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barcelonabewust reizen
Verstandige reizigers gaan doelgericht op pad om alles uit hun reis te halen. 

Door bewust te reizen draagt u bij aan het behoud van de natuur, historie en 

culturele rijkdom van de plaatsen die u bezoekt. Bovendien verbetert u uw 

eigen reiservaring. 

Hoe reist u bewust?

•   Bedenk dat uw aanwezigheid van invloed is op de plaatsen die u bezoekt.

•  Besteed uw tijd en geld zodanig dat u iets bijdraagt aan de couleur locale

        (dat maakt uw verblijf ook interessanter).

•   Respecteer het natuurlijke en culturele erfgoed van uw bestemming.

•   Respecteer de lokale gebruiken en tradities.

•   Toon de lokale bevolking uw waardering voor de interessante of unieke

         aspecten van hun streek, zoals het landschap, de historische dorpjes en

     gebouwen, de muziek of het eten.

•   Trek af en toe uw portemonnee en steun kleine ondernemers die zich

     inspannen om de bijzondere eigenschappen van een plaats te behouden.

     Zoek naar winkeltjes, restaurants, pensions en reisorganisaties die trots en

     hart voor hun omgeving uitstralen. Mijd bedrijven die afbreuk doen aan

     het karakter van een plek.

•   Zorg ervoor dat u mooie herinneringen en verhalen mee naar huis 

neemt, in de wetenschap dat u iets hebt bijgedragen aan het voort-

bestaan en de ontwikkeling van uw bestemming.

Deze manier van reizen wordt geotoerisme genoemd en valt te omschrijven als 

‘toerisme dat het geografische karakter van een plek – omgeving, cultuur, uitstra-

ling en erfgoed – en het welzijn van de inwoners ondersteunt of versterkt’. Meer 

informatie over geotoerisme is te vinden op de website www.national geographic.

com/travel/sustainable.
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OVER DE AUTEUR

Damien Simonis,  geboren en getogen in Sydney, Australië, koos, 
sinds hij in 1989 een vliegticket enkele reis Caïro kocht, nooit meer 
voor een vaste verblijfplaats. In zijn bagage zat een universitaire titel 
moderne talen, behaald aan de Universiteit van Melbourne (als een 
echte zwerver had hij al jaren eerder Sydney de rug toegekeerd). In 
die bagage zat ook zeven jaar ervaring als verslaggever en redacteur 
van enkele grote Australische dagbladen, waaronder de Australian, 
The Age en de West Australian.
     Sinds hij landde in de Egyptische hoofdstad heeft Simonis 
op allerlei plaatsen in Europa en het Midden-Oosten gewoond, 
gestudeerd en gewerkt. In 1992 begon hij met het schrijven van 
reis gidsen en -artikelen die hij publiceerde in Australië, het Verenigd 
Koninkrijk en Noord-Amerika. Schrijven doet hij nog steeds. Zijn 
omzwervingen brachten hem van de Oekraïne naar Soedan, van 
Syrië naar Marokko, van de Alpen naar de Straat van Gibraltar. Over 
zijn twee grote liefdes, Spanje en Italië, heeft hij uitgebreid gepub-
liceerd. Simonis, die vloeiend Spaans, Catalaans, Italiaans, Frans en 
Duits spreekt (en een beetje Arabisch), verdeelt zijn tijd ongeveer 
gelijk tussen Londen, Barcelona en het maken van reizen. Zijn 
voeten blijven jeuken, dus gaat Simonis door met het schrijven 
over en het fotograferen van de plekken waarheen een opdracht 
(of een opwelling) hem brengt.
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De reis indelen
Een bezoek aan Barcelona, met zijn 2000 jaar oude geschiedenis, is 
een intense ervaring. De kern van deze compacte kuststad wordt 
gevormd door een oude wijk vol fraaie monumenten en voorname 
huizen, waarvan veel uit de middeleeuwen dateren.

Kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen: de stad barst van de modernista-

gebouwen (variant van de art nouveau, met als hoogtepunt de Sagrada Família) 

en musea die van alles bieden, van de mooiste romaanse fresco’s ter wereld 

tot werk van Picasso. De stranden stromen vol met zonaanbidders, terwijl lek-

kerbekken de talloze eethuizen opzoeken, van traditionele taveernen tot trendy 

restaurants die de nieuwe Spaanse keuken bieden. Voor nachtbrakers zijn er 

volop bars en clubs. De spectaculaire kustlijn, typische bergen, indrukwekkende 

middeleeuwse kloosters en eindeloze wijngaarden net buiten Barcelona trekken 

veel dagjesmensen.

Bezichtigen
In een week kunt u veel van Barcelona zien, en als u graag wandelt, kunt u veel te voet 

doen. De metro, die ook de voorsteden bedient, is gebruiksvriendelijk, en er rijden 

vrij veel betaalbare taxi’s rond. 

 De meeste mensen die voor het eerst in Barcelona zijn, bezoeken als 

   eerste La Sagrada Família of La Rambla. Velen  

 hebben gehoord van Antoni Gaudí en 

zijn onvoltooide kerk en gaan regelrecht 

naar dit opmerkelijke bouwwerk. 

Daarna is het heerlijk om over La 

Rambla te slenteren, de bekendste 

boulevard van Spanje die bruist van de 

activiteiten, met interessante gebouwen, 

de beroemde La Boqueriamarkt, bloemen- en 

vogelstalletjes, een massa mimespelers, levende 

standbeelden en straatmuzikanten. 

Het verkennen van de Barri Gòtic, vlak bij La 

Rambla, met bezienswaardigheden als La Catedral, 

de Plaça del Rei, Plaça de Sant Jaume en Plaça Reial, 

kost algauw een dag of twee, afhankelijk van hoezeer 

u opgaat in het labyrint van middeleeuwse kronkel-

straatjes. In het hart liggen de resten van de Romeinse 

stad die ruim 2000 jaar geleden werd gebouwd.
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NIET MISSEN:
Een wandeling over La 

Rambla  88 

L’aquàrium, met een tiental 
haaien  105 

Een dag aan het strand, cocktails 
bij een chiringuito 114 

Een concert in de Església de 
Santa Maria del Mar  130

La Boqueria, een geweldige 
markt 136 

La Pedrera, Gaudí’s zonderlinge 
appartementencomplex  145 

La Sagrada Família, Gaudí’s 
onvoltooide kerk  158 

Een voetbalwedstrijd in het 
Camp Nou-stadion van FC 
Barcelona  182 

Romaanse kunst in het 
MNaC  186

Een calçotada, een barbecue met 
lente-uien 222

Daarna wilt u waarschijnlijk El Raval, aan de andere kant van La Rambla, bezoe-

ken. Hoogtepunten zijn het MACBA, een museum met moderne kunst, exposities 

in het ernaast gelegen CCCB, Gaudí’s Palau Güell, het deels gotische Antic Hospital 

de la Santa Creu en natuurlijk een wandeling rond de Mercat de la Boqueria. U vindt 

hier diverse goede, traditionele restaurants.

De volgende twee dagen kunt u 

besteden aan het verkennen van de 

waterkant (inclusief het boeiende 

Museu Marítim en L ’Aquàrium) 

en La Ribera, het middeleeuwse 

handelscentrum, met als grootste 

trekpleisters de enorme gotische 

Església de Santa Maria del Mar, 

het zonderlinge Palau de la Música 

Catalana en het Museu Picasso. Zorg 

ervoor dat u tijd overhoudt om 

op het strand te luieren en ga eten 

in een van de visrestaurants in de 

achterafstraatjes van La Barceloneta. 

Ga ’s avonds wat drinken en dansen 

in een van de bars en clubs aan het 

strand vlak bij Port Olímpic.

Reserveer een hele dag voor 

het bekijken van de vreemde, 

prachtige modernista-rijkdommen 

van L’Eixample. Een vrolijke groep 

creatieve architecten heeft allerlei 

soorten unieke gebouwen rond deze 

eind-19e-eeuwse, planmatig opge-

zette wijk van Barcelona geplaatst. 

Vanuit Spanje naar huis bellen is simpel. 
Toets eerst 00, dan het landnummer 
(Nederland 31, België 32), het kengetal 
zonder de 0 en ten slotte het abon-
neenummer. In een telefooncel kunt u 
munten of een telefoonkaart gebruiken 
(€ 6 of € 12), verkrijgbaar bij tabakswin-
kels en sommige krantenkiosken. Vaak 
verkopen ze ook diverse goedkope 

internationale telefoonkaarten. In 
gebieden als El Raval en Poble Sec zijn 
veel belcafés, waar u mogelijk ook 
goedkoper uit bent. Vanuit steeds meer 
internetcentra kunt u bellen via internet 
(Skype en andere VoIP-diensten). Voor 
een collect call kunt u gratis naar een 
centrale in uw eigen land bellen; vergeet 
niet voor vertrek het nummer te noteren.

Naar huis bellen
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Wandel door de chique Passeig de Gràcia om onder andere de opmerkelijke werken 

van Gaudí, La Pedrera en Casa Batlló te zien. Sluit de middag af met een uitstapje 

naar een ander modernista-juweeltje: Gaudí’s Park Güell.

U hebt minstens twee dagen nodig om alle attracties op de Montjuïc te bekijken. 

Hebt u nog maar één dag, kies dan voor het Museu Nacional d’Art de Catalunya, de 

tijdelijke exposities in het CaixaForum en een kort bezoek aan het Pavelló Mies van 

der Rohe. Wandel door enkele van de fraaie tuinen achter het MNAC voor nog een 

laatste cultureel uitstapje naar het Fundació Joan Miró, het mooie Mirómuseum.

als u meer tijd hebt
Met meer tijd kunt u Montjuïc rustiger bekijken en door het Poble Espanyol slente-

ren, langer in de tuinen blijven, vooral in de 

Jardins de Mossén Cinto Verdaguer, en naar 

het Castell de Montjuïc gaan om van het 

uitzicht over de zee en de stad te genieten.

Meer panoramische uitzichten biedt de 

Tibidabo, het hoogste punt van de stad. Wilt 

u nog verder kunnen kijken, ga dan naar 

het dak van de Temple del Sagrat Cor op de 

berg, of de nabijgelegen Torre de Collserola.

Verspreid in het noordelijk deel van 

Barcelona liggen diverse interessante at-

tracties, zoals het heerlijk rustige Monestir de 

Santa Maria de Pedralbes en het interactieve 

wetenschapsmuseum CosmoCaixa, dat bij 

jong en oud erg in trek is. Het Palau Reial de 

Pedralbes is echt de moeite waard om er een 

paar uur of langer door te brengen.

Probeer ook de omgeving van de stad te 

verkennen. Maak een wandeltocht door de 

Spanje heeft niet echt een traditie op het 
gebied van fooien. als de bediening in een 
restaurant niet is inbegrepen, rondt de 
lokale bevolking het bedrag meestal naar 
boven af naar een tiental: € 125 wordt  
€ 130. Niemand klaagt natuurlijk als je 
een fooi van 10% geeft, maar naar 
Spaanse maatstaven is dat royaal. In een 

bar geeft men meestal wat extra 
kleingeld. Bij een taxirit kunt u het bedrag 
op een hele euro naar boven afronden. In 
hotels is het niet verplicht om bijvoor-
beeld de portier een fooi te geven, 
hoewel het in de betere klasse gebrui-
kelijk is om € 1 of € 2 te geven, in 
exclusieve hotels soms meer. 

Fooien

Open op maandag  
Op maandag zijn veel bezienswaar-
digheden gesloten, hoewel een aantal 
een uitzondering op deze regel maakt. 
Het is dus een kwestie van plannen. De 
volgende bezienswaardigheden zijn 
open op maandag: CaixaForum, Casa-
Museu Gaudí (Park Güell), Gran Teatre 
del Liceu, Jardí Botànic, La Catedral, 
La Pedrera, La Sagrada Família, Monu-
ment a Colom, Museu de Cera, Museu 
d’art Contemporani de Barcelona, 
Museu de l’Eròtica, Museu de la Xoco-
lata, Museu del Futbol Club Barcelona, 
Museu del Perfum, Museu Marítim, 
Museu Olímpic i de l’Esport, Palau de 
la Música Catalana, Pavelló Mies van 
der Rohe en Poble Espanyol.
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bergen van Montserrat of overnacht aan een van de mooie stranden van de Costa 

Brava. De Romeinse resten en de fraaie kathedraal van Tarragona, en het mooie mid-

deleeuwse centrum van Girona zijn vanuit Barcelona makkelijk per trein te bereiken. 

Als u een auto hebt, kunt u een dag of twee het wijngebied Penedès ten zuidwesten 

van Barcelona verkennen, met drie schitterende cisterciënzer kloosters. n

De kinderdansgroep Montjuïc op de Poble Espanyol.

Wat zegt een kus u? Niet veel. Twee 
vluchtige zoenen op de wangen (eerst 
links, dan rechts) is een standaardbegroe-
ting in Spanje. De wangen raken elkaar 
licht aan, dus het is niet de bedoeling dat u 
de ander een flinke smakkerd geeft. 
Catalanen en Spanjaarden laten zich over 
het algemeen weinig gelegen liggen aan 
‘alsjebliefts’ en ‘dank-je-wels’. In een bar 

zeggen ze doorgaans gewoon: ‘Geef me 
een biertje!’ (of wat ze ook willen 
hebben). aan de andere kant zeggen ze 
wel weer vaak ‘¡Buenos días!’ als ze 
bijvoorbeeld een winkel binnenkomen. 
Kijk in een restaurant niet verbaasd op als 
mensen ‘¡Qué aproveches!’ (smakelijk 
eten) of iets dergelijks tegen u zeggen als 
ze langs uw tafel lopen. 

Etiquette
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Geschiedenis en 
cultuur

Catalanen betuigen steun aan hun 
club: Fútbol Club Barcelona. 
Links: reusachtige pilaren ondersteu-
nen het gewelfde plafond van de 
Catedral.

Het huidige Barcelona 14-19

Ervaar: wedstrijd van de dag  18 

Geschiedenis 20-35

Ervaar: luchtaanval!  34

Kunst 36-53

Festes de la Mercè en andere festivals in  

Barcelona 42-45

Ervaar: Barcelona rocks!  43

Ervaar: Barcelona in films  50

Eten en drinken 54-56
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14 g e s c h i e d e n i s  e n  c u l t u u r

Het milde klimaat is een belangrijk pluspunt van deze oude, maar snel veranderende 
stad. Moderne kunst, krankzinnige architectuur, goed eten en een bruisend nacht-
leven zijn dat eveneens. Barcelona is een dichtbevolkte (zo’n 1,6 miljoen inwoners) 
en rumoerige stad en was lange tijd de stuwende kracht van de Spaanse economie. 
Sinds 1995 is de industrie door wereldwijde concurrentie ingezakt en heeft de stad 
economisch gezien ook terrein verloren aan Madrid. Als hoofdstad van het land 
trekt Madrid een groeiend aantal multinationals en buitenlandse investeerders aan. 

Hoewel de inwoners van Barcelona van oudsher graag klagen wanneer ze worden 
geconfronteerd met wat veel Catalanen zien als discriminatie door Madrid, zijn ze niet 
bepaald bij de pakken gaan neerzitten. Sinds eind jaren tachtig ondergaat de stad een 
flinke opknapbeurt, waarbij een heel leger plaatselijke en internationale architecten wordt 
uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Barcelona is vastbesloten een hightechcentrum 
van de hoogste kwaliteit te worden en heeft een flink stuk van een voormalig industrie-

terrein gereserveerd voor specialistische bedrijven op het 
gebied van informatica, multimedia en verwante sectoren. 
Tegelijkertijd probeert de stad een internationaal centrum 
van biomedisch onderzoek te worden. De supercomputer 
MareNostrum, die sinds 2004 in Barcelona in gebruik is, is 
een van de krachtigste computers ter wereld. Dit alles gaat 
waarschijnlijk voorbij aan de toeristen, en die zijn er in over-
vloed! Sinds de Olympische Spelen van 1992 is Barcelona een 
van de belangrijkste bestemmingen in Europa voor een korte 
vakantie, met in 2007 naar schatting 7,1 miljoen bezoekers. 
De zonnige stad trekt evenveel zakenlieden als toeristen, 

maar ondanks het gunstige weer lijkt het beeld van ‘zonnig Spanje’, van zee, sangria en 
siësta, ontoereikend voor zo’n dynamische en complexe plaats.

Noord-Europeanen die in de 19e eeuw naar Spanje reisden, vol van de ideeën van 
de romantiek, leken dit lang verwaarloosde land te willen zien als een exotische mix 
van opwindende flamenco en een bijna oosterse geheimzinnigheid. Hun ideeën waren 
veelal slechts het product van een collectieve, oververhitte fantasie. In Barcelona gingen 
dergelijke fantasieën helemaal niet op. De Franse schrijver Prosper Mérimée schreef: ‘De 
Catalanen komen op mij over als een slechte versie van de Fransen, een beetje ruw en 
tuk op geld.’ Niet bepaald de warmbloedige zigeunerachtige sfeer die hij misschien had 
verwacht. Als troost voegde hij hieraan toe, Barcelona vergelijkend met andere delen van 
Spanje: ‘Wie graag een goed gesprek voert, moet in Barcelona zijn.’

Het huidige Barcelona
Als het vliegtuig, vlak voor de landing, laag langs de waterkant van Barce-

lona scheert, is het uitzicht werkelijk schitterend. Zelfs hartje winter, wan-

neer steden in een minder gelukkig klimaat huiveren onder de kou, regen of 

sneeuw, koestert Barcelona zich in de vroege lentezon en golft de Middel-

landse Zee fonkelend naar de stranden bij de stad. 

Op La Rambla de Canaletes, het eerste gedeelte van Barcelona’s bekendste boulevard, is 
het dag en nacht druk.

De romanschrijver 
Prosper Mérimée zei 
ooit: ‘Wie graag een 
goed gesprek voert, 
moet in Barcelona zijn.'
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