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ZOMER 2011, OF EIGENLIJK NIET  

In mei zijn we een week weggeweest. Tijdens die week moet op dinsdagmiddag de Nederlandse zomer zijn 

gevallen. Zo tussen drie en vijf. 

Inmiddels zitten we al maanden met regen, wind, lage temperaturen, onweer-, plens- en hoosbuien en zo 

langzamerhand er goed de kolere in. 

En dus heb ik op kantoor aangekondigd dat ik nu naar de zon ga. Eventueel krijgen ze een kaartje uit Marokko, 

maar wij gaan naar de warmte. De passaat is vervangen door een passaat, en zo staat niets ons in de weg om 

naar het zuiden te gaan. Alleen nog even het jubileum van 30 jaar Gagnan en dan is het tijd om gas te geven. Er 

is een kompasrichting en een globaal plan. Europa, hier komen we. 

4 SEPTEMBER: TIEL - LORMONT 

Na een uiterst gelaagd jubileumfeest van de duikvereniging is het vroeg op. Na een korte stop in Geldermalsen 

zetten we koers richting Bordeaux. Aanvankelijk is het weer echt slecht. Regen, mist, wind, kortom het 

zomerbeeld van 2011. Antwerpen zien we 

nauwelijks in de nevelige regen, maar het gaat wel 

vlug. Onder de bekwame aansturing door Bertha 

(iedere TomTom verdient een eigen naam) 

verlaten we voor twaalven Parijs al weer. Nelleke 

heeft vanuit een ooghoek de Eiffeltoren achter de 

Tour Montparnasse zien wegspringen. Ter hoogte 

van Tours spoelen we bijna van de weg, maar 

tegen de tijd dat we Bordeaux naderen klaart het 

op. We pauzeren bijna volgens voorschrift: 2 uur 

rijden, 15 minuten rust. Op één van de Aires is, in 

de Jardin de Saintongue, een overzicht van de 

regionale historie gebouwd met behulp van 

(afgietsels van) elementen van kerkgebouwen. Je 

blijft te veel betalen voor die payages, maar je komt er toch iedere keer weer iets leuks tegen. 

We passeren de rivier de Dordogne, die ter plekke breed en bruin is en gaan van de weg in Lormont. Van de 

kamer bij Formule 1 kan je zeggen dat het niets voorstelt, maar ook dat het groter en goedkoper is dan de hut 

vorig jaar op de boot. Shoppen in een supermarché blijft een uitje, zeker als AH Tiel je standaard is, dus we 

sluiten na 1044 km de dag af in Carrefour. We zijn echt met vakantie, maar morgen gaan we er ook serieus iets 

mee doen. 

5 SEPTEMBER: LORMONT – PYRENEEËN EN MEER 

Vandaag gaat het echt beginnen. Eerst een tent kopen en dan de prachtige Pyreneeën in. Voor de tent gaan we 

naar de Decathlon bij Biarritz. Een jack, zwembroek en twee broeken later besluit Nelleke, terwijl ze uit een 

floeptent kruipt, te veel luxekip te zijn geworden. Ik ga hier niet over in discussie en we zetten tentloos koers 

richting de westelijke Pyreneeën, met op ons netvlies Delgado die van de Aubisque afscheurt en Merkx en 

Armstrong die op de Tourmalet de Tour beslissen. We verheugen ons op de laatste sporen van de zweetlucht 

van Indurain op de top van Luz Ardiden. 

Helaas regent het bij Biarritz al en de beslissing vooraf was duidelijk: in deze vakantie geen regen. Dus in een 

variant op de Dodenrit van Drs. P: ja Pau, het is een mooie stad, maar net iets te ver weg! 
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In plaats daarvan pakken we de kustweg langs de Golf van Biskaje naar Bilbao. Zoals we allen weten komen de 

depressies uit dit gebied. Het blijkt te kloppen, alle depressies zijn vertrokken en er is alleen prachtig weer over. 

Mooie vergezichten en prachtige begroeiing waar je ook kijkt.  

In Lekeitio lopen we vast op het “Carreras de gansos” of, in het 

Baskisch de “Aintzara-yoku”. Google helpt ons het uit te zoeken. 

Het handelt zich om Gans-trekken. Dit feestje voor de PvDD trekt 

7000 bezoekers, die zich allemaal in donkerblauw hebben 

gekleed. We realiseren ons dat we de auto niet kwijt raken en de 

politie is stug bezig iedereen die in de weg loopt het dorp uit te 

bonjouren. (of hier buenosdiassen). Daar we geen ooggetuigen 

waren hebben we Google translate ingeschakeld. Hiernaast staat 

de omschrijving van het gebeuren.  

De routeplanner bewijst nu haar dienst. Via een achteromweg, 

die overgaat in een landweg, die zich ontwikkelt tot een eenbaans 

pad rijden we door de heuvels richting Gernica, onderweg soepel 

een afdaling van 26% nemend. 

 Ook het bezoek van Gernica beperkt zich tot er door rijden. Hier 

vooral omdat er geen parkeerplaats vrij is. Gernica was de 

ontmoetingsplaats van de Baskische stamhoofden. Francisco F. 

was daar niet blij mee, en vroeg Adolf H. of hij niet wat fijne 

bommetjes op de oude eik kon gooien. Dat had Adolf toen nog 

niet eerder gedaan, en zo heeft de plaats de twijfelachtige eer dat 

het de eerste in de menselijke geschiedenis is waar men gewoon 

een stad heeft platgegooid. 74 jaar later is daar niets meer van te 

zien, het is gewoon een modaal Baskisch plaatsje. Maar het 

schilderij Guernica van Pablo Picasso over de vernietiging van de plaats blijft indrukwekkend. 

Omdat het al wat later wordt rijden we nu direct door naar Bilbao waar we onderweg dankzij de Droam een 

kamer hebben geboekt in een Barcélo hotel. 

Bilbao is een groene stad die prachtig tussen de heuvels ligt. Er zijn veel oude gebouwen uit allerlei perioden. 

We beginnen direct met het bekijken van het oudste deel. Deze stad van ca. 350.00 inwoners heeft een aantal 

Niet alleen de haven, waar we 

vandaag vieren, ook het plein van het 

spel heeft gekend Lekeitio van 

ganzen. In deze gevallen is de datum is 

tot het carnaval. Ze verzamelen 

betalingen gemeentelijke begin van de 

negentiende eeuw om te verwijzen 

naar het brengen van de ganzen, de 

versnellingshendel en drankjes om 

"personen die uit liep te paard en 

ganzen"  

Er zijn overvloedige gegevens die het 

bestaan van dit spel carnaval data 

laten zien. Oudere en meer talrijk zijn 

de verwijzingen naar het feit ze uit te 

voeren in de festiviteiten op boten in 

de haven 
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bruggen. Na de oude wijk steken we de rivier over naar de straten met de restaurants. Valt wat tegen, voor 

20.30 uur gaat de oven niet aan. Maar we scoren een salade en een gazpacho soep. Mijn schoonmoeder mag 

het laatste nooit te weten komen. Koude soep zou voor haar aanleiding zijn om een actie “Spanje uit de EU” te 

starten en een Chinese muur over de Pyreneeën te bouwen. Wij eten smakelijk en maken de wandeling af door 

over de beroemd Zubizuri2 voetgangers-boogbrug (ontworpen door Santiago Calatrava) over de Nervión rivier 

terug te gaan. Deze ligt bijna recht tegenover ons hotel. Alles bij elkaar is het een leuke ronde om te wandelen. 

En er is het Guggenheim, maar daarover morgen meer. 

6 SEPTEMBER: BILBAO 

De stad ligt onder het Balcon van de Pyreneeën, een gesloten formatie hoge bergen. Volgens toeristengidsen 

moet je hier wegblijven. Bilbao is helemaal niets. We kunnen het er niet mee eens zijn. Ok, als je de Bilbobus en 

de Bilboat voorbij heb zien komen voel je je ineens erg Baggins, maar Hobbits zijn een tevreden volkje en dat 

kan vandaag ook van ons worden gezegd. Met een temperatuur van 29o C. en zon wordt ontevreden zijn ook 

lastig. Het eerste doel is het Guggenheim. Via de Zubizuri brug de Rio de Bilboa over. Zelfde rivier als gisteren, 

maar nu in het Spaans, in plaats van het Baskisch. Aan de overkant kan je het museum niet missen. Het is van 

Frank Gehry, dezelfde architect als het Disney Centre in Los Angeles. Het gebouw heeft hele grillige vormen met 

aan de buitenkant een dun laagje titanium. 

Het museum bevat een grote collectie moderne kunst. Vanuit Nederland onder andere de Kooning, Appel en 

Corneille. Bekende internationale artiesten zijn Koons, Pollack en Vasarely. Ondanks de grote namen ben ik niet 

heel erg onder de indruk, maar het gebouw is ook van binnen zo prachtig, dat die kunst helemaal niet in de 

weg hangt. En laten we eerlijke wezen, 

het daagt altijd uit. Zo is er de sexbom. 

Een kamer vol met roze wol die het 

beeld moet weergeven van een jonge 

Palestijnse vrouw die zich in een 

winkel heeft opgeblazen. Of een 

ruimte met bouwpuin, zorgvuldig 

geselecteerd en gedrapeerd door 

iemand die in New York bouwplaatsen 

afreed. De begeleidende tekst stelt dat 

het ter plekke uitzoeken en 

vormgeven van het puin (bijvoorbeeld 

een gat van 3,5 cm boren in drie 

plastic emmertjes) een integraal 

onderdeel van deze kunst vormt. 

Fotograferen is om begrijpelijke redenen niet toegestaan, alleen op de balkons van de drie verdiepingen van 

het gebouw mag het. Het geheel kan daardoor goed worden vastgelegd en zo krijgen we toch waar we voor 

gekomen zijn. 

De rest van de dag lopen we door de stad. Bilbao probeert wereld design stad te worden. Op een aantal 

plaatsen is moderne architectuur te zien. Wat mij betreft spoort het redelijk met de oude stad. Ze zetten geen 

hypermoderne gebouwen tussen de “eclectische” bouwstijl in de binnenstad (Jugendstil, maar dan Spaans). En 

hoe aardig de oude gebouwen ook zijn, zo bouwen we niet meer. 

 
2 Baskisch voor Witte Brug 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zubizuri
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boogbrug
http://nl.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nervi%C3%B3n
http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry
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Hoewel het humeur uitstekend is, en we ons door de siësta soepel aanpassen aan de gang der dingen hier (en 

een broodje kebab om hun vastentijd te overbruggen) is er verder weinig te melden. Bilbao, je moet er geen 

weken heen, maar een bezoek is het zeker waard. 

Voor de mooiste foto’s van het museum moet je aan “onze” kant van de rivier zijn, en zo blijft de stad je ook 

conditioneel wel bezig houden. 

Wij sluiten af bij een Chinees waar we een Vietnamees menu bestellen. We komen tot de conclusie dat het 

Spaanse tapas met ketjap is, maar lekker en met een heerlijke limoen sorbet. Morgen de bergen in.  

7 SEPTEMBER: PICOS DE EUROPA 

Bij het ontbijt worden we geconfronteerd met een nieuw verschijnsel. De pelgrim. De pelgrim is katholiek en 

loopt naar Santiago de Compostela. Het schijnt er mooi te zijn en in de 8e eeuw heeft de voorloper van de VVV 

van Santiago de hand weten te leggen op de botten van een heuse apostel, in dit geval Jacobus (San Tiago). 

De eeuwen die daarop volgden vormden een uitdaging voor katholieken om naar deze plaats te reizen, 

voorzien van een kalebas voor het water, een staf voor de blaren en een St. Jacobschelp voor het groepsgevoel. 

Deze laatste wordt met een touwtje om de rugzak geknoopt. De pelgrim aan ons ontbijtbuffet heeft geen 

kalebas. In feite zien we er tijdens de reis geen een. Wandelstokken (de staf), schelpen en goede moed blijken 

er in overvloed. De man aan ons ontbijt strompelt in ieder geval overtuigd westwaarts. 

Voor een ieder die onbekend is met het verschijnsel: in heel Europa zijn stopplaatsen voor pelgrims op weg 

naar Santiago de la Compostela. Ze zijn herkenbaar aan de St.Jacobsschelp in de gevel o.i.d. Op eerdere reizen 

in Frankrijk hebben we er al veel gezien. 

Nu hebben we eerbied voor enorme sportieve prestaties, maar kiezen er voor gewoon met de auto richting 

Picos de Europa te rijden, nog één keer zwaaiend naar het Guggenheim, in plaats van ferm achter een schelp 

aan te lopen. 

De bergen komen al snel in beeld. Deze hoogste toppen reiken tot net boven de 2400 m. Het verhaal gaat, en 

we geloven het onmiddellijk, dat dit het eerste is dat scheepvarenden zien als ze richting Europa koersen.  

Voor wij er echt heen gaan stoppen we in Santillana del Mar. Zoals de naam al weergeeft: de plaats zou graag 

aan zee liggen. Dat is net niet gelukt. Wel heeft het, waarschijnlijk alweer door inzet van het lokale midden- en 

kleinbedrijf in het algemeen en de VVV in het bijzonder de reisgids gehaald al “een van de mooiste plaatsjes 

van Spanje”. Een tamelijk veilige omschrijving, zolang je “een van de” maar niet kwantificeert. 

Het bijzondere aan de plaats is dat het een tweetal straten heeft met huizen die in verstreken eeuwen zijn 

neergezet door goedboerende 

landeigenaren. Dat 

goedboerend moet letterlijk 

genomen worden. De 

onderste etage was een 

ruimte met grote staldeuren 

waar een koe en een kalf en 

een heel paard half in 

bewaard konden worden. Nu 

is het lucratiever om de 

ruimte te besteden aan een 

uitbaterij in T shirts en andere 

toeristenmeuk. En die winkels 
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ruiken ook nog eens minder landelijk in het bovenhuis. Bovendien is Santillana een stempelplaats voor pelgrims 

(ook dit is een officiële rustplaats-met-schelp). Voor het geval zij hun staf hebben versleten bieden de winkels 

ook een rijke verzameling nieuw wandelgerief. 

Om de wereld voor onszelf overzichtelijk te houden verdelen we vanaf nu de wandelaars in twee groepen. De 

pelgrims, en de nepperts. De laatste hebben geen schelp op hun rug gebonden. De eerste groep mag je niet 

beroven, beledigen of mishandelen. Bij de laatste mag dat wel, zolang je plaatselijke regelgeving maar niet te 

veel overschrijdt. De eerste groep mag je daarentegen geen lift geven. Bij de laatste is dat geen probleem. 

Ik kan niet ontkennen dat Santillana del Mar een mooi dorp is, maar het Volendam gevoel blijft sterk knagen. 

Hierna is het tijd voor Comillas, dat net achter Santillana ligt, en daardoor wel 

aan zee. In Comillas staat een bouwwerk van Gaudi. De VVV heeft de muur 

om het gebouw verhoogd met een halve meter kunststof dennentakken. 

Waarschijnlijk opgekocht bij een dump voor nepkerstbomen, om het nog een 

beetje een natuurlijk tintje te geven. Wij hadden graag betaald voor het 

gebodene, maar helaas, het is siësta. En om nu te wachten tot het leven weer 

op gang komt duurt te lang, dus we vertrekken richting hotel. De stop is 

echter niet voor niets. Comillas is een hele aardige plaats, met leuke 

gebouwen en veel strand. Perfect voor een wandeling en wat inkopen. 

Onze tocht gaat nu in rechte lijn het gebergte in, door de kloof Desfiladero 

del Hermidad die ons uiteindelijk bij Llavanes de la Reina brengt. Halverwege 

stoppen we bij een tiende-eeuwse kerk, die erg dicht is, maar voorzien van 

een koffiestalletje. De verkoper legt ons geduldig uit waar de schaduw is, en 

geeft ons de perfecte bak. 

Les voor alle toeristen: een echte Spanjaard loopt en zit altijd in de schaduw. Nu zouden we hier pagina’s lang 

kunnen schrijven over hoe mooi het is, hoe slecht Spanjaarden omgaan met het concept “eigen weghelft” en 

over landgenoten in campers die niet harder durven rijden dan 35 km/uur. We doen het niet. Als je van bergen 

en mooi weer houdt, zet dit gebied dan op je lijst. En anders: één bladzijde van dit verslag overslaan. 

Onderweg besluiten we ons ook weer te werpen op “de zuivere wetenschap”. Een volstrekt, maar dan ook 

volledig subjectief beoordelingssysteem voor de plaatsen waar we logeren. Hotel San Glorio, ons huidige doel 

zal zeer hoog scoren, en niet alleen omdat het zo goedkoop is. 

8 & 9 SEPTEMBER: LÉON 

Na een goede maaltijd en een rondje in het dorp Llavanes de la Reina vallen we in slaap in hotel San Glorio. Het 

dorp stelt weinig voor. Er loopt een bergstroompje, met langs de oevers meer volkstuintjes dan het dorp 

inwoners heeft en men is er intens proper. Een vrouw staat zelfs de doorgaande weg goed schoon te spuiten.  

Het hotel ligt midden tussen de bergen, aan de voet van het natuurpark van de Picos de Europa. Onze volgende 

bestemming, Léon, ligt zo’n 166 km verderop en dus is er ruim tijd voor een bergwandeling. Gekleed als 

nepperts, met aluminium wandelstokken in plaats van knoestig hout pakken we een route bij het hotel. Nelleke 

wil een route over vaste paden. Ik ook, maar als altijd is mijn beleving van “pad” anders dan die van haar. 

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat haar gelijk, als we door beekje en veen struinen, groter is dan het mijne, maar 

mooi is het. Op het pad vinden we hagedissen en een adder, er buiten een pad (nu wordt het verwarrend, 

sorry) en een dood edelhert en sporen van wilde zwijnen. Overal zijn, ondanks de tijd van het jaar, nog mooie 

bloemen te zien. Onderweg worden we continue muzikaal begeleid door de bellen van de kudden koeien die in 

het gebied vrij rondlopen. 
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Na een uur of drie komen we terug bij San Glorio en maken nog een praatje met een Spanjaard die op zoek is 

naar zijn vrouw, die aan het wandelen is in de bergen. In het Frans kunnen we elkaar goed volgen. Zij komt uit 

het gebied. Via haar kent hij alle wandelroutes, al is het volgens ons alleen van horen zeggen. 

Terwijl hij tevreden naar de bergen kijkt, met een blik die verraadt dat zijn vrouw geen haast hoeft te maken, 

vertrekken wij naar Léon. Daarbij verlaten we de bergen en rijden in het prachtige weer richting de stad. Het 
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meest opmerkelijke onderweg is een prachtig stuwmeer. Het is duidelijk zichtbaar dat het hier al lang droog is. 

Het peil is vele meters gezakt . En dan te bedenken dat uit Nederland berichten komen over de vroege 

najaarsstormen. 

Nelleke heeft een droam gehuurd, zodat we via internet vooruit een hotel kunnen boeken. Maximale vrijheid 

en toch een duidelijk adres waar je heen moet. Dit keer hebben we via booking.com Recidencia San Augustin 

aangeklikt. Niet zo goedkoop als San Glorio, maar mooi bij het oude centrum en zeker niet duur. 

We blijken gekozen te hebben voor een vrije kamer in een studentenhuis. Nu zou je zeggen, studenten, daar is 

mee te praten. Helaas, de nada: geen Engels, en mijn Spaans gaat niet veel verder dan “dos Cervezas a la Playa 

Porfavor!” En laten we wel wezen, geen tekst waar je veel aan hebt als je niet van bier houdt en in het 

binnenland zit. 

We raken de auto kwijt bij de plaatselijke supermarkt en we hebben een bed. Het beloofde internet is helaas 

niet aanwezig omdat de beheerder nieuwe routers wil gaan kopen, en dat de vloertegels los liggen… 

We vertrekken maar snel richting binnenstad voor een eerste verkenning. Daarover morgen meer. 

Naast ons hotel zit Café/Bar Breda. Aanvankelijk aangetrokken door de naam worden we hier onmiddellijk 

stamgast. Voor €1 schenken ze een uitstekende koffie, en dan zijn we snel gelijmd. Bovendien biedt onze 

studentenkamer alleen schone handdoeken, en een mens moet dus ergens aan zijn eten en drinken komen.  

Léon is vooral bekend van de Kings of Léon. En dan heb ik het niet over de Amerikaanse band met 

alcoholproblemen, maar over de 

heersers van het koninkrijk Léon dat 

rond de 10e tot 14e eeuw op zijn 

hoogtepunt was. Ze zijn begraven in de 

magnifieke laat Romaanse kerk. Hun 

voornaamste historische feiten zijn het 

organiseren van het verzet tegen de 

Moren die succesvol Spanje werden 

uitgemept en het stichten van de 

Spaanse staat waar Léon uiteindelijk in 

opging.  

Als zoveel gebouwen in Léon wordt de 

kerk ernstig gerestaureerd, maar het 

bezoek is een aanrader. De 

kloostergang met de tientallen graven, 

de beschilderingen en bibliotheek zijn indrukwekkend. 

Andere opmerkelijke zaken in de oude binnenstad zijn de stadsmuur, waar nog grote stukken van staan, de 

renaissance kathedraal een gebouw ontworpen door Gaudi, helaas nog uit zijn beginperiode. 

De kathedraal is de mooiste renaissancekathedraal van Spanje stelt de gids. Kijk, dat is duidelijkheid. Het 

gebouw doet dan ook niet onder voor de Notre Dame in Parijs, al was het alleen maar door de aanwezigheid 

van 1800 m2 glas-in-lood ramen. Ook hier is restaureren troef: nog even en we hebben de grootste Europese 

fotoverzameling “beroemde bouwwerken in de steigers en achter steigerdoek” 
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Maar de grootste lol is toch het rondlopen door de straatjes langs de gebouwen met overal bloembakken aan 

de balkons, allerlei uitbouwen en een 

mentaliteit waar de Spanjaarden zo 

sterk in zijn: mañana. Tot nu toe krijgen 

ze allemaal het predicaat zeer 

vriendelijk. Men doet zijn uiterste best 

de buitenlanders duidelijk te maken wat 

er aan de hand is, en er wordt goed 

voedsel verkocht tegen schappelijke 

prijzen. Ondertussen speelt op de 

achtergrond meestal wel ergens een 

accordeon, het muziekinstrument van 

de straatmuzikant bij uitstek in deze 

regionen. Soms is het heel aardig, maar 

met enige regelmaat moet ik ook 

denken aan de mop “Ken je het verschil 

tussen een ui en een accordeon?” “Nee” “Niemand huilt als je een accordeon schilt”  

Voedsel is trouwens niet het enige wat we scoren. Nelleke vindt op de Calle Cervantes nr 11 een breiwinkel,en 

elders een rugzak. Ik vindt een CD zaak met Folk. Dit alles brengt ons op de vraag hoe de stad verder met 

toeristen omgaat. Dit met name naar aanleiding van een artikel in de Pers, die een aantal “toerist traps” 

beschrijft. Plaatsen met iets wat mogelijk de moeite is, zoals de toren van Pisa, maar verder één grote 

uitbuiterij met de meest onmogelijke toeristentroep. 

Persoonlijk denk ik dat Léon, met één uitzondering, hier een positief beeld achterlaat. Die ene uitzondering is 

het lot van de eenzame pelgrims. Waar onderweg, rijdend door het Spaanse land, al regelmatig verkeerborden 

staan met de pelgrimsroute, is het hier helemaal prijs. In vele straten vind je Jacobsschelpen in de straatstenen, 

op monumenten, gebouwen en, uiteraard kerken. Ook zijn er voetafdrukken van “de ware pelgrim” in de 

stenen aangebracht. Onze inschatting is dat dit wegbewijzeringsysteem de wraak van Léon is op de VVV van 

Santigo: er is bewust een pelgrimsdoolhof in de stad aangelegd. Zeker de niet Spaanstalige, geografisch zwak 

onderlegde pelgrim moet hier maanden kunnen zwerven zonder de uitgang te vinden. En iedere keer als de 

totale wanhoop daar is, is er wel een kerk om te biechten, om vervolgens met 10 weesgegroetjes weer terug in 

“the Maze” te worden gestuurd. 

Ondanks de internetproblemen slaagt Nelleke er in een hotel te boeken voor onze volgende etappe naar 

Santiago. Succesvolle pelgrims, here we come. En ik draag geen schelp om mijn nek.  

10 &11 SEPTEMBER: SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Oké, voor alle duidelijkheid. We hebben Santiago de Compostela bereikt. Zij die er op religieuze gronden heen 

gaan zijn blij en voelen zich verbroederd. We vinden dat oprecht mooi. Maar het doet niets af aan onze, net zo 

vrolijke beleving. 

Voordat we hier zijn aangekomen hebben we de nodige kilometers gemaakt. Dus om met het begin te 

beginnen. 

Zonder enige weemoed klikken we het spaarlampje, dat aan een draad de plafondverlichting hangt te wezen, 

uit en lopen richting auto. De barman van Café Breda zwaait ons uit. Als we nog even teruglopen om een 

bakkie te doen is hij zo geroerd dat we zelfs gratis cake van hem krijgen. Daarna is het gas geven richting 

Ponferrada. 



 
11 

 

Ik heb al iets gezegd over de omgangsvormen met pelgrims. Dat was het ideaalplaatje. Sinds eind 800 sjokken 

pelgrims richting Santiago de C. Sommigen alleen uit vrome devotie, andere omdat ze zich een sabbatical 

konden permitteren en dachten: dit is de perfecte smoes voor een stevige vakantie. In de laatste categorie 

zaten bemiddelde lieden. Als je dan struikrover bent zonder het benul dat in de 20e eeuw je vak wordt 

gelegaliseerd en je tolwachter op snelwegen kunt worden, dan zijn pelgrims een aanlokkelijke prooi. Als je kind 

dan ook nog schelpen spaart, dan is de keus snel gemaakt: tent opslaan bij een rivierovergang en pelgrims 

uitkloppen. 

Nu is dat weer slecht voor de rest van de locale economie, en zo gebeurde het, dat rond de twaalfde eeuw een 

groep tempeliers op zo’n plek een kampement opsloeg om in hun vrije tijd wat de matten met het geboefte uit 

de streek. Toen zij op termijn naar Jeruzalem trokken om daar te praten over de oecumenische gedachte, was 

de doorwaadbare plek bij de rivier inmiddels een heuse IJzeren Brug met, jawel, de naam Pon-ferrada. De 

inkomsten uit het toerisme bleven toestromen en dus werd het kampement omgezet in een kasteel. In de 

honderden jaren die volgden verviel het kasteel, werd herbouwd en uitgebreid en verviel weer. 

Inmiddels zitten ze weer in de bouw- en restauratiefase. En dat werkt. Volgens onze reisgids is het nu al een 

van de mooiste kastelen van Noord Spanje (let op, de truc wordt gerecycled). En gelet op het aantal pelgrims 

en nepperts ter plekke met succes. Wij vermoeden dat er op termijn een soort kasteel ontstaat als in Vianden, 

maar ook voor die tijd is het een goede stopplaats. We breiden de wandeling nog wat uit met een rondje over 

de lokale markten en wat andere historische gebouwen, waarna het tijd wordt voor het laatste stuk.  

Het is wat bewolkt in Santiago de Compostela, en de temperatuur zit rond de 20 graden. Neemt niet weg dat 

we er snel zijn en we kennis maken met het reli-toerisme. Overal kan je voor 1€ het voorschrift voor het 

worden van een goed pelgrim kopen. In het Spaans, dus niet te volgen. Daar we toch al niet erkend wilden 

worden beperken we ons tot geamuseerd rondkijken. 

Kijk, dit is niet de eerste plaats met een apostelgraf die we bezoeken. Maar het is geen doel op zich. Neem de 

graven van Petrus en Paulus in Rome. Om die van Petrus is de meest megalomane kerk ooit gebouwd (daar 

hebben we geen gids voor nodig).  
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Het ding is niet alleen groot en indrukwekkend, ook de kunstschatten zijn ontelbaar. Menig museum heeft 

maar een fractie van de collectie van deze kerk. En dan hebben we het nog niet eens over het aanpalende 

museum. Ook in de kerk van Paulus is het streekmuseum van Tiel zo’n 10 keer weg te zetten, maar het is al 

rustiger. Het graf van Matthias in Trier valt weg in de schaduw van de Romeinse oudheden van die stad. De 

VVV van Pamukkale (Turkije) raden we dan ook aan een goed adviesbureau in de arm te nemen voor ze het, in 

juli ontdekte, graf van Fillipus gaan exploreren.  

Alleen het Vaticaan komt dus in de buurt van wat we hier zien. Straten vol met winkels waar je in iedere 

prijsklasse je souvenir kan kopen, variërend van een plastic staf met idem kalebas en schelp voor €4,50 tot 

verzilverde schelpen met een mini kathedraal tussen de delen. Of mooi bewerkte stokken, om nog maar te 

zwijgen over een St.Jacobus, al dan niet in humoristische vorm. 

Het aantal pelgrims maakt duidelijk dat de 

toeristentrap van Léon alles behalve perfect is. 

Velen halen hier de eindstreep compleet met 

hun religieus paspoort. Sommigen worden op 

de Santiagose “Via Gladiola” zelfs ingehaald 

door juichende familieleden. Dat religieus 

paspoort is een soort Elfstedentocht 

stempelkaart. Onderweg stempels verzamelen 

op tussenstops, waarna het hier, in het 

hoofdkantoor der pelgrimage naast de 

kathedraal, wordt ingewisseld tegen een 

diploma.  

Al snel blijkt dat we onze indeling in pelgrims 

en nepperts moeten uitbreiden. Onze groep is duidelijk. Wij nepperts willen geen diploma, geen kalebas, geen 

T shirt en alleen een Jacobschelp als we moeten tanken of het beest er nog goedbereid in zit. De echte pelgrims 

zijn ook wel duidelijk. Pijnlijke voeten, gebruind en een berenconditie. Lastiger wordt het als het gaat om 

fietsers, of ouden van dagen die het pokkeneind gewoon niet meer kunnen lopen en die met busladingen 

tegelijk worden aangevoerd.  

De drie huppeltrutten die door pa in een Mercedes Sport dwars door het voetgangersgebied tussen de deur 

van de kathedraal en de strompelende bejaarden uit de auto worden gezet zijn voor ons de definitie van groep 

drie, de fake pelgrims. 

Voor iedereen die hier ook eens heen wil hebben we trouwens een loop-hole ontdekt. Geen pelgrimage, maar 

een bedevaart. Gewoon de boot naar A Coruna en dan drie dagen sjouwen. Misschien heb je een Moszkowicz 

nodig voor het maximale resultaat, maar volgens ons wordt je gediplomeerd. 

 Tijd om eens te beginnen over de Kathedraal. Volgens de gids gelegen op het mooiste plein van Europa. Daar 

willen we met de redactie wel eens een stevige boom over opzetten. Het plein 

is groot, maar dat geldt ook voor het Rode Plein, Place de la Concorde en 

Trafalgar Square dus da’s geen reden. Naast de kathedraal staan er een hotel 

(voormalig klooster), het stadhuis en nog een verdwaalde kerk. Overal mooi 

beeldhouwwerk. Maar die kathedraal, god, wat is dat ding lelijk. Het is een 

oud Romaans/Gotisch gebouw, dat een paar keer een facelift heeft gehad. Als 

laatste is er een barokgevel tegen aangesmeerd. Bovenin staat het beeld van 

de heilige Jacobus, met daaronder nog twee identieke kleinere uitvoeringen 

wat het geheel een soort “Diana Ross & The Supremes” uiterlijk geeft. 
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De binnenkomst valt wat tegen. Beroemd is het beeld van de 

heilige van de kopstoot. Waarschijnlijk iets te letterlijk 

genomen, want die is weg. Ook de vriendelijke beelden van de 

12 apostelen staan even niet op hun plek, waarschijnlijk ook een 

hapje eten in afwachting van de uitkomst van de volgende 

restauratie. Lange rijen vormen zich in de kerk om naar de 

relikwieënkamer te gaan, of naar het beeld van Jacobus achter 

het altaar, dat gekust dient te worden. Ze zeggen dat dit niet 

onhygiënisch is, omdat het om een zilveren mantel gaat. Als 

ongediplomeerd neppert hebben we de neiging überhaupt niet, 

en de lengte van de rij doet ons besluiten ook het ferm 

schudden van de hand te laten voor wat het is. Er is nog genoeg 

te zien aan kunst zonder deze fratsen. Fotograferen mag niet, 

maar katholieken weten dat dit wordt vergeven als je maar 

biecht, dus iedereen fotografeert zich lam. Hard praten mag ook 

niet. Hiervoor zijn Ssst-monniken aangesteld. Om geen 

verwarring op te laten treden met een al-dan-niet toevallig 

passerende clericus hebben ze een aangepaste pij. 

Waarschijnlijk worden ze vanuit Zweden gesponsord. Als dat 

niet het geval is moet iemand ze toch eens uitleggen dat ze er 

bijlopen als een Ikea bouwpakket. 

Het weer in de stad is niet geweldig, er komt steeds meer bewolking en de volgende dag regent het vrijwel 

continue. We laten ons niet weerhouden en lopen alle routes die door de VVV zijn uitgezet. Langs de 

universiteit, de kerken en de kloosters. Koffie blijft goedkoop hier, dus je kan altijd nog schuilen als het te gek 

wordt. Ook mensen kijken is hier prachtig. Los van de aankomende pelgrims worden er ook héél veel groepen 

rondgeleid door stad en kerk. Als de groep met bordje 41 langs komt realiseren we ons eens te meer de waarde 

van het samen op vakantie gaan.  

’s Avonds eten we Thais/Kebab in een Thais/Kebab restaurant. Prima kok en gastheer. Hij blijkt zich te 

vergissen in de rekening. Op drie keer niets vergeet hij ook nog de koffie. Eerlijkheid duurt het langst, dus we 

melden het. Geroerd telt hij de koffie er drie keer bij op. “Denk je nu echt dat het goed is?” vraag ik vriendelijk. 

Hij verschiet van kleur en begint opnieuw op de kassa te rammen. Die loopt spontaan vast, naar blijkt omdat de 

papierstrook op is. De waard heeft het nu absoluut niet meer. We geven een fooi en verlaten onder buiging en 

met visitekaartje de zaak. Hij mag blijven. Dat geldt niet voor S de C. Te nat, te lelijk en te koud. Hier hadden we 

niet op ingetekend. Ook wordt er de hele dag vuurwerk afgestoken. De 10 jarige herdenking van de aanslag op 

de Twin Towers lijkt ons hier niet realistisch, maar een betere reden voor de knallen kunnen we ook niet 

ontdekken. In ieder geval is het erg sneu vuurwerk. In de regen en de mist bij klaarlichte dag komt het niet 

verder dan een verzameling natte voetzoekers. Het is mooi zo, morgen Portugal.  

12 & 13 SEPTEMBER: COÏMBRA 

Al vroeg rijden we door de regen de stad uit, vele foto’s en cd’s rijker. Voor we instappen zien we een man met 

een verse wandelstok, regenjas en iPod met turbokoptelefoon van de parkeerplaats afwandelen richting 

kathedraal. Weer zo’n pseudo pelgrim! 

We nemen een bergrug en komen ter hoogte van de Atlantische kust. Vanaf nu neemt de bewolking af en de 

temperatuur toe. Tegen de tijd dat we de Portugese grens oversteken is het > 28 graden. De Spaans – 

Portugese grens wordt gevormd door een rivier, met een gigantische fortificatie aan de Portugese kant. Helaas, 

we kunnen niet alles uitgebreid bezoeken, maar het is een prachtig beeld. 
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De volgende stopplaats is Coïmbra. Volgens de gids en verhalen uit de vriendenkring van Nelleke een prachtige 

plaats. Geschiedenis kan Coïmbra niet ontzegd worden. Het was een paar eeuwen de hoofdstad van het land 

en heeft een oude en nieuwe kathedraal en een universiteit, ook met oude en nieuwe gebouwen.  

De oude stad lag op een heuvel aan de rivier. Met een paar 

stevige muren om “de vijand” buiten te houden. Er zijn nog wat 

stukken over en die zien er indrukwekkend uit, bijna net zo 

imposant als de stadsmuur van Léon. Verder is Portugal bijna 

failliet, zoals iedereen weet. Daar is veel van te merken. Hoewel 

er hard wordt gewerkt om het oude stadscentrum in goede 

staat te houden is er overal achterstallig onderhoud. De 

trottoirs zijn vaak in slechte staat, en er is enorme leegstand, 

waarbij ramen en deuren veelal zijn dichtgemetseld. 

Wat bij dit alles ook niet helpt is dat iedereen een of meer airco’s heeft. Op zich niets mis (of niet zo veel mis) 

met een airco, maar als je ieder voor zich zo’n ding tegen de gevel schroeft dan is de efficiëntie ver te zoeken 

en er gaat nog meer mis. Het koelen van de lucht leidt tot condens. De afvoer van condensatievocht is 

vervolgens slecht geregeld, dus dat druppelt naar buiten en spoelt 

langzaam de kleine straatstenen los. 

 Het eerste doel is de biologische tuin, volgens de gids een van de 

hoogtepunten. Nu zijn we op dat punt niet zo’n beetje verwend. De tuinen 

van Utrecht, Kew, Edinburg, Parijs, Praag, Uppsala, Oxford en Cambridge, 

het zijn er zo maar een paar uit de grote reeks die we hebben bezocht. 

Coïmbra valt daarbij in het niet, wat de toeristenindustrie er ook van 

probeert te maken. Het is een heel oude tuin, dus de bomen die er staan 

zijn enorm en het heeft een prachtig bamboebos. Ook ligt het prachtig 

tussen de stadsmuur en het Romeinse aquaduct dat langs de stad loopt. 

Maar verder: vervallen trapjes, alle kassen dicht en de systeemtuin is leeg. 

Als park om een wandeling te maken is het mooi, maar verder mag het 

geen naam hebben. 

Portugal kan met Spanje een wedstrijd houden over de vraag wie het 

meest katholieke land is. Spanje scoort door S de C natuurlijk een punt, maar met Fátima trekt Portugal de 

stand weer gelijk. Madrid komt vervolgens sterk terug met een beeld van zijne zaligheid JPII, hier in Coïmbra is 

ook dat weer recht getrokken. Op de hoek van de tuin, bij het aquaduct staat een beeld van de vorige paus op 

een leeftijd dat hij nog achteruit tegen bergen op skiede. 

De rest van de binnenstad hebben we tamelijk snel gezien. Mooie oude straatjes, maar ook hier: veel vervallen. 

De universiteit is te verdelen in lelijke moderne gebouwen die op zijn minst schoongemaakt zouden moeten 

worden en een in principe mooi oud deel, maar dat wordt gerestaureerd. Alleen het beeld van Joáo III is 

indrukwekkend, al was het alleen maar omdat hij er uitziet als de eeneiige tweelingbroer van Hendrik VIII van 

Engeland. 

De Portugezen die we ontmoeten zijn vrijwel zonder uitzondering vriendelijk en behulpzaam. Alleen, stop ze 

niet in een auto. Scheuren die lui, het zouden zo Belgen kunnen zijn. Op de grote weg is daar nog wel mee te 

dealen, al kunnen ze volstaan met 1 bord “korte invoegstrook” bij de grens. In de steden is het echt drama. Een 

voetgangersgebied is hier bijvoorbeeld een gebied waar je niet zo erg hard mag rijden. Een straat die te smal is 

voor verkeer is geen barrière, maar een uitdaging. Zo pakken de hellingen van de straatjes in het oude 

heuvelachtige deel van de stad al gauw een procent of 10. En ze zijn niet recht. We zien een mini de straat 

achter de oude kathedraal nemen. Een vader van een groot gezin denkt: waar een mini door kan, kan mijn 10 
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persoonsbusje ook door. Het duurt enige tijd, en veel gekrijs van zijn familieleden voordat hij accepteert dat 

het zomerweer niet is omgeslagen in een plotselinge mist. Ook de vreemde lucht valt voor hem op dat moment 

op zijn plek. De combinatie van aantal inzittenden, helling en bocht maken dat zijn wielen alleen nog maar 

slippen. De banden staan daarbij spontaan hun profiel af aan de eeuwenoude keitjes onder productie van 

enorme rubberwolken.  

Ellende verbroedert, dus met een aantal medetoeristen kijken we minutenlang naar de strijd om de auto uit 

zijn benarde positie te krijgen. Uiteindelijk wordt het busje geparkeerd. Het gezin verdwijnt in de Oude 

Kathedraal voor geestelijke steun. Vele toeristen volgen, wij zitten nog met de reli-overdosis uit S de C en 

verlaten het schouwspel. 

Parkeren gaat de Portugezen trouwens goed af. Zeker omdat kleine auto’s erg populair zijn. Wegrijden van een 

parkeerplaats is een grotere kunst. Om de een of andere reden wil het niet doordringen dat je ook met een 

kleine auto andere auto’s klem kan zetten. 

Wij lopen via een bocht aan de andere kant van de rivier terug naar het hotel. Eten doen we in de snackbar aan 

de overkant. Niet alleen omdat die voordelig is, maar ook omdat daar kwaliteitskoffie wordt geschonken. 

Vooralsnog ontbreekt het op het Iberische schiereiland aan Starbucks, en hoewel er goede koffie te krijgen is, is 

het een speurtocht die te vinden. En een snackbar waar je inktvissalade kan krijgen vindt je thuis toch ook niet 

op iedere straathoek. 

 De volgende dag doen we opnieuw een 

rondje door de stad. Weer aardig, nu ook met 

de nieuwe kathedraal. Alhoewel, het gebouw 

is er eind 16e eeuw neergezet, dus het nieuw 

is wat overdreven. We bekijken alleen de 

buitenkant. De enige kerk die we binnengaan 

staat naast het gemeentehuis. Die is echt heel 

aardig. Kenmerkend voor Portugal is het grote 

aantal geglazuurde tegeltjes en panelen. In 

deze kerk zijn hele wanden vol met “Delfts” 

blauw. In principe bezoeken we kerken alleen 

buiten werktijden. Hier zit een grote groep te 

bidden, maar wij zijn slechts twee van de vele 

toeristen. Bovendien wordt er gerestaureerd. 

Na alles wat we al hebben gezien is dit eerder een bevestiging dan iets om je over te verbazen. Alleen, hier zijn 

ze met veel apparatuur de granieten vloer aan het doen. Mocht Philip Glass ooit nog een Concert voor Kango, 

Spade en Kerkkoor schrijven, dan weten wij waar de inspiratie vandaan komt.  

Even na de middag hebben we de stad wel gezien. 

Geen zin in een klooster en ook niet in het 

Madurodam van Portugal, dat ook hier is gevestigd. 

Ook de groep goochelaars op de markt kan ons maar 

weinig boeien. 

Gelukkig is er hier nog veel meer te zien. Een paar 

kilometer verderop ligt Montemor-o-Velho. Ook dit is 

op een heuvel gebouwd, maar klein gebleven. De 

heuvel wordt gedomineerd door een enorme ruïne. 

De resten en de tuinen er in en omheen worden goed 

onderhouden. Zeker op dit moment een uitdaging, 
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want er is net een festival achter de rug. Het personeel is duidelijk nog bezig de kater uit te siëstaen, terwijl de 

opruimploeg podia en puin verwijdert. Het gevolg is een gratis bezoek. Maar wij zijn niet principieel in die 

dingen. Zonder betalen amuseren we ons gewoon ook. Centraal staat een romaanse kerk uit de 10e eeuw, die 

rond 1500 gerenoveerd is. Hebben ze goed gedaan, het ding staat er nog prima bij.  

Aansluitend proberen we nog wat te shoppen, maar los van de fun om in Portugese winkels rond te kijken valt 

dat wat tegen. Dus na een bezoek aan de 

snackbar aan de overkant zit Coïmbra er ook 

weer op. De maaltijd daar moet toch even 

worden vermeld. Ik ga voor de Fransicanha 

Sandwich, specialty of the house. 

De sandwich bestaat uit drie dunne plakjes 

wit brood. Als basis is gekozen voor de tosti: 

ham er tussen, gesmolten kaas er overheen. 

Alleen, wat doe je dan tussen boterham 1 

en 2? Hier is gekozen voor een kleine 

biefstuk. Om het geheel feestelijk af te 

maken is er een gebakken ei overheen 

gelegd. Dit alles wordt geserveerd op een 

bedje van patat in hete tomatensaus. 

Terwijl ik het ding slacht kom ik ook nog een 

warme worst en wat tomaat tegen. Fransicanha Sandwich in Coïmbra, u bent gewaarschuwd. Maar, de koffie is 

goed. 

14 - 16 SEPTEMBER: LISBOA  

We verlaten de voormalige hoofdstad en kiezen de richting van de huidige. De stad verlaten gaat niet helemaal 

pijnloos. Je moet dan de rivier over en aan beide zijden zijn drie onoverzichtelijke rotondes gemaakt. Als het 

uiteindelijk gelukt is kunnen we bijna direct weer in de remmen. Als tussenstop is”Oud” Conimbriga gepland, 

zo’n 15 km van het hotel van de afgelopen twee nachten. Oud Conimbriga bestaat, al is het niet zo groot als 

nieuw Conimbriga3. Eigenlijk is het niet 

meer dan een kerk, een begraafplaats en 

anderhalve straat. Die wordt dan weer 

doorsneden door een hoofdweg met 

vangrails en rotondes, kortom het is tobben 

voor de Oud Conimbrigani. Waarom dan 

toch op zoek, lijkt de terechte vraag. Wel, 

allereerst is de omgeving mooi, met 

heuvels en olijfboomgaarden en er is 

geschiedenis. Aan de korte kant van de 

straat, aan de andere kant van de 

hoofdweg, ligt een Romeinse opgraving. En 

dan niet zo een van anderhalve speerpunt , 

een kapotte kruik en twee mozaïektegels, 

maar een compleet dorp. Het hoogtepunt van de nederzetting lag rond de eerste eeuw, en is deels naast en 

over een prehistorisch ijzertijd dorp gebouwd. Forum, winkelstraat, zwembad en badhuis zijn nog goed 

 
3 Volgens Nelleke snap ik de omvang en ligging van de verschillende Conimbriga’s niet. Dat is dus zo. Neemt niet weg dat ik 
er van overtuigd ben dat de archeologie stopt als die twee mennekes (zie later) doorkrijgen dat er iets achter de hoofdweg 
en de kerk is. 
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herkenbaar en deels opnieuw opgetrokken om een beter beeld te geven. Ook het openluchttheater ziet er uit 

alsof het nog wordt gebruikt, waarschijnlijk eens per jaar door groep acht van de basisschool uit nieuw 

Conimbriga, maar toch. Dat is dan ook het enige wat nog gebruikt wordt, de rest van de nederzetting is na de 

middeleeuwen leeg komen te staan. De verschillende onderdelen van het terrein zijn goed voorzien van 

informatieborden en er is een museum bij de ingang waarvan het plein volstaat met sinaasappelbomen. Uit de 

tekst blijkt dat men al heel lang bezig is met het onderzoeken van het terrein en de indruk wekt dit ook nog wel 

even vol te houden. 

Dit laatste kunnen we bevestigen. Op het terrein is één man bezig met het mechanisch wegblazen van grond 

om te onderzoeken wat er nog meer is. Het gebeurt archeologisch zeer verantwoord. Niets spade en bijl en 

effe spitten of er nog wat ligt, nee, alleen 

werken met perslucht. De man werkt niet 

alleen op dit complex van een paar 

honderd vierkante meter. Naast hem staat 

een tweede man met drie waarneembare 

taken. Allereerst is hij getuige. Als er iets 

wordt gevonden is er altijd een tweede 

man die de magische woorden “dat klopt, 

ik was er bij” kan spreken. Verder ziet hij 

toe op eerste man, waardoor er een 

sluitend ARBO systeem is en tenslotte 

heeft hij een schop en een kruiwagen, 

zodat hij eens per dag iets van de weg 

geblazen aarde van man één kan 

verzamelen.  

Als gezegd, dit kan zeker lang duren, zeker als iemand hen vertelt dat er aan de andere kant van de snelweg 

een wereld ligt. Druk is het hier niet, maar er lopen voldoende bezoekers om de tent draaiend te houden en 

misschien zelfs wel eens per jaar een stagiaire uit te nodigen. Verder vliegen er prachtige vlinders en hollen er 

veel hagedissen. Het museum is niet groot, maar goed ingericht. Voor Nelleke is er een vitrine met allerlei 

handwerkgereedschap, waaronder een spintol en delen van een weefgetouw. Kortom, een plek om een paar 

uur voor uit te trekken. En bovenal: de koffie is er goed. De borden rond Conimbriga wijzen op een tweede 

ruïne in de omgeving. We kunnen het samenvatten met de mededeling dat we het hebben gevonden. De 

plaatsnaam is op geen kaart terug te vinden en ook TomTom kent het niet. Misschien nog eens zoeken op 

Google Earth. 

In Portugal mag je 120 rijden op de 

snelwegen. Waar Spanjaarden zich redelijk 

aan de voorgeschreven snelheden houden, 

is het voor Portugezen een wat meer 

abstract begrip. Ook de strepen op de weg 

worden vooral als “concept” gezien. 

Hierdoor kunnen bijzonder gevaarlijke 

situaties ontstaan. Ik wordt bijna 

gesandwiched door twee auto’s die samen 

bijna 240 rijden. Da’s twee keer 120, dus er 

lijkt niet aan de hand en ok, ik zat rond de 

135. Maar als de een dan 50 rijdt en de 

ander pakweg 190, dan wordt de situatie 

minder overzichtelijk. Ondanks deze en 
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enkele ander sportieve ingrepen staan we de binnen de kortste keren bij ons hotel in Lisboa. Een eerste schrik 

is het parkeertarief. €100 per 24 uur. Dat had booking.com ons niet verteld. De werkelijkheid blijkt mee te 

vallen. Dit is een openbare garage, moet van de gemeente. Het is aan de eigenaar om te bedenken hoe hij 

iedereen er uit houdt die hij niet wil hebben. Een prijs van € 100 per dag werkt dan heel behoorlijk. En als wij 

direct €90 per dag korting krijgen is er goed over te praten. 

Het centrum is een kwartiertje 

lopen, een leuke manier om iets van 

de stad te zien. Allereerst vallen de 

geglazuurde tegelpuien van veel 

gebouwen op. Soms alleen als 

afwerklaag met een abstract 

patroon, soms met hele 

afbeeldingen er op. Ook een deel 

van de bestrating is mooi bewerkt 

met patronen. Daarnaast hebben 

veel deuren nog een deurklopper in 

plaats van een bel. 

De Portugezen zijn minder strikt 

dan de Spanjaarden. Openings- en 

sluitingstijden zijn vaag, maar het 

leven komt niet tot stilstand tussen 

twee en vijf. Ook eten ze iets vroeger, en nemen het buitenlanders niet kwalijk als die nog vroeger eten. En er 

is een tijdverschil van een uur, zodat alles toch een beetje op “thuis” lijkt. 

De eerste middag besteden we aan shopping. Mijn cd jacht mislukt. Als ik in de Amalia Rodrigues winkel om 

traditionele Portugese muziek vraag wordt ik door twee Portugese vrouwen de zaak uitgekeken. Men doet hier 

aan Fado! Nu zou ik daar begrip voor hebben, als ik niet ook in een vak Thriller en Bat Out of Hell zag staan. 

Ook elders is het een en al fado. Niets mis mee, maar daar hebben we voldoende van. Zelfs FNAC, het grote 

warenhuis, kan ons ier niet verder helpen. Althans, niet op dit 

gebied. Ze hebben een Starbucks, dus onze dag is goed. Min of 

meer er naast staat de Elevador de Santa Justa, een stalen lift, 

ontworpen door een leerling van Eiffel. Laten we het zo zeggen, 

de Portugezen zijn er erg trots op.  

Daarna wordt het tijd voor Nelleke haar woljacht. In de Rua do 

Loreto 61 zit “de” zaak waar je volgens de West-Europese 

breiwereld moet zijn. Groot is het verdriet als op dit nummer 

alleen een oculista is gevestigd. Geen idee wat het is, maar het 

zou me niet verbazen als het in veel EU staten verboden zou zijn. 

Door mijn eerdere ervaring met de duistere wereld van het 

breien4 geef ik het minder snel op. Bij de oculista staat namelijk 

ook een bord dat er een Jazzmuziekzaak zit. Dus wie weet. En 

jawel, op de etage is een vinylhandel en een trap naar een 

volgende verdieping. Daar is een etalage met wat textiel. Nelleke 

laat zich nu niet meer afremmen en belt aan. Een jonge man doet 

open en laat ons binnen. Ik leg uit dat ik alleen voor het transport 

 
4 Zie het verslag van Tallinn, 2010 
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ben. Hij geeft aan dat ze zelf jonge kinderen hebben, en dat er voor hen een speelhoek is ingericht, maar niet 

voor meekomende partners. Kijk, met hem kan ik praten. Nelleke frut met wol, allemaal van ferieure kwaliteit, 

en ik vraag om de spintollen die op hun site staan. “Ah, you’re really doing the logistics” zegt de man en duikt 

wat materiaal op.  

Terwijl Nelleke verder zoekt praat ik door met de eigenaar. Hij kent Nederland een beetje en heeft vrienden die 

in Delft hebben gestudeerd. Ik probeer of ik met hem verder kom met muziek. “Ken je de Gaiteros de Lisboa?” 

Jazeker, hij is bevriend met de bandleider zegt hij, terwijl hij met twee klikken de site van de groep opduikt. De 

kans om de muziek hier te scoren lijkt 

hem nul, dus dat wordt dan toch via de 

site kopen. 

Met veel moeite rekenen we af (wat 

wol en twee spinstokken), want de 

eigenaar vermoedt dat hij de rest van 

de middag alleen is, en is wel in voor 

een lange babbel. We praten over het 

hebben van historische panden en de 

maffia die zich stedelijke aannemers en 

architecten mag noemen. Ook vertelt 

hij dat een deel van de bevolking terug 

verlangt naar de tijd van de dictator. 

Toen was alles nog goed en werd er 

voor ze gezorgd. Hij is duidelijk na de 

revolutie van 1974 geboren, maar het is 

een interessante gedachte wat er 

gebeurd als in een van de zuidelijke EU staten weer een dictator opstaat. We hoeven het niet mee te maken. 

Gelukkig komt na een kwartiertje toch nog een nieuwe klant, zodat we onze vakantie kunnen voortzetten. Via 

een bochtje over het grote plein aan de Praça de Comércio lopen we terug richting ons hotel. Eten doen we bij 

een Indiaas restaurant, waarbij we ons 

afvragen waarom we hier toch steeds 

weer intuinen. Het is niet smerig, maar 

echt gelukkig wordt je er niet van. 

De volgende dag is het tijd voor vier 

dingen die je in ieder geval doet in 

Lissabon. Het fort, de kathedraal, het 

archeologisch museum en de Praça de 

Comércio. Het fort stamt uit de grijze 

oudheid, waarbij het afwisselend in 

Moorse, Spaanse en Portugese handen 

is geweest. Het ontdoen van de Moren, 

ze vermoorden dus, heeft wat eeuwen 

gekost en al met al heeft dat geleid tot 

“enige” slijtage aan het Castelo de 

S.Jorge. Een stevige aardbeving in 1755 

deed daarbij ook geen goed aan de 

gehavende resten. Dus is in de vorige eeuw door Salazar besloten de tent te herbouwen. Verleden jaar hebben 

we in Letland gezien wat het resultaat is als Russen een kasteel herstellen. Gewoon beton en rode baksteen op 

bestaande natuursteen. Het resultaat was daar om te janken. Ook hier zullen historici wel hun bedenkingen 
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plaatsen, maar wij vinden het prima. Goede uitleg, mooi groot en, ook niet onbelangrijk, prachtig zicht op de 

rest van de stad. Het kost ons uren, maar dat komt ook omdat we ons laten afleiden door perfecte restaurants 

die prima koffie serveren voor prijzen die je op dit soort plekken niet voor mogelijk houdt.  

Na het Castelo is het tijd voor de omringende straten. Een absolute must als je de Capitoolgids mag geloven.  

Tijd om eens in te gaan op reisgidsen. Nelleke is opgegroeid met de gidsen van Dominicus, ik met die van de 

ANWB. Dominicus is de mening van 1 man 

over landen. Dat kan heel overzichtelijk zijn 

als je weet hoe zo iemand tegen de dingen 

aankijkt, zoals in deze verslagen. De ANWB 

gidsen waren systematischer en hadden 

heel veel tekst. Betrouwbaar, maar heel 

saai. Sindsdien is er een nieuwe generatie 

opgestaan. Allereerst de Lonely Planet, die 

in feite de uitgebreide en Engelstalige 

opvolger van de ANWB gidsen is en de 

Capitoolgidsen. De laatste serie hanteert 

het principe dat een plaatje meer zegt dan 

duizend woorden en met goede schema’s, 

foto’s en kaarten zeggen ze meer dan de 

tekstgidsen van de Lonely Planet. Inmiddels 

hebben we dan ook een rijke verzameling. De laatste jaren beginnen de gidsen last te krijgen van 

aardappelmoeheid. Ze lijken aan hun eigen succes ten onder te gaan. De kaarten worden minder gedetailleerd, 

wat dodelijk is als je de weg zoekt, de indeling wordt rommeliger en de vertalingen zwakker. Nog even en ze 

worden door het toeristenvolk vervangen door iTravel, Google Journey of WikiWays. Eén tablet en alle 

reisboeken kunnen thuisblijven. 

Hier rond het Castelo vinden we ook weer een voorbeeld. De foto’s uit de wijk zijn prachtig. Als je de tekst en 

de foto’s heel goed bestudeert, blijken 

ze afkomstig te zijn van afgesloten 

binnenplaatsen. En van het doolhof 

van straatjes is een deel weggelaten 

uit de tekeningen. Toevallig had ik er 

al een paar keer gewandeld, maar 

anders waren we helemaal nergens 

gekomen. Wel leuk zijn de trammetjes 

die de toeristen af- en aanvoeren. De 

straten zijn zo kort en bochtig dat er 

alleen hele korte trammetjes kunnen 

rijden. En dat is dan ook weer een 

toeristische attractie.  

Het verkopen van een mooi boek lijkt 

het bij Capitool te winnen van wat het 

belangrijkste doel zou moeten zijn: 

het ondersteunen van Reiziger 2.0 die 

op eigen gelegenheid een beeld wil vormen van een land, met ondersteuning van de huidige 

informatietechnologie. 
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Verder blijken de oude straatjes te verloederen. Veel 

leegstand, graffiti, vernieling etc. Een enorme rat kijkt ons 

onderweg verwijtend aan. Zijn huis wordt nu net gerenoveerd, 

terwijl hij daar niet om had gevraagd. We dalen vrij snel af 

langs de kathedraal, waar een groep Nederlandse meiden 

voorstelt om de ringen in de muur te gebruiken om de 

kerktoren aan de buitenkant te beklimmen.  

Als altijd is JPII hier al geweest, zijn Engelse bijnaam Johnny 

Walker begint steeds meer betekenis te krijgen. Wat dat 

betreft, Nelleke blijft zich al jaren verbazen over de onderdelen 

van heiligen die overal te vinden zijn. JPII is inmiddels zalig, en 

bij heiligverklaring worden waarschijnlijk alle grenzen 

overschreden. Niet alleen overal mijters etc. maar ook de 

pausmobiels en mogelijk zelfs de kogel waarmee hij is 

neergeschoten is kunnen een zonnige toekomst als relikwie 

tegemoet zien. 

 We wandelen verder en komen door de garen-en-band straat. 

Deze Rua da Conceição is een zijstraat van de Rua Augusta. 

Verschaffers van knopen, garen, band en brei- en haakgerei zitten hier zo ongeveer huis aan huis. Maar Nelleke 

is, als gezegd, kritisch en alles wordt als inferieur afgeschreven. Dit echter niet zonder ze allemaal met veel 

plezier te hebben bekeken. Inmiddels hebben we de nodige kilometers gemaakt. Via wat pleinen en de 

ondergrondse gewelven van metrostation Baixa-Chiado komen we bij het archeologisch museum. Dit is 

gevestigd in de voormalige kathedraal. Tijdens de aardbeving van 1755 (8,7 op de schaal van Richter) is deze 

grotendeels ingestort, helaas tijdens een dienst. Daarna heeft er lang een discussie gewoed over het hoe nu 

verder. Deze discussie is beslecht tijdens de Romantiek, 

een periode waarin ruïnes in hoog aanzien stonden. Nu is 

romantisch en een tegel in je nek een slechte combinatie, 

dus er is goed geïnvesteerd in het verstevigen van de 

resten. De voorgeven en het achterschip staan nog, van 

het middendeel resteert alleen de bogenstructuur. Daar 

staan allerlei heilige beelden en wijwaterbakken 

opgesteld, terwijl in het achterste stuk het echte museum 

zit met bibliotheek, mummies, modellen en de betere 

heilige beelden en grafmonumenten. 

De slijtage slaat nu ook bij ons echt toe. Via een paar van 

de prachtige pleinen in het centrum gaan we naar de 

metro en terug naar het hotel voor de siësta.  

’s Avonds eten we als zo vaak op straat. In de Rua Agusta 

238-240 zit Ristaurante Concha d’Or met op het menu 

wild zwijn, garnalensoep & octopus kebab. We geven toe 

aan onze gewoonte altijd een keer het lokale voedsel te 

proberen en gaan er voor. Het restaurant heeft veel 

personeel, dat nadrukkelijk wordt geselecteerd in 

ongeïnteresseerdheid en lompheid. Ze proberen je te belazeren waar je bij staat, met ongevraagde schaaltjes 

brood voor woekerprijzen etc. De advertentie in de ruit belooft bij het eten traditionele Portugese muziek: de 

beroemde Fado, waarin de triestheid van het leven wordt bezongen. De artiest kent het menu en het 

personeel van dit restaurant, en kan het waarschijnlijk niet meer aan. Hij/zij blijft weg en wordt vervangen door 
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een typ dat achtereenvolgens wereldnummers van Otis 

Redding, Frank Sinatra, Sergio Mendez, Bob Marley en 

Louis Armstrong brengt. Vier van de vijf draaien zich om in 

hun graf, voor de gezondheid van Sergio Mendez wordt 

ernstig gevreesd.  

Nelleke bouwt ondertussen een theorie op over de 

naamgeving van de soep. Op de Duitse kaart heet het 

Krabbesuppe, op de Engelse Shrimp soup. Wat moet er nu 

inzitten en hoe vertaal je het in het Nederlands. De smaak 

is duidelijk die van Krab. Na veel lepelen vinden we beiden 

twee garnalen in de soep. Het mag dus net garnalensoep 

worden genoemd. Over de smaak van de inktvis zijn de 

meningen verdeeld. ☺ 

Het restaurant zit dicht op de triomfboog van de Praça de 

Comércio. En dus werpen we in het donker nog een blik 

op de vissen in de Taag, en op de enorme brug die volgens 

de Portugezen lijkt op de Golden Gate Bridge. Ook het 

grote Christusbeeld kijkt nog steeds uit over de riviermonding. Kortom, niets meer aan de hand, we noemen 

we het een dag. We zijn er in geslaagd alles te zien wat we wilden, dus het mag ook. 

De laatste dag in Lissabon gaan we naar Belém, een wijk wat verder van ons hotel in een gebied dat ik totaal 

niet ken. Voor € 4,60 kopen we een dagkaart met het openbaar vervoer, zodat we met metro en bus naar dit 

gebied kunnen. Direct maar de conclusie: hier sla je zo een paar dagen stuk. We beperken ons tot het klooster 

Mosteiro dos Jerónimos dat is neergezet door Manuel I en betaald uit de winst op peper. De term peperduur 

kan niet beter worden uitgelegd. Hoewel, de ingang en de aangrenzende kerk zijn onnavolgbaar in de Manuel-

stijl die volkomen over de top gaat in het aantal beelden, krullen en bogen.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_dos_Jer%C3%B3nimos
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Via een raampje kan je ook een blik op de rest van het klooster werpen. Spartaans kan je het niet noemen, 

maar het is niet bij benadering zo’n show off gebouw als het hoofdgedeelte. Zelfs nu in het naseizoen barst het 

van de toeristen. Na het bezoek gaan we toch maar voor wat meer vermaak in de openlucht. Je kan hier 

prachtig wandelen langs de Taag, langs het monument voor de ontdekkingsreizigers, de musea en de toren van 

Belém. Het monument benadrukt nog eens de rol die de Portugezen op zee hebben gespeeld. Het graf van 

Vasco da Gama in de kerk heeft echter ook laten zien dat dit al “even terug is”.  

De toren van Belém was een 

wachttoren om te schieten op boten 

die ongevraagd de Taag op wilden. 

Ons kloosterticket geeft ook toegang 

tot de toren, dus we beklimmen 

hem enthousiast. En inderdaad, het 

is een leuke toren met goed uitzicht. 

Al eerder hadden we besloten dat 

Portugal het land is voor de 

verfilming van de avonturen van 

Esther en Vriendin nr. B in het land 

van de dwergen. In deze toren blijkt 

dat helemaal terecht. Iedereen met 

een lengte van net boven de 1.50 

meter stoot wel ergens zijn knar. 

Ook leuk zijn de kogels die 

klaarliggen naast de tentoongestelde kanonnen. Ze hebben een doorsnede die drie keer zo groot is als de loop 

van het kanon, maar ja die kleine kereltjes moesten ergens mee bluffen. 

Om te voorkomen dat we de indruk overhouden dat Lissabon uitsluitend uit oude meuk5 bestaat nemen we 

bus en metro naar station Oriënte. Via het enorme winkelcentrum Vasco da Gama komen we op het terrein 

waar in 1998 de 

wereldtentoonstelling is 

gehouden: Parque das 

Nações. De architectuur 

ziet er nog steeds modern 

uit. Prachtige 

voorbeelden zijn de 17 

kilometer lange brug over 

de Taag (de Ponte Vasco 

da Gama), het 

Metro/Trein station en 

het Oceanário de Lisboa. 

Dat laatste moet ik gezien 

hebben. Men zegt dat het 

het één na grootste 

aquarium ter wereld is. 

Even kijken op Google 

waar het grootste aquarium ter wereld is. Dat blijkt in Atlanta, Dubai, Shanghai en Japan te staan. Publicitair is 

het dus beter het een na grootste aquarium te zijn. Lissabon heeft een speciale tentoonstelling over de 

bescherming van de Schildpad. Van dat deel van het aquarium loop je naar het centrale deel, dat in Taag is 

 
5 Nb. Belém heeft heel veel meer te bieden. We houden het op de lijst voor het geval we nog eens terugkeren. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Parque_das_Na%C3%A7%C3%B5es
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parque_das_Na%C3%A7%C3%B5es
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gebouwd. Een enorme bak vormt het centrale deel, waar je op 

meerdere plekken en niveaus in kunt kijken. Dit laatste wordt al 

snel ook het opmerkelijkste minpunt. Steeds weer kijk je in 

dezelfde bak. Daaromheen zijn verschillende klimaten nagebouwd. 

Pinguïns tussen echt ijs, zeeotters, tropische vissen en alles in 

goede staat van verzorging en onderhoud. Ook de terraria met 

amfibieën zijn de moeite. De slotconclusie is dat het misschien niet 

tot de allermooiste aquaria behoort, maar absoluut de moeite 

waard is.  

We eindigen in het foodcourt van het Vasco da Gama 

winkelcentrum. De laatste actie in de hoofdstad van Portugal. 

17 SEPTEMBER: EVORA 

Luis, mijn Portugese collega heeft me vertelt dat we naar Evora moeten. Daar zijn de mooiste Romeinse resten 

van Portugal te vinden. Volgens de Spaanse collega is dat at bij hun Merida, we gaan beide steden proberen. 

Nelleke heeft bij de voorbereiding niet veel bezienswaardigs kunnen vinden in de stad, en stelt voor een kleine 

omweg te maken nadat we via de 17 km lange brug de Taag zijn overgestoken en in no-time bijna bij onze 

bestemming zijn. En zo gaan we onder de rook van Evora van de snelweg en het Portugese binnenland in. 

Binnen de kortste keren rijden we over een onverharde weg. Met temperaturen van > 35 graden is dat knap 

droog en stoffig. We vinden een aantal prehistorische sporen. Allereerst een menhir, vervolgens een cromlech. 

Naast deze stenen is vooral de omgeving mooi. Heuvelachtig landschap met olijfbomen en veel kurkeiken, waar 

nog daadwerkelijk kurk van wordt gewonnen. Tussen de bomen lopen schapen, varkens en koeien. Met name 

de laatste trekken nogal wat zilverreigers. Een paar dorpjes verderop staat een hunebed. En lopen dezelfde 

Amerikanen als bij de cromlech. Een paar met een privé gids, de andere hebben waarschijnlijk dezelfde 

routebeschrijving als wij. De gids vertelt dat de deksteen naast het hunebed ligt, omdat men in de 60’s met 

dynamiet heeft geprobeerd om wat meer “inzicht” in deze oudheid te krijgen. 

Bij de volgende stop zijn de Portugezen nog een stap verder gegaan: het geheel is afgesmeerd en omgebouwd 

tot kerkje. Ook de gidsloze Amerikanen komen opdagen. “Het wordt voorspelbaar”, zeg ik maar eens. De vrouw 

vindt het leuk, de man is minder toeschietelijk. Als snel blijkt waarom. “Weet je dat je een Yankees-pet op 

hebt?”. 

De hele wereld loopt met NY petten op, maar het is me al vaker opgevallen dat Amerikanen feilloos zien of het 

een rip-off is of de officiële uitgave. Ik leg uit dat ik in NY een pet nodig had, en dat dit de eerste was die ik in 



 
26 

 

handen kreeg, maar dat me wel was opgevallen dat hij “strong feelings” bij sommigen oproept. Dan pas dringt 

tot me door dat hij met een Red Sox cap loopt. Als we zeggen volgend jaar naar Boston te willen, maken we het 

toch weer goed. Het laatste deel van de rondrit is een grot die “soms” open is en “minder interessante” 

grottekeningen heeft. Wel, daar rijd ik geen 40 km voor om, en dus wordt het tijd voor de Ibis in Evora. 

 Evora is typisch een stad om één nacht 

te blijven. Het centrum wordt omgeven 

door een grote stadsmuur die vrijwel 

geheel intact is. Het heeft een mooi 

dorpsplein, en een kathedraal. De 

afdeling entreegelden is dusdanig 

agressief dat we ons beperken tot het 

bewonderen van de buitenkant. De 

Romeinse tempel is aardig, evenals het 

parkje waarin deze ligt. Hier staat een 

aantal moderne marmeren beelden. In 

de hoek van het plein staat een kerkje 

waar we een opmerkelijk fenomeen zien. 

Er wordt getrouwd. Net als wij 

aankomen komt het paar uit de kerk en 

verdwijnt om de hoek naar de party. De 

mannen lopen niet direct mee. Ze steken 

over naar de kroeg aan de overkant, slaan een drankje achterover en lopen vervolgens naar de party. We 

hebben voor alle zekerheid nog even om de hoek gekeken, maar volgens ons was alles goed verzorgd. Dus 

waarom nu deze tussenstop? Cultuurverschillen zijn leuk. 

Als gezegd, los van leuke deurkloppers is er niet heel veel te zien. Er zijn wat resten van de Moorse 

overheersing, maar daar is dusdanig aan gesleuteld dat het niet heel overtuigend is. Alleen de toeristenbranche 

doet zijn best. Zeker nu de kurk voor in de fles zijn hoogtepunt heeft gehad, is men ernstig gaan werken aan 

alternatieven: kurken lepels, tassen, mandjes, doosjes, hoedjes en natuurlijk de onvermijdelijke 

koelkastmagneten. 

We eten vanavond Chinees. Peking Duck met rijst. Het smaakt voortreffelijk, al constateren we dat de eend 

echt tot de kleinere soorten heeft behoord. Dit tot de rekening komt. Dan blijkt dat men 1 portie genoeg vond 

voor ons tweeën. Het was er niet minder smakelijk om, en nu ook wel heel voordelig. Als bijna overal loeit ook 

hier een TV, met vanavond een speciale rapportage over de leuke goochelaars uit Coïmbra. We herkennen ze 

allemaal. Voor ons zit Portugal er nu op, terug naar Spanje. 

18 – 19 SEPTEMBER: SEVILLA  

We laten Portugal en de Portugese haan achter en nemen alleen het prachtige weer mee. De grens is dichtbij. 

We rijden deels secundair. De heuvels zijn prachtig, we zien roofvogels, ooievaars en steeds meer cactussen. 

Maar vooral olijven. Veel 

olijven. Ontzettend veel 

olijven. Met name Nelleke 

had het idee dat er nog vrij 

veel wijn werd 

geproduceerd. Nu zal dat 

zeker zo zijn, want Spanje 

blijkt een groot land. Maar 
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hier geen wijn, alleen eindeloze boomgaarden. Met olijven, en zo hier en daar af en toe een vijg of een 

verdwaalde kurkeik. Onderweg passeren we een aantal kastelen uit de Moors/Spaanse oorlogen. Even voorbij 

de grens is een grote PV centrale neergezet. Het is duidelijk dat, naast de windenergie, duurzame energie hier 

serieus wordt genomen. De rit is kort. Binnen de kortste keren staan we in het zuiden van het land, voor Hostal 

Jentoft. Het is een opmerkelijke tent. Allereerst de parkeergarage. De auto wegzetten mag niet. Ik heb geen 

nummer. Mijn voorstel om dit dan even te halen nadat de auto op zijn plek staat werkt niet. De toezichthouder 

wijst me er op dat dit op het kantoor wordt geregeld. Dit blijkt slechts het begin van wat het kantoor regelt. Het 

paar voor ons aan de balie hanteert het bekende principe “If they don’t understand you, shout louder”. Dat 

werkt niet bij de (bejaarde) heren van Jentoft. Alles wordt dan twee keer gecontroleerd en bij een fout, en er is 

altijd een fout, komt te typex te 

voorschijn. Foutje weglakken, rustig laten 

drogen en geheel opnieuw beginnen. Na 

geruime tijd bedenkt een van de twee 

dat zijn collega (en waarschijnlijk vader) 

het prima alleen kan en zijn wij aan de 

beurt. 

“No hablo español, lo siento. Yo reserva”. 

Dat ik in de volgende zin vier wereldtalen 

tegelijk verkracht dondert niet. Deze 

toerist doet zijn best. In no time heb ik 

een kaartje met een mysterieuze zes er 

op, en loopt hij voor ons uit naar een 

kamer. Het kaartje met zes moet ik in de 

garage ferm achter mijn ruit zetten, en dan wordt ik naar een corresponderend vak gecoacht. 

Het ontbijt blijkt de volgende ochtend nog strikter. We worden naar “beneden” gedirigeerd. Hier kunnen we 

kiezen. Wij nemen het continentaal ontbijt. Eén donut, één boterham met beleg, één kop koffie en één glas 

chemische vruchtensap. Er staat een jufrouw naast om het na te tellen. Na afloop schrijft ze een bonnetje uit. 

2x ontbijt. Bovenaan de trap worden we opgewacht door de heren. Contant afrekenen en wel nu. Niet in een 

keer voor twee dagen, niets doe maar bij de rekening. € 7,- en wel nu. 

We beginnen Sevilla een beetje verkeerd. De gids jubelt over de prachtige wandelroute langs de fantastische 

rivier. Die rivier is prachtig, daar gaat niets van af. Maar wat een bende hebben ze van die kade gemaakt. Het is 

één smerig tapijt van peuken en glasscherven. De Spanjaarden gaan er 

rustig tussenin zitten, maar wij durven het met onze sandalen eigenlijk 

niet aan. In plaats daarvan nemen we een tafeltje bij een koffie en 

gebaktent. Het gebak is een lokaal product (churro)dat ter plekke 

wordt gemaakt. Als ik het omschrijf als drollen met chocolade aan het 

eind laat Nelleke ons dieet onmiddellijk weer streng ingaan. 

We doen wel meer niet. Sevilla is de stad van de flamenco en het 

stierprikken. Aan de flamenco komen we gewoon niet toe, wat het 

stierprikken betreft hebben we een verleden. 

Ons eerste reisbureau was “Ome George”, tweedehands boekhandel 

en reisbureau in Utrecht. In 1977 voorzag hij al alle brochures van een 

stempel “sterven is geen vermaak” en gebruikte dat om de discussie te 

starten. Dat dit klanten kon kosten interesseerde hem geen donder, 

dat maakte George zo leuk. 
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En hij kon tegen zijn verlies. Wij kregen ook een folder 

met zo’n stempel. Op de vraag wat dat voor zin had 

wilde hij een betoog starten, wat wij afschoten met “Je 

hebt gelijk George, maar we willen naar Frankrijk, daar 

is dat al lang verboden”. Wat verbouwereerd en 

mopperend maakte hij onze huwelijksreis in orde.  

Maar goed, inmiddels is de meerderheid in de wereld 

het er over eens dat het geen sport is. De Portugezen 

hebben er een variant op bedacht. De stier wordt hier 

niet geprikt, maar met tien man proberen ze de stier 

tot staan te brengen. Lijkt al iets meer op sport. Ik ga 

pas kijken als het een gelijke strijd wordt. Stier aan de 

ene kant, Sumo worstelaar aan de andere en wie het 

eerst om zijn moeder roept heeft verloren. 

Ook als je dit gedoe overslaat heeft Sevilla heel veel te bieden. De twee dagen die we hebben gepland zijn 

maar net voldoende om een eerste indruk te krijgen. De eerste middag lopen we gewoon wat rond en 

fotograferen Nelleke’s laatste breiproject en Knorf, pas de tweede dag wordt het serieus.  

Na wat rondkijken en een Starbucks wil Nelleke de kathedraal in. Ik heb even genoeg gebedshuizen gezien en 

haak af, mede omdat ik geen zin heb om in een rij te staan. De foto’s geven in ieder geval aan dat, als je er voor 

in de stemming bent, dit een topattractie is. Met name de foto’s van het graf van Columbus vind ik 

indrukwekkend. Ik amuseer me met het zitten in de zon en het kijken naar de medetoeristen en na te denken 

over het ontregelen van groepsreizen. Verder heeft Nelleke het de laatste dagen regelmatig over mensen die 

“kuuks” kijken. Dat is Veens, en hoef ik dus niet te snappen. Maar ik kan allicht kijken of ik een blik zie waarvan 

ik denk nou, nou, da’s kuuks!  

De volgende stop is het Alcazar 

Paleis (los Reales Alcazares). De start 

van de bouw van het Alcazar 

vesting-paleis was in opdracht van 

Abd Al Ramn III in 913. Onder Pedro 

I, rond 1360, zijn belangrijke 

reconstructies uitgevoerd en de 

onafhankelijke delen van het Alcazar 

samengevoegd tot één enkel paleis 

dat het belangrijkste voorbeeld van 

de Mudejar architectuur in de stad 

vormt. Dat wil zeggen dat er heel 

veel Arabische (Moorse) motieven 

en ook allerlei hofjes en 

binnenplaatsjes zijn. De plafonds en 

poorten ken ik alleen van plaatjes en 

ik ben zeer diep onder de indruk van 

hoe het er in werkelijkheid uitziet. Er zijn collecties over wandtegels, wandkleden en aardewerk. Het paleis is 

sinds de genoemde verbouwing gebruikt door de Spaanse vorsten. Zo is Karel V vanuit dit paleis getrouwd. 
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Helaas is het paleis ook nu nog in 

gebruik door de Spaanse koninklijke 

familie. Helaas, omdat dan niet een 

paar kamertjes, maar een volledige 

vleugel wordt afgesloten als ze in 

de buurt zijn, in plaats van in hun 

optrekjes in Madrid en Barcelona. 

Uiteraard overkomt het ons. Aan de 

andere kant, met de tuinen, die 

onderdeel van het complex 

uitmaken, houdt het bezoek nooit 

meer op. We kunnen ons dus niet 

echt bekocht voelen. 

Om op verhaal te komen schuiven 

we na afloop een hoeveelheid 

tapas naar binnen. Goede vinding, 

dit Spaanse voer. Daarna maken we 

een “willekeurige” wandeling. Eerst langs de voormalige sigarenfabriek. De fabriek was een staatsmonopolie en 

zwaar bewaakt, met een gracht en een muur. Het enige wat nu nog aan die tijd herinnert zijn de tegeltjes met 

opschrift “Koninklijke Sigarenfabriek” en de wapens van de koninkrijken Leon en Aragon. En de hoofdingang, 

waar beelden te zien zijn van rokende Indianen. En daarnaast is er nog de opera Carmen, die speelt rond de 

fabriek. De industriële resten zijn trouwens volledig weg. Het enorme gebouw is nu een universiteit.  

Daarna lopen we door naar het Maria Luisa Park, eigenlijk alleen omdat het er op de kaart van de stad aardig 

uitzag. Het blijkt het terrein van de Ibero-American Exposition van 1929. De echte wereldtentoonstelling werd 

dat jaar in Barcelona gehouden, 

maar Sevilla had een grote tweede 

expositie. Het centrale gebouw 

staat er nog. Een enorm complex 

met twee vleugels met een toren 

aan ieder eind, waterpartijen en 

heel veel glazuur in hekken, lampen 

en de presentatie van veel Spaanse 

steden. De ontwikkeling en bouw 

heeft even tijd gekost en wat er nu 

staat geeft een perfect beeld van 

wat 100 jaar geleden modern was. 

Natuurlijk kan het niet in de 

schaduw staan van het Alcazar en 

de Kathedraal, maar het is zeker 

een aanrader. 

Via de oude wijkjes met de heel erg smalle straatjes en een waanzinnig modern gebouw komen we terug bij 

het topteam van Hostal Jentoft. Sevilla is een tweede bezoek waard. Het is niet onmogelijk dat we dan in een 

ander hotel eindigen ☺ 
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19-20 SEPTEMBER: GRANADA 
De rit van Sevilla naar Granada loopt perfect. Onderweg kom je aardige plaatsnamen tegen als Salinas, Santa Fe 

en Moron de Frontiera. En ook olijfgaarden, heel veel olijfgaarden. Granada ligt aan de voet van de Sierra 

Nevada. Deze namen bewijzen weer eens dat emigranten de neiging hebben om hun “eigen” plaatsnamen mee 

te nemen naar nieuwe vestigingsplaatsen. De uitzondering is natuurlijk Moron de Frontiera, maar die past zo 

mooi in het lijstje met Sint Job in ‘t Goor en Jezus-eik. 

Voor het overige: we zijn niet in de VS, maar in Spanje. Het Santa Fé 

ligt dan ook niet in Nieuw Mexico, maar onder de rook van Granada. 

Het heeft hier nauwelijks betekenis, maar historisch is dat niet juist. 

Dit is de plek waar in 1492 de laatste Moren Spanje werden 

uitgemept. Granada, en met name het grote fort Alhambra (nee, niet 

de voorstad van L.A.) was al sinds de 9e eeuw in het bezit van de 

Arabieren. 

Terwijl Columbus bezig was om de westelijke route naar India te 

bewijzen verenigden de Spaanse koningshuizen van Castilië en 

Aragon zich door het huwelijk van Ferdinand van Aragón en Isabella I 

van Castilië. Die gezamenlijk katholieke macht was groot genoeg om 

de Moorse weerstand te breken en de basis te vormen voor een 

verenigd Spanje. Hun dochter, de later Joanna de Leipe6, speelde nog 

een niet onbelangrijke bijrol in onze vaderlandse geschiedenis als 

respectievelijk echtgenote en moeder van de bekende Vlamingen 

Filips de Schone en Karel V. 

Ondertussen staan we voor ons hotel en zijn we klaar voor het wegzetten van de auto. Helaas, de 

parkeergarage van het hotel is vol. Drie kwartier later lopen we de 5 minuten van de andere parkeergarage 

naar het hotel. De straatjes zijn smal, en als je eenmaal in het voetgangersgebied zit ben je de klos. Ik ben niet 

helemaal topfit. De helft van de nacht heb ik het gevoel gehad met twee bronstige Duitsers in bed te liggen. 

Hostal Jentoft is errug gehorig, en ik had het genoegen dat mijn bed tegen het bad van de buren aanlag. God 

wat kunnen 9 variaties (of zo) in een bad met stromend water een herrie maken. Het kwijtraken van de auto en 

wat eten brengt het humeur weer op peil. Tijd om het Alhambra te bezoeken. Ik maak me een lichte zorg, want 

een collega heeft me iets over quota verteld. 

We nemen bijna de goede route naar het kasteel. Als een fort op een berg staat, en zwaar is ommuurd, dan is 

“bijna” geen optie. Je zit goed, of je zit niet. Wij zitten verkeerd. Nu heb je veel uitzicht, mooie parken en 

interessante uitleg dus vervelend is het niet, maar het blijft met 35o C. de heuvel op, en in ons geval lang de 

berg op. Uiteindelijk komen we 2 landgenoten tegen die van de heuvel af komen. Zijn leggen ons uit waar we 

precies heen moeten om op het punt te komen waar we geen kaartjes meer kunnen krijgen. Misschien 

morgen-ochtend om 07.30 nog voor “ergens die dag”. Ik besluit dat ik no-way-no-how om 07.30 uur zonder 

ontbijt op een heuvel sta met de mogelijke kans op een kaartje en de bijna zekerheid dat dit pas na uren geldig 

is.  

Nu lijkt de verdedigingsmuur een kusje geven de enige optie en dus besluiten we toch door te lopen. Boven 

treffen we de afdeling voorlichting aan die vertelt dat je maanden van te voren moet boeken via internet. De 

 
6 We hebben besloten de Statenvertaling te verlaten en te gaan voor de hedendaagse vertaling van Ioana La Loca. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II_van_Arag%C3%B3n
http://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_I_van_Castili%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_I_van_Castili%C3%AB
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reisbureaus hebben soms nog wel wat en ’s avonds laat is er nog een mogelijkheid voor een beperkt bezoek. 

Morgen? Alleen als je ver genoeg vooraan in de rij staat. 

Een avondbezoek wordt ineens erg aantrekkelijk. Bovendien horen we nu hoe je op een eenvoudige manier 

naar boven kunt wandelen. De omgeving van de ingang blijkt ook alleraardigst. Goed zicht op de verschillende 

paleizen en een aantal leuke poorten om door te lopen. Ook kunnen we uitkijken op de binnenplaats van het 

“moderne” kasteel dat begin 16e eeuw door Karel V op de heuvel is gezet. Alles bij elkaar kijken we een uurtje 

rond en gaan dan snel terug voor een uitgebreide siësta. 

Rond een uur of acht komen we weer in beweging. De spreeuwen zwermen al, het wordt herfst. Op het plein 

dicht bij het hotel lijken zelfs parkieten en mogelijk kleine papegaaien te zitten. Ze maken in ieder geval een 

beste herrie. Wij willen echter dichter bij de ingang van het Alhambra zitten en eten op een terras aan de Calle 

Reyes Católicos En jawel, even na half tien staan we in de rij. Ze blijken zeer strikt. Ons ticket zegt 22.30, dus uit 

de rij en wachten. Dit doen we 

door te kijken naar een Spaanse 

die besluit dat ze zich wel naar 

binnen praat. Wel, dat kan je 

dus vergeten hier. Door alle 

commotie raken we in gesprek 

met twee Amerikaanse zussen 

die bang zijn dat ze een ticket 

voor 23.30 hebben en nu van 

mij willen weten wat voor kleur 

kaartje ik heb. Ze hebben door 

dat ik geen native ben en 

praten heel langzaam. Als het 

tot ze doordringt dat het 

antwoord uitblijft, niet wegens 
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een taalbarrière, maar stompzinnig door kleurenblindheid wordt het al gauw een leuk gesprek en eindig ik met 

ze te fotograferen tegen alle regels in. Het gedeelte wat we kunnen bezoeken van het paleis is eigenlijk het 

deel wat we willen zien. Het staat niet voor niets op de lijst van het wereld erfgoed. Wel is men hier zo 

voorzichtig dat ik mijn rugzak op mijn buik moet dragen, maar ach, dan heb je een statief. Een deel van het 

paleis bestaat uit binnenplaatsen, waar je zo de sterrenhemel kunt zien. En waar je naar buiten kunt kijken kan 

je ook naar binnen vliegen. Althans, als je daarop bent gebouwd. In bepaalde gangen vliegen veel en vooral 

enorme vleermuizen rond. Sommige mensen hebben er de pest aan, maar wij vinden het prachtig. 

Als we via internet kaarten hadden besteld waren we zeker langer op het terrein gebleven, maar alles bij elkaar 

was dit prima zo. Een nachtelijke excursie naar het Alhambra kunnen we iedereen aanraden. 

De volgende dag beginnen we op ons gemak. Nelleke wil een Moors doosje voor haar kleine 

handwerkmateriaal en een boek over het Alhambra. Dat laatste verkopen ze maar op één plek, dus we mogen 

de heuvel weer op. Daarbij komen we langs de kathedraal, die omgeven wordt door winkeltjes en stalletjes 

met kruiderijen. Nu hadden we al ingeslagen, maar het blijft leuk om rond te kijken. 

Nelleke wil ook graag de kerk van binnen zien. Alweer tegen betaling en ik moet zeggen, da’s niet altijd een 

succes bij mij. Het is een afwijking van me, maar ik blijf op het standpunt dat ik of een bezoeker van een 

gebedshuis ben, en me dien aan te passen aan de lokale gebruiken, of ik ben betaald bezoeker. Als ik, zoals in 

dit geval een kaartje koop, een rondleidingfolder krijg en er geen diensten zijn, dan ben ik museumbezoeker. 

Nu heb ik het geld nog niet afgedragen of er komt iemand op me af stieren dat mijn pet af moet. Normaal is dat 

al gebeurd, maar hier ben ik nog niet binnen en ik betaal voor een bezichtig. Tijd voor een experiment. Ik hou 

mijn entree kaartje voor zijn neus 

en zeg luid in uitstekend 

gearticuleerd algemeen beschaafd 

Nederlands: “Hier heb ik voor 

betaald, en nu opzouten”. Het 

experiment slaagt, hij doet een 

afdruiprekje na. Verder valt op dat 

fotograferen niet mag. De groepen 

die worden rondgeleid hebben daar 

geen boodschap aan. Dus onder het 

motto “’s lands wijs, ’s lands eer” 

passen we ons aan. Echt leuk wordt 

het echter niet, en hoewel aardig, is 

het binnenste van de kerk niet echt 

opwindend. De beloofde 

praalgraven van de katholieke 

koningen en Johanna de Leipe 

kunnen we niet vinden en zo is het 

een kort bezoek. 

Nelleke vindt heuvelopwaarts haar ingelegde kistje. Dit dingen zijn niet gratis, maar men beweert dat ze met de 

hand zijn gemaakt. We zien inderdaad drie winkels met een werkplaatsje. Toch trekken we de conclusie dat het 

gereedschap is geërfd van opa en dat de kistjes uit Vietnam komen. In feite is dat ook niet heel belangrijk, je 

wilt gewoon een product. Helemaal boven bij het Alhambra vinden we niet alleen het bewuste boek, maar ook 

nog meer doosjes. Half zo groot, duurder, geen inlegvakjes en slordig gelijmd. Zouden we dan toch de juiste 

keuze hebben gemaakt? 
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Op de terugweg kijken we nog even naar binnen bij onze verkoper en zowaar, opa is echt aan het werk. Het 

bestaat nog. 

De rest van de dag wandelen we door de stad. Als doel pakken we het Mirador de San Nicolás. Allereerst kan je 

niet vroeg genoeg zijn met je wensenlijstje bij de goed heiligman en verder beweren ze een mooi uitzicht op 

het Alhambra te hebben. Natuurlijk hadden we ook zelf kunnen bedenken dat je ongeveer op dezelfde hoogte 

moet zitten voor een goed uitzicht en zo wordt het een conditioneel sterke trip. Eerst het Alhambra op, daarna 

er weer af, en dan de volgende heuvel op. Het is een prima wandeling. Dat uitzicht is aardig, en bovendien 

komen we onderweg langs de oude stadsmuur, aardige kerkjes en een oud Arabisch badhuis. De laatste is 

gratis te bezoeken en de pet 

mag opblijven. Nelleke ontdekt 

ergens het Geriatrisch 

verzorgingshuis Conception. 

Taal blijft leuk.  

We eten in een kleine 

snackbar, nadat we hadden 

gezien dat op het 

toeristenplein een patatje met 

tomatenketchup €7,50 pp was. 

Nu krijgen we keurige broodjes 

met gebakken kip, ei etc. voor 

ons samen € 8,25 inclusief 

drank. Kijk, dan praat je 

nergens meer over. 

Ondertussen breidt de 

verzameling foto’s van 

deurkloppers zich gestaag uit, ook weer zo’n leuk element van deze oorden. Het laatste stuk van de wandeling 

gaat door de Moorse wijk. Smalle straatjes, veel trappetjes en winkeltjes. Ergens vinden we zelfs een 

geparkeerde auto op de trap. Verder zie je wel Arabische invloeden, maar na het Alhambra en het Alcazar 

maakt het niet zo veel indruk.  

’s Avonds eten we op het plein achter het hotel. Weer horen we de parkieten die we de vorige avond ook 

hebben gehoord. Het begint al te schemeren, maar we besluiten toch de camera in de aanslag te nemen en op 

onderzoek uit te gaan. Na een paar minuten wordt ik aan de mouw geschud door een Spanjaard. Als ik aangeef 

Frans redelijk te kunnen volgen komt het volgende verhaal. Buiten eten is een groot genoegen voor de 

Spanjaarden. Alleen in het najaar dan zwermen de spreeuwen. Moeten ze zelf weten, maar ondertussen 

schijten ze ook alles onder. En dus heeft de verenging van lokale terrashouders besloten een paar boxen in wat 

bomen te hangen en geluiden te laten horen van vogels waar spreeuwen dan weer de schijt aan hebben. Het 

staat ons uiteraard vrij om te wachten of we niet toch een parkiet zien, maar hij dacht dat het aardig was ons 

even te waarschuwen. We gaan als vrienden uiteen. 

 22 SEPTEMBER: ALMAGRO 

Vandaag is het tijd voor een tussenetappe. Via de bergen van de Sierra Nevada zetten we koers richting de 

Spaanse hoogvlakte. Het aantal olijfgaarden neemt af, en hoewel we wat berg- en heuvelruggen passeren 

wordt het landschap langzaam leger en heter. We komen in La Mancha, het land van de schrijver Cervantes en 

zijn verhaal uit 1605-1615 over Don Quixote. Dit is ook het enige wat ze hebben, dus je komt de afbeeldingen 

en de verwijzingen overal tegen. Nu vond ik het altijd een prachtig boek, en rondrijden in het gebied geeft het 

nog veel meer betekenis. Dit alles niet wetende dat onze eigen avonturen vandaag ook op zijn minst minder 
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gepland zullen zijn. Omdat we tijd over 

hebben stoppen we in Visa del Marques. Daar 

is een aardig paleis, dat Nelleke wel wil 

bezoeken. Naast het paleis is een kerk, er 

tegenover een parkje met wat hangouderen 

en verder heb je het wel gehad. Aan de kerk 

hangt een groot banier dat reclame maakt 

voor het inmiddels gepasseerde bezoek van 

Paus Benedictus. Kijk, zo’n banier kost wat, 

dus dat laat je even hangen. De Paus is er 

mooi voor gefotografeerd, wij vermoeden 

alleen met iets te veel flits. Vroeger waren 

rode ogen een probleem, maar tegenwoordig 

fotoshop je dat er gewoon uit. In ieder geval 

in theorie. De praktijk is soms wat weerbarstiger. Zo’n foto in de volle zon heeft de neiging te verbleken, met 

uitzondering van… uiteraard de gefotoshopte ogen. Dus vanaf het plein kijken nu een paar zeer duivelse ogen 

de wereld in. 

Nelleke wil ook even in de kerk kijken. Ik tel het aantal huizen en het 

aantal hangouderen: het lijkt me een safe experiment. De 

werkelijkheid is vaak hard. In de kerk blijkt nog één man aanwezig te 

zijn. Een bejaarde bankzitter. Hij neemt ons onmiddellijk in gijzeling. 

Dat we geen Spaans spreken is geen probleem, zijn Frans is erg goed. 

Althans, dat heeft iemand hem ooit verteld. Er zijn nu twee 

mogelijkheden. Of mijn Frans gaat nog harder achteruit dan ik al 

dacht, of de man heeft nooit Frans gesproken maar de wereld vertelt 

hem dat het allemaal uitstekend klinkt omdat hij, naar zal blijken, erg 

aardig is. 

Het eerste wat hij vertelt is hoe oud de kerk is en de geschiedenis, 

inclusief de belangrijkste heiligen. Ik kan er geen touw aan vast 

knopen, maar knik begrijpend en constateer dat het wel zo zal zijn. 

Niemand kan ontkennen dat de kerk er staat, en ook de 

heiligenbeelden zijn goed gepoetst en mooi uitgelicht. Nelleke vlucht 

ondertussen stiekem met de smoes dat ze echt foto’s voor het verhaal 

moet maken. 

Dan heeft hij iets over een krokodil? En jawel, 

achterin de kerk hangt een krokodil van een 

meter of vier. Ooit meegenomen door de 

lokale edel- en buurman tijdens een 

ontdekkingsreis. Hoewel het buurpaleis enorm 

is, ligt een krokodil van vier meter overal in de 

weg en om dat ding nu onmiddellijk naar 

zolder te brengen als nooit iemand in je 

omgeving een krokodil heeft gezien is ook 

weer zo wat. 

Dus ik stel me zo voor dat na wat huiselijke 

onderhandelingen en een goed gesprek met 
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meneer pastoor is bedacht dat het beest maximaal functioneel is in de kerk.  

Functioneel? Jazeker, vertelt mijn gijzelnemer. De pastoors vertellen nu, op basis van Openbaringen en 

gesponsord door de buurman, dat iedereen tijdens de dienst zijn kop moet houden en opletten.  

Weliswaar is het reptiel dood, maar voor een volk dat gelooft in heilige beelden is de vier meter een heel eind, 

en de Heer had geen garantie meegestuurd over hoe dood en hoe lang (nog) dood de krokodil is. En dit werkt 

al eeuwenlang prima.  

Na het klapstuk komen we bij het orgel. Onze rondleider blijkt niet alleen een indoor hangoudere, maar ook de 

organist. En ik zal toch niet vertrekken voor hij heeft gespeeld en ik heb meegezongen. Onmiddellijk voel ik de 

oplossing. Niet meedoen is geen optie, dan moet ik op les. Maar hoewel anderen beweren dat zijn Frans 

perfect is, is zijn Nederlands, Duits en Engels dat niet. Dus ik compenseer mijn gebrek aan tekstvastheid met 

een overtuigend “paddadadom” en “en wij houden van schapen”. Hierbij alsnog mijn excuus voor mijn aanval 

op de bijdrage aan ons cultureel erfgoed van de heer G.F. Händel in het algemeen en zijn Messiah in het 

bijzonder. Het excuus dat ik mijn zonde niet alleen beging zal ik niet gebruiken. 

Hierna vraagt de man om een bijdrage. Als je kijkt naar wat er ligt op het aalmoezen-dienblad praat hij bij 

iedereen 1 of 2 cent los. Ik geef hem er 70. 

Hierna willen we naar het 

paleis. Het zit er niet in, 

want het is bijna 12.30 en 

dan begint de siësta. Kijk, 

dat zit nu weer tegen & we 

kunnen er niet aan 

wennen. Het feit dat het in 

deze streken pesterig heet 

kan zijn in de zomerse 

namiddag, en dat het dan 

een goed idee is om het 

een paar uur kalm aan te 

doen en op je gemak wat te 

eten en een tukkie te doen 

is absoluut niet verkeerd. 

Maar het zou toch zo 

overzichtelijk zijn als 

iedereen dat op hetzelfde 

moment deed. Waarom om 12.30? Dan zijn ze hier net hun nest uit!  

Diep, diep teleurgesteld klimmen we in de auto en rijden een kwartiertje naar de volgende attractie: het 

Castillo de Calatrava. Borden geven het duidelijk aan, evenals de mededeling dat het te bezichtigen is en met 

veel Europees geld wordt opgeknapt. Het kasteel was eigendom van de Calatrava ridderorde. 

In iedere branch zit wel een sneu clubje. Zo heb je Buckler onder de bierbrouwers, de Gruyter onder de Supers, 

Velox onder de betaalde voetbalclubs en de Franciscaner onder de monniken. Toegegeven, de laatsten houden 

het toch nog lang vol, maar het blijven een beetje de zielige hippies tussen groepen als de Benedictijnen en de 

Jezuïeten. De ridderorde van Calatrava is ook zoiets. Opgericht om te knokken voor de kerk en een mooie 

tegenhanger van de Tempeliers en de Duitse Orde. Op enig moment hadden ze zich succesvol bijna te barsten 

geknokt tegen de Moren, waarbij hun onafhankelijke grootmeester ridder/monnik Lopez de Padilla zich 
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letterlijk dood vocht. Maar verder succesvol: mooie kastelen, veel geld, het leek er echt op daar bij die lieden 

van Calatrava.  

Komt Ferdinand van Arágorn, de pa van Johanna de Leipe, in geldnood. Dus die gooit het op een akkoordje met 

paus Innocentius VIII: zo van als jij nu even tekent dat ik de nieuwe baas en rechtmatig eigenaar van de 

Calatrava orde ben als opvolger van Lopez de Dode, dan room ik hun schatkist even wat af en steun ik met een 

deel van de opbrengst het Vaticaan. Zo gezegd, zo gedaan en het afromen gebeurde grondig. Geld weg, 

landerijen weg en geen geld 

voor het onderhoud van de 

kastelen, tenzij er EU 

subsidie voor werd 

aangevraagd. 

Dat laatste duurde toch een 

paar eeuwen en als zodanig 

staan er nogal wat trieste 

herinneringen aan een 

moedige maar ook best wel 

sneue ridderorde op de 

Spaanse hoogvlakte. 

In dit alles was ook weinig 

geld voor het onderhoud 

van de bestrating en zo 

gebeurt het dat Nelleke en 

ik om iets over half een aan 

de voet van de heuvel met 

het kasteel staan. Veel borden dat het mooi is, dat je het moet zien en dat het al sinds de 12e eeuw op die 

heuvel staat. Het is nog steeds rond de 35 graden, maar het is ook vakantie en we zijn zo gek niet of we gaan 

lopend de berg op, omdat het rijden met een auto op de middeleeuwse weg naar boven wat risico’s oplevert. 

Om vijf voor twee staan we in de entree. Een beheerder snelt toe. We hebben zo siësta, dus kijk even snel. Kijk 

daar gaan we weer: Anderhalf uur later en de volgende ploeg Spanjaarden bedenkt dat het nu mooi is geweest. 

Niet dat onderaan die berg aanplakken, niet synchroniseren met de hangouderen in het dorp, gewoon dicht die 

boel. 

Maar OK, even snel kan ook. Niet dus, 

want 10 meter verder komt de chef 

van man 1 om de hoek: opzouten, we 

willen pitten. En hij is de chef, dus de 

ander heeft geen zak te vertellen. 

Meedogenloos wijst hij een derde van 

zijn bezoekersaantal van die ochtend 

de deur (de andere 4 bezoekers zagen 

we eerder langskomen). 

Kijk, we ontzeggen niemand de 

middagslaap, zeker niet als dat ’s lands 

wijs is. Maar geef de juiste tijden dan 

aan voordat iemand 5 kwartier tegen 

een berg op sjokt, en niet als hij al 

binnen staat. Maar goed, de wandeling 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Innocentius_VIII


 
37 

 

was mooi, en wij hebben de ogen van de opvolger van Innocentius VIII gezien op het plein van Visa del 

Marques gezien. Daar komt niets goeds van, dus de huidige chef van het kasteel van Calatrava zal nooit verder 

komen dan het koeioneren van zijn medewerker en het dwarsbomen van toeristen. We wensen hem Europese 

bureaucratie toe bij zijn restauraties! 

Onderweg naar beneden biedt een van de andere collega’s ons zelfs een lift aan. Maar dat hebben we niet 

nodig. Wij zijn niet sneu. Althans, nog niet. 

Nu het uitgebreid bezoeken van het kasteel vervalt moeten we een andere bezigheid vinden. Het wordt de 

Tablas de Damiel, een natuurreservaat even voorbij Almagro, onze overnachtingsplek. 

Op zich een uiterst zorgelijk gebied. Door kanalisering en verandering van gewas heeft men een ecologische 

bende van La Mancha gemaakt. Nu doet men zijn uiterste best om het waterpeil weer iets hoger te krijgen. Uit 

alles blijkt dat dit niet eenvoudig is. Tegelijk valt in het hier-en-nu best te genieten. Het barst van de vogels in 

het gebied. Allerlei gorzen en fluiters, maar ook grotere soorten zoals ooievaars, zilverreigers en vooral een 

grote kolonie flamingo’s. De laatste zijn duidelijke favoriet bij Nelleke. 

Met de avonturen in de kerk met de krokodil en de kasteelwandeling zitten we er zo langzamerhand wel door. 

Natuurlijk moeten we wachten tot een uur of negen, maar dan kunnen we ook eten. Ten minste, dat denken 

we.  

Op het dorpsplein zijn 

allerlei terrasjes. Waar we 

nog niet eerder last van 

hadden: geen idee wat ze 

bieden. En zo eindigen we 

in het restaurant naast het 

hotel. “Comida, por favor”. 

Een kaart blijkt er niet te 

zijn, alleen wat tekst op de 

zijkant van het 

servethoudertje. En geen 

indeling in starters-

hoofdgerecht-toetje, maar 

onduidelijke hapjes en 

meer hapjes. “Heeft u een 

Engelse kaart?” vraag ik 

met weinig vertrouwen. 

Niet dus, wel een grote 

sepia. En die hoeven we 

niet. De ober snelt weg. Even later hebben we onze drankjes en staat er een ongevraagd schoteltje vlees met 

brood. “Carne”, meldt de man. Je kan niet zeggen dat hij het niet probeert. Tijd om in het diepe te springen: 

“Yes, si, Carne grande y salade por dos.” Waarschijnlijk een achterlijke bestelling op een achterlijk tijdstip, maar 

als ze zien dat we echt samen aan de salade beginnen krijgen we er zelfs nog bordjes bij. Eigenlijk is het eten 

prima. Na verloop van tijd denken we klaar te zijn, maar dan komt er opeens een bord frites met gebakken ei. 

We bestellen nog een “solo doble y un café con leche en de cuenta”. Voor €16,40 zijn we klaar. Als we €19 

afrekenen komt de moeder van de ober naar ons toe, om ons te bedanken dat we zo goed waren voor haar 

jongen. 

Wij gaan naar bed, deze dag heeft genoeg gebracht. 
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23 SEPTEMBER: MERIDA 

Vandaag weer een eendaagse 

etappe. Van Almagro rijden we naar 

Merida. Aanvankelijk door de hete 

Spaanse hoogvlakte, waar de laatste 

maïs nu van het land wordt gehaald. 

Langzaam komen er meer heuvels 

en bergen, al is het landschap rond 

de stad Merida niet heel 

enerverend. Bij het hotel, alweer 

aan het begin van een 

voetgangersgebied, is het de 

beloofde garage nergens te zien. 

Nelleke stapt uit om te kijken wat er 

te regelen is. Samenvattend: er is 

een probleem, we werden gisteren 

verwacht. Als ik ook dan ook maar 

naar binnen ga is het personeel het er snel over eens dat we er nu echt 

zijn. En er is een kamer, en er is een plek in de garage, al is die twee 

straten verder. Er gaat een gids mee, dus binnen de kortste keren is alles, 

ondanks de verwarring, geregeld. 

Mérida is oud; het is 25 BC door keizer Augustus gesticht voor de 

Romeinse soldaten die daar met pensioen gingen. En dan wilde die 

mannen ook wat, dus er kwam water via een aquaduct, een theater, 

renbaan, badhuis en een arena. Dat alles werd kwalitatief goed 

aangelegd, dus 2000 jaar later is er nog veel te zien.  

We beginnen de wandeling met de Romeinse brug (de langste van 

Europa) en de vesting, waarvan de oudste resten Moors zijn. Het is voor in 

de middag. “Hoe laat kunnen we er in” vragen we de portier. “Nu 

onmiddellijk”, is het antwoord “In september is er geen siësta meer voor 

musea”.  

In jouw Spanje misschien, denken 

we, niet in dat van ons! Maar goed, 

we bekijken het geheel en lopen dan 

door naar het theater en de arena. 

Van het theater wordt gezegd dat dit 

het meest complete ter wereld is. Na 

Griekenland en Orange weten we 

dat niet zeker, het kan ook een truc 

van de Capitoolgids zijn. Mooi is het 

in ieder geval.  

 

Na een rondje langs de Romeinse 

baden eindigen we weer 
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afgepeigerd in het hotel. De conclusie is duidelijk: Evora is nauwelijks de moeite, Mérida heeft genoeg te 

bieden voor twee dagen.  

We moeten door tijdgebrek de musea en de renbaan overslaan. 

24 & 25 SEPTEMBER: SALAMANCA 

Vandaag rijden we een flink stuk naar het noorden. De herfst is 

begonnen, de bomen kleuren sterk. Niet iedereen zit met het 

einde van de zomer. Vlak na een stop voor de noodzakelijke 

“solo doble y un café con leche” zien we tientallen roofvogels 

van verschillende soorten die aan het spelen zijn met de 

thermiek rond de opwarmende heuvels. Ook is het duidelijk dat 

we in het rijkere deel van Spanje komen. Er is veel meer 

bedrijvigheid. 

Doel van vandaag 

is Salamanca. 

Ooit heb ik een 

reportage van 

Stephen Fry gezien die rondwaarde door de universiteit in die 

stad. Gesticht in 1218 door Alfons IX van León is het de oudste 

van het land en een van de oudste ter wereld. Reden genoeg 

voor een bezoek. Ons hotel ligt 20 minuten wandelen buiten het 

centrum, maar het mooie weer houdt aan, dus wat zullen we 

zeuren. Als eerste moeten we langs de arena voor het 

stierenvechten. De teksten op de muren maken duidelijk dat 

niet iedereen blij is met deze praktijk. Ome George had er nog 

wat van kunnen leren. Ook komen we langs de Carrefour, waar 

we even wat boodschappen denken te doen. Dat is eenvoudiger 

bedacht dan gedaan. Een tas mag de winkel niet in. Een 

fototoestel moet ook heel ver opgeborgen worden. De winkel 

heeft voor dit doel een juffrouw die overal “no” op zegt 

aangenomen, en een aantal bewakers om er voor te zorgen dat 

de juffrouw niet door het winkelend publiek 

buiten de deur wordt gezet. Voor tasjes en 

andere staatsgevaarlijke attributen worden 

gratis kluisjes beschikbaar gesteld. Wie denkt: 

zo’n Carrefour, daar kom je toch voor 

boodschappen, dat klopt. De Spanjaarden 

slepen de spullen in zulke hoeveelheden uit 

deze hypermarché dat een boodschappen tas 

overbodig is. Een zeer grote winkelwagen en 

een auto met een enorme achterbak zijn hier 

de standaard om te shoppen. Wij besluiten 

ons te beperken tot een kop koffie.  

Nelleke overweegt ook nog de aanschaf van 

olijfolie. Maar dat weet ik te treffen met een 

veto. Niet dat ik iets tegen olijven heb. Sterker 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_IX_van_Le%C3%B3n
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nog, ik merk ze nauwelijks nog op. Waar Nederland vroeger een boterberg had, moet Spanje met een 

olijfoliemeer zitten. Ze doen het dan ook overal op, door en in. Ok, we hebben geen olijfijs gezien, en ook geen 

hagelslag op basis van olijven maar verder krijg je zoveel van het spul binnen dat het net zoiets als ademen 

wordt: alleen als het heel sterk is, of de pitten er nog in zitten merk je het echt. 

Mijn weerstand komt door de verpakking. Dit zijn  plastic flessen vol blutsen en deuken die de indruk wekken 

de stevigheid van het gemiddelde koffiebekertje nauwelijks te boven de gaan. Nu sta ik niet bekend om mijn 

voorliefde voor auto’s en auto onderhoud, maar de kans op vijf of tien liter olijfolie door de passaat wordt me 

iets te machtig. Koopje of niet, we beperken ons tot de kop koffie. 

Daarna zitten we al snel in het oude centrum, dat een groot 

voetgangersgebied heeft. Via de eerste oude universitaire 

gebouwen kom je bij het grote plein, dat verrassend genoeg 

Plaza Mayor is genoemd. Op het plein is een aantal studenten in 

tentjes aan het protesteren, maar het leidt niet tot een groot 

“Arabisch” enthousiasme. Iedereen zit en eet er vrolijk omheen. 

Na het plein kom je op de Hoofdstraat waarvoor de treffende 

naam Calle de Rua Mayor is bedacht. Die leidt dan weer naar de 

Kathedraal en de universiteit. Alles is zo open, dat we argwaan 

krijgen. “Geen siësta?”, vraag ik aan de mevrouw van de 

universiteit. Nee, is het antwoord, maar morgen is het zondag, 

dus dan is alles dicht. En dus duiken we als een stel turbo-

toeristen op de bezienswaardigheden. De kathedraal bestaat uit 

twee kathedralen die in/over en door elkaar zijn gebouwd. Het 

oudste deel is romaans, het jongere deel laatgotisch. Er is 

prachtig beeldhouw- en schilderwerk en een Spaanstalige 

rondleiding. De gids probeert nog harder te brullen dan de box 

die ze onder haar arm heeft. Niet dat dit veel helpt, haar 

gezelschap komt om te fotograferen. Ze herkennen mij als een medefotograaf, en zo hebben we samen plezier 

met het zoeken naar de beste plekken en de mooiste objecten. Op enig moment moet er getrouwd worden, en 

dat maakt een eind aan het bezoek. 

De universiteit zou het volgende doel zijn, maar hier worden we uitgepraat door het personeel van de 

toeristische afdeling. De rondleiding is in 

het Spaans, en we moeten lang wachten 

op de volgende ronde. Bovendien, zo 

wordt ons verzekerd, de universiteitskerk 

is meestal open, al moet ook daar nu 

even getrouwd worden. De bibliotheek is 

wel open, en daar zie ik waar ik voor 

gekomen was. Oude trappen, oude 

beelden, kortom prachtig. Via McD gaan 

we terug naar het hotel. Nelleke stelt dat 

een land waar het eten pas wordt 

geserveerd op een tijdstip waarbij bij 

beschaafde volkeren de borrelnootjes op 

tafel komen niet serieus genomen kan 

worden en dus kiezen we vandaag voor 

fastfood.  
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De volgende dag rekenen we op een luie dag. Immers, het 

is zondag en alles is dicht. Dit valt tegen. De universiteit 

kent, mede door de Erasmusbeurs, veel 

uitwisselingsstudenten. Die hebben nu hun eerste vrije 

weekend en gebruiken het massaal om de stad te 

verkennen. Alles blijkt ook gewoon open. We lopen via het 

grote plein en de grote straat naar de universiteit. De 

universiteitskerk is open. Ik kom niet verder dan “weer zo’n 

gebouw”, maar Nelleke vindt in een hoek een 

tentoonstelling over textielverwerking door nonnen.  

Verder wijs Nelleke me aan wat echt kuuks kijken is. Ik 

weet nog steeds niet of ik het snap, maar hier de foto.  

In een zijstraat vinden we eerst het huis van de hertog van Alava. Althans, zo staat het op de muur. Het huis 

had vier keer de huidige omvang moeten krijgen, maar we vermoeden dat het gezeur met de heren van Nassau 

en de watergeuzen hem te veel heeft bezig gehouden. In Nederland verloor Alva naast zijn bril dus ook een A 

uit zijn naam. Daar hij in het Spaans ook wel Duque de Alba wordt genoemd kunnen we geen touw aan de 

Spaanse uitleg van naam en gebeurtenissen knopen, maar het is een aardig gebouw. En het beeld in de gevel 

komt overeen met de plaatjes in de geschiedenisboekjes van de lagere school, dus het moet hem zijn. 

Een oud binnenplein van de universiteit heeft een paar musea. Één met de sterrenhemel en één met de 

voorbereiding van 800 jaar 

universiteit zijn gratis te 

bezichtigen. Bovendien 

geven de pleinen zicht op de 

façade van het 

hoofdgebouw. Iedereen 

bekijk het met zéér veel 

aandacht, wat aan een 

Amerikaan de kreet ontlokt: 

“Is there a test involved?”. 

Universiteiten kunnen nog 

jaren trauma’s nalaten. 

Achteraf komen we er achter 

dat ergens in de façade een 

kikker te zien is. Wie die 

vindt studeert af, komt 

terug, is altijd gelukkig en 

wint (daarom) de lotto. 

Gelukkig lezen wij dit pas als we al kilometers weg zijn. Die lotto hadden we eigenlijk wel willen hebben, maar 

verder scheelt het vooral tijd en een goede vakantie hebben we toch al. 

Via een oude Romeinse burg (ja ook hier al, een van de langste van Spanje volgens de gids) kan je het oude 

centrum uit. Op zich schiet je daar weinig mee op, tenzij je gaat voor rondwegen, maar de brug geeft je een 

prachtig uitzicht op de oude stad. Alle fanatieke fotografen zijn er dus toch te vinden. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Alba
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Terug in de stad blijken echt alle musea gewoon 

open. Van het Jugendstilmuseum fotograferen we 

alleen de buitenkant, het museum voor de 

Spaanse burgeroorlog bekijken we wat beter. Dit 

is een opmerkelijke verzameling. Salamanca gaf 

vanaf het begin ferme ondersteuning aan Franco. 

Als beloning stichtte deze dit 

burgeroorlogmuseum, met informatie uit 

archieven door heel Spanje. Daarin is nauwkeurig 

opgetekend hoe Franco de bevolking onderdrukte 

met moord en dwangarbeid. Inmiddels is de ex-

dictator “no longer done” in het land, en heeft het 

museum een geestelijke salto mortale moeten 

maken. Met name de vrijmetselarij en de 

Mexicaanse steun voor de antifascisten worden 

nu op indrukwekkende wijze toegelicht. 

We lunchen in de grote straat. Het valt ons op dat 

TV’s en krantenkoppen zich bijzonder druk maken 

over het stiertje prikken. Wat blijkt: vandaag is de 

laatste slachting in Barcelona. Daarna is het in 

heel Catalonië verboden. Via een Spaanse collega 

weet ik dat dit maar beperkt met dierenliefde te 

maken heeft. De kolossale arena in Barcelona kost klauwen met geld, en wordt nog nauwelijks bezocht. Hoewel 

vandaag een uitzondering is speelt het economisch motief dus een belangrijke rol. 

Na de lunch blijkt de tamme dag al voor een groot deel om. We lopen via de oostkant van het centrum terug. 

Toeristen zijn net mieren. Die lopen alleen de grote straat op-en-neer. Wij besluiten via de oostkant van het 

centrum rond te lopen, en daar is dus helemaal niemand. Dit is niet terecht, want ook hier is veel te zien. 

Allereerst het museum van Calatrava. Maar met deze lieden hebben we ervaring. Ze mogen nu dan flexibele 

siëstatijden hanteren, ons zien ze niet meer. Er staan rond de grote laan (Jawel, de Avenida Grande) 

verschillende theaters, 

kloosters, kerken en beelden. 

Heel aardig is een perkje voor 

putdeksels. 

Nelleke heeft al tijden oog voor 

putdeksels. Vaak is het een 

stalen plaat in een gat, maar 

soms staan er ook mooie 

afbeeldingen en plaatsnamen 

op, die best heel leuk zijn. Het 

was ons al opgevallen dat er in 

Salamanca nogal wat 

verschillende typen te zien zijn. 

In het perkje, met witte steen, 

heeft men geprobeerd zoveel 

mogelijk typen bij elkaar te 

brengen. 
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Na deze wandeling is het mooi geweest. We eten in het restaurant van het hotel, dat goed en betaalbaar blijkt. 

De enige vraag die rest is, waarom ze nu wel koffie kunnen schenken en ’s ochtends alleen lauw brak gif. 

26 & 27 SEPTEMBER: BANCA/BANKA 

De vakantie loopt op zijn eind, en dus wordt het tijd krachtig noordelijk te rijden. Vandaag is het meer dan 500 

km. De eerste ca. 450 over de snelweg, daarna de bergen in. Ergens halverwege raakt TomTom de weg kwijt. 

Eerst tuinen we er in, maar na een paar minuten schakelen we het apparaat uit en gaan over op handkracht. 

Vroeger lukte het met kaarten en verkeersborden 

ook, dus waarom nu niet. Het enige lastige is dat we 

nu secundair rijden en een metro moeten inhalen. 

D.w.z. een transportbedrijf is bezig met een aantal 

vrachtauto’s metrostellen te vervoeren, en dat schiet 

niet op. Tegelijk komen we wel door hele mooie 

bergen en oude dorpjes, dus wat zullen we zeuren. 

Alleen valt het tegen dat Bertha, de voice in de 

machine, als ze weer mee mag doen, niet roept: “U 

maakte een D-tour. Was het mooi? Binnenkort links 

aanhouden” Misschien een tip voor de 

programmeurs van TomTom. Onderweg moeten we 

uiteraard ook wat eten. De “servicios” in Spanje zijn 

veel minder overzichtelijk dan de “aires” in Frankrijk. 

Zeker vandaag wil het niet echt lukken. Uiteindelijk 

besluit Nelleke dat ze gaat lunchen met een plakje 

cake en een puntje taart. Ik verklaar me solidair. Het 

resultaat is opmerkelijk. De juffrouw achter de 

counter blijkt een totaal ander idee te hebben van “een plakje” er worden enorme hompen cake en taart op 

een bord geschoven. Dat wordt volgende week weer extra lijnen.  

Uiteindelijk komen we in het gebied wat we op de heenreis hebben laten liggen: De Pyreneeën. In dit gebied 

zijn er twee veel gebruikte grensovergangen: Irun/Biaritz, langs de kust en Roncesvalle/St.Jean Pied-de-Port 

wat westelijker. Omdat de vakantie 

er bijna opzit besluiten we echt 

iedere meter te gebruiken en kiezen 

we voor de veel kleinere overgang in 

de Vallee des Aldudes, een smalle 

kronkelweg door Baskenland. De 

Michelin kaart geeft 2* voor de 

schoonheid van het gebied. Het 

uitdrukken van voedsel in sterren 

vind ik al tamelijk raadselachtig, het 

geven van sterren voor de 

schoonheid van de omgeving snap ik 

helemaal niet. Maar we moeten 

toegeven dat de schoonheid beslist 

aanwezig is, wat alleen al wordt 

versterkt door het kronkelende 

bergstroompje de Nive, dat we een 
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keer of acht over steken. Voor onze fotoverzameling willen we een plaatje van de grensovergang. “Frankrijk” in 

het Spaans en Baskisch moet er toch aardig uit zien. Alleen houden we er geen rekening mee dat de lokale 

bevolking beide landen niet erkent. De grensborden zijn dan ook verdwenen en Franse teksten staan veelal 

doorgestreept. Ons hotel staat 8 km over de grens, althans voor de regeringen in Madrid en Parijs. Wij krijgen 

een kaart waarop nog net niet “vrij Baskenland” staat, maar waar de bijzonderheden in het hele Baskische 

Pyreneeën op de vinden zijn. We beperken ons tot een rondje rond het dorp. Een uurtje klimmen door de 

heuvels en de weilanden. De hele 

tocht breken we ons nek over de 

tamme kastanjes die hier massaal op 

de hellingen staan. Ze zijn niet het 

enige teken van de herfst. Ook andere 

bomen, zoals de eiken, laten hun 

zaden vallen en er staan al veel 

paddenstoelen. Maar er bloeit ook 

nog best het een en ander, zoals de 

herfsttijloos en de hei. Een andere 

terreinbedekkende soort is de 

adelaarsvaren. De boeren uit de 

omgeving zijn met man en macht 

bezig deze te maaien om als hooi te 

gebruiken. Soms kan het mechanisch, 

maar veel hellingen zijn zo stijl dat het 

echt met de zeis moet. 

Voornaamste gebruikers van de hooi zijn waarschijnlijk de schapen, die hier met een bel om de nek min of 

meer vrij rond lopen. Ze worden vooral gehouden voor de melk. Schapenkaas is een van de topproducten uit 

het gebied, naast de gerookte ham. Die laatste is dan weer van het Baskische varken, maar dat is er een voor 

een volgende reis. 

De volgende dag besluiten we een behoorlijke bergwandeling te maken, nadat we Merijn per facebook hebben 

gefeliciteerd. Bereik voor de telefoon zit er niet in. We vragen de weg naar een Cromlech “in de buurt”. De 

zoon van de eigenaren van 

het hotel wordt 

aangewezen als vrijwilliger 

om het ons aan te wijzen, 

want hij praat zo goed 

Engels. 

Hij neemt ons mee naar 

buiten en zegt dat we eerst 

de brug in het dorp over 

moeten. “Zen joe go up laik 

zis” en hij wijst schuin 

omhoog. “Zet is hard, but 

not zet hard, laik zet, is laik 

zet.” Hierbij wijst hij op het 

pad achter het hotel. Dat 

pad hadden we gisteren 

gewandeld, en dat was goed 

te doen: “Not zet hard”. Het 
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moeilijke pad moeten we een tijdje volgen. “Until you come to zet old house over zer on ze mountain”. “Ah, you 

cannot zee ze house from here” vervolgt hij wat teleurgesteld. “But it’s behaind ze new house over zer.” 

Verbijsterd kijkt hij naar de berghelling. “Ah, you 

cannot zee zat too…” “But zen you kom to the 

crossing with zhree roads” Hij probeert nu met 

twee armen drie wegen tegelijk uit te beelden. Na 

een kwartiertje genoten te hebben van de show 

bedanken we hem hartelijk en beloven we dat we 

het nu zeker vinden. 

Het hoeft weinig uitleg dat dit niet lukt, maar het 

is voldoende om ons op weg te helpen en 

vervolgens blijkt het een uitgezette wandeling die 

qua oriëntatie weinig problemen oplevert. De 

prehistorische plek vinden we niet, maar wel een 

hele oude ruïne en een bidsprinkhaan en dat 

rekenen we dan maar goed. 

Terug in het dorp blijken de wandelingen, volgens 

een informatiebord in categorieën ingedeeld te 

zijn. Met vier uur lopen, > 8 km en een 

hoogteverschil van > 375 m zitten we in categorie drie. Niet slecht voor beginners. Met name het 

hoogteverschil heeft ons spectaculaire uitzichten opgeleverd, met om ons heen zo’n berg of tien te verdelen in 

Spaanse en Franse toppen als je niet uit Banka komt en Bask bent. 

Tegelijk is het ook mooi geweest. Die middag gaan we shoppen en kijken in 

St.Jean Pied-de-Port, wat ons door de gids is verkocht als leuk oud 

middeleeuws stadje. Bij aankomst blijkt de cirkel van deze vakantie rond. 

St.Jean Pied-de-Port blijkt een elementaire rustplaats in de Camino de 

Pelerins a Compostela. Oftewel: daar heb je die lui met de schelp om de nek 

weer. Vanaf hier is het ongeveer een dag lopen naar Roncesvalle aan de 

Spaanse kant van de bergen. Het dorp, nog goeddeels achter stadsmuren, 

bestaat voornamelijk uit herbergen, winkels met basisuitrusting voor 

pelgrims en een stempelplaats voor wie officieel meedoet aan het katholiek 

diploma. 

Nelleke is toe 

aan een nieuwe wandelstok en vindt een hele 

aardige rode voor een schappelijke prijs. Als de 

verkoper haar een goede pelgrimage toewenst 

besluiten we het verschil tussen echte en 

nepperts niet uit te leggen. We gaan naar het 

hotel voor onze 2e Baskische maaltijd. 

Volgens booking.com is ons hotel niet te 

overtreffen. We hebben daar wel wat 

kanttekeningen bij. Het ligt prachtig, met goed 

zicht op de omgeving. De inrichting is modern, 

en men is zeer gastvrij. De Baskische tekens zijn 

authentiek. Het gezin spreekt de taal onderling. 

Dat men tijdens het diner de soep overslaat is 
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slordig en dat drie blaadjes sla met een scheut olijfolie en azijn als “salade” wordt geserveerd is belachelijk. Het 

toppunt is het ontbijt. Opgebakken schijfjes stokbrood met jam en slechte koffie. Eitje erbij? Kan voor €1. 

Plakje schapenkaas? € 3,60. Als je dit weet kan je er voor kiezen en dan is een verblijf hier, zeker met dit weer, 

een stop die zo uitgebreid kan worden. 

28 & 29 SEPTEMBER: SAINT GERVAIS LA FORÊT  

De tocht naar huis wordt krachtig doorgezet. Vanuit de Pyreneeën rijden we 668 km naar het noorden om te 

stoppen in de Loirestreek in Saint Gervais La Forêt, een buitenwijk van Blois. 

Enerzijds is de stop gewoon praktisch, het ligt halverwege naar huis, anderzijds hebben we nog iets recht te 

zetten. Veel Nederlanders komen graag in Frankrijk. Wij zijn daar geen uitzondering op. Alleen er is nogal wat 

keuze. Onze voorliefde voor Bretagne wordt niet door iedereen gedeeld, anderen gaan volstrekt voor de Loire 

streek. Dit gebied is eeuwenlang het vakantiegebied voor de Franse adel geweest. Iets waar ze hun tweede 

optrekje neer zetten. Wie valt voor strak aangelegde parken en veel antiek raakt in deze streek niet uitgekeken. 

Wij komen de dag van aankomst niet verder dan shoppen in Blois en eten bij Buffalo Grill.  

Wij hebben 27 jaar geleden een poging gedaan om een beeld van dit gebied te krijgen. Op de terugweg van de 

Oostkant van de Pyreneeën wilden we een paar dagen kastelen bekijken met de twee kinderen. Even voor de 

Loirestreek begon het te regenen. En dan niet anderhalve druppel, maar regen. In Chambord moesten we 

anderhalf uur wachten tot we het kasteel konden bezichtigen. Een korte inspectie leverde alleen twee 

zeiknatte kleine jongens op, waarna we besloten door te rijden naar Parijs7. Het voornemen het kasteel te 

bekijken bleef, en na een nacht in goedkoop hotel, maar met een Vrijheidsbeeld voor de deur, zijn we er nu 

klaar voor. 

 
7 Waar de regen ons achtervolgde, zodat we ’s avond thuis in Zuid-Beijerland eindigden. 
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In de 27 jaar die is verstreken is de situatie stevig aangepast. Geen rondleidingen meer, gewoon kaartje kopen 

en zelf rond hobbelen. Als je meer wilt weten koop je gewoon een gids, of je huurt een apparaat dat in je oor 

toetert. We zijn vrij vroeg, dus bij de start kunnen we alles op ons gemak bekijken. Na een uurtje komen de 

bussen met toeristen en worden de Japanners weer onder straffe begeleiding rondgestuurd. 

Die straffe begeleiding is wel nodig, als je let op de omvang van het geheel. De bouw is begonnen in 1519 

onder Frans I, maar is voltooid onder Lodewijk XIV. Het jachtkasteel heeft 440 kamers, 365 torens en 1036 

ramen. Om het jagen overzichtelijk te houden is er een muurtje om het terrein gezet. Van 32 km wel te 

verstaan. Door het aantal trappen, kronkels etc. ben je elkaar ook zo kwijt. Maar we kunnen na een paar uur 

niet zeggen dat we het deze keer weer hebben gemist. Hoewel, om bij te dragen aan onze verzameling “Europa 

in de steigers” wordt er wel weer een deel gerestaureerd. 

Na het bezoek aan dit Unesco werelderfgoed hebben we nog een halve dag over. We vinden de Loire streek 

niet heel boeiend. Tamelijk vlak, weinig boeiende architectuur, maar meer kastelen dan Castilië. Om in de 

middag naar huis te rijden is geen verstandige optie. De laatste dagen zijn weer knap vermoeiend geweest. En 

dus pakken we een tweede kasteel, er zijn er hier zat. 

 

De eerste zien we alleen op afstand, en als ik optrek op de onverharde weg helemaal niet meer. Even later 

staan we op het parkeerterrein van Cheverny. Het is veel kleiner dan Chambord, maar nog volledig 

gemeubileerd. Als tweede bezoek is het daarom een leuke aanvulling. Ze hebben een grote troep jachthonden 

op het terrein. Hoewel ze duidelijk goed verzorgd worden is de stank niet te harden.  

We eindigen de dag eenvoudig bij McD. Alhoewel, wat heet eenvoudig? Er staat een automaat, waar we in het 

Nederlands een keuze kunnen maken, nadat we het een credit card hebben gevoerd. Dat gaat overzichtelijk. 

Dan komt een Franse tekst die uitlegt hoe we moeten afrekenen en gaat het apparaat op tilt. 

Achter de balie knipperen ze niet met hun ogen. Buitenlandse kaart? Snapt-ie niet! Gelukkig hebben ze het 

lijstje nog. Even later zitten we voor de laatste keer buiten op het terras te eten. 
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30 SEPTEMBER: TERUG NAAR TIEL.  

’s Ochtends vertrekken we vroeg, uitgezwaaid door de hotel beheerder. Het is, met 670 km vooral een roteind 

rijden. De bomen krijgen steeds meer herfstkleuren en op de een of andere manier heeft het altijd iets om het 

bekken van Parijs in te duiken. We zijn er niets te vroeg. Aan het eind van het deel van de Periferique dat we 

moeten nemen klapt er wat op elkaar, maar we weten er nog net langs te komen. Aan het begin van de 

snelweg naar Lille is men nog minder gelukkig. Een kettingbotsing met twee scharende vrachtwagens zet alles 

klem. Traumahelikopter, zieken-, brandweer- en politieauto’s zijn massaal uitgerukt. Ook hier weten we, omdat 

we aan de andere kant van de snelweg rijden nog weg te komen, maar achter ons raakt het verkeer totaal in de 

knoop. De files lopen op tot > 500 km. Zie bijgaand berichtje van Google Translate van een paar uur later. Wij 

hebben nog vertraging bij Antwerpen, de grensovergang bij Meer (weer een kettingbotsing) en net voorbij de 

grens, waar de hulptroepen ons weer voorbij scheuren. Hier ken ik de alternatieve routes, en zo staan we toch 

op een min of meer gepland moment in Tiel. We zijn 6342 m verder. Nu nog uitpakken, 80% is niet gebruikt ☺ 

  

REGIO ILE DE FRANCE: vrijdag de 30 september 2011 17:00: het is een ramp op de wegen van Ile de France vanavond. 

Op 16:15 een ernstig ongeval op A13 in noordelijke richting vrachtwagen alle rijstroken van de provincie geblokkeerd ter hoogte van Vaucresson.Resultaat van de A13 is 

afgesloten.Worden uitgerold in Boulogne, kunnen wij u vertellen dat de stad volledig verzadigd is met grote files.Te Poissy lid te worden of u uw geluk beproeven op de 

D907 naar Saint Cloud (route info vtrafic verzadigd), of ga je door N118, A86 en A12 richting Roquencourt of N13 dan ga je door de A14 richting Poissy, met de 

mogelijkheid om weer op A13 A86 door de tunnel in Rueil Malmaison of A13 via terug op de N13 door de stad van Bougival.Op deze routes is de toegang tot 17u Velizy 

verzadigd.Je bent opgesloten in Parijs Velizy.tussen de A86 en de Velizy Saint Quentin is geladen met pluggen hier en daar.A12 is vloeibaar.Op A14 het verkeer is 

vloeibaar, maar de toegang tot de N13 bij Porte Maillot is erg moeilijk.Maar zodra je de tunnel van Defensie het verkeer kruis is vloeibaar.Als u de N13 is traag tussen 

Rueil Malmaison en St. Germain en Laye.Parijs op het apparaat is volledig verzadigd in 2 richtingen.Bovendien, een ander ernstig ongeval op A1 met een motorfiets 

vereist opnieuw de sluiting van de auotroute tussen de deur van de kapel en St. Denis.Met andere woorden, de situatie op het apparaat volledig te bevriezen.Good 

luck!Elders, met name in het zuiden en oosten van de hoofdstad, is de situatie meer klassieke ondanks files!op op de A6 tussen Haye les Roses (6B) en Chilly Mazarin 

A6.Op de A10 tussen de Beauregard en Champlan cap.A86 buitenkant van terug te gaan naar Roissy, cap tussen Fresnes (A6) en Rosny sous Bois (A3). Op A4 tussen de 

deur stop Bercy en Nogent sur Marne.Roissy innerlijk gevoel van A86 naar A10, plug in Rosny sous Bois Nogent sur Marne, Creteil in Fresnes.Cap op tussen A3 en Garonor 

Porte de Bagnolet in de richting van Parijs en de Porte de Bagnolet naar Bondy naar het noorden.Op A104 noorden, large cap en vanaf de luchthaven Roissy Villepinte 

Villeparisis door en Aulnay sous Bois.Op A86 ten noorden en ten westen van de kap Courneuve in Gennevilliers (A15) en steek de stekker in Gennevilliers Nanterre 

(A15).Op A13 tussen nieuwsgierigheid Roquencourt kap en de plaats van het ongeval (in de andere richting weg booster uit) 
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BIJLAGEN 

En voor toe nog acht methodes om verwarring te zaaien onder werkers in het toerisme en medelotgenoten op 

het Iberische Schiereiland.  

1. Bewaker: Zet uw eerst uw telefoon uit meneer! Antwoord: Dus zonder telefoon mag ik er niet in? 

2. Overspannen reisleidster: En nu allemaal de bus in! Niet over nadenken, gewoon doen. 

3. Moderne groep toeristen die versuft, met een koptelefoon op hun hoofd, in de omgeving van een 

permanent lullende begeleider sjokken. Ze zijn herkenbaar aan de “koddige” gekleurde tasjes voor de 

ontvangers. Naast de reisleider gaan staan en bulder “TEST, 1, 2, TEST.” 

4. Steek een paraplu omhoog 

in een hoge concentratie 

toeristen, brul “Grupo de 

baño” en loopt naar het 

toilet. Wie de meesten 

meekrijgt heeft 

gewonnen. 

5. Fotografeer deurknoppen 

en deurkloppers op 

beroemde plaatsen. Ze 

staan niet in de gids en de 

reisleider heeft ze niet 

genoemd. De omgeving 

wordt er heel nerveus van. 

6. Als je een camera ziet: 

zwaaien. Tenzij het een 

geluidsopname is. Dan ook 

zingen. 

7. Laat de persoon, die harder telefoneert dan jij praat, deelnemen aan je gesprek. Betrek hem/haar 

actief. Er is er altijd wel één. 

8. Accepteer niet dat T shirts niet te lezen zijn. Vraag of men er even beter voor wil gaan staan. Lever als 

tegenprestatie commentaar. 

En nog twee laatste kaarten: 
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DE REIS: PLAN EN WERKELIJKHEID.  
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KEBABREPORT: LORMONT 

Wraakgevoelens zijn zo lelijk. Bijna net zo lelijk als voetbal. En toch. Eigenlijk had ik me voorgenomen geen 

kebab meer te eten voor ik een Kebab Paul heb gescoord.  

Nu moet zoiets niet te lang duren en dus zijn we gestart met een ontdekkingsreis naar het zuiden. Geen jacht 

op de Big Foot, geen speurtocht naar Sirenen, maar gewoon proberen een broodje Paul te scoren. Het liefst in 

Spanje. 

Nu is een voornemen mooi, maar na 1045 km gaspedaal begint het toch te knagen. Als Ma CA dan zegt: Voila 

Bobbuh, un Québabbèr dan ben ik verkocht. Een mooi verhaal zit er na zo’n afstand niet meer in, dus alleen 

even de facts. Le Québabbèr in kwestie is gevestigd in de Arabische wijk van Lormont. Lormont is weer een 

voorstad van Bordeaux, dus veel stelt de wijk niet voor, eigenlijk is het alleen de hoek van de Avenue de 

President Salvador Allende en de Rue Eduard Herriot. Maar daar wordt dan ook alleen Arabisch gesproken door 

Neo-Fransen die in de zon zitten te genieten van het feit dat het in de rest van Europa al maanden kloten weer 

is. De zeer lokale bevolking heeft weinig illusies over hun hoekje in de wereld. De toko heet dan ook El Baraka. 

Veel meer is het niet. Mijn persoonlijke inschatting is dat de Québabbèr door zijn mede immigranten terug 

wordt gestuurd naar Le Heimat als het product niet goed is. 

In de zaak draait dan ook een spit. Uit alles blijkt dat dit Halal is, dit tot groot enthousiasme van de plaatselijke 

varkens stapel. De echt gestapelde rol is in dit geval kalkoen. Niet de First choice, maar na 1045 km denk je 

toch: lelijk beest, maar als skelet en veren zijn verwijderd kan er toch zomaar wat eetbaars ontstaan. 

De eerste invloeden van la Patrie Noveau zijn merkbaar. Ze proberen er friet op de flikkeren en het wordt 

geserveerd op een sandwich (Spreek uit ZandeWiets, heeft niets met het Engelse deegwaar met dezelfde naam 

te maken).  

Dat eerste tik ik routineus af, het tweede is lollig. Ze kunnen helmaal geen sandwich maken, dus is het een 

Turks broodje in de vorm van een “sandwich”. Nu maar hopen dat hier de ontwikkelingssamenwerking is 

wegbezuinigd, want het product van El Baraka is vergaand superieur aan de Franse ZandeWiets. 

Het oordeel: eenvoudig broodje, goed passend in zijn omgeving. Saus Blanc is weinig inspirerend, salade is sla, 

tomaat en ui. De verdeling is matig, en het vlees oververtegenwoordigd. Zoals jullie weten leidt dat echter niet 

tot puntenaftrek. Dit i.t.t. ondervertegenwoordiging. Vier euro is modaal hier, en het is allemaal zo vers dat ik 

de tent toch aanraad.  

BILBAO BROODJE BELGIË 

Waar ga je heen als je emigreert als Turk? Italië is een optie als je geen Italiaans spreekt en niet van reizen 

houdt (Eén keer Berlusconi horen en je laadt je koffer weer in), Duitsland is eerder favoriet. 

Een volstrekt onlogische keuze lijkt Spaans Baskenland: van de PKK naar de ETA en nog steeds dat ziekmakend 

mooie weer. 

En verder, die Spanjaarden..... 

In Nederland kan je met een beetje plannen tussen 07.00 en 03.00 uur goed te eten krijgen. Ok, misschien niet 

altijd mijn favoriete kop Snert en een bord met 3 stamppotten, maar aanschaffen van bereid voedsel is altijd 

een optie. 

In Baskenland is dat anders. Een fatsoenlijke Bask eet om 21:00 uur. Je kunt rustig om 20:00 uur ergens binnen 

stappen, onder het motto "thuis kan't ook" maar dat werkt het niet. Zoals ik zei, die Spanjaarden... 
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En zo gebeurde het dat ik gisteren om 18:00 trek had, om 18:30 honger, om 19:00 hongerklop en pissed was en 

om 19:30 met mijn hoofd in een bak sla van een restaurant stond dat per ongeluk de deur niet had gesloten. 

Ondertussen probeerde Ma CA me mee te lokken met een bakje koude tomatensoep, luid roepend: het komt 

wel goed Bob. Het personeel probeerde me te verdrijven met olijven. Door hun absurde openingstijden is 

Spanje nu een sport rijker: olijf schrokken, als variant op het koekhappen. 

Vandaag moest dat anders. er moest overbruggingsvoer worden veroverd om de periode tot 21:00 uur door te 

komen. 

En zo kom ik bij het begin. Onderweg, in de wandeling rond en in het Guggenheim museum hadden we 2 

kebabbers gescoord. 

De een viel af, omdat hij zijn Turkse roots duidelijk toonde met foto's van een beroemd "Turks" bouwwerk. 

De modale ETA aanhanger met een volslagen gebrek aan enige geografische kennis what so ever tuint er 

misschien in, en ook deelnemers van "Lekker Slim" zouden zich hier op hun plek voelen. Maar wij kennen de 

Big Ben en de afstand van die toren tot Ankara. 

De tweede tent Istambul. Een spelling die ook twijfels wekt, maar het uithangbord geeft duidelijk de Turkse 

connectie weer: Im Fladenbrot mit Salat. 

De bediening is echter zeer Spaans. Bestellen in Engels of Duits heeft geen enkele zin, dus we gaan voor de 

Numero Uno con Pollo en de Numeros tres con carne. 

Mijn analytische blik wordt opgemerkt, dus de twee kebabbers begeleiden me naar een van de aluminium 

tafeltjes. Zitten, en wachten. Aan de muur hangt een poster met www.polloloco.be , de beste kebab uit 

Roeselare. De link werkt niet, maar dit Turkse syndicaat wordt dus vanuit België bevoorraad. Gelet op recente 

rapporten is dat niet per definitie verkeerd. 

Snel is de bestelling daar en het oordeel hier. 

De twee vleeschrollen in de zaak werken prima. De carne is lijmvlees, maar het beste dat ik ooit heb gegeten. 

MaCA vindt de kip gewoon goed. 

Godzijdank komt de salat niet uit België: een frisse combi van sla, wortels, kool, ui, tomaat en komkommer (de 

nummer 1 van MaCA had geen wortels en komkommer). 

Wie iets heets op zijn broodje wil moet het zelf meenemen. Ze hebben alleen tomaten- en blanke saus. Deze is 

gewoon goed, maar een beetje dun en overvloedig. 

Het fladenbrot is vers van binnen en knapperig van buiten, perfect. 

Na een hap is de verdeling overal, ik had dit dan ook graag met Delica gegeten. De kaas is geen feta, maar een 

andere geitenkaas. Helemaal prima. De basic kip is €4, de mijne €5. 

Totaal oordeel 3,5 schaap. En.. Ik hoef niet in de grasbak vanavond. 

Istambul 

Calle Ledesma tegenover nr. 14 

Bilbao 

Spanje 

 

  

http://www.polloloco.be/
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SPANJE PELGRIMSKEBAB 

Het leven brengt je op vreemde plaatsen, tenminste als je geen Jansen heet, en vergroeid bent met je eigen 

Utrechtse snackbar. 

Wij zitten in Santigo de Compostela, een bedevaartoord in Noord Spanje. 

Jullie zullen je afvragen, is Bob devoot katholiek? Het antwoord is nee, maar het weer is hier beter dan thuis, 

het is op de weg naar Portugal en midden en zuid Spanje en men verkoopt er Keltische muziek.  

Bovendien ben ik op een quest naar octopus kebab. Die spanning bouwen we niet verder op, het is weer 

mislukt. 

In plaats daarvan eindigden we voor de Kathedraal, waarin men de resten bewaard van Jacobus, heilige en 

voormalig bewoner van Israel. Het is een oude Romaans/Gotische kerk, die een paar keer een facelift heeft 

gehad. Als laatste is er een barok gevel tegen aangesmeerd. Zoiets als het hoofd van Patty Brard of Marijke 

Helwegen: de rekt is er uit dus spuiten we er willekeurig botox in, en doen of het helpt. Bovenop de kathedraal 

staat een beeld van Jacobus, met even daaronder nog twee kleinere uitvoeringen die het geheel een soort 

Diana Ross & The Supremes uiterlijk geven.  

Tot mijn verbijstering lopen en fietsen mensen vanuit heel Europa deze kant uit. Velen lopen met een houten 

wandelstok, een kalebas en een St.Jacobsschelp om de nek. Zij die de eindstreep halen, hebben als bewijs hun 

religieus paspoort, een soort Elfstedentocht stempelkaart. Die kan hier in het hoofdkantoor der pelgrimage, 

worden ingewisseld tegen een diploma. 

En dan met zijn allen de Kathedraal in. Wat daar gebeurt zullen we niet beschrijven, voor je het weet is deze 

site uit de lucht. Maar neem van ons aan, het omvat staren naar botten, kussen van mantels en slingeren met 

een wierrookvat ter grote van een vat wijn. Omdat de plaatselijke reisbureaus ook nog busladingen met 

bejaarden en mobiel gehandicapten afleveren ontstaat er een totaalbeeld dat aardig past bij mijn concept van 

de hel. 

Als er dan ook nog drie huppeltrutten door hun pa in een Mercedes Sport dwars door het voetgangersgebied 

tussen de deur van de kathedraal en de strompelende bejaarden uit de auto worden gezet wil ik maar één ding 

WEG!!!  

Wij willen geen diploma, geen kalebas, geen T shirt en alleen een Jacobschelp als we moeten tanken of het 

beest er nog goedbereid in zit. Gelukkig herinnert MaCA me er aan dat ook ik een doel in het leven heb. En 

daardoor eindig ik in opperste verwarring een paar honderd meter verderop bij Cedro’s Restaurant. En het 

wordt alleen maar erger. Cedro heeft een Thaise kok en kokkin met een Thais menu. Tussen alle producten zit 

nu ook de Döner Americano.  

Americano, is er dan niets meer heilig? Ik weiger terug te gaan richting hogere concentraties pelgrims en neem 

de gok. MaCA haakt af en gaat voor de Thaise loempia’s. 

Vrienden, soms lacht het geluk je toe. Op de foto zien jullie een bak gras. Maar in feite is dit een bijna perfect 

broodje. De salade is eenvoudig, sla, tomaat &amp; ui en het vlees komt van een plakrol. Ook de hete saus is 

afwezig. 

Wat het perfect maakt? Het Turkse broodje is tot in de perfectie afgebakken. Het vlees is op exact het juiste 

moment van de rol gehaald: warm en mals. De knoflooksaus is wat dun, maar enorm sterk en met extra groene 

kruiden, die het, met de smakelijke vleeskruiden, een ultieme smaak geven. De openbaring wordt compleet 

door een ruime hoeveelheid feta. En het geheel is meer dan genoeg. 
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Met een broodje de deur uitlopen kan, maar Cedro werkt dit duidelijk tegen. Het is een restaurant. Hoewel de 

tent volledig vol zit heeft hij geen haast om ons kwijt te raken. Op ons gemak gebruiken we nog een meer dan 

uitstekende dubbele espresso en goede koffie na dit feestmaal. Een prima sfeer in een keurige zaak. Verder zal 

ik hem niet bewieroken, ik sluit af met het visitekaartje dat ik echt moet meenemen, terwijl hij me buigend 

uitzwaait. Cedro’s, je zou er een blokje voor omlopen. 

Cedro's, Rúa do Vilar 81, Santiago de Compostela, Spanje 

WARNING!!! LISSABON, RESTAURANT INDIA PALACE  

Dit verhaal is opgedragen aan Bert. Niet omdat hij meer Kebab eet dan alle reporters samen, niet omdat hij de 

ontwikkelaar is van de bedevaart naar Berlijn en niet om de meedogenloze manier waarop hij inferieure 

kebabbers hun plek wijst. Nee, dit is omdat hij Kebab onderzoekt in al zijn vormen. Wie anders dan hij, die 

kebabchips probeert? Die kebab meeneemt uit het diepvriesvak van de super, in alle varianten? Hij die kebab 

importeert uit Engeland in kant-en-klaar verpakking? 

Als ooit iemand de instant kebab op te markt brengt (just add water) dan weten wij wie manmoedig het 

product zal proberen en beschrijven op deze site. 

Dus als je ooit eens een wanproduct treft, dan denk je automatisch: Bert probeert het gewoon, haalt zijn 

schouders op, vertelt zijn ineenkrimpende maag zich niet aan te stellen en kruipt achter het toetsenbord. 

Daaruit put je moed, en het vermogen om door te gaan. Daarom is dit verhaal voor Bert. 

MaCA en ik zijn op jacht naar een kebab Paul: een inktvis kebab. Sinds ik op de site gelezen heb dat hij bestaat 

moet en zal ik het proberen. We zijn het op het spoor, maar daarvoor zwerven we inmiddels door de straten 

van Lissabon. Om 20.40 uur vindt MaCa dat ik het vandaag lang genoeg heb geprobeerd, en dat ze het verdomt 

na de lunch ook het avondeten over te slaan. 

En ze ziet een zaak die kebab verkoopt. Alle argumenten om te blijven zoeken worden me in no-time uit 

handen geslagen. Hongerig zakken we achter een tafeltje. 

Broodje kebab? Dat stopt aan hier aan het eind van de middag. Er staat wel Sheek Kabab op het menu. Met 

meer dan enig wantrouwen bestel ik het. Allereerst blijkt dit een Indiaase tent. De keuken van de Indianen is 

nooit mijn voedsel geweest. Verder is het menu in het Portugees met Engelse vertaling. Dat is dus van één de 

Indiaase talen naar Portugees, naar Engels en dan naar Nederlands. Mij twee slagen te veel. 

De kebab wordt opgediend op een gloeiend hete gietijzeren schaal. Er zit naans en rijst bij. De groentenmix 

bestaat uit kool, tomaat, ui, komkommer en sla en een schijfje citroen. Het vlees.. het vlees??? HET VLEES!!!! 

De bruine drollen tussen de groenten blijkt gebakken kaas in een krokant jasje. Ze hebben me een vegetarische 

kebab voorgezet. Niks waarschuwing “u nadert de groentenboer only zone”. Helemaal niet de vraag “wilt u 

soms de kaart voor de “andere” mensen”? Alles behalve een aparte insteekvel met duidelijke opdruk “falafel 

en ander groenten mixen”. Geen personeel dat de klant op waarde schat en zacht in je oor fluistert: je 

realiseert je toch wel dat je op het punt staat iets te eten waar geen dieren voor hebben geleden? 

De kaas is aardig, maar te weinig en de kruiden wekken een alleen een illusie van echt voedsel.  

Ik denk aan Bert, ik bewonder hem, en eet mijn bord leeg. Bij vertrek komt de kebabber ons een hand geven. 

Het zijn aardige lui, maar verder:  

Portugal, Lissabon, Rua del Palma 208b: Restaurant India Palace. Blijf er weg, tenzij je er ’s middags het 

schroeiende lam al op de hoek kan ruiken! 
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PORTUGAL KEBAB PAUL 

Ok, de zoektocht is voltooid. We hebben de Kebab Paul op. Hier het verslag, daarna wil ik er nooit meer over 

praten. 

Wat was er aan de hand: iemand had een kebab octopus gegeten, en een verslag geschreven. Sinds de laatste 

WK voetbal is dat beest heilig in Spanje, dus het leek ons wel aardig het juist daar te eten en om een broodje 

Paul te vragen, genoemd naar de heiligste van alle inktvissen. 

Dat ging al fout: octopus salade, gemengde mix van gebakken calimari en gamba’s: allemaal gegeten, maar 

geen inktviskebab. Dus wij door naar Portugal en jawel, in Lissabon op de Rua Agusta 238-240 zit Ristaurante 

Concha d’Or met op het menu wild zwijn kebab en octopus kebab. 

Rua Augusta is een straat waar je, vanwege het prijspijl, alleen maar tamelijk snel doorheen wilt lopen, maar je 

bent reporter of je bent het niet, dus aan het werk. Het restaurant heeft veel personeel, dat nadrukkelijk wordt 

geselecteerd in ongeïnteresseerdheid en lompheid. De advertentie in de ruit beloofd bij het eten traditionele 

Portugese muziek: de beroemde Fadö-ner, waarin de triestheid van het leven wordt bezongen. De artiest kent 

het menu, en kan het waarschijnlijk niet meer aan. Hij/zij blijft weg en wordt vervangen door een typ dat 

achtereenvolgens wereldnummers van Otis Redding, Frank Sinatra, Sergio Mendez, Bob Marley en Louis 

Armstrong brengt. Vier van de vijf draaien zich om in hun graf, voor de gezondheid van Sergio Mendez wordt 

ernstig gevreesd. 

Het product. Zie de foto’s en huiver. Dit heeft geen donder met Kebab te maken, ik schrijf er verder ook niets 

over. Wel ben ik vanaf nu voor wettelijke minimumeisen voor het mogen gebruiken van de eerbiedwaardige 

naam Kebab. Met elkaar moeten we toch zoiets kunnen opstellen. 

Raak je eens verzeild in Lissabon, ga naar Kebab Ali Baba, onder meer op de Avenida Almirante Reis 22. Nette 

rol, fris uiterlijk, veel klanten en als ik niet net die inktvis had weggewerkt had hier nu een fatsoenlijk rapport 

gestaan. 

JOSHUA’S SHOARMA GRIL, LISSABON, PORTUGAL  

Even kort deze keer. Na een lange dag kwamen MaCA en ik op het oude terrein van de wereldtentoonstelling in 

Lissabon op de 1e etage van het Vasco da Gama winkelcentrum in de foodcourt. 

Nu heb ik niets met masochisme. Het enige wat het volgens mij heeft toegevoegd aan de samenleving zijn de 

nummers “Hit me with your rhythmsticks” van Ian Dury en “The freakers ball” van Dr. Hook & the Medicine 

Show. Je zult me dan ook geen kebab zien kopen in een tent waar voedselvergiftiging een realistisch 

neveneffect lijkt. Maar dan heb je die tussengroep van snackbars waarvan je denkt: het zal wel niets zijn, maar 

hier sta je en gegeten worden moet er toch. En dan moet je eigenlijk ook doorlopen. 

Het menu van Joshua’s Shoarma Gril noemt duidelijk Kebab, en voor ik kan vertrekken is het al mijn beurt: 

“Uno Kebab” 

De meid achter de balie bedelft me onder een verbale laag Portugees. “No comprende, Kebab!” 

Ze wijst met op een zielige kiprol en het bord: “Shwarma menu met drankje in de aanbieding” 

Non, Kebab! 

Kebab???? 

Si Kebab! 

Op de achtergrond worden er dingen in gang gezet. Het trieste resultaat. Een mini pita met laffe sla en een 

sliertje wortel. Knoflook kruiden saus wordt in een kartonnen bekertje bijgeleverd. Het vlees blijkt lamsgehakt. 
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Het gehakt is goed gekruid en prima gebakken. Maar om de triestheid kompleet te maken zit het in een 

papieren zakje met als opdruk Shoarma, met op het plaatje een fles met de Nederlandse tekst 

“shoarmakruiden”. 

Alles bij elkaar hanteren ze het marktprincipe dat je schaarste moet creëren om de vraag toe te laten nemen. 

Naast masochisme al weer zoiets waar ik niet in geloof. Ik wil mijn kebab snel, goed en in ruime hoeveelheid op 

alles, behalve pita. In plaats van een tweede en derde broodje haal ik dan ook bij Sopa, de buren, een halve kop 

soep. Goed voor twee borden in een regulier restaurant. En mocht je de foto bekijken: ja het is macaroni-

bonen soep met worst. Want ik ben geen masochist. 

Joshua’s Shoarma Gril, 1. Vasco da Gama, Rua de São Bartolomeu 90, Lissabon, Portugal. Een half schaap voor 

de kwaliteit van het gehakt. 

KABAB KING, GRANADA, SPANJE 

Wie recent mijn verslagen heeft gezien, ik ben geen gelukkig reporter op dit moment. Ik heb zelfs een transfer 

naar de Tapas Tabloids overwogen. Oververhit en chagrijnig sjouwen we de heuvel bij het Alhambra op. 

“Je bent chagrijnig Bob”, stelt Ma Ca. “Je moet wat eten”. Kijk, dat maakt me nu gelukkig. Kritiek, maar met een 

oplossing. Vooral omdat we voor King Kebab staan. Nu noemt iedere toy zich king, en staan kebab kings voor 

mij op één lijn met DC. En deze zaak ziet er niet uit. Maar ik heb honger, en het blijft kebab. 

MaCA bestelt iets met pollo, terwijl de kebabber van dienst wil weten waar we vandaan komen. Nederland 

kent hij, hij heeft familie in Rotterdam en Amsterdam. Hij komt me dan ook vaag bekend voor. 

Ondertussen is hij bezig het eten voor MaCA klaar te maken. Garlic sauce? Natuurlijk. Chili sauce? No, thanks. 

Dan zie ik het. Deze man lijkt in zijn gedrag als twee druppels op “Manuel” uit de serie Fawlty Towers (BBC 75-

79). “Ai” zegt hij en zet zijn werk met een trieste blik en afhangende schouders in stilte voort.  

Of ik ook kip shoarma wil. “Nee, kebab”. “Kip of lam?” 

De keuze is een culinaire Russische roulette. De kip hangt aan een rol, netje gestapeld, helemaal goed. En er is 

geen lam in zicht. Ik bedenk dat ik, als ik dan toch chagrijnig ben dit beter vol overgave en met reden kan zijn. 

We nemen de gok: “Lam”. 

Uit een doos wordt een plastic zak gehaald, met daarin durum. Heb ik weer, ik wilde een BROODJE. 

“Manuel” kijkt echter nog zo triest, dat ik me in hou. Daarna verdwijnt hij andermaal in de koelvitrine en duikt 

een gehaktbal op. De bal gaat op de bakplaat en dan gebeurt het. Ineens blijkt Manuel gewapend met een 

koks-plamuurmes en bussen kruiden. Hij gaat volledig los op de nietsvermoedende bal gemalen lam. 

“Ook alleen knoflook zeker” 

“Nee, ik wil ook chilisaus en kaas”. “Si” roept Manuel, en je ziet het geluk door zijn lijf trekken. Hij viert het met 

een extra workout op de massa bakkend gehakt. 

Zorgvuldig wordt de durum ingesmeerd met knoflook en minutieus belegd met sla, kool, wortel, mais, olijf, 

paprika en tomaat. 

Daarover gaat een laagje chilisaus, dan volgt het vlees en de uitjes, die even zijn meegebakken. Het geheel 

wordt afgemaakt met een derde saus. Daarna wordt de durum gevouwen met een liefde die volgens MaCA 

alleen te vergelijken valt met het vouwen van een luier voor een eerstgeboren kind. 
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Kijk, dat beeld wilde ik nu net niet, maar het omschrijft wel de zorgvuldigheid. Op het laatste moment wordt 

een plak kaas mee gerold. Daarna gaat het geheel nog even op de bakplaat, zodat de kaas iets smelt en 

daarmee de durum in absolute perfectie bij elkaar houdt. 

Een minpunt? Het is absoluut godsonmogelijk een foto te maken die op enige manier recht doet aan het 

eindresultaat. En verder: Hulde, hulde, hulde & respect. Wat een perfecte verdeling, wat een waanzinnig goed 

bereid vlees. Wat een heerlijke sauzen. Niet heel scherp, maar perfect in balans met de rijke variatie van 

smaken in die ene durum. Mijn humeur is de rest van de dag net zo zonnig als mijn omgeving. Het was er 37 

graden ☺. Manuel is King! Vier schapen voor Granada. 

Kabab King, Cuesta de Gomerēz 14, Granada, Spanje 

CHAMBORD, JE BENT ME EEN SCHAAP SCHULDIG 

Zeg me na: “Ik zal nooit, maar dan ook nooit Kebab eten in Chambord, Frankrijk, zo waarlijk helpe mij het Flying 

Spagettimonster.” Als je dit staand doet met een vergiet op je hoofd en de linkervuist omhoog kan je de rest 

van het verhaal overslaan. Je bent dan veilig. In ieder geval als je Pastafarian bent. 

Regelmatig worden we op deze site gewaarschuwd voor Festival Kebab. Micha heeft ook al eens 

gewaarschuwd voor Efteling kebab. Ik wil de volgende stelling doen: Reguliere toeristen traps kunnen geen 

kebab leveren, tenzij ze onderverhuren aan echte kebabbers. 

De volgende scene als bewijs, plaats van handeling het zelfbedieningsrestaurant van het kasteel Chambord in 

de Loire, Frankrijk.  

“Wil je ook wat eten, ik neem wel wat mee” 

“Denk je, hebben ze wat?” 

“Ze hebben kebab” 

“Ach weet je, doe maar” 

En dan ben je al verkocht. Je moet zelf vooraan staan en de scene controleren. Zo ook nu. 

Er wordt een plastic bordje voor me neergezet. Een berg frites domineert het uiterlijk. Voorzichtig roer ik er in 

met het stuk plastic dat ze de vorm van een vork hebben proberen te geven. Het olie doordrenkte pieper 

product zompt opzij als een kwal die eindeloos van vorm kan veranderen, maar uiteindelijk niet meer wordt 

dan een smakeloze amorfe massa. Verdomme, er is geen broodje! 

Aan een kant steekt een blaadje sla en een stukje tomaat wanhopig onder de langzaam uiteen vloeiende 

fritesmassa uit. Het ziet er uit als opmaak, niet als voedsel. En dan niet als versiering die de smaak opwekt en je 

blij maakt, maar het laatste afgestompte restje van de assistent-koks opleiding voor de kleine keuken. Blaadjes 

die door bijna iedereen worden achtergelaten en dan even met vaat door het bruine sop gaan voor ze opnieuw 

zuchtend onder frites verdwijnen. Die frites zijn bleker dan de kuiten van opa op het moment dat hij half juni 

toch weer voor het eerst een korte broek aan trok. En slapper dan de buikspieren van zijn dochter die net haar 

zesde kind in zeven jaar heeft gebaard. 

Het onderzoek gaat verder. De saus. Keurig verpakt in aluminium. Ketchup. In het land van de knoflook en de 

pepertjes krijg ik godbeter alleen ketchup. 

Het vlees. Het is donker, maar mist de structuur van lam of rund. De kleur is te donker voor kip, of dit zou een 

voor mij nieuwe lijkverkleuring moeten zijn. Roadkill besluit ik maar.  
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Voor volk, vaderland en de kebabreporterssite en tegen alles wat nog aan gezond verstand in me zit neem ik 

een hap. Het is koud. Niet koelkast koud maar au bain-marie koud. Alleen dan zonder dat het water in de bain-

marie is opgewarmd. 

De bijgaande koffie, ik ben cafeïne verslaafd, was de vorige dag met een vooruitziende blik al ingeschonken. 

Chambord is een prachtig kasteel, waar de oude Franse historie herleeft. Zo toont men in de wapencollectie 

trots de Fusil Gras, een geweer uit de 19e eeuw. Dit brengt je toch aan het denken hoe je om moet gaan met dit 

soort verkopers. De guillotine terug op het binnenplein? Een brandstapel met Michelingidsen? 

Uiteindelijk ben ik te veel pacifist, maar Chambord, als het om punten en schapen gaat: Je bent me een schaap 

schuldig! En een dubbele espresso. 

Dus voor alle zekerheid nog één keer: “Ik zal nooit, maar dan ook nooit Kebab eten in Chambord, Frankrijk, zo 

waarlijk helpe mij het Flying Spagettimonster.” 

 

 


