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España & más bestaat twee jaar en dat vieren we! We 
begonnen twee jaar geleden met het idee om onze 
lezers het ándere Spanje te laten zien. Niet alleen de 
costas en de highlights van Barcelona en Madrid, 
maar vooral ook de plekjes die minder voor de hand 
liggen. Deze keer de leukste kidsproof adresjes in de 
Catalaanse hoofdstad. 
Maar we gaan ook altijd op zoek naar onontdekte 
pareltjes die een omweg waard zijn. Zoals Cartagena, 
een stad die onlangs prachtig is opgeknapt en bol staat 
van eeuwenoude cultuur én futuristische kunstpaleizen. 
Ook Vitoria is zo’n stad die onbekend is, maar o zo 

aangenaam. Vanwege de heerlijke pintxos en het jazzfestival in juli mag je dit pareltje 
niet overslaan als je in Baskenland bent. 
Maar wij zijn niet de enige schatzoekers. We spraken theatermakers, musici en 
componisten die het culturele erfgoed van Spanje en Latijns-Amerika bewonderen en 
nieuw leven inblazen. Zoals Carel Kraayenhof, die oude Argentijnse volksliedjes afstoft 
en oppoetst. Of het Metropole Orkest, dat een ode brengt aan García Lorca, en Sonja 
Schwedersky, die prachtige liederen componeerde op gedichten van Pablo Neruda. 
Na twee jaar maakten we ook de balans op. Lezers willen Spaanse taal, zo hoorden we 
steeds weer. Daarom kun je nu terecht bij Débora, onze Facebookjuf. Vanaf dit nummer 
vertelt zij over bijzondere Spaanse spreekwoorden en de gebruiken die daarbij 
horen. In het Spaans én het Nederlands zodat je je Spaans goed kunt oefenen. Zijn er 
onontdekte pareltjes die jij graag wilt oppoetsen? Laat het ons weten via facebook.

Marjan Terpstra, hoofdredacteur 
www.facebook.com/espanaymas!
www.espanaymas.nl

PS: Om onze tweede verjaardag te vieren geven we een volledig verzorgd pareltje weg 
naar La Ruta Naranja, een idyllisch plekje aan de Costa Blanca. Beantwoord de vragen 
op pagina 21 en wie weet zit jij in mei heerlijk op je eigen Spaanse terrasje met uitzicht 
op de Spaanse zee en bergen! 

Editorial
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PARELTJES

Echt vakantie, echt genieten!
www.jiba.nl

Ontdek de verborgen plekjes van de Spaanse costa’s met haar langgerekte stranden, 
gezellige terrassen en heerlijke (tapas) barretjes. Daarnaast zijn ook de eilanden zeker 
een bezoek waard. Hier geniet je van een enorme variatie in landschap en vermaak, 
waarbij zon, zee en strand nooit zullen ontbreken. Maar er is hier nog veel meer te 
zien, horen, voelen en proeven. 

Spanje boek je op jiba.nl al vanaf € 250,-  

Disfrutar comiendo  

20130117_adv_espana.indd   1 1/17/2013   9:56:17 AM
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Op haar vijfde album Libertad vervolgt de Israëlische zangeres Yasmin 
Levy haar ladinoweg met traditionele liederen in de taal van de 
Sefardische joden, die vanaf 1492 werden verdreven van het Iberisch 
Schiereiland door het katholieke koningspaar Ferdinand II van Aragon 
en Isabella I van Castilië. Deze groep bleef desondanks trots op zijn 
Spaanse wortels, wat onder meer tot uiting kwam in de muziek die de 
bannelingen en hun nazaten maakten. De heimwee, het verdriet en 
verlangen die in de songs de boventoon voeren, klinken uitstekend 
door in het emotionele stemgeluid van de Israëlische. Levy reisde voor 
deze plaat af naar Istanbul om daar met een strijkorkest een twaal!al 
nummers op te nemen, met als centraal thema vrijheid. Behalve de 
traditionals zingt Levy ook een versie van het Turkse Firuze en een cover 
van het klassieke Perzische lied Soghati, hier omgedoopt tot Recuerdo.
Yasmin Levy"–"Libertad www.yasminlevy.net !!!!!

7

Inspiración
SAMENSTELLING: DAVE ROOZENDAAL

Guadalupe Plata komt uit Úbeda, een dorp in de 
Andalusische provincie Jaén, maar dat had net zo goed 

een willekeurig stadje in het broeierige zuiden van de 
Verenigde Staten kunnen zijn, of beter nog, een stad 

als Tijuana op de grens tussen Mexico en de VS. Want 
behalve de teksten is er weinig typisch Spaans aan 

de muziek die ze maken: vuige, primitieve bluesrock in 
de trant van Captain Beefheart, Je#rey Lee Pierce en 

Screamin’ Jay Hawkins. Een beeld dat onvermijdelijk 
opdoemt bij het horen van deze plaat is dat van Tito 

& Tarantula, de band die op het podium staat van de 
fameuze Titty Twister bar in Roberto Rodriguez’ $lm From 

Dusk Till Dawn. Na twee eerdere releases die verwarrend 
genoeg ook de groepsnaam dragen (een 10” vinyl EP 

en een verzamelaar van ‘losse’ tracks) is dit Guadalupe 
Plata’s eerste echte album. Dertien stompende songs 
druipend van zweet en bourbon, vaak bijna kermend 

gezongen over uitstekend gitaarwerk en simpele maar 
e#ectieve bas en drums. Perfect voor een lange autorit 

over de verlaten wegen van het snikhete Spaanse zuiden.
Guadalupe Plata – Guadalupe Plata 

www.guadalupeplata.bandcamp.com !!!!!

Tot haar eigen verbazing is Lorena Álvarez de afgelopen 
maanden uitgegroeid tot een van de heldinnen van 
de Spaanse hipsters. Begrijpelijk, want de muziek die de 
Asturiaanse en haar ‘dorpsfanfare’ maken is niet bepaald 
het nieuwste van het nieuwste. Sterker nog, haar liedjes 
zijn diep geworteld in de folklore van de Noord-Spaanse 
regio, hoewel er ook invloeden uit andere traditionele 
muziek te horen zijn. Met haar gitaar en door haar band 
ondersteund met o.a. charango, xylofoon, trom, shakers, 
tamboerijn, trombone, hoorn, castagnetten en marimba, 
levert Lorena Álvarez zestien korte liedjes af die verhalen 
over trouwerijen, het korte maar gelukkige leven van 

een verloren vogeltje (gezongen door Lorena’s nichtje 
Esther), maar vooral over de liefde. De teksten zijn soms 
ontroerend, soms hilarisch, en soms beide. Het enige 
zwakke moment is Centro de Atención, dat over haarzelf 
gaat, maar waarin de humor en zelfspot die Lorena 
kenmerken in geen velden of wegen te bekennen zijn. Dat 
is echter slechts een klein minpuntje op een verder zeer 
vermakelijk album dat wellicht een voorbeeld zal blijken te 
zijn voor de jonge generaties Spanjaarden om hun eigen 
volksmuziek weer te leren waarderen.
Lorena Álvarez y Su Banda Municipal – Anónimo 

www.lorenaalvarezysubandamunicipal.wordpress.com !!!!!

Melig chipmunkmeisje
Twee turven hoog en zeven jaar oud 
is Candela, maar voor haar geen 
Studio100 of Disneymuziek. Al dan niet 
‘gestimuleerd’ door haar ouders, hier 
schuilgaand achter de bandnaam Los 
Supremos, gee! de kleine dame blijk 
van een uitstekende en verantwoorde 
muzieksmaak op het grappige 
Animaladas. Speelse popliedjes met 
hier en daar wat ingrediënten uit 
disco, electro, soul en funk en teksten 
over dieren: vlooien die hun huis 
uitgezet worden, een punky hop, een 
sympathieke mul, een hommel en 
Ramón de kameleon zijn enkele van 
de hoofdrolspelers. Dat alles gezongen 
met een afgeknepen stemmetje dat 
wat gekunsteld aandoet en in de verte 
wat weghee! van Alvin de chipmunk, 
maar wel degelijk Candela’s eigen 
stem is. Een leuk cadeautje voor je 
muziekminnende kroost of voor een 
melig hipsterfeestje 

Candela y Los Supremos"– Animaladas  

www.facebook.com/Candelaylossupremos 

!!!!!

Spaanse rootsSchitterende 
Mercé

O
p zijn zeventiende album 
Mi Única Llave wordt 
%amencozanger José Mercé 
begeleid door de gitaristen 

Tomatito, Pepe Habichuela, Diego El 
Morao en Manuel Parrilla. Verder schreef 
Alejandro Sanz een bulería als ode aan 
Mercé’s in 2011 overleden gitarist Moraíto 
Chico, blaast de Franse trompettist Érik 
Tru#az mee op Elegía A Ramón Sijé (een 
gedicht van Miguel Hernández), en zingt 
hij op openingstrack Martinete Balcánico 
met een internationaal meisjeskoor. Het 
album van de cante jondo zanger is 
te verdelen in een ‘pure’ eerste hel!, 
met liederen in de martinete-, alegría-, 
tango-, bulería- en soleástijlen zoals de 
schepper het ooit bedoeld hee!, en een 
meer multiculturele tweede, waarop 
Mercé, zonder te vervallen in goedkoop 
e#ectbejag, %amenco samensmelt met 
jazz en andere stijlen. Zoals gewoonlijk 
gaat de veteraan uit Jeréz tot op de 
bodem, wat resulteert in een schitterend 
album dat zowel de ervaren luisteraar als 
de beginneling zal bekoren.
José Mercé"–"Mi Única Llave 

www.josemerce.es !!!!!

PRIMITIEVE 
BLUESROCK

Hippe folk uit Asturias
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Reportaje

Als er een streek onbekend is onder Nederlandse toeristen, dan 
is het wel de regio Murcia. Dat heeft zo zijn voordelen. Je kunt je 
er namelijk nog volledig onderdompelen in het Spaanse leven. 

Een nadeeltje: goed Spaans zul je er niet makkelijk leren, want ze 
knauwen er wat af. De grote voordelen: nog prachtige ongerepte 

stranden, geen horden toeristen en een grote verrassing: de 
havenstad Cartagena.

MURCIA
        &CAR TAGENA

LELIJK EENDJE 
WORDT 

MOOIE ZWAAN

TEKST: MARJAN TERPSTRA
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Reportaje
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verbetering, want de kustlijn wordt hierdoor beschermd te-
gen eerdere uitwassen, torenhoge hotels die je in de regio 
Murcia bijvoorbeeld ziet aan de Mar Menor. 

Zondagsmarkt
We rijden op een zondagmorgen richting de binnenzee 
Mar Menor om de markt van Cabo de Palos te bezoeken. 
Als we aan komen rijden, ontvouwt zich voor onze ogen 
een Daliaans surrealistisch landschap. De zon weerkaatst 
op het meer waarin twee eilanden oprijzen, een prachtge-
zicht dat ruw wordt verstoord door de lelijke torenhoge be-
bouwing eromheen. Onze Murciaanse vriend Juan zei dat 
we de markt van Cabo de Palos niet mochten missen. En 
een marktje in het kustdorp op de vroege zondagochtend 
lijkt inderdaad aanlokkelijk, maar van de zee is weinig te 
zien op de markt. In een uithoek van het dorp hebben de 
marktlui hun waren uitgestald. Het doet meer denken aan 
een markt in voormalig communistisch Joegoslavië dan aan 
een gezellige mediterrane mercado. Maar ook dat heeft z’n 
charme. Als je zoals wij niet in het hoogseizoen bent, is het 
vooral plezierig dat je geen enkele toerist treft. Hier kopen 
de Murcianos hun T-shirts, jurkjes en groente die zo van het 
vruchtbare achterland komt. Koopjesjagers kunnen voor 
twee euro drie paar sokken scoren en een sjaaltje heb je al 
voor een eurootje. Op een troosteloos plein in het midden 

zorgen twee Zuid-Amerikaanse pan!uitspelers voor wat 
sfeer en de goede kof"e voor een euro doet de rest. De 
tip om hier te blijven eten slaan we in de wind. We gaan op 
zoek naar een stukje authentiek Murcia. 

Ongerepte stranden, verpeste natuur
Want als de regio Murcia één grote troef heeft, dan zijn 
het wel de prachtige stranden die meestal alleen te voet 
bereikbaar zijn en daarom nog ongerept zijn. In totaal 
strekt de kustlijn zich uit over 250 kilometer. Vlak om de 
hoek van het toeristische Mar Menor ligt zo’n strand in 
een beschermd natuurgebied. Als we een zijweg inslaan 
richting Calblanque verandert het landschap subiet en lijkt 
het of we door de woestenij van het zuidelijker gelegen 
Cabo de Gata rijden. Dwergpalmen, cactussen en agaves 
begroeien de heuvels. De goede asfaltweg leidt naar het 
informatiecentrum waar een vriendelijke medewerkster 
vertelt over de wandelroutes die door het park lopen. Wij 
hebben weinig tijd en willen gewoon en uurtje naar het 
strand dat even verderop ligt. Op een paar ruiters en een 
verdwaalde wandelaar na is het strand dat wordt omsloten 
door bergen verlaten. Wat een heerlijke ontdekking! En 
dan te bedenken dat de hele kustlijn bezaaid is met dit 
soort stranden. Maar die zijn niet makkelijk te vinden. We 
pakken een andere binnendoorweg richting Cartagena en 

De Costa Cálida, de kusstrook van de regio Murcia, heet 
niet voor niets ‘warme kust’. Hier schijnt ruim 300 dagen 
per jaar de zon en kun je zelfs eind december met een 
beetje geluk nog op een terrasje lunchen. Deze regio 
is echter nog steeds vrij onbekend. Volledig onterecht 
horen we steeds vaker. Er zijn verborgen stranden die niet 
onderdoen voor de baaien van Cabo de Gata. Je kunt er 
eindeloos wandelen in beschermde natuurparken en de 
grote plus: het buitenlandse toerisme is nauwelijks van de 
grond gekomen. 

Vakantiedorpen
We besluiten de proef op de som te nemen en strijken 
neer in een van de vele resorts die zijn verrezen tussen de 
kust en de stad Murcia. Het zijn enorme vakantiedorpen 
met luxe huizen en eenvoudige appartementen, zwemba-
den, golfbanen, een supermarkt, restaurants en ander ver-
tier. In de zomer krioelt het hier van de vakantiegangers, 
maar in de wintermaanden en het vroege voorjaar heb je 
het rijk bijna alleen. In eerste instantie doet het een beetje 
vreemd aan, enorme vakantiedorpen in een landschap vol 
kassen, maar later horen we wat de reden ervan is: aan de 
kustlijn mag niet meer gebouwd worden, en als je dan toch 
de auto moet pakken, dan kun je net zo goed wat verder 
het binnenland ingaan. Dit beleid betekent een enorme 

Als de regio 
Murcia 
één grote 
troef hee!, 
dan zijn 
het wel de 
ongerepte 
stranden 
die meestal 
alleen 
te voet 
bereikbaar 
zijn. Pure 
schoonheid! 

De idylle van Mar 
Menor wordt ruw 

verstoord door de 
torenflats
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Reportaje

SABER MÁS
MURCIA
VLIEGEN & RIJDEN
Transavia hee! dagelijkse vluchten 
Amsterdam-Alicante vanaf "130 
retour. Vanaf de luchthaven rijd je in 
een 50 minuten naar Murcia.  
Op de luchthaven kun je voor nog 
geen "16 per dag een auto huren 
inclusief afkoop eigen risico via  
www.cardelmar.nl. 

EIGEN HUIS
In het hart van de regio Murcia ligt 
een aantal grote golfresorts waar 
je voor weinig geld een huisje kunt 
huren voor het hele gezin. Zo boek 
je bij NOVASOL voor "114 al een huis 
voor vier personen in het Condado 
del Alhama Golf Resort. Inclusief 
eindschoonmaak en overige kosten 

kom je zo uit op nog geen "6,50  
per persoon per dag, zie  
www.NOVASOL.nl. Een luxe alternatief 
voor de camping.

LEKKER ETEN
Murcia en Cartagena zijn steden 
die uitblinken in tapas gemaakt 
van de groenten uit het vruchtbare 
binnenland en vis en schaal- en 
schelpdieren uit de Middellandse 
Zee. In Murcia is het Plaza Flores the 
place to be voor een tapa, terwijl het 
Plaza San Juan vooral in trek is voor 
lunch en diner. Wij aten er een typisch 
Murciaanse paella bij Pepe El Torrao 
San Juan www.pepeeltorraosanjuan.
com. De gambas in een jasje zijn er 
niet te versmaden.

het landschap dat we dan aantreffen begint lie!ijk, tot we 
in Portman en La Unión komen, twee mijnplaatsjes waar 
de natuur ruw is verstoord door mijnwerkers die vooral 
op zoek waren naar zilver. Het oude centrum van Portman 
is veranderd in een spookstad, maar La Unión is nog een 
levendig plaatsje dat beroemd is vanwege de Cante de las 
Minas, het meest prestigieuze Flamencofestival ter wereld 
dat dit jaar voor de 53e keer word gehouden. 

Spaanse Wirtschafstswunder
Even na het middaguur komen we aan in Cartagena. Vol-
gens Juan een lelijke marinestad omringd door petroche-
mische industrie die niet echt een bezoek waard is. Toch 
zijn we erg nieuwsgierig naar dit voormalige bolwerk van 
de Romeinen, de Puniërs en de Moren. Tot onze verras-
sing zijn de winkels op zondagmiddag gewoon open in de 
hoofdstraat, de Calle Mayor. Al snel blijkt dat Juan de plank 
volledig heeft misgeslagen. Cartagena is het schoolvoor-
beeld van het Spaanse Wirtschaftswunder. Hier zie je dat 
de Spanjaarden het geld van de Europese Unie niet alleen 
maar over de balk hebben gesmeten met de aanleg van 
nutteloze snelwegen maar dat er ook diepte-investeringen 
zijn gedaan in het behoud van erfgoed en het creëren van 
nieuwe cultuurcentra. De autovrije winkelstraat is prachtig 
opgeknapt en herbergt een paar fantastische modernisti-
sche panden die mooi worden gecombineerd met stijlvolle 
nieuwbouw. We lopen een rondje en komen bij een gigalift 
die ons voor twee euro naar boven brengt waar een oud 
fort is omgetoverd tot een museum dat de geschiedenis 
van de stad in kaart heeft gebracht. Vanaf de berg heb je 
een fenomenaal uitzicht op een van de andere hoogtepun-
ten: het Romeinse am"theater dat in de afgelopen jaren 
prachtig is gerestaureerd.

Slim staaltje stadsplanning
Dat Cartagena in navolging van Bilbao en Valencia aan  
een slim staaltje stadsplanning doet blijkt uit de manier 
waarop het erfgoed is opgeknapt en wordt gepresenteerd. 
Doel is om de economie een slinger te geven door meer 
toeristen te trekken. En de marinestad maakt daarbij  
handig gebruik van de directe ligging van het stads-
centrum aan de haven. Het is niet voor niets dat de winkels 
hier op zondag open zijn. Dat is vooral vanwege de cruis-
schepen die hier vrijwel direct aan de Calle Mayor kunnen 
aanmeren. Om het die toerist gemakkelijk te maken heb-
ben de Cartageners ook maar meteen twee prachtprojec-
ten direct aan de kade gerealiseerd in de afgelopen jaren: 
El Batel, een auditorium, congrescentrum en expositie-
ruimte is een futuristisch gebouw in wit en oranje waar je 
ook terecht kunt als je geen congres of concert bijwoont. 
Het aangename, strak ingerichte terras serveert een lek-
kere solo en biedt uitzicht op de haven. Probeer als het 
even kan echter een concert te boeken zodat je de mooie 

concertzaal van binnen kunt bewonderen. Vlak ernaast  
ligt het ARQVA, het Museo Nacional de Arqueología  
Subacuática, waar een mooie expositie over het onderwa-
terleven is ingericht.

Sterke koffie
Vanaf de kade lopen we terug naar de hoofdstraat waar de 
winkels nog steeds geopend zijn en de pantoffelparade is 
begonnen. We kunnen er gelukkig gewoon op Hollandse 
tijden terecht voor een lekkere tapasmaaltijd en zien de 
bevolking al keuvelend aan ons voorbijtrekken. Onze ter-
rasburen nippen aan een bijzondere kof"e, onderin is het 
wit bovenin zwart, dat willen we ook wel proberen. Volgens 
de ober is het een café asiatico, een van de specialitei-
ten van de regio: onderin gecondenseerde melk, dan 
een sterke solo erbij en twee !inke scheuten Licor 43 en 
brandy. De volgende dag is het maandag en zijn de musea 
gesloten, jammer, anders waren we beslist gebleven om 
nog meer van Cartagena te ontdekken. Maar we willen de 
stad Murcia ook nog zien. 

Moors Murcia
Murcia werd in de negende eeuw gesticht door de emir 
van Córdoba aan een vruchtbare vlakte bij de rivier de 
Segura. De moorse invloed in nog steeds merkbaar in de 
stad, niet alleen aan de stukjes architectuur en moorse 
muren, maar vooral vanwege de resten van het complexe 
irrigatiesysteem dat ze hier aanlegden om het water uit de 
rivier tot de laatste druppel te gebruiken voor de bevloei-
ing van de akkers. Archeologen hebben in het hartje van 
de stad, bij de kathedraal, resten gevonden van een mos-
kee. Een deel van hun vondsten is nu te zien in de exposi-
tieruimte bij de kerk. Ook in andere delen van de stad zien 
we voormalige forti"caties en resten van irrigatiesystemen. 
Pronkstuk is het klooster van Santa Clara La Real, met een 
prachtige patio met waterpartijen en bloembedden. Maar 
de Murcianen malen niet zo om dit erfgoed. Die houden 
vooral van een ding: Lekker met vrienden tapas eten in een 
van de honderden barretjes en restaurants die de gezel-
lige studentenstad telt. Het Plaza Flores en Plaza San Juan 
vormen het epicentrum. Wij zijn door vrienden uitgeno-
digd bij Pepe el Torrao de San Juan. De specialiteit van het 
huis: lokaal gebrouwen bier en gambas in een jasje. ‘Een 
geheim recept dat al sinds 1964 in de familie zit’, zo vertelt 
de ober. Het smaakt ons beter dan de mojama en andere 
gedroogde vis die overal in de regio geserveerd wordt. 
Daarna volgt de lokale variant op de Valenciaanse paella: 
arroz murciano, met daarbij een heerlijk glas wijn uit de 
nabijgelegen wijnstreek Jumilla. Helaas is onze tijd om. We 
hadden graag nog wat bodega’s bezocht in Jumilla en Yecla 
of een mooie route gereden door een van de berggebie-
den in de omgeving. Murcia heeft ons overtuigd en smaakt 
naar meer! "

Cartagena combineert oud 
en nieuw perfect. Het 
Romeinse amfitheater ligt 
vlakbij het  futuristische 
auditorium El Batel
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Más español

MURCIA & 
CARTAGENA

Oefen je 
Spaans 

met deze 
samenvatting

La región de Murcia es una auténtica desconocida para 
los turistas holandeses. Este desconocimiento trae consigo 
una serie de ventajas ya que el visitante puede sumergirse 
totalmente en la vida española. Hay playas vírgenes, no hay 
masas de turistas y la gran sorpresa es Cartagena.

Uno de los ases que la región de Murcia tiene guardado 
en la manga son las maravillosas y vírgenes playas a las 
cuales normalmente sólo se puede acceder a pié. La 
costa se extiende a lo largo de 250 kilómetros. Cerca de 
la zona turística del Mar Menor nos encontramos con una 
de las mencionadas playas vírgenes en un parque natural 
protegido. Al tomar un camino transversal en dirección a 
Calblanque cambia el paisaje de manera súbita y parece 
que conduzcamos por el desierto del meridional Cabo de 
Gata. Palmeras enanas, cactus y pitas pueblan las colinas. La 
carretera bien asfaltada nos lleva al centro de información 
en el que una amable empleada nos informa de las diversas 
rutas de senderismo del parque. No tenemos mucho 
tiempo y únicamente queremos pasar una horita en una 
playa cercana. En la playa desierta rodeada por montañas 
sólo vemos un par de jinetes y un senderista perdido. ¡Qué 
maravilloso descubrimiento! Y pensar que toda la costa está 
sembrada de este tipo de playas.

El milagro económico español
Poco después del mediodía llegamos a Cartagena. Según 
Juan, nuestro amigo español, Cartagena es una fea ciudad 
marítima rodeada de fábricas petroquímicas. Aun así 
tenemos mucha curiosidad por conocer este baluarte de la 
cultura romana, fenicia y árabe. Enseguida nos damos cuenta 
de que Juan se ha equivocado totalmente. Cartagena es un 

buen ejemplo de 'el milagro económico' español. Aquí se 
nota como los españoles han sabido emplear el dinero de la 
Comunidad Económica Europea no sólo en la creación de 
inútiles autopistas y aeropuertos sino también en inversiones 
duraderas tales como el mantenimiento del patrimonio 
histórico y la creación de nuevos centros culturales. La calle 
comercial peatonal ha sido maravillosamente renovada y 
alberga fantásticas muestras de la combinación entre la 
arquitectura modernista y los edi"cios de nueva construcción. 
Al día siguiente visitamos la ciudad universitaria de Murcia. 
Desgraciadamente no nos queda tiempo para realizar todos 
los demás planes que teníamos tales como pasear por 
parques naturales o visitar bodegas. ¡Murcia nos ha dejado 
un buen sabor de boca! "

Sólo alleen een accent krijgt als het solamente betekent.

Aún alleen een accent krijgt als het todavía betekent. 
Aun así in de vertaling een synoniem is van sin embargo.

Het bijvoeglijk naamwoord in het Spaans standaard achter 
het zelfstandig naamwoord staat: playas vírgenes. Staat 
het voor het zelfstandig naamwoord: vírgenes playas, dan 
geef je een extra emotionele lading aan de tekst.W
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José Merce 
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Gaby Moreno
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ist je dat Barcelona een populaire be-
stemming is onder chocoladefans? Dat 

je er kunt spelen in een zwembad met 
uitzicht op de stad? Dat je er iets kunt 

drinken in een sprookjescafé? En dan 
zijn er nog de bekende ingrediënten: met 

een emmertje en schepje op het strand, 
een voetbalstadion van formaat en volop 

originele musea waar je kroost zich niet snel 
verveelt. Kortom, Barcelona is kidsproof. Es-

paña & más zet alle insidertips op een rij voor 
een perfecte stedentrip met het gezin. 

Barcelona is de ultieme 
stad om met het hele 
gezin of met opa en oma 
te bezoeken. Je kunt er de 
wondere wereld van Gaudí 
ontdekken, naar Camp 
Nou gaan en je vermaken 
in een antiek pretpark. 
Barcelona is volledig 
kidsproof.
TEKST: ANNEBETH VIS & FERENZ JACOBS 

W

España Bonita
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España Bonita

Parc Güell is met stip het meest kind-
vriendelijke erfgoed van de moder-
nistische architect Antoni Gaudí in de 
Catalaanse hoofdstad. Verwacht geen 
grasveldjes om lekker te picknicken, 
maar verwonder je over de schattige 
huisjes bij de ingang, de wereldbe-
roemde salamander en natuurlijk de 
golvende mozaïekbank. Geen betere 
plek voor vakantiekiekjes. Aansluitend 
kun je een bezoekje brengen aan de 
Gaudí Experience, een avontuurlijke 
4D-ervaring (!) waarbij je meer leert 
over Gaudí en zijn inspiratiebronnen. 
In tien minuten word je meegesleurd in 
zijn leefwereld. 

Kijk je ogen uit
Kleine voetballers mogen natuurlijk 
Camp Nou, Europa’s grootste voet-
balstadion en de thuisbasis van de 
legendarische club FC Barcelona, niet 
overslaan. Hier kunnen ze alle prijzen 
van de club bewonderen. 
Ook leuk is het meer dan 50.000  
vierkante meter grote wetenschaps- 
museum CosmoCaixa, waar nieuws-
gierige kids zelf uitvinder kunnen 
worden. 
Hoewel sommige volwassen cho-
coladeliefhebbers het Museu de la 
Xocolata niet opzienbarend vinden, 
kijken kinderen hier hun ogen uit. Het 
entreekaartje is een reep chocolade en 
het museum staat vol zoete creaties. 
Je leert er alles over de geschiede-
nis van cacao en ziet er Barcelona’s 
belangrijkste monumenten in chocola-
deuitvoering. 
Het aquarium en de dierentuin doen 
het altijd goed bij de kleintjes, hoewel 
beide aan de prijzige kant zijn en min-
der bijzonder dan sommige dieren-
parken die wij in Nederland kennen. 
In het Museu Marítim maken kinderen 
kennis met de zeemacht die Catalonië 
eens was. Het museum staat vol boten, 
maar het absolute topstuk is de replica 
van het schip van Don Juan van Oosten-
rijk. Ook leuk is dat je na a!oop van je 
bezoek kunt doorlopen naar de haven, 
waar je met hetzelfde toegangskaartje 
de boot Santa Eulàlia op mag. 

Meer kidsproof musea
Ook de heuvel de Montjuïc is leuk met 
de kids. Hier kun je prima picknicken 
in het park Jardins Joan Brossa, een 
bezoek brengen aan het eeuwenoude 
kasteel boven op de berg of kunst 
kijken in het museum Fundació Joan 
Miró. De werken van deze Catalaanse 
schilder spreken tot de verbeelding 
van menig kinderbrein. Tip: ga de 
heuvel op met de zogenoemde Tele-
fèric, de kabelbaan die vanaf de haven 
omhooggaat. Zeker ook de moeite 
waard zijn de fonteinen aan de voet 
van de Montjuïc bij Plaça Espanya. 
Hier worden ‘s avonds shows gegeven, 
waarbij het water meedanst op de 
muziek en de fonteinen spectaculair 
verlicht worden. De show zal ongetwij-
feld indruk maken. Andere geschikte 
musea zijn het Museu del Mamut, waar 
de mammoet centraal staat, het Museo 
de Ideas e Inventos dat vol staat met 
uitvindingen en het Museu Blau over 
natuurwetenschappen. Bij El Rey de 
la Magia leer je goocheltrucs en kun 
je ook een voorstelling bijwonen. Het 
museum is een uitbreiding van de ge-
lijknamige antieke winkel die al meer 
dan 130 jaar bestaat.

Smullen maar!
Kinderen zijn in Spanje in de meeste 
cafés en restaurants gewoon welkom 
en doorgaans kun je ze er tot in de late 
uurtjes tegenkomen, want Spaanse 
ouders vinden het heel gewoon om ze 
van kleins af aan mee te nemen. Voel 
je dus niet bezwaard om met je kroost 
aan te schuiven voor tapas of een 
uitgebreide maaltijd. Let op: in Spanje 
wordt doorgaans ‘s middags warm 
gegeten en kun je ‘s avonds pas laat in 
restaurants terecht. Als je je kinderen 
niet te laat in bed wilt leggen, kun je 
dus beter overstappen op het Spaanse 
ritme. Op zoek naar iets wat ze zelf 
ook leuk en vooral lekker vinden? 
Bij de hippe zaak Kiosko (Avinguda 
del Marquès de l’Argentera 1) draait 
alles om de hamburger. Doble Zeroo 
(Carrer Sant Delfí 11) serveert sushi en 
oosterse hapjes en heeft behalve een 
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speciaal menu voor kinderen, ook een 
oppasservice op zaterdagen, zodat 
ouders ongestoord kunnen eten, terwijl 
zij zich met een heleboel speelgoed 
vermaken. Nog een aanrader is Café 
Camèlia (Carrer Verdi 117) in de ge-
zellige volkswijk Gràcia. Hier kunnen 
kinderen iets uitzoeken uit de kast met 
spelletjes en uren zoet zijn. In dezelfde 
buurt zit ook La Nena (Carrer Ramón 
y Cajal 36), een van de beste locaties 
voor chocolate caliente, een populair 
drankje in Barcelona. Zoek een bord-
spel uit en je hebt geen kind meer aan 
je koters.

Alice in Wonderland 
Pudding (Carrer Pau Claris 90) is 
misschien wel een van de leukste 
kindvriendelijke adresjes in de stad. 
Dit café is een waar speelparadijs. 
De inrichting is geïnspireerd op Alice 
in Wonderland, er worden regelma-
tig kinder"lms vertoond en de kids 
kunnen er lekker spelen. Op de kaart 
staan veel zoete lekkernijen en andere 
home made snacks. Hetzelfde geldt 
voor La Ludoteka (Plaça de les Dones 
36), een speelparadijs, waar je boven-
dien tweedehandskleding kunt kopen. 
Ten slotte willen we je El Bosc de les 
Fades (Passatge Banca 7) niet onthou-
den. De naam van dit café betekent 
letterlijk ‘Het Feeënbos’ en je waant je 
hier in een andere wereld met sprook-
jes"guren, watervallen en bijzondere 
bomen.

Lekker shoppen
Op zoek naar hippe kinderkleding? 
Dat is in Barcelona geen lastige 
opgave. Stap binnen bij Limobebe 
(Carrer Diputación 278) of Rock 01 
Cool Baby (Carrer Bonavista 16). 
Designouders zijn aan het goede 
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adres bij Nobodinoz (Carrer Sèneca 
9). Voor lekkere en originele snoepjes 
is Papabubble (Carrer Ample 28) een 
leuke zaak. Ook een absolute must is 
de winkelketen Imaginarium, waar je 
origineel kinderspeelgoed vindt voor 
zeer betaalbare prijzen. Een extra leuk 
detail is de speciale kinderingang in 
miniformaat. 
Ben je in de oude visserswijk Bar-
celoneta? Stap dan even binnen bij I 
love Kutchi (Carrer Andrea Dória 41), 
een originele kinderwinkel met veel 
handgemaakt spul. In de trendy buurt 
El Born mag je de kinderwinkel van Ivo 
& Co (Carrer Rec 20) niet overslaan.

Buiten spelen
‘s Zomers kun je in Barcelona natuurlijk 
prima naar het strand. Hou er wel reke-
ning mee dat het er erg druk kan zijn, 
zeker in het weekend en de vakantie-
maand augustus. Een prima alternatief 
is het zwembad op de berg de Mont-
juïc, waar je een fantastisch uitzicht 
hebt over de stad. Nóg leuker voor de 
kleintjes zijn de tuinen Jardins de la 
Torre de les Aigües, een speelparadijs 
met zand én een zwembad. Niet warm 
genoeg? Kies dan voor een park. In 
stadspark Ciutadella valt altijd wel wat 
te beleven en ook het Parc del Labe-
rint - mét, zoals de naam al suggereert, 
een labyrint - is, hoewel het een eindje 
uit de buurt is, een aanrader. Boven op 
de berg de Tibidabo, de hoogste top 
van de stad, zit al meer dan honderd 
jaar een pretpark. Je vindt er zowel 
antieke als moderne attracties. Hier 
kunnen de kinderen in de botsauto’s, 
het spookhuis en de achtbaan. Om de 
Tibidabo te bereiken kun je gebruik-
maken van de Tramvia Blau, de enige 
ouderwetse tram in de stad die nog 
altijd rijdt. "

SABER 
MÁS
MEE IN DE RUGZAK
KidsKompas Barcelona is een 
handige reisgids voor kinderen. 
Hiermee leren ze alles over de 
plekken die ze bezoeken en 
kunnen ze hun belevenissen of 
bijzondere plekken natekenen. 
Verder staat de gids vol tips om te 
eten, drinken en spelen.

WELTERUSTEN
Met kinderen is het natuurlijk wel 
zo !jn om een appartementje te 
huren in de stad. Leuke pisos kun je 
vinden via Touristways en Cocoon 
Barcelona. In de meeste luxere 
hotels kan oppas voor je worden 
geregeld.

Op Barcelona.blog.nl houden 
Annebeth Vis en Ferenz Jacobs  
je dagelijks op de hoogte van  
alle ins en outs en geven ze 
persoonlijke tips om jouw citytrip 
naar Barcelona zo leuk mogelijk  
te maken. 

&TIPS  
MEER 
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Miró spreekt altijd tot de 
verbeelding van kinderen

EEN WEEK SPANJE
Blader door dit nummer van España & más en geef 
je antwoorden op de vragen via espanaymas@gmail.
com. Onder de goede inzenders verloten we een 
weekje Spanje met Eliza was here.

Wat is een café asiatico??

Welke Engelse vorstin nam  
Maria Nuñez onder haar hoede?

Uit welke Spaanse regio komt  
Lorena Álvarez?

Hoeveel mensen wonen er ongeveer  
in Limón?

Wat is de specialiteit van Kiosko in 
Barcelona?

Waarom wordt VitoriaGasteiz ook wel 
SiberiaGasteiz genoemd?

Waar ligt de Nederlandse dochter van  
Pablo Neruda begraven?

Wat symboliseren de Spaanse wentelteefjes 
torrijas?

Hoeveel olijfbomen staan er ongeveer  
in Spanje?

Welke compositie van Carel Kraayenhof  
speelt het Residentieorkest op 
Koninginnedag?

DE PRIJS
Een week Spanje inclusief vlucht en huurauto 
met Eliza was here ter waarde van meer dan 
"1000.*  Je verblij# met twee personen in La Ruta 
Naranja, een idyllisch plekje aan de Costa Blanca 
met aan de ene kant ruige berghellingen en 
de andere kant uitzicht op zee. Relax aan het 
zwembad en geniet van het heerlijke ontbijt dat 
de Nederlandse eigenaren voor je klaarmaken. 
De kamers zijn van alle gemakken voorzien en 
hebben een privéterras. Hier kom je heerlijk tot 
rust! Waar iedereen rechtsafslaat, gaat Eliza was 
here linksaf. Kijk voor het complete aanbod van 
Eliza was here op www.elizawashere.nl.

*  Voorwaarden:!Uitsluitend geldig voor 
vertrek in de periode 01/04 – 30/06 
(meivakantie 27/04-11/05 uitgesloten). 
Op basis van beschikbaarheid.  
Een 8-daagse vakantie op basis van 
twee personen naar!La Ruta Naranja.  
Prijs is niet in te wisselen voor contanten 
of geldig i.c.m. andere actie.  
Bij deelname zal Eliza was here je 
mailadres ontvangen. 

WIN
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Een vreemde taal 
leer je het beste 

met behulp van al 
je zintuigen: horen, 
zien, voelen, ruiken 

en proeven. Een taal 
beheersen zou je 

kunnen vergelijken 
met het bereiden 
van een gerecht. 

Je hebt een recept 
nodig (grammatica), 

ingrediënten 
(woordenschat), 

een kok (een 
goede leraar), een 

‘!nishing touch’ 
(uitdrukkingen en 

spreekwoorden) en 
je moet weten hoe 

je het gerecht moet 
opdienen (cultuur en 

omgangsvormen). 
In de komende 

nummers van 
España & más 

vertelt onze 
facebookjuf Débora 

López Rodríguez 
meer over 

bekende Spaanse 
uitdrukkingen en 

gezegdes.

Zakelijke onderhandelingen vin-
den in de Spaanstalige wereld 
vaak tijdens de lunch plaats. Zowel 
privé als zakelijk nemen Spanjaar-
den ruim de tijd om te lunchen. 
Het natafelen la sobremesa biedt 
een uitstekende kans om over 
zaken te spreken. Als je een zake-
lijke bijenkomst met succes wilt 
afronden, houd dan rekening met 
een aantal regels:

en lunch nooit op de werk-
vloer;

het eerste oog een informeel 
karakter en kan een paar uur 
duren;

-
partners niet gewaardeerd om 
gelijk over zaken te gaan spre-
ken;

-
tionale sportevenementen en 
reisverhalen doen het altijd 
goed als onderwerpen voordat 
men met de zakelijke onder-
handelingen begint.

In Spanje worden beleefdheids-
vormen als ‘alsjeblieft’ (por favor) 
en ‘bedankt’ (gracias) in veel 
mindere mate gebruikt dan in het 
Nederlands. Dat wil niet zeggen 
dat Spanjaarden bot of minder be-
leefd zijn, we hebben hier te ma-
ken met een duidelijk voorbeeld 
van culturele verschillen. Men 
gebruikt in Spanje de woorden 
por favor of  gracias voornamelijk 
in zeer formele situaties, uit res-
pect en bij onbekende mensen. 
Het herhaaldelijke gebruik van de 
genoemde woorden in gewone 
situaties zoals bij het afrekenen bij 
de supermarkt, in een bar of bij 
het instappen of uitstappen van de 
bus is overbodig en wordt zelfs er-
varen als overdreven. Mensen die 
gewoon hun werk uitoefenen hoef 
je in principe niet te bedanken.  
Onder familieleden en vrienden 
wordt veelvuldig gebruik van 
deze beleefdheidsvormen als 
vreemd en afstandelijk ervaren. 
Vaak reageert een Spanjaard met 
de een sarcastische sin favor of 
muchas de nadas als je onnodig 
beleefd bent.

Allí donde fueres haz lo que vieres
Lo cortés no quita lo valiente

Woordenschat
allí daar 
donde waar 
fueres (jij) zou gaan 
haz  (jij) doe 

(gebiedende 
wijs)

lo que datgene wat 
vieres (jij) zou zien Woordenschat

lo het
cortés beleefd
no niet
quita (het) neemt weg
valiente dapper

Las negociaciones de trabajo en el 
mundo hispánico suelen tener lu-
gar durante el almuerzo (comida). 
Tanto a nivel privado como de 
trabajo los españoles no escatiman 
en tiempo a la hora de comer, la 
sobremesa está destinada a hablar 
de negocios. Para que lograr una 
reunión de negocios exitosa es 
necesario tener en cuenta una se-
rie de reglas:

características tiene lugar en un 
buen restaurante y nunca en el 
lugar de trabajo;

primera vista un carácter infor-
mal y puede durar varias horas;

de negocios no es apreciado 
por los comensales;

-
tos de deporte internacional así 
como los viajes de vacaciones 
son temas muy socorridos an-
tes de entrar en la negociación.

menos frecuencia las expresiones 
corteses ‘por favor’ y ‘gracias’ que 

que los españoles sean menos cor-
teses o maleducados, se trata aquí 
de un claro ejemplo de diferencias 
culturales. 
Las palabras de cortesía ‘por favor’ 
y ‘gracias’ se utilizan primordial-
mente en situaciones formales, 
como muestra de respeto y con 

-
petitivo uso de las mencionadas 
palabras en situaciones cotidianas 
como a la hora de pagar en un su-
permercado, en un bar o al subir o 
bajarse del autobús es exagerado 
y puede incluso llegar a estar fuera 

-
sario darles las gracias a las perso-

compañía de familia y amigos el 
uso repetido de esta palabra pu-
ede ser interpretado como extraño 
y distante. A menudo los españoles 
responden sarcásticamente ante un 
uso innecesariamente cortés con 
expresiones tales como: ‘sin favor’ 
‘muchas de nadas’.

Bovenstaande 
Spaanse uitdrukking 

betekent dat je je 
moet aanpassen 

aan de gebruiken 
van andere plaatsen 

als je je daar wilt 
vestigen. 

Dit spreekwoord gee! weer dat je ook als je 
ho"elijk bent, best je mannetje kunt staan.

Uitleg over de grammatica bij deze spreekwoorden vind je op onze 
website www.espanaymas.nl. Heb je vragen over de Spaanse taal?  
Stel ze aan Débora via www.facebook.com/espanaymas. Kijk voor meer 
spreekwoorden op Débora’s blog spaansecultuurentaal.blogspot.nl

Estudiar Espanol

2322
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E
en zondagse wandeling door het park La Flo-
rida of langs de boulevard La Senda doet een 
Vitoriaan goed. Dat is niet alleen grootmoeders 
wijsheid, maar ook wetenschappelijk bewezen. 
Iemand die een halfuur door de natuur loopt, 

voelt zich daarna minder gestresst dan iemand die in die 
tijd lekker thuis op de bank hangt. Als je in grasgroen Vitoria 
aan een wandeling begint, is het handig om een paraplu 
mee te nemen. Met grote regelmaat miezert het er. Xirimiri 
noemen de Basken het. Iedere bewoner kent de anekdote 
van Fernando de Amárica, kunstschilder en Vitoriaan in hart 

De hoofdstad van Baskenland, vorig jaar aangewezen 
als de groene stad van Europa, telt evenveel bomen als 
inwoners, kent een autovrij historisch hart en heeft een 
stadspark waar wilde herten grazen. Het culturele aanbod 
is enorm en de design pintxos die diverse culinaire 
prijzen hebben gewonnen betaalbaar. Fans van San 
Sebastián en Bilbao opgelet, het gras is groener in Vitoria.

TEKST: FERENZ JACOBS, FOTO’S: TURISME DE EUSKADI

!

GROEN

RA
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en nieren. Op de vraag van een Madrileense kennis hoe de 
zomer in Vitoria was geweest, antwoordde Fernando: ‘Oh, 
geweldig. Het viel dit jaar op een woensdag.’ 

SiberiaGasteiz
Vitoria ligt op een laagvlakte in de overgangszone van het 
vochtige zeeklimaat in Noord-Spanje naar het landklimaat 
van het Spaanse binnenland. De zomers in Vitoria zijn niet 
te heet, de winters ijzig koud. Vandaar dat de bewoners 
hun stad ook wel Siberia-Gasteiz noemen. En dit is meteen 
de reden waarom de meeste huizen erkerramen hebben. 
Deze grote raampartijen in wit hout halen het winterzon-
netje binnen en houden in de zomer de warmte buiten. In 
de tweede helft van de 19e eeuw kreeg de stad nog een 
andere bijnaam, het Athene van Spanje. Niet alleen schoten 
in die tijd hogere scholen en universiteiten als paddenstoe-
len uit de grond, ook werden parken in neoclassicistische 
stijl aangelegd. Nog steeds heeft geen enkele Spaanse stad 
verhoudingsgewijs zoveel bibliotheken en culturele centra 
als Vitoria. En de openbare ruimte wordt constant verfraaid 
met beeldhouwwerken.

Walvis op het droge
Het epicentrum van Vitoria is het Plaza de la Virgen Blanca. 
Dit centrale plein, waar ’s ochtends vroeg veel bejaarden bij 
elkaar komen om even bij te kletsen, draagt de naam van de 
patroonheilige van de Baskische hoofdstad, de Witte Maagd. 
Ze is te vinden in een nis voor de arcade aan de buitenzijde 
van de hoger gelegen San Miguel kerk. De arcades (Los Ar-
quillos) rechts van de San Miguel kerk markeren het niveau-
verschil tussen het oude stadscentrum en de later gebouw-
de wijken. Via de hele bogengalerij kom je bij het uiteinde 
van het Plaza del Machete. In vroegere tijden werden hier 
corrupte raadsleden met een speciaal voor de gelegenheid 
vervaardigd kapmes onthoofd. Het kapmes hangt er tegen-
woordig verroest bij. Even verderop ligt de San Vicente kerk. 
In de toren kun je via een metalen brug het dak van de kerk 
in. Er zit namelijk een enorme ruimte tussen de koepels en 
het werkelijke dak. Het lijkt net het geraamte van een walvis. 
Architect Juan Ignacio Lasagabaster, die verantwoordelijk 
was voor de laatste restauratie van de kerk waarbij de deur 
in het dak werd geplaatst, ziet het als een houten schip dat 
ondersteboven ligt. Hij wilde de kerkgangers en andere 
bezoekers deze bijzondere ervaring niet onthouden. 

Eigen Sagrada Familia
We ontmoeten Juan Ignacio bij de ingang van zijn nieuwste 

!

project, de Santa María kathedraal. Deze kerk uit de 14e 

eeuw staat volledig in de steigers. Voordat we een geschied-
kundige video met symfonische metal van Within Tempta-
tion krijgen voorgeschoteld, moeten we een witte bouwhelm 
op. Tien jaar geleden viel er tijdens een rondleiding name-
lijk een stuk van het plafond naar beneden. Gelukkig raakte 
niemand gewond, maar sindsdien is het gebedshuis dicht 
voor gelovigen en is Juan Ignacio met een grootschalige 
restauratie begonnen. ‘Een van Europa’s mooiste gotische 
kathedralen bleek nog schever dan de Toren van Pisa,’ 
vertelt de enthousiaste architect. Tijdens de rondleiding van 
een uur is dit goed te zien. Via een loopbrug wandelen we 
door de verschillende constructiefases van het gebouw en 
zien we scheefgezakte zuilen, eerdere ingrepen om bogen 
te verstevigen en opgegraven skeletten van rijke Vitorianen 
die zo dicht mogelijk bij het hoofdaltaar wilden liggen. Niet 
lang geleden mocht zijn team van architecten, archeologen 
en historici de Europa Nostra Award in ontvangt nemen. De 
Europese Unie roemde het uitzonderlijke restauratiewerk 
waarbij de volledige vloer van de oude kathedraal werd 
opgetild. De bedeplaats is net als de Sagrada Família open 
voor bezoekers tijdens de werkzaamheden. Een aantal jaar 
terug werd het jaartal 2012 nog genoemd als laatste bouw-
jaar, maar Juan Ignacio is nog lang niet klaar met zijn project. 
Eenmaal voltooid zal de kathedraal, die op de pelgrimsroute 
naar Santiago de Compostela ligt, wel helemaal klaar zijn 
voor de 21e eeuw. De kerk beschikt dan over diverse liften, 
een uitkijktoren, een archeologisch museum en een hostel 
met 90 bedden. 

VitoriaVegas
De binnenstad van Vitoria heeft geen middeleeuwse 
kronkelstraatjes, maar de straten lopen in de vorm van een 
amandel rond de Santa Maria kathedraal. De oudste straten 
van de stad verwijzen naar traditionele ambachten, zoals de 
productie van leren schoenen (Zapateria Kalea), de berei-
ding van verf (Pintoreria Kalea) en het smeden van messen 
en zwaarden (Cuchilleria Kalea). Nog steeds is het hier 
goed shoppen. Zo kun je bij Siberia in de Schoenenstraat 
terecht voor vintage kleding en accessoires en in Correria 
Kalea vind je La Globeria, waar je ballonen in alle soorten 
en maten kunt kopen. In de Messenstraat (Cuchilleria Kalea), 
waar ’s avonds de cafés stampvol zitten met groepjes vrien-
den, lopen we tegen een gerenoveerd Renaissancepaleis uit 
het begin van de 16e eeuw aan. In dit fraaie gebouw bevindt 
zich de grootste en meest kostbare collectie speel- en tarot-
kaarten ter wereld. De collectie van het Museo Fournier de 

Vitoria is niet alleen groen 
maar heeft waarschijnlijk 

ook de beste design pintxos 
van heel Baskenland
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SABER MÁS
VITORIA
TOPONYMIE
In tegenstelling tot San 
Sebastián-Donostia en 
Bilbao-Bilbo is Gasteiz niet 
de Baskische vertaling 
van Vitoria. Gasteiz komt 
zeer waarschijnlijk van het 
Spaanse woord castillo, wat 
kasteel betekent, en sinds 
de 8e eeuw wordt gebruikt 
voor een dorp omringd door 
muren. In 1181 herdoopte 
koning Sancho!VI van 
Navarra de plaats tot Nova 
Victoria dat door de eeuwen 
heen werd verbasterd 
tot Vitoria. Na de dood 

van de Spaanse dictator 
Franco kreeg de stad haar 
oorspronkelijke Baskische 
naam terug.

WELLINGTON
In 1813 verwierf Vitoria 
Europese faam door de 
beslissende overwinning die 
de hertog van Wellington 
in de stad namens 
Spanje behaalde op de 
Franse troepen van Jozef 
Bonaparte. Beethoven 
wijdde er zelfs een 
symfonisch gedicht van maar 
liefst vij"ien minuten aan. 

JAZZFESTIVAL
Van 15 tot en met 20 juli wordt 
in Vitoria het 37e jazzfestival 
gehouden. Dit festival geldt 
als een van de belangrijkste 
van Europa. Informatie:
www.jazzvitoria.com 

OVERNACHTEN
Hotel Dato 
Dit is het meest centraal 
gelegen hotel van Vitoria. 
Kamers voor een zacht prijsje, 
waardoor je de kitscherige 
aankleding van het hotel  
op de koop toeneemt. 
Prijs per nacht vanaf #50.

www.hoteldato.com
Hotel Jardines de Uleta
Een modern hotel dat net iets 
verder verwijderd van het 
centrum ligt en een verticale 
tuin herbergt. 
Prijs per nacht vanaf #82.
www.jardinesdeuleta.com

INFORMATIE
www.vitoria-gasteiz.org/
turismo
www.turismo.euskadi.net/
vitoria
www.catedralvitoria.com
www.nhfournier.es 
www.artium.org

Naipes bestaat uit de persoonlijke verzameling van stichter 
Félix Alfaro Fournier, een nazaat van de oprichter van de 
plaatselijke speelkaartendrukkerij Heraclio Fournier, en de 
verzameling van de Britse speelkaartenfabrikant Thomas de 
la Rue. Al met al zo’n 20.000 kaarten uit alle tijden en alle de-
len van de wereld. Overigens draait de speelkaartenfabriek 
Fournier in Vitoria nog steeds op volle toeren. In de jaren ‘80 
kwam de fabriek in handen van het Amerikaanse bedrijf US 
Playing Card Company. En sindsdien legt iedere week een 
privéjet het traject Vitoria-Las Vegas af met nieuwe fairplay 
spelkaarten voor dé gokstad van de Verenigde Staten.

Pintxos en wijnkathedralen
Als de avond eenmaal is gevallen, gaan we aan de bar zitten 
van Iñaki Rodaballo voor een eerste ronde design pintxos. 
Deze jonge keukenmeester bereidt waarschijnlijk de 
meeste innovatieve pintxos van heel Baskenland met namen 
als Gazpachito, Porky-Porky en Chip’s&Ron. We likken onze 
vingers erbij af en drinken er een glas wijn bij leeg. De 
volgende halte is Sagartoki. De pintxos van chef Senén Gon-
zález winnen prijs na prijs, maar het meest beroemde ge-
recht uit zijn keuken is de overheerlijke tortilla die binnenin 
nog lekker smeuïg is. Een andere aanrader voor design 
pintxos is Marmitaco. Deze ‘gastrobar’ ligt net iets buiten het 
stadscentrum en serveert vernieuwende pintxos met sei-
zoensgebonden, ecologische producten. Hun ‘green menu’ 
met meerdere gangen, waarbij je de tel al snel kwijtraakt, 
is behoorlijk vullend. Wijnliefhebbers pakken de speciale 
Enobus die vanuit Vitoria vertrekt en je binnen uur naar de 
wijnstreek La Rioja Alavesa ten zuiden van de stad brengt. In 
Spanje zijn in de 21e eeuw hypermoderne wijnkathedralen 
verrezen. Twee daarvan, Marques de Riscal en Ysios, zijn 
hier te vinden. Het nieuwe gebouw van wijnhuis Marques de 
Riscal in Elciego is ontworpen door de Canadese architect 
Frank Gehry. Net als het Guggenheim Museum in Bilbao 
is het gebouw bekleed met titanium. Het wijnhuis Ysios in 
Laguardia is ontworpen door de Spaanse architect Santiago 
Calatrava en is ook een fraai staaltje architectuur. 

Herten, otters en salamanders
De volgende ochtend hebben we een date met Bilintx Knörr 
op het Plaza de España. Dit plein is tweehonderd jaar oud en 
werd aangelegd om er stierengevechten te houden. Maar 
het plein wordt voornamelijk gebruikt voor volksfeesten 
en markten. Met zijn elektrische riksja neemt Bilintx ons 
mee naar de groene ring van Vitoria. Onderweg schudt hij 

de indrukwekkende cijfers uit zijn mouw waarmee Vitoria 
de groene hoofdstad van Europa werd in 2012. De stad 
telt 240.000 bomen (een boom per inwoner), 96 kilometer 
!etspad, een totaal van 5 vierkante kilometer aan voetgan-
gersgebied, 46 vierkante meter groen per bewoner, 210 
ecologische moestuinen en bijna 17.000 vierkante meter 
aan zonnepanelen. Bovendien ligt het waterverbruik per 
bewoner onder de 100 liter water per dag en genieten de 
Vitorianen van 284 dagen schone lucht per jaar. Dit alles 
maakt Vitoria de groenste stad van Spanje. Via verschillende 
groene corridors kunnen de inwoners van het hart van de 
stad rechtstreeks naar de vijf stadsparken Armentia, Olárizu, 
Salburúa, Zabalgana en Zadorra wandelen of !etsen  
zoals wij nu doen. We komen uit bij interpretatiecentrum 
Ataria, waar we net als een aantal joggers op het terras een  
kof!e bestellen. In de zomer is dit een ideale plek voor  
een picknick. Hierna rijden we door tot een uitkijkpost 
waar we wilde eenden, ooievaars en herten spotten. Otters, 
kikkers en salamanders maken het natuurplaatje van het 
drasland compleet.

Guggenheimeffect
Na een "inke !etstocht door de natuur zet Bilintx ons af 
bij het ARTIUM, het Baskisch Museum voor Hedendaagse 
Kunst. Dit museum, dat het Guggenheim-effect op beschei-
den schaal nabootst, beheert de grootste collectie moderne 
Spaanse en Baskische kunst van het land, na die van het 
Museo Reina Sofía in Madrid. De stad heeft sinds de jaren 
‘70 hedendaagse kunst gekocht en de collectie omvat nu 
meer dan 3.000 stukken, waaronder werk van Eduardo Chil-
lida, Joan Miró, Juan Muñoz, Jorge Oteiza en Antoni Tàpies. 
Het probleem was echter dat Vitoria geen museum had 
om al die kunstwerken tentoon te stellen. Daarom werd tien 
jaar geleden het ARTIUM gebouwd. Het museum verrees in 
de bouwput van een nooit gerealiseerd winkelcentrum en 
bevindt zich grotendeels ondergronds.  
Kunst, gastronomie en natuur moeten de stad internationaal 
op de kaart zetten. Want hoewel Vitoria de hoofdstad is van 
Baskenland, staat de stad in de schaduw van de elegante 
en mondaine badplaats San Sebastián en het economische 
centrum van de regio, Bilbao. Vitoria heeft geen Guggen-
heim en geen schelpvormige baai waarvoor toeristen een 
omweg maken. Maar Vitoria-Gasteiz is mooi, vriendelijk 
en vooral groen. Voldoende reden om de stad tijdens een 
bezoek aan Baskenland niet links te laten liggen. "

Kunst, gastronomie en natuur 
moeten de stad internationaal 
op de kaart zetten
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DESSERT VOOR 
4 PERSONEN 
1 l melk
5 tot 6 eetlepels 
suiker 
4 eieren losgeklopt 
1 stokbrood van 
de dag ervoor, 
in sneetjes van 
ongeveer 3 cm 
olijfolie 
kaneelpoeder 
en suiker om te 
bestrooien 

Wederopstanding
Nee, deze Spaanse wentelteefjes worden niet gemaakt 

om oud stokbrood op te maken. Er zit een diepe, 
symbolische betekenis achter. De torrijas vertegen-

woordigen de dood en wederopstanding van Jezus. Het 
‘dode’ brood stelt Jezus voor die stierf aan het kruis. Het 

onderdompelen van het brood in de melk en eieren 
staat voor het wassen en inwikkelen van Jezus’ lichaam. 
En het bakken symboliseert zijn lijden. En zo wordt het 

‘dode’ brood weer tot leven gewekt.   

Delicioso

Improviseren met groente 
Een gezonde, lichte groenteschotel bomvol verse groente van het seizoen en 
stiekem toch een paar stukjes blokjes ham. Het leuke aan dit gerecht is dat je 
eigenlijk elke soort groente kunt gebruiken. Dus improviseer er gerust op los.  

MENESTRA DE VERDURAS | GROENTESCHOTEL  
Maak de groenten schoon en kook ze in een pan water met wat zout in ongeveer 
20 minuten beetgaar. | Giet de groeten af. | Verhit de olijfolie in een koekenpan 
en bak de blokjes ham. | Fruit de kno!ook en ui kort mee. | Bestuif dit alles met 
bloem en voeg al roerend de groentebouillon toe. | Breng de saus aan de kook, 
voeg de beetgare groenten en artisjokharten toe en warm ze in de saus goed 
door. | Breng op smaak met zout en peper en garneer met de eieren.   

HOOFDGERECHT 
VOOR 4 PERSONEN 

400 g verse doperwten 
800 bloemkool, 

snijbonen en wortels 
400 g asperges 

12 spruitjes 
2 eieren hardgekookt

1 el olijfolie 
1 ui !jngehakt 

2 tenen kno!ook 
!jngehakt 

150 g gedroogde ham 
in kleine stukjes

1 el bloem 
3 dl groentebouillon 
12 artisjokharten uit 

blik en uitgelekt
zout en peper

TORRIJAS | SPAANSE WENTELTEEFJES VAN OUD STOKBROOD 
Verwarm in een steelpannetje de melk met de suiker.| Haal 

de melk van het vuur en schenk het in een diepe schaal.| 
Week de sneetjes stokbrood in de lauwwarme melk.| Haal 

ze daarna door de losgeklopte eieren.| Bak de wentelteefjes 
in porties in een koekenpan met olijfolie in 2 tot 3 minuten 

goudbruin.| Haal ze uit de pan, laat ze uitlekken op 
keukenpapier en houd ze warm tot alle sneetjes gebakken 

zijn.| Bestrooi ze voor het serveren met kaneel en suiker.  

antaSemana
 
In de Stille Week voor Pasen -  
la Semana Santa - komen in Spanje 
gerechten op tafel die verbonden 
zijn met een eeuwenoude katholieke 
traditie: het vasten. Geen vlees 
maar stokvis op het menu. 
Ook groenteschotels en zoete desserts 
behoren tot de typische Stille Week-kost.  
TEKST: EMMELIEN SMIT

Paasrecepten
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VOOR 4 PERSONEN 
300 g stokvis ontzout 

900 g bloemige 
aardappels geschild 

en in stukken 
40 g pijnboompitjes 

olijfolie 
3 teentjes kno!ook 

!jngehakt 
3 takjes peterselie 

!jngesneden 
2 eieren eiwitten 

en eidooiers 
gescheiden 

zout en peper

Bewerkelijk maar de moeite waard
Een gerecht dat zeker niet mag ontbreken met Semana Santa: al-
bóndigas de bacalao. De stokvisballetjes worden in bijna elk Spaans 
huishouden gemaakt en in vele restaurants prijken ze op het menu 
als tapa. Het recept is een tikje bewerkelijk, maar absoluut de moeite 
waard. Heerlijk met aïoli! 

ALBÓNDIGAS DE BACALAO | STOKVISBALLETJES
Kook in een pan water de stokvis gedurende 10 minuten. | Haal de 
vis uit het water en leg apart. | Breng in een andere pan water aan 
de kook. | Leg zodra het water kookt de aardappelen en de stokvis 
in de pan en kook ze samen gedurende 20 minuten gaar. | Haal 
eerst de stokvis uit de pan en verwijder het vel en de graten. | Trek 
het visvlees met een vork in kleine stukjes en stamp het daarna "jn 
in een vijzel. | Voeg beetje bij beetje de gekookte aardappels toe 
en stamp het mengsel tot een puree. | Bak de pijnboompitjes in een 
koekenpan met wat olijfolie en roer ze door de aardappelpuree, 
samen met de kno!ook en peterselie. | Meng ook de twee eidooi-
ers erdoor. | Breng op smaak met zout en peper. | Laat de puree 
afgedekt een halfuur in de koelkast staan. | Verhit in een koekenpan 
een laagje olie van vijf centimeter. | Vorm met twee eetlepels bal-
letjes van het vismengsel, haal ze door het eiwit en laat ze in de olie 
glijden. | Frituur ze in acht minuten goudbruin en gaar. | Frituur er 
niet meer dan zes tegelijk anders koelt de olie teveel af en zuigen de 
visballetjes zich vol met olie. | Laat uitlekken en serveer ze warm.  

Volgens traditie
Deze vastensoep werd in Spanje traditioneel elke vrijdag - de 
dag waarop je volgens katholieke leefregels geen vlees mag 
eten - voorgeschoteld. Nu is het een van de meest geliefde 
Semana Santa-gerechten. Een smakelijk soepje zonder 
verboden gehaktballetjes, maar met toegestane stukjes stokvis. 

POTAJE DE VIGILIA | SOEP VAN KIKKERERWTEN, SPINAZIE EN 
STOKVIS
Week de kikkererwten een nacht in een ruime hoeveelheid 
water. | Pel 1 ui en steek er een laurierblad en 2 kruidnagels 
in. Zet de erwten de volgende dag met het weekwater 
op, schrap de wortels en voeg die samen met de ui en 
een snufje zout toe. | Schenk er zoveel water bij dat alles 
onder staat. | Breng het aan de kook en laat het ongeveer 
40 minuten zachtjes koken. | Was de spinazie en verwijder 
de harde steeltjes. | Snipper de tweede ui en fruit deze in 
de olijfolie samen met de "jngehakte kno!ook. | Strooi het 
paprikapoeder erover en voeg de spinazie toe en laat deze 
slinken | Haal de ui en wortel uit de pan met kikkererwten en 
verwijder het laurierblad en de kruidnagels. | Stamp de ui en 
de wortel samen met het witbrood in een vijzel "jn. | Roer dit 
papje door de kikkererwten. | Voeg de spinazie en de stukjes 
stokvis toe en laat de soep nog 10 tot 15 minuten sudderen. | 
Breng op smaak met zout en peper. "
   

VOOR 4 PERSONEN 
500 g stokvis ontzout 
en in stukjes (zonder 

vel en graten) 
250 g gedroogde 

kikkererwten 
2 uien 

1 laurierblad
2 kruidnagels

2 kleine wortels  
500 g bladspinazie 

2 tenen kno!ook
!jngehakt 

2 el olijfolie 
1 tl mild 

paprikapoeder 
2 sneetjes witbrood 

zout en peper

VASTEN: 
GEEN 
VLEES, 
WEL 
STOKVIS
Stokvis (bacalao) kwam 
vroeger tijdens de vastentijd 
vaak op tafel in Spanje. 
De gezouten gedroogde 
kabeljauw was een eiwitrijke 
vleesvervanger, die ook nog 
eens volop verkrijgbaar, 
heel betaalbaar en lang 
houdbaar was. Door de 
jaren heen werd stokvis 
een soort symbool van het 
vasten. 
Voor je stokvis kunt 
verwerken, moet je het 
eerst ontzouten. Dit doe je 
door de vis 24 tot 36 uur 
in koud water te weken, 
afhankelijk van de dikte 
van de stukken. Ververs het 
water twee tot vier keer en 
leg de bacalao de laatste 
twee uur in warm water om 
ook het laatste zout kwijt te 
raken. Haal de stokvis uit 
het water, dep even droog 
met keukenpapier en a 
cocinar! Stokvis is te koop 
bij Surinaamse en andere 
tropische winkels.
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VLOEIBAAR      
 GOUD      

Al eeuwenlang wordt in de Zuid-Spaanse 
provincie Córdoba olijfolie van hoogstaande 

kwaliteit geproduceerd. España & más reisde voor 
de eerste oogst van het jaar af naar het mekka 
van wat de oude Romeinen al vloeibaar goud 

noemden. Wijn proeven? Ben je mal, in Córdoba 
proeven ze olie. En het smaakt er goddelijk.

TEKST: ANNEBETH VIS

Olijfolie

35
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Twee mannen prikken onder een strakblauwe lucht met 
wat zich nog het best laat de!niëren als een rastrillo vibra-
dor (vibrerende hark) tussen de takken van een olijfboom. 
Bij bosjes komen de vruchten naar beneden vallen. De 
meeste zijn half groen, half rood van kleur. Ze worden op-
gevangen met een zwart net, dat keurig rond de stam van 
de boom is gespreid. Donkerpaarse, bijna zwarte olijven, 
groter en vleziger, zijn reeds van de boom gevallen en 
liggen her en der verspreid op de grond. Die zijn onbruik-
baar, want de olie die deze aceitunas bevatten is onbe-
werkt niet geschikt voor consumptie. En eenmaal bewerkt 
mag dit geen olijfolie heten, zo drukken degenen die het 
kunnen weten me op het hart. De gevulde netten worden 
geleegd in witte emmers, iets verderop. Deze handmatige 
manier van oogsten is tijdrovend, maar de Picual-bomen, 
de meest voorkomende soort in Spanje, zijn nog jong en 
dus is het beter ze niet te hard te lijf te gaan. 

Schrale oogst
We zijn in de buurt van Baena, een stadje in de Zuid-
Spaanse provincie Córdoba dat wereldwijd bekendstaat 
om de hoge kwaliteit olijfolie die er wordt geproduceerd. 
Dat is al meer dan tweeduizend jaar zo. De Feniciërs plant-
ten de eerste olivos in de streek. Volgens sommige historici 
is de naam Córdoba afkomstig van het woord corteba, 
waarmee olijfoliemolen werd bedoeld. Sindsdien kenmerkt 
het heuvellandschap rond Córdoba zich door olijfbomen, 
olijfbomen en nog eens olijfbomen. Er zijn bronnen waaruit 
blijkt dat niemand minder dan Julius Caesar olijfolie uit 
Córdoba naar Rome liet halen. Die stond bekend als de 
beste olie van het Romeinse rijk. Een al te best jaar is het 
niet geweest. Lange tijd bleef het droog en hoewel olijfbo-
men buitengewoon goed tegen droogte - en hitte - kun-
nen, is een beetje regen op zijn tijd bevorderend. En juist 
toen het moment van de eerste pluk was aangebroken, 
kwam het plotseling met bakken uit te hemel, waardoor de 
olieproductie van de olijven stagneerde. De eerste pluk, el 
envero, moest worden uitgesteld en de opbrengst is lager 
dan andere jaren. Bovendien zijn veel olijven straks overrijp 
en kunnen ze volgens liefhebbers van kwaliteit worden 
afgeschreven.

Oude bomen
Juist de eerste, nog groenige olijven leveren de allerbeste 
olie. Dat weet ook Manuel Heredia Halcón, Markies van 
Prado en eigenaar van Cortijo Suerte Alta, waar bio-olijf-
olie wordt gemaakt. Het waren zijn grootouders die hier in 
1924 de eerste olijfbomen plantten. Ze zetten verschillende 
stronken bij elkaar en in de loop der jaren werd steeds de 
minst sterke weggehaald. Op dit moment staan de bomen 
in groepjes van twee of drie en in sommige gevallen is er 
nog maar één stam over. Tegenwoordig worden de bomen 
weliswaar op minder afstand van elkaar geplant, maar 

T MAGDALENAS
1 kg zelfrijzend bakmeel / 1 kg suiker / 
950 ml olijfolie extra virgen / 20 eieren 
/ citroenrasp van twee citroenen / 
sinaasappelschil / suiker ter decoratie

Verhit de olie met de sinaasappelschil, 
haal door een zeef en laat afkoelen. 
| Kluts de eieren met de olie, voeg de 
suiker en de citroenrasp toe en meng 
met het bakmeel. | Vul met behulp van 
een lepel of een roomspuit de cupcake 
bakjes tot 3/4. | Strooi er wat suiker 
overheen. | Plaats in de voorverwarmde 
oven op 190 graden gedurende 10-15 
minuten. 

VANILLE!IJS MET OLIJFOLIE
vanille-ijs / olijfolie extra  
virgen / geraspte pure  
chocolade

Vanille-ijs overgieten met olijfolie. | 
Afmaken met de chocoladerasp.

REMOJÓN DE NARANJA
1 kg navelsinaasappels / 100 g uien /  
3 geroosterde kno!ooktenen /  
2 gekookte eieren / 150 g gezouten 
stokvis / 50 g olijven  / olijfolie extra 
virgen

Schil de sinaasappels en snijd ze in 
stukjes, voeg de gehakte uien toe. | 
Snijd het ei in stukjes en doe samen met de 
geperste kno!ook bij de rest. | Voeg daarna 
de olijven en de in reepjes gesneden vis toe. | 
Besprenkel met olijfolie. | Koud serveren.

POSTRE DE NARANJAS
sinaasappels / kaneel  / oranjebloesemwater / 
olijfolie extra virgen / amandelschaafsel

De sinaasappels schillen en in plakken snijden. | 
Kaneel en oranjebloesemwater toevoegen en 
olijfolie eroverheen sprenkelen. | Afmaken met 
amandelschaafsel.D
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OLIJFOLIE
RECEPTENnooit meer in een groepje. We stappen weer in zijn chique 

four-wheel drive om op zoek te gaan naar arbeiders die  
de olijvenpluk op minder handmatige wijze uitvoeren. 
Al snel onderscheiden we in de verte een grote plastic 
waaier, een soort uitschuifbare, omgekeerde paraplu, die 
om de stam van de boom wordt gelegd. Het mechanisme 
wordt aangestuurd door een tractor, die de stam aan het 
schudden brengt. De omgekeerde plu vangt de olijven  
op. Elders op het terrein bedienen de arbeiders zich  
van nog een derde techniek: met stokken slaan ze olijven 
uit de bomen. 

Guggenheimmolen
Genoeg rondgereden in de gaarden. Tijd om een kijkje te 
nemen in de molen. Geen traditionele molino, waarbij de 
ezel de molenstenen trekt die de olijven tot pulp malen, 
nee, de ‘molen’ van Cortijo Suerte Alta blijkt van een heel 
ander kaliber. De concurrent en bevriende onderneming 
drie kwartier rijden verderop heeft het zelfs over het 
‘Guggenheim’ onder de olijfolieproducenten en waarom 
zal blijken als we eenmaal binnen zijn. Deze 21e-eeuwse 
‘molen’ is een vernuftige, glimmende werkplaats waar de 
olijven van de takken en blaadjes worden gescheiden, 
om vervolgens tot pulp te worden gemalen. De olie wordt 
uit de olijven gewonnen en opgeslagen in grote roestvrij-
stalen vaten. Dat alles gebeurt binnen enkele uren na de 
oogst. Manuel vertelt hoe belangrijk de temperatuur - hier 
25 graden - is waarbij de olie wordt verkregen. Volgens 
het kwaliteitskeurmerk de denominación de origen, mag 
deze niet hoger zijn dan 27 graden, zodat geur, smaak en 
gezonde werking behouden blijven, hoewel een hogere 
temperatuur ook meer opbrengst betekent. 

Net sinaasappelsap
Een paar uur later - en "ink wat slokken olijfolie verder - 
zitten we bij Finca Duernas. Ook dit is een familiebedrijf. 
De eerste bomen werden geplant door de grootouders 
van de huidige eigenaars José Maria en Soledad Serrano-
López. Hun grote trots is de Duernas’ Oleum, waarvoor de 
Catalaanse Arbequina-olijf wordt gebruikt, in combinatie 
met de lokale Picual-olijf. Want de Arbequina heeft een 
minder bittere smaak, omdat deze minder antioxidanten 
bevat, en na het bottelen van de olie verdwijnen die bo-
vendien sneller. Door olie van Picual-olijven toe te voegen, 
verliest de Duernas’ Oleum, die vrijwel direct na de oogst 
gebotteld wordt, de fruitige smaak met evengoed pittige 
nasmaak niet. 
‘Het is net als versgeperste sinaasappelsap. Die wil je toch 
ook het liefst meteen opdrinken en laat je niet eerst weken 
rotten?,’ vraagt Soledad. Ik zit er klaar voor: het proeven 
van de superverse, nog niet eens gebottelde Arbequina-
olijfolie. Ze legt ons uit hoe het moet. Het pootje van het 
wijnglas - dezelfde glazen worden gebruikt voor het 
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schenken van de lokale wijn !no de Montilla - verdwijnt 
tussen middel- en ringvinger en met de handpalm verwar-
men we het glas en dus de olie. De smaak komt het best tot 
z’n recht bij 28 graden Celsius. 

Lampolie
Finca Duernas had minder last van een matige oogst dit 
jaar. De olijfbomen worden namelijk bewaterd via een irri-
gatiesysteem. Zo werd de geringe regenval van afgelopen 
seizoen ondervangen. Soledad heeft, na ons tweede rondje 
olijfboomgaarden, net verteld over de gezonde werking 
van pure olijfolie. Ook in Nederland weet de gemiddelde 
consument tegenwoordig dat het gezonder is om olijfolie 
te gebruiken dan te bakken in boter of zonnebloemolie. 
Het zijn de antioxidanten die verantwoordelijk zijn voor een 
groot deel van de gezonde eigenschappen. Maar al snel 
blijkt dat die in olijfolie uit de supermarkt doorgaans ver te 
zoeken zijn. Soledad kan zich er erg druk om maken. ‘Vaak 
is het gewoon lampolie,’ zegt ze. 
Al eeuwenlang wordt in de provincie Córdoba op dezelfde 
wijze olijfolie geproduceerd. De meest verse olie, die van 
de eerste pluk, is extra virgen. Olie die is verkregen uit 
olijven die later zijn geplukt, behoort volgens Soledad tot 
de categorie ‘gewone olijfolie’. De olie die wordt gemaakt 
uit olijven die al zo rijp zijn, dat ze van de boom zijn geval-
len, wordt al sinds de Romeinse tijd gebruikt als lampolie. 
Maar enkele decennia geleden begonnen fabrikanten 
met het chemisch bewerken van de olie die an sich niet 
geschikt is voor consumptie. Dat leverde een nieuwe soort 
geraf!neerde olijfolie op die tegenwoordig op grote schaal 
de weg naar de consument vindt. En dat zit Soledad dwars, 
want die olie is volgens onze gastvrouw niet te vergelijken 
met echte, verse olijfolie en bovendien zijn door de chemi-
sche bewerking alle gezonde eigenschappen van de olie 
verdwenen. 

Olijfolieproeverij
Het moge duidelijk zijn: Soledad heeft een missie en dat is 
de consument te laten inzien wat pure olijfolie nu eigenlijk 
is. Maar eerlijk is eerlijk, als ze mij even later laat proeven 
van een geraf!neerde olie en een glaasje verse Arbequina, 
die hier een paar dagen geleden nog gewoon aan de bo-
men hing, kan ik er niet onderuit. Een wereld van verschil. 
Die avond staat in een restaurant in de stad Córdoba een 
sessie olijfolie proeven op het programma. Eens kijken 
of ik wat heb opgestoken. Het glas goed vasthouden is in 
ieder geval geen probleem meer. En ook de pittige en 
bittere smaken pik ik er zo uit. Er zit er één tussen die ik 
eigenlijk maar smakeloos vind. Inderdaad blijkt het te gaan 
om een bewerkte olie die in vroeger tijden enkel als lamp-
olie gebruikt zou zijn. Hmm, doe mij nog maar wat van dat 
versgeperste ‘vloeibare goud’, zoals de Romeinen olijfolie 
reeds de!nieerden. Ik ben overtuigd. "

SABER 
MÁS
BIO!OLIJFOLIE
Bij ecologische olijfolie wordt geen 
gebruik gemaakt van insecticiden en 
herbiciden in de olijfboomgaard. Uit 
onderzoek blijkt dat in de olie van olijven 
die ecologisch zijn verbouwd meer 
antioxidanten zitten. Dat is goed voor de 
smaak en je gezondheid. 

GROOTSTE PRODUCENT
Spanje is wereldwijd de grootste 
producent van olijfolie. Het land telt 
meer dan 215 miljoen olijfbomen. 
Ongeveer 80 procent van alle Spaanse 
olijfolie is afkomstig uit Andalusië. De 
bekendste provincies voor de productie 
van olijfolie zijn Jáen en Córdoba. De 
meest voorkomende soorten in de 
provincie Córdoba zijn de Picual, de 
Picudo en de Hojiblanco. 

EXTRA VIRGEN
Volgens experts is het een fabeltje dat 
extra virgen olijfolie niet geschikt zou 
zijn om mee te koken. Juist deze olie is 
heel gezond. En hoewel er tijdens het 
kookproces gezonde eigenschappen 
verloren gaan, blij" de smaak 
uitgesprokener. 

EXTRA VIRGINITY
Tom Mueller, schrijver voor onder meer 
de New Yorker, schreef het boek Extra 
Virginity over olijfolie en alles wat daarbij 
komt kijken. 

MEER INFORMATIE
www.suertealta.es
www.beloyana.com
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Bandoneonist Carel Kraayenhof werd op slag een nationale 
beroemdheid toen hij Máxima tot tranen toe bewoog met 
Adiós Nonino. Maar Kraayenhof doet meer dan covers spelen 
van tangogrootheden. Hij componeert ook graag zelf. Tijdens 
het Koninginnedagconcert speelt het Residentie Orkest zijn 
bloedstollende Suite Compasión met een groot strijkorkest.
TEKST: MARJAN TERPSTRA 

Het is de eerste keer dat Suite Compasión met 
zo’n grote bezetting wordt gespeeld. Maar ik 
heb wel vaker opgetreden met grote orkesten, 
van de VS tot Australië. Ik vind dat altijd gewel-

dig. De bandoneon combineert perfect met een groot 
orkest. Maar ik speel ook net zo lief solo. Het gaat om de 
verbinding die je met andere mensen maakt, met de mu-
sici en met het publiek. Dat de dirigent van het Residentie 
Orkest, Christian Vásquez, een Venezolaan is maakt het 
wel extra leuk. Ik vind het heerlijk om in het Spaans over 
muziek te praten. Dat doe ik ook graag met mijn pianist, 
Juan Pablo Dobal, die uit Buenos Aires komt.’

Van Bach tot  Bernstein
Carel Kraayenhof is een vat vol verhalen, die hij doorspekt 
met muziekfragmenten van zijn cd’s. Als hij zijn Suite Com-
pasión opzet geniet hij zichtbaar. Glunderend vertelt hij 
aan welke muziek delen van de compositie zijn ontleend: 
‘Hoor je dat, dit is net Bernstein. Je ziet de West Side Story 
zo voor je.’ Even later steekt hij zijn vinger op: ‘Let op, hier 

verschillende stijlen zijn, die hij dan later tot een geheel 
smeedde. Zo doe ik dat ook en dat hoor je in Suite Compa-
sión. Ik componeer al improviserend en put uit alle invloe-
den die ik heb opgedaan in mijn leven. Van de Ierse folk 
die ik vroeger speelde, tot popmuziek en klassiek. Maar 
de tango blijft wel de rode draad, hoewel ik ook steeds 
vaker naar de Argentijnse volksmuziek kijk. Dat deden 
componisten als Bartók, Gershwin en Dvorák trouwens ook. 
En Piazzolla. Je zou Piazzolla dan ook de Gershwin van 
Argentinië kunnen noemen.’ 

Jongensboek
Kraayenhofs leven is als een jongensboek. Hij nam als kind 
pianoles en ging na zijn middelbare school Filoso!e stude-
ren. Zijn broer moedigde hem aan om trekzak te spelen in 
het folkbandje dat ze samen hadden opgericht. Zijn eerste 
bandoneon kreeg hij na een ontmoeting met een Argentijn 
in het Vondelpark. Samen met het instrument ontving hij 
een stapel tangoplaten en ging hij aan de slag. Zo werd 
Kraayenhof de eerste bandoneonspeler van Nederland. En 
dat had zo zijn voordelen. ‘In 1986 was Piazzolla in Neder-
land voor een concertreeks toen zijn bandoneon stuk ging. 
Ik werd opgetrommeld en gevraagd of hij m’n bandoneon 
mocht lenen. Natuurlijk ging ik meteen naar zijn hotel. 
Zijn bandoneon bleek toen al gerepareerd, maar ik mocht 

toch iets voor hem spelen. Hij vond dat zo prachtig dat hij 
me later belde en vroeg of ik zin had om op Broadway te 
spelen in de musical Tango Apasionado. Dat was geweldig 
natuurlijk! Hij stimuleerde mij ook om zelf te componeren. 
Je moet niet alleen werken van anderen spelen, zei hij dan. 
Ga zelf muziek schrijven.’ 

Samen met Sting
Ook andere contacten kwamen toevallig op zijn pad. Zo 
ontmoette hij Sting tijdens een concert van Joshua Bell. ‘Hij  
zag me tijdens de soundtrack en zei: “Het is net als een vo-
gel die zijn vleugels uitspreidt, wat een prachtig instrument. 
Wil je een keer met me spelen?”. Een aantal maanden later 
mailde hij en vroeg of ik zin had om mee te werken aan 
zijn nieuwe album. Ik was sinds de Police al fan van Sting, 
dus het was fantastisch om twee nummers met hem op te 
nemen. Dat is ook het leuke van mijn werk. Al die verschil-
len. Aan de ene kant optredens met grote bezettingen zoals 
het Residentie Orkest en de begeleiding van popsongs van 
bijvoorbeeld Sting, Bløf en Trijntje Oosterhuis en aan de 
andere kant mijn eigen projecten met o.a. Sexteto Canyen-
gue, dat dit jaar 25 jaar bestaat, en met pianist Juan Pablo 
Dobal. Ik geniet van alle optredens, maar het liefste zit ik tot 
diep na middernacht aan de vleugel nieuwe composities te 
schrijven in mijn keet in het weiland.’ "

hoor je Piazzolla en dit is een stukje folk’. De compositie, 
bestaande uit de delen La Marea-Terremoto, Compasión 
en Fuerza!, is het langste muziekstuk wat Kraayenhof ooit 
schreef. Vooral het tweede deel, Compasión, imponeert 
door zijn ingetogenheid en doet denken aan passiewerken 
van Bach. ‘Ik schreef dit deel precies een jaar na de dood 
van mijn vader, net zoals Piazzolla Adiós Nonino na de 
dood van zijn vader componeerde. Ik heb er maanden aan 
gewerkt en de drie delen zijn heel verschillend.’

Autodidact
Als autodidact heeft Kraayenhof nooit geleerd om te com-
poneren op de manier zoals conservatoriumstudenten dat 
doen. ‘Ik heb alles opgestoken van de mensen met wie ik 
heb samengewerkt, zoals Piazzolla en Osvaldo Pugliese. 
Geschoolde componisten hebben vaak een stramien in 
hun hoofd met terugkerende thema’s. Pugliese werkte 
anders. Die kon in een tram een idee krijgen voor een deel 
van een compositie dat hij later combineerde met een stuk 
wat hij op zijn hotelkamer had bedacht. Dat konden heel 

Carel Kraayenhof

de perfecte combinatie
De Suite Compasión wordt op 30 april uitgevoerd door het Residentie Orkest onder leiding van Christian Vásquez. 
Verder staan die avond nog vier dansen uit Estancia van de Argentijnse componist Alberto Ginastera op het programma 
en het 2e pianoconcert van Mozart. Aanvang 20.30, kaarten vanaf !20. Vooraf is er een inleiding, kaarten !2,50. 

‘
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¡Pura
   Vida!

De mensen in Costa Rica zijn volgens 
onderzoek gelukkiger dan de inwoners 

van andere MiddenAmerikaanse landen. 
Geen wonder, want Costa Rica is groen 
en het klimaat heerlijk. Hun geluk delen 

de Costaricanen gul met toeristen: ze 
zijn aardig en gastvrij. Voeg daarbij de 

prachtige natuur met vulkanen, oerwouden 
met brulapen en witte bountystranden  
en je hebt alle ingrediënten voor een 

fantastische vakantie.  
 TEKST: ANITA VAN DER STAP

Costa Rica
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Na een lange vliegreis worden we op 
het vliegveld van San Jose opgehaald 
door de goedlachse Fernando. Familia 
Muller de Holanda? Bienvenida! zijn 
de weinige woorden die we verstaan. 
Met ons vijven passen we net in de 
gele jeep waarmee hij ons naar het 
bergdorp Turrialba rijdt, de eerste 
verblijfplaats van onze drie weken du-
rende trip door Costa Rica, het kleine 
Midden-Amerikaanse land dat bekend 
staat om zijn natuurschoon. 

Groen en gelukkig?
Nog maar kort geleden haalde Bill 
Clinton in zijn speech bij de 24 uur 
van de reclame uitgebreid het succes 
aan van Costa Rica ten opzichte van 
zijn buurlanden. ‘Mensen in Costa Rica 
zijn gelukkiger en welvarender dan in 
de rest van Midden-Amerika. Dit komt 
vooral omdat ze zo groen zijn.’ Dit alles 
gaan we nu met eigen ogen bekijken. 
We nemen eerst samen met de kids 
conversatieles en willen daarna het 
land doorkruizen. Onze dag begint 
goed. De angst van de kinderen om in 
een saai lokaal te worden opgesloten, 
blijkt ongegrond. Het schoolbord en de 
juf staan op een terras dat uitkijkt over 
een exotische tuin waar ananassen, 
bananenbomen en prachtige fel ge-
kleurde bloemen groeien. In de verte 
stijgt een rookpluim op uit de actieve 
vulkaan Turrialba. Juf Zita begint de les 
met het natekenen en benoemen van 
al die mooie dingen om ons heen. De 
kinderen doen meteen mee en leren 
zo hun eerste woordjes Spaans. Tur-
rialba ligt vlakbij het enorme, onge-
repte oerwoud van Parque La Amistad. 
Je kunt het Nationaal Park bezoeken, 
wandeltochten maken op zoek naar 
de quetzal in het Bosque Nuboso 
(nevelwoud), aan een zip-line langs de 
boomtoppen suizen of raften op één 
van de wildwaterrivieren. We besluiten 
in ieder geval het nabijgelegen slan-
genreservaat te bezoeken en later de 
wandeltocht te ondernemen naar de 
waterval van 50!meter. Vandaag eerst 
maar even het dorp in en een beetje 
bijkomen van de reis. 

!

Pura Vida
In Turrialba maakt onze camera over-
uren. De natuur is er overweldigend 
mooi. Het bezoek aan het slangenre-
servaat hadden we echter beter niet 
aan het begin van onze reis kunnen 
plannen. De praatgrage eigenaar 
neemt alle tijd om te vertellen hoeveel 
mensen er per jaar worden gebeten, 
hoeveel er overlijden en hoe snel de 
slangenpopulatie stijgt. De kinderen 
hangen geboeid aan zijn lippen. We 
verplaatsen ons in Turrialba met een 
taxi (die zijn niet duur) en soms met 
de bus. Na een paar dagen worden 
we in het dorpje Turrialba al vriende-
lijk begroet door de lokale winkeliers 
(hey amigos, hoe gaat het vandaag?). 
Natuurlijk  beantwoorden we hen met 
hét standaard antwoord in Costa Rica 
namelijk: Pura Vida, wat zoveel bete-
kent als lekker leventje. Ondanks deze 
inburgering in het dorpse leven, is het 
tijd om verder te reizen. Na vijf dagen 
in de bergen lonkt de kust.

Carribean style
Met de aanwijzingen van onze lerares 
op zak, vertrekken we met de bus naar 
onze volgende locatie, Puerto Viejo aan 
de noordkust. Onderweg passeren we 
eindeloos grote bananenplantages. We 
stappen over in Limón, met ongeveer 
80.000 inwoners de grootste stad van 
het Caribische gebied en de groot-
ste haven van het land. Hiervandaan 
vertrekken megagrote schepen vol 
bananen en ander exotisch lekkers 
(Dole, Chiquita) naar alle uithoeken 
van de wereld. De bevolking hier 
is grotendeels van Afro-Caribische 
origine en dat maakt de sfeer hier 
compleet anders. Naast Spaans wordt 
er vooral een soort Engels gesproken, 
Patois. In plaats van met hola begroet 
men elkaar hier met what happen, wat 
klinkt als als w’hoppen. Op straat hoor 
je keiharde reggae en calypso in plaats 
van salsa of merengue. Vanuit Limón 
kun je verder naar het Noorden reizen, 
richting Tortuguero, dat bekendstaat 
als de belangrijkste nestplaats voor de 
groene zeeschildpad op het weste-

N
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lijk halfrond. Bij de bushalte vertellen 
Duitse toeristen dat zij de vorige avond 
een zeeschildpad hebben gezien. Wij 
reizen echter verder in zuidelijke rich-
ting naar ons hostel/school in Puerto 
Viejo om een paar dagen te genieten 
van de azuurblauwe zee, witte stran-
den en de relaxte Caribische sfeer. 

Bountygevoel
De hitte maakt loom. Een paar uurtjes 
Spaanse les per dag voelt al als een 
inspanning. Maar toch besluiten we 
de trail te lopen door het nationaal 
park van het nabijgelegen Cahuita om 
brulapen en luiaards in het echt te zien. 
Het nationaal park Cahuita beschermt 
een koraalrif en regenwoud en is een 
van de meer bezochte parken van de 
Caribische kust. We wandelen afwis-
selend door het vochtige, tropische 
woud en langs de witte bountystran-
den. Onderweg gaan we snorkelen 
en zien we vissen in alle kleuren. Ook 

veelzijdige land en we zijn al ruim een 
week onderweg. 

Vulkaan Irazu
Op weg terug naar San José stop-
pen we bij Irazu, één van de mooiste 
kratermeren van het land. De weg 
naar het park slingert omhoog langs 
kof"eplantages en groene dalen waar 
koeien grazen. Ditmaal besluiten we 
om de taxi te nemen. Onderweg naar 
boven wordt ons zicht soms totaal 
belemmerd door #arden dikke mist. 
Onze chauffeur Joaquín lijkt op gevoel 
te rijden. Gelukkig is het op de top nog 
helder genoeg om het gifgroene  en 
adembenemend mooie kratermeer te 
zien liggen. Er start hier een wandel-
pad dat door het nevelbos leidt. We 
wandelen langs de grillig gevormde 
bomen die in de dikke mist een spook-
achtig tafereel vormen. Kenners kun-
nen hier bijzondere mossen en planten 
spotten. De bewegwijzering is alleen 

!

de beloofde brulapen laten zich zien 
en horen. De kinderen maken echter 
minstens evenveel lawaai. Sinds de 
excursie naar het slangenreservaat 
zijn ze bang om op een slang te trap-
pen. Ze proberen eventuele slapende 
slangen te verjagen door gezang en 
ge#uit. Luiaards zijn doof of niet bang, 
ontdekken we, want vlak naast het pad 
zit er één zich uitgebreid uit te rekken. 
We zien ook kleine rode krabbetjes, al-
lerlei wonderlijke insecten en vuurrode 
grote hibiscusbloemen. We wanen ons 
echte exploradores. Je kunt je voorstel-
len dat sommige mensen hier blijven 
hangen. In het dorpje Cahuita zie je af 
en toe wat afgeleefde "guren rondsjok-
ken. Hippies of backpackers die geen 
maat hebben kunnen houden met de 
gemakkelijk verkrijgbare drugs en 
drank en als junkies de warme dagen 
slijten. Wij hebben echter geen tijd om 
te blijven hangen. Er is nog zoveel dat 
we willen zien in dit kleine maar zo 

steeds lastiger te ontwaren en we 
keren op onze schreden terug. Joaquín 
staat daar nog geduldig te wachten, 
een sigaretje in zijn mondhoek. 

Voetballer Ruiz 
San José is druk en levendig maar heeft 
op cultureel gebied weinig te bieden. 
Veel van de oorspronkelijke 19e-eeuw-
se  gebouwen zijn gesloopt om plaats 
te maken voor nieuwbouw. De Chinese 
regering heeft de voetbalgekke Costa-
ricanen een gloednieuw voetbalstadi-
on geschonken. In ruil daarvoor wordt 
de Chinese handel #ink bevorderd. 
Na één dag reizen nemen we de bus 
richting de Paci"sche kust. We raken 
ondertussen steeds beter bedreven in 
het reizen met het openbaar vervoer. 
De taallessen hebben genoeg opge-
leverd om onszelf goed te redden. Af 
en toe voeren we zelfs een gesprek. 
De gemoedelijke Costaricanen nemen 
graag de tijd voor een praatje. De 

naam Ruiz (Costaricaanse speler van 
FC Twente) valt al gauw als we zeggen 
dat we uit Nederland komen. 

Surfers Paradise
De Paci"sche kust is het meest toeristi-
sche gedeelte van Costa Rica. In plaat-
sen als Quepos, Manuel Antonio en 
Jaco is het drukker en iets duurder dan 
in andere delen van het land. Dat komt 
niet alleen omdat het relatief dichtbij 
San José is en de weg ernaartoe goed, 
maar het is er prachtig en goed toeven. 
Jaco is de meest ontwikkelde bad-
plaats van Costa Rica. Vanuit Jaco kun 
je op krokodillensafari naar Tarcoles 
en naar Nationaal Park Carara, een 
tropisch oerwoud aan de kust waar de 
grote rode ara te vinden is. Wij kiezen 
ervoor om naar Dominical te reizen, 
een nog vrijwel onbedorven tropisch 
paradijsje met een lang palmenstrand. 
We logeren in een hotel vlakbij het 
strand met een Hollandse eigenaar. Hij 

We zien ook 
kleine rode 
krabbetjes, 

allerlei 
wonderlijke 
insecten en 

vuurrode 
grote 

hibiscus-
bloemen
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SABER MÁS 
COSTA RICA

waarschuwt om niet verder dan knie-
hoogte de zee in te gaan. Dat blijkt een 
terecht advies. De golven zijn hoog en 
krachtig. Niet voor niets wordt Domini-
cal Every surfer’s paradise genoemd. 
Als je valt word je keihard meters 
meegesleurd met de stroming. Wat zou 
het fantastisch zijn om óók nog verder 
af te reizen zuidwaarts, naar het Parque 
Nacional Marino Ballena, een groten-
deels maritiem natuurgebied. Hier kun 
je walvissen, dol"jnen én schildpadden 
zien. Maar onze tijd zit er bijna op. 

Sterk merk
Costa Rica maakt een verpletterende 
indruk. Het is groen, maar nog belang-

rijker, de regering doet er alles aan 
om dat ook zo te houden. De Nationale 
parken worden gekoesterd en duur-
zame energie actief gepropageerd 
(92 procent van de energie is hier 
duurzaam!). Er zijn veel aanwijzingen 
dat Costa Rica enorme hoeveelheden 
olie onder de grond en in zijn territori-
ale wateren heeft zitten. Maar presi-
dent Laura Chinchilla weigert dat te 
onderzoeken, want it will mess up our 
brand. Doen waar je goed in bent en 
daar strategisch en op de lange termijn 
voor kiezen, dat zorgt ervoor dat Costa 
Rica zo’n succes is. Wij komen zeker 
nog eens terug. Dit land laat zien dat 
bewust leven lekker is: ¡Pura Vida! "

MINIWIKI
Er wonen in Costa Rica ongeveer 4 miljoen 

mensen terwijl het land 10.000 km2 groter 

is dan Nederland. Het heeft in 1949 zijn 

leger afgeschaft. Het land ligt zowel aan de 

Caribische kust als aan de Stille Oceaan.  

Costa Rica beschikt over een enorme op

pervlakte aan beschermde natuurreserva

ten.  Toerisme is een zeer belangrijke bron 

van inkomsten. Als vrouw kun je zonder 

problemen alleen rondreizen. De mensen 

zijn vriendelijk en hulpvaardig maar kennis 

van de Spaanse taal is handig want weinig 

Ticos beheersen het Engels.

REIZEN
Je kunt prima met het openbaar vervoer 

reizen in Costa Rica. Het is niet alleen 

zeer goedkoop, ook is bijna iedere plaats 

bereikbaar en kom je zo makkelijk in 

contact met de lokale bevolking.  Je kunt 

ook toeristenshuttle’s nemen om van het 

ene hotel rechtstreeks naar het andere te 

reizen: www.interbusonline.com. Een auto 

huren is ook niet duur en natuurlijk per

fect om van de gebaande paden af te ko

men. Zie www.poasrentacar.com (enige  

autoverhuurbedrijf in Puerto Viejo) en 

www.economyrentacar.com.

BESTE REISTIJD
Het hoogseizoen valt van december t/m fe

bruari en in juli en augustus, dus als je het 

leuk vindt om andere toeristen te ontmoe

ten of gebonden bent aan de schoolvakan

ties, kom je in die tijd, zoniet, daarbuiten. In 

november en december en mei en juni is 

het soms erg regenachtig. 

ACCOMMODATIE
Je kunt in de Hostels van Spanish at Loca

tions (in Turrialba en Puerto Viejo) over

nachten in een gedeelde kamer voor $10 

per persoon, per nacht (met gedeelde bad

kamer en keuken) en $18 per persoon voor 

een kamer met privé badkamer. Verder zijn 

er hotels voor alle budgetten en wensen. 

Voor $45 heb je in de meeste plaatsen een 

mooie tweepersoonskamer met privébad

kamer.

SPAANS IN DE PRAKTIJK
De school in Turialba is één van de vijf 

locaties van ‘Spanish at Locations’. Eigena

resse Ins Lommers woont al bijna twintig 

jaar in Costa Rica met haar man en vier 

kinderen. Samen met haar Costaricaanse 

echtgenoot Fernando bestiert ze het be

drijf. Op iedere school zijn slaapplaatsen, 

kun je Spaanse les nemen en meedoen 

aan uitstapjes die door de school worden 

georganiseerd. De veelal jonge gasten/

studenten van Spanish at Locations komen 

vanuit de hele wereld en zorgen voor een 

vrije, onbezorgde sfeer. Sommige jongeren 

doen ook vrijwilligerswerk (door de school 

georganiseerd). Anderen doen het rustiger 

aan en brengen hun pas geleerde Spaans 

liever in de praktijk in gezellige barretjes 

en op allerlei feestjes. Meer informatie 

over Spanish at Locations | Costa Rica & 

Panama op www.spanishatlocations.com
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I
n 1936 is Madrid het strijdtoneel van politieke 
onlusten. Voor Anthony Whitelands, een jonge Britse 
kunsthistoricus, echter geen reden om thuis te 
blijven. Met de opdracht een kunstwerk te taxeren 
waarvan de opbrengst een aristocratische familie in 

veiligheid zou kunnen brengen, vertrekt hij naar de Spaanse 
hoofdstad. Nog geen week later moet hij zijn voornemen om 
politiek neutraal te blijven noodgedwongen herzien, of hij 
dat nu leuk vindt of niet. Met zijn komst wordt wonderbaarlijk 
genoeg een reeks noodlottige gebeurtenissen in gang gezet. 
Ambtenaren, politici en pooiers lijken hem te hebben opge-
wacht en schijnen allemaal iets van hem te willen. Niets is wat 
het leek, en niemand blijkt echt te vertrouwen. Zelfs Paquita, 
de beeldschone, maar mysterieuze dochter van de hertog 
lijkt iets te verbergen. Dan komt Anthony voor een dilemma 
te staan. Kiest hij ervoor de unieke vondst in het familiedepot 
aan het licht te brengen? Of moet hij op Paquita vertrouwen 
en erover zwijgen? De neergang van Madrid is een spiona-
geroman vol intriges over politiek, kunst en liefde, en dat alles 
aan de vooravond van een van de meest duistere periodes uit 
de geschiedenis van Spanje. 

De neergang van Madrid, Eduardo Mendoza, Uitgeverij Meulenho!, "19,95

Velázquez, vrouwen 
en falangisten

TEKST: ANNEBETH VIS EN FEMKE GREINER

Evelio Rosero lijkt volgens Time Out New 
York ‘voorbestemd om García Márquez 
op te volgen als de belangrijkste 
schrijver van Colombia’. Die tekst op de 

voor#ap van zijn roman De drie Lilia’s beloo$ heel wat maar 
helaas kom je als lezer al snel bedrogen uit. Het verhaal van 
deze novelle is vrij magertjes. Tancredo helpt pater Amida 
dagelijks met de maaltijdvoorziening voor ouderen, blinden, 
hoeren en zwerfkinderen. Alles loopt zoals het loopt totdat 
Amida voor het eerst een dagje weg is en er en andere 
pater komt om de mis op te dragen. De parochianen en de 
kokkinnen - de drie Lilia’s - raken in vervoering van de nieuwe 
geestelijke maar Tancredo hee$ zo zijn twijfels. En als de kat 
van huis is dansen de muizen. Plots komen in een paar uur 
tijd alle geheimen van deze besloten kerkgemeenschap 
aan het licht. Spectaculair zijn die geheimen echter niet 
voor de Nederlandse lezer die wel wat gewend is als het om 
misstanden binnen de katholieke kerk gaat. 

De drie Lilia’s, Evelio Rosero, Uitgeverij De Geus, "18,50

Ricard Rosenthal, een jonge universitair 
docent en literair criticus bij een 
krant, reist af naar een klein dorp op 
Mallorca waar een van zijn vrouwelijke 
studenten vermist is geraakt. Een lokale 
historicus neemt hem onder zijn hoede. 
Ricard gaat op onderzoek uit en ziet 
zich niet alleen geconfronteerd met 
zijn eigen spoken, maar ook met de collectieve angsten van 
een rustige gemeenschap. Al gauw blijkt dat Alle duivels zijn 
hier niet zomaar een detectiveroman is, maar dat de schrijver 
zich bedient van bovennatuurlijke fantasie en psychologische 
horror. De belangrijkste thema’s zijn angst, bedrog en 
boetedoening. De opbouw van de roman is origineel: Pere 
Antoni Pons schreef het boek als één lange dialoog. Daardoor 
krijg je als lezer al snel het gevoel dat je wordt meegesleept in 
de intieme sfeer van de personages. In combinatie met rake 
overpeinzingen, enkele zeer plastische scènes en een vlotte 
schrijfstijl maakt dat van Alle duivels zijn hier een boek dat je 
binnen een middag kunt uitlezen. Het originele Tots els dimonis 
són aquí verscheen in het Catalaans.

Alle duivels zijn hier, Pere Antoni Pons, Zirimiri Press, "17,95

Spanning 
op Mallorca

‘ Nieuwe 
Márquez’  
stelt teleur

Het gedroomde land. Reis naar het hart van Argentinië beschrij! 
de zoektocht van Vera Keur en Theo van Stegeren naar het 
hedendaagse Argentinië aan de hand van het bewogen verleden. 
De volkssport polo, Juan en Evita Perón, het militaire bewind, de 
economische crisis, de nazi’s, het antisemitisme, maar ook schrijver 
Jorge Luis Borges, de heilige Difunta Correa, de jezuïeten en de 
huidige presidente Cristina Kirchner komen uitgebreid aan bod. 
Keur en Van Stegeren schetsen een zeer compleet en bovendien 
actueel beeld van Argentinië. Wie zonder enige voorkennis 
van het Zuid-Amerikaanse land met lezen begint, zal zich goed 
moeten concentreren: het boek is een lange aaneenschakeling 
van talloze feiten en andere informatie. Het romanelement is 
niet geheel afwezig, maar vormt bepaald geen hoofdmoot. 
Gelukkig is de schrijfstijl van Keur en Van Stegeren wel zeer 
behapbaar en bovendien aanstekelijk. Eén conclusie willen we 
je alvast meegeven: dé Argentijn bestaat niet. En hoe groot de 
tegenstellingen in het land zijn, daar kom je gaandeweg achter. 

Het gedroomde land, Vera Keur en Theo van Stegeren, De Bezige Bij, "24,90

Dé Argentijn bestaat niet

&
Kom hier
Kom hier Rosa is een prettig geschreven, 
gedurfde jeugdroman over twee 
hartsvriendinnen die met hun familie in 
Spanje wonen. Als ze terugkeren naar 
Nederland ontdekt Lot het grote geheim 
van haar vriendin Sita. Van Praag zet 
meteen de toon met een zoenscène 
tussen de meisjes. Niet geschikt dus voor 
preutse tieners. 
Kom hier Rosa, Anna van Praag,  

Uitgeverij Lemniscaat, "15,95 

Bekentenis
Veelomvattende roman van de 
Catalaanse succesauteur Jaume 
Cabré die volgens de krant El Mundo 
het vermogen hee$ ‘om invloed uit te 
oefenen op het wereldbeeld van zijn 
lezers’.  Dit vuistdikke boek omvat 700 
jaar – vooral Spaanse – geschiedenis.
De bekentenis van Adriá, Jaume Cabré,  
Uitgeverij Signatuur, "25

Bewust op vakantie 
Ben je op zoek naar een uniek 
vakantieadresje in Spanje? Kijk dan in de 
Groene Vakantiegids Spanje en Portugal. 
De nieuwe gids met 150 eco-boerderijen 
en -campings en andere kleinschalige 
accommodatie is begin februari 
verschenen. Behalve een uitgebreide 
beschrijving van de accommodatie 
gee$ de gids ook tips voor uitjes in de 
omgeving.%
De Groene Vakantiegids Spanje en Portugal 
ECEAT, "15,95%

Morgen
De dag van morgen gee$ een beeld 
van het functioneren van de geheime 
politie onder Franco in de jaren zestig en 
zeventig. Volgens El País een ‘sterke en 
veelzeggende roman’ over de recente 
geschiedenis van Spanje.
De dag van morgen, Ignacio Martínez de Pisón,  
Uitgeverij Signatuur, "19,95
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Entrevista

Rop Zoutberg vertrok zestien jaar geleden  
naar Spanje, trouwde er een Spaanse schone en 
werd correspondent voor de NOS en het Parool. 

Eind 2012 nam hij afscheid met het boek Van Madrid 
naar de hemel. Hierin beschrij! hij de belangrijkste 
gebeurtenissen van de afgelopen jaren. In España 
& más blikt hij nog even terug in zes soundbites en 

deelt hij z’n favoriete "lms en tapas. 
Kijk op onze facebookpagina voor zijn vijf  

beste Spaanse songs. 
TEKST: MARJAN TERPSTRA

SPANJE IN
Rop Zoutberg

SOUNDBITES

Meest indrukwekkend
De aanslagen van 20 maart 2004. Ik was er meteen bij. 
Het heeft mijn visie op de rol van de overheid veran-
derd. De Partido Popular hield zo lang vol dat het de 
Basken waren geweest omdat de verkiezingen voor de 
deur stonden. Dat Al Qaida erachter zat vanwege de 
rol van Spanje in Irak werd angstvallig verzwegen. 

Leukste belevenis
De voetbaloverwinningen. Dat was goed voor het ge-
voel van eigenwaarde van Spanje en de Spanjaarden. 
Er werd drie weken lang feestgevierd. Nergens werd 
met !essen gegooid, nergens een onvertogen woord. 
Daar kunnen wij nog wat van leren. 

De EU
Europa en de NAVO houden Spanje bij elkaar. En dat 
is belangrijk want de tegenstellingen zijn nog steeds 
groot. En Spanjaarden weten goed wat ze niet willen: 
terugkeren naar de achterlijkheid onder Franco waar-
bij de wereld ophoudt bij de Pyreneeën.

Onafhankelijkheid van de regio’s
Als driekwart van de mensen dat wil, dan is dat goed, 
dan moet je Spanje niet krampachtig bij elkaar willen 
houden. Maar de verhouding is bijna altijd "fty-"fty en 
zolang dat zo is, zullen de regio’s aangesloten blijven 
bij Spanje. 

De Burgeroorlog
De Burgeroorlog verdeelt de mensen nog steeds. 
Iedereen weet nog wie wat deed. Maar ze praten er 
niet over. Mijn schoonfamilie is progressief, maar dit 
onderwerp mijden ze. Er ging vaak een zucht door 
de familie als ik er weer over begon: Daar heb je hem 
weer, dachten ze dan.

Spaans geluk
Genieten van het moment, dat kunnen de Spanjaarden 
heel goed. Wij denken later: goh dat was een leuke va-
kantie of een leuk feest. Maar de Spanjaarden genieten 
elk moment van kleine dingen, aardappelen met alioli 
bijvoorbeeld, dat heb ik van ze geleerd. 

El día de la bestia 
Álex de la Iglesia 1995

Priester gaat op zoek naar 
de duivel en vindt hem in 

Madrid. Absurde "lm - niet 
de enige die regisseur Alex 

de#Iglesia maakte. Scène 
op de Schweppes reclame 

van Gran Via meest 
hilarische die ik ooit zag.#

Mar adentro 
Alejandro Amenábar, 2004

Mijn favoriete "lm van 
Spanje’s allerbeste acteur 

Javier Bardem, die ontroert 
in zijn rol van de verlamde 

Ramón Sampedro. 
Sampedro bestond echt, 
zijn verhaal is een lofzang 

op het leven.

Hable con ella 
Pedro Almodóvar, 2002
Almodóvar was op de 

toppen van zijn kunnen, 
en herhaalde zijn 

meesterschap alleen nog 
in Volver. De regisseur weet 

als geen ander Spanje, 
Spaans-zijn en Spaans-

voelen in "lm te vatten.
 

FILMS

Tortilla All time favorite. Vooral heel vaak als 
ontbijt gegeten met stuk stokbrood en een cafe 
con leche erbij. Tortilla is nog het lekkerst als ie net 
niet helemaal gaar is. In mijn boek een recept.

Croquetas Goeie graadmeter (kroketjes gevuld 
met bechamel) om de kwaliteit van een café te 
peilen. Goddelijk wanneer met liefde gemaakt, 
maar een smerige vette hap als ze er in de 
keuken geen verstand van hebben.

Ensaladilla rusa Nog zo’n vuurproef. Russische 
salade werd onder Franco verboden, want 
in zijn benaming veel te communistisch. Beste 
verfrissing op bloedhete dagen in combinatie 
met een tubo (longdrinkglas) Mahou (bier).#

3
TAPAS3
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I
n Europa dalen de huizenprijzen overal, maar in Spanje is de woningmarkt 
in een vrije val geraakt. Nadat in het begin van de crisis veel projectontwik-
kelaars failliet gingen, is het nu de beurt aan de huiseigenaren. Mensen 
raken werkloos en kunnen de hypotheek niet meer opbrengen of raken hun 
onderneming kwijt en moeten cashen. In de vakantieregio’s laat de crisis 

zich het hardste voelen. Als het gezinsinkomen daalt, is het de tweede woning die 
er het eerste aan moet geloven. 

Bodem bereikt
Samuel Totays is juridisch adviseur aan de Costa Blanca, waar hij Nederlandse 
huizenbezitters bijstaat. In zijn omgeving zag hij de prijzen kelderen. Hij maakt de 
schrijnende situaties van dichtbij mee. Zoals het echtpaar dat drie jaar terug een 
bod van 700 duizend op hun woning afsloeg. Drie jaar later krijgen ze hun woning 
niet meer verkocht voor 400 duizend. ‘De prijsdalingen zijn enorm’, vertelt hij. 
‘Huizen die mensen kochten voor 200 duizend euro, laten ze een paar jaar later 
voor 120 duizend gaan. Het is echt een kopersmarkt.’
Het jaar 2013 lijkt hét moment van instappen. Het blijft altijd kof!edik kijken wan-
neer de huizenprijzen weer gaan stijgen, maar de kranten melden voorzichtige 
tekenen van leven op de Spaanse huizenmarkt. 
Het Spaanse CBS voorspelt dat de bodem in 2013 wordt bereikt. Samuel Totays 
zelf merkt in zijn praktijk voor het eerst een kleine opleving. Hij wordt weer

NU 
INSTAPPEN

Spaanse vakantiewoning 
dichterbij dan ooit

Met de huizencrisis op haar dieptepunt is dit de perfecte 
tijd om een vakantiewoning aan te schaffen. Of je nu 
droomt van je eigen appartement met uitzicht op zee, 
een villa met zwembad of een authentieke !nca; Spanje 
is een koopjesmarkt. Maar een huis kopen in Spanje gaat 
anders dan in Nederland. Waar moet je op letten?
TEKST: ANNET MASELAND
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gebeld door Nederlanders en Belgen 
die op koopjesjacht zijn. In Altea Hills, 
een wijk met kapitale villa’s, worden 
woningen als warme broodjes ver-
kocht aan rijke Russen.

Virtueel verlies
Bob Schouten keerde drie jaar 
geleden vanuit Andalusië terug naar 
Nederland. Acht jaar woonden hij en 
zijn vrouw in Spanje. Ze kochten en 
verbouwden een authentiek dorps-
huis in Andalusië, om zelf in te wonen. 
Daarnaast kochten ze een nieuwbouw-
woning als investering en zijn ze mede-
eigenaar van een uit erfenis verkregen 
huis aan de Costa Blanca. 
Op het hoogtepunt van de huizencri-
sis verhuisden ze terug. Hun huis dat 
drie jaar geleden nog op 250 duizend 
werd getaxeerd, brengt nu maar 150 
duizend op. Maar dat verlies is geluk-
kig virtueel zolang de familie Schouten 
hun huis niet verkoopt. Veel erger is het 
voor de vele Spanjaarden die gedwon-
gen hun huis moeten verkopen.

Praatjes
Het is een echte kopersmarkt, zegt ook 
Bob Schouten. Tegelijkertijd drukt hij 
aspirant-kopers op het hart om niet 
over één nacht ijs te gaan. ‘Een huis 
kopen in Spanje is een heel ander ver-
haal dan in Nederland.’ In Nederland 
is het kopen van een woning redelijk 
afgebakend. De koper komt niet zo 
snel voor verrassingen te staan. De ma-
kelaar is aangesloten bij een beroeps-
vereniging en houdt zich aan de regels. 
De verkoper is verplicht verborgen 
gebreken te vermelden. De notaris 
heeft een onderzoekplicht en moet de 
koper erop wijzen als er iets mis is met 
bijvoorbeeld het eigendomsrecht.’ 
In Spanje wordt in verkooppraatjes veel 
beloofd, maar dat strookt niet altijd met 
de werkelijkheid, weet Bob Schouten 
uit ervaring. ‘Je mag hier bouwen’, 
zegt de verkoper dan. ‘Maar hij vertelt 
de restricties er niet bij. Bijvoorbeeld 
dat je volgens de plattelandswet (ley 
de campo) van het hele perceel maar 
50"m2 mag bebouwen. Of dat je binnen 

!

Er zit nog een addertje onder het gras: 
elk huis heeft een minimale !scale 
verkoopwaarde, de IBI, vergelijkbaar 
met de WOZ-waarde. Wordt een huis 
voor minder verkocht, dan volgt er een 
nahef!ngsaanslag, te betalen door de 
koper.

Ander makelaarssysteem
Veel huizenkopers twijfelen of ze met 
een makelaar in zee moeten gaan. Dat 
is niet altijd wenselijk, vindt Samuel 
Totays. Het makelaarssysteem wijkt 
af van Nederland en daar ziet hij 
veel Nederlanders de mist ingaan. 
‘De makelaar werkt in de regel voor 
de verkoper en wordt door hem ook 
betaald. Nederlandse huiszoekers 
weten dit vaak niet. Ze denken dat hun 
makelaar gratis voor ze werkt, terwijl 

Ellen Pannekeet zwierf met haar 
partner een aantal jaar door heel 

Spanje voor ze neerstreek in het 
landbouwgehucht Maella in Aragón, 

vlakbij de Catalaanse grens. ‘We 
waren op zoek naar het authentieke 

Spanje. Wat ook meespeelde 
waren de lage huizenprijzen, vanaf 

tienduizend euro.’ Het stel knapte een dorpswoning zelf op. ‘Sinds de crisis is alles 
goedkoop, ook de menskracht. Voor twintigduizend euro hebben we het huis van 
onder tot boven verbouwd.’ Ellen is met twee Spaanse zakenpartners een bedrijf 

begonnen waarmee ze bemiddelt tussen locals die hun huizen en stukken grond te 
koop zetten en buitenlanders die een eerste of tweede woning willen kopen. In de 

piepkleine gemeenschap stopt haar dienstverlening niet bij de transactie. ‘Mensen 
vragen wat ze met de fruitbomen op hun land moeten. Of ik help ze zonnepanelen 

installeren. Er moet doorgaans nog een hoop vertimmerd aan de masia’s en 
!nca’s. Soms is er niet meer dan een stenen schuur met wat land eromheen. De 

aspirant-kopers zijn avonturiers. Is er geen energie? Dan plaatsen ze zonnepanelen 
of windturbines.’Maar zelfs voor de pioniers die zich vestigen in de bergen rond 

Maella, is het af en toe doorbijten. ‘Voor ons Nederlanders is het hier chaos. Je moet 
altijd maar afwachten of mensen ook echt komen opdagen. Vergunningen kunnen 

maanden op zich laten wachten. Er moet een nieuwe chip in je hoofd als je hier een 
lap grond koopt.’ Maella is een dorpje met tweeduizend inwoners, maar wel met 
alle voorzieningen, van barretje tot 24-uurszorg. ‘Dat is het leuke van Spanje: hoe 

klein een dorp ook is, ze maken er altijd wat van.’ www.simplelifemagalia.com

Als 
Neder-
lander 
kun je 
vooral op 
de twee-
dehands 
markt 
je slag 
slaan, 
zeker als 
je bereid 
bent wat 
te ver-
bouwen 

100 meter van de kustlijn niet mag 
bouwen. Ook de perceelgrootte is 
niet altijd even duidelijk. Dan wordt er 
naar een bosje in de verte gewoven: 
daar ergens loopt de rooilijn. In de 
oude koopaktes (escrituras) staat niet 
altijd even duidelijk vermeld waar de 
perceelgrenzen lopen. 

Tweedehands markt
Voor de waardebepaling is net als in 
Nederland de locatie erg belangrijk.  
Zo drijft de populariteit van de wijk 
of de streek, maar ook de aanwezig-
heid van voorzieningen de prijs op. 
Net als de nabijheid van de zee: een 
en hetzelfde huis kost tien kilometer 
landinwaarts algauw de helft minder 
dan een huis aan de kust. Een verschil 
met Nederland is dat een Spanjaard 
een gloednieuwe piso (#at) in een bui-
tenwijk meer waardeert en daar een 
hogere prijs op zet dan een authen-
tiek huis in een schilderachtig dorpje. 
Als Nederlander kun je dus vooral op 
de ‘tweedehands’ markt je slag slaan, 
zeker als je bereid bent wat te verbou-
wen. Veel koopjes zijn er in de crisis 
te krijgen bij de banken. De banken 
verkopen woningen onder bankbeslag. 
Dat zijn meestal woningen van mensen 
die hun hypotheken niet meer konden 
opbrengen. Maar ze verkopen ook 
woningen van failliete projectontwikke-
laars die de woningen hebben terug-
gegeven aan de banken.

Kosten
De zoektocht van het huis begint vaak 
in Nederland met rondstruinen op 
internet. De Spaanse funda is www.fo-
tocasa.es. Daarna volgen een of meer 
oriënterende bezoekjes aan de regio, 
met het maximumbudget in het achter-
hoofd. Vergeet bij dat budget overi-
gens niet dat bovenop de kale huisprijs 
nog zo’n 10 procent voor kosten koper 
komt. Daarin zit de overdrachtsbelas-
ting van 7 tot 9 procent afhankelijk van 
de deelstaat (of btw voor nieuwbouw), 
de notarisprovisie, juridische bijstand 
en diverse administratieve kosten, zoals 
voor de inschrijving van de koopakte. 

deze in werkelijkheid de belangen van 
de verkoper behartigt. Deze is gebaat 
bij een zo hoog mogelijke prijs en zal 
niet snel op gebreken of achterstal-
lig onderhoud wijzen. Verder is het in 
Spanje gebruikelijk dat een verkoper 
verschillende makelaars inschakelt, die 
bij verkoop hun provisie delen. Vraag 
een makelaar daarom naar zijn werk-
wijze. Hoe verkrijgt hij z’n provisie? Is 
hij de hoofdmakelaar en beschikt hij 
over alle informatie en de documen-
tatie van het huis, zoals een kopie van 
de eigendomsakte? Een makelaar of 
een servicekantoor (gestoria) kan ook 
simpele administratieve handelingen 
uit handen nemen, zoals het aanvragen 
van een NIE (!scaal nummer voor 
buitenlanders) en de aansluiting van 
gas, water en licht. Daarnaast kan deze 

controleren of alle rekeningen betaald 
zijn, zoals de jaarlijkse eigenarenbe-
lasting (IBI), de elektriciteit e.d. en de 
servicekosten als het om een vereni-
ging van eigenaren gaat.

Juridische bijstand een must
Waar een gestor of makelaar door-
gaans géén kaas van heeft gegeten 
is het vastgoedrecht. Het is zaak om 
voor tekening van het koopcontract de 
juridische zaken door een onafhan-
kelijke jurist te laten uitzoeken, zegt 
Samuel Totays. Deze pluist de oude 
koopakte door en vraagt de nota sim-
ple aan, een uittreksel uit het Spaanse 
eigendomsregister. Hieruit blijkt of er 
wellicht meerdere eigenaren zijn en 
of er straks schulden op de woning 
rusten of erfdienstbaarheid. Zijn er 
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Reportaje

bouwovertredingen bekend bij de 
gemeente en zijn er illegale aanbouw- 
of verbouwwerkzaamheden gedaan? 
De jurist zoekt het uit. Bij de koop van 
een nieuwbouwwoning onderzoekt 
de jurist de afgegeven vergunningen 
en certi!caten van aansluitingen van 
de gas-, water- en elektrabedrijven en 
inschrijving in het kadaster.
Totays adviseert om zeker bij aankoop 
van een Spaanse bank juridische bij-
stand te zoeken. ‘De Spaanse banken 
laten onredelijke en onevenwichtige 
koopcontracten ondertekenen. Dan 
heb ik het over de termijn van de 
eerste aanbetaling, maar ook over on-
redelijke boeteclausules voor de koper 
bij terugtrekking uit de verkoop.’

Verhuur moeilijk
Wie een vakantiewoning koopt, kan er-
voor kiezen het huis gedeeltes van het 

Gemiddelde prijzen 
in de goedkoopste en 
duurste provincies

Aragón "125.000
Extremadura  "143.000
Castillië "154.000
Baskenland "488.000
Madrid "494.000
Balearen "636.000

Kadaster: www.sedecatastro.gob.es

Mr Samuel C.R. Totays, FLORES Juridisch Advies in 

Spanje: www.!oresjuridischadvies.com

jaar te verhuren. Een dikbelegde bo-
terham is dat niet, zegt Bob Schouten. 
Tien jaar geleden hadden verhuurders 
nog wel 20 weken bezetting per jaar, 
nu is dat misschien tien. Het aanbod 
is enorm gegroeid. De Engelsen zijn 
dol op hun cortijos en daar wemelt het 
hier van. Nog afgezien daarvan gaat 
verhuur ook gepaard met kosten. Het 
moet schoongemaakt en er moet extra 
onderhoud worden gepleegd. Ook 
heb je een beheerder nodig als je zelf 
in Nederland woont. Als je er een paar 
gratis vakanties aan overhoudt, moet 
je dik tevreden zijn. Een bijkomend 
voordeel is dat het huis niet leegstaat 
en dat de beheerder een oogje in het 
zeil houdt. "
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Mi pasión

Sonja Schwedersky 
had als kind een 

droom: componiste 
worden. Die droom 

komt nu eindelijk uit. 
Op 4 april 2013 worden 

haar werken voor het 
eerst uitgevoerd. De 

rode draad in haar 
composities is de 

Chileense dichter Pablo 
Neruda. ‘Pablo Neruda 

bleek zijn sporen te 
hebben achtergelaten 

in Gouda, de stad waar 
ik vandaan kom. Dat is 

fascinerend.’

www.sonjaschwedersky.nl 
 www.dedoelen.nl 

EEN EIGEN 
WIJNDOMEINDe droom van Sonja Schwedersky

Als kleuter trommelde ze - vaak tot ergernis van haar  
ouders - al de hele dag op het meubilair en op haar tiende 
debuteerde ze in de Goudse Schouwburg als violiste. Ze 
ging naar het conservatorium, maar hield niet van studeren. 
‘Ik wilde altijd alleen achter de piano zitten en muziek ver-
zinnen. Dat is altijd mijn drive geweest.’ Pas een paar  
jaar geleden begon Sonja (49) haar composities ook op 
te schrijven. ‘Ik had compositieles genomen en daarna 
kwamen de muziekstukken er opeens als een razende 
Roeland uit. Ik werkte toen als tekstschrijver, maar plots zette 
ik de knop om. Al zat ik in m’n eentje op een kleine zol-
derkamer, ik wilde leven voor de muziek.’

Contact met Pablo Neruda
Haar man Han Knol bracht haar in contact met de gedichten 
van de Chileense Nobelprijswinnaar Pablo Neruda. ‘Die 
grepen me meteen bij de strot. De zin Hemos perdido aun 
este crepúsculo"(Zelfs deze schemering hebben we verlo-
ren) is bijvoorbeeld zo prachtig. Dat is een gedicht op zich. 
Ik nam zijn Twintig liefdesgedichten en een wanhoopslied als 
uitgangspunt maar las verder niets over Neruda. Ik wilde 
er volledig blanco ingaan. Omdat ik geen woord Spaans 
spreek liet ik ze fonetisch omzetten zodat ik de klemtonen 
juist kon aangeven. Ik liet de muziek aan verschillende 
bevriende musici zien en die waren meteen enthousiast. 
Concertpianiste Eke Simons vroeg bariton Quirijn de Lang 
of hij de muziek wilde uitvoeren. Ik heb nu twee van de vijf 
composities bewerkt voor piano en zang, maar in de Doelen 
worden zij aangevuld met viool, altviool, cello, contrabas en 
conga’s. Het wordt heel sensuele op tango geïnspireerde 
muziek.’

Eigenzinnig
Toen Sonja zich verdiepte in Neruda, ontdekte ze vele 
raakvlakken. Pablo bleek een dochter te hebben met een 
uit Indië afkomstige Nederlandse die in Gouda ligt begra-
ven, de plek waar Sonja haar jeugd doorbracht. ‘Ook qua 
karakter zijn er overeenkomsten. Pablo was eigenzinnig. 
Hij was kunstenaar maar ook diplomaat. Eigenzinnigheid is 
mij ook niet vreemd en ik studeerde rechten en viool. Zijn 
gedichten passen perfect bij mij.’ Uiteindelijk wil Sonja alle 
twintig gedichten van Neruda’s bundel op muziek zetten. 
‘Maar dat is een meerjarenproject.’ "

De Pablo Neruda liederen van Sonja gaan op 4 april 2013  
in première in de Doelen in Rotterdam. Het programma  
wordt aangevuld met werken van Gardel en Piazzolla.  
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Een afwisselend 
landschap, het 
indrukwekkende 
Moorse erfgoed, 
!amenco, 
zon, strand 
en oneindig 
veel tapas. 
In Andalusië, 
volgens velen 
het echte 
Spanje, is het 
leven goed! 
Nog beter is 
het als je niet in 
en familiehotel 
verblij" aan 
de overvolle 
Costa, maar 
in een mooie 
vakantievilla of 
een gezellige 
B&B in het 
achterland. En 
die zijn er volop. 
Zeven insidertips 
van onze Spanje-
correspondent 
Annebeth Vis. 
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Grotwoningen
Wel eens geslapen in een grotwoning? In Andalusië 
kun je het meemaken en dat zul je niet snel meer 
vergeten. De vijf grotwoningen van eigenaresse 
Karin zijn uitgehouwen in rotsen en van alle nodige 
comfort en luxe voorzien. Iedere grot beschikt over 
een volledig uitgeruste keuken, badkamer (som-
mige met jacuzzi), slaapkamer en woonkamer met 
open haard. Elke grotwoning heeft bovendien een 
eigen terras met tuinmeubels. Op het gezellige bin-
nenplein geniet je van de zon, vind je rust en kun 
je gebruikmaken van de barbecue. De Belgische 
gastvrouw ontvangt iedereen met bourgondische  

 
gastvrijheid en serveert dagelijks een uitgebreid 
ontbijt. Deze bijzondere accommodatie ligt in de 
Altiplano (hoogvlakte) van Granada, een ongerept 
natuurgebied ver uit de buurt van de gebaande en 
platgetrapte paden. In de omgeving bevinden zich 
vier prachtige meren en verschillende natuurpar-
ken. Een mooie plek voor prachtige uitstapjes en 
om te doen waar je voor komt tijdens een vakantie: 
heerlijk genieten en onthaasten.

4 grotten | 2, 3, 4 en 6 personen | vanaf !65 per 
nacht | www.grotwoningen.be

España bonita

Finca el Moralejo
Finca el Moralejo is het beste medicijn tegen 
stress. Eigenaren Peter en Nice noemen het 
el arte de vivir, oftewel de kunst van het le-
ven. Hier heerst de rust van het oude Spanje. 
De drukte van de overbevolkte Costa del Sol 
lijkt ver weg, terwijl je met de auto toch bin-
nen een uur op het strand bent! Het terrein 
van maar liefst 22 hectare ligt middenin een 
beschermd UNESCO-natuurgebied.  
Er staan zeven vakantiewoningen met plek 
voor in totaal zo’n veertig gasten. De Neder-
landse eigenaren wonen er zelf ook en je 
merkt aan alles dat ze er plezier in hebben 
om het gasten naar de zin te maken. Beiden 
zijn uitstekende koks en maken dagelijks 
de lekkerste dingen voor je klaar. Wil je je 
tijdens je vakantie niet om het ontbijt bekom-
meren? Dan bakt Nice ’s ochtends verse 
broodjes! Natuurlijk kun je ook zelf koken  
in je eigen woning.

8 appartementen | 2-40 personen |   
vanaf !380 per week | www.lacasita.com 
www."ncamoralejo.com 

Villa Lasata
Het El Dorado van rust en ruimte. Dat is, kort 
samengevat, Villa Lasata. Letterlijk betekent 
Lasata plek van rust en vrede en daarmee is 
de benaming voor deze privé vakantievilla 

in de heuvels van de Andalusische streek 
de Axarquia, perfect gekozen. Deze luxe 

vakantiewoning in bungalowstijl ligt op een 
terrein van 1,2 hectare grond en heeft een 

eigen zwembad. Málaga is in een halfuur rij-
den bereikbaar en op nog geen tien minuten 

ligt het schilderachtige witte dorp Colme-
nar. Het uitzicht op de vallei en de fascine-

rende bergtop La Marona vanaf het terras is 
prachtig, de rust is ongekend en de privacy 
optimaal. Villa Lasata werd door de Neder-

landse eigenaren met veel smaak en passie 
ingericht. Het zal je aan niets ontbreken. Er 

zijn drie slaapkamers en drie badkamers. 
Een originele bijkomstigheid is de boeken-

kast, die jaarlijks met de nieuwste titels wordt 
aangevuld. Check online de lijst, zodat je 

geen overbodige bagage meeneemt. Er is 
ruimte voor maximaal zes personen. 

3 slaapkamers | maximaal 6 personen | 
!650 per week | www.lasata.nl

El Molino Santisteban
Naast een eeuwenoude watermolen tussen 
Málaga en Ronda en dichtbij de stranden 
van Marbella ligt El Molino Santisteban. Deze 
combinatie van B&B en landelijk hotel is op-
getrokken in Andalusische stijl rondom een 
charmante patio. De ligging is echt idyllisch, 
tussen de olijf- en sinaasappelboomgaarden 
en aan een rivier.  
Er zijn zes ruime kamers, een zwembad, 
een lommerrijke tuin en vele terrassen met 
prachtig zicht op de landelijke omgeving. ’s 
Avonds wordt er op verzoek  
voor de gasten gekookt en kun je buiten eten 
of in de oude molenzaal.  
Voor de kids is er een apart kindermenu. 
Een topadres voor gezinnen met kinderen, 
maar ook voor wandelaars, golfers, paardrij-
ders en natuur- en cultuurliefhebbers.  
Heb je trouwplannen of wil je met een club 
vrienden op stap? Ook dan kun je in  
El Molino Santisteban terecht. Het hotel is 
namelijk ook in zijn geheel te huur.  

6 kamers | 12-16 personen | 
vanaf !80 per nacht | 
www.hotel-molino.com 
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Dos Iberos 
Een droom van een B&B voor wie van rust 
en luxe houdt. De kamers in deze Spaanse 
villa zijn smaakvol en comfortabel ingericht. 
Dos Iberos heeft bovendien een mooie tuin 
met een fantastisch zwembad. Word wak-
ker met een adembenemend uitzicht op de 
Guadalhorce-vallei en de Montes de Mijas. 
En dan een heerlijk ontbijt in de ochtend zon. 
Dat is genieten! Dos Iberos ligt centraal en 
is dus een prima uitvalsbasis om Andalusië 
te verkennen. Steden als Ronda, Córdoba, 
Málaga, Marbella en Granada zijn voor een 
dagtrip goed bereikbaar. Dat geldt even-
eens voor de natuurparken en de meest 
indrukwekkende golfbanen van Europa. 
Lekker relaxen aan het zwembad of op het 
loungeterras kan ook. De strandlakens lig-
gen voor je klaar. Lunch, diner, een ophaal-
service van het vliegveld of autohuur met 
korting - het kan allemaal. Gasten waarderen 
de persoonlijke en gemoedelijke sfeer bij 
dit verwenparadijs. Niet voor niets heeft Dos 
Iberos de Zoover Award 2012 ontvangen. 
Gastheren Jan en Jos staan garant voor een 
heerlijk verblijf.

Finca Valtocado
Deze luxe B&B ligt in het prachtige dorpje  

Mijas, volgens eigenaren Ruud en Marion het 
witte dorp in Andalusië met de mooiste uitzich-

ten op de Middellandse Zee en de Sierra de 
Mijas. Je kunt makkelijk uitstapjes maken naar 
Málaga, Marbella, Ronda en de natuurgebie-

den El Chorro en El Torcal. De B&B bestaat uit 
een grote, met veel smaak verbouwde villa en 

twee onafhankelijke gastenverblijven met eigen 
keuken. Alles is aanwezig voor een heerlijke 

vakantie. Zo is er een groot zwembad met 
een loungebar. De slaap- en badkamers zijn 

en-suite en overal is airco en WiFi. Voor wie het 
niet kan missen: er is Nederlandse televisie. 
In de omgeving kun je heerlijk wandelen in 

de Sierra de Mijas en de Sierra de las Nieves. 
Ook een ideale plek voor golfers vanwege de 
goede golfbanen in de buurt. Het strand is in 

twintig minuten bereikbaar. In de maanden juli 
en augustus kan de hele !nca (plaats voor 14 

personen) worden gehuurd. 

2 B&B-kamers en 2 appartementen,
maximaal 8 personen, vanaf !75 per nacht. 

www."ncavaltocado.com

5 kamers, maximaal 12 personen, 
vanaf !94 per nacht 
www.dosiberos.com

El Pajarero
El Pajarero ligt in de buurt van Torre del Mar op de 
top van een heuvel met adembenemend uitzicht 
over de omringende bergen en de kust. De luxu-
eus ingerichte villa bestaat uit een appartement 
met plek voor maximaal zes personen en twee B&B 
kamers. Zwemmen, golf, !etsen of een lange strand-
wandeling maken en daarna heerlijk eten in een van 
de vele restaurants: de omgeving biedt genoeg mo-
gelijkheden. De authentieke witte Moorse dorpjes 
zijn een prima bestemming voor een dagtour en  
op een halfuurtje rijden ligt Málaga. Thuisgekomen 
kun je ontspannen op het ruime, overdekte ter-
ras voor je appartement of bij het zwembad met 
zonneterras en ligbedden. Nog een paar aange-
name extra’s: er zijn heerlijke BBQ-plaatsen met 
buitenkeuken, maar ook een !tnessruimte, een 
thuisbioscoop en Nederlandse tv-kanalen. Zoover 
beoordeelde El Pajarero in 2012 met een 9,8! Wat 
ons betreft gewoon een dikke tien!

1 appartement, 2 B&B-kamers, 
maximaal 12 personen, vanaf !95 per nacht. 
www.elpajarero.com 

Kijk voor meer informatie over deze droomplekken op www.espanaymas.nl
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Traducción

Om de kwaliteit van  
een vertaling naar 

behoren te kunnen 
beoordelen moet je de 
brontaal goed kennen. 

Dat lijkt een waarheid als 
een koe, maar de praktijk 
is anders. Vaak heb je het 

origineel helemaal niet 
nodig om vast te kunnen 
stellen dat een vertaling 

rammelt of hapert. 
Neem deze zin uit een 

van Carlos Fuentes’ 
laatste boeken: ‘Wat was 

in de blik die gepaard 
ging met deze simpele 

bevestiging?’ Ook wie de 
oorspronkelijke tekst niet 

kent, ziet onmiddellijk 
dat hier het een en ander 

mis is: de constructie is 
krom, de woordkeuze 

ongelukkig. 

D
e enige reden om het 
origineel er vervol-
gens bij te pakken is 
nieuwsgierigheid naar 
mogelijke verklarin-

gen voor deze ontsporing. In het 
Spaans staat: ‘¿Qué cosa había en la 
mirada que acompañó tan sencilla 
a!rmación?’ Een moeilijke zin om te 
vertalen, zeker. Maar dat is natuurlijk 
geen verontschuldiging om genoe-
gen te nemen met een gebrekkige 
formulering. In een ander vertaald 
werk van Fuentes kwam ik deze zin 
tegen: ‘Hij opende zijn ogen, eerder 
van wantrouwen dan van schrik.’ Met 
zo’n formulering mag een vertaler 
zich niet tevreden stellen, hoe lastig 
te vertalen de oorspronkelijke zin ook 
is: Abrió los ojos con descon!anza más 
que sobresalto.

Kromme zinnen
Iedere goede lezer, of hij nu Spaans 
kent of niet, weet dat dit soort ver-
talingen geen vriendschappelijke 
betrekkingen onderhouden met het 
origineel. Het zijn onmogelijke vrien-
den en je komt ze vaker tegen dan je 
zou willen. Zo stuitte ik in een onlangs 
vertaalde roman van Pío Baroja op 
deze zin: ‘Desondanks ruïneerde hij 
zich niet A pesar de esto, no se per-
día. Nog een voorbeeld: in de laatste 
roman van de jonge Colombiaanse 
schrijver Juan Gabriel Vásquez heeft 
een van de personages het over ‘de 
woorden die we hadden uitgewisseld’ 
esas palabras dichas. En in de laatste 
roman van Antonio Muñoz Molina die 
hier werd vertaald staan zinnen als 

deze: ‘Ik let op hoe snel de vrouwen 
met twee handen tegelijk de olijven 
rapen.’ Fijándome en la velocidad con 
que ellas recogen aceitunas con las 
dos manos.

Valse noten
Dat dergelijke formuleringen opval-
len is op zichzelf al een bewijs dat ze 
meer uitzondering dan regel zijn. Veel 
lezers zullen deze missers daarom als 
schoonheidsfoutjes beschouwen of 
ze misschien niet eens opmerken. De 
trilogie van Stieg Larsson is daar een 
extreem voorbeeld van: de Neder-
landse vertaling is tenenkrommend 
maar dat heeft het immense succes 
niet in de weg gestaan.
Dit neemt niet weg dat een vertaler 
er natuurlijk niet van mag uitgaan 
dat het gros van zijn lezers de valse 
noten niet hoort. Waarom komen ze 
dan toch voor in zijn werk? Dat komt, 
denk ik, omdat vertalen in elk geval in 
één wezenlijk opzicht niet wezenlijk 
verschilt van schrijven: het wordt nooit 
routine. Voor een mail, sms’je of tweet 
draaien we onze hand niet om, maar 
een tekst van een zekere omvang is 
andere koek. Een brief, een verslag, 
een rapport: ze vloeien zelden of 
nooit in een keer uit onze pen. Het 
kost ons veel moeite en tijd om de 
tekst in de gewenste vorm te krijgen. 
Om van romans nog maar te zwijgen: 
voor veel schrijvers is een bladzij per 
dag al een mooie oogst.

Taalongemak
Als we praten komen de woorden 
vanzelf, maar als we schrijven moeten 

MAARTEN STEENMEIJER 
(1954) is hoogleraar 

Spaanse letterkunde en 
cultuur aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Hij 

schreef onder meer Spanje 
is anders, Mythenbouwers 
van de Nieuwe Wereld en 
Een continent in het klein.

Vertaal de volgende zin, 
afkomstig uit El tango de 
la Guardia Vieja (2012), 
de nieuwste roman van 

de Spaanse schrijver 
Arturo Pérez-Reverte.

La bahía de los Ángeles 
mantenía su color azul 
intenso. Las altas rocas 

del castillo de Niza 
resguardaban la orilla 
del mistral, que apenas 

rizaba el agua en 
aquella parte de  

la costa.

Het fragment uit  

El dueño del secreto van 

Antonio Muñoz Molina werd  

het best vertaald door  

Wybrand de Jager:

Gedurende enkele weken in 

mei!van het jaar 1974 maakte 

ik in Madrid deel uit van een 

samenzwering gericht op het 

omverwerpen van het! 

Franco-bewind.

Mail de vertaalde zin voor  

10 april naar espanaymas@

gmail.com. De winnaar 

ontvangt een boeken- of 

!lmpakket. 

we ze uit onze hersenpan trekken. En 
dan zijn we er nog lang niet. Eerste 
versies zijn immers zelden de!nitieve 
versies. Ze wemelen vaak nog van de 
onelegante of foute formuleringen, 
rammelende overgangen, overbodige 
herhalingen en ander taalongemak. 
Kennelijk ervaren we de gedachten 
die we op papier zetten heel anders 
dan de gedachten die door ons hoofd 
spelen. Aan de eerste categorie stel-
len we veel hogere eisen dan aan de 
tweede: de gedachten waarvan we 
een tekst maken moeten consistent 
gestructureerd en precies geformu-
leerd zijn. Iedereen die net voordat 
hij in slaap valt een gouden gedachte 
krijgt, kent dit verschil uit eigen er-
varing. Als we op dat moment de 
moeite nemen deze gedachte op te 
schrijven om te voorkomen dat hij ons 
weer ontglipt, komen we de volgende 
dag van een koude kermis thuis: de 
geniale gedachte blijkt een platitude 
te zijn.

Veel schaven
Er zit dus niets anders op dan de 
gedachten in ons hoofd grondig te 
bewerken als we ze omzetten in tekst. 
Met vertalen is het niet anders. Na-
tuurlijk, we beschikken al over een 
bewerkte tekst: het origineel. Wat 
overigens niet alleen maar een voor-
deel is, want die tekst komt niet uit 
ons eigen hoofd en vereist daarom de 
nodige moeite om tot in de kleinste 
!nesse begrepen te kunnen worden. 
Maar de taal van het origineel is zó 
anders, dat het een inspanning van 
jewelste vereist om daar in je eigen 

taal iets fatsoenlijks van te maken. 
Schrijven en vertalen: het zijn allebei 
activiteiten die moeten leiden tot een 
overtuigende, coherente, soevereine 
tekst. En dat betekent: schaven, veel 
schaven. Telkens weer, tot er niets 
meer te schaven valt. Pas dan is de 
tekst af.

Bezuinigingsdrift
Net als een schrijver kan een vertaler 
daar wel wat hulp bij gebruiken. Hij 
heeft zijn eigen tekst zo vaak gezien 
dat hij niet meer leest wat er staat 
maar wat hij denkt dat er staat. Hij zou 
daarom kritische lezers uit zijn om-
geving kunnen vragen om zijn tekst 
van commentaar te voorzien. Doet hij 
dit om wat voor reden dan ook niet, 
dan heeft hij altijd zijn uitgever nog. 
Als deze zijn vak serieus neemt, laat 
hij elk manuscript dat hij wil uitgeven 
onder de loep nemen door een re-
dacteur of een persklaarmaker.
Maar een garantie voor een vlekkelo-
ze tekst is dit niet. De ene redacteur is 
de andere niet, en dat geldt natuurlijk 
ook voor persklaarmakers. Vandaar 
dat vertalingen niet gevrijwaard blij-
ven van blunders en oneffenheden. 
En de kans is groot dat dat er steeds 
meer zullen worden. Het redigeren 
van teksten is een tijdrovende, dus 
dure klus, en daarom een gemak-
kelijke prooi voor de in snel tempo 
groeiende bezuinigingsdrift in uitge-
versland. Vertalers zullen in de nabije 
toekomst daarom meer en meer op 
zichzelf en op elkaar zijn aangewe-
zen bij de uitvoering van hun prach-
tige werk. "

Onmogelijke vrienden
&

VERTAAL 
       WIN 
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Entrevista

Spectaculair en bepaald onalledaags is 
het verhaal van Maria Nuñez dat deze 

weken als muziektheaterproductie 
in de theaters te zien is. De muziek is 

geworteld in de Sefardische cultuur van 
de Spaanse Joden uit de Middeleeuwen. 

Een groepje vluchtelingen voor 
de inquisitie wordt gevangen door 

Engelse piraten. Een van hen is Maria 
Nuñez. In Londen verovert zij het hart 

van koningin Elizabeth. Ze weigert 
aantrekkelijke huwelijksaanzoeken om 
in Amsterdam met haar Joodse geliefde 

te trouwen. Het is het prille begin van 
‘Het Jeruzalem van het Noorden’. 

TEKST: JOS SCHURING

     VAN 
BRANDSTAPEL 
            NAAR
     VRIJHEID

Maria Nuñez

16 februari
Voorpremière

Compagnietheater 
Amsterdam

21 februari 
Wereldpremière, Liberale 

Synagoge Amsterdam

1 maart:
Werkplaatstheater

Bilthoven

16 maart
Veerensmederij

Amersfoort

22 maart
Musis Sacrum, Arnhem

5 april
Stadsschouwburg

Groningen

6 april
De Speeldoos, Baarn

14 april
Dernière matinée

Schouwburg
Amstelveen

Alle voorstellingen 
(behalve Amstelveen) 

aanvang 20.30 uur, 
inleiding 20.00 uur. 

Kaartverkoop www.
marianunez.nl. 
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EntrevistaEntrevista

Vakantiehuizen en appartementen op Golf Resort in Murcia
Betaalbare luxe!

NOVASOL

Ontdek ons totale aanbod op: www.NOVASOL.nl

glimlacht Frans Lavell. Samen met regisseur Machteld van 
Bronkhorst en de Chileense musicus Patricio Wang, leider 
van het ensemble Amankay, vormt hij het creatieve brein 
achter de theaterproductie Maria Nuñez, van brandstapel 
naar vrijheid. Lavell kwam ooit in een boekwinkeltje in 
Parijs Être Juif à Amsterdam au temps de Spinoza tegen 
van de Franse historicus De Mechoulan, waarin hij las over 
Nuñez en Nederland als het beloofde land. Hij was per-
plex. Hij verdiepte zich in de cultuur van de Sefardische 
joden, zocht de juiste partners en schreef het libretto voor 
de voorstelling die dit voorjaar door het land toert. 

Stinkende katholieken
Praten met Lavell is als luisteren naar die geweldige ge-
schiedenisleraar van de middelbare school. ‘Als je wat gaat 
wroeten kom je zoveel mooie verhalen tegen,’ aldus Lavell. 
‘Toen Columbus in 1492 het ruime sop koos om de weg 
naar de Oost te vinden, werd hem naar verluidt ook als ge-
heime opdracht meegegeven om een nieuw land te zoe-
ken voor de Joden. Die waren in hetzelfde jaar uit Spanje 
verbannen. Velen emigreerden naar de islamitische landen 
rond de Middellandse Zee. Maar anderen, zoals de familie 
van Maria Nuñez, weken toen uit naar Portugal. Maar vier 
jaar later werden deze Joden ook in Portugal voor dezelfde 
keuze gesteld: bekeren of vertrekken. Met dat verschil dat 
vertrekken hen onmogelijk werd gemaakt. Ze werden en 
masse op pleinen met doopwater besproeid en katholiek 
verklaard. Nadat de Joden uit Spanje en Portugal waren 
verdreven of gedwongen bekeerd, pakten de katholieke 
regimes de moslims aan. Koning Philips II vond dat de 
moslims geobsedeerd waren met hygiëne en sloopte hun 
badhuizen. Vermoedelijk ontstond in die tijd de uitdrukking 
dat iemand katholiek rook, oftewel stonk. Ook de taal van 
moslims werd verboden. In 1568 kwamen ze daartegen in 
opstand. Dat was lastig voor Philips II want hij kreeg toen 
ook oorlog met Nederland en had zijn manschappen dus 
hard nodig.’ 

Vernedering voor Philips II 
Lavell heeft een diepe afkeer van racisme en intolerantie 
- zijn vader was een van de organisatoren van de Februa-
ristaking in 1941 in Amsterdam - wat hem jaren geleden in-
spireerde tot het maken van de muziektheatervoorstelling 
Kantara over de Hollandse kaper Jan Janszoon van Haarlem 
die moslim werd en admiraal van  Marokkaanse kapers. 

Door de research voor Jan Janszoon stuitte hij op het ver-
haal van Maria Nuñez. ‘Haar vlucht bracht haar uiteindelijk 
in Engeland, waar koningin Elizabeth haar in een open 
rijtuig aan het Londense publiek showde. Volgens histori-
cus Daniel Levi de Barrios deed ze dat om haar schoon-
heid aan het volk te tonen. Maar ik denk dat Elizabeth haar 
aartsvijand Philips II na haar overwinning op zijn Armada 
nog eens extra wilde vernederen door een Jodin die hij op 
de brandstapel wilde met pracht en praal te omringen.’

Yasmin Levy en Maarten van Roozendaal
Lavell wilde het verhaal van Maria Nuñez graag enscene-
ren met muziek. Operaregisseur Machteld van Bronkhorst 
was direct enthousiast. ‘De van oorsprong Chileense mu-
zikant Patricio Wang zette de teksten van Frans op muziek 
en zocht naar de juiste muzikale verbindingen, waarbij hij 
op weg werd geholpen met muziek van de Sefardische 
Joden die Frans had uitgezocht. Het wordt een feestelijk 
muzikaal spektakel.’ Lavell vult aan: ‘De muziek heeft een 
beetje de sfeer van zangeressen als Mor Kabassi, Amina 
Alaoui en Yasmin Levy, maar ook gebruiken we Red mij 
niet van Maarten van Roozendaal. Veel van die muziek 
wordt gezongen in het Ladino, de taal van de Sefardische 
Joden die gebaseerd is op het Oud-Castilliaans. Sefarad 
is Hebreeuws voor Spanje. Er is in Hervás in Extremadura 
nog jaarlijks een festival, Los Conversos, dat is gewijd aan 
de bekeerde Joden die daar vroeger woonden en in het 
Ladino zongen.’

Geen moralisme
Voor de zang trok regisseur Van Bronkhorst vocalisten 
aan als de tenoren Augusto Valença en Valentin Jar en de 
sopranen Tamar Niamut en Winanda van Vliet. De muziek 
komt vooral van gitaren, !uit en percussie maar ook is een 
speciale rol weggelegd voor accordeoniste en vocaliste 
Elianne van Ee. Van Bronkhorst: ‘Patricio gaat nogal vrij om 
met de tradities van de Sefardische cultuur omdat we een 
eigentijdse voorstelling willen maken. Dat past eigenlijk 
ook goed bij de Ladino-cultuur want die heeft zich door 
de diaspora overal weer anders ontwikkeld. Er is Sefardi-
sche muziek in Griekenland, Turkije, maar ook in Bosnië, 
Marokko en Zuid- Amerika. Dat Patricio nu net een rap 
heeft bedacht, vinden we dus mooi en toepasselijk.’ Lavell 
blijft verbaasd over het actualiteitsgehalte van het verhaal. 
‘Liefde, avontuur en tolerantie, maar ook fundamentalisme 
maken de eeuwenoude geschiedenis van Maria Nuñez zo 
hedendaags, zeker nu Nederland zo xenofoob is gewor-
den. Ik wil geen moralistische voorstelling, maar hoop wel 
dat het publiek neuriënd met wat wijsheid en wetenswaar-
digheden naar huis gaat.’ "

‘ DAT IS 
TOCH EEN 
ONGELOOFLIJK 
VERHAAL?’
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NEEM NU EEN

JA, IK WIL EEN ABONNEMENT! GA SNEL NAAR WWW.ESPANAYMAS.NL

JAARABONNEMENT

Gratis
cultuur   en kans op  een weekje Spanje

Vier nummers voor !17,50 en maak kans op een week     
gratis verblijf in Murcia met NOVASOL Vakantiehuizen!*
Als nieuwe abonnee ontvang je bovendien gratis kaartjes 
voor Maria Nuñez, The Garcia Lorca Project, 
Goya’s etsen of De passie van Pablo Neruda.**

          OF GEEF

CADEAU
ESPAÑA & MÁS

&

* Heeft betrekking op de huurprijs en is exclusief bijkomende kosten. Betreft huiscode ECC141 en reservering is 
op basis van beschikbaarheid. Verblijf vóór 31 december 2013.

**  Kijk voor meer informatie in de agenda op pagina 77. Zolang de voorraad strekt. 
Check onze abonnementenpagina voor actuele aanbiedingen



74 75

Entrevista

Federico García Lorca wordt zaterdag 9 maart 
herdacht met !amenco-repertoire, geïnspireerd op 
zijn poëzie. Dit wereldberoemde literaire erfgoed 
komt tot leven in een cross-over van jazz en !amenco, 
uitgevoerd door het Metropole Orkest onder leiding 
van chef-dirigent Vince Mendoza met medewerking 
van diverse Spaanse solisten. 

M

ritmische als lyrische kwaliteiten. Lorca was een begena-
digd pianist. Zijn werk is ook beïnvloed door zijn contact 
met Manuel de Falla. Hij was klaar om aan het conservato-
rium in Parijs te gaan studeren, maar toen zijn pianoleraar 
overleed liep het allemaal anders en concentreerde hij 
zich meer op poëzie. Door Antonio Segura Mesa ging 
Lorca de Spaanse volksmuziek bestuderen. Zijn eerste 
bundel uit 1918 Impresiones y paisajes was dan ook aan 
hem opgedragen. De Andalusische volksliedjes die Lorca 
heeft bewerkt zijn bekend geworden in de !amenco door 
vertolkingen van bijvoorbeeld Carmen Linares,’

Omgekeerde wereld 
Flamenco en jazz mogen dan enigszins verwante stromin-
gen zijn, !amencomuziek combineren met een orkest van 
zestig musici, is bepaald geen alledaagse kost. Mendoza 
lacht. ‘Dat klopt, !amencozangers laten zich niet makkelijk 
dirigeren. Voor hen is het de omgekeerde wereld, want 
meestal beginnen zij met zingen en dan volgt de muziek. 
Mijn taak als dirigent is dan ook om hen houvast en zeker-
heid te geven. Ik  moet hen vooral voortdurend laten weten 
waar we zijn in een muziekstuk en aangeven wanneer ze 
moeten gaan zingen. Maar dat zijn we bij het Metropole 
natuurlijk gewend omdat we ook veel met popartiesten 
werken die je net zo goed een gevoel van veiligheid moet 
bieden. Je moet ook een helder muzikaal perspectief 
hebben, maar dat moet je ook als je Alban Berg speelt of 
Count Basie, het is je voornaamste verantwoordelijkheid als 
dirigent. Muzikaal gezien voegen we met het orkest een 
andere smaak toe aan de !amenco. Je kunt dat het beste ho-
ren in Sevillanas del Siglo XVIII waarin het orkest niet zozeer 
ritmisch speelt, maar veel meer symfonisch. Ik vind dat een 
van de spannendste stukken die we spelen. Maar ik ben ook 
dol op de strijkerspassages in Los Mozos de Monleón. Ik ben 
dan ook erg blij dat we El Viento nog eens gaan uitvoeren 
en dan ook nog in dat prachtige Carré.’ 

Nerveuze solisten
Zijn de !amencozangers nerveus als ze met een orkest sa-
menwerken? ‘Ja, alle solisten hebben last van zenuwen om-
dat dit zo anders is dan wat ze gewend zijn. Maar tegelijker-
tijd was iedereen dolenthousiast toen we hen benaderden. 
Bovendien, als een Nederlands groot orkest een dergelijk 
project wijdt aan een van Spanjes grootste kunstenaars, 
is dat natuurlijk bijzonder. Dat hoorde ik van alle Spaanse 
deelnemers. Ze voelen zich vereerd en vinden dan ook dat 
zij zo´n uitnodiging, vooral omdat het om Lorca gaat, niet 
kunnen weigeren. Dat vind ik zelf eigenlijk ook.’ "

Eerbetoon         
             in Carré

Mendoza is zeer vertrouwd met Spaanse muziek. ‘Ik ben 
vooral een jazzmusicus maar begon zoals zovelen met 
klassiek. Als jochie van een jaar of vijf speelde ik Spaanse 
gitaar en ik ken het werk van bijvoorbeeld Isaac Albéniz 
al jaren. Mijn liefde voor !amenco, een muziekstijl die toch 
verwant is aan jazz vanwege de vele improvisaties, vatte ik 
op toen ik voor het eerst het werk hoorde van zanger Ca-
marón de la Isla die ik onder meer vanwege de Afrikaanse 
invloeden in zijn muziek beschouw als een groot !amenco-
vernieuwer. Met El Viento borduur ik voort op een project 
van bassist, pianist en componist Niko Langenhuijzen in de 
jaren ‘90 waarin jazz en !amenco elkaar ontmoetten. Veel 
nummers die we spelen zijn dan ook arrangementen van 
Nico, maar ik heb zelf ook een vijftal bewerkingen aan het 
programma toegevoegd.’ 

Onbekende Lorca
Lorca´s poëzie is wereldberoemd maar als muzikant is hij 
nauwelijks bekend. Ten onrechte, aldus Mendoza. ‘Voor 
mij is er niet veel onderscheid tussen zijn poëzie en zijn 
muziek. Muzikaliteit is een cruciaal element in zijn werk, in 
zijn Canciones maar ook in zijn toneelstukken zoals Bloed-
bruiloft. De passie in zijn werk heeft voor mij net zoveel 

El Viento, zaterdag 9 maart in Carré. Metropole Orkest onder 

leiding van Vince Mendoza met als solisten: Paco Arriaga op gitaar, 

Eva de Dios: zang, Rafael de Utrera: zang, Udo Demandt: cajon en 

Daniel Navarro: dans. 

Eva de Dios

Daniel Navarro

Rafael de Utrera

‘ Lorca´s       
      muzikaliteit  
   is cruciaal’

 TEKST: JOS SCHURING
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Más inspiración

De Meervaart 
staat dit voorjaar 

in het teken 
van flamenco. 

Op 17 februari 
brengen gitarist 

Eric Vaarzon 
Morel en zanger/

percussionist 
Carlos Dénia een 

ode aan Paco 
de Lucía. Op 

8 maart volgt de 
dansvoorstelling 

Ibérica Mágica. Op 
3 april staan er vijf 
verrassende jonge 

Spaanse dansers 
op het podium met 

de voorstelling 
Respiro Flamenco. 

Informatie: www.meervaart.nl

Duende 

In Dalí, of hoe word ik beroemd, komt de Spaanse surrealist tot leven 
in deze tijd. René Groothof speelt Dalí in een geestige voorstelling met 
een prachtig decor van Rogier Willems. Voor kinderen vanaf 9 jaar. 
Première op 10 februari in Singer, Laren daarna tournee.  
Kijk voor alle speeldata op www.muziektheaterproducties.nl

Dalí ontwaakt 

De jonge Venezolaanse dirigent Christian Vásquez 
dirigeert dit voorjaar tweemaal het Residentie Orkest. 
Het eerste optreden bestaat uit het Pianoconcert 
nr. 2 van Rachmaninov en Shéhérazade van Rimski-
Korsakov. Soliste die avond is de Venezolaanse 
sterpianiste Gabriela Montero (zie foto). Op 
Koninginnedag brengen Vásquez en het Residentie 
Orkest o.a. werk van de Argentijnse componist 
Ginastera en een compositie van Carel Kraayenhof, 
waarbij de bandoneonist zelf soleert.  
Den Haag, Dr. Anton Philipszaal, 26 en 30 april.

RESIDENTIE ORKEST 
GOES LATIN

De dans van Asunción Pérez Choni wordt 
gekenmerkt door vrouwelijkheid, elegantie en 
sierlijkheid. Op 15 maart om 20.15 in de Doelen in 
Rotterdam. Choni treedt op 16 maart ook op in 
Paradiso. Op 15 mei is de jonge bailaor Alberto Sellés 
voor het eerst in Nederland. Hij onderscheidt zich 
door zijn krachtige, theatrale stijl. De avonden in de 
Doelen zijn met inleiding, concert, dansworkshop, 
meet & greet en live muziek in de foyer.  
Info: www.dedoelen.nl

BAILA, BAILA

Het Haagse Spuiplein 
wordt zo langzamerhand 
dé plek in Nederland voor 
!amenco en tango. De 
komende maanden staan 
maar liefst zeven voorstel-
lingen op het programma 
met een Spaanse of latin 
touch. Op 10 februari is 
er een middagconcert in de Nieuwe Kerk van het Kraayenhof 
Tango Ensemble. Tien dagen later volgen de luisterliedjes van 
zingende Mexicaanse priester Jesus Adrian Romero. Vaarzon 
Morel en Dénia brengen vervolgens op 28 februari hun ode 
aan Paco de Lucía. In maart staan o.a. Mannen van de Tango 
en Respiro Flamenco op het programma.
Kijk voor alle concerten op www.ldt.nl

Spaanse 
Spui 

Maria Nuñez 
Muziekvoorstelling over door de Inquisitie opge-
jaagde Jodin die in Amsterdam belandt. Vanaf 
16"februari in diverse theaters. 
Kijk op pagina 70 voor meer informatie.

Pablo Neruda
Vijf gedichten van de Chileense dichter Pablo  
Neruda op muziek gezet door Sonja Schwedersky. 
Kijk op pagina 21 voor meer informatie.

Lorca in Carré
El Viento, een eerbetoon aan Federico García 
Lorca. Door het Metropole Orkest onder leiding 
van Vince Mendoza.
Kijk op pagina 76 voor meer informatie.

Goya’s !etsen
In het prentenkabinet van Museum Boijmans Van 
Beuningen is vanaf 26 januari t/m 21 juli de be-
roemde serie etsen Los Desastres de la Guerra van 
de Spaanse kunstenaar Goya te zien. In de tachtig 
etsen bekritiseert Goya de gebeurtenissen tijdens 
de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1808-1814) 
en de tijd kort daarna. Nieuwe abonnees ontvan-
gen twee kaartjes ter waarde van #25. 
Kijk op pagina 73 voor meer informatie.

*  Zo lang de voorraad strekt. Kijk voor actuele aanbiedingen 

op onze abonneerpagina op www.espanaymas.nl

&Tip
Kijk voor meer 

agendapunten en 
aanbiedingen op 

www.espanaymas.nl

Gratis voor 
nieuwe abonnees *

3x
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Spaans op maat

Spaans leren?
Español Universal geeft niet alleen Spaanse les op een effectieve 

en leuke manier, maar geeft de mensen ook zelfvertrouwen  
en het gemak om zichzelf verstaanbaar te maken  

in deze mooie wereldtaal. 

De wereld van het Spaans en haar cultuur ligt in onze handen en 
die reiken wij u aan door onze persoonlijke benadering van leren.

Voor meer informatie
06 41 16 66 06  |  info@espanoluniversal.nl  |  www.espanoluniversal.nl

Voor reserveringen en informatie: 
www.orangemonkeytours.com
info@orangemonkeytours.com

facebook.com/orangemonkeytours
twitter.com/orangemonkeybcn

Of bel: (+34) 657 90 76 34

FIETS- EN WANDELTOURS DOOR BARCELONA
ONDER LEIDING VAN EEN NEDERLANDSTALIGE LOCAL

ONTDEK DE GEHEIME JUWEELTJES VAN BARCELONA
PROEF DE LEKKERSTE TAPAS VAN DE STAD

KLEINE GROEPEN - PERSOONLIJK
MAKKELIJK, INFORMATIEF EN GEZELLIG

tot 20% 
vroegboek

korting

RASA
Pauwstraat 13a Utrecht
verkoop via: 
www.rasa.nl / 030 231 60 40  

ZA
09

FEB

Cuarteto el Compás 
Jong tango-kwartet

ZA
02

MRT

ZA
23

FEB VR
12

APR

ZA
23

MRT

DO
11

APR

Renata Rosa
Indianenzang en 
afroritmes uit Brazilië

Chicha Libre
Psychedelische 
cumbia

Fábia Rebordão & 
Jorge Fernando
Fado, traditie en jeugd

El Juntacadáveres
Een dampende mix van 
tango, rock en electro

Orquesta Misteriosa 
Buenos Aires
10-koppig tango-orkest 
brengt de tango terug 
naar de salon

Meer info: www.rasa.nl

Carminho
Talentvolle zangeres 
met fado in de genen

Alberto Sellés
Krachtige dans van 
jonge flamencodanser

ZA
27

APR

ZA
11

MEI



Passionele 
dans & 
muziek in 
Den Haag

Eric Vaarzon Morel & 
Carlos Dénia

Internationaal 
Danstheater

Respiro Flamenco

Cristina Branco

Tango La Haya III

Kraayenhof Tango 
Ensemble

info & tickets 
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En verder
De leukste Spaanse feesten

De beste Spaanse campings

De lekkerste Spaanse recepten

EN NATUURLIJK DE NIEUWSTE CD’S, 
BOEKEN, EEN UITGEBREIDE AGENDA  

& MUCHO MÁS!

 

Waar iedereen rechts 
afslaat, gaat Eliza linksaf...
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Thuiskomen in de zon
Een bijzonder vakantieplekje…

Boek Eliza’s ontdekkingen:
www.elizawashere.nl
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Met reisreportages 

ALICANTE
HEERLIJKE STRANDSTAD 

BARCELONA VOOR 
GEVORDERDEN

SIERRA DE GUARA
PAREL VAN DE PYRENËEEN

HET ÁNDERE ANDALUSIË
TOERTOCHT DOOR HET BINNENLAND

PANAMA NIEUWE TOPBESTEMMING



kinderen en tieners

in-country Spanish language courses

SPAANSE LESSEN + (SPORT)ACTIVITEITEN | SPAANSE + INTERNATIONALE STUDENTEN | 5 TOT 18 JAAR
Barcelona | Granada | Madrid | Marbella | Salamanca | Sevilla | Valencia

SPAANSE LESSEN + (SPORT)ACTIVITEITEN | SPAANSE + INTERNATIONALE STUDENTEN | 5 TOT 18 JAAR
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