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Havana
In Havana is niets op tv

Door Gerdy van der Stap , foto's Erik-Jan Ouwerkerk

Een van de vele musea in Havana is de Maqueta Habana: een reusachtig
schaalmodel van de uitgestrekte metropolis van 144 vierkante kilometer
waar 2,2 miljoen mensen wonen. Het is een exacte replica die alle
gebouwen, en zelfs de bomen nauwkeurig weergeeft. Neerkijkend op de
enorme maquette kom je tot één besef: dit is de enige mogelijkheid de
stad Havana als geheel te doorgronden.

De toerist beperkt zich in Havana tot maar enkele wijken. De oude
stadskern: Habana Vieja is een waar openluchtmuseum. Sinds de wijk in
1982 door UNESCO tot Werelderfgoed werd uitgeroepen, is er een
ingrijpende restauratie aan de gang. Met een magnifiek resultaat.

Maar het eigenlijke hart van de stad is Vedado. Het heeft een ongelooflijke
hoeveelheid musea, clubs, bars en theaters, en wordt omzoomd door de
brede boulevard de Malecón. Aan de overzijde van de rivier de
Almendares, ligt Miramar, een villawijk met brede avenida’s. Vóór de
revolutie woonden hier de rijken, en gezien de aanbouw van grote, luxe
hotels, nu weer.

‘Wist je dat Adam en Eva Cubanen waren?’ Ángel hangt achterover in de
blauwe leren bank van de Pontiac. Hij is een beetje dronken, maar dat geeft
niet, we staan geparkeerd voor zijn huis en gebruiken de comfortabele banken
van de Amerikaanse bak uit 1953 om te loungen. We drinken goedkope ron uit
kleine kartonnetjes en delen met zijn allen een blikje limón frisdrank om in ons
mond tot iets van een cocktail te komen.

‘Vertel!’ zegt Ramón, en rolt het autoraampje omhoog met een
verontschuldigende blik: je weet nooit wie er mee luistert.

‘Ze hebben geen kleren, kunnen niet eten wat ze willen, ze wonen in een
afgelegen oord waar het moeilijk is weg te gaan en worden geregeerd door een
man met een baard.’ Ángel pauzeert veelbetekenend. ‘En ze noemen ‘t het
paradijs!’

We schateren maar Ramón controleert: ‘Begrijp je het wel?’ Hij is de ideale
taxichauffeur/gids/Spaanse leraar, maar eigenlijk werktuigbouwkundige. Echter,
reguliere banen worden in pesos uitbetaald en daar koop je eigenlijk alleen
voedsel mee. De rest: kleding, toiletartikelen, meubels en huishoudelijke
apparaten moeten met convertibles betaald worden. Zie hier de paradox. En zo
is in Havana de portier dus econoom, de salsadansleraar onderwijzer en de
taxichauffeur ingenieur. Hoe dan ook, er moet harde valuta verdiend worden.
Toeristengeld. Een simpele fooi is vaak meer dan een peso dagsalaris.

De eerste dagen in Havana heb ik vooral gewandeld, door de smalle straatjes in
het oude centrum Habana Vieja, over de brede avenida’s in Vedado en over de
Malecón; de acht kilometer lange boulevard, met brede kademuur die eigenlijk 
één lange bank is.

Habaneros willen met graag je praten, maar ook dansen, je gids en je vriend
zijn. Gek genoeg maakt al die vriendelijkheid wantrouwen wakker: iedereen is
natuurlijk alleen maar op mijn harde valuta uit. Maar de taxichauffeur die me ‘s
avonds naar het hotel brengt wil Duits praten, hij heeft vijf jaar in Oost-Duitsland
– voor de val van de muur – gestudeerd. Aan het eind van een geanimeerde rit
geeft hij  zijn nummer zodat ik kan bellen als ik een taxi nodig heb. Ik kan ook
via de centrale naar hem vragen, zijn naam is Ramón.

Na een week vertrek ik uit het Comodoro hotel in Miramar, een lommerrijke wijk
met brede avenida’s met de elegante villa’s waar vooral ambassades en
consulaten zitten. Het hotelcomplex is comfortabel, maar veel te ver weg van
het echte Havana, in alle opzichten.

Vergroting

Reisgids

De goede Cuba-reisgids is
vooral recent. Door de
wervelwind aan
hervormingen is alles heel
rapido achterhaald. Zo staat
in een gids uit 2003: 
‘toeristen betalen uitsluitend
met dollars’, maar inmiddels
kun je daar nergens meer
mee terecht. Net zo min als
met een Amerikaanse
creditcard. Voor
gedetailleerde info over geld
en andere nuttige zaken zie:
ARA Tours

Eten

Door schaarste zijn
etenswaren duur of niet te
krijgen. Cubanen hebben
nog steeds een
bonnenboekje om te zorgen
dat ze voldoende te eten
hebben, al is het standaard 
‘zwarte bonen met rijst’
(moros y cristianos: moren
en christenen). De beste
lokale keuken eet je bij  de
paladares; privé-woningen
die zijn ingericht als
restaurant. Ze zijn er overal,
vooral rond La Rampa in
Vedado. Erg goed is El
Huron Azul (Humboldt 153).
Een van de betere Creoolse
staatsrestaurants is La Mina
(Plaza de Armas) waar je
eet in een elegante koloniale
achtertuin.

Drinken

Het lokale bier, Cristal en
Buchanero, is lekker, maar
uiteindelijk is ron (rum) dé
drank. Met de carta blanca
(witte rum) wordt vooral
gemixt. Populair bij
Cubanen: kleine
drinkkartonnetjes ron –
goedkoop en best te
drinken. In G-café (esq. calle
23 y Los Presidentes)
serveren ze voortreffelijke
mojito’s, op de placemats
staan Cubaanse gedichten
en er is een bibliotheekhoek.

Uitgaan

Cuba’s beste bands rouleren
in Café Cantate en de twee

Koffie: € 1,25
Mojito: € 2,50
Taxi: € 3,50 per 5 km
Casa particular: € 25
p.n.
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het echte Havana, in alle opzichten.

Ik heb een lijst casas particulares (logeeradressen bij mensen thuis) van
internet geplukt, maar Ramón weet er ook een: bij de buren van zijn vriend 
Ángel. Als ik bel, blijkt er een Spaanse studente te zitten, die vertrekt pas over
twee dagen. Maar, zo roept een krakende vrouwenstem, er is nóg wel een
kamer. Niet groot, maar spotgoedkoop; dan kan ik daarna naar de grote kamer
die een serre, badkamer en keukentje heeft. Het klinkt goed.

De bijna bejaarde zussen Mirta en Lidia blijken kettingrokers en hebben een
grommende hond. Ze spreken geen woord Engels – geweldig voor mijn
Spaans. In de kleine kamer hangen de muren vol familiefoto’s en onderin de
kast ligt een stapeltje kleren. Ach, het is niet het Comodoro. Maar wanneer ik ‘s
nachts op zoek naar de badkamer me in de deur vergis en een roerloze
gestalte op de bank zie liggen, besef ik dat ik in de haastig ontruimde kamer en
het bed van een van de gezusters lig.

Privacy is niet het enige dat ontbreekt in de casa particular. Het is wennen om
maar een paar uur per dag stromend water te hebben. Voor warm water moet
je de ketel op het gas zetten en de elektriciteit valt met regelmaat uit. Ondanks
het koude water is de casa een warm bad. Het huis zit voortdurend vol. De
buren komen langs voor een praatje en blijven uren zitten.

Het begint langzaam door te dringen dat Habaneros het écht leuk vinden met
elkaar rond te hangen en uren te kletsen. Er is ook niet veel anders te doen,
legt Mirta uit. Geld om uit gaan is er meestal niet, en er is niets op tv. De
staatstelevisie heeft weliswaar meerdere netten, maar het zijn herhalingen van
herhalingen, klaagt ze. En altijd maar weer Fidel met zijn toespraken, wordt hij
er zelf niet moe van?

Ook Ramon en Ángel kunnen uren rondhangen, meestal in de stationaire
Pontiac die al maanden stuk blijkt te zijn. Maar in het weekend gaan ze uit, je
bent geen Habanero als je niet van dansen houdt, zegt Ángel. We gaan met de
taxi van Ramón, maar moeten eerst nog even een neef ophalen. Die heeft een
vriendin die ook een enorme fan van Manolito y su Trabuco is, dus daar moeten
we ook nog langs. Afgeladen komen we aangereden bij Casa de la Musica.

Het is vreemd, maar prettig om om vijf uur ‘s middag te gaan dansen. De band
gaat er vol tegenaan en de hele zaal zingt mee: Una botella se formó la fiesta,
con un lata se formó un orquestra. (Een fles creëert een feest, een blikje een
orkest). Ramón grijnst. ‘Weet je hoe dit nummer heet? Loco por mi Habana.
Gek van Havana.’

in Café Cantate en de twee
Casa’s de la Musica. De
Casa in Centro Habana
(Calle Galiano) is de
nieuwste club en heeft een
enorme dansvloer. Voor
reggaeton moet je naar de
Casa in Miramar (Calle 20).
De clubs hebben om vijf uur
een (druk bezochte) matinee
met dezelfde bands als ’s
avonds, maar entree en
drankjes zijn half geld. 

Wandelen

Havana lijkt gemaakt om te
wandelen, met promenades
als Quinta Avenida in
Miramar, La Rampa en de
Malecon in Vedado. Habana
Vieja is meer om te
slenteren. Moe? Neem een 
‘bicitaxi’(fietstaxi, 1 CUC per
ritje) of een ‘cocotaxi’
(felgele driewiel-scooter: ½
CUC per kilometer). 

Geld

Er zijn twee verschillende
muntsoorten: de Cubaanse
Peso voor Cubanen en voor
de toeristen de Peso
Convertible (CUC). De
waarde van de CUC is gelijk
aan die van de Amerikaanse
dollar. En 1 CUC = 24
Pesos.

Zie ook in Cuba
Trinidad

Altijd het laatste nieuws
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CubaFan, 28-11-2006, 13:30

Op de cubaanse televisie wordt wel veel
uitgezonden over de cubaanse cultuur,
waar je in Nederland met je 30 kanalen
NOOIT iets van te zien krijgt !

Lezen of praten over Cuba kun je ook op www.cubaplaza.nl
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Dit artikel staat open voor reacties. Reageren is vrij mits u zich aan de spelregels houdt.
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