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Culturele Hoofdstad 2020
Rijeka
Van onbekende havenstad naar centrum van kunst 
en cultuur. Het Kroatische Rijeka is dit jaar Culturele 
Hoofdstad van Europa en het industriële erfgoed 
wordt in rap tempo opgeknapt. Even een andere sfeer? 
Bezoek badplaats Opatija voor een vleugje grandeur. 
TEKST EN BEELD: MONIQUE VAN GAAL

De Korzo, het belangrijkste 
voetgangersgebied van Rijeka
Links: Aan de befaamde 
zeepromenade van Opatija



We duiken het oude centrum 
in, met zijn kleurrijke  
Habsburgse panden aan  
gezellige pleintjes 

CARNAVAL

Wie begin 2021 naar Rijeka 
gaat, kan genieten van een 
groots carnavalsfeest. Naar 
verluidt komen er elk jaar 
zo’n 150.000 bezoekers uit 
binnen- en buitenland op af! 
Vergezeld van luide muziek 
komen de carnavalsgroepen 
een voor een voorbij op de 
Korzo. Duizenden dansers 
met maskers en uitbundige 
kostuums. De parade start 
aan de haven, hier wachten 
de groepen hun beurt af en 
vieren ze alvast een eigen 
feestje. Als allerlaatste  
zijn de zvoncari, de klokken-
luiders, aan de beurt. 
Gekleed in dieren huiden, 
witte broeken en gestreepte 
zeemanshirts dragen zij  
vervaarlijk uitziende maskers 
met hoorns. Het luiden van 
de klok die om hun heupen 
hangt, moet de kwade  
geesten en de koude winter 
verjagen. 

Rijeka is het afgelopen decennium veran-
derd van een bedrijvige industriestad in een 
schone, aantrekkelijke havenstad die zich 
opmaakt voor de ontvangst van de eerste toe-
risten. Want de stad is dit jaar – samen met de 
Ierse stad Galway – uitgeroepen tot Culturele 
Hoofdstad van Europa. 
“De inwoners van Rijeka zijn vrijzinnig en 
tolerant,” vertelt gids Alenka. “Arbeiders 
kwamen immers in groten getale vanuit 
andere streken. Zij namen andere geloven 
en gewoontes mee. Die rijke, culturele mix 
komt ons nu zeer ten goede.” Eén ding heb-
ben de locals gemeen: hun liefde voor de  
uitdrukking ‘Šta da?’, wat zoiets betekent als 
‘O echt?!’ Je ziet de woorden overal. Geprint 
op tassen, op T-shirts... mogelijk allemaal 

afkomstig van het populaire, ambachtelijke 
winkeltje met dezelfde naam.

HISTORIE TROEF

Aan de rivier Rjecina beginnen we ons 
bezoek aan de stad. Heel toepasselijk, want 
de naam Rijeka betekent ‘rivier’, evenals de 
Italiaanse naam voor de stad, Fiume. Hier 
mondt de Rjecina uit in de diepe Kvarner-
baai, het noordelijkste hoekje van de Adriati-
sche Zee. Hoge woonflats torenen boven de 
stad uit. Gebouwd in het socialistische tijd-
perk voor de arbeiders. We duiken het oude 
centrum in met zijn kleurrijke Habsburgse 
panden aan gezellige pleintjes. De dag is nog 
jong, maar de terrasjes zitten al aardig vol. 
Het excentrieke Cukari Café wordt onze eer-
ste koffiestop. Ook op de terrassen aan het 
Trg (plein) Ivana Koblera is het goed toeven, 
met mooi uitzicht op de gele stadstoren en  
de fontein. We bewandelen de Korzo, het 
belangrijkste voetgangersgebied van de stad, 
vol winkels, cafés en restaurants. Het weste-
lijke einde van de Korzo wordt gemarkeerd 
door de allereerste ‘wolkenkrabber’ (53 meter 

hoog) van Rijeka. Gebouwd in 1942, naar het 
gerucht gaat met geld dat indirect afkomstig 
was van niemand minder dan Al Capone.  
De sobere stijl en de saaie bruine tegels zijn 
opmerkelijk. De overdekte stadsmarkt, de 
‘Placa’, is beslist ook een bezoek waard. Tal-
loze soorten zeevruchten en vissen vind je 
hier. Maar ook truffels, kaas, groente en fruit. 

SUIKER EN TORPEDO'S 

Het ruime terras van restaurant Boonker aan 
de haven is de uitgelezen plek om een pauze 
in te lassen. In het water ligt Botel Marina, dat 
de grote rode letters ‘RIJEKA2020.eu’ draagt. 
Het is dé site met informatie over tentoon-
stellingen, muziekconcerten, toneelstukken 
en festivals die dit jaar zullen plaatsvinden. 
“Een door de EU aangewezen culturele hoofd-
stad wordt een jaar lang ondersteund bij het 
verwezenlijken van allerhande projecten,” 
vertelt Alenka, “een unieke kans om het aan-
bod van kunst en cultuur flink uit te breiden. 
En met ons kapitaal aan industrieel erfgoed 
kunnen wij dat uiteraard als de beste.” Zo 
huist het Museum of Modern and Contempo-

rary Art nu in de deels nog in vervallen staat 
verkerende suikerfabriek. “En wisten jullie 
dat de eerste torpedo hier uitgevonden is? 
De torpedofabriek ging in de jaren 90 van de 
vorige eeuw failliet en er zijn plannen om hier 
een monument van te maken.” Ook de Galeb, 
het voormalige jacht van maarschalk Tito, 
wordt momenteel omgebouwd tot museum. 
We besluiten de dag met een bezoek aan het 
hoger gelegen Trsat kasteel. Het uitzicht op 
Kroatië’s derde stad (na Zagreb en Split) is 
magnifiek. Paus Johannes Paulus II dacht er 
misschien net zo over; zijn standbeeld ver-
rees hier ter nagedachtenis aan zijn bezoek 
in 2003.

KEIZERLIJK OPATIJA

Overnachten doe ik in Opatija, want Rijeka is 
bomvol door het jaarlijkse grootse carnaval 
(zie kader). Opatija is een fijne badplaats op 
slechts een half uurtje rijden van Rijeka, een 
echte aanrader. Op mijn eerste avond trek ik 
er direct op uit om een stukje van de befaam-
de Lungomare te bewandelen: de 12 kilometer 
lange zeepromenade die van het vissersdorp 
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De uitdrukking ‘Šta da?’ geprint op tassen       Aan de Lungomare in Opatija

Plein Ivana Koblera met uitzicht op de gele stadstoren Uitzicht vanaf het Trsat kasteel Fontein aan het begin van de Korzo
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ETEN & DRINKEN
Rijeka staat bekend om 

zijn konoba’s: traditionele 
restaurants waar home-
made (vis)gerechten worden 
geserveerd. Ooit plekken 
waar de visser zijn vangst 
liet klaarmaken door  
anderen. Aanrader: Konoba 
Feral. Konoba-feral.com

Conca d’Oro (Kružna ulica 
12a) is een van de beste  
restaurants van Rijeka. Het 
buitenterras in het smalle 
zijsteegje van de Korzo is 
erg fotogeniek.

Het gezellige Celtic Café 
Bard is een heuse pub (Trg 
Grivica 6b).

In Opatija is het goed vis 
eten in de Yacht Club.  
Yacht-club-opatija.com

Volosko naar Lovran leidt. De ‘Frans Jozef 
I-promenade’, zo heet het pad officieel, ver-
noemd naar de keizer van toenmalig Oos-
tenrijk-Hongarije. Vooral bekend als de eega 
van keizerin Elisabeth in de romantische 
Sissi-films. Zij bezochten Opatija dikwijls, 
op de vlucht voor de koude Oostenrijkse win-
ters. Ik geef hen geen ongelijk; de frisse zee-
lucht doet wonderen. Stelletjes genieten van 
het laatste avondlicht, zittend op een van de 
bankjes. De zon gaat onder pal achter het veel 
gefotografeerde beeld van het meisje met de 
zeemeeuw. Aan het piepkleine oude haventje 
met de naam Portic, probeert een versteende 
schipper al sinds jaar en dag passanten te 
verleiden voor een boottripje. 

De volgende ochtend staat gids Liliana al 
vroeg klaar voor de rondleiding door ‘haar’ 
geliefde Opatija. “Het begon allemaal met de 
bouw van Villa Angiolina in het gelijknamige 
park, in het jaar 1844,” vertelt Liliana, terwijl 
we langs het chique roze-oranjekleurige pand 
lopen. “De villa werd al gauw een ontmoe-
tingsplek voor de rich and famous. Keizers, 

schrijvers, componisten en wetenschappers; 
een ieder die een naam hoog te houden had, 
begaf zich naar deze mondaine plaats. Om 
te profiteren van het gezonde mediterrane 
klimaat, maar natuurlijk ook om te zien en 
gezien te worden.” Portretten van enkelen van 
hen sieren de stenen muur van het openlucht-
theater. Ogen van beroemdheden als Albert 
Einstein, Robert De Niro en de componist 
Gustav Mahler staren ons aan. We bezoeken 
het Zwitserse Huis, ook gelegen in het Angio-
lina Park, waar de (nagemaakte) kledingstuk-
ken van keizerin Sissi te bewonderen zijn. 
“Niet veel mensen weten dit, maar Sissi was 
broodmager en haar taille mat slechts 36  
centimeter.” De smalle jurken bekrachtigen 
Liliana’s woorden. We lopen verder langs de 
bonte villa’s uit die tijden van weleer. Hotel 
Kvarner was het eerste hotel aan de Kroa-
tische kust en doet nog altijd dienst. Het is 
duidelijk, de grandeur van het 19de-eeuwse 
Opatija is beslist nog springlevend. ■ 

Meer info over Rijeka en Opatija:
Visitrijeka.eu, Visitopatija.com

VERVOER EN SLAPEN

Croatia Airlines vliegt 
dagelijks van Amsterdam 
naar Zagreb, slechts ander-
half uur rijden van Rijeka 
(Croatiaairlines.com). In de 
zomermaanden vliegen 
charters naar het eiland  
Krk, dat door een brug  
verbonden is met Rijeka.

Het mooie 19de-eeuwse 
Hotel Continental ligt pal 
aan de rivier. Jadran-hoteli.
hr/continental-en

Botel Marina biedt zeker 
geen luxe, maar wel gezel-
ligheid. Botel-marina.com

Een leuk hotel in Opatija 
(neem bus 32) is Amadria 
Park Grand Hotel****  
(4 Opatijska Cvijeta, direct 
aan het Angiolina Park en  
de moderne haven gelegen) 
Amadriapark.com 

Een vroege terugvlucht 
vanuit Zagreb? Dan is 
Aristos Hotel een aan rader. 
Hotel-aristos.hr/en 

Frans Jozef I en ‘Sissi’  
bezochten Opatija dikwijls, 
op de vlucht voor de koude 
Oostenrijkse winters

8X CULTURELE HOOFDSTAD 2020
We selecteerden een paar events in het kader van  
de Culturele Hoofdstad:

Fiume Fantastika: multimedia-tentoonstelling over 
de moderne geschiedenis van Rijeka. (Exportdrvo,  
15 mei - 31 oktober)

Chorus van Ray Lee: enorme muzikale  
installatie samengesteld uit geluidssculpturen.  
Hedendaags muziekstuk in combinatie met  
visueel spektakel. (21 tot 28 mei)

Festival of the European Short Story and the Hay 
Festival: schrijvers van over de hele wereld  
presenteren hun literaire werk. (31 mei - 5 juni)

The Hand of Man: interactief beeld; ervaar zelf het 
gevoel van het verpletteren van grote objecten met 
een grote mechanische hand. (20 - 26 juni)

Ebriphon: op de Molo Longo pier wordt een  
geluidsinstallatie geplaatst die een symfonie laat 
horen. (1 juli - 31 augustus)  

Unknown Klimt - Love, death, ecstasy: het  
vroege werk van kunstenaar Gustav Klimt.  
(Rijeka City Museum, 14 juli - 14 oktober)

Rijeka Zip Line: zip-lijn die je van Trsat kasteel naar 
Exportdrvo brengt. Speciaal voor adrenaline junkies.  
(1 augustus - 31 december)

Unreal Cities: theater en dans, de performers  
leiden je langs verschillende locaties in de stad.  
(24 - 27 september)
Meer? Kijk op Rijeka2020.eu

4X MUSEA
Deze musea zijn een bezoekje zeker waard:

Maritime and History Museum, gehuisvest in het 
voormalige gouverneurspaleis. Ppmhp.hr

Museum of Modern and Contemporary Art. Mmsu.hr
Natural History Museum. Prirodoslovni.com
Rijeka City Museum. Muzej-rijeka.hr (alleen in 

Kroatisch) 

Cultuur in 
Rijeka

Bevanda Lounge Bar, Opatija Villa Angiolina in Opatija Portretten van beroemdheden sieren de muur van het openluchttheater

Muurschilderingen in het centrum van Rijeka Koffiestop bij Café Cukari, Rijeka Het beeld van het meisje met de zeemeeuw, OpatijaVilla uit de tijden van weleer in Opatija

Chorus van Ray Lee
inzet: The Hand of Man
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