. Een taxi kost rond de 6 euro.

■ Zien
Typisch aan het oude Cádiz zijn de uitkijktorens die met
name in de 18de eeuw overal op huizen zijn gebouwd.
De scheepseigenaren wilden vanuit hun huis kunnen
zien of de vracht uit Zuid-Amerika er al aan kwam. Ooit
waren er 160 torens, nu zijn er nog 126 over. De hoog-
ste, op 45 meter boven zeeniveau, is de Torre Tavira
(Calle Marqués del Real Tesoro 10), en die is open voor
publiek (entree 4 euro). Geweldig
uitzicht over de hele stad, en over
alle torens (w w w. t o r r e t a v i ra . c o m ) .

Attractie nummer 1 van Cádiz is
de kathedraal. Afgebrand in 1596,
maar in de 18de en 19de eeuw her-
bouwd. In de crypte ligt componist
Manuel de Falla (1870-1946), de be-
roemdste zoon van Cádiz, begra-
ven.

Achter de kathedraal staat het
Casa del Obispo, het ‘huis van de
aartsbisschop’. Museum dat laag
voor laag alle beschavingen en bewoners laat zien die
door de eeuwen heen zijn langsgekomen in Cádiz. Uit-
leg is behoorlijk chaotisch, maar het gaat om het idee.
Ook langsgaan bij het Museo de Cádiz, aan Plaza de
Mina. Beneden archeologie, boven kunst, met onder
meer werken van Zurbarán en Murillo. Gratis.

■ Eten
Is Andalusië sowieso een fijne bestemming voor lekker
eten, Cádiz heeft nog iets extra’s: de Atlantische Oce-
aan. Probeer de gefrituurde vis of de garnalenome-
letjes. De stad herbergt een beroemd visrestaurant:
El Faro, op Calle San Félix 15. Stijfjes. Ga gewoon wat
eten aan de aanpalende bar (www.elfarodecadiz.com).
Dit één keer doen, en dan zo veel mogelijk tapas probe-
ren; Cádiz is er trots op. Geen bakjes met aardappel-
prut of slappe gehaktballetjes, hier wordt er écht iets
van gemaakt. In de zomermaanden is er zelfs een wed-
strijd onder de bars en bodega’s: de Ruta del Tapeo.
Ga naar ‘t a p a s t ra a t ’ Calle Zorilla (bij Plaza de Mina),
voor onder meer Cumbres Mayores, een van de win-
naars van vorig jaar. Nog een winnaar: Piccola op Calle
San José 4. Ook La Sazón proberen, Plaza de la Cande-
laria 12, echt zo’n lokale bar. Moderner en erg vinding-
rijk, in rood en blauw, is La Gorda, Calle General Luque
1. Straat vol restaurants: Virgen de la Palma.

■ Drinken
Uitgaan in Cádiz doe je laat! Restaurants beginnen de
avondshift niet voor 20.30 uur, sommige bars gaan pas
open rond middernacht. In de zomer moet je in de
nieuwe stad zijn bij de chiringuitos, de houten strand-
tenten op Playa de la Victoria, en in de bars op en rond
de Paseo Marítimo. In de winter begint de avond op
Plaza de Mina en Plaza de San Francisco. Daarna naar
dé uitgaansstraat, de Calle General Muñoz Arenillas
in de nieuwe stad. Het jonge publiek gaat naar Punto
San Felipe, bij de haven in de oude stad. Verder ont-
houden, in oude stad: Taberna Manteca, Calle Corra-
lón de los Carros 66 (gewoon gaan zitten en dan komt
alles goed). Pay-Pay (theatercafé op Calle Silencio 1).

■ Feesten
Straten en pleinen overvol, bijna niemand komt aan
slapen toe: het Carnaval de Cádiz. De stad is dan écht
te klein. Het carnaval, een van de beroemdste ter we-
reld, staat bekend om de satire die in de parades en
optredens doorklinkt. Volgend jaar van 31 januari tot en
met 10 februari. Voor wie daar dan wil slapen: nu al een
hotel gaan zoeken.

■ Slapen
Het aanbod van hotels in de oude stad is beperkt. Zoek
voor pension en appartement vooral rond Plaza San
Juan de Dios. Aan te raden is Hotel Argantonio, op
Calle Argantonio 3. Enthousiast personeel. Tweeper-
soonskamer voor 75 tot 105 euro. Mijd de kamers aan
de luchtschacht binnenin (www.hotelargantonio.com).

■ Betalen
Cádiz is betrekkelijk goedkoop. Een espresso zit net
onder de euro, een biertje of glas wijn rond 1,30 euro.

Reageer, vul aan: volkskrantreizen.nl/cadiz

1. Plaza de San Francisco - Compact,
intiem bijna. Gewoon gaan zitten op
een terras en kijken wat er gebeurt.
Redelijke kans dat er een huwelijk is in
de kerk. ’s Avonds wordt het erg druk.
Ongelooflijke kakofonie.

2. Plaza Topete (Plaza de las Flores)
- Heerlijk om de dag te beginnen. Kof-
fie bij La Marinera, net naast de Mer-
cado Central en het postkantoor. Bloe-
menkramen gaan open, de Centrale
Markt komt tot leven.

3. Plaza de Mina - Groot, groen.
Meeste terrassen openen pas later op
de dag. Hierheen voor Italiaans ijs van
Pazza Mina (op nummer 15), het Mu-
seo de Cádiz, en het geboortehuis van
de componist Manuel de Falla (num-
mer 3, nu winkel van Fotografie Duke,
voor al uw bruidsreportages).

4. Plaza de la Catedral - Het meest
toeristische plein. Ruim, open, het kan
hier erg warm worden. Uiteraard met
de kathedraal prominent aanwezig.
Zelfs hier is de bediening op de terras-
sen vriendelijk. Maak ook eens een
rondje links van de kathedraal. Mooie
s t ra a t j e s.

5. Plaza de España - Meer park dan
plein, maar juist daarom. Geen terras-
jes of iets dergelijks, maar gras, bo-
men, schaduw. En een monument
voor de eerste Spaanse Grondwet, die
in 1812 in Cádiz is opgesteld. Op 19
maart van dat jaar begon op dit plein
een processie, tevens protesttocht te-
gen de Franse overheersing. Een wan-
deltocht, aangegeven met bordjes,
volgt de route van toen.

Op de meeste pleinen in de oude
stad is gratis draadloos internet
(wifi) beschikbaar. Grote borden ge-
ven dit aan. Het is een experiment
van de gemeente.

C
aesar heeft er geslapen,
Columbus begon er zijn
tweede reis, Bonaparte
werd er uitgelachen,
Franco kwam er liever

niet, en 007 dronk er een mojito.
Dat is nog eens een rijtje. Kan
slechter. Voor de oudste stad van
West-Europa, al door de Feniciërs
gesticht – ook dát nog.

Reden tot borstklopperij, zou je
zomaar kunnen denken. Maar nee,
Cádiz is de stad die glimlacht,
noemt zichzelf dan ook La ciudad
que sonríe. De inwoners zijn tevre-
den, gewoon omdat elke dag een
nieuwe dag is. Zijn trots, maar ha-
len tegelijkertijd toch ook hun
schouders op, zo van: ach, niets
aan de hand, zo is het nu eenmaal,
zo zijn wij. Dat is typisch Cádiz, zeg-
gen ze, typisch Caí.

De receptioniste van hotel Las
Cortes kan het nauwelijks ver-
woorden: ‘Caí? Zo zijn wij. Caí.’ Bar -
keeper Tino (junior) van Casa Tino
schudt wat met zijn schouders en
roept uit: ‘Caí! Viva Caí!’ De dame
van de toeristenkiosk heeft een
antwoord: ‘Ach, ik denk dat we ge-
lukkig zijn.’

En prettig nonchalant. De bar-
man van Taverne Manteca, een be-
roemd etablissement behangen
met posters en foto’s van stieren-
vechters, gooit wat schapenkaas
op een papiertje op de bar. Lacht
mild om de buurman die in de
deuropening staat te zingen. Die
buigt voor het applaus. De volks-
wijk La Viña ligt voor even aan zijn
voeten.

Cádiz is die andere stad van An-
dalusië, op een smal schiereiland-
je ten westen van Gibraltar. Ver ge-

noeg van de Mezquita-kathedraal
in Córdoba, het Alcázar-paleis in
Sevilla, en het Alhambra, het be-
roemde fort in Granada, om het
massatoerisme aan de andere kant
van de baai te houden. En toch
kennen miljoenen mensen over de
hele wereld Cádiz zonder dat ze
het weten: James Bond en Jinx
Johnson lopen in déze stad rond in
Die Another Day uit 2002. Maar de
stad heet dan Havana.

Waar Halle Berry in haar oranje
bikini het strand op kwam lopen,
was in werkelijkheid dus niet Ha-

vana, maar Cádiz, om precies te
zijn het strand La Caleta. Ongeveer
waar de Feniciërs drie millennia
geleden landden en ‘Gadir’ sticht -
ten. Op de plek waar nu elke dag
oude vrouwen onder parasols in
een kring gaan zitten en om geld
bingoën.

Cádiz (met het accent op de eer-
ste lettergreep) is van de Gadita-
nos gebleven. Misschien omdat de
stad zelf geen vliegveld heeft, mis-
schien omdat de topattracties
ogenschijnlijk beperkt blijven tot
de kathedraal met zijn gouden
koepel, de ruïnes van een Romeins
theater, en de Torre Tavira, een van

de vele uitkijktorens die herinne-
ren aan de gouden tijden, in de
18de en 19de eeuw, toen Cádiz dé
uitvalsbasis was van Spanje voor
handelsmissies naar de Amerika’s.

Misschien omdat de grootste at-
tractie in Cádiz het leven zelf is.
Van de Gaditanos. Vooral in de
oude stad op het puntje van het
schiereiland, de casco antiguo, met
de smalle straten, en de pleinen en
pleintjes waarop iedereen ieder-
een ontmoet. Alsof het niet uit-
maakt dat jíj, de toerist, er ook
bent.

Op Plaza de San Francisco spelen
kinderen, houden vrouwen halt
met hun boodschappentas en
zoekt een dronkeman aanspraak
(en vindt die). Ook bij de gasten
van het huwelijk, die voor de kerk
het gelukkige koppel staan uit te
zwaaien. Op Plaza Topete, het Plein
van de Bloemen, begint de dag
met een krantje, terwijl de kelner
van de Freiduría Las Flores, be-
roemd om de gefrituurde vis, zijn
terras neerzet.

Cádiz blijft zichzelf. Al zouden ze
(we) willen – in de oude stad, 1,2 bij
1,8 kilometer, is niet eens plek voor
grote, nieuwe hotels. De ruimte is
beperkt, aan alle kanten is water.
Slopen van oude gebouwen is
evenmin een optie: een groot deel
van de 17de- en 18de-eeuwse pan-
den zijn monumenten.

De meeste toeristen verblijven
in de nieuwe stad, buiten de mu-
ren, waar een kilometerslang en
50 meter breed zandstrand, Playa
de la Victoria, voor ze klaar ligt. En
niet alleen voor hen: hier vind je in
de hete zomermaanden tot in de
ochtenduren ook de Gaditanos

De buurman
staat zingend
in de deur
van de taverne

zelf; op de Paseo Marítimo of bij
een van de chiringuitos, de houten
strandtenten.

Cádiz leeft buiten. Viva Caí!, is de
plaatselijke leuze, Viva Cádiz, heet
de gratis krant. Leve het carnaval,
wat ze hier altijd als nergens an-
ders hebben gevierd (ook tegen de
wil van Franco in), en tegenwoor-
dig het grootste carnaval van Euro-
pa mag heten. Leve de tapas ook –
de ‘Ta p a C a í ’ heten die dan ook
meteen – want zo zeggen ze, we
hebben hier de smaken van het
land én van de zee, de jamon ibérico
net zo goed als de tortillitas de ca-
merones.

En, met een knipoog, leve de jun -
ta, het gemeentebestuur, want die
heeft (net als in andere Spaanse
steden is gebeurd) drinken op
straat verboden. Dus blikjes bier
kopen in de supermarkt en dan
naar het strand of Plaza de Mina is
er niet meer bij. Officieel. Want zó
snel gaat dat niet in een stad waar
vrijgevochtenheid boven alles
staat. Ook dat komt wel weer goed.
Cádiz blijft Cádiz .

Het moet érgens vandaan ko-
men dat de aanhang van FC Cádiz
zo opgeruimd is, altijd in een goe-
de stemming. Nadrukkelijk antira-
cistisch, sportief tot op het bot, de
beste supporters van het land. Af-
gelopen seizoen vijfde geworden
in de Tweede Divisie, beetje een te-
genvaller. Maar het zal ze een zorg
zijn. ‘Alcohol, alcohol, alcohol’, zin-
gen ze op de tribune. ‘We zijn hier
gekomen om dronken te worden,
en de uitslag is ons om het even.’
Verloren? Als het maar een leuke
wedstrijd was. Dan gaan ze tevre-
den huiswaarts.

Webfoto van de Week
Reiscorrespondent Rianne Hidding fotografeerde op het station van
Kai twee Japanse gyaru , die hun roes uitslapen in de trein. Een gyaru
is de Japanse evenknie van de Nederlandse ‘Anita’. Geblondeerd
haar, veel make-up. Ze dragen een yukata: een zomerse kimono.
Meer op: volkskrantreizen.nl/tsjoch

Advertentie

I edere reiziger kent het probleem:
na een dag slenteren, stap je een
restaurantje binnen met lokale

specialiteiten. Op de menukaart
staan alleen geplette cavia en leven-
de vis. Eten we wat de boer niet
kent? Drie reiscorrespondenten ge-
ven het antwoord.

Op het terras van restaurant La

Curva de Don Gere in La Libertad,
aan de zuidkust van El Salvador
klinkt salsamuziek en het gekabbel
van de golfjes. Tussen de gangen
door wordt er gedanst. Volgens Erik
Schoep moeten we de mariscada
bestellen, een grote kom romige vis-
soep waar de rode stekels van een
kreeft en de scharen van een krab
bovenuit steken. Bijgeleverd: een
plank en een houten hamer. De be-
doeling: de schaal van de krab open-
slaan om luid slurpend het vocht er-
uit te zuigen. Heerlijk, maar het
wordt wel een kliederboel. Het krab-
sap en de in soep gedompelde, te
pellen garnalen veroorzaken een ra-
vage. De kleine papieren servetjes
zijn niet aan te slepen.

Maar krab eten we in Nederland
ook. Hond en ongeboren kuiken niet.
Dat zijn Filipijnse delicatessen,
meldt Micha Hollestelle. Westerlin-
gen staat het tegen, want honden
zijn huisdieren en kuikentjes schat-
tig. Maar eenmaal op een bord, ver-
werkt in een typisch Filipijnse adobo
, ziet hond er uit als 'gewoon' vlees.
Na hap één blijkt het ook zo te sma-
ken.

Het gaat een stap verder om op
een straathoek een balut te kopen,
een ongeboren kuiken in een ei. Als
de top van het ei eraf wordt getikt, is
het embryo goed zichtbaar. Bijna
volgroeid, in de foetushouding, drij-
vend in het vruchtwater. De oogjes
gesloten. Kwetsbaar, aandoenlijk,

niet gemaakt om op te eten. Het kra-
kende geluid bij het malen van de
kaken, de textuur in de mond, het
vruchtwater: het kost veel moeite de
lokale specialiteit binnen te houden.

Gaat de avontuurlijke fijnproever
dan niets te ver? Toch wel. Pa u l i n e
Blom liep mee in een Mariaproces-
sie in Vejer de la Frontera, Zuid-
Spanje. Na afloop lag er achter haar
auto een dood paard. Spaanse vrien-
den konden hun geluk niet op. Ze
stelden voor het hoofd van het zo-
juist doodgereden paard in de ach-
terbak te leggen en mee te nemen
naar huis. Om te kunnen serveren
als delicatesse. Ze bedankte vrien-
delijk.

Michiel van der Geest

5Pleinen van Cádiz

Doen & Laten

Reisgenoten Moet ik dat nou opeten of niet?
Volkskrantlezers wisselen
op volkskrantreizen.nl
ervaringen uit. In ‘Reisgenoten’
elke week een samenvatting
van wat er zoal wordt verhaald
op het net. Deze week:
culinaire avonturen.

Praat mee op volkskrantreizen.nl/reisgenoten. Komende weken: het orkaanseizoen is begonnen. Heeft u ooit een orkaan meegemaakt, en wat deed u
toen? Ook: wat zijn uw ervaringen met de handbagageregels? Een vliegtuig gemist vanwege een tube tandpasta?

Oslo v.a.€ 122
Londen v.a.€ 128
Barcelona v.a.€ 143
Istanbul v.a.€ 170
Athene v.a.€ 189
Lissabon v.a.€ 207
Curaçao v.a.€ 549
San Francisco v.a.€ 597
Mexico v.a.€ 640
Bangkok v.a.€ 662

Nu

New York
v.a.

€ 417

Laagste prijs garantie!
Prijzen op basis van retourvlucht p.p.

incl. tax en toeslagen

Bellen kan ook:
0900-7 767 767 (€ 0,40 pm )

N og veelm eervliegticket-
aanbiedingen op onze site!


