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Van Napels naar  
de Cinque Terre
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 twee van een drieluik.

Sporen langs de Méditerranée 
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 Er is pas een week voorbij sinds we  
in onze eerste trein stapten op het 
station in Marseille richting Barce-
lona. Toch lijkt het al een eeuwig-
heid geleden dat we Frankrijk en 
Spanje achter ons lieten. Het 
wonderlijke aan reizen per trein is 
dat je niet het gevoel hebt dat je aan 
het reizen bent, maar toch in één 
week zeshonderd kilometer kunt 
afleggen en twee landen kunt 
doorkruisen. Klaar om ons over te 

geven aan dolce far niente reizen we de komende week langs de 
kustlijn van West-Italië via onbekende en authentieke stadjes 
omhoog richting de kleurrijke Cinque Terre. En wat is nu een 
beter startpunt dan het o zo Italiaanse Napels? Op het drukke 
en benauwde station worden we omvergelopen door een 
krioelende mierenhoop van mensen, in de haast om hun  
trein naar Rome of Milaan te halen. Het mañana mañana-

 temperament van de Spanjaarden is nergens meer te bekennen, 
maar dat vinden we niet erg. We zijn in Italië! 
Onze treinreis van Napels naar Milaan duurt vier uur, maar de 
tijd gaat razendsnel voorbij. Het verschil tussen prima en 
seconda classe is nog duidelijk zichtbaar én voelbaar, aan de 
airco die alleen in de eerste klas aanstaat en de comfortabele 
leren stoelen versus de plastic stoelen in de tweede klasse.  

Op het moment dat we ons derde drankje krijgen aangeboden, 
komt het Stazione Centrale di Milano al in zicht, waar we 
worden overrompeld door architectonische hoogstandjes. Het 
gebouw komt uit de koker van architect Ulisse Stacchini, die 
hiermee in 1912 een prijsvraag won. Zijn werk werd nog een 
paar keer aangepast en uiteindelijk voltooid tijdens het bewind 
van Mussolini, die wilde dat het gebouw de grootsheid en 
macht van het regime zou representeren. Een uur lijkt bijna niet 
genoeg om de pracht en praal van het station én de mensen te 
aanschouwen (die schoenen, die kleren!), maar dan is het tijd 
om onze lokale trein te nemen richting Orbetello.

Goed bewaard geheim
Orbetello, een historisch stadje in Toscane, was vanaf 1557 
hoofdstad van de door Spanje geregeerde staat Presidio. Na 
vereniging met Toscane in 1736 werd Orbetello onderdeel van 
Italië. Een kunstmatige dijk verbindt het stadje met het eiland 
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Porto Santo Stefano; deze pagina, boven:  
de zaterdagse antiekmarkt van Orbetello.
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Monte Argentario. De dijk scheidt de Laguna di Levante van 
de Laguna di Ponente, omringd door een beschermd natuur-
gebied waar flamingo’s in het wild leven. 
Het is al laat als we op het kleine stationnetje worden opgehaald 
door Alessandro, de zoon van de eigenaresse van onze bed & 
breakfast, direct aan het marktplein gelegen. Een gigantische 
sleutel ontgrendelt de krakende deur van het stokoude pand. 
Eenmaal boven treffen we echter een prachtig, nieuw en 
modern appartement aan met open keuken, ontbijtbar en 
espressoapparaat. De gordijnen voor het rustieke balkonnetje 
aan onze slaapkamer zijn al gesloten en we kunnen niet 
 wachten om morgen te zien wat zich daarachter afspeelt.
De volgende ochtend worden we wakker van geroezemoes op 
het marktplein, waar de locals zich klaarmaken voor de weke-
lijkse markt. Na een zoet Italiaans ontbijt – donuts met room en 
croissants met abrikozenjam, bereid door de vrouw des huizes – 
haasten we ons naar buiten, waar we een prachtige antiekmarkt 
treffen. We snuffelen tussen oude camera’s, apothekerstassen, 
sieraden, traditionele beeldjes en schilderijen. Prachtig geklede 
vrouwen tikken met hun hakken over de kinderkopjes, 
 flanerend langs de talloze winkeltjes op de Via Corso.
Het charmante schouwspel doet ons beseffen dat Orbetello  
wel eens Toscanes best bewaarde geheim kon zijn. Het authen-
tieke stadje heeft namelijk alles: een levendig centrum, die 
typische nauwe straatjes die je van Italië kent, gezellige bars, >

Uitzicht vanaf Corniglia op 
Manarola in de verte. 

Corniglia, de enige plek 
vanwaar alle Cinque Terre 

te zien zijn, heeft ons  
hart gestolen 
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restaurantjes, cafeetjes en winkeltjes én een prachtig natuur-
gebied op nog geen honderd meter afstand. Trek daar de 
benauwdheid en de uitlaatgassen van Napels vanaf, tel de 
prachtige omliggende zandstranden erbij op en Orbetello blijkt 
een perfecte plek om ’s zomers te vertoeven.
Omdat Monte Argentario vanaf de overkant naar ons loert, 
besluiten we aan het einde van de middag op aanraden van 
Alessandro de bus naar Porto Santo Stefano te nemen. Ooit 
werd Orbetello met Porto Santo Stefano verbonden via een 
spoorlijn, maar die werd in 1944 gesloten. Het stadje werd pas 
in de eerste helft van de 19de eeuw toegelaten tot het groot-
hertogdom Toscane, daarvóór was het in handen van de Span-
jaarden. Zij bouwden een groot fort op het hoogste punt van de 
stad, een hele klim door de smalle en steile straatjes van het 
historische centrum. Het fort blijkt gesloten als we boven 
komen, maar vanaf de uitkijktorens Lividonia en dell’ Argentiera 
worden we getrakteerd op een grandioos uitzicht over de haven 
en ontdekken we hoeveel sinaasappel-, vijgen-, olijf-, en citroen- 
bomen het gebied rijk is. We genieten van een middagje niks en 
van een avond met mosselen, inktvis, gamba’s en rode wijn. 

Het mooiste stukje Ligurië
De volgende ochtend suist een romantisch landschap aan  
ons voorbij wanneer we in de trein zitten richting het noorden: 
de glinsterende zee, hier en daar een baai, de zon die weer-

kaatst op witte huizen, afgewisseld met de duisternis van de 
tunnels. We zijn op weg naar de Cinque Terre, de vijf wereld-
beroemde dorpjes aan een van de mooiste kustgebieden van 
Ligurië. De middeleeuwse dorpen behoren tot een beschermd 
natuurgebied dat op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat en 
dat is niet voor niets: het aanzicht van ieder dorpje is zoals 
Italië hoort te zijn. Minpunt is het toenemende toerisme van 
de afgelopen jaren, waardoor een verblijf in een van de dorpjes 
zo goed als onbetaalbaar is geworden. Ondanks de hoge 
prijzen zijn de Cinque Terre het hele jaar door een populaire 
vakantiebestemming. De trein is, naast de boot, de enige 
mogelijkheid om de autovrije dorpjes te bezoeken. We kopen 
een Carte Cinque Terre, waarmee we onbeperkt met de trein 
tussen de dorpjes kunnen reizen.
Het eerste en het laatste dorpje liggen nog geen twintig 
kilometer van elkaar af en de trein dendert over de spoorlijn 
Genua-Pisa in rap tempo van ‘hoofdstad’ Riomaggiore door  

Het treinstation van Corniglia. 
Rechterpagina, linksboven: Corniglia, 
zo rustig in vergelijking met de andere 
dorpjes van Cinque Terre; rechtsonder: 
het strand van Monterosso al Mare.

de tussenliggende dorpjes Manarola, Corniglia en Vernazza  
naar Monterosso al Mare. De spoorlijn werd in 1870 aan- 
gelegd door de Italiaanse overheid en daarmee werden de 
Cinque Terre opengesteld voor de wereld. Met een beetje geluk 
en de juiste zitplaats vang je een blik op van de prachtige 
kustlijn, maar een groot deel van de tijd reis je door tunnels. 
We besluiten daarom om van Monterosso al Mare naar 
Vernazza te lopen via de Sentiero Azzurro, het beurtelings 
stijgende en dalende voetpad door de bergen dat de dorpjes 
met elkaar verbindt. 
Monterosso al Mare is met 1560 inwoners het grootste dorp 
van de vijf en heeft als enige in de regio een zandstrand.  
Monterosso was tussen 1948 en 1949 een tijdje uitgesloten  
van de Cinque Terre, omdat de Italianen het te groot vonden. 
Een tunnel scheidt het ‘moderne’ district, waar het strand  
zich bevindt, van het ‘oude’ district, waar we ons op Piazza 
Garibaldi te goed doen aan een primo piatto van linguine  
met pesto, lekker vers.

Ondergedompeld in natuur
Gesterkt door onze lunch en met twee liter water op zak  
wagen we ons aan het pad richting Vernazza, een weg van 
ongeveer twee uur door het Nationale Park van Cinque  
Terre, die wandelaars sinds 1999 de mogelijkheid geeft om de 
dorpen te voet te verkennen. De wandeltocht is prachtig, 

Wanneer we in de trein 
richitng het noorden 

zitten suist een romantisch 
landschap aan ons voorbij
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Zo druk als het in Vernazza is, zo rustig is het in het naast-
gelegen dorp Corniglia. Toeristen slaan Corniglia veelal over 
omdat het niet direct aan zee ligt, maar op een honderd  
meter hoge berg; om het dorp te bereiken moet je de 382 
treden tellende Lardarina beklimmen. De straten lijken leeg, 
slechts een handjevol toeristen schiet foto’s op Terrazza di 
Santa Maria, het panoramische uitkijkpunt van Corniglia  
en de enige plek vanwaar alle Cinque Terre te zien zijn.  
Juist hierom heeft Corniglia ons hart gestolen, en de huis-
gemaakte frappe met mango en citroencake die we op het 
marktplein nuttigen maken ons bezoek aan dit charmante 
dorpje alleen maar beter.

Noodlottige overstromingen
Op onze laatste dag in de Cinque Terre reizen we door naar 
Manarola, het oudste dorp van de vijf en het enige waar  
nog het dorpse dialect wordt gesproken, het Manarolese.  

Op een druk maar zonnig terras lunchen we met een glas 
Sciacchetrà erbij, een plaatselijke witte wijn die al in de 
 Romeinse tijd werd geprezen. We willen eigenlijk via de Via 
dell’Amore naar Riomaggiore lopen, het meest vlakke deel  
van de Sentiero Azzurro, maar het pad is sinds 2011 gesloten. 
In dat jaar werden de Cinque Terre geteisterd door flinke 
regenbuien en overstromingen, die ieder dorp zo’n honderd 
miljoen euro schade opleverden. Volgens de mythe was de  
Via dell’Amore vroeger dé ontmoetingsplek van geliefden uit 
de twee dorpen. Vorig jaar sloeg het noodlot opnieuw toe,  
toen er een rotsblok naar beneden viel. Daarbij kwamen vier 
toeristen om het leven. 
De trein is dus onze enige mogelijkheid om Riomaggiore te 
bereiken, en waar iedereen op het station rechtsaf slaat richting 
het centrum, slaan wij linksaf, de trap op richting een fantas-
tisch terras op de rand van een klif boven het station. Na het 
gewurm tussen de toeristen in de trein is dit de uitgelezen plek 
om de drukte even te ontlopen en bij te komen met nog een 
laatste glas Sciacchetrà. Blij met ons bezoek aan de Cinque 
Terre kunnen we toch niet wachten om morgen weer de trein 
in te stappen naar onze volgende bestemming. We staren naar 
de ondergaande zon terwijl we afscheid nemen van Ligurië.  
Maar ons afscheid van la dolce vita is gelukkig nog ver weg. 
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Zonnen in Vernazza. Linkerpagina,  
linksboven en daaronder: Vernazza. 

maar zwaar: eindeloze stenen treden en keien brengen ons 
omhoog en weer omlaag, wandelaars uit alle hoeken van de 
wereld passeren. De drommen toeristen op de treinstations 
zijn echter in geen velden of wegen te bekennen en we 
dompelen ons onder in het berglandschap van witte wijn-
ranken, druivenstokken en olijfbomen. De zee glinstert in ons 
kielzog, hier en daar zien we zelfs een waterval, en het is 
vooral de stilte van de natuur die ons goed doet. 
Na zo’n anderhalf uur bereiken we het uitzichtpunt waar we 
op hebben gewacht en zien we Vernazza in al zijn glorie 
liggen, in de zee die vooraan groen is, dan turquoise en 
 verderop diepblauw kleurt. We zijn uitgeput, maar voldaan: 
het uitzicht is spectaculair, precies zoals we het op de ansicht-
kaarten hebben gezien.

Traditioneel vissersdorp
Vernazza is hét vissersdorp van de Italiaanse Rivièra en stamt 
al uit 1080. Nadat de families uit Vernazza jarenlang de 
gruwelen van piraterij moesten doorstaan, maakte het 
 geïsoleerde dorpje in de 18de eeuw een commerciële groei 
door en werd het goed bereikbaar door de bouw van het 
spoor. Vandaag de dag is Vernazza het dorp met de meeste 
souvenirwinkels per vierkante meter, terwijl de eeuwenoude 
tradities van het vissen en de wijn- en olijfolieproductie 
gewoon worden voortgezet. 

De zon glinstert in ons 
kielzog en het is vooral  

de stilte van de natuur  
die ons goed doet

Grand Tour

Met name in Italië was het lange tijd gebruike-
lijk voor jongvolwassenen van de Europese  
elite om minstens één keer een uitgebreide reis 
door Italië en de rest van Europa te maken, 
meestal per huur- of postkoets. Het was bijna 
een  verplicht deel van de opvoeding, om  
klassieke kunsten te leren kennen en waarderen, 
maar ook om even aan het keurslijf van de 
hoogste standen te ontsnappen. Ouders stimu-
leerden  deze Grand Tour, zodat de jongeren 
hun wilde haren konden kwijtraken. Veel reisor-
ganisaties nemen je tegenwoordig mee terug  
in de tijd en organiseren regelmatig chique 
‘Grand Tours’ per trein door Italië. 
Kijk voor meer informatie op www.greatrail.com 
of www.planetrail.co.uk.



Lunchen op de boulevard  
van Monterosso al Mare.

4X 
DOEN IN ORBETELLO

 Op zaterdagochtend vindt er een  
 antiekmarkt plaats op de  
 Piazza Eroe Dei Due Mondi, het  
 marktplein. De markt strekt zich uit  
 over de Via Corso en biedt  
 prachtige hebbedingetjes.
 Op de Via Corso vind je tevens  

 Rossi, de populairste cocktailbar  
 van Orbetello. Hier strijken locals  
 rond een uur of zes neer om te  
 genieten van een verfrissend  
 drankje met wat goede appetizers.
 Bezoek ook het beschermde   

 natuurreservaat Parco della  
 Maremma, dat vlakbij Orbetello  
 ligt. Het is ongeveer honderd  
 vierkante kilometer groot en grenst  
 deels aan zee, de rivier Ombrone, 
 moerassen, heuvels en een groot  
 pijnbomenbos.
 Pak de bus naar Porto Santo  

 Stefano en loop door de nauwe  
 historische straatjes omhoog naar  
 het fort voor een fantastisch uitzicht  
 over de omgeving.

4X 
DOEN IN DE CINQUE TERRE

 Wanneer je van plan bent alle 
 dorpjes ‘af te gaan’ met de trein  
 en de Sentiero Azzurro te bewan- 
 delen, koop dan een Carte  
 Cinque Terre à 12, die één  
 dag geldig is. Wil je niet wandelen  
 en maar één of twee dorpjes   
 bezoeken, dan is het een stuk  
 goedkoper om losse treinkaartjes te 
 kopen bij de automaat.

 In een hotel in Cinque Terre slapen  
 is voor velen onbetaalbaar; boek  
 daarom een kamer in het nabij- 
 gelegen Levanto, dat ook nog  
 een mooi en rustig strand heeft.

 Drink een glas Sciacchetrà, de  
 plaatselijke witte wijn. Hij wordt in  
 bijna alle cafés geschonken en is te  
 koop bij slijterijen in de omgeving.

 Niet alleen de Cinque Terre zijn  
 prachtig, de hele kust van Ligurië  
 is adembenemend. Pak vanaf  
 La Spezia de bus en spendeer  
 een dagje in Portovenere of  
 Le Grazie.


