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He jij daar,  
geef mijn broek 

terug!

`



5INLEIDING

DIT IS GEEN REISGIDS.  

En hij is vast en zeker verboden-voor-ouders.

DIT IS HET ECHTE INSIDEVERHAAL over een van 

 ’s werelds opwindendste steden: Barcelona. In dit boek lees je  

over kolossale kunstenaars, grandioze goochelaars,  

lollige levende beelden, schrikwekkende spoken  

en een razende reus. 

Je komt meer te weten over de vurige draken, een op handen  

gedragen voetbalclub, een harige held en vrijpostige koekjes. Je stuit op 

dansende eieren en grote koppen, menselijke piramides,  

rumoerige rakkers, een witte gorilla en geschiedenis alom. 

Dit boek toont je geheimen van BARCELONA  

die je anders nooit zou achterhalen. Geniet ervan!

verboden-voor-ouders
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ROMEINSE RESTEN
De Romeinen bivakkeerden in de 

stadswijk die we nu Barri Gòtic 
noemen, de gotische wijk. Hier en 

daar tref je nog resten aan van de 
stadsmuur en een tempel gewijd 

aan Augustus, die keizer was toen 
Barcino werd gesticht.

LANG GELEDEN

De geschiedenis van Barcelona gaat meer dan  

2000 jaar terug. Het begon aan zijn carrière als een 

prehistorische nederzetting, maar groeide pas uit  

tot een stad in 15 v.Chr. Toen richtten de oude 

romeinen er voor zichzelf een comfortabele  

kolonie op die ze ‘Barcino’ doopten.

Resten van de 
tempel voor 

Augustus

Na zijn dood aanbaden de mensen 
keizer Augustus als een god.

Oude Romeinse muren staan her en der verspreid.

1000mensen woonden er 
in het Romeinse 

Barcino. Nu zijn dat  
er ongeveer  1,6 miljoen.

TAXI!



MEER 
WETEN?
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Stinkende straten 
Sommige Romeinse straten bestaan nog 
steeds, zoals deze waar de fabriek stond 

waar de Romeinen hun favoriete kost 
maakten: een stinkende vissaus die  

garum heette. Reken maar dat het in  
die buurt niet echt fris rook!

EINDELIJK RUST

Onder de Plaça Villa de Madrid, aan het einde 

van La Rambla (zie p. 40), vond men een Romeins 

kerkhof met 95 graven. De overledenen waren 

begraven met slechts een handvol simpele 

voorwerpen en waren dus waarschijnlijk arm – 

misschien zelfs slaaf.

LAND VAN DE DODEN 
Doden begroef men met een muntstuk op 
hun ogen of tong. Daarmee moesten ze de 
mythische veerman Charon betalen, die hen 
– zo dachten ze – naar de 
overkant van de rivier zou 
roeien, waar het land van de 
doden was.

Eén graf was bij-zonder. Er lagen tien 
hondenskeletten, een 
schedel van een paard en zes ongeboren  duiven in. Waarom  is een raadsel.

38%
van alle graven  

in Barcelona was  

van een kind.

Restanten van een 
stinkende vissausfabriek

HOE MAAK JE 

GARUM À LA 

BARCINO

 (en krijg je de buren op je dak)?

1  Plet de ingewanden van de vis  

 en viseieren tot pulp. 

2  Voeg zout en kruiden toe. 

3  Laat een paar maanden  

 fermenteren (rotten)  

 in de zon. 

4  Giet het sap af en bewaar  

 in een kruik. 

JAMMIE!

www.barcelona-nu.nl/monumenten/906-temple-d-agust-barcelona-uit-het-romaanse-tijdperk.html

Charon 
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Engel in La Seu
Dit is mijn 

beste kant.

GEVEDERDE VRIENDEN

De ganzen leven in de kloostertuin  

van de kathedraal. Het zijn er dertien, 

omdat Eulàlia dertien was toen ze door 

de Romeinen werd doodgemarteld.  

Wees gewaarschuwd, het is een vrese- 

lijk verhaal!

HET GANZENMEISJE
Barcelona is een stad barstensvol kerken.  
Een van de grootste is de kathedraal, beter 
bekend als La Seu. Het is de enige kerk 
ter wereld met een eigen ganzenkudde. 
Ze is genoemd naar een meisje,  
Sint-Eulàlia, en de ganzen zijn een 
eerbetoon aan haar.

HET EINDE VAN EULÀLIA

Eulàlia ging in 303 n.Chr. bij  

de Romeinse gouverneur in 

Barcelona klagen over de slechte 

behandeling van de christenen. 

De kerel nam het niet echt goed 

op en liet haar op evenveel 

verschillende manieren martelen 

als ze jaren oud was. Ze werd 

onder meer in een vat met 

gebroken glas gestopt, dat men 

van een heuvel liet rollen, en 

opgesloten in een doos vol vlooien. 

Na haar dood werd Eulàlia 

begraven in de kerk van Santa 

María del Mar, maar daarmee was 

het verhaal niet ten einde.

DE ENGEL  

VAN EULÀLIA

Eeuwen later verhuisde men 

Eulàlia’s kist naar La Seu. Ze werd in 

een grote optocht door de stad 

gedragen, maar volgens de legende 

werd haar kist zo zwaar dat 

niemand ze uiteindelijk nog kon 

dragen. Een engel verscheen en 

wees naar een zondige priester,  

die een vinger van Eulàlia als 

aandenken had gepikt. Pas toen  

de vinger terug bij haar lijk lag,  

kon de stoet verder trekken.

Vlo

Schud jullie 
veren, dames,  

we komen  
in een boek!
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De gotische look van La Seu

MEER 
WETEN?

De ganzen van La Seu laten van zich horen op YouTube.    http://tinyurl.com/pk34egm

WAAR ZIJN  
DIE GOTEN?
La Seu is een gotische kathedraal. 

En neen, dat betekent niet dat het 

er wemelt van de Goten, wel dat ze 

gebouwd is in een middeleeuwse stijl 

met veel spitsbogen en zuilen.  

Het moet lijken alsof de kathe-

draal naar de hemel wijst. 

De plek waar
 de engel 

zou zijn ver
schenen heet

 

nu Plaça de 
l’Angel 

(plein van d
e engel).

De echte naam van La Seu is Catedral de la Santa Creu  i Santa Eulàlia.  Nu begrijp je meteen waarom iedereen dat afkort.

La Seu

615
jaar duurde  

het voor La Seu  

af was.

Steengoed 
uitzicht heb 

je hier!

Standbeelden  van heiligen  op La Seu



NATUURSCHOON

Gaudí bootste vormen en kleuren 

na van prachtige objecten als 

schelpen, zeewier en koraal en 

versierde zijn werk met gekleurde 

tegeltjes. In Barcelona noemt men 

zijn stijl modernisme, maar in 

andere delen van Europa spreekt 

men van art nouveau. 

Om de zitting van een 
parkbank de juiste vorm te 
geven zou Antoni Gaudí aan 
een van zijn werkmannen 

hebben gevraagd zijn broek te 
laten zakken en te gaan 

zitten op het natte gips.

DROMEN- 
BOUWER
Antoni Gaudí is een van de grootste artistieke 
helden van Barcelona. Zijn gebouwen zijn echte 
pareltjes, die door de stad worden gekoesterd  
(zie p. 18, p. 34 en p. 35). Nergens vind je zo’n 
wonderlijk park als zijn Park Güell. Hij werd  
 in 1852 geboren in Reus, Tarragona. 

Kapot maar knap
Gaudí gebruikte gebroken  
tegels, kopjes en schotels  

voor zijn beelden en ontwer- 
pen, die trencadis worden  

genoemd. Eigenlijk deed hij  
als een van de eersten aan  

recycling! Maar sommigen hadden 
hun twijfels over zijn werk. Zijn 

leraar architectuur noemde hem  
‘… ofwel een gek, ofwel een genie.  

De tijd zal het uitwijzen.’Een portret van Antoni 

Gaudí, Barcelona’s  

beroemde bouwkunstenaar

400
bezoekers ontvangt 

het Park Güell  

elk halfuur.

Ik was veel 
gekker dan ik 
eruitzie, hoor!

10 Verboden-voor-ouders BARCELONA



11DROMENBOUWER

Feiten en foto’s    www.parkguell.cat

Op alles voorbereid
In het park staat een lange bank in de vorm van een 
zeeslang. De bank is bekleed met tegels die patronen 
vormen. Sommige daarvan zijn geheimzinnige 
symbolen uit oude legendes en gedichten. Gaudí 
maakte kleine bultjes in de zitting, zodat het  
water zou wegvloeien als het regende  
en mensen op een droog plekje  
konden gaan neerzitten. 

GEDAAN MET GAUDÍ
Tijdens een wandeling door Barcelona 

in 1926 werd de 74-jarige Gaudí 
aangereden door een tram. Hij stierf 
aan zijn verwondingen, maar was zo 
armzalig gekleed dat niemand hem 

herkende. Men dacht dat hij een 
zwerver was. Een grote menigte 

gekleed in zwart woonde later 
zijn begrafenis bij.

GAVE GOZER
Dit zijn enkele aardigheidjes waarvan bezoekers  

van Gaudí’s park kunnen genieten. Logisch dat  

het zo populair is!1. El Drac – de beroemde reusachtige hagedis aan de ingang. 

2. Het sprookjeshuis van de conciërge. 

3. Gedraaide rotspilaren die eruitzien als gigantische  

    boomstammen.  

Wat zal ik vandaag 
eens tekenen?  

Een draak?  
Een kasteel?

1

2

3
MEER 

WETEN?



DAAR ZIJN DE REUZEN

Barcelona is dol op zijn stoeten, die bekendstaan om hun gegants  

i capgrossos – reuzen en grote koppen (zie p. 64). Ze trekken  

al door de stad sinds de middeleeuwen, toen de 

katholieke Kerk er Bijbelverhalen mee uitbeeldde. 

De eerste reuzen waren dan ook personages 

uit de Bijbel, zoals David en Goliath.

Inside job
De reuzen zijn ongeveer 3-4 m hoog.  

Ze worden gedragen door geganters, mensen die 
verborgen zitten onder de rok en naar buiten 

kunnen kijken door een gaasje in de rok.

Dieren
reuzen

 staan
 

bekend
 als b

estiar
i. 

Leeuwe
n, are

nden  

en oss
en zij

n de 

tradit
ionele

 

onderw
erpen.

4000ommegang-gegants 
telt Catalonië naar schatting.

12 Verboden-voor-ouders BARCELONA
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Als ik 
er niet 

piekfijn bij 
loop!

KONINKLIJKE REUZEN
De huidige reuzen stellen figuren uit de 
Bijbel, geschiedenis en legendes voor. 

Barcelona heeft zijn eigen officiële 
stadsreuzen, koning Jaume en zijn vrouw 

Violant (Jolanda van Hongarije). De echte 
koning Jaume (Jacobus I) zorgde er in de 

13de eeuw voor dat Barcelona niet 
langer onder Franse heerschappij stond 
en werd zo een held. Hij en zijn vrouw 

mogen nu de stoet leiden tijdens het 
festival La Mercè in september (p. 52).

De duurste en mooiste reuzen dragen een pruik van echt mensenhaar.

WAT ZIT ER IN EEN GROTE KOP?
Elke buurt in Barcelona heeft zijn eigen reuzen en grote 
koppen. Ze worden gebruikt bij lokale feestelijkheden 
en zijn gemaakt van papier-maché en gips op een 
houten geraamte. 

Grote sierOoit baseerden de vrouwen 
van Barcelona zich voor hun 
outfit op wat de reuzinnen 

droegen. De reuzinnen 
werden immers voor heel 

wat geld door Parijse 
kleermakers gekleed volgens 

de laatste mode, zodat ze 
echte stijliconen waren. 

FEESTNEUS

Op oudejaarsavond is een heel 

bijzondere reus te zien. L’Home dels 

Nassos (de neuzenman).  

Hij komt mee feesten in 

de straten van Barcelona 

en heeft volgens de 

legende één neus 

voor elke resterende 

dag van het jaar. Daarom 

heeft hij er maar eentje op 

oudejaarsavond!

Koning Jaume 
en koningin 
Violant

Een nieuwe reus aan het bouwen

Zoek de neuzenman!

He,  
dat kietelt!

MEER 
WETEN?

`
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Je kunt 
er lekker 
eten op de 
kop tikken! 
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