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JANA WUYTS

Stel: de wereld vergaat en alle volkeren
staan tegelijk aan de hemelpoorten. Kans
is groot dat God dan eerst de Sevillanos
binnenlaat, met hun onovertroffen devo-
tie. Sevilla telt ongeveer evenveel kerken
als wij apotheken en ze zitten op elk uur
van de dag vol. Om nog maar te zwijgen
over het aantal restaurants, bars en ter-
rassen, want met dezelfde religieuze toe-
wijding leveren de Sevillanos zich over
aan het goede leven: eten, drinken, genie-
ten. Na zonsondergang welteverstaan,
wat dat eten betreft. Maak niet dezelfde
fout als wij en zowat iedere andere toe-
rist: dineren doe je hier na halftien.  

Tapas en sherry
Voor een langslaper is Sevilla een stad
naar het hart. Ontbijten rond negen uur,
een lichte lunch om twee uur en de dag
afronden met tapas en een glaasje sherry:
we kunnen eraan wennen. Geen stad in
Spanje telt meer tapasbarretjes per vier-

kante meter, raak daar maar wijs uit. Een
vriendin raadde me aan Tripadvisor te
volgen. «Alle restaurants doen eraan
mee.» Dat klopt, maar het is zo’n beetje
als een lief zoeken op Tinder — er is ge-
woon te veel keuze en je weet niet waar te
beginnen. 
Gelukkig is er die andere restaurantgids
van Michelin. Als je wat uitkijkt, vind je in
elke wijk betaalbare topadresjes, zoals
Robles Placentines of Tradevo, waar wij
voor minder geld dan in een doorsnee
Vlaamse brasserie spinazie met kikker-
erwten, gazpacho, gefrituurde inktvis,
manchegokaas en — hoe kan het anders —
jamòn iberico aten, de klassieker die ach-
ter elke toog aan de haak hangt. 
Maar dan stuit je al snel op het grootste
nadeel van Spaanse toeristensteden: je
bent er nooit alleen. Aan de kathedraal en

bij het Real Alcázar is het rijendik aan-
schuiven en als ik één ding niet meer wil
doen in dit leven is het aanschuiven. 
Ik wed dat er nu mensen zijn die zich voor
het hoofd slaan: hoe kun je naar Sevilla
gaan en het Real Alcázar niet bezoeken?
Die rijen lossen zich trouwens naar het
schijnt snel op. Maar goed, om dezelfde
reden deed ik het Alhambra in Granada
niet en sloeg ik het Mezquita over in Cór-
doba, en ik heb daar vrede mee. Als je
YouTube hebt, kun je overal zijn. Zo houd
je meer tijd over voor die andere parels in
een stad, zoals het Casa de Pilatos, waar je
tijd en ruimte hebt om de dingen echt in
je op te nemen. Je kunt er zelfs foto’s ne-
men zonder dat er dikke Duitsers in beeld
verschijnen. 

Tandeloze gids
Het babyzusje van het Alcázar, zoals Casa
de Pilatos weleens genoemd wordt, is en-
kele malen kleiner dan ‘the real’ Real
maar biedt dezelfde knappe mix van stij-
len, handgeschilderde azulejos en prach-
tige binnentuinen. Ook de barokke Iglesia
del Salvador, met goud overal waar je
kijkt, blijkt een waardige runner-up voor
de indrukwekkendere kathedraal, waar
je makkelijk een uur moet aanschuiven in
het hoogseizoen. 
Plan ook een stop in het Hospital de la Ca-
ridad, de 17de-eeuwse kerk annex liefda-
digheidsinstelling die vandaag nog steeds
dienst doet als bejaardentehuis. Als ze in
folders van Vlaamse woonzorgcentra
over ‘een karaktervolle omgeving’ spre-
ken, moeten ze hier eens komen kijken.
Wat een parel!
Tralies schermen de vertrekken af van
nieuwsgierige toeristen. Dat klinkt erger
dan het is, want de bejaarden kiezen zelf
aan welke kant ze staan. Het tandeloze
heertje met ‘Fútbol’ T-shirt houdt zich het
liefst op aan de kant van de toeristen, be-
grijpen we, want hij gidst ons ongevraagd
rond in zijn Hospital, langs de werken van
Murillo, Roldán en de Valdés Leal. In zijn
beste Sevillaans, waar wij geen woord van

begrijpen, maar dat
maakt niemand wat
uit. 

Verborgen
schoonheid
Sevilla is een van de
warmste steden van
Europa. Zowel qua
temperatuur — toeris-
ten zoeken in drom-
men verkoeling onder
de sinaasappelbomen
— als qua volksaard.
Waar anders dan in het
warmbloedige Sevilla kon
de flamenco ontstaan zijn? 
De bakermat ligt in de wijk
Triana, aan de andere kant
van de Guadalquivir-rivier,
waar Roma-zigeuners zich
vestigden en passioneel
hun leven bezongen. Als je
een flamencoshow wil
zien, boek dan in Triana.
Loop vooraf even langs de
overdekte markt en stop
voor een glas sinaasappel-
wijn bij een van de talloze
barretjes. De ongepolijste
bohémiensfeer in de ar-
beiderswijk is een welge-
komen afwisseling met de toeristische
rechteroever. Over de rivier heen heb je
een prachtig postkaartzicht op de stad
met de Teatro de la Maestranza-arena en
de Torre del Oro. 
We logeerden in een van de vier NH Ho-
tels van Sevilla. Prima in orde, maar als
we opnieuw zouden boeken, zouden we
gaan voor een hotel in de binnenstad. Zo
eentje met een prachtige patio in Moorse
stijl, volgens het Moorse principe dat
schoonheid best verborgen blijft. Bijvoor-
beeld het El Rey Moro Hotel in Santa Cruz,
met straatjes zo nauw dat je tegen de ge-
vel plakt als er een auto passeert — doe
het jezelf niet aan om er rond te rijden.
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ERHEENMet het vliegtuig ben je er op
minder dan drie uur en het kost je ge-
middeld zo’n 100 euro. Ter plaatse: de Se-
villa-fietsjes zijn een handige manier om
de omgeving te verkennen. 
en.sevici.es
BESTE TIJDApril, mei, juni en september
zijn ideaal. In augustus is het te druk,
want dan hebben de Spanjaarden zelf
vakantie.

WEB & APPSWe verkenden de stad aan
de hand van de wandeling die we
downloadden van euroreizen.be. Op
twee dagen heb je de mooiste plekken
in de stad verkend, tenminste: als je je
wandelschoenen aantrekt en niet al te
lang blijft plakken in de tapasbarretjes. 
WINKELEN In de Calle Sierpes, Calle Te-
tuán, Calle Velázquez en Calle Cuna. Hou
rekening met de siësta. Tussen 17 en 19

uur is het druk in de winkelstraten.  
KORTINGENMet een Sevilla-kaart krijg
je kortingen in winkels en restaurants, en
hoef je niet aan te schuiven bij een aantal
musea. Voor 32 euro krijg je toegang tot
vijftien bezienswaardigheden en voor
96 euro krijg je toegang én een rondlei-
ding met gids in het Real Alcázar plus de
kathedraal. 
sevillacard.es/en

Sevilla is een van de
warmste steden van
Europa, zowel qua
temperatuur als qua
volksaard
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We bezochten een kerk en we aten een tapa. Dat was het in een notendop, ons tweedaags 
bezoek aan Sevilla. Al heeft ‘de meest Spaanse stad van Spanje’ wel meer troeven: Moorse
paleizen, sinaasappelbomen, flamencodansers, charmante barrios. En wat dacht je van
3.000 zonuren per jaar, meer dan waar ook in Europa?  

Het is er heerlijk om te verdwalen: veilig,
gezellig en met alle toeristische hotspots
op een zakdoek om je heen. 
Loop dan even om voor cerveceriasaan de
stadsrand, waar de Sevillanos zelf drin-
ken: overdag ‘café’ en ’s avonds ‘cerveza’.
Hier zijn de obers wél vriendelijk, is het
eten spotgoedkoop en zijn de jamónen
quesonet zo lekker als in het toeristisch
centrum. Geen mens die er Engels praat,
maar met ‘Tostada tomata, por favor’kom
je al een heel eind.

ANDALUSISCHE HOOFDSTAD IDEALE  VOORJAARSTRIP

Het   goede  leven  in
warmbloedig  Sevilla

HET LAATSTE NIEUWS
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1730 Kobbegem

Casa de Pilatos.
Veel kleiner dan het

immens populaire
Real Alcázar, maar

even prachtig.
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