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stad vol leven en verwennerij

Het is best alweer een tijd geleden dat de Portugezen vanuit hun hoofdstad vertrokken om de wereldzeeën te bevaren en de aarde te ontdekken en delen
daarvan te veroveren. De wereldbol herinnert ons daar nog aan, met eilanden die nog immer bij Portugal horen en gewezen koloniën als Brazilië, Angola,
Mozambique en Macau waar nog steeds Portugees wordt gesproken. In Lissabon zelf, in het deel Belém, zijn twee bouwwerken onlosmakelijk verbonden
met deze glorieuze tijd. Het zijn de Torre de Belém, een fort uit het begin van de 16e eeuw dat het startpunt vormde voor vele avontuurlijke expedities,
en het Monument der Ontdekkingen dat de herinnering aan Hendrik de Zeevaarder levend houdt. Beide liggen aan de immens brede rivier de Taag, die
uitmondt in de Atlantische Oceaan. Vasco da Gama is één van de velen die hier vandaan vertrok op weg naar India, aan het eind van de 15e eeuw.
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Het Monument der Ontdekkingen
Ook de andere zijde van Lissabon roept herinneringen op aan de tijd waar het land zo trots op is. In het Parque des Nações werd in 1998 de
wereldtentoonstelling gehouden. Ooit was dit een verwaarloosd industriegebied aan het water maar nu pronken er vele moderne gebouwen. Alle namen
staan er in het teken van de oceaan en de zeehelden. Een unieke plek daar is het Oceanário, het grootste zeeaquarium van Europa. Hier heb je de
gelegenheid om oog in oog te staan met grote zeebewoners als maanvissen, diverse soorten haaien en zelfs een mantarog die sierlijk met gespreide
vleugels door het water zweeft.
Maar het hart van Lissabon, dat klopt boven en tussen zeven heuvels langs de Taag, en van waaruit af en toe de melodramatische fado klinkt, het
Portugese levenslied, maakt de stad zo uniek en bijzonder. Majestueuze gebouwen dagen de tijd uit en sommige daarvan vallen desalniettemin ten prooi
aan de jaren en de eeuwen. Vele restauraties zijn gelukkig in gang gezet. Grote pleinen met indrukwekkende standbeelden kenmerken het stadsbeeld en
herinneren steeds weer aan die roemrijke koloniale tijd. Een deel van de stad is in 1755 vernield door een heftige aardbeving, hetgeen de machtshebbers
daarna de kans gaf om deze opnieuw en logischer op te bouwen. In oude wijken die hier niet onder geleden hebben, zoals Alfama, is er geen sprake van
een doordacht stratenplan en doet het doolhof van stegen middeleeuws aan.
Het moderne leven heeft ook zijn intrede gedaan alhoewel de oude en kleine gele trams nog steeds rijden. Het onderstel is smal maar stevig terwijl de
bovenbouw van hout is. Het is een vervoermiddel dat bij de historie van de stad hoort, meer dan de nieuwe en grotere trams. De efficiënte metro, de
trein, taxi’s en de tuk tuks maken het vervoersplan compleet. De stad is echter dermate kleinschalig dat veel te voet valt af te leggen, van het Parque
Eduardo VII, langs het standbeeld van de markies van Pombal, naar beneden tot aan het Praça do Comércio, aan de Taag. Wandelend geniet je pas echt
van de sfeer. Mensen leven op straat, veel restaurants serveren het eten in de buitenlucht, laat in de middag of de avond, overal valt er wel wat te
drinken, er wordt veel op straat verkocht en de bevolking is vriendelijk en behulpzaam. De botanische tuinen en de parken bieden waar nodig wat rust en
schaduw, en de beklimming naar de Castelo de São Jorge, het van oorsprong Romeinse fort dat de stad domineert, wordt beloond met niet alleen een
prachtig uitzicht vanachter de opgestelde kanonnen, maar ook weer met een uitgestrekt park waarin uitgerust en gegeten kan worden.
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Klooster van São Vicente de Fora
Door haar rooms-katholieke achtergrond kent de stad vele kerken, de ene nog groter dan de andere. De voorzijde van de kerk van Graça biedt een wijde
blik over de omgeving, terwijl de kerk van São Roque van binnen ongekende rijkdom toont. Niet ver van het fort vandaan ligt het klooster van São Vicente
de Fora. Een bezoek aan het grote klooster staat garant voor weer een adembenemend uitzicht over de stad met de oranje daken en over de Taag. In het
kolossale pand zelf rusten de Portugese koningen. Twee van de tombes staan opvallend dicht naast elkaar: die van de koning en de kroonprins die in
1908 werden vermoord. Voor de tombes knielt in marmer de koningin, de huilende weduwe die de aanslag overleefde. Twee jaar later was de monarchie
in Portugal ten einde.
Waar de klimmen te zwaar worden voor de vermoeide benen, zijn verschillende voorzieningen aanwezig. De elevador de Glória is er één van: een
vreemde, korte en scheve tram uit de 19e eeuw die je een flinke klim bespaart. Elders vormt de elevador van Santa Justa een oude en degelijke
gietijzeren lift die de wijk Baixa verbindt met de wijk Chiado, die ruim 30 meter hoger ligt.

Elevador de Santa Justa
Klimmen, lopen, rusten, onder de grond reizen, drinken of doorgaan: het blijft in deze stad een afweging. Er is zoveel te zien, de cultuur is zo rijk, dat het
bijna zonde is om een adempauze te nemen. Het is er ook te gezellig en te leuk om te stoppen met ontdekken. De korte afstanden zijn een absolute plus,
maar zelfs dan is een citytrip van een paar dagen te kort om de stad helemaal te ontdekken. Het is wel voldoende om aan Lissabon het predicaat ‘leukste
hoofdstad van Europa’ toe te kennen!
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Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Portugal Forum.
Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en
verhalen waaronder het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij
maandelijkse columns over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht.
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Lissabon staat nog steeds op mijn bucketlist
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Ik heb nog meer foto's van deze trip naar Lissabon staan op http://www.ecritures.nu/albums/5 voor de geïnteresseerden.
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