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Gisteren oorlog, vandaag Armani
De winterse leegte heeft ook zo zijn charme. Zonder hordes toeristen heb je de oude stad van Dubrovnik
bijna voor jezelf. Een wandeling over de stadsmuur is een privé-aangelegenheid, de barman in het café
kijkt op uit zijn stripboek. ‘Hallo, wie is daar?’ Door Eric van den Berg

volkskrant.nl/steden

DoenG
etik, gehamer of geknip
is er niet meer te horen.
De smid is weg, de kleer-
maker verhuisde mee
met zijn klandizie, de

timmerman zit nu goedkoper bui-
ten de stadsmuur, en ook de
schoenmaker kon de hoge huur
niet meer opbrengen. De dakpan-
nenmaker wás al weg; de daken
zijn tegenwoordig als nieuw.

Matija Vierda, goudsmid-vierde-
generatie, heeft al zijn buren en
collega’s zien vertrekken uit de
oude stad van Dubrovnik. ‘We wa-
ren één grote familie, maar die is
helemaal uit elkaar gevallen’, zegt
hij in zijn winkeltje/werkplaats
aan de Stradun, de hoofdstraat die
is gaan glimmen omdat er per jaar
een miljoen toeristen over schuife-
len. ‘Onze grootse cultuur ver-
vaagt. Alleen wat uit het Westen
komt, is kennelijk nog goed.’

Zou hij de kans krijgen, wees Ma-
tija (65) de toeristen de poort van
de stad die zijn stad niet meer is. Na
de belegering door de Serviërs in
1991 en ’92, toen 2000 granaten op
de Kroatische kuststad neerdaal-
den en 85 procent van de histori-
sche gebouwen werd beschadigd
of vernietigd, is het snel gegaan.
Nog in de jaren negentig zijn de be-
roemde rode daken hersteld, het
toerisme zwol direct aan tot voor-
oorlogs niveau, en de huizenprij-
zen in de oude stad, in zijn geheel
een Unesco-monument, schoten
omhoog naar 7500 euro per vier-
kante meter. De bewoners zijn nu
souvenirshops, ijssalons, Esprit.

Op sommige dagen in de zomer
komen zeven cruiseschepen aan,
de eenrichtingsstraten raken ver-
stopt met bussen die allemaal van

de nieuwe haven naar de oude
stad rijden, en bij de Pile-poort, de
meest gebruikte toegangspoort,
kunnen stromen toeristen soms
geen kant meer op. Iedereen over
de Stradun, bronwater drinken bij
de Onofrio-fontein, de trap op in
het Rectorenpaleis, samen met de
gids de gotische én renaissancisti-
sche stijl van het oude douanekan-
toor bekijken, en dan lunchen op
de Prijeko-straat, de ‘eetstraat’, of
mensen kijken op het terras van
Gradska Kavana, het Stadscafé.

Maar dat is in het hoogseizoen.
Nu is het winter. ‘Waar is ieder-
een?’, vragen we aan de barkeeper
van café Rio, die naar een basket-
balwedstrijd zit te kijken, wat al
geen verbazing meer wekt, want
de ober in restaurant Dundo Maro-
je hadden we al vanachter zijn
stripboek vandaan moeten halen.
‘Iedereen? Jullie zijn iedereen.’

Een handjevol Kroaten koopt
mandarijnen en vijgen op de
markt van het Gundulic-plein, an-
deren drinken een espresso in het
winterzonnetje bij café Dubrava,
en zien hoe aan de overkant de ge-
vel van de Basiliek van de Heilige
Blasius wordt opgeknapt – want
het is winter, en dan kan dat.

En omdat het winter is, kunnen
we Blasius niet zien, de bescherm-
heilige van Dubrovnik die in zijn
linkerhand altijd de stad draagt
zoals die vóór de aardbeving van
1667 er moet hebben uitgezien. En
omdat het winter is gaan musea
iets eerder dicht, gaan een paar
restaurants misschien helemaal
niet open.

Wat natuurlijk een beetje jam-
mer is, maar het is toch ook die
leegte die het lichtelijk surrealis-

>stad Dubrovnik

Dubrovnik, Kroatië
Inwoners: 43.000 (in oude stad
ongeveer 2000)
1 kuna = 0,14 euro
w w w. d u b r o v n i k . h r

Wanneer Wie komt voor de monu-
menten en niet hecht aan levendig-
heid kan het best in de winter gaan.
De hotels zijn dan ook veel goedko-
per. De zomer is druk. Vroeg op
pad, voordat de cruiseschepen hun
gasten droppen.

Festiviteiten Groot feest is het ko-
mende week, op 2 en met name 3
februari, de feestdag van de heilige
Blasius. Verder kijken de inwoners
nu al uit naar het carnaval. En: het
Zomerfestival, van 10 juli tot en
met 23 augustus. Zie dubrovnik-
f e s t i v a l . h r.

Zien Uiteraard de oude stad. Maak
een wandeling over de muur (50

kuna). Fenomenaal uitzicht vanaf
Minceta-toren. Niet overslaan:
Rectorenpaleis en Franciscaner
klooster. Voor wie auto heeft: even
de berg op, naar het fort en het
herdenkingskruis. Louter om vanaf
dat punt naar beneden te kijken.

Hotel Kroatië is druk bezig de ho-
tels te moderniseren. In Dubrovnik
is dat goed gelukt gelukt bij Hotel
Bellevue (5 sterren), op perfecte lo-
catie aan baai van Adriatische Zee
(hotel-bellevue.hr). De meeste ho-
tels zitten verder weg op het
schiereiland Lapad. Dubrovnik ont-
beert echte budgethotels.

Eten De prijzen liggen op ongeveer
gelijk niveau met Nederland. Kof-
fiedrinken bij café Dubrava aan het
Luza-plein, of in het onbekendere
Primo in een van de zijstraten van
de Stradun (ook wel Placa ge-
noemd). Leuk restaurant op het

Gundulic-plein: Kamenice. Probeer
de octopussalade of de vis van de
dag. Gezelschap van katten. Ook
voor vis: Proto.

Uitgaan Populair en groot is Ar-
senal, achter het Stadscafé. Toeris-
tenspot is jazzbar Troubadour, klein
en grappig (easy listening). Wie
toeristenbars wil mijden, gaat naar
Lapad (Iva Vojnovica). Vraag bus- of
taxichauffeur naar King Richard's,
Apollo, Paradiso, Mirakul, of Cohi-
ba. Voor een drankje tijdens zons-
ondergang beslist naar Buza
(spreek uit: boezja), als het ware
vastgeplakt aan de stadsmuur, op
de rotsen. Volg bordjes: cold
d r i n k s.

Vlucht Croatia Airlines vliegt in de
zomer direct op Dubrovnik, anders
is een (korte) overstap op Zagreb
nodig. Reken op minimaal 200 euro
(inclusief belastingen).

tisch maakt. Je hoort je eigen voet-
stappen, het licht van straatlan-
taarns weerkaatst ongehinderd op
de Stradun. Na een dag word je
herkend. Een wandeling over de 2
kilometer lange middeleeuwse
stadsmuur, uit de tijd dat Dubro-
vnik nog een rijke, zeevarende
stadsstaat was, is vandaag een pri-
vé-aangelegenheid, het Rectoren-
paleis zal nooit serener zijn.

‘Hallo, wie is daar?’, vraagt de
monnik van het Franciscaner
klooster door de intercom nadat
we de bel bij de ingang hebben ge-

luid. Hij doet speciaal voor ons de
poort open, en opnieuw staan we,
zomaar op een zondagmiddag, in
een oase. De slanke pilaren van de
kloostertuin hebben de Grote
Aardbeving overleefd, de rest is
zwaar getroffen. De oude apotheek
is bewaard gebleven, en heeft een
plaatsje gevonden in het kleine
museum. Waar ook die andere ca-
tastrofe zichtbaar is: boven het
schilderij De Heilige Familie met Jo-
hannes is een ronde lijst gefabri-
ceerd rondom de plek waar een
granaat is ingeslagen. Het bordje
erbij memoreert de dag die de in-
woners van Dubrovnik nog scherp
op het netvlies hebben: 6-12-1991.

In de buurkerk, de Kerk van
Onze Redder, herdenkt Dubro-
vnik. Gewoonlijk op dinsdag-
avond. De mensen praten, over de
oorlog, over hoe het was en hoe
het is geworden. Over hoe het nu
verder moet: hoe kan Dubrovnik
Dubrovnik blijven? Met toeristen,
liefst niet allemaal tegelijk. Met
goudsmid en horlogemaker. Met
het leven van vroeger.

Marko Breskovic, eigenaar van
het populaire jazzcafé Troubadour,

kan er niet zo mee zitten. ‘Dat krijg
je als je bij het Westen wilt horen,
bij de EU. We moeten geld verdie-
nen.’ Er is in de winter ook genoeg
tijd om bij te komen, zegt Bresko-
vic (64), een bekendheid in de stad
vooral omdat hij in 1968 met de
Dubrovacki Trubaduri heeft mee-
gedaan aan het Eurovisie Songfes-
tival (gedeeld zevende met Jedan
dan). ‘Ik ben blij met de vrijemarkt-
economie. We kunnen meer zijn
dan een stad voor romantische di-
ners bij kaarslicht. Vandaag is het
Esprit, morgen Armani.’ ■
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Winter in Dubrovnik
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De oude stad van Dubrovnik, aan de Adriatische Zee. Rechts: de Pile-poort en het begin van de Stradun.
Fo t o ’s Eric van den Berg
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