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Terwijl we hier in Nederland onze ommetjes 
lopen, denken we aan al die wandelingen 
die we in Spanje maakten. Langs verlaten 
kapelletjes, herdershutten, pittoreske dorpjes en 
door adembenemende natuurgebieden. In de 
brandende zon langs de kust of door de bergen 
en de eeuwige sneeuw. Dit is onze top 10. 
TEKST: MARJAN TERPSTRA

10x
SPAANSE 

OMMETJES

Cabo de Gata
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SECRETOS 
SEVILLA

Sevilla is de stad van de sinaasappelbomen, 

de tapasbarretjes, de flamenco en Las Setas, 

het grootste houten bouwwerk ter wereld, 

een hit onder Instagrammers. Chloë Sterk 

ging erheen en belandde in een 

tijdmachine. Sevillianen namen haar mee in 

verhalen waarin de stad werd bevolkt door 

Romeinen, Joden en islamieten en Magellaan 

ontdekte dat de wereld rond is.
TEKST EN FOTO'S: CHLOË STERK
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Hoe wordt de langeafstandsroute  
GR1 ook wel genoemd?

Waar staan Las Setas oftewel 
Metropol Parasol?

Welke berg in Navarra beklimmen  
de carlisten ieder jaar?

Welke schatten vind je onder de 
grond in Vadillo?

Waar wonen de tinefeños?

Hoe heet het beroemde  
jongenskoor van Lluc?

Uit welke taal komen de woorden 
cacao, guacamole, tomaat en 
chocola?

VOOR TWEE PERSONEN  
            IN SEVILLA
Even buiten Sevilla ligt een hippe B&B waar je door de Brabanders 
Ruud en Mandy heerlijk in de watten wordt gelegd. Na een dag toeren 
kun je een duik nemen in het zwembad, lekker luieren en daarna 
aanschuiven voor het diner. En de volgende ochtend sta je binnen een 
kwartier weer in hartje Sevilla. Blader door dit nummer van ESPANJE! 
en geef via actie@espanje.nl antwoord op de vragen hiernaast om 
kans te maken op een verblijf.

WIN
Concurso

R
uud en Mandy waren al helemaal dol op Sevilla 

toen ze ontdekten dat B&B Arena even buiten de 

stad te koop stond. Ze grepen hun kans, gaven de 

B&B een flinke opfrisbeurt en runnen er nu hun eigen 

kleinschalige boetiekhotel. Ze hebben zowel binnen als 

buiten heerlijke zithoekjes gemaakt zodat je altijd lek-

ker kunt luieren. Aan het zwembad bijvoorbeeld of bij de 

open haard. Uit de boekenkast kun je een boek, reisgids 

of spelletje pakken zodat je je hier nooit hoeft te vervelen. 

Mandy zorgt ervoor dat alles tiptop is geregeld en Ruud is 

de man van de heerlijkste hapjes. Het ontbijt is iedere dag 

weer een verrassing.

Veel smaak
Casa B&B Arena is met drie kamers en twee suites ideaal 

om met een hele familie af te huren. Maar ook is het 

leuk voor een romantisch uitje samen. Mandy heeft de 

inrichting met veel smaak ter hand genomen. Alle kamers 

hebben andere kleuren en - niet onbelangrijk - heerlijke 

bedden. Niet voor niets krijgt B&B Casa Arena een 9,3 

op Booking.com. De gasten waarderen dat je gratis kunt 

parkeren (en dat is voor een stad als Sevilla waar je lang 

rondjes kunt rijden voor je een goed plekje kunt vinden 

een enorme pre). Daarnaast bieden ze uitgebreide 

service. Ze kunnen je ophalen van het vliegveld, geven 

goede tips voor uitjes, restaurants en flamencoshows. 

En om het je helemaal makkelijk te maken kunnen ze 

tickets voor je boeken of een tafeltje voor je reserveren. 

Paradepaardje van de B&B is de Klassieke Suite met een 

oppervlak van maar liefst 40 m2, een kingsizebed van 

2,10 x 2 m en een fijne zithoek. Deze kamer kost zelfs in 

het hoogseizoen nog geen €100. Kortom, Casa B&B Arena 

is de ideale plek voor stedentrippers die ook van rust 

houden en zich eens even lekker willen laten verwennen.

Op basis van beschikbaarheid in 2021 of 2022. Het 

verblijf omvat 5 nachten inclusief ontbijt. Prijs is niet in 

te wisselen voor contanten en is exclusief vlucht.Je 

kunt je antwoorden sturen naar actie@espanje.nl. 

Winnaars worden per mail op de hoogte gesteld 

en kijken vervolgens samen met Ruud en Mandy 

naar beschikbare data. De winnaars worden ook 

bekendgemaakt via onze website en Facebook. 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Informatie www.bb-arena.com

Actievoorwaarden
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Welk standpunt van Isabella van 
Castilië wordt nu als revolutionair 
gezien?

Wat zijn simpecados?

Wat vind je het leukste artikel uit 
deze editie van ESPANJE! en waarom? 

2x EEN VERBLIJF

ESPANJE!    ESPANJE!    
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P
rinses Irene had Spaans gestudeerd en in 

Spanje gewoond toen Ramón Massó, de per-

soonlijk secretaris van prins Carlos Hugo de 

Bourbon-Parma, haar in het vizier kreeg. Hij 

had grote plannen met de prins. Massó was 

er alles aan gelegen dat de erfgenaam van de carlisti-

sche Spaanse troon na de dood van Franco koning van 

Spanje zou worden. Het enige wat ontbrak was een goede 

echtgenote. Irene leek ideaal. Een echte prinses uit een 

bestaand koninkrijk, die Spaans sprak, van Spanje hield 

en zich uit overtuiging tot het katholicisme wilde bekeren. 

Dat was bijna nog beter dan Carlos Hugo zelf. De prins 

was opgegroeid in Frankrijk, sprak geen woord Spaans 

en zou dat volgens Massó ook nooit accentloos spreken. 

Maar Carlos Hugo zag het niet zitten. Hij vond de Neder-

landse prinsessen maar gorditas, dikkerdjes, zo noteerde 

Massó in zijn dagboek. Tijdens een gezamenlijke ski-

vakantie in Sankt Moritz in 1963 viel de prins echter als 

een blok voor de sportieve, mooie, slimme en stijlvolle 

prinses. 

Tussen droom en werkelijkheid
Irene leek geknipt om samen met Carlos Hugo te strijden 

voor de Spaanse troon. Nu kwam het erop aan om Franco 

ervan te overtuigen dat hij als carlist de beste troonop-

volger was en niet Juan Carlos, die in 1948 door Franco al 

naar Spanje was gehaald. Een tijd lang leek het goed te 

gaan. Irene was de grote troef. Maar toen was daar het bi-

kinischandaal. Hooghiemstra: ‘Het was de eerste botsing 

van Irene met het dictatoriale systeem van Spanje. Het 

was zo mooi begonnen. Irene hield van Spanje. Ze voelde 

zich aangetrokken tot het surrealisme, de wereld tussen 

droom en werkelijkheid. In een interview met De Tele-

graaf dat veel opschudding veroorzaakte had ze Franco 

opgehemeld: hij zou de Spaanse economie uit het slop 

hebben gehaald, deed veel voor de boeren en leidde 

meisjes op tot onderwijzeres. In Nederland sloeg dat in-

terview in als een bom. Franco was immers een bondge-

noot geweest van Hitler. Nadat ze was getrouwd en zich 

met haar man in Madrid had gevestigd zag ook Irene het 

dictatoriale gezicht van Spanje. De foto’s die tijdens haar 

huwelijksreis in Italië waren gemaakt konden volgens 

Franco en zijn oerconservatieve echtgenote Carmen niet 

door de beugel. In bikini! Dat kon niet in het destijds zeer 

traditionele Spanje. Het land liep toen vijftig jaar achter op 

de rest van Europa.’ 

Kansen verkeken
Franco had in 1953 de burgemeester van Benidorm welis-

waar al toestemming gegeven om bikini’s toe te staan aan 

de stranden van zijn stad, maar een prinses in bikini... Het 

jonge echtpaar kon de troonaspiraties toen wel vergeten. 

Er was eens...
Hoe zou Spanje eruit hebben gezien als prinses Irene in 

1966 geen bikini had gedragen? Dat is de vraag die opkomt 
na het lezen van het boek Om de liefde, voor de troon  

over de Spaanse periode van prinses Irene.  
Daniela Hooghiemstra, de schrijfster van het boek:  

‘Door die bikini had ze alle goodwill bij Franco verspeeld, 
maar het was niet de enige faux pas waardoor haar kans om 

koningin van Spanje te worden voorgoed was verkeken.’
TEKST: MARJAN TERPSTRA, FOTOGRAFIE: NATIONAAL ARCHIEF



Mail & winWij mogen 5 boeken weggeven. Mail naar actie@espanje.nl om kans te maken

Op de bruiloft in Rome  

kwamen duizenden carlisten af
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H
et contrast ver-

rast me zodra 

ik de dorpsbar 

binnenkom. Ik 

verwachtte in dit 

slaperige plaatsje 

Torregamones een barman van mid-

delbare leeftijd, tetterende tv en luid 

babbelende bewoners. Maar in dit 

café begroet een jonge gastvrouw 

me, Alicia, en er klinkt rockmuziek in 

plaats van de tv. Wat doet een dertiger 

op het platteland van het dunbevolkte 

Zamora? Ver weg van het stadsleven, 

midden in het natuurpark Arribes del 

Duero, dicht tegen de grens met  

Portugal aan? Vertel ik je zo, zegt 

Alicia, eerst je lunch verzorgen.

Zonnebloemen en roofvogels
Dit is de eerste dag van mijn road-

trip door de provincie Zamora. 

Onderweg overheerst de kleur 

geel: geel van de stoppelvelden met 

strobalen, matgeel van het zandsteen 

van de dorpskerkjes, felgeel van 

de zonnebloemen, pastelgeel van 

het wuivende gras en de volgende 

dag zal daar nog het zandkleurige 

geel bijkomen van het aardewerk 

van pottenbakkersdorpje Moveros. 

Deze provincie in het noordwesten 

van Castilla y León is tweemaal de 

grootte van Noord-Brabant, terwijl 

ze nog geen 200.000 inwoners telt 

(Noord-Brabant 2,5 miljoen), waarvan 

een derde ook nog eens in de 

hoofdstad Zamora woont. Platteland 

en natuur hebben de overhand. Mijn 

reis zal dan ook een feest worden van 

dieren spotten: een ree springt het 

struikgewas in, een wild zwijn suk-

kelt de weg over, roofvogels cirkelen 

door de lucht, schaapskuddes kui-

eren door de velden, en overal ooie-

vaars, zelfs zwarte. Ook kom ik oog 

in oog te staan met de Iberische wolf, 

die hier nog in het wild voorkomt.

Culinair avontuur
Op zoek naar een menú del día ben 

ik op goed geluk beland in Tor-

regamones en heb ik aan het kerk-

plein bar/restaurant La Tortuga (de 

schildpad) ontdekt, van Alicia en 

drie compagnons. Ze is in Zamora 

opgegroeid, vertelt ze als ze haar 

signature dish serveert, revuelto de 

bacalao (kabeljauw-roerei). Ze ging 

in Toledo studeren, bleef er hangen 

en had een prima leventje. Totdat 

ze besefte wat ze echt wilde: een 

tapasbar beginnen daar waar haar 

roots zijn. De tapasbar groeide uit tot 

een restaurant en nu, acht jaar later, 

heeft Alicia met La Tortuga het dorp 

culinair nieuw leven ingeblazen. Na 

het dessert geeft ze tips voor wat ik in 

de omgeving kan zien en doen, zoals 
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Zamora
In een uithoek van Spanje ligt de provincie Zamora.  

Er woont bijna niemand en er komt bijna niemand. En juist dat  

is de charme. Maar natuurlijk ook het overrompelende 

natuurschoon, de prachtige bergmeertjes, de innemende 

Zamoranen en de bijzondere bouwwerken. 
TEKST EN FOTOGRAFIE: AAFKE JOCHEMS

� alig



De Serra de  
Tramuntana 
in Mallorca 
herbergt 
behalve ruige, 
ongerepte natuur 
met tal van 
wandelpaden 
ook mooie 
dorpjes en 
honderden 
historische finca’s. 
Veel van deze 
boerderijen 
doen nu dienst 
als agriturismo. 
Wij maakten 
een rondreis 
en zochten de 
mooiste uit.
TEKST: MARJAN TERPSTRA

43ESPANJE!    

ONTHAASTEN
     BERGENIN DE 

RONDREIS MALLORCA
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Als je in Spaans-Amerika bent geweest of 
Spaanstalige series kijkt, is het je vast opgevallen. 

Latino’s spreken een heel ander Spaans dan 
Spanjaarden. Zo hebben ze daar geen ordenador, 

maar een computadora. En in veel landen 
gebruiken ze niet het woord tú voor jij maar vos. 
Wij zetten een paar opvallende en opmerkelijke 

verschillen op een rijtje. 
TEKST: MARJAN TERPSTRA

    WERELD  
            VAN 
         VERSCHIL

ESPANJE!    

DE KRACHT 
VAN TAAL

Het is slechts een greep uit de woorden 

die in het Spaans worden gebruikt om een 

meisje aan te duiden. Niet zo vreemd als 

je bedenkt dat het Spaans de moedertaal 

is van maar liefst ruim 480 miljoen mensen 

en de officiële taal is van 21 landen, waar 

ook nog eens meer dan 100 verschillende 

inheemse talen worden gesproken. Nog 

een wonder dat iedereen elkaar kan verstaan. Maar hoewel ieder meisje meteen 

zal merken dat ze wordt aangesproken als ze chamaca wordt genoemd in Mexico, 

ontstaat er soms toch verwarring. 

Piba, cabra, nena, muchacha, chiquita, 
guambra, guagua, criatura, chinija, patoja, 

güira, ishta, ischoca, niña, chica, chava, 
chamaca, huerca, morrita, escuincla, 

plebe, cipota, niña, mica, bicha, muchacha, 
chama, carajita, carricita. 
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�nel engezond
Bereiding
Mix het water met de 

frambozen in een blender. 

Breng op smaak met 

ketozoetstof. Giet de 

frambozenlimonade in 

een kan of glazen pot van 

750 ml. Roer het chiazaad 

erdoor, laat even staan, 

roer nog eens en herhaal 

een aantal keer tot de 

Limonada de frambuesa con chía | 
Frambozenlimonade met chia

chiazaadjes beginnen te 

wellen en een deel van 

de frambozenlimonade 

hebben geabsorbeerd. 

Plaats 1 uur of langer in de 

koelkast. Serveer eventueel 

met ijsblokjes en enkele 

blaadjes citroenverbena of 

munt. Ook lekker met wat 

granaatappelpitjes.

Ingrediënten 
 voor een halve liter
500 ml water | 50 g 

frambozen vers of bevroren 

(zie tip) | (keto)zoetstof 

naar smaak | 1 el chiazaad | 

citroenverbena of munt

Ben je een echte frisdrankliefhebber? Probeer dan eens deze limonade met chiazaad, 

framboos en munt of citroenverbena. De chiazaadjes geven de limonade een heel 

bijzondere textuur. In Spanje noemen ze het chía fresca, een natuurlijke energiedrank.

Lekker, gezond, snel en mediterraan!  
Dat zijn de recepten uit het nieuwe boek  

Keto in 15 minuten - Mediterraan van Julie Van 
den Kerchove. Ze zien er ook nog heerlijk uit én 

je valt ervan af! Ideaal om nu eerst thuis te genieten 
en dan straks weer lekker zelf op pad in Spanje!

56 ESPANJE!    



Julies tip
Probeer deze 

limonade eens met 

aardbeien of bramen 

met als afwerking 

schijfjes komkommer 

en citroen of limoen.
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Cap de Creus

I
n de geschiedenis van 

Spanje vormen de katho-

lieke koningen - Isabella van 

Castilië en Ferdinand van 

Aragon - een hoogtepunt (of 

dieptepunt?) zonder weerga. 

Door hun huwelijk in 1469 

gaven zij de aanzet tot de vereniging 

van de Spaanse gewesten. Boven-

dien wisten ze met vereende krach-

ten in 1492 Granada te veroveren, het 

laatste bolwerk van de islamieten op 

het Iberisch Schiereiland. Na eeu-

wen van strijd voltooiden ze aldus de 

Reconquista, reden genoeg voor de 

paus om hun de titel van ‘katholieke 

koningen’ te verlenen. Maar er was 

nog meer! In hetzelfde jaar 1492 ga-

ven ze toestemming aan Christoffel 

Columbus om de Atlantische Oce-

aan over te steken en nieuw ontdekte 

landen in hun naam te veroveren. 

Aldus zou Spanje niet enkel uitgroei-

en tot een leidende mogendheid in 

Europa, maar tot een wereldmacht. 

Hun indrukwekkende marmeren 

praalgraf prijkt nog steeds in de 

koninklijke kapel van de kathedraal 

van Granada, die in hun opdracht 

werd gebouwd op de plek waar eerst 

de grote moskee van de stad stond. 

Het grafmonument werd besteld 

door hun kleinzoon Karel, geboren 

in Gent, prins der Nederlanden en 

heerser over een rijk ‘waarin de zon 

nooit onderging’. 

Isabella van Castilië  
& Ferdinand van Aragon

Hufters of       
   heiligen?

ESPANJE!    

Sommigen willen haar heilig verklaren, anderen wensen 

haar postuum te veroordelen wegens genocide. Voor beide 

valt iets te zeggen. Hoe dan ook: Isabella van Castilië en 

haar man Ferdinand waren markante persoonlijkheden die 

door hun daadkrachtige optreden en huwelijkspolitiek de 

toekomst van Europa en de wereld bepaalden.  
TEKST: EDWARD DE MAESSCHALCK

'La Virgen de los Reyes Católicos' met 
links Ferdinand en rechts Isabella

ESPANJE!    
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ReportajeReportaje

Een wereld gaat voor ons open wanneer 
we Tenerife en Gran Canaria per 

mountainbike en racefiets doorkruisen. 
Deze twee grootste Canarische Eilanden 

zijn een paradijs voor fietsers én zwemmers. 
Er zijn fietscafés, fantastische routes en 
prachtige natuurzwembaden. Ook de 
eilanders zelf fietsen graag en nemen 

vaak een duik. ‘We zijn immers canarios.’
TEKST EN FOTOGRAFIE: KARIN ANEMA

OP-EN-TOP
SPORT GRAN CANARIA

     TENERIFE &
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