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Je ziet ze in alle grote steden, living statues, 
maar La Rambla van Barcelona moet de hoog-
ste concentratie van deze straatartiesten ter 
wereld bevatten. Terwijl we de ruim één ki-
lometer lange boulevard van de Palca de Cata-
lunya naar de Port Vell afwandelen, probeer ik 
ze te tellen. Na twintig geef ik het op. En het 
zijn er niet alleen veel, ze zijn ook vaak uitge-
sproken indrukwekkend. De koperen engel 
met zijn gigantische vleugel lijkt écht van ko-

per, de twee fietsende stenen beelden móeten 
wel van steen zijn, en als de zilveren godin iets 
verderop niet af en toe bewoog zou ik gezwo-
ren hebben dat ze uit massief deelmetaal was 
vervaardigd. Ze maken er werk van, hier in het 
hart van wat wel de meest Europese stad van 
Spanje wordt genoemd. 
   Sinds Barcelona in 1992 de Olympische 
Spelen mocht organiseren, heeft de stad zich 
in hoog tempo ontwikkeld tot een zeer po-

pulaire city trip-bestemming. Misschien wel 
de beroemdste attractie is de Sagrada Família-
kathedraal van architect Antoni Gaudí. Naar 
goed middeleeuws gebruik heeft het grond-
plan de vorm van een kruis, en eveneens naar 
goed middeleeuws gebruik is de bouw een 
kwestie van meer dan een eeuw. ‘De construc-
tie van de kathedraal begon in 1882 en op dit 
moment is de verwachting dat het gebouw in 
2026 – Gaudí’s honderdste sterfjaar – klaar zal 

Barcelona - lleida - Zaragoza - Madrid

Spanje:
Aantal inwoners: 46.661.950 (2009)

Oppervlakte land: 505.992 km²

Totale lengte spoor: 14.873 km (2005)

Lengte HSL-net: meer dan 1200 km

Aantal hogesnelheidslijnen: 5



Spanje38

zijn’, vertelt de gids die ons met behulp van een 
zeer on-middeleeuwse lift naar boven voert. ‘In 
2010 werd de kerk door paus Benedictus XVI 
ingezegend’, voegt ze daar trots aan toe.
   Vanuit een van de torens spieden we naar de 
drukke stad beneden. Ergens onder de grond 
wordt op dit moment een AVE-tunnel ge-
boord, ten behoeve van de befaamde Spaanse 
hogesnelheidstrein (Alta Velocidad España) 
die 300 kilometer per uur kan rijden. De ar-

chitecten van de tunnel hebben bezworen dat 
de Sagrada Família niets van de booractivitei-
ten te vrezen heeft, maar niet iedereen is daar 
even gerust op. 
   Na ons bezoek aan Gaudi’s kathedraal bege-
ven we ons naar dat andere beroemde monu-
ment dat hij Barcelona heeft nagelaten: Park 
Güell. In 1900 kocht graaf Eusebi Güell een 
stuk heuvelland van vijftien hectare buiten de 
stad en gaf Gaudí opdracht hier een tuindorp 

met huizen voor de rijken te bouwen. De ar-
chitect liet zich bij het ontwerp sterk door de 
natuur inspireren, wat vandaag de dag is terug 
te zien in pergola’s die uit het gesteente lijken 
te zijn gegroeid, paden en trappen die elegant 
in het landschap zijn geïntegreerd, en overal 
aanwezige, veelkleurige mozaïekversieringen, 
die voor Gaudí de alomtegenwoordigheid van 
God symboliseerden.
   Het plan voor een tuindorp kwam niet van 



Barcelona - lleida - ZaragoZa - Madrid 39



Spanje40

de grond: er werden slechts twee huizen ver-
kocht. Dus is Park Güell nu wat de naam al 
aangeeft: een openbaar park, en een van de 
mooiste die je je kunt wensen. We wandelen 
over de laantjes en passeren spelende kin-
deren, bankjes met lezende of dommelende 
volwassenen en natuurlijk straatmuzikanten: 
een jazztrompetist en een meisje dat, helaas 
weinig toonvast, Astrud Gilberto ten gehore 
brengt. 

De volgende dag vervoegen we ons op Esta-
ció Sants, het hoofdstation van Barcelona. Het 
blijkt een indrukwekkend, modern station, 
en bepaald niet het laatste imposante spoor-
bouwwerk dat we in Spanje zullen aandoen. 
De beveiliging van Sants is van luchthaven-
achtige intensiteit en ook dat zal representa-
tief blijken voor de situatie op de grote Spaan-
se treinstations. Sinds de terroristische aansla-
gen op vier treinen in Madrid, in maart 2004, 

waarbij 191 mensen om het leven kwamen 
en 1400 gewond raakten, nemen de Spaanse 
spoorwegen geen enkel risico. Alleen wie een 
geldig plaatsbewijs heeft krijgt toegang tot het 
betreffende perron (en geen enkel ander), je 
paspoort wordt gecontroleerd en alle bagage 
wordt gescand.
   Nadat we de incheckprocedure hebben door-
lopen en tot ons perron zijn toegelaten, mo-
gen we aan boord van de AVE-trein en kun-
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nen we constateren dat die tot het neusje van 
de zalm op Europees spoorgebied behoort. 
De moderne coupés zijn strak ingericht, met 
fraaie blauwe stoelen en boven het gangpad 
bevindt zich een rij platte beeldschermen. 
Ook is er telefoon aan boord – nog geen gratis 
wifi, maar dat komt vast.
   Precies op het geplande vertrektijdstip zet de 
AVE zich in beweging, soepel en schokvrij, en 
rijden we Barcelona uit. Boven de glazen tus-

sendeuren zien we hoe de rijsnelheid van de 
trein voortdurend toeneemt en uiteindelijk 
oploopt tot ongeveer 300 kilometer per uur.  
   Na een uur arriveren we in Lleida, waar we 
een tussenstop maken om over de Rambla de 
Ferran te wandelen en een bezoek te brengen 
aan La Seu Vella, de ‘oude kathedraal’. Een paar 
uur later stappen we weer op de AVE, om ver-
der te reizen naar Zaragoza. 
   In 2008 was Zaragoza de organisator van de 

World Expo, wat resulteerde in een geweldige 
toestroom van belangstellenden. Ter gelegen-
heid daarvan, maar ook omdat Zaragoza stra-
tegisch op de route van Barcelona naar Madrid 
ligt, werd een splinternieuw stationsgebouw 
aangelegd, dat tot de belangrijkste en meest 
geïnspireerde nieuwe stations van Europa 
mag worden gerekend. 
   Het uitgesproken moderne karakter van het 
gebouw contrasteert op fascinerende wijze 
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met de oude binnenstad van Zaragoza, die 
wordt gedomineerd door de Basílica de Nues-
tra Señora del Pilar, en de uitgestrekte, bijbe-
horende pleinen Plaza del Pilar en Plaza de la 
Seo. In deze levendige omgeving bevinden 
zich winkels en terrassen en zijn natuurlijk 
de onvermijdelijke straatartiesten actief. De 
meeste aandacht trekt een wat oudere man 
met baard, die in een cowboykostuum op een 
verhoging staat. Als je wat geld gooit in de 

spuugbak voor hem, die zo uit een saloon af-
komstig lijkt, laat hij zien dat hij sneller schiet 
dan zijn schaduw. Nou ja, bijna dan.

Een van de zaken waardoor de reiziger door 
Spanje vroeg of laat wordt geïmponeerd, is 
de geweldige uitgestrektheid van het land. Er 
zijn grote gebieden in Spanje waar je door-
heen kunt trekken zonder een mens tegen te 
komen: een steeds zeldzamer ervaring in het 
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moderne Europa. Het landschap is dikwijls 
woest en onherbergzaam, overgelaten aan de 
natuur. Het aantal ‘lege’ gebieden tussen de 
dorpen en steden is in Spanje groter dan in 
veel andere Europese landen, niet in de laatste 
plaats omdat de boerenbevolking er veelal niet 
temidden van het bouwland woont, maar in 
de dorpen. 
   Het hart van Spanje wordt gevormd door de 
meseta: de centrale hoogvlakte die 40% van 

het landoppervlak uitmaakt en waar boven-
staande beschrijving het meest op van toe-
passing is. De centrale hoogvlakte wordt in 
het noorden, oosten en zuiden begrensd door 
een reeks bergketens, terwijl er daarnaast een 
reeks laaglandgebieden zijn. Al met al zorgt 
dit voor een grote regionale verscheidenheid 
aan landschappen. 
   Dat is dan ook precies wat we zien als we, 
onderweg van Zaragoza naar Madrid, uit het 

raam kijken. Nu eens gele, groene of bruine 
laagvlaktes, dan weer geaccidenteerd terrein. 
Slaperige dorpjes, af en toe een kasteel of een 
ruïne. En dan, na slechts anderhalf uur ra-
zendsnel sporen, Madrid.
   Het is even ongelovig knipperen met je 
ogen, maar jawel: er groeit echt een klein-
schalig regenwoud middenin het Atocha-sta-
tion van Madrid. Of misschien is botanische 
tuin een betere omschrijving. Bij de uitbrei-
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ding van het station, besloot architect Rafael 
Moneo een gebied van 4000 vierkante meter 
in te richten als een soort mini-jungle, waar-
in meer dan 500 soorten planten en dieren 
bijeen werden gebracht, variërend van vlees-
etende planten tot schildpadden, goudvissen 
en vogels.
   Alvorens naar ons hotel te gaan, besluiten 
we eerst iets te drinken op het terras dat zich 
een paar meter van het ‘regenwoud’ bevindt, 

en de wonderlijke situatie even rustig op ons 
te laten inwerken.
   Madrid huisvest drie van de beroemdste mu-
sea ter wereld – het Prado, het Regina Sofia 
en het Thyssen – en nadat we zijn ingecheckt 
besluiten we het Prado te bezoeken. Het blijkt 
gehuisvest in een achttiende-eeuws neoklas-
siek paleis: op zich al een kunstwerk. Het mu-
seum huisvest grote werken van kunstenaars 
als Velázquez, Goya en El Greco, maar ook het 

befaamde drieluik ‘De tuin der lusten’ van El 
Bosco oftewel Hieronymus Bosch.
   Na het bombardement aan indrukken dat 
het Prado oplevert, is het aangenaam om de 
indrukken te verwerken en de geest weer tot 
rust te laten komen via een wandeling door 
het Retiro-park. Het is er rustig, op wat wan-
delende moeders met kinderwagens en een 
enkele straatmuzikant na. Onvermijdelijk 
eindigen we op een terras, waar we in de lang-
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zaam zakkende zon een cerveza bestellen.
   De volgende dag maken we met behulp van 
een hop on hop off  bus een rondrit door his-
torisch Madrid. Meer nog dan gisteren wordt 
nu duidelijk dat Madrid de hoofdstad was van 
een wereldrijk: het wemelt van de paleizen en 
andere statige gebouwen, stuk voor stuk odes 
aan de Spaanse barok en het neoclassicisme. En 
natuurlijk staan er overal beelden van de vele 
helden die het land in de loop der eeuwen heeft 

voortgebracht. Het hart van de stad wordt ge-
vormd door La Plaza de Puerte del Sol, vanwaar 
de straten in alle windrichtingen uitwaaieren.
   Ons bezoek aan Madrid eindigt waar het be-
gon: op het Atocha-station. De supersnelle 
AVE-trein maakt gulzig: hij heeft veel Spaan-
se cultuursteden zo gemakkelijk bereikbaar 
gemaakt dat je telkens méér wilt. We vervoe-
gen ons bij het loket. Waar zullen we nu eens 
naartoe?  
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op bezoek bij don Quichot
Vanuit Madrid kun je per trein een korte dagtrip maken naar 

Alcalá de Henares, een reis die onderveer vijfendertig minu-

ten duurt. Het stadje is rijk aan fraaie historische, uit zand-

steen vervaardigde gebouwen. Alcalá de Henares neemt een 

speciale plaats in in het hart van veel Spanjaarden, omdat 

hier ‘de uitvinder van de roman’, Miguel de Cervantes (1547-

1616), werd geboren. Zijn Don Quichot wordt nog altijd 

gelezen en het jagen op windmolens, waar deze tragische 

ridder zich mee bezig hield, is een gevleugelde uitdrukking 

geworden. 

   Voor het geboortehuis van Cervantes staat een bankje, 

waarop in brons zowel Don Quichot, compleet met lans, is 

gezeten, als zijn mollige knecht Sancho Panza. Veel bezoe-

kers gaan graag even tussen beide heren in zitten, om zich in 

hun illustere gezelschap te laten fotograferen. 


