Een reis van
Syracuse,
over de voet van
de Etna, naar
Taormina

Sicilië
Twee Sicilianen verkopen handgemaakte fuiken in
de havenplaats Santa Maria la Scala (bij Acireale)
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reizen

Sicilië: terrein van de Etna, fijne kustplaatsen,
mooie wijndomeinen én The Godfather. Wij
stopten al deze ingrediënten in een toer langs
de oostkust van het eiland. Van Syracuse
naar Taormina.
Tekst Agnes Nijholt
Fotografie Liselotte van Leest

H

et oosten van Sicilië is
een populair gebied onder toeristen. Vrijwel
dagelijks houden immense cruiseschepen halt langs de kustlijn,
om de opvarenden bij plaatsen als Taormina en Syracuse aan land te laten.
Als wij vanaf Catania koers zetten richting Syracuse zien we dan ook al snel
grote, witte gevaartes opdoemen aan
de horizon; we hopen maar dat het
lunchtijd is op het all-inclusive paradijs. We parkeren onze auto in het
nieuwe gedeelte van de stad – daar kun
je ’m kosteloos stallen – en wandelen
naar Ortygia, het schiereilandje aan de
rand van de stad, waar het historische
centrum zich bevindt.

Pranzo
Ortygia leeft van toerisme en loopt met
zijn vierkante kilometer oppervlakte al snel vol. Gelukkig zijn tussen de
souvenirwinkels door ook een aantal
fijne adresjes te vinden. Tegen de eerste
lopen we al gauw aan en met een rommelende maag en de klok die één uur
slaat, lijkt het ons het perfecte moment
voor een pranzo. Cortile Verga ligt verscholen op een binnenplaatsje aan de
Via della Maestranza. Het zaakje heeft
een terras waar je onder de parasols
prinsheerlijk een paar uurtjes vertoeft.
Vanbinnen is het niet groot, maar fantastisch in jarentwintigstijl ingericht.
Op het menu vind je geen klassieke Italiaanse gerechten, maar alles wordt wel
met verse producten uit de omgeving
klaargemaakt. We gaan voor een salade
met peer, geitenkaas en amandelen en
een spaghetti van courgette met garnalen. De gerechten zijn simpel, maar de
smaken allerminst: alles is verser dan
vers en daardoor verrukkelijk.
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Mengelmoes
Aangezien we vandaag te maken
hebben met de sirocco (zie kader rechterpagina) en de hemel nu zó grijs
kleurt dat de Nederlandse lucht er jaloers op zou zijn, besluiten we wat
cultuur op te snuiven. Het wordt de
Duomo van Syracuse (officieel: Santa
Maria del Piliero, Heilige Maria van de
Zuil). Deze kathedraal werd in de zevende eeuw na Chr. gebouwd, óver de
tempel van Athene uit de oudheid. De
resten van deze Dorische tempel (een
Grieks bouwwerk met zuilen) zijn nog
altijd terug te zien in de huidige kathedraal. De Duomo van Syracuse is een
mooi voorbeeld van de verschillende
stijlen die je op Sicilië ziet. Het eiland
is in handen geweest van verschillende
volkeren (onder andere de Arabieren,
Normandiërs en Spanjaarden) die alle
hun sporen hebben nagelaten.

Markt
De volgende ochtend zijn we vroeg
uit de veren, want volgens de receptioniste van Hotel Gutkowski, waar we
overnachten, mogen we de markt om
de hoek absoluut niet missen. En daar
heeft ze gelijk in: in de Via Emmanuele de Benedictis nemen we plaats op
het terras van Fratelli Burgio. Onder
het genot van een cappuccino bekijken
we het spektakel dat boodschappen op
de markt doen hier is. Als we even later
zelf over de markt struinen worden we
haast jaloers op de locals: wat zouden
we graag een maaltje koken van alle
producten die hier te koop zijn.

Tempio di Apollo
We laten de zakken vongole, stralende
citroenen en slingers vol pepers met
pijn in ons hart achter en werpen nog

Wat is sirocco?

Sirocco (ook wel scirocco, siroc of
jugo) is een zuidelijke wind die hete,
droge lucht uit de Sahara naar het
noorden blaast. Deze wind gaat
gepaard met een flinke lading
zand en stof, die rond het
Middellandse Zeegebied neerdaalt.
Dit levert doorgaans grijze luchten
op en een temperatuur die zo’n 10
graden boven het gemiddelde ligt.
De sirocco komt vaak in de lente
voor, maar komt ook weleens in
november aanwaaien.
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Isola Bella

Gek genoeg vinden we in de
drukke hoofdstraat een terras waar
geen toerist te vinden is

snel een blik op de Tempio di Apollo
aan het einde van de marktkramen,
alvorens we in de auto stappen. Achter de overblijfselen van deze tempel
schuilt een bijzondere historie. De
Apollokapel dateert uit de zesde eeuw
v. Chr. en is daardoor een van de oudste tempels op Sicilië. Door de eeuwen
heen veranderde het Griekse heiligdom in een byzantijnse kerk, waarna
het in de Arabische tijd een moskee
werd, om onder het bewind van de
Normandiërs weer terug te veranderen
in een kerk. Keizer Karel V maakte er
in de Spaanse periode een kazerne van
en particuliere woningen. Vandaag
staan er nog enkele muren overeind
die prachtig kleuren bij de omringende palmbomen.

Vruchtbare grond
Aan het einde van de middag hebben
we afgesproken met de Belgische Philip Roose, exportmanager van wijnhuis
Nicosia, dat op een uurtje rijden van
Syracuse ligt. Hij leidt ons over de wijngaarden aan de voet van de Etna, wat
zeer vruchtbare grond blijkt: ‘We produceren op dit moment twee miljoen
flessen wijn per jaar. Een groot deel
daarvan is biologisch. We gebruiken
geen chemische bestrijdingsmiddelen en hebben tussen de wijnstokken
verschillende fruitbomen geplant om
de insecten om de tuin te leiden.’ Dat
zorgt er niet alleen voor dat het ongedierte van de druiven afblijft; het maakt
de wijngaarden van Nicosia een heerlijke plek om doorheen te wandelen. Bij
helder weer kun je zelfs Calabrië zien
liggen, en de Etna op de achtergrond
maakt het een magisch decor. Nu we
weten waar de druiven groeien, kunnen we niet wachten om een slokje van
het eindproduct te proeven, en gelukkig is dat ook precies wat Philip voor
ons in petto heeft. We schuiven aan in
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de osteria van het wijnhuis en krijgen
naast verschillende witte en rode wijnen een heerlijk driegangendiner, op
basis van slow food, voorgeschoteld.

Een van de redenen dat
Taormina zo populair is, is het Isola Bella,
een klein eilandje voor de kust. Lady
Florence Trevelyan, inderdaad dezelfde
dame die verantwoordelijk is voor de
Giardino Pubblico, kocht het eiland en
bouwde er een huis met uitzicht op zee.
De eigenaren die volgden onderhielden
het eiland, tot het in 1990 weer in handen
van de regio Sicilië kwam. Inmiddels is
het beschermd natuurgebied, maar nog
wel te bezoeken.

Siciliaans zoet
Als de meeste alcohol in de
ochtend is verdampt, rijden we
naar onze volgende bestemming:
Taormina. We waren vooraf al
gewaarschuwd dat je je hier met ellebogenwerk tussen de reizigers door
moet worstelen, en daar is weinig van
gelogen. Als we onze koffers hebben
achtergelaten bij ons hotel El Jebel,
zien we precies welke straten naar de
bezienswaardigheden leiden, want
alle parapluutjes van reisleiders wijzen dezelfde richting uit. Wij passen
en gaan op zoek naar cafeïne. Gek genoeg vinden we in een van de drukste
hoofdstraten het terras van Pasticceria
Etna dal 1963 waar geen enkele toerist
te vinden is, maar enkel Italianen genieten van een caffè. Wij sluiten ons
aan en complementeren onze cappuccino’s met een cannolo (een opgerold
koekje gevuld met gezoete ricotta) en een
punt cassata (taart met gezoete ricotta,
marsepein en gekonfijte vruchtjes),
twee typisch Siciliaanse lekkernijen.
Met deze caloriebommen in ons
lichaam wagen we ons weer tussen
het toeristengeweld en al snel houden we halt op Piazza IX Aprile.
Hier bevinden zich niet alleen de
schitterende Chiesa di Taormina en de
Chiesa di S. Agostino; je hebt vanaf het
zwart-wit betegelde plein ook geweldig
uitzicht over zee.

De Britse vrouw
Aangezien de Sirocco ons nog altijd gezelschap houdt, zoeken we verkoeling
in de Giardino Pubblico, in plaats van
aan zee. Dit stadspark heeft Taormina
te danken aan Lady Florence Trevelyan.
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Volgens hem is het enige juiste
om op dit moment te bestellen
een granita
Een Schotse dame die zich na jaren
reizen eind negentiende eeuw settelde in Taormina. Toen haar affaire met
Edward, Prins van Wales en troonopvolger (later Edward VII), aan het licht
kwam, werd haar sterk aangeraden
het Verenigd Koninkrijk achter zich
te laten. Aanvankelijk trok ze met
haar entourage van vijf honden en
een gouvernante in het Hotel Timeo,
destijds het enige hotel in Taormina.
Het jaar daarop trouwde ze met de
prominente Salvatore Cacciola, professor in pathologische anatomie, en
settelde ze zich in zijn residentie: het
achttiende-eeuwse Palazzo Cacciola.
Na de tragische dood van hun zoon
– die vlak na de geboorte overleed –
veranderde haar leven radicaal. Ze
legde zichzelf toe aan filantropisch
werk en won het respect van de inwoners, die haar à ᾽ngrisa, ῾de Britse
vrouw᾿ noemden. Ze ontwierp in die
tijd ook haar tuin waar ze bijzondere
plantsoorten in verwerkte.

The Godfather
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Bar Vitelli, het
stamcafé van
Michael Corleone

Voordat we inchecken bij ons laatste
overnachtingsadres, La Rocca della
Rosa, besluiten we een dorpje te bezoeken dat hoog op ons verlanglijstje staat:
Savoca, dat in The Godfather doorgaat
voor het dorp Corleone (het echte
Corleone was te modern voor het verhaal). Na een verkoelend drankje op
het terras van Bar Vitelli (juist, het café
waar Michael Corleone ook graag zat)
nemen we voor € 2,50 een Ape naar het
kerkje van het dorp, eveneens bekend
van de trilogie. Als we langs hotel Borgo San Rocco wandelen, worden we
door een vriendelijke man op leeftijd
gewenkt. Of we zin hebben in een caffè. We kunnen de charme van Vittorio,
zoals hij zich later voorstelt, niet weerstaan en worden meegenomen naar de
keuken van het hotel. Vittorio leert ons

daar evenveel levenslessen als het aantal lentes dat hij jong is, dus voordat we
weer buitenstaan is de zon inmiddels
flink gezakt.

Eind goed, al goed
Op onze laatste ochtend is de Sirocco
volledig overgewaaid en ontdekken
we dat Sicilië het beste tot het laatst
heeft bewaard: Acireale. Tot groot genoegen blijken wij de enige exotische
bezoekers en kunnen we op ons gemak
rondkijken. Acireale ligt op een lavaterras boven de Ionische Zee en werd
tijdens een aardbeving in 1169 totaal
verwoest. De stad is grotendeels in
Siciliaanse barokstijl herbouwd en dat
levert vooral op het Piazza Duomo geweldige plaatjes op. Met uitzicht op de
Parrocchia Maria Ss. Annunziata willen we een afsluitende cappuccino op
het terras van Bar Eldorado bestellen,
maar dat gaat niet zomaar. Ook al is
het nog voor elven, volgens de ober
is het veel te warm voor koffie. Volgens hem is het enige juiste om op dit
moment te serveren een granita. Als
we aangeven dat we die cafeïne toch
echt nodig hebben, wordt ons evengoed een granita voorgeschoteld, van
het huis. We zijn blij met de eigenwijze ober want dit is misschien wel
het lekkerste snackje dat we dit reisje
hebben gegeten.
Met het eigenwijze weer waren we
minder blij, maar zo zie je maar
weer: zelfs als de lucht boven Sicilië
nog grijzer kleurt dan die in Nederland, is het genieten op het eiland
groot. Ook al moet je daar soms wat
moeite voor doen. Bezoek plaatsen
als Taormina en Syracuse een dagje, maar ga daarna vooral rondrijden
en ontdek het échte Sicilië, in plaatsjes zoals Acireale. Daar is het namelijk
zoveel mooier en gastvrijer dan het
Sicilia turistica.
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gids
REIZEN
Utrecht – Catania 2.416 km
Transavia vliegt vanaf Schiphol in 2 uur en 45 minuten
rechtstreeks naar Catania. Vanaf Eindhoven kun je
met Ryanair rechtstreeks in 2 uur en 40 minuten naar
Catania. Reis je liever vanuit België? Tui Fly brengt je er
in 2 uur en 40 minuten.
Sunnycars
Via Sunnycars kun je vooraf een auto huren
die op de luchthaven van Catania voor je
klaarstaat. Kijk voor meer informatie op
desmaakvanitalie.nl/huurauto.

wijn
De vulkanische grond van de
Etna is een goede bodem voor
wijnranken. Op veel plekken
kom je wijndomeinen tegen
waar je proeverijen kunt doen.
Onze tips zijn Pupillo in Syracuse
(Contrada La Targia), een klein
familiebedrijfje dat is gevestigd in
een werkelijk prachtig pand en het
grotere Nicosia (cantinenicosia.it)
in Trecastagni.

SHOPPEN

ETEN

SLAPEN

Giudecca Trentasette
Sicilië staat bekend om haar beschilderde keramiek, maar lang
niet alles is even authentiek. Veel
wordt in de fabriek geproduceerd waardoor je bij ieder winkeltje dezelfde collecties vindt.
Zo anders is dat bij Giudecca
Trentasette. Dit zaakje is door
drie jonge mannen opgericht die
al het keramiek zelf ontwerpen
én maken. Denk aan de leukste
schaaltjes beschilderd met
vijgencactussen en keramieken
octopussen. Via della Giudecca
37/39, Syracuse

Cortile Verga
Wij aten hier een heerlijke lunch
met lokale ingrediënten, maar
hadden er ook graag in de avond
een aperitivo gedronken. Via
della Maestranza 33, Syracuse

Hotel Gutkowski €€
Aan het water vind je een van
de leukste hotels van Syracuse:
Hotel Gutkowski. Dit hotel heeft
een geweldig interieur en een
uitgebreid, vers ontbijt. We hebben niet van het diner geproefd,
maar toen we terugkeerden naar
het hotel keken we jaloers naar
de borden van de gasten die wél
waren aangeschoven. guthotel.it

Chiodo
Leuke winkel waar je kunt shoppen en terecht kunt voor een
kopje koffie. Ligt aan een fraai
binnenplaatsje en heeft zowel
accessoires als (vintage) kleding.
Via Roma 15, Syracuse
Fratelli Burgio
Naast goede koffie kun je je bij
Fratelli Burgio te goed doen aan
een keur van lekkernijen. Als je
nog ruimte overhebt in je koffer,
dan moet je hier zeker een kaasje of worstje meenemen. Piazza
Cesare Battisti 4, Syracuse
Pasticceria Etna dal 1963
Bij Pasticceria Etna vul je voor
zes euro een kleurrijk houten
doosje met Siciliaans snoepgoed. Als dat geen leuk souvenir
is… Corso Umberto 112,
Taormina
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Timoleone Café
Een hip zaakje met een geweldig terras waar de kaart met
cocktails enorm is. In de avond
serveren ze er ook een aantal
pastagerechten. Via Timoleone
6, Taormina
Osteria di Cantine Nicosia
Het restaurant van wijnlandgoed
Nicosia. De prijzen liggen iets
boven het gemiddelde, maar de
gerechten zijn van topkwaliteit.
Via Luigi Capuana 65,
Trecastagni
Ristorante Aranciara
Dit restaurant ligt een beetje
verscholen, maar dat maakt het
waarschijnlijk juist zo goed. De
pasta met zeevruchten en de
spaghetti alle vongole zijn meer
dan aan te raden! Via Fratelli
Bandiera 15, Taormina
Trattoria La Foglia
Op het meest gefotografeerde
terras (vanwege de gezellige
tafelkleedjes en grappige accesoires) van Syracuse moet je
niet gaan zitten voor een lekker
glas wijn – die was niet helemaal
onze smaak. Over de pastagerechten waren we daarentegen
wél erg te spreken. Via Capodica
29, Syracuse

Hotel El Jebel €€€
Wil je je even écht in de watten
laten leggen in Taormina? Dan
slaap je in het luxe vijfsterrenhotel El Jebel. Vanaf het dakterras
heb je geweldig uitzicht over de
stad en de zee en in het hotel
zelf ontbreekt het je aan niets. In
de ochtend staat er een uitgebreid ontbijt (inclusief taart) voor
je klaar en in de avond schuif je
in hetzelfde restaurant aan voor
een luxe diner. hoteleljebel.com

Het échte Sicilië
Volgens onze Vlaamse vriend
Philip mogen ook de volgende authentieke plekken niet
ontbreken als je deze kant van
Sicilië bezoekt: Castiglione di
Sicilia, Montalbano, Elicona en
Castelmola.

La Rocca della Rosa €
Op het vulkanische zand van de
Etna vind je in Zafferana Etnea
agriturismo La Rocca della Rosa.
Als je geen Italiaans spreekt zul
je hier je handen en voeten moeten gebruiken, maar dat is ook
precies de charme van dit plekje.
Iedereen wordt met open armen
ontvangen en slapen doe je in
een pand met een bijzondere
geschiedenis (én zwembad!).
laroccadellarosa.it
Kijk voor meer informatie over de
hotels op desmaakvanitalie.nl/
hotels-sicilie
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