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Van Marseille  
naar Barcelona

Is er iets romantischer en nostalgischer dan reizen met 
de trein? In 23 dagen reisden journalist Vicky de la Cotera 

Manrique en fotograaf Martijn Senders in zestien treinen naar 
veertien steden in vier landen aan de Middellandse Zee.  

Deel 1 van een drieluik.

Sporen langs de Méditerranée 
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 W
e rijden rakelings langs het  
water als de trein langzaam 
begint af te remmen. ‘Prochain 
arrêt: Sète’, klinkt het door  
de intercom. De conducteur  
met zijn ouderwetse pet  
knikt naar me, en ik haal  

mijn laptoplader uit het stopcontact en stap de trein uit, de 
warmte in. Het avontuur is begonnen: drie weken lang reizen 
we met de trein door Frankrijk, Spanje, Italië en Slovenië. 
Dwars door het ruige binnenland, langs prachtige kustlijnen, 
op weg naar tien authentieke stadjes die erop wachten om  
ontdekt te worden. We begonnen onze treinreis in de vroege 
ochtend in Marseille. Bij de uitgang van het station in Sète 
wacht Michael ons op, een van oorsprong Britse man met  
een grote bril op zijn neus bij wie we de komende twee  
dagen zullen verblijven. Geen hotels dit keer, we slapen 
gewoon bij locals in de stad. Op zijn knalrode Eend pronkt 
een Britse vlag als hij ons door de smalle straatjes van het >

Openingspagina’s: uitzicht vanaf 
de top van de heuvel in Cadaqués. 
Linkerpagina, linksboven: het station 
van Portbou; overig: nauwe straatjes, 
witte huizen en blauwe luiken zijn 
karakteristiek voor Cadaqués.
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kleurrijke havenstadje chauffeert. De hemel is strakblauw, de 
witte boten steken af tegen het felle zonlicht en de restaurants 
maken zich op voor de lunch.

Mont Saint-Clair
Een lunch die met name draait om vis, want dat is waar Sète 
om wordt geroemd. De Zuid-Franse stad is gevestigd op een 
landtong tussen de Middellandse Zee ligt en het Étang de 
Thau. Dat binnenmeer staat bekend om zijn vele mossel- en 
oesterbedden en om zijn zoutwinning. Middenin de stad 
pronkt de Mont Saint-Clair, een 183 meter hoge berg van 
voornamelijk kalksteen, waar Sète omheen is gebouwd. Ieder 
jaar op 25 augustus houden de vissers uit het dorp een processie 
en brengen ze een beeld van de heilige Maria naar boven, tot 
aan het kruis van de heilige dat op de top van de berg staat en 
nog iedere avond zijn licht over de stad laat stralen. Het is een 
wandeling van dik een uur, maar Michael besluit ons met zijn 
geliefde oldtimer met het stuur aan de verkeerde kant ronkend 
en pruttelend omhoog te brengen. Boven worden we getrak-
teerd op een prachtig 360 graden-panorama en het uitzicht 
reikt zo ver dat we Montpellier kunnen zien liggen. 

Heiligen van Sète
We brengen ook meteen een bezoekje aan de kapel van Notre 
Dame de la Salette, die in 1864 werd gebouwd op de ruïnes 

van het oude fort Montmorencette van Lodewijk de 
 Dertiende. Sindsdien is er iedere maand op de 19de een 
pelgrimstocht naar de kerk georganiseerd, een traditie die 
nog altijd bestaat. Wanneer we de kapel binnentreden zien  
we dat iedere centi meter van het interieur is bedekt met 
indrukwekkende en recent geschilderde fresco’s (1952).  
De muurschilderingen laten surrealistische beelden van de 
vroegere vissers van Sète zien, waarvan er velen zijn omge-
komen tijdens vreselijke overstromingen. ‘Zij worden ook wel 
de Heiligen van Sète genoemd’, vertelt Michael. ‘Hoewel 
God het leven schiep, was hij ook verantwoordelijk voor 
stormen, over stromingen en de dood. De inwoners van Sète 
kwamen daarom elke week naar deze kapel. Niet om te 
bidden voor God, maar voor de Heiligen.’

Franse cuisine met Spaanse invloed
Een uur later zitten we in de favoriete tapasbar van Michael, 
waar rode pepers, mosselen, inktvis en olijventapenade wordt 
geserveerd naast ons mandje brood en een flesje ijskoude rosé. 
Het waren niet de Fransen, maar de Italianen en Spanjaarden 
die zich voor het eerst vestigden in Sète. Het resultaat: tien-
tallen visrestaurantjes met een Franse cuisine waarin ook 
invloeden uit deze buurlanden doorkomen. Locals kijken 
vreemd op van hun dagelijkse kopje koffie en krant: toeristen 
zijn ze hier niet gewend. De toeristen die Sète ’s zomers >

Boven: de route richting de Spaanse grens is adembenemend. 
Linkerpagina, linksboven: het mooiste terrasje van Cadaqués; 
linksonder: tapas in Sète. Overig: kleurrijk straatbeeld in Cadaqués.
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bezoeken, zetten vaak meteen koers richting strand. Omdat 
Sète op een schiereiland ligt, bezit het stadje twaalf kilo- 
meter prachtige zandstranden. Dankzij de golfbrekers zijn 
Plage du Lazaret en Plage de la Corniche ideaal voor de 
allerkleinsten, daarom verwacht Michael daar de meeste 
drukte. Wij kiezen voor het vierde en laatste strand, Plage  
de la Fontaine, een prachtig langgerekt zandstrand dat 
gedurende de dag door niet meer dan een handjevol mensen 
wordt bezocht. Sète houdt ons nog één avond in zijn greep, 
wanneer we ons te goed doen aan een cocktail bij Café Saint 
Clair, waar een waanzinnige liveband het publiek trakteert  
op steengoede jazz. 

Naar Figueres
De volgende ochtend nemen we de trein naar Figueres.  
De geschiedenis van het Spaanse spoor gaat terug tot  
1848, toen het traject tussen Barcelona en Mataró werd 

aangelegd. Een verbinding met Portugal volgde in 1863  
en een jaar later kon er ook tussen Frankrijk en Spanje per 
trein worden gereisd. In de jaren 1900-1945 werd de trein  
dé populaire, comfortabele en snelle manier van reizen.  
En ook nu is het een weldaad, met airco en prachtige land-
schappen om je in onder te dompelen en bij weg te dromen. 
Als we de grens met Spanje passeren verandert de sfeer wel. 
We zien het landschap droger worden, en het spoor wordt 
onregelmatiger en hobbeliger.
Figueres wordt vanouds bediend door de spoorlijn van 
Barcelona naar Cerbère, maar sinds 2009 is de verbinding 
Perpignan-Figueres geopend. Eerst eindigde die in een  
soort niemandsland, omdat de aansluitingen op het spoor- 
net nog niet klaar waren, maar vanaf december 2010 zijn  
twee Franse tgv-verbindingen doorgetrokken naar Figueres-
Vilafant, het station waar wij arriveren. We lopen direct door 
naar het huis van Tere, de vrouw bij wie we de komende  
twee nachten zullen verblijven. Ze is erg lief en ratelt maar 
door in het Spaans, aangezien ze geen woord Engels spreekt. 
Vol trots laat ze ons haar appartement zien, dat vol staat met 
kitscherige Maria- en Jezusbeeldjes en andere prullaria die 
niet zouden misstaan op een vlooienmarkt. In onze kamer 
staat niet meer dan een twijfelaar en een klein nachtkastje met 
de Bijbel erop. De talrijke kerken, kapelletjes en kloosters die 
we vervolgens in de stad zien getuigen al evenzeer van de 

Tijdens onze laatste avond in 
Sète trakteert een liveband het 
publiek van Café Saint Clair 

op steengoede jazz

>

Wachten op het station van Portbou. 
Rechterpagina: impressie van Cadaqués.
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gelovige inslag van de Catalanen. Zelfs aan de sleutel die  
we meekrijgen hangt een klein bedeltje van Sint Christoffel,  
de heilige die de reiziger beschermt.

Dalí Museum
Tijdens de Spaanse Burgeroorlog werd Figueres in 1938 
zwaar gebombardeerd toen duizenden Spanjaarden 
 probeerden te vluchten naar Frankrijk. Pas rond 1955 begon 
men aan de wederopbouw van de stad. Van de oude stads-
muur is alleen nog de Torre Gorgot te zien, een toren die  
deel uitmaakt van het Dalí Museum, dé reden waarom 
Figueres een enorme toeristische trekpleister is geworden.  
Het Dalí Museum is het op één na meest bezochte museum 
van Spanje – na het Museo Nacional del Prado in Madrid – 
en bezit het grootste deel van de werken van de surrealistische 
kunstenaar waarnaar het vernoemd is. Salvador Dalí hielp  
zelf mee aan het ontwerp en de bouw van het museum.  
In 1989 overleed hij en zijn graftombe bevindt zich vlakbij  
de ingang. Om de toeristenstroom te ontwijken lopen we 
vanaf het museum in tien minuten omhoog naar Castell  
de Sant Ferran, het militaire fort dat in de 17de eeuw gebruikt 
werd om de stad te beschermen in de Spaanse burger oorlog. 
Het verdedigingswerk heeft muren met een totale lengte  
van vijf kilometer, waarmee het een van de grootste forten 
van Europa is.

Omdat we meer van de omgeving willen zien, zet Tere ons de 
volgende dag op de bus naar Cadaqués, een pittoresk stadje 
aan het strand vlakbij Figueres. Na een rit van een klein uurtje 
door de bergen komen we aan op een plek die niet alleen 
pittoresk is, maar ronduit adembenemend. Nauwe straatjes 
met ruwe stenen die omhoog lopen, mozaïek op de muren, 
hagelwitte huisjes, azuurblauwe luiken en de geur van verse vis 
zorgen ervoor dat we Cadaqués direct in ons hart sluiten.  
Het vissersdorpje ligt in de comarca Alt Empordà, die tot het 
eind van de 19de eeuw praktisch afgesloten was van de rest >

Het station van Marseille Saint-Charles. Linkerpagina:  
tapasrestaurant in een zijstraatje bij het Dalí Museum in Figueres. 

Reizen per trein door Europa is niet iets van de laatste jaren,  
in 1883 was het al net zo populair. De Oriënt-Express was een  
beroemde luxetrein die van Parijs naar Istanbul reed via verschil-
lende routes. Reizigers stapten in Roemenië over op de boot  
naar Turkije, om daar hun reis naar Istanbul te vervolgen.  
Het zou nog zes jaar duren voordat men vanuit Parijs volledig 
per spoor naar Istanbul kon reizen, een reis van in totaal 67 uur.  
Wil je de nostalgie van het ontspannen en luxe reizen per trein 
én per boot ervaren, schaf dan een Global Pass aan van Interrail, 
waarmee je grenzeloos Europa kunt verkennen en gratis of met 
korting kunt oversteken met de ferry.  
Vanaf 184. Meer informatie: www.interrail.eu.
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4X DOEN IN SÈTE

 Wandel in een uur naar de top van de Mont Saint-Clair voor een  
 bezoekje aan de kapel Notre Dame de la Salette en een waanzinnig  
 uitzicht over de stad.

 Lunch bij Au Bout d’la Rue op 70, grande rue Mario Roustan.  
 Wijs de tapas aan die je wilt en laat de barman kiezen welke wijn  
 hij daarbij serveert. 

 Dineren doe je bij Paris Méditerranée op 47, rue Pierre Semard.  
 In een Moulin Rouge-achtige setting eet je hier de beste risotto  
 met zeevruchten.

 Plof ’s avonds met een cocktail neer op het terras bij Café St. Clair  
 in de haven van Sète, waar op zaterdag een geweldige huisband  
 jazzy tunes ten gehore brengt.

4X DOEN IN FIGUERES/CADAQUÉS

 Ontwijk de toeristenstroom in het Dalí Museum en wandel vanaf  
 het museum in tien minuten omhoog richting Castell de Sant Ferran,  
 het grootste fort van Europa. 
 Geniet van voortreffelijke tapas bij Txot’s Sidreria op Avenida  

 Salvador Dalí 114, vlakbij de Rambla. Dit is de beste tapasbar  
 van Figueres.
 Shop in de handmade - winkels in de kleine, pittoreske straatjes  

 rondom de kerk in Cadaqués. Omdat dit gedeelte wat hoger ligt heb  
 je op veel plekken een waanzinnig uitzicht over de stad.
 Een terrasje pakken doe je bij l’Estable aan de haven van Cadaqués, 

 wat ongetwijfeld een van de mooiste terrassen is die je ooit gezien  
 hebt. Inclusief heerlijke, verse tapas en goede wijn.

van de regio. In het verleden was Cadaqués afhankelijk van  
de visserij en de wijnbouw, maar de afgelegen locatie maakte 
het plaatsje sinds het begin van de 20ste eeuw aantrekkelijk 
voor toeristen. Bekende Spaanse kunstenaars begonnen zich in 
het dorpje te vestigen, onder wie Picasso en Dalí. In de 
straatjes rondom de kerk slenteren we eindeloos langs shops 
met handgemaakte artikelen en terwijl we genieten van een 
voortreffelijke lunch, staren we naar de kleine zeilbootjes die in 
de haven dobberen. 
De volgende dag merken we dat de Spaanse treinen duidelijk 
minder comfortabel zijn dan de Franse. Maar ook deze trein 
heeft zijn charme. Met de kust in ons kielzog suizen we door 
de weilanden, dieper het binnenland in. Na een reis van bijna 
twee uur maken we onze laatste stop in Barcelona, waar we 
minder dan 24 uur hebben voordat we doorvliegen naar 
Napels om daar de trein naar het noorden te pakken. Nog  
heel even kunnen we snuiven aan de Catalaanse cultuur en  
in de vele barretjes genieten van de tapas, pintxos en vino 
voordat we ons moeten overgeven aan Italiaanse geneugten. 
Wat een leven.

Overstappen naar Milaan;  
onder: street art in Sète.


