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Eten, drinken, sporten en soms een dutje

Hoe overleef 
ik de siësta?
Tekst: Hieke Voorberg, foto’s: Yvell Rosales

In Spanje is uitgebreid lunchen met collega’s, 
partner, vrienden of familie nog vaak de norm. 
Maar hoe kom je als niet-Spanjaard dat enorme 
gat in de werkdag door?

Het lijkt wel een stille zondagmorgen wanneer je tus-
sen 14.00 en 16.00 uur door de straten van het eerder 
zo drukke Barcelona loopt. Hetzelfde geldt voor de 
rest van Spanje. De winkels en kantoren zijn gesloten, 
maar de restaurants zitten bomvol. Iedereen geniet er 
van een uitgebreide ‘almuerzo’ of lunch. Na vieren lijkt 
het alsof er een compleet nieuwe dag begint. De win-
kels gaan open en de kantoren lopen weer vol. Dag-
deel nummer twee is aangebroken en zal duren tot 
20.00 of 21.00 uur.

Sportieve siësta
Jan van Schaik, eigenaar van recruitment-organisatie 
Talent Search People, heeft er geen problemen mee. 
‘Toen ik nog bij de Spaanse Randstad werkte, bracht ik 
de middagpauzes door met een royale lunch met mijn 
collega’s. Onze werkgever zorgde voor korting in res-
taurants, waardoor het betaalbaar was. Een normale 
secundaire arbeidsvoorwaarde bij de wat grotere 
Spaanse bedrijven’, vertelt hij. Van Schaik sponsort de 
lunches van zijn werknemers niet, maar twee uur pauze 
is ook in zijn bedrijf normaal. ‘Zelf ga ik dan drie keer 
per week naar de fitnesszaal. Een uurtje zwemmen, 
een uurtje trainen, douchen én een snelle hap. Het zijn 
goede sparringmomenten voor mij en mijn zakenpart-
ner en bovendien kom ik fit en fris weer op mijn werk-
plek terug.’
Carla Ledermann (24), een Venezolaanse vormgeefster 
uit Madrid, gaat tijdens de siësta naar haar vriend die 
op tien minuten afstand woont. ‘Hij werkt vanuit huis 
en heeft het eten klaar als ik binnenkom. Na het eten 
kruipen we in bed voor een knusse siësta.’ Vooral nu 
de koude winter aanbreekt, valt het haar steeds zwaar-

der om zich uit de armen van haar vriend los te maken. 
‘Mijn collega’s vragen wel eens of ik zin heb om met 
hen te eten. Zij koken dan op kantoor of kopen iets op 
straat. Maar ik eet liever thuis. Dat is goedkoper en 
veel gezonder bovendien.’

Lang doorwerken
Dit afwijkende dagritme stamt uit in de jaren ’20, toen 
de hoge ambtenaren hun middagpauze begonnen te 
verlengen. Al snel volgde de rest van de bevolking. 

Sven Kallen, bestuurslid van de Nederlandse Kring in 
Barcelona en eigenaar van exportadviesbureau Trans-
fer Latin Business Consultancy, is er aan gewend. ‘Een 
kwestie van goed organiseren’, vertelt hij. ‘Belangrijke 
zakelijke telefoontjes pleeg ik voor 14.00 uur. Daarna 
is de kans dat ik iemand te pakken krijg, stukken klei-
ner.’ Kallen houdt de Nederlandse lunchpauzetijden 
aan. Toch werkt hij ’s avonds langer door omdat de 
Spanjaarden op kantoor dat ook doen. ‘Veel Nederlan-
ders maken net zulke lange dagen als ik. Wie denkt 
dat het hier niet hard werken is, heeft het mis!’
Eten, sporten of misschien een middagdutje. Wordt er 
tijdens de siësta eigenlijk nog veel geslapen? ‘Het ge-
beurt steeds minder,’ denkt Kallen. ‘Het is een beetje 
de mythe van de landarbeider die, met de zon op het 
hoogste punt, een slaapje doet onder de olijfboom. 
Bovendien kun je met een goede airconditioning pri-
ma doorwerken. Ook wonen de meeste Spanjaarden 

te ver van hun werk om voor de siësta naar huis te 
gaan.’

Samen genieten
Het accent van de middagpauze ligt dan ook op de 
lunch. ‘Het is iets sociaals, iets waar je met je collega’s 
of je zakenpartner van geniet. Ook worden er veel za-
ken gedaan tijdens de lunch.’ Kallen denkt dat de siësta 
op termijn zal verdwijnen. ‘Werkgevers bieden hun 
werknemers steeds vaker de keuze: een kortere mid-

dagpauze of ’s avonds eerder weg. De laatste optie 
wint aan populariteit.’ Er is overigens nog een andere 
reden waarom de siësta op zijn retour is: Europa.  
Spanje telt heel wat multinationals en die hebben er 
moeite mee dat het land dagelijks enkele uren op slot is 
als er elders hard gewerkt wordt. Daarnaast beseffen 
ook steeds meer Spaanse ondernemers dat de siësta 
het land veel geld kost doordat men urenlang onbereik-
baar is. Druk gebruik van mobiele telefoons tijdens de 
lunch is wat dit betreft een teken aan de wand.
Het ziet er dus naar uit dat Spanje ook in dit opzicht 
steeds ‘normaler’ wordt – al is niet iedereen daar even 
blij mee. Neem Carla Ledermanns. Ook zij heeft de 
keuze, maar ze is aan de lange middagpauze gehecht: 
‘De siësta is echt het moment van mij en mijn vriend. 
Dat ik dan ’s avonds pas rond een uur of acht naar huis 
kan, maakt me niet uit. Ik zou die uurtjes tussen de mid-
dag niet willen missen.’ 

Siësta in Spanje
Sla een uitgebreide lunchafspraak met een Spaanse zakenpartner nooit 
af. Spanjaarden zijn erg trots op hun keuken en laten je er graag mee 
kennismaken. Toon dat je het waardeert. Pas wel op met de alcohol, want 
men kan er misbruik van maken als je aangeschoten bent.
Deel de dag goed in. Pleeg alle belangrijke telefoontjes vóór 14.00 uur. 
Pas tussen 16.00 en 17.00 uur komt het zakelijk (telefoon)verkeer weer 
op gang.  
Zoek een leuke tijdsbesteding. Sporten, wandelen, museumbezoek, tijd 
met je kinderen doorbrengen of tafelen met je collega’s. En als je dichtbij 
huis woont: probeer eens een middagdutje, want dat is en blijft gezond.
In het ‘Relajarium’ in Madrid kun je voor € 30 genieten van een gezonde 
lunch, een massage van een kwartier en een slaapje van 25 minuten. 
Het personeel wekt je. Kijk voor meer informatie op www.relajarium.com.
Kun je er echt niet aan wennen? Sluit een deal op je werk. S
teeds meer bedrijven bieden de keuze: de siësta of een uur pauze en 
eerder naar huis.

‘Een uurtje zwemmen, een uurtje trainen, douchen én een snelle hap’


