
XCUBA

Vliegend boven de Atlantische Oceaan probeer ik me in
het holst van de nacht een voorstelling te maken van
Cuba, zo’n beetje het laatste socialistische bolwerk op
aarde, ook al is ‘El Comandante’ Fidel Castro – dictator,
messias of wereldverbeteraar? – nu ruim 2 jaar dood.
Op uitnodiging van Cuba Incentives maken we een
rondreis om het ‘oude’ Cuba nog te ervaren voordat
alles er anders zal zijn.
T E K S T  W E N N E K E  S AV E N I J E  F O T O G R A F I E  A N N E L I E S  R I G T E R

Kijk op www.meridiantravel.nl - 2322 - Kijk op www.meridiantravel.nl 

‘Er wordt vaak gesproken over mensenrechten, maar het is ook
noodzakelijk om te praten over de rechten van de mensheid.
Waarom zouden sommige mensen op blote voeten lopen, zodat
anderen in luxe auto’s kunnen reizen? Waarom zouden som-
migen 35 jaar moeten leven, zodat anderen 70 jaar kunnen
leven? Waarom zouden sommigen ellendig arm moeten zijn,
zodat anderen enorm rijk kunnen zijn? Ik spreek namens de
kinderen in de wereld die geen stuk brood hebben. Ik spreek
namens de zieken die geen medicijn hebben, over degenen die
het recht op leven en menselijke waardigheid wordt ontzegd.
Fidel Castro (1926-2016), boodschap aan de Algemene
Vergadering van de VN in 1979

Hemel of hel
In hoeverre is Cuba nog in de ban van de revolutie?
Want die begon immers al op 26 juli 1953 met een mis-
lukte aanval van de rebellen op de Moncada-kazerne in
Santiago de Cuba en werd op 1 januari 1959 een feit met
de vlucht van de gewetenloze dictator Fulgencio Batista
– die zelf weliswaar veelbelovend van start ging met de
invoering van het vrouwenkiesrecht, maar zich onder
invloed van Amerika al gauw ontpopte tot een corrupte
marionet van de Yanks. Voor de revolutie was Cuba met
zijn chique hotels en gokpaleizen het party-eiland van
de maffia en de rijke Amerikanen, waar alles kon en
mocht. Beroemde sterren als Frank Sinatra, Ava
Gardner en Marlène Dietrich bezochten het eiland veel-
vuldig en het toerisme tierde er welig. Wie moeilijk
deed, kreeg een kogel door zijn kop en de totaal gene-
geerde boeren op het platteland dreigden te verhonge-
ren, als ze al niet als ‘tegenstanders’ van het regiem wer-
den vermoord.

Winst of verlies
Toch floreerde de economie onder Batista, maar dat
kwam slechts de elite ten goede. Zo werd de bodem
gelegd voor de Cubaanse Revolutie, die het eiland zou
omtoveren in een soort nationale kibboets voor alle
straatarme en hongerige Cubanen die er niet vandoor
gingen – met als winst gratis voedsel, huisvesting, medi-
sche zorg en educatie voor iedereen. Maar er was ook
een keerzijde: Fidel kende geen pardon voor openlijke
tegenstanders van zijn regiem, alle media waren in han-
den van de staat, zelfstandig ondernemen werd
gedwarsboomd en de lonen bedroegen gemiddeld zo’n
20 peso’s per maand. Omgerekend is dat ongeveer 20
euro, maar wel met een slag om de arm. In Cuba bestaan
namelijk twee valuta: de peso (CUP) voor de Cubanen

en de convertibele peso (CUC) voor de toeristen. In hoe-
verre is Cuba er beter van geworden? Zou de jongere
generatie, die zelf de revolutie niet meer bewust heeft
meegemaakt, nog een boodschap hebben aan Fidels
socialisme? En wat is er te merken van het inmiddels
mondjesmaat toegestane vrije ondernemersschap, het
opkomende toerisme en het beperkt toegankelijke, nog
vaak haperende internet?                                                                             

Verworvenheden van de revolutie
De documentaires die ik heb gezien, wijzen in de rich-
ting van vervallen gebouwen en gelaten Cubanen, die
zich op de stoep voor hun verkrotte huizen zitten te ver-
velen. Vooral de jongeren lijken niet meer zoveel op te
hebben met de verworvenheden van de revolutie. Ze
willen fastfood, rappen, hippe kleren en internetten.
Maar computers zijn onbetaalbaar en om toegang tot
wifi te krijgen moet je wel 2 peso per uur op tafel leggen
en dat is heel veel geld in Cuba. Natuurlijk, er klinkt ook
overal muziek, er wordt door iedereen salsa gedanst en
er rijden schitterende Amerikaanse oldtimers rond, die
wolken van dieselgas uitstoten en van ellende bijna uit
elkaar vallen. Maar dat alles verandert niets aan die uit-
zichtloze armoe. Er vluchtten immers niet zomaar zo’n
40 duizend Cubanen per jaar in gammele bootjes naar
Miami, waar zich sinds het begin van de revolutie al
ruim 1 miljoen van de 12,5 miljoen Cubanen hebben
gevestigd. Voor hen was Castro een dictator, die met
zijn communistische beleid de mensenrechten schond
en de economie uitholde. Maar voor zijn vele aanhan-
gers – nog altijd zo’n 70 procent van de Cubanen – was
en is Fidel wellicht nog steeds een vaderlijke held, die
economische en sociale rechtvaardigheid bewerkstellig-
de en Cuba onafhankelijk maakte van het Amerikaanse
imperialisme. 

Havana
‘Dit is het mooiste eiland dat ooit door menselijke ogen
werd aanschouwd’, schreef Christoffel Columbus in zijn
dagboek, nadat hij in 1492 met zijn schip in het oosten
van Cuba was aangeland. Wij landen op de internatio-
nale luchthaven Juan Gualberto Gómez in Varadero,
waar de wereld een halve eeuw stil lijkt te hebben
gestaan. In de okergele aankomsthal, die doet denken
aan een sober schoolgebouw met de meisjes van de dou-
ane in uniform, heerst een zwoele temperatuur. We wor-
den opgewacht door een chauffeur die ons langs de
noordkust van Cuba naar een casa particular in Havana

NOG ÉÉN KEER NAAR HET OUDE 
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brengt. Het is een uurtje rijden door een oase van groen,
die niet wordt ontsierd door opdringerige reclamebor-
den. Daar staan talloze billboards en nostalgische muur-
schilderingen van Fidel, zijn broer Raoul, Che Guevara
en andere revolutionaire figuren uit de Cubaanse
geschiedenis tegenover, die voorzien zijn van leuzen als
‘Gracias, Fidel!’, ‘Hasta la Victoria Siempre’ en ‘Patria o
Muerte’, oftewel je reinste propaganda. Maar in het
Havanese old-style restaurant El Trofeo tegenover het
Capitolio, waar we voor weinig geld garnalen en lams-
bout eten, lijkt het bijna alsof we ineens in Parijs zijn
beland.

Gevleugelde oldtimers       
Na een heerlijk ontbijt met sterke koffie, tropische
vruchten, toast en een omelet worden we de volgende
ochtend opgehaald door onze gids Antonio, die naast
een straatvullende oranje Chrysler uit 1955 enthousiast
naar boven staat te zwaaien. Helemaal zoals het hoort,
worden we een dag lang in deze slee door Havana rond-
gereden en dat is een sensationele gewaarwording. We
bezoeken de Plaza de la Revolución, het politieke hart
van Cuba, waar het een komen en gaan is van toeristen
in schitterend gekleurde en gevleugelde oldtimers. We
gaan op de foto met John Lennon, die in brons gegoten
op een bankje in het Parque John Lennon zit, en we
bewonderen de vervallen villa’s aan de overkant. Daar
leefden ooit de naar Miami gevluchtte rijken, die wer-
den opgevolgd door hun achtergebleven bediendes, tot-
dat er soms wel acht Cubaanse families in één zo’n
genationaliseerde villa woonden. We rijden langs iconi-
sche en soms verrassend gaaf gerestaureerde gebouwen
en de oogverblindend blauwe zee aan de Malecón, de
geliefde ontmoetingsplaats van de Cubanen waar het
water over de muren spat. En we lunchen in een veel te
dure toeristenfuik met uitzicht op de witmarmeren
Cristo de La Habana en het imposante Castillo del
Morro aan de overkant van het water, waar iedere
avond een kanonschot wordt gelost, een patriottistisch
evenement dat het meest geliefd schijnt te zijn bij de
Cubanen zelf.

Don’t worry      
‘s Middags slenteren we door het schilderachtige
Habana Vieja, het oude Havana waar verval en kolonia-
le schoonheid hand in hand gaan. Veel pastelkleurige
huizen hebben galerijen tegen de zon en ramen en deu-
ren zijn voorzien van kunstig smeedwerk. Op bijna alle

pleinen speelt een straatband en op de majestueuze
Plaza de la Catedral, die wordt begrensd door de
indrukwekkende 18e-eeuwse Catedral de San Cristobal,
voorspellen voluptueze santeria-waarzegsters toeristen
de toekomst, terwijl ze lachend aan dikke sigaren lur-
ken. Wanneer ik te horen krijg dat ik spiritueel verbon-
den ben met de Virgen de la Caridad del Cobre, de
patroonheilige van Cuba, en aan Yemayá, de godin van
de (innerlijke) rivieren en de vruchtbaarheid, laat ik me
met plezier een Elegua-kopje aansmeren, dat me voor-
taan zal beschermen tegen het kwaad – mits ik het vul
met honing, kaneel en bijenwas. Op de Plaza de San
Francisco de Asís zien we tot mijn verbazing Chopin zit-
ten, net als John Lennon in brons gegoten. Naast hem zit
een Cubaanse schone ongeduldig op haar telefoon te
kijken met haar rug naar hem toe, wat onze gids de uit-
spraak ontlokt: ‘Wij Cubanen zijn arm, maar wij hebben
de Mulata’s!’  

Be happy     
Al na een dag in ‘openluchtmuseum’ Havana kom ik tot
de conclusie dat de Cubanen allesbehalve chagrijnig of
verzuurd zijn en die indruk zal gedurende onze hele
reis niet meer veranderen. Ondanks de schaarste – zelfs
basisbehoeften als zeep, toiletpapier en pennen zijn hier
nog altijd moeilijk te krijgen, dus neem wat mee om uit
te delen als je naar Cuba gaat – en het eeuwige gebrek
aan geld en luxe klinkt overal muziek en iedereen is vro-
lijk. Mannen zitten op de stoep te schaken of roken
samen een sigaar. Vrouwen kletsen honderduit met de
buren, kinderen spelen met alles en niets, honden en
katten snuffelen zonder angst op straat rond en iedereen
loopt voortdurend bij elkaar naar binnen. Veel mensen
zijn te dik door het eenzijdige menu, dat vooral bestaat
uit bananen, rijst, zwarte bonen, rum en eieren, het
‘basisvoedsel’ dat via een bonnenboekje nog altijd gratis
te verkrijgen is in de staatswinkels. Maar dat weerhoudt
al die mollige en vaak armoedig geklede Cubaanse
dames er niet van om er – in het geheel niet gehinderd
door frustrerende rolmodellen uit ‘onze’ modebladen –
stralend, zelfbewust en sexy bij te lopen. In Cuba hoeft
niemand van de honger om te komen.

Tweede revolutie
Wie groente of fruit wil eten, moet dat zelf verbouwen
of gaan kopen op de boerenmarktjes, die tegenwoordig
mondjesmaat zijn toegestaan. En wie vlees of kip wil
eten moet zich haasten naar de zwarte markt, waar de
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Cubanen in lange rijen op hun beurt staan te wachten
om de van staatswege toegestane 1 pond vlees per fami-
lie per dag te bemachtigen, onder het toeziend oog
van de politie om ruzie te voorkomen. Sinds 10 jaar
zijn er ook weer supermarktjes te vinden, maar het
aanbod is er even schaars als eenzijdig en je moet er
maar net geld voor hebben. Of je nu dokter, wiskun-
dige of sportleraar bent, alle lonen zijn even belab-
berd. Het kan dan ook goed zijn dat de taxichauffeur
eigenlijk chirurg is en de ober in het restaurant van
huis uit wetenschapper. Want goedbetaalde banen zijn
er haast niet in Cuba en alleen wie in het toerisme gaat
werken, kan wat meer verdienen dankzij de fooien.
Alle banen worden eerlijk verdeeld onder mannen en
vrouwen, die allemaal gestudeerd hebben. ’De eman-
cipatie van de vrouwen is onze tweede revolutie’, zegt
Antonio: ‘Zij hebben vaak de beste baantjes.’                                                                                                                                               

Relax
Waar muziek klinkt, wordt gelachen, gezongen en
gedanst, en daarbij lijkt leeftijd geen enkele rol te spe-
len. Cubanen zeggen even gemakkelijk ‘Hé, schatje’
tegen een charmante oma als tegen een knap meisje,
maar dat heeft niets te maken met grensoverschrijdend
MeToo-gedrag. Cubanen houden nu eenmaal veel van
het leven en de liefde, zijn van nature uiterst sociaal en
vriendelijk, maken graag praatjes en flirten met alles
en iedereen. Maar dat doen ze wél altijd met grapjes en
respect. Het gevolg is dat je je ook als toerist in Cuba al
snel ‘geliefd’ gaat voelen, zelfs wanneer je een bad hair
day hebt. Iedereen in Cuba is voor de staat gelijk, dus
niemand kan de anderen de loef afsteken met een beter
betaalde baan of een groter huis. Er zijn ook geen reli-
gieuze twisten, want het ‘kapitalistische’ rooms-katho-
lieke geloof werd door de atheïstische Castro afge-
schaft. Al is dat inmiddels weer toegestaan, tot vreug-
de van de Cubanen die zich ook graag overgeven aan
de geheimzinnige rituelen van santeria, een Afrikaans
geloof dat werd geïntroduceerd door tot slaaf gemaak-
ten die hun eigen goden handig ‘vermengden’ met de
heiligen van de Spanjaarden om niet op de brandstapel
te eindigen. Ook racisme werd onder het bewind van
Castro officieel uitgebannen, zodat er onder de multi-
culturele bevolking van Cuba nauwelijks spanningen
lijken te bestaan. ‘Relax!’, is dan ook het eerste wat ik
te horen krijg als ik struikel over de razendsnel bewe-
gende voeten van de eerste macho-Cubaan waarmee ik
salsa probeer te dansen in een Casa de la Trova,

gevolgd door een bemoedigende schaterlach. 

Viva Cuba
Wie naar Cuba gaat moet een keer getuige zijn geweest
van Tropicana, het oudste openluchtcabaret van
Havana, dat omringd wordt door een klein regenwoud
en doorgaat voor ‘the most appealing and magnificent
nightclub of the world.’ De toegangsprijs bedraagt vier
Cubaanse maandsalarissen, maar daarvoor krijg je wel
een bakje met nootjes en een fles uitstekende rum.
Onder de sterrenhemel raken we onder de indruk van
de wervelende show, waarin zwoeler gedanst en gepas-
sioneerder gezongen wordt dan tijdens het Braziliaanse
carnaval. De kostuums zijn even fantasierijk als hila-
risch. Er is zelfs een nummer waarbij de oogverblindend
mooie danseressen complete, lichtgevende kroonluch-
ters op hun hoofd hebben, alsof ze de draak willen ste-
ken met het feit dat de elektriciteit nog wel eens uit wil
vallen in Cuba. Aan het einde van de avond is de rum
op en worden de half beschonken toeschouwers uitge-
nodigd mee te dansen op het podium.

Verplichte Hemingwaykost
Ook de sporen die Ernest Hemingway in Cuba heeft
nagelaten, zijn verplichte kost voor elke toerist. We drin-
ken daiquiri’s, zijn favoriete cocktail, in zijn stijlvolle
stamcafé El Floridita, waar de beroemde schrijver in zijn
bronzen hoedanigheid nog aan de bar zit en waar dage-
lijks livemuziek wordt gespeeld. En we bezoeken zijn
romantisch ogende Finca Vigía net buiten Havana, waar
alles nog intact is alsof Hemingway elk moment uit zijn
schrijverstoren kan komen om een duik in zijn pri-
vézwembad te nemen.                                                                                           

Speciale Periode
De volgende ochtend haalt Antonio ons op in een
‘gewone’ Mercedes, waarmee we de rest van het eiland
gaan verkennen. Onze gids komt uit een rijke familie,
die nu grotendeels in Miami woont. Zijn opa bezat een
koffieplantage, maar hijzelf raakte al op zijn veertiende
in de ban van de revolutie. Hij werd chauffeur in het
leger, studeerde in de avonduren, deed mee aan het
alfabetiseren van de boeren, oogstte suikerriet en werk-
te zich na een periode als student in Moskou op tot pro-
fessor Sociale Geschiedenis in Havana, waarna hij ook
nog diplomaat was in New York. Hij spreekt vloeiend
Engels en raakt niet uitgepraat over Fidel Castro, Che
Guevara en de revolutie, waarvan hij nog altijd een

Linkerpagina vanaf linksboven met de klok mee Jongere
in Cienfuegos; Sigarenmaker in de Viñales-vallei;
Schoolklas op excursie in Castillo de San Pedro de la Roca
in Santiago de Cuba
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groot voorstander is. Dat hij in de Speciale Periode – die
in 1991 begon toen de Russische steun aan Cuba plotse-
ling wegviel – net als de meeste Cubanen honger leed en
de helft van zijn gewicht verloor, lacht hij weg. ‘Fidel
vroeg ons loyaal te blijven. Hij ving het tekort aan olie
op door Chinese fietsen te importeren, die de auto’s
moesten vervangen. Al snel doken overal paardenkar-
retjes op en de tractors op het platteland werden ver-
vangen door ossenkarren. Iedereen moest op houtvuur
gaan koken en de elektriciteit werd 16 uur per dag afge-
sloten. De noodsituatie leidde wel tot een aantal herzie-
ningen: Castro verjongde de regering, legaliseerde op
beperkte schaal vrije boerenmarkten en gaf toestem-
ming voor sommige kleinschalige privéondernemin-
gen, zodat de kunstenaars als paddestoelen uit de grond
schoten en veel Cubanen kamers gingen verhuren of
thuis kookten voor de toeristen.’

Niets teveel
Voor de 74-jarige Antonio is niets teveel. Hij klautert
met ons omhoog in de Sierra Maestra om de schuil-
plaats van Fidel en zijn rebellen te bekijken en hij rijdt
ons door het moeras over een zandweggetje vol over-
stekende krabben naar de Varkensbaai. Daar zet hij als
een legercommandant met een stok in het zand het
strijdtoneel uit 1961 uiteen, waarbij slechts een handje-
vol revolutionairen de grootscheepse, door Kennedy en
de CIA beraamde aanval op het ‘communisme’ wisten te
pareren. ‘Wij zijn sterk, slim en koppig. Alle Cubanen
leven vanuit hun ziel!’ Al even enthousiast laat hij ons  in
Cienfuegos de voormalige villa van zijn rijke suikeroom
zien, die tegenwoordig in Miami woont. Als jongetje
ging hij er vaak logeren. Het huis staat vlak bij de impo-
sante Club Nautica de Cienfuegos, die uitkijkt op een
kleine haven met zeilboten en jachten. In de club valt
weinig te beleven, maar even verderop vermaken de
Cubanen zich in een parkje aan het strand met keiharde
muziek, tassen vol eten en de zee, waarin ze niet zwem-
men maar gewoon gaan staan.

Tabak, rum en salsa
In Viñales bewonderen we het schitterende landschap
met zijn eeuwenoude mogotes (heuvels van kalksteen),
grotten en tabaksplantages. We roken sigaren en drin-
ken rum op de Finca El Romero, waar een Hollandse
dame is neergestreken. Ze is verliefd geworden op de
horsedriver, die vanuit de boerderij tochten te paard
organiseert voor de toeristen. We bezoeken de Finca

Ecologica van Yoany Morales Garcia, een idealistische
jonge Cubaan die op het landgoed van zijn opa experi-
menteert met groene diversiteit. We bekijken de enorme
tabaksplantage van de wereldvermaarde Alejandro
Robaina en een kleine rumfabriek, waar de Guayabita-
rum van Pinar del Rio wordt geproduceerd.  We vervol-
gen onze reis naar het in de bosrijke heuvels gelegen Las
Terrazas, een door Fidel aangemoedigd ‘gemeenschaps-
project’ ter ondersteuning van de hoognodige herbebos-
sing van Cuba, eveneens bedoeld om groen toerisme
voor alle Cubanen toegankelijk te maken. We zwemmen
er in de rivier en slapen in een bijzonder hotel, dat let-
terlijk om de bomen heen is gebouwd. In het wonder-
schone en betoverende Trinidad, waar de pleinen en
straatjes met hun pastelkleurige huizen een tijdloosheid
uitstralen die associaties wekt met de aangename ‘leeg-
te’ op de schilderijen van Edward Hopper, krijgen we
vervolgens salsales van een met nepgoud behangen
choreograaf. We kopen er homemade tafelkleden van
katoen en kant, die ook wapperen rondom de Torre
Manaca-Iznaga in de Valle de los Ingenios. Daar bezoe-
ken we een oude suikkerrietplantage. We ervaren er hoe
de Afrikaanse tot slaaf gemaakten ooit moesten zien te
overleven, totdat de Spaanse plantagehouder Carlos
Manuel de Céspedes del Castillo zich in 1868 als eerste
sterk maakte voor hun bevrijding.                                                                                               

Kleuren en smaken
Onderweg genieten we van het overweldigend mooie
en groene landschap, met zijn palmen, mango- en gua-
vabomen, felrood bloeiende flamboyanten, maisvelden,
tabaks- en koffieplantages,  suikkerriet, exotische
vogels, koeien, paarden en ossen. De armoedige boer-
derijtjes hebben daken van palmbladeren en erven vol
scharrelkippen en wilde varkentjes, die duizend keer
beter smaken dan onze ‘plofbeesten’. We raken geïmpo-
neerd door het herdenkingsmonument van Che
Guevara in Santa Clara en laten ons op een heuvel naast
de kopermijnen door een zwarte priester zegenen in de
Basilica Nuestra Señora del Cobre, waar in geel uitge-
doste Cubanen – geel is de kleur van de Virgen de la
Caridad del Cobre – zonnebloemen offeren en gele
kaarsjes opsteken voor hun geliefden. Op grote en klei-
ne pleinen bewonderen we de beelden van José Martí en
andere helden uit de Cubaanse geschiedenis, waarna
we mojito’s en piña colada’s gaan drinken op een terras-
je. De beste restaurants van het eiland vind je niet in de
steden, maar gewoon op het platteland, waar we genie-

‘Ondanks de schaarste en het
eeuwige gebrek aan geld en
luxe klinkt overal muziek’
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BEREIKBAARHEID
KLM/Air France vliegt dagelijks in circa 10 uur van

Schiphol naar Havana, de hoofdstad van Cuba. Een

retourtje kost ongeveer 500 tot 700 euro, afhankelijk

van de reisperiode. Voor soortgelijke bedragen kun je

ook vliegen met onder meer Air Canada, Air Europa,

Iberia of TUI.

PASPOORT & VISUM
Een paspoort is vereist en moet na je vertrek uit

Cuba nog 6 maanden geldig zijn. Een visum is tevens

verplicht voor alle reizigers naar Cuba. Een toeristen-

visum, geldig voor 30 dagen, kan bij het Consulaat

van Cuba in Rotterdam worden aangeschaft en kost

22 euro.  Verlengen met nog eens 30 dagen kan in

Cuba bij de immigratiedienst. Als het consulaat in

Rotterdam te ver is, is het visum bij CubaVisa.net

ook online verkrijgbaar. Let op: als je via de VS reist,

heb je een ander visum nodig dat alleen bij

CubaVisa.net verkrijgbaar is. 

BESTE REISTIJD
Cuba ligt in het Caribische gebied en heeft een tro-

pisch klimaat. Het verschil tussen temperaturen in

zomer en winter is klein. De zon schijnt altijd in Cuba,

maar door de bijna altijd waaiende noordoostpassaat

is de warmte goed uit te houden. Het eiland kent in

de winter een droge tijd (november t/m april) en in

de zomer een natte tijd (mei t/m oktober), maar een

regenbui duurt er nooit lang. In Santiago de Cuba in

het zuidoosten is het iets warmer dan in Havana, dat

in het noordwesten ligt. Gemiddeld één keer per jaar

waait er een tropische orkaan over Cuba binnen het

orkaanseizoen van augustus t/m oktober. Het toe-

ristische hoogseizoen in Cuba speelt zich af van

november t/m april, maar in feite is Cuba een

bestemming voor alle seizoenen. De Cubanen zelf

houden vakantie in juli en augustus, wanneer de

temperaturen het hoogst zijn. 

GELDZAKEN
In Cuba zijn er twee valuta: de Cubaanse convertibe-

le peso (CUC) voor de toeristen en de Cubaanse

peso (CUP) voor de Cubanen. De wisselkoers is: 1

CUC / 1 USD = 25 CUP. Bankpassen worden in Cuba

vrijwel niet geaccepteerd. Creditcards van Visa en

MasterCard worden wel geaccepteerd, mits ze niet

zijn uitgegeven door een Amerikaanse bank. Het is

niet verstandig om Amerikaanse dollars naar Cuba

mee te nemen, op het omwisselen staat namelijk

een boete van 10 procent. Neem daarom euro’s of

Britse ponden mee en wissel deze om bij de officie-

le wisselkantoren CADECA. Mijd illegale geldwisse-

laars op straat en wissel je Cubaanse geld voor ver-

trek weer om of geef het uit – de Cubaanse peso is

buiten Cuba nauwelijks in te wisselen.  

GEMIDDELDE PRIJZEN
Budgetovernachting: vanaf 25-40 euro

Middenklasse-overnachting: vanaf 50-75 euro

Eenvoudige maaltijd: vanaf 7,50-10 euro

Driegangendiner 15-20 euro

Kopje koffie: vanaf 0,90 euro

Biertje: vanaf 1 euro

Taxirit: ongeveer 1 euro per 3 km.

COMMUNICATIE
Er is geen gratis wifi in Cuba, maar betere hotels bie-

den vaak wifi aan. Voor een uur toegang tot het inter-

net koop je voor CUC 1-2 een kaartje met code.

Wees niet verbaasd als de doorgaans zeer trage ver-

binding uitvalt of hapert. De overheid pleegt censuur

op internet en controleert de toegang. In de steden

zijn vaak drukbezochte internetcafés te vinden. Het

internationale toegangsnummer tot Cuba is 53. Om

te bellen vanuit Cuba naar Nederland kies je 119-31-

netnummer zonder nul- abonneenummer. Gebruik

van gps is in Cuba verboden, neem dus geen speci-

ale gps-apparatuur mee. Op je mobiel is gps echter

wel toegestaan en kan het prima gebruikt worden in

combinatie met offline-navigatie. 

VACCINATIES
Inentingen zijn voor Cuba niet verplicht. Aanbevolen

worden DTP, Hepatitis A en Rabies (bij verblijf langer

dan 3 maanden). Cuba is geen malariagebied. 

ELEKTRICITEIT
Neem een verloopstekker (type A, B of L) of een

wereldstekker mee naar Cuba.

CUBA INCENTIVES
Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met

Cuba Incentives, een uitstekende en betrouwbare

reisorganisatie met als motto: Discover Cuba Your

Way! Het uitgangspunt van de organisatie is: ‘We

believe that by protecting the environment, the peo-

ple and their tradition, we can offer an authentic way

to experience Cuba.’ De reisorganisatie houdt kan-

toor in Havana, Curaçao en Nederland, maakt reizen

op maat, heeft uitstekende lokale gidsen en biedt

veel nuttige informatie inzake reis, verblijf, autohuur,

duiken, vissen, salsalessen, fietstochten en excur-

sies. Wie door Cuba wil reizen, kan met al zijn vragen

terecht bij Cuba Incentives. 

Cuba Incentives

Burgemeester Eisenlaan 325- 3e etage

2282 MZ Rijswijk. 

misha@cubaincentives.com

www.cubaincentives.com

Cuba praktisch
ten van ropa vieja (letterlijk vertaald: oude vodden), het
lekkerste draadjesvleesgerecht van heel Cuba. 

Fiesta del Fuego
In het nostalgische Santiago de Cuba is de armoede
zichtbaarder dan in Havana, maar tijdens het vrolijke
Fiesta del Fuego maken de bewoners maken des te meer
een feest van het leven. We bezoeken er de Moncada-
kazerne met zijn kogelgaten uit de revolutie en het
Castillo de San Pedro de la Roca, waar ‘onze’ Piet Hein
van de zilvervloot terecht als een ordinaire piraat wordt
afgeschilderd. Maar een excursie naar de beroemde
Bacardí-rumfabriek gaat niet door omdat de elektriciteit
is uitgevallen. In plaats daarvan gaan we naar het plaat-
selijke carnavalsmuseum, waar we spontaan worden
uitgedaagd om mee te dansen in een Afrikaanse dans-
voorstelling ter ere van het Fiesta del Fuego. ‘s Avonds
nemen we een kijkje in de spiritistische tempel, waar
elke dag bloed en een verse geitenkop worden geofferd

aan de heilige Ceibaboom in de tuin. Een ingewijde san-
teria-dame, die theologie heeft gestudeerd in Parijs,
gidst ons langs een wonderlijke verzameling Afrikaanse
en rooms-katholieke attributen en symbolen, waarna we
ons mengen tussen het feestgedruis op straat.             

Onze Cubareis eindigt in Varadero, ooit het schiereiland
van de rijken en tegenwoordig dé toeristische hotspot
van Cuba. Met zijn luxe hotels, azuurblauwe zee en
hagelwitte stranden valt er weinig op Varadero aan te
merken, behalve dan dat de meeste Cubanen die hier
komen tot het bedienend personeel behoren. Ineens is
die magische sfeer van humor, muziek, erotiek en socia-
le uitbundigheid, die zo typerend is voor alle ‘arme’
Cubanen, verdwenen. Maar de verkoelende zee maakt
veel goed en als we 2 dagen later terugvliegen naar
Amsterdam komen we tot de conclusie dat we helemaal
verliefd geworden zijn op Fidels Cuba, het meest kleur-
rijke en fascinerende eiland ter wereld. n

‘We krijgen salsales van 
een met nepgoud behangen
choreograaf’

Straat in Havana

In de rij om vlees te kopen op
de markt in Camaguey

CUBA


