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Dubrovnik snakt naar Nederlandse toerist
Gepubliceerd op donderdag 22 juli 2004
Door Nico van Dijk
De status op de werelderfgoedlijst van Unesco heeft
Dubrovnik begin jaren negentig niet kunnen beschermen
tegen beschietingen tijdens de burgeroorlog in voormalig
Joegoslavië. Maar de "parel van de Adriatische zee", zoals
de stad door de culturele organisatie van de VN genoemd
wordt, schittert weer als vanouds. Alleen de Nederlandse
toerist weet het nog niet.
Fotogalerij Dubrovnik
Tijdens de burgeroorlog die begin jaren negentig in het
voormalige Joegoslavië woedde, kreeg ook Dubrovnik in het
zuidelijk deel van Kroatië maandenlang zware beschietingen te
verduren. Dat het oude centrum op de Werelderfgoedlijst van
Unesco staat, deed voor de agressors niet ter zake. Van
tachtig procent van de gebouwen werd het dak in puin
geschoten. Borden bij de ingangen van de oude stad tonen in
detail waar alle granaten insloegen en laten ook niet onvermeld
wie verantwoordelijk was voor dit ook in militair opzicht
volkomen nutteloze bombardement. "Het Joegoslavische leger,
Serven en Montenegrijnen", luidt het onderschrift.
Wederopbouw
Inmiddels zijn we veertien jaar verder. Direct na het einde van
de oorlog werd de wederopbouw van de zelfstandig geworden
staat Kroatië voortvarend ter hand genomen. Het geld dat met
het toerisme verdiend wordt - en dat volgens de Kroaten
vroeger richting Belgrado verdween - wordt nu in de eigen
regio geïnvesteerd en dat is te zien. Overal wordt de
infrastructuur vernieuwd en de snelweg vanuit het noorden, is
al voor het grootste deel klaar.
Klik op een plaatje voor een vergroting
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Nieuwe pannen
Fotogalerij Dubrovnik
Ook in Dubrovnik is de afgelopen
jaren hard gewerkt aan het
herstel. De autoriteiten
realiseerden zich maar al te goed
dat een gerestaureerde stad
toeristen trekt en werkgelegenheid
creëert. Het gros van de
monumenten en huizen is
hersteld, al lijkt het hier en daar
wel alsof de schilders, voegers en
dakdekkers zojuist hun biezen
hebben gepakt. De nieuwe
dakpannen liggen te glimmen in
de zon.
Verder wordt de laatste hand
gelegd aan het herstel van
toeristische voorzieningen. Zo
moet in 2005 de kabelbaan naar
het Napoleontische fort, dat op
een bergrug boven de stad de
wacht houdt, weer functioneren.
Je kunt overigens ook nu al
gewoon een taxi naar boven
nemen en daar genieten van een
spectaculair uitzicht op de haven
en het eilandje Lokrum, dat schuin
tegenover de havenmond ligt.
Luxere hotels
Nog telt de stad 7000 bedden
minder dan voor de oorlog, maar
ook daar wordt wat aan gedaan.
Er worden enkele hotels in het
luxere segment bijgebouwd en
hotels in de driesterrenklasse
krijgen een upgrade. Hoewel de
stad nog lang niet de 14 miljoen
toeristen per jaar van voor de
oorlog trekt, weten
vakantiegangers uit zo ongeveer
alle West-Europese landen
Dubrovnik intussen in behoorlijke
aantallen weer te vinden, behalve,
gek genoeg, de Nederlanders. In
2003 verbleven welgeteld 2776
Nederlandse gasten een of meer
nachten in de stad tegen 15.000
Belgen. Nederlanders waren
daarmee goed voor 0,9 procent
van het totale aantal toeristen.
Onafhankelijk
Een bezoek aan de stad maakt
duidelijk dat de wegblijvers
ongelijk hebben. Dubrovnik wist
als een van de weinige steden in
deze regio eeuwenlang
onafhankelijk te blijven van het
Ottomaanse rijk en kon daardoor
een eigen sfeer en cultuur
ontwikkelen. Een rondwandeling
over de ruim twee kilometer lange
stadsmuur, die op sommige
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stukken 25 meter hoog is, leert dat
de stad de benaming "Parel aan
de Adriatische Zee" nog steeds
verdient.
In het Franciskaner-klooster, dat
zich pal naast de machtige Pilepoort bevindt, zijn nog fraaie
fresco"s te bewonderen, die
overigens niet allemaal ongeschonden door de beschietingen
gekomen zijn. De fraaie bibliotheekcollectie kon wel op tijd in
veiligheid worden gebracht. De bibliotheek zelf wordt
momenteel verbouwd.
Oudste apotheek
Het klooster biedt onderdak biedt aan de oudste nog
functionerende apotheek van Europa. Die claim wordt
overigens bestreden door Trogir - iets meer naar het noorden
nabij Split – dat beweert een apotheek te hebben die nog een
jaartje ouder is. In ieder geval worden er in de
kloosterapotheek van Dubrovnik al sinds 1317 pillen, poeders,
drankjes en zalfjes gemaakt, al gebeurt dat tegenwoordig niet
meer door in pij gestoken monniken, maar door in witte jas
gehulde apothekers.
Via de hoofdstraat, Placa genaamd, en een plein, waar onder
de kerk van stadspatroon Sint Blasius en het lokale museum
gevestigd zijn, kom je al vrij snel aan de andere kant van de
vestingstad, waar twee zwaar verstevigde forten het haventje
bewaken. In vroeger tijden konden tussen de forten en het
eilandje in het midden van de havenmonding dikke kettingen
gespannen worden om vijandelijke schepen buiten de deur te
houden. Maar tegenwoordig heeft het eilandje alleen nog maar
de functie van golfbreker.
Hippe winkels
De hoofdstraat, de vele parallel lopende straatjes en de pleinen
lenen zich uitstekend als decor voor een van de vele zomerse
festivals, om heerlijk te flaneren of om van de mediterrane
gastronomie te genieten. Het barst er van de gezellige terrasjes
en hippe winkels. En binnenkort ook van Nederlandse
vakantiegangers, zo hopen ze in Dubrovnik.
Omgeving
Ook in de omgeving, die bekend staat als de Rivièra van
Dubrovnik, is genoeg te doen. Met gemiddeld 2774 uren zon
per jaar is dit deel van Dalmatië een van de zonnigste oorden
van Europa en daar kun je natuurlijk prima van genieten op een
van de stranden of in een van de vele baaien die de regio rijk
is. Je kunt ook vanuit de haven van Dubrovnik, die op een paar
kilometer van de oude stad ligt, heel makkelijk met een
veerboot naar een van de vele eilanden in de omgeving gaan,
zoals naar Mljet (dat voor het grootste deel natuurpark is),
Lastovo, het kleine eilandje Lopud of Korcula, het eiland van de
ontdekkingsreiziger Marco Polo.
Duiken
Het kristalheldere water is een uitstekende plek om te duiken,
te snorkelen, te zeilen of om andere watersporten te bedrijven.
Duikgrootmeester Jacques Cousteau verklaarde in 1978 dat de
wateren rondom Dubrovnik het helderst van de hele
Middellandse Zee waren. En wie zijn wij om aan zijn woorden
te twijfelen?
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Links:
Kroatisch Verkeersbureau
Unesco noemt de oude binnenstad van Dubrovnik "de parel
aan de Adriatische Zee"
● Dubrovnik Tourist Board. Met handige links en
plattegronden.
● Kroatische Duikfederatie
● Dubrovnik Airport (Engelstalige site)
● Get to Dubrovnik. Informatieve site met veel foto"s om je
alvast in de stemming te brengen.
● Lopud. Informatie over Lopud (particuliere site)
● Webgids Kroatië. De beste links naar sites over Kroatië
● Actieve vakanties: Fietsen in Kroatië
●
●

Dit artikel maakt deel uit van de Kroatië-special
stuur door

print
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Hartelijk dank voor de reklame voor Dubrovnik. Zelf bezoek ik
het eiland Lopud al sin... (robjel)
Da's allemaal mooi, die bezienswaardigheden, maar hoe zijn de
vrouwen daar? (bomari_1)
forumreglement
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