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WINTERCITYTRIP IN SEVILLA

De Spaanste stad
03 DECEMBER 2016 OM 03:00 UUR | Tekst en foto’s Sjors van Beek

Op de checklist van de typische Spaanse stad uit de boekjes: tapas, pittoreske steegjes, zon,
fruitbomen, historische gebouwen, processies, siësta’s, flamenco, klakkende castagnetten en een
bruisend nachtleven. Sevilla vinkt elk vakje met gemak af en toont zich als de meest Spaanse der
Spaanse steden. Perfect voor een streepje zon in herfstige tijden.
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Als een stierenvechter, klaar voor de strijd, stelt de robuuste, bebaarde man zich op tegenover een bevallige vrouw met lange, zwarte
haren. Dan beginnen beiden te dansen, opzwepend, trots, zwoel. Een zanger-gitarist strooit zijn melancholische, klagerige klanken
rond. Vijfentwintig Spanjaarden op stoelen langs de muur klappen ritmisch en gedreven mee en klakken met hun hakken op de
vloer. Dit is flamenco. Dit is Sevilla.

Plaats van gebeuren: een rokerig achterafzaaltje van een reeds gesloten barretje, verscholen in de krochten van de middeleeuwse
Joodse wijk. Hier geen toeristenshow. Hier, op dit nachtelijke tijdstip, geven de Spanjaarden zichzelf over aan hun passie. Een van
hun passies, zoals er veel zijn in deze Zuid-Spaanse, bijna Noord-Afrikaanse stad. De stad van stierenvechten in de grootste arena
van Europa. Van bonte processies, van vurig katholicisme, van machismo en uitbundig eten en drinken.

Misschien, denk ik na een week zwerven door de nauwe steegjes en denkend aan zo’n twintig andere Spaanse steden die ik ooit heb
bezocht, misschien is dit wel de meest klassieke Spaanse stad. Alle stereotypen over Spanje komen wel een keer langs, van
tokkelende gitaren en slaperige siësta’s tot vurige zigeunervrouwen met castagnetten op de Plaza de España. En alles onder eenLees De Standaard voor maar € 1! Meer info
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blikkerende zon, die de temperatuur in juli en augustus kan opdrijven tot 47, 48 graden en Sevilla dan tot een van de heetste
plaatsen van Europa maakt.

Het graf van Columbus

‘Prinses der steden’ noemt de hoofdstad van Andalusië zichzelf. En wie de geschiedenis, de architectuur en de sfeer van de stad in
ogenschouw neemt, zal erkennen dat dat niet onterecht is. Het hart van Sevilla is de oude wijk, vergeven van monumenten die op de
Werelderfgoedlijst van de Unesco staan. Boven alles uit torent de Giralda, de 104 meter hoge, vierkante Moorse minaret die
tegenwoordig dienstdoet als klokkentoren van de kathedraal: de grootste gotische kerk ter wereld en het op twee na grootste
christelijke bouwwerk. Binnen in de kathedraal is ’s ochtends vroeg nog rustig: de kassa’s voor de toeristen zijn nog niet geopend,
maar via een verscholen zijdeur kunnen bezoekers wel al naar binnen. Gedempt licht schijnt door de gebrandschilderde ramen op
tientallen meters hoogte. Twintig priesters zingen Latijnse liederen op het centrale koor. Tegenover hen rijst het imposante, twaalf
meter hoge retabel van bladgoud op. In het altaarstuk zijn talloze gedetailleerde heiligenbeelden uitgesneden. Links van het altaar
dragen vier beelden de opvallend kleine kist met de stoffelijke resten van Christoffel Columbus, de ontdekker van Amerika.

Zoals op zoveel plaatsen in Sevilla komen hier tal van historische lijnen samen: de Moorse bloeiperiode van de stad, vereeuwigd in
de Giralda; de reconquista, de herovering van de stad door de katholieke koningen die werd voltooid in de 15de eeuw, vereeuwigd in
de kathedraal; en de centrale rol die Sevilla speelde in de kolonisatie door de Spanjaarden van Latijns-Amerika, in steen gehouwen
in de sarcofaag van Columbus.

In de haven van Sevilla meerden eeuwenlang de schepen van de Zilvervloot aan, beladen met rijkdommen uit Zuid-Amerika. Sevilla
was in die periode een van de belangrijkste steden van Europa. De historische documenten uit die glorietijd worden bewaard in het
Archivo General de Indias, een statig gebouw naast de kathedraal. Tachtig miljoen pagina’s, verdeeld over zeven kilometer
boekenplanken. Van brieven van Columbus tot het Verdrag van Tordesillas, waarmee Zuid-Amerika werd verdeeld tussen de
Spanjaarden en de Portugezen.

Alhambra-light

Sevilla is voor bewoners van de Lage Landen met enig historisch besef geen ver-van-mijn-bedstad. Karel V en zijn zoon Filips II, de
Spaanse monarchen uit de 16de eeuw die ook heersten over onze contreien, zetelden hier totdat Filips de residentie naar Madrid
verplaatste. Ze woonden in het Real Alcázar, ook al grenzend aan de kathedraal. Het paleis, gebouwd op de resten van de 12de-
eeuwse Almohadisch-Moorse vesting, is van een verbijsterende schoonheid die de pracht van het veel beroemdere Alhambra in
Granada benadert. Het Alcázar is een parel van de mudejarstijl, de sierlijke mengeling van Moorse en christelijke invloeden. Bij de
ingang staan elke dag lange rijen toeristen. Eenmaal binnen rijst een uitbundig gebeeldhouwde toegangspoort op, versierd met
Moorse arabesken en hoefijzerbogen, christelijke kruisen en middeleeuws-Latijnse opschriften. Daarachter ontvouwen zich de
ceremoniële zalen, de met keramiek beklede muren, de plafonds met houtsnijwerk, de in marmer uitgehakte reliëfs en de
binnenplaatsen met hun slanke fonteinen.

In een van deze zalen trouwde Karel V in 1526 met Isabella van Portugal, in een andere werd Columbus door het katholieke
koningspaar Ferdinand en Isabella ontvangen na zijn tweede reis naar Amerika. Amerigo Vespucci leidde in dit paleis een
zeevaartschool.

De Guadalquivir (‘Grote Rivier’) is de levensader van Sevilla, waarlangs zeeschepen de stad konden bereiken. Aan de oever prijkt
nog altijd de 12de-eeuwse Torre del Oro, de Gouden Toren, tegenwoordig een maritiem museum. Van het bladgoud dat ooit de
muren zou hebben bedekt, is niets meer over. Vanaf de kantelen is het uitzicht weids: naar de oude stad met de hoekige Giralda fier
in het midden, en naar de blinkend witte La Real Maestranza, de stierenvechtersarena met plaats voor 12.000 toeschouwers. Hier
wordt de nationale sport van Spanje uitbundig bewierookt, onder meer in een museum in de catacomben. In het seizoen, dat loopt
van Pasen tot 12 oktober, vinden hier zo’n 25 corrida’s plaats, elk bestaande uit zes gevechten. Nu ligt het zand, dat tijdens de
gevechten rood kleurt, vredig goudgeel te glanzen in de herfstzon.

Stevig stoofpotje van stierenstaart

Aan de overkant van de rivier ligt het meer volkse Triana, de bakermat van de flamenco. De sfeer doet enigszins denken aan het
Parijse Quartier Latin: talloze barretjes, restaurantjes en een overdekte markt waar verse vis en vlees worden verkocht. De pleinen
en pleintjes zijn bezaaid met terrassen, de horecagelegenheden en de stoepen puilen uit, de Sevillano’s nemen het ervan, elke dag
van de week.

In een barretje naast de kerk van Santa Ana, in hartje Triana, hangt een zwarte stierenkop aan de wand. Om de nek hangt een
medaillon: ‘Querencioso, 525 kilo, bevochten in de Real Maestranza van Sevilla op 20 april 1983 door de stierenvechter Emilio
Muñoz, die hem na het leveren van een mooi optreden de twee oren afsneed.’ Mijn Spaanse metgezellin Dominica legt uit dat
stierenvechten – in de middeleeuwen ontstaan als militaire training – voor Spanjaarden echt een way of life is. In haar leven is ze
een keer of dertig naar zo’n bloederig spektakel geweest. Zielig voor de stieren vindt ze het niet: ‘Ze worden speciaal hiervoor gefokt,
ze zijn geboren voor het stierenvechten.’ En er worden in de vleesindustrie wel meer runderen gedood, voegt ze er fijntjes aan toe.
De ware kunst is om de stier zo snel en pijnloos mogelijk te doden, met één steek in het hart. De torero die dat lukt, mag als
eerbetoon de oren of de staart van de stier afsnijden.
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De blikkerende zon kan de temperatuur in de zomer opdrijven tot 48 graden, tot Sevilla een van
de heetste plaatsen van Europa wordt

We eten ‘cola de toro’, een smaakvolle stoofpot van stierenstaart. Kabeljauwkroketjes, Iberische ham en garnalen en andere
heerlijke tapas. We drinken vino de naranja, sinaasappelwijn, en de ober schrijft alle consumpties met krijt op de bar. Aan het eind
van een lange zit rekenen we een onwaarschijnlijk laag bedrag af. De horeca in Sevilla is goedkoop. Ik snap ineens beter hoe de
inwoners zich hun opzichtige bourgondische leven kunnen permitteren.

Een paddenstoel uit de ruimte

In de oude binnenstad ratelen nostalgische paardenkoetsen met grote gele wielen over de kasseien. We rijden door het rustieke
Parque Maria Luisa en over de daarbinnen gelegen Plaza de España, aangelegd voor de Ibero-Amerikaanse Tentoonstelling in 1929.
Rondom het halfronde plein zijn in keramische tableaus alle provincies van Spanje uitgebeeld. De tocht voert verder langs kerken,
heel veel kerken, en kloosters en conventen: Sevilla is doordrenkt van katholiek erfgoed. Zoals het Hospital de la Caridad, het
Hospitaal van de Liefdadigheid, een laatmiddeleeuws verpleeghuis voor de armen. De overdadig versierde, barokke kapel is bezaaid
met de beroemdste schilderijen van Bartolomé Murillo en Valdés Leal.

Elders in de stad bewonderen we de patio en de art-decobar van het luxueuze hotel Alfonso XIII. Een deel van de film Lawrence of
Arabia is hier, en op diverse andere plaatsen in de stad, gedraaid.

Maar Sevilla is niet enkel historie. Als een grote crèmekleurige vliegenzwam verrijst uit het straatbeeld de bizarre Metropol Parasol.
Tijdens de aanleg van een parkeergarage werden hier onverwachts de resten ontdekt van Romeins Sevilla. Te mooi en te waardevol
om te vernietigen, dus werden ze geconserveerd in een half onder de grond gelegen museum. Als overkapping werd in 2011, voor 86
miljoen euro, de modernistische houten parasol gebouwd die in de volksmond bekendstaat als ‘las setas de la Encarnación’, de
paddenstoelen van het Encarnaciónplein. Vanaf het panoramaterras op 26 meter hoogte kijk je uit over het oude centrum.

Sinaasappelstad

In de binnenstad van Sevilla tieren de sinaasappelbomen welig. Het moeten er duizenden zijn. Het hele jaar door hangen de sappige
vruchten op plukhoogte, maar niemand raakt ze aan: het zijn zure sinaasappelen, gebruikt voor marmelade en sinaasappelwijn –
maar ook voor Belgische bieren. In het voorjaar, als de oranjebloesem bloeit, hangt in de hele stad de zoete geur van azahar.

In het hartje van de oude wijk, alleen bereikbaar via een wirwar van smalle steegjes, ligt misschien wel het mooiste pleintje van
Sevilla: de Plaza Doña Elvira. Een fontein klatert, kinderen spelen, volwassenen genieten aan tafeltjes van hun tapas en hun wijntje.
Even verderop trekt een groep jonge mensen met gitaren zingend door de straten rond de kathedraal. Het publiek klapt, juicht en
roept: ‘Olé! Olé!’ De antieke straatlantaarns gaan aan en langzaam valt de nacht over de meest Spaanse stad van Spanje.
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