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SalamancaSlenteren door de gouden stad

Columbus was hier. 
 Cervantes ook. En nu 
slenteren jongelui op 
teenslippers over de 
mooiste Plaza Mayor 
van Spanje. Salamanca, 
rijk aan geschiedenis, is 
dé studentenstad van 
Spanje. De Nederlanse 
taalstudent Ruben 
neemt ons mee.

SpanjeSalamanca

zien
•  Dé trots van Salamanca is de  Plaza Mayor, volgens velen het 

 mooiste plein van Spanje. Toeristen zitten op een van de vele terrasjes,   
 studenten gewoon op de grond. Altijd wat te doen, vrijwel alle evenementen  
 vinden hier plaats.
•  De twee kathedralen, historische  universiteitsgebouwen, maar ook studenten  

in alle hoeken en gaten én gratis wifi vind je op Plaza de Anaya. 
•  Als je geen tijd hebt om alles te zien, of nog inspiratie moet opdoen, dan is 

Monumenta Salmanticae hét ideale hulpmiddel. Alle bezienswaardigheden 
zijn hier interactief te bekijken.

Plaza Mayor, half  acht ’s ochtends. De straten 
zijn al uren geleden aangeveegd, de pleinen 
schoongespoten. Vroege vogels vliegen naar 
school of  werk. Uit een zijsteeg klinken flar-
den harde muziek. Drie studenten rollen een 
nachtclub uit, zo het ochtendlicht in. ‘Wauw’, 
lacht er een terwijl hij verwonderd naar boven 
kijkt. Terecht.
Bij zonsopkomst is Salamanca op haar 
mooist. Gouden stad op de Zilverroute. In de 
gebouwen die van zandsteen zijn gemaakt, en 
dat zijn ze allemaal, fonkelt de historie in het 
licht van de eerste zonnestralen. Als het aan 
de stad ligt, zal dat altijd zo blijven, nieuw-

aan gewend. Het academisch kwartiertje is 
een  understatement.’
Dus slenteren we naar de Romeinse brug, be-
ginpunt van het historische centrum. ‘Alsof  je 
letterlijk door een geschiedenisboek wandelt’, 
zegt Ruben. Maar dan wel eentje vol hippe, 
jonge studenten. Ze hangen rond bij de uni-
versiteitsgebouwen, flaneren door de straten 
of  liggen te zonnen in de stadsparkjes of  op 
de oever van de Tormes. Zijn de bankjes be-
zet, dan bieden de schone straatstenen een 
uitstekend alternatief. Zat Cervantes hier ook, 
kauwend op een ganzenveer, peinzend over 
zijn verhalen?

bouw moet uit de dezelfde steensoort worden 
opgetrokken. Zelfs de letters van McDonald’s 
zijn hier niet geel maar goud.

Onder de grOte klOk
Afspreken gebeurt in Salamanca eigenlijk 
maar op één plek: onder de klok van het 
stadhuis op de Plaza Mayor. Het is dan ook 
hier dat ik op Ruben sta te wachten, een 
 Nederlandse taalstudent. ‘Sorry’, veront-
schuldigt hij zich als hij na een tijdje komt 
aanlopen. ‘Spaanse gewoonte, alles gaat in 
een wat lagere versnelling. Hier loop je niet 
door de stad, wij slenteren. Je raakt er snel 
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nO gracias!
’s Middags hebben de studenten concurrentie 
op straat. Dan is Salamanca van de pensiona-
dos. Achter de geraniums zitten? No gracias! In 
de zon, schaduw, alleen of  met vrienden, van 
overal bezien de oudjes goedkeurend het vrolij-
ke straatleven. Af  en toe roepen ze iets ondeu-
gends naar een van de passerende studentes. 
Of  wijzen ze de jongens op de kikker, hét 
stadssymbool. Als teken van lust, geen onbe-
kend verschijnsel in een studentenstad. Nog 
steeds te zien boven de ingang van de universi-
teit, zittend op een doodshoofd, als waarschu-
wing voor syfilis, een ongemak dat in de 16e 
eeuw heerste.  Al die zwoele zomeravonden, 
dat gaat niet altijd goed.
Het loopt tegen de avond en mijn studentgids 
wil me nog graag wat laten zien. De oude kathe-
draal bijvoorbeeld, en ook de nieuwe, en het 
oude kasteel en een voormalig universiteitsge-
bouw, waarin Columbus toestemming kreeg om 

namens Spanje nog onbekende zeeën te gaan 
bezeilen. En de Puerta de Burros, de ezelsdeur. 
‘Tot de 19e eeuw kwamen daar de studenten 
door die gezakt waren voor hun examen, om 
vervolgens weggehoond en met eten bekogeld 
te worden door de inwoners van de stad.’ Dit 
wordt een flinke tippel, denk ik, en snel koop ik 
nog een fles water. Ruben lacht. ‘Maak je geen 
zorgen, alles ligt bij elkaar.’ 

‘Weet je wat het mooie is aan de stad?’, besluit 
Ruben op een terrasje. ‘Het leven speelt zich 
buiten af. Iedereen is op straat, vaak tot laat op 
de avond. Er is echt altijd wat te doen.’ Hij 
heeft gelijk. Door de universiteit blijft Salaman-
ca eeuwig jong. De studenten leren de Spaan-
se levensstijl, de Spanjaarden genieten van de 
jonge sfeer. En weg is Ruben, de Spaanse 
nacht in. De kans bestaat dat hij morgenoch-
tend rond half  acht de kroeg uit komt rollen. 
En zich verwondert.  •

meer informatie?
www.salamanca.es

eten en drinken
•  Uitstekend eten kun je bij

  Plaza23, aan Plaza Mayor. Beneden en    
 buiten betaalbare tapas, boven chique dineren.
•  Net buiten het centrale plein, aan Plaza Isla de 

la Rua, ligt Doze. Hippe bar met fijn terras voor 
een drankje, lunch of diner. ’s Avonds loungen 
met een uitgebreide cocktailkaart. 

 www.dozecafe.com
•  Dé straat met tapasbarretjes is Calle van 

Dijck. Net buiten het historisch stadscentrum, 
erg populair onder studenten en locals.

•  Cafetaría Bambú is een typisch Spaas adresje 
voor een betaalbare tapa, caña (pilsje) of lekker 
glas wijn. Geliefd bij oud én studentikoos jong.

•  Uitgaan tot vroeg in de ochtend kan even 
 verderop in discotheek Camelot. Historisch 
verantwoord, want gevestigd in een oud 
 klooster midden in de stad. 

 www.camelotsalamanca.com.
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