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De stad Alicante, hoofdstad van de gelijknamige provincie, 
wordt nu niet meteen als een historische of monumentale stad 
in Spanje beschreven. 
Naast Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Segovia, Córdoba 
en andere grotere steden, kan men Alicante niet diezelfde 
grootse gebouwen aanmeten, maar dat wil niet zeggen dat de 
stad oninteressant is.
In de eerste plaats ligt Alicante centraal langs de kust van de 
Costa Blanca, door de Wereld Gezondheidsorganisatie 
bestempeld als de gezondste streek ter wereld. 
We bevinden ons hier aan de oever van de Middellandse Zee 
en wat Alicante ontbeert aan grote monumenten compenseert 
het aan gezelligheid. 
Kuieren over de unieke Explanada, iets nuttigen op de 
terrassen langs die Explanada of in de oude stad, een bezoek 
brengen aan enkele merkwaardige musea, de sfeer opsnuiven 
in één van die typische wijken, de stad overschouwen vanaf 
het hoogste platform van het kasteel en enkele zeer 
bijzondere merkwaardigheden gaan bekijken... het geeft 
Alicante toch een bijzondere plaats.
De miljoenen toeristen die hun vakantie doorbrengen aan de 
Costa Blanca of er overwinteren mogen niet nalaten enkele 
dagen door te brengen in die stad. 
Een stad vol verrassingen.
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Alicante vanaf het kasteel Santa Bárbara

Alicante ligt in de Regio Valencia, een van de deelstaten 
waarin Spanje verbrokkeld is na de dood van Franco. Die 
Comunidad Valenciana is officieel tweetalig, dat wil zeggen 
dat zowel het Kastiliaans (castellano), dat wij als Spaans 
kennen, als het Valenciaans (valenciano) officiële talen zijn. 
In het Valenciaans heet Alicante officieel ‘Alacant’. 
De provincie Alicante vormt samen met de provincies Valencia 
en Castellón de autonome deelstaat Comunidad Valenciana.
Met iets minder dan 350.000 inwoners is Alicante de elfde 
grootste stad van Spanje. 
De omringende dorpen, die door de gestadige groei van de 
stad ondertussen meer buitenwijken zijn geworden, zijn San 
Vicente del Raspeig, San Juan de Alicante en Muchamiel. In 
het Valenciaans heten die dorpen Sant Vicent, Sant Joan 
d’Alacant en Mutxamel.
Alicante kreeg de titel van stad in 1490, toegekend door 
koning Fernando II van Aragón (*). Later werden aan die titel 
nog onderscheidingen toegevoegd en nu is Alicante ‘Muy 
Ilustre Fiel y Siempre Heroica Ciudad’. Felipe V vond Alicante 
in 1524 heel illuster en trouw en veel later, in 1881, meende 
Alfonso XII dat de stad bovendien heroïsch was. Boven het 
kasteel op het wapenschild, in een ruit, zien we de rood-gele 
strepen van het koninkrijk Aragón.
Het wapenschild vertoont naast het kasteel op een rots en de 
zee ook de letters A L L A.

* In dit boek heb ik de eigennamen in hun oorspronkelijke taal 
behouden.
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Deze letters zouden verwijzen naar Akra Leuka-Lucentum-
Alicante, de drie namen waaronder de stad in de loop van de 
geschiedenis bekend was.
Er bestaan diverse afbeeldingen van dit wapenschild, ook met 
een gesloten kroon. De Spaanse steden en dorpen zijn nog 
bijzonder trots op hun wapenschild en gebruiken het meestal 
op alle officiële documenten.

Alicante vanaf het kasteel San Fernando. Centraal het hotel 
Gran Sol, de enige en niet zo hoge wolkenkrabber die Alicante 
(tot nu toe) rijk is.

In dit boek verklaar ik wellicht niet zo veel over gebouwen, 
maar ga ik wel dieper in op achtergronden en anekdotes. Het 
is dus meteen ook een leesboek met af en toe een knipoog. Ik 
houd er niet van om de lezer te confronteren met vele 
historische namen en data, want daar heeft de bezoeker van 
gelijk welke stad geen boodschap aan en die worden meteen 
toch weer vergeten.
Naast een plezierig bezoek aan de stad, wens ik u dan ook 
veel leesgenot.

De auteur
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Een korte geschiedenis
Het ontstaan van de stad Alicante moeten we situeren rond de 
derde eeuw voor onze tijdrekening toen de Iberiërs, de eerste 
bewoners van de streek, naar de kust kwamen om handel te 
drijven met de Grieken.
De Grieken gaven de huidige heuvel Benacantil de naam van 
Akra Leuka (Witte Heuvel).
In het jaar 201 v.C. bezetten de Romeinen de stad en doopten 
haar in het Latijn Lucentum. Ze legden een haven aan in de 
monding van de barranco de la Albufereta en het is daar dat 
de stad zich ontwikkelde, al ‘gleed’ de bewoonde kern stilaan 
naar de flank van de berg Benacantil.

Zo zou de Romeinse haven er uitgezien hebben

In het jaar 718 werd Alicante bezet door de islamieten en 
kreeg de naam van Medina Laqant of Al-Laqant, waarvan de 
huidige naam is afgeleid. Na de val van het kalifaat van 
Córdoba behoorde de stad aan het koninkrijk van Denia. 
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De weinige sporen van deze islamitische periode vinden we 
nog bij het gemeentehuis.
In 1244 werd de stad op de islamieten veroverd door koning 
Alfonso van Castilla en begon men met het ‘invoeren’ van 
christelijke bewoners, maar dit liep niet van een leien dakje, 
zodat nog vele islamieten ter plaatse bleven om de economie 
in stand te houden. Het Arabisch kasteel op de berg Banu-l-
Qatil, nu de Benacantil, werd opgedragen aan Santa Bárbara.
De christenen die de stad dienden te herbevolken kwamen 
hoofdzakelijk uit Castilla en León en de koning besloot de stad 
te versterken vanwege de strategische ligging langs de oever 
van de zee. 
Het grondgebied werd uitgebreid met de huidige dorpen 
Agost, Monforte del Cid, Aspe, Novelda, Elda, Petrer, Busot, 
Aigües de Busot, El Campello, Mutxamel, Sant Joan en San 
Vicente del Raspeig. 
In 1264 begonnen de islamieten van het koninkrijk Murcia een 
opstand. Koning Alfonso riep de hulp in van de Aragonese 
troepen van Jaume I die er in 1266 in slaagde de opstand te 
onderdrukken, maar liet 10.000 Aragonezen en Catalanen 
achter in het gebied.
Later brak een oorlog uit tussen Castilla en Aragón en Alicante 
werd door de Aragonezen ingenomen in 1296. Nu kwamen er 
nog meer Catalanen wonen en ze overtroffen snel het aantal 
Kastiliaanse inwoners.
Alicante zou echter wegkwijnen in de veertiende eeuw. 
Hongersnood dreef eerst de bevolking naar andere oorden, 
daarna kwam de oorlog van de Unie (1348), de pest (1348) en 
de oorlog van de twee Pedro’s (1356 tot 1366) die voor een 
groot deel in Alicante werd uitgevochten.

Het kasteel in de middeleeuwen
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In de vijftiende eeuw begon Alicante weer te groeien dankzij 
de landbouw en de export van fruit en groenten naast een 
sterke ontwikkeling van de haven. Het inwonersaantal nam 
snel toe en in 1510 was Alicante de vijfde grootste stad van 
het koninkrijk Valencia.
Daarna werd de haven van Alicante de belangrijkste van de 
hele streek en dit trok vele buitenlandse kooplieden aan. De 
bouw van het stuwmeer van Tibi op het einde van de 
zestiende eeuw betekende meer water voor de landbouw en 
vooral de druivenvelden vermenigvuldigden zich. Maar ook 
groenten en fruit vonden een gretige afzet in de rest van 
Spanje.

De stuwdam van Tibi is nu de oudste van Europa en bevindt 
zich nog in zijn oorspronkelijke staat.

Alicante was betrokken in ieder militair conflict. In 1691 werd 
de stad voor een groot deel verwoest door de Franse vloot 
tijdens de Successieoorlog. Tijdens de onafhankelijkheids-
oorlog tegen de troepen van Napoleon werd het kasteel 
ernstig beschadigd en bouwde men aan de andere kant van 
de stad het fort van San Fernando.
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