Historisch
en culinair
Córdoba

Een prachtige Romeinse brug, indrukwekkende ruïnes,
een machtig mooie moskee en de lekkerste soep die je ooit
geproefd hebt: Córdoba is een ideale bestemming voor een
historische én culinaire citytrip. Por Favor toog naar de stad
in Andalusië om de historische en culinaire hoogstandjes te
ontdekken.
Tekst en foto’s | Wilke Martens
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Madinat Al Zahira

De felle zon maakt harde schaduwvierkanten in de tuin van
de Mezquita. De bankjes in de donkere vierkanten worden
gretig benut door mensen om even uit te rusten: in hartje zomer is het in Córdoba bijna niet uit te houden. De temperaturen bereiken met gemak 40 graden of meer. De Mezquita,
letterlijk te vertalen naar moskee, is het historische hart van
Córdoba. Met een plekje op de werelderfgoedlijst van UNESCO is het tevens de belangrijkste toeristische trekpleister van
de Andalusische stad.
De pracht binnen in het eeuwenoude gebouw maakt direct
duidelijk waarom mensen hier graag komen: de mooie, glad-

de roodachtige vloer, de indrukwekkende gouden ornamenten en natuurlijk de bijzondere zuilen en bogen, waardoor je
steeds iets nieuws ontwaart. In een oogopslag maak je kennis met een unieke mix van culturen. In 785 begon Emir Abd
Ar-Rahman met de bouw van de moskee, maar later bleek dat
dit bovenop fundamenten van de christelijke kerk San Vicente was gebeurd. Honderden jaren later, in 1236, als de christenen het zuidelijke deel van Spanje heroverd hebben, wordt
het gebouw als kathedraal gewijd. De architectonische sporen
die deze veranderingen teweeg hebben gebracht zijn nog altijd terug te zien in het bouwwerk, waardoor je een speurtocht
aflegt door verschillende eeuwen, religies en culturen.

Jardines del Alcázar

Een eindje buiten Córdoba ligt de Madinat Al Zahira: de
ruïnes van een enorm middeleeuws islamitisch paleis,
dat aan het begin van de tiende eeuw na Christus werd
gebouwd. De archeologische site ligt ongeveer zeven kilometer ten westen van Córdoba en er gaan vanuit het
stadscentrum speciale bussen naartoe, waarvoor je bij het
oficina de turismo een kaartje kunt kopen. Bij het entreegebouw staat er een nieuwe bus klaar die bezoekers van de
parkeerplaats naar de ruïnes brengt. Een beetje gedoe is
het dagtochtje vanuit Córdoba wel, als je geen eigen vervoer hebt, maar het is de onderneming meer dan waard.
Eenmaal aangekomen bij de historische overblijfselen
van de stad van kalif Abd-ar-Rahman III, kijk je namelijk
je ogen uit. Niet alleen de stenen resten zelf spreken tot
de verbeelding, ook al is slechts tien procent van de ru-

ïnes nog maar opgegraven, maar ook het uitzicht vanaf
de heuveltop naar de omgeving is fenomenaal. Een vrouw
zit op een van de rotspartijen met haar schetsblok, kinderen hupsen over de grote tegels die nog intact zijn en
echtparen struinen over de houten wandelpaden die in de
voormalige stad zijn aangebracht. Door de ornamenten
die op enkele pilaren nog zichtbaar zijn, is de grandeur
van eeuwen geleden haast nog voelbaar.
Om echt een goed beeld te krijgen van grootsheid van
de verloren stad, is een bezoek aan het bijbehorende museum een aanrader. De tentoongestelde archeologische
vondsten en een film over de opkomst en ondergang van
de hoofdstad van het kalifaat, geven pas echt goed weer
hoe indrukwekkend de stad in de middeleeuwen moet
zijn geweest.

Een veel betere plek dan de binnentuin van de Mezquita om op een bankje uit te rusten, is de tuin van de
Alcázar de los Reyes Cristianos. Het fort, waar door de
eeuwen heen menig royal was gehuisvest, lijkt bij de entree niet veel meer dan een vierkant stenen bouwwerk.
Maar wie eenmaal een kaartje gekocht heeft en de beveiliging is gepasseerd, wordt geconfronteerd met een
tuin van maar liefst 55.000 vierkante meter. Uren kun je
door deze enorme, koninklijke tuin struinen. De keurig
gekapte cipressen, meterslange bassins met vrolijke fonteinen, standbeelden van de koningen die er gewoond
hebben en een bloemenpracht waar je u tegen zegt: de
Jardines del Alcázar is een uitstekende plek om een middag te vertoeven.
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3 xComida
culinair inyCórdoba
bebida
DE ANDALUSISCHE STAD CÓRDOBA IS NIET ALLEEN GELIEFD OM HAAR PRACHTIGE HISTORISCHE BOUWWERKEN EN STADSCENTRUM DAT OP DE WERELDERFGOEDLIJST PRIJKT, MAAR
NATUURLIJK OOK OM HAAR HEERLIJKE ETEN. IN CÓRDOBA KUN JE GENIETEN VAN HEERLIJKE
KLASSIEKE TAPAS, MAAR DE STAD KENT OOK VERSCHILLENDE EIGEN SPECIALITEITEN. POR FAVOR ZETTE ENKELE MUST TRIES OP EEN RIJTJE.

Puente Romana
Op een zomerse avond in Córdoba koelt het amper af, zelfs
om negen uur ’s avonds is het nog zweten als je dit klimaat
niet gewend bent. Gelukkig komt er een licht briesje vanaf de Guadalquivir. Over de rivier is een imposante brug
gebouwd, de Puente Romana, direct te herkennen van de
afbeeldingen als je Córdoba voor vertrek hebt gegoogeld.
De karakteristieke brug met zestien enorme bogen, is gebouwd door de Romeinen, in de eerste eeuw voor Christus. Het Romeinse bouwwerk, dat een houten brug moest
vervangen, staat ruim tweeduizend jaar later nog fier overeind. Het contrast kan bijna niet groter als je naar deze eeuwenoude brug wandelt en er ondertussen keiharde popmuziek en gejoel van af hoort schallen.
Een wandeling over de 247 meter lange brug is in de avond
namelijk een heus spektakel. Waar je overdag rustig over de
brug kunt slenteren, om halverwege over de rand te leunen
en te zien hoe het machtige water eronderdoor dendert,
wordt de brug nu bevolkt door artiesten. Aan de zijkanten
van de 9 meter brede brug zitten kunstenaars, die in het
Arabisch je voornaam kunstig op een vel papier kalligraferen, of accordeonisten die Spaanse klassiekers ten gehore
brengen. Maar ondertussen trekt een band van een viertal
jonge Córdobanen, die hun hele instrumentarium de brug
op hebben gesleept, de meeste bekijks. Samen met de bezoekers bouwen ze een waar feestje op de brug: een toepasselijke afsluiter voor een weekendje in deze prachtige stad.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Hoe kom je er?
Córdoba heeft een vliegveld, maar dat wordt niet
gebruikt voor commerciële vluchten. Gelukkig
is de stad goed bereikbaar vanaf grotere steden
in de nabije omgeving, zoals Málaga, Sevilla of
Madrid. De AVE - de Spaanse hogesnelheidstrein - is de gemakkelijkste en snelste manier
om op het moderne treinstation van Córdoba te
geraken. Tip: de trein kan snel vol raken, dus om
lange wachttijden te voorkomen kun je het beste
vooraf je treinticket boeken via www.renfe.com

Wat is de beste tijd om te gaan?
De beste tijd van het jaar om Córdoba te bezoeken is het voorjaar of najaar. In de zomermaanden kan het wel meer dan 40 graden worden, wat
voor een citytrip allesbehalve een aangename
temperatuur is. Houd wel rekening met extra
drukte en hogere prijzen in schoolvakanties.

Meer informatie?
Uitgebreide informatie over bezienswaardigheden, culturele activiteiten, restaurants en accommodatie is te vinden op www.cordobaturismo.es.
Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van het Patronato Provincial de
Turismo de Córdoba.
Meer lezen over Córdoba kan ook in het boek
Andalusië van Suzanne Caes en Walter Bouwen.
ISBN: 978-94-92500-83-0
€ 22,50
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Salmorejo
Gazpacho, maar dan nog lekkerder! De traditionele koude soep van
Córdoba heet salmorejo en wordt gemaakt van brood, tomaten, knoflook en ui. Erbovenop worden fijngehakt gekookt ei en serranoham.
Rabo de Toro
Vleesliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Córdoba: het klassieke
stoofgerecht wordt gemaakt met het staartvlees van een stier. Tegenwoordig is het maar de vraag of het de staart is of een ander stuk
vlees, maar langzaam gegaard en daardoor heerlijk mals is het zeker!
Ajo blanco
Schuif voor de beste ajo blanco aan bij La Flamenka Córdoba, een
leuk restaurant aan de Ronda de Isasa. De knoflook-amandelsoep
wordt geserveerd met druiven, mango en haring. Een combinatie
van hartig en zoet, die je doet smachten naar meer.
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