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CONTRIBUTIE 2023

Contributie 2023:: 40 euro per persoon, 
70 euro voor 2 personen op 1 adres. 
Het clubblad verschijnt 6 x per jaar. 
Mailings met ledeninformatie elke 
veertien dagen.

U ontvangt het clubblad gratis in 
Spanje. Als u dat in Nederland wilt 
ontvangen moet er een toeslag van 
€ 15 betaald worden per jaar.

Betaalwijze: 
Caixa: IBAN ES36 2100 5878 1513 
0008 0795 t.n.v. Club Neerlandes 
Costa del Sol. Vermelding 
lidmaatschapsnummer is niet nodig.

Año 44, No. 1 - el 25 de enero 2023 Editado en 
Fuengirola
Domicilio oficial: Club Neerlandés Costa del Sol,
Avda Cd de Melilla, local 8, 29631 Arroyo de la Miel
Depósito Legal: MA-1009-94
Postadres: Urb. Sitio de Calahonda, CC El Zoco 
Apto de Correos 3050, 29649 Mijas Costa

Interview
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V a n  d e  v o o r z i t t e r

Rusland. Op dit “concert” op 24 februari 
speelt onze huisband CC9 en zijn er wat 
gastoptredens van andere artiesten. We 
hopen een kleine 1000 euro op te halen, 
die waarschijnlijk zal worden gebruikt voor 
het vervoer van hulpgoederen van Malaga 
naar Oekraïne. Hoe dan ook, we zorgen dat 
de opbrengst goed terecht komt.

En denkt u in dit nieuwe jaar eens aan een 
positie in het bestuur; de algemene leden-
vergadering (ALV) is al over zes à zeven 
weken ......

Nogmaals, mede namens het bestuur, een 
heel mooi 2023. En blijf gezond zodat u 
volop kunt genieten van onze activiteiten.

Wilmar Bliek, voorzitter 

De redactie heeft de proef al doorgestuurd 
en alleen het voorwoord ontbreekt nog. 
En met de vraag of ik even aandacht kan 
besteden aan de nieuwjaarslunch van 15 
januari. Nou ja, dat kan. Op blz. 13 staat een 
fotocollage van die bijeenkomst en Saskia 
heeft aangeboden een stukje te schrijven 
voor de website.  Dat komt ongetwijfeld 
nog dus kan ik hier volstaan met te ver-
melden dat we 135 gasten hadden (helaas 
een paar late afmeldingen wegens ziekte 
en door problemen in Nederland), het vol-
gens velen een hartstikke goed verzorgde 
en gezellige middag was (zowel monde-
ling als schriftelijk heel veel positieve re-
acties gehad), dat onze Belgische zanger 
Philip ons weer heel mooi en gevarieerd 
van muziek heeft voorzien, dat de eerste 
gasten al rond één uur  zaten “in te drinken” 
in de bar van het hotel en de laatste gas-
ten rond half zes richting foyer zijn gegaan 
voor “een laatste afzakkertje” voor ze naar 
huis gingen. Alles bij elkaar een mooi en 
goed begin van het nieuwe clubjaar 2023 
met dank aan iedereen die er aan heeft 
bijgedragen om alles naar wens te laten 
verlopen.

Als club gaan we nog een paar drukke 
weken tegemoet met o.a. de inloopborrel, 
de jaarlijkse bridgedrive (deze keer in het 
Holland Huis) en het benefietconcert voor 
Oekraïne, precies een jaar na de inval door 

Op het moment dat ik dit voorwoord voor DVH-2023-01 schrijf, zitten 
we al in de derde week van januari en tegen de tijd dat u het in de 
bus krijgt is het eigenlijk al veel te laat om u nog een goed en gezond 

nieuw jaar toe te wensen. Toch doe ik het want vooral dat gezond is toch wel 
heel belangrijk, zeker gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden. 

DE KOP IS ER WEER AF... 
B E S T U U R
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Evenementen Kijk voor de actuele agenda en laatste berichten 
over evenementen en excursies altijd op de website 
en in de nieuwsbrieven

D I V E R S E N

KOFFIE NCCS KOFFIEOCHTENDEN

• In Fuengirola kunt u iedere donderdag te-
recht bij The Family Bar vanaf 11.00 uur in de 
haven van Fuengirola. Gastvrouw is al vele 
jaren lang Martha van Straalen. Tel: 952 465 
347. U bent van harte welkom,

• Iedere dinsdagochtend vanaf 11.00 uur 
wordt bij Restaurant NU FLUID in Elviria 
eenkoffieochtendgehouden.Hieront	 moe-
ten wij elkaar, onder het genot van een kop-
jekoffieofietsanders.HetadresisCarr.	 de	 Cá-
diz in Elviria, Marbella. Het restaurant ligt op 
ongeveer 5 km van stad Marbella richting-
Malaga.Marry van den Berge (659 609 697 
WhatsApp) en Ans Gussinklo (744646757) 
zijn de gastvrouwen en heten u van harte 
welkom. 

• Algarrobo Costa (Torre del Mar). Iedere 
eerste woensdagochtend van de maand 
vanaf 11.00 uur in Chiringuito Paradise in Al-
garrobo Costa, Paseo Marítimo Algarrobo 
(zie onze website voor volledige info). Gast-
vrouw Kittie van der Jagt, tel. 671 052 920. 

• Torremolinos. Iedere dinsdagochtend 
vanaf 11.00 uur in restaurant The Launch, 
La Carihuela Calle Carmen 15 in Torre-
molinos, Informatie bij Marianne Groene-
veld - Veringa, grokogroko@hotmail.com, 
tel. +31 6 3443 2586 en Kittie van Leusden 
0031641467586
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Linda van der Brugge
Minie en Henk Walma, Torremolinos
Fred van Leeuwen, Fuengirola  
Frans en Katinka Raemakers, Mijas 
Bob Storm en Cathelijne Jorissen, Benalmadena
Marlein de Leeuw, Rosmalen 
Wiet  en Dinie Weijers-Giesbertz, Fuengirola 
Lia Maas, Torremolinos
Georgina Klavert, Fuengirola 
Astrid Goed - 
Marcel en Madeleine van Roeper-Walraven, Mijas 

NIEUWE LEDEN dec/jan
Maarten Voogd en Henny Brandwijk, Mijas
Micah Stekelenburg en Juliette Gootzen, Malaga 
Marc en Patricia Beuk Volkers ,Benalmadena
Oscar van der Westen. Torremolinos
Riet Willems, La duquesa

                                           

OVERLEDEN

An den Hollander - Tuin
op 91-jarige leeftijd
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Torre Vigía El Cantal - La Cala del Moral

C U LT U U R  

Frigiliana, een wit dorp (´Pue-
blo Blanco´) in het oostelijk 

deel	 van	 de	 provincie	 Málaga	
met ruim 3200 inwoners, is 
gelegen in de streek Axarquía 
enkele kilometers landinwaarts 
van de bekende kustplaats 
Nerja. 

KUNST- EN CULTUURWANDELING
FRIGILIANA
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Frigiliana is 2x bekroond in de 
verkiezing voor verbetering en 
verfraaiing van de steden/dorpen in 
de	provincie	Málaga:	1961	(2e	prijs)	en	
1967 (1e prijs). In 1982 ontving het de 
nationale prijs (1e prijs) hiervoor van 
Spanje en in 1988 ontving het een 
gelijksoortige prijs (alweer 1e prijs) 
van Andalusië. Het oude centrum 
is benoemd tot nationaal erfgoed 
en heeft de titel Conjunto Histórico-
Artístico gekregen. Kortom een 
van de mooiste dorpjes in Spanje! Genoeg 
aanbevelingen dus om dit pareltje eens te 
bezoeken.

We komen er met de auto via de A-7 richting 
Almería, afslag 933 Nerja/Frigiliana en volgen 
dan de borden richting Frigiliana. Na circa 
3 km, via een fraaie slingerende weg met 
mooie huizen en uitzichten, komen we bij 
een rotonde. Hier nemen we de 3e afslag en 
rijden dan beneden langs het nieuwere deel 
van Frigiliana richting het oude deel, min 
of meer recht voor u. Links en soms rechts 
kunt u al parkeren, maar als u doorrijdt tot de 

volgende rotonde, met 2 parkeerterreintjes 
en een grote P-garage, kunt u bepalen of 
u daar parkeert of weer even een stukje 
terug rijdt en gratis langs de weg parkeert. 
Komt u met openbaar vervoer dan kunt 
u hier eenvoudig komen met de bus of 
taxi via Nerja. De rotonde bij de P-garage 
is ook het startpunt van deze wandeling. 
Vanaf hier is een groot deel van het 
dorp voetgangersgebied (behalve voor 
bewoners en werklieden).

Op het plein (Plaza de las Tres Culturas) 
bovenop de P-garage is op donderdag 



W A N D E L I N G

WWW.NCCS.ES  7  7 

en zondag een kleine markt met vooral 
lokale producten. Aan de overkant van de 
rotonde lopen we het dorp in. Rechts is 
het nieuwere deel en links het oude deel. 
Het is allemaal heel overzichtelijk. Vanaf dit 
entree-weggetje kunt u met een toeristisch 
treintje of een 6-persoons tuk-tuk een kleine 
toer maken naar wat mooie (uitzicht)punten. 
Bedenk wel dat u met het treintje niet in 
de kleinste pittoreske straatjes komt waar 
Frigiliana vooral bekend door is. De tuk-tuk is 
kleiner maar kan ook niet overal komen. Het 
is in ieder geval wél een mooi alternatief als 
u wat slechter ter been bent.

Goed, we lopen nu eerst een klein 
stukje rechts het nieuwere deel in naar 
het gemeentehuis. Volg de bordjes 
´Ayuntamiento´ en ´I´ van Info (VVV). Het is 
raadzaam	om	bij	het	Oficina	de	Turismo	(elke	
dag open vanaf 10:00 uur, sluitingstijden 
afhankelijk van seizoen en weekend) in het 
gemeentehuis een gratis plattegrondje te 
halen waarop de aanbevolen looproute en 
bezienswaardigheden worden aangegeven, 
zodat u niets mist van al die mooie plekjes 
in de smalle romantische straatjes van het 
oude dorp.

Het gemeentehuis, tevens 
bibliotheek en cultureel 
centrum, is gevestigd 
in het historische 
complex Casa del Apero 
(= gereedschapshuis), 
gebouwd in het begin 
van de 17e-eeuw als 
opslagruimte voor 
landbouwwerktuigen, 
stallen en winkel. De 
gebouwen maakten deel 
uit van de suikerfabriek 
die we iets verderop 
in de route gaan zien. 
Van de burchtachtige 

binnenplaats, die ook gebruikt wordt voor 
optredens, voert een trap omhoog naar 
een uitzichttoren/-plateau, vanwaar u een 
prachtig uitzicht heeft op die suikerfabriek 
(voorheen paleis), het oude deel van Frigiliana 
en het omliggende landschap.

We lopen nu terug naar de plek van de tuk-

WWW.NCCS.ES  7  7 
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tuk. Vóór ons aan het plein Plaza del Ingenio zien 
we de grote gebouwen van de oude suikerfabriek. 
Tegenwoordig	 heet	 het	 Fábrica	 de	 Miel	 de	
Caña El Ingenio, een historisch complex met 
een fabriek waar met dezelfde oude machines 
van rond 1900 nog steeds suikerrietstroop 
geproduceerd wordt (naar men zegt is het nu de 
enige fabriek in Europa). U kunt de stroop hier 
niet kopen (alleen groothandelaren), maar in het 
oude dorp komt u tal van winkeltjes tegen met 
lokale producten waar u het wel kunt kopen. Let 
op het merk: Ingenio Nuestra Señora del Carmen 
1725.

Maar, vóórdat het een suikerfabriek was, 
maakten deze gebouwen deel uit van het paleis 
van de graven van Frigiliana. Aan het einde van 
de 16e-eeuw was het ´t voorouderlijk huis/
paleis van de graven Manrique de Lara die sinds 
1508 eigenaar waren van het landhuis Frigiliana, 
toen een groot gebouw in renaissancestijl 
met een oppervlakte van meer dan 2000 m2, 
gedeeltelijk gebouwd met materialen van het 
9e-eeuwse Arabische Castillo Lizar waarvan de 
ruïne bovenop de berg erachter ligt. De familie 

C U LT U U R 

 8 

resideert sinds begin 18e-eeuw niet meer 
op deze plek.

Op een lange witte muur met wat 
parkeerplaatsen ervoor (een niveautje lager 
vóór de fabriek) ziet u vier tegeltableaus. 
Ze vertellen met beeld en tekst 
achtereenvolgens het verhaal over het 
suikerriet, de wijn(stok), de muskaatdruif 
en de olijf(boom). Heel goed om even uw 
Spaans te oefenen!
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W A N D E L I N G

We zijn nu in Calle Real. Het eerste gebouw links 
heeft vijf rood geschilderde togen. Volgens het 
infobord zijn dit ´Los Reales Pósitos´ uit 1767, een 
soort silo´s die destijds dienden voor graanopslag. 
Wat ook opvalt in deze straat (en in vele straten 
verderop in Frigiliana) is ´empedrado granadino´, 
de kiezelstenen bestrating met geometrische 
vormen, typisch uit Granada en verre omgeving.

Even verder komen we bij een splitsing waar we 
de trap rechts aanhouden. Na enkele meters 
ziet u rechts weer een tegelpaneel. Verspreid 
langs de route in het dorp komt u in totaal twaalf 
gelijksoortige wat oudere (1982) tegelpanelen 
tegen, maar nu met het onderwerp ́La Rebelión de 
los Moriscos´ (de opstand/strijd van de Moriscos). 
De taferelen en teksten beschrijven gedetailleerd 
de strijd tussen de Moriscos (de verplicht bekeerde 
´nieuwe christenen´ van Moorse herkomst) en de 
gevestigde Spaanse orde (de ´oude christenen´) 
die uitbrak tussen 1568 en 1571. De beschrijvingen 
zijn van de Spaanse kroniekschrijver Luis del 
Mármol	Carvajal	(1524-1600),	die	vele	jaren	leefde	
tussen de Moriscos en een destijds zeldzaam 
medegevoel ontwikkeld had.

Een eindje verder is er rechts een poortje met 
borden	 Panorámicas	 en	 Restaurante	 El	 Mirador.	
Als u een klein klimmetje niet uit de weg gaat 
wordt u net voorbij de ingang van El Mirador 
getrakteerd op een terras met fenomenaal 
uitzicht. Echt een bijzondere plek om even neer 
te strijken en een versnapering te nemen. Volg 
nog enkele tientallen meters dit mooie straatje 
maar daarna gaan we weer terug zoals we 
kwamen en vervolgen na het poortje rechts de 
weg Calle Amargura. Gebruik de plattegrond in 
combinatie met de straatnamen om de verdere 
route te volgen en verbaas u tegelijkertijd over het 
grote aantal pittoreske hoekjes en straatjes dat u 
tegenkomt. We zijn nu in de ´Barrio Morisco´ de 
Moorse wijk met kleurige deuren en luiken, mooie 

 9 
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C U LT U U R 

doorkijkjes, veel planten en elk hoekje heeft 
weer een nieuwe verrassing in petto.

We volgen alsmaar hetzelfde straatje tot we 
bij een driesprong komen (zie plattegrond) 
waar we bijna 180º´draaien en Calle Chorruela 
in gaan. Meteen links staat ket kunstwerkje 
´Escultura tres Culturas´ (sculptuur van 
drie culturen) wat het samengaan van 
drie culturen verbeeldt: namelijk de 
Christelijke, Arabische en Sefardische (Joden 
met voorouders in Spanje of Portugal) 
culturen die hier eeuwenlang vreedzaam 
samengeleefd hebben. Elke laatste week 
van augustus wordt in Frigiliana het ´Festival 
de tres Culturas´ uitbundig gevierd met 
grote culturele markten, verschillende 
muzieksoorten, concerten, kunst, tradities, 
veel eten en drinken, speciale tapas routes 
enz. Een aanrader als u dan in de buurt bent.
Een klein stukje verder bevindt zich aan de 
rechterkant het iets lager gelegen pittoreske 
pleintje Plaza de la Fuente Vieja (plein van 
de oude fontein) dat we natuurlijk even gaan 
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bekijken. De fontein voorzag de bewoners 
vanaf de 17e-eeuw van drinkwater. Terug 
naar de Calle Chorruela vanwaar we even 
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verderop op Plaza de la Iglesia komen, een klein 
sfeervol kerkplein. We bezoeken de eenvoudige 
maar elegante 17e-eeuwse parochiekerk Iglesia 
San Antonio de Padua. U kunt op het kerkpleintje 
prima lunchen, maar u kunt er ook voor kiezen 
dat verderop te doen waar de restaurants aan 
de rechterkant van de straat vrijwel allemaal een 
terras met uitzicht hebben.

We vervolgen dezelfde straat die nu Calle 
Real heet. In een mooi gemeentelijk gebouw 
aan de linkerkant op nr. 80 is een expositie van 
moderne kunst en op de 1e verdieping huist 
er het Archeologisch Museum van de regio 
Axarquía. Aan de rechterkant van de straat ziet 
u ´El Torreon´ dat ooit het gebouw van de graan-
coöperatie was, nu een B&B.

De volgende weg rechts brengt u via trappetjes, 
gangetjes en poortjes (zie plattegrond en de 
bordjes ter plekke) naar de botanische tuin. U 
kunt er aan de andere kant weer uit om zo de 
wandeling via Calle Real weer voort te zetten. 
We zijn nu alweer bijna bij het startpunt van 
onze ontdekkingstocht van het oude Frigiliana. 
Onderweg heeft u vast ook veel leuke winkeltjes 
gezien, wellicht heerlijk gegeten en van de 
prachtige uitzichten genoten. Het belangrijkste 
wat Frigiliana de toerist te bieden heeft is de 
totaalsfeer, de kronkelige kleine Mudéjar straatjes 
met op elke hoek weer een verrassing, een 
bewogen	 historie,	 voortreffelijk	 geconserveerd,	
maar ook levendig, aantrekkelijk, pittoresk en 
vooral authentiek.

Deze cultuurwandeling is slechts circa 2 km 
lang, er zijn hier en daar wat trapjes te lopen 
(naar El Mirador wat meer) maar in het algemeen 
is dat goed te doen. Ga op een zonnige dag 
en neem ruim de tijd want er zijn talloze mooie 
plekjes te bewonderen en zoals altijd: geniet van 
al het mooie om ons heen!

Paul Veldhuizen

W A N D E L I N G
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A U TO P U Z Z E L R I T  2 0 2 2 

Voor al uw verbouwingen
Gespecialiseerd in:

• keukens
• badkamers
• vloer- & tegelwerk
• ramen en deuren
• vloerverwarming
• air conditioning
• zonnepanelen
• airless & schilderwerk designs

Wij werken met de modernste technieken
Voor vrijblijvende offerte bel Monica: 606 189 497

Aannemersbedrijf Willem van Doorne
Tel: 952 201 807 - Mobiel: 606 189 497
E-mail: willemdoorne@gmail.com
www.willemdoorne.hol.es
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N I E U W J A A R S L U N C H  2 0 2 3

• keukens
• badkamers
• vloer- & tegelwerk
• ramen en deuren
• vloerverwarming
• air conditioning
• zonnepanelen
• airless & schilderwerk designs
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En zowaar na een paar dagen had ik weer 
wat  kracht om te lopen en de auto te be-
sturen. Dus besloten we de Jaguar MK 2 
van 1963 uit de garage te halen om er weer 
eens een tour mee te rijden. 

Zo reden we dan half december bij een 
blauwe lucht en  met nauwelijks enige 
wind, bij een temperatuur van – 3 C,  door  
het vlakke land van  Noord-Vlaanderen en 
de Zuidelijke Nederlanden.  

We reden via Kapellen naar Putte, alwaar 
we de B./NL. grens passeerden en al snel in de 
richting van Hoogerheide alwaar we de  Bel-
gisch Joodse begraafplaats passeerden. Hier op 
NL grondgebied een Belgische begraafplaats?  
Dat vroeg  om uitleg en werd mij duidelijk dat de 
Belgische Joden in België geen garantie konden 
krijgen dat hun begraafplaats daar voor eeuwig 
gegarandeerd kon worden; Nederland gaf die 
garantie wel, dus vandaar hier  drie Belgische 

Joodse begraafplaatsen  op Nederlands grond-
gebied. Daarna  ging het door naar Bergen op 
Zoom waar we aan de NO zijde de Canadese 
begraafplaats bezochten. Hier liggen bijna 1. 000 
Canadese soldaten begraven die bij de Slag om 
de Schelde in het najaar van 1944 gedurende de 
2de W.O.  zijn gesneuveld. Bij deze begraafplaats 
kwamen bij mij de momenten weer boven toen 
ik - in dit  voor mij min of meer  tweede vaderland 
- mijn Canadese vrouw  in 2007 verloor.

We waren sinds begin november 2022 vanuit de Costa del Sol  in 
Zuid-Spanje, weer teruggekeerd naar Brasschaat (B). Na meerdere 

ziekenhuisbezoeken alhier, werden de chemobehandelingen gestaakt en 
werden het de corticoid pillen die mij dan weer de energie zouden moeten 
gaan  geven om een min of meer menswaardig leven te leiden. 

Classic Car Tour door de
Lage Landen

C L A S S I C  C A R S 
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We vervolgden daarna onze tour naar 
Zeeland om in Yerseke onze lunch te 
gebruiken in het bekende Viskêête 
restaurant. Hier is de viskeuze groot en 
vers. Vanuit de vistrawler, afgemeerd  
naast het restaurant, direct zo op je 
bord. Maar goed de prijzen zijn er dan 
ook naar. Een noordzeetong van ca. 
600gr. voor zo’n 54,00 euro is niet niks. 
Het zou dan ook, aldus de lokale pers, 
een uitstervend vissoort zijn.?  Na deze 
uitgebreide lunch tourden we verder 
via Kapelle, de A58 op en via de N62 
door de Westerscheldetunnel richting 
Terneuzen. Deze tunnel - de lang-
ste van Nederland, ruim 6.6 km lang, 
60 m beneden NAP  en geopend 
in 2003 - bracht ons terug 
naar Vlaanderen.   Met ruim 
21.000 auto’s per dag die 
deze toltunnel passeren be-
hoort deze verbinding tussen 
Nederland en België tot één 
van de drukkere verkeers-
wegen van de Lage Lan-
den.  Vervolgens passeerden 
we dan bij Sas van Gent de 
grens naar Zelzate om via de 
E34 richting Antwerpen en 
door de Kennedytunnel (ge-
opend in 1969 en met ruim 
75.000 voertuigen per dag  in 
elke richting  de drukste tun-
nel van Vlaanderen)  onder 
de Schelde door naar Bras-
schaat te rijden
.

 Pieter van de Lustgraaf

H O L L A N D  TO U R
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Het kabinet in Nederland 
heeft eerst de btw op 
groente en fruit verhoogd 
van 6 naar 9% maar daar-
bij wel de belofte gemaakt 
om deze per 2024 te verla-
gen naar 5% met het doel 
de gezondheid van de be-
volking te bevorderen. 

Maar de discussie woedt nog steeds en staats-
ecretaris van Ooijen kan niet garanderen dat 
het volgend jaar wel gaat lukken. De premier 
zelf	heeft	nu	uitgesproken	dat	eerst	het	effect	
er van maar eens aangetoond moet worden. 

Dat schept niet veel vertrouwen in een goe-
de	afloop.		Intussen	nemen	de	kosten	van	de	
gezondheidszorg nog steeds in rap tempo toe 
en het preventiedossier schiet niet op. Spanje 
geeft echter wel het goede voorbeeld.  

Er valt van alles tegen deze maatregel in te 

brengen, bijvoorbeeld dat mensen met hoge 
inkomens meer gezonde  producten eten en 
dus	 profiteren.	 Maar	 het	 wordt	 in	 ieder	 geval	
voor iedereen wel meer haalbaar om aan een 
gezonde portie van 200 gram groente en 200 
gram fruit te komen. 

Aan die norm komen we bij lange na niet, er 
wordt gemiddeld maar 143 gram groente ge-
geten en 112 gram fruit, 84% van de volwassen 
Nederlanders eet te weinig groente en 87% te 
weinig fruit. Bovendien wordt het steeds lasti-
ger om gezond te eten. 

De prijs van gezonde voedingsmiddelen is 

Terwijl tal van landen de afgelopen jaren het btw-tarief op groente en fruit 
met succes verlaagd hebben, blijft in Nederland de discussie voortduren 
over wat daar precies onder zou moeten vallen. Bijvoorbeeld is een 

verpakte	fruitsalade	nog	gewoon	fruit?	Of	wat	te	denken	over	het	kwalificeren	
van spinazie à la crème en een groenteburger? In het buitenland doen ze daar 
absoluut niet moeilijk over. Eind december kondigde de Spaanse regering 
aan dat in het kader van de bestrijding van de crisis de btw op groente en 
fruit van de toch al 
verlaagde btw van 
4%,  in het nieuwe jaar 
naar 0% zou gaan.

Geen belasting op groente 
en fruit? In Spanje lukt het!

E r v a r i n g e nG E Z O N D H E I D  
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volgens het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS) de afgelopen tien jaar fors geste-
gen (cijfers 2020 red.). Zo steeg de prijs van 
gezonde voedingsmiddelen met 22 procent, 
terwijl dit bij ongezondere producten gemid-
deld 13 procent was. De hoogte van de prijs 
wordt vaak genoemd als reden dat er onge-
zond gegeten wordt maar het is de vraag of 
dit de enige reden is. Als je verse groente en 
fruit van het seizoen kiest hoeft het helemaal 
niet zo duur te zijn. 

Thuis bereiden is wel zo gezond! In Spanje 
kies je dan logischerwijs andere producten 
dan in Nederland. In zijn geheel levert het 
voor iedereen gezondheidsvoordeel op als er 
gezonder wordt gegeten. Onze zuiderburen 
verdienen wel een dikke pluim ten opzichte 
van Nederland. Bij hen eet ten minste 73-78% 

GezondheidN i e u w s  u i t  S p a n j eB E L A S T I N G
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iedere dag een portie groente en Neder-
land bungelt onderaan in de Europese ta-
bel.

Bij bijna iedereen staat kostenbeheersing 
in de agenda voor 2023, maar laten we dat 
niet ten koste van onze gezondheid laten 
gaan. Begin eens met af te wegen, hoeveel 
200 gram groente en 200 gram fruit nu ei-
genlijk is. Van sla heb je een hele berg nodig 
en van bieten maar een beetje.

Lenneke Straijer, 
Orthomoleculair therapeut, 

info@lifeelements.nl
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InSPANJE.nl

SPAANS NIEUWS EN 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

OVER LEVEN IN SPANJE

MeerSPANJE.nl

InSPANJE.nl MeerSPANJE.nl

REIS- EN 
CULTUURBLOG 

OVER SPANJE

Wij zijn een Grand Café aan de boulevard 
van La Carihuela - met uitzicht op het strand 
en de zee.

In ons Grand Café kunt u terecht voor een 
drankje en een hapje of een uitgebreid diner.

Wij staan voor klantgerichtheid, service, 
gastvrijheid & kwaliteit

Grand Café The Launch - Nol & Priscilla
Calle Carmen 35, Torremolinos
T: +34 - 952 377 751 W: thelaunchspain.com

The LaunchThe Launch 
La Carihuela
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In 1967 werken er nog zo’n 100 man in een 
ploeg van  zeven tot drie uur ’s middags. De mijn 
is een open groeve, dus een dagbouwoperatie 
(Fig. 1), geen ondergrondse mijn met tunnels 
en zo. Het exploiteren van een dergelijke mijn 
is betrekkelijk simpel. Door het analyseren van 
boorkernmonsters markeert de mijningenieur 
de grens tussen erts  en nevengesteente (ore 
and waste) in een deel van de mijn . Erts kan 
gewonnen en verwerkt worden met winst. 
Nevengesteente moet wel uit de groeve 
verwijderd worden maar brengt niets op.  
Vervolgens worden er gaten geboord in het 
blok erts of nevengesteente dat aan de beurt is 
om gedolven te worden. De boorgaten worden 
gevuld met dynamiet. Dan volgt het springen 
(blasting, voladura) van het gesteente. Dat 
gebeurt iedere dag omstreeks het middaguur, 
aangegeven door een sirene. Vanwege het 
gevaar van rondvliegend gesteente wordt 

de weg Marbella – Ojén afgezet voor het 
verkeer. De mijnwerkers en ik vinden een veilig 
heenkomen in een nis in de groeve of achter 
een dragline of scraper.  Voor de mijnwerkers 
is dit de eerste gelegenheid om wat te eten, 
meestal wat brood en de inhoud van een blikje 
sardientjes of tonijn, weggespoeld met koel 
water uit een botija, waarbij ze de tuit niet aan 
hun mond zetten maar het water direct in hun 
keelgat gieten. Ze zijn die ochtend met een 
flinke	 copa	 anis	 	 of	 aguardiente	 op	 hun	 lege	
maag begonnen. Wachtend op de ‘voladura’ 
en het sein ‘veilig’ wordt er een gesprek over 
ditjes en datjes aangeknoopt met de jonge 
estrangero. Maar al snel gaat het over de 
meisjes in bikini’s uit het noorden van Europa 
die	 op	 het	 strand	 van	 Marbella	 flaneren.	 Ze	
kunnen zich niet voorstellen dat hun vrouwen 
of dochters er zo bij zouden lopen. 
Twee werkers hebben mijn speciale aandacht. 

Zoals beschreven in het december-2022 nummer van DVH beland ik in 
het voorjaar van 1967  in Mina la Concepción om veldmetingen te doen 
en gesteentemonsters te verzamelen voor verder onderzoek aan het 

Geologisch Instituut 
van de Universiteit 
van Amsterdam. 
Alhoewel ‘een 
mager mijntje’ (om 
met Marnix Gijsen te 
spreken) is de mijn, 
komend	van	Málaga,		
al bij Elviria te zien 
als een enorme hap 
uit	 de	 oostflank	 van	
de Sierra Blanca. 

EEN MAGER MIJNTJE

E E N  R E C E N T  V E R L E D E N  
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Mina La Concepción, ook wel El Peñoncillo genoemd vanwege de steil-
kant aan de westzijde van de groeve. Beneden midden ligt het mijnpuin. 
Gebouw links is de fabriek waar het magnetiet concentraat gevormd 
werd. Gebouw linksboven is het directiebureau van de mijn (1967).
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Het zijn broers die allebei op de mijn in twee 
kleine witte huisjes wonen. De een is guarda 
op de mijn. Hij heeft  een primitief geweer dat 
hij met gepaste trots zijn escopeta noemt en 
moet de dynamietvoorraad in het kruithuis 
(polvorín) bewaken. Het regime van Franco 
heeft nog regelmatig met aanslagen te 
maken. De andere broer  is getrouwd, twee 
kinderen, een geitenkudde en een stukje land 
met fruitbomen en een groentetuin waarmee 
hij de kost bij elkaar schraapt. Met een 
muildier brengt hij iedere dag de geitenmelk 
naar Marbella. Ik heb de broers en het gezin 
door de jaren heen kunnen volgen en zie 

GezondheidN i e u w s  u i t  S p a n j eM A R B E L L A
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dat de toename van welvaart en 
moderniteit ook de twee broers 
en hun familie niet onberoerd laat. 
Het eerste dat aangeschaft wordt 
is een tv-toestel. Tenslotte wordt 
er een tweedehands Renault 4 
gekocht om de melk naar de stad 
te brengen. Hun oordeel over 
toeristen, met name het Noord-
Europese vrouwelijke deel, 
evolueert en wordt gaandeweg 
genuanceerder. 
Brokstukken erts worden uit de 
groeve naar een kaakbreker (jaw 
crusher) vervoerd en vervolgens 
naar een bal- of staafmolen (ball 

or rod mill) waar het erts tot 250 micron 
(¼ mm) wordt vermalen (Fig. 2). Door 
middel van een elektromagneet worden 
de magnetietkorrels gescheiden van de 
silicaatkorrels. Al doende wordt de groeve 
groter en dieper waarbij lorries van 30-
40 ton het erts en het nevengesteente 
via een systeem van tracks in de vorm 
van een kurkentrekker omhoog torsen 
de groeve uit. Het magnetietconcentraat 
wordt tijdelijk bij de mijn opgeslagen. Eens 
per week of eens per tien dagen komt er 
een schip van ongeveer 5000 ton, meert 
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Calciet uit de mijn

De verwerking van het erts van Mina la Concepción. Links de slurrypomp. Rechts: De bal- of staaf-
molen (de grote cilinders) waar het erts vermaald werd



af aan de buitenste pilon en laadt het 
concentraat om het naar Huelva te 
vervoeren. Transport van de mijn naar 
het schip vindt plaats, zoals eerder 
beschreven door Marnix Gijsen, door 
middel van een kabelbaan en bakjes.
La Concepción is dan wel een mager mijntje, 
maar in 1973, het jaar van sluiting, wordt er 
nog een productie gehaald van 125 000 ton 
magnetiet. Dat de mijn zolang in bedrijf blijft 
heeft	te	maken	met	het	specifieke	gebruik	
van magnetiet, niet als grondstof voor ijzer- 
of staalproductie in een hoogoven maar 
voor gebruik in een ‘coal washing plant’, 
een koolwasinstallatie in de buurt van 
Huelva. Zo’n installatie wordt gebruikt om 
steenkool dat verontreinigd is met stukjes 
leisteen of schalie te zuiveren, schoon te 
wassen, d.w.z. de steenkool te scheiden 
van de schalie. Zo’n installatie bestaat uit 
een lange goot met stromend water met 
propellers waaraan magnetietpoeder wordt 
toegevoegd. Door turbulentie ontstaat een 
mengsel van water en magnetietdeeltjes 
met de eigenschap van een zware 
vloeistof waarin de steenkool drijft en de 
schalie zinkt. Na een tijdje wordt met een 
elektromagneet de magnetiet weer van de 
schalie gescheiden en opnieuw gebruikt. 

Gedurende mijn werkzaamheden in la 
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Concepción wist ik niet dat dit magere 
mijntje een glorieuze geschiedenis had.  
De directeur had mij verteld dat de huidige 
eigenaar Ferarco S.A. in Madrid zetelde en 
dat exploitatie begon in 1830 door ‘Casa 
de Heredia’, een familiebedrijf van rijke 
industriëlen	 uit	 Málaga.	 Later	 komt	 de	
mijn in handen van de ‘Marbella Iron Ore 
Company Ltd.’ Het erts wordt gesmolten in 
zes hoogovens langs de oever van de Rio 
Verde, nu het stuwmeer langs de weg naar 
Istán.	 Houtskool	 uit	 de	 Sierra	 Blanca	 dient	
als brandstof. De ruïnes van de hoogovens 
staan er nog steeds (Fig. 3). Had ik meer 
willen weten dan had ik het archief van de 
gemeente Marbella en van het Instituto 
Geológico-Minero de España (IGME) in 
Madrid moeten induiken maar daarvoor 
ontbrak uiteraard de tijd.

Maar de tijden zijn veranderd. Dankzij inter-
net en google is er nu met een paar muis-
klikken	veel	te	achterhalen	betreffende	de	
vroege geschiedenis van Mina la Concep-
ción en de mijnbouw in de buurt van Mar-
bella. Zo leer ik dat door een tekort aan 

Ruïnes langs 

de Rio Verde
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houtskool in 1831 de ijzergieterij verplaatst 
wordt	naar	de	Constancia	fabriek	in	Málaga,	
een stad met een haven waar steenkool uit 
Asturië of Groot-Brittannië aangevoerd kan 
worden. Het siderurgische bedrijf van de 
Heredia familie wordt in de periode na 1830 
een belangrijke ijzerproducent en in 1840 
zelfd de grootste van Spanje. De verweer-
de bovenkant van het ertslichaam van de 
Concepción mijn moet bijna puur ijzer(hydr)
oxide zijn geweest. Vervoer van erts van de 
mijn naar de kust vindt in het begin plaats 
met paard-en-wagen.  Zeilschepen die 
vertrekken vanaf een stenen strekdam ver-
voeren	het	erts	van	Marbella	naar	Málaga.	
Deze prominente positie duurt slechts 25 
jaar. Al snel worden de ijzersmelterijen in 
Asturië belangrijker. Dit heeft 
te maken met de prijs van 
steenkool	die	in	Málaga	hoger	
is dan in Asturië en met het 
gebrek aan investeringen in 
de infrastructuur. In 1865 kost 
een	ton	gietijzer	in	Málaga	633	
realen en in Asturië slechts 415 
realen. Een ton staal kost in 
Málaga	1117	realen,	 in	Oviedo	
652 realen. Het gevolg is dat 
de mijnbouw rond Marbella 
snel in betekenis afneemt. In 
1841 werken er nog 2000 man 

in de ijzersmelterijen en de mijnbouw rond 
Marbella en 827 in de La Constancia fabriek 
in	Málaga.	 In	1865	 is	dit	aantal	gedaald	tot	
800 en 246, respectievelijk. De ontwikkeling 
van steenkoolmijnen in de buurt van Córdo-
ba wakkert tijdelijk de hoop op betere tijden 
aan. Tevergeefs! De steenkool uit Córdoba 
is eveneens te duur. 

Tussen 1869 en 1872 wordt de San Juan 
Bautista smalspoorlijn van de Concepción 
mijn naar de kust en de ‘muelle de hierro’, 
de ijzeren pier (Fig. 5), in Marbella gebouwd 
in opdracht van de ‘Marbella Iron Ore Com-
pany Ltd.’  Er komt een eind aan het vervoer 
met kleine zeilschepen vanaf de stenen 
strekdam. “Seis mil-las de ferrocarril desde 

De ijzeren pier met werkplaatsen en magazijnen van de 
Concepción mijn op het strand van Marbella. De bomen 
daarachter zijn een deel van het Alameda park. 

Deftige bijéénkomst ter gelegenheid van de ingebruikstelling 
van de ijzeren pier. 



las	minas	a	la	playa	están	ya	construidas,	y	
un embarcadero de hierro que mida has-
ta	 el	 final	 300	 metros	 dentro	 del	 mar,	 que	
habilite los barcos de vapor y grandes vele-
ros para cargar con la expedición”. “Zes mijl 
spoorweg van de mijnen naar het strand 
zijn reeds gebouwd, samen met een aan-
legsteiger die 300 m in zee steekt en het 
mogelijk maakt stoomschepen en grote 
zeilschepen te laden en te lossen”. De laad-
capaciteit is 150 000 ton per jaar. Door het 
hoogteverschil tussen  mijn en kust  kost het  
transport van  ijzererts heel  weinig energie. 
Het project komt echter niet zonder slag of 
stoot tot stand. Volgens de archieven wordt 
er op het scherp van de snede onderhan-
deld tussen John Broadfoot, representant 
van de Schotse eigenaars William en Sa-
muel Snythe Malcolm, en het gemeente-
bestuur van Marbella over het afstaan van 
grond voor de smalspoorlijn en magazijnen 
nabij het huidige Alameda stadspark. 

Gedurende de jaren-1880 en deel van de 
jaren-1890 leidt de siderurgie in de provin-
cie	 Málaga	 een	 kwijnend	 bestaan.	 Inves-
teringen nemen sterk af. Sluiting dreigt. In 
1897 komen de erven Heredia tot 
een akkoord met de Bonehill fa-
brieken. De ‘Sociedad Ferrería de 
Heredia’ wordt opgericht met injec-
tie van een kapitaal van 1½ miljoen 
peseta’s,	waarvan	⅔	te	storten	door	
Belgische	 en	 ⅓	 door	 de	 Spaanse	
investeerders. Verdere herstructu-
rering vindt plaats in 1899 met een 
nieuwe maatschappij “Altos hornos, 
fundiciones de hierros y aceros de 
Málaga”.	In	1911	gaat	de	mijn	geheel	
over in Belgische handen – Com-
pagnie Minière de Marbella – met 
een verdere kapitaalinjectie van 
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3½ miljoen Belgische franken. Van 1900 tot 
1906 zijn de hoogovens weer in bedrijf. Vol-
gens de mijnbouwstatistieken van Spanje 
produceerde de Concepción mijn in 1918 
nog 50 750 ton magnetiet met een waarde 
van 304 500 peseta’s. Ondanks nieuwe ka-
pitaalinjecties	stopt	ijzerproductie	in	Málaga	
tenslotte in 1926 . 

De ‘muelle de hierro’, de ijzerpier wordt in 
1934 afgebroken om verkocht te worden 
als schroot ondanks weerstand van de be-
volking. De kabelbaan die ik aantref in 1967 
– en kleurrijk beschreven door Marnix Gij-
sen – is gebouwd in 1957 in opdracht van 
Ferarco S.A. en loopt van de mijn over de 
N-340 (de huidige AP-7 of E-15) en naar het 
strand dicht bij de vissershaven. Bij het slui-
ten van de mijn in 1973 wordt de kabelbaan 
afgebroken, behalve de laatste pilon, die 
bewaard blijft als symbool voor het mijn-
bouwverleden van Marbella. Het nabije 
strand staat nog steeds bekend als Playa 
del Cable.. 

A.B. Phil Westerhof
Marbella, oktober 2022. 





Spanje in top tien van beste 
landen om met pensioen te 
gaan
Mocht je overwegen met pensioen 
te gaan in het buitenland, dan heb 
je informatie nodig. Daarom heeft 
Internationalliving.com de jaarlijkse 
wereldwijde pensioenindex voor 
2023 samengesteld.

Deze ranglijst van goede plekken om met 
pensioen te gaan kan je helpen met de 
spannende taak om te kiezen welke plek 
op de wereld het beste bij je behoeften 
past. Voor de eerste ranglijst werd samen-
gesteld had International Living al meer dan 
tien jaar besteed aan het verkennen van al-
lerlei droomlocaties. 

Het resultaat was een enorme verschei-
denheid aan keuzes en kansen. De verken-
ners hebben vele malen alle uithoeken van 
de wereld afgespeurd. Het resultaat is een 
steeds groter wordende selectie van uit-
stekende bestemmingen waar je gezonder 
en gelukkiger kunt leven, veel minder geld 
kunt uitgeven en veel meer kunt krijgen. 
Maar hoe maak je de keuze?

Wat is de jaarlijkse wereldwijde pensioe-
nindex?
De Pensioenindex is een goede ma-
nier om wat orde te scheppen en je te 
helpen bij het bepalen van de beste 
bestemming. De index is gebaseerd 
op honderden meningen en ervarin-
gen uit het echte leven. Informatie sa-
mengesteld door vertrouwde bronnen 
in de beste pensioenbestemmingen 
over de hele wereld. 

Locals brengen hun land in kaart
Mensen die op tal van locaties wonen, rap-
porteren hun inzichten en informatie over 
hoe de situaties er echt zijn. Ze zijn onaf-
hankelijk en niet verbonden aan verhuisbe-
drijven, makelaars of toerismebureaus. De 
Global Retirement Index is vooral een han-
dig hulpmiddel ter ondersteuning van een 
keuze. International Living vertrouwt op het 
oordeel van haar bronnen. Als die zeggen 
dat de gezondheidszorg ergens goed is, of 
dat een maaltijd voor twee in een leuk res-
taurant 40 euro kost, dan wordt dat geloofd.

De top tien van beste bestemmingen om 
met pensioen te gaan
1. Portugal
2. Mexico
3. Panama
4. Ecuador
5. Costa Rica
6. Spanje
7. Frankrijk
8. Columbia 
9. Italie
10. Thailand

Spanje tweede Europese bestemming op 
de lijst
Over Spanje schrijft Sally Pedersen onder 
meer het volgende. “Het hele jaar door zon-
nig weer, een gastvrije cultuur, een onge-
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looflijk	 ontspannen	 levensstijl	
en relatief lage kosten van le-
vensonderhoud. Dit zijn slechts 
enkele van de dingen die 
Spanje te bieden heeft. Al lang 
een favoriete plek voor Britten, 
Duitsers en andere Noord-Eu-
ropeanen om met pensioen te 
gaan en hun laatste jaren door 
te brengen, wordt Spanje ook 
steeds meer een keuze voor 
Noord-Amerikanen.”

.Zwarte koning Bal-
thazar in Malaga 
sprong over het hek in Melilla
Koning Balthazar wordt dit jaar ge-
speeld door Hady Coulibaly. Deze 
29-jarige Afrikaan uit Mali bestijgt de 
troon op de wagen in de parade van 
de Drie Koningen in Malaga dit jaar. 
Hij kwam in Spanje na een sprong 
over het grenshek van Melilla.

Media berichten regelmatig over de bestor-
mingen van de grenshekken in de Spaan-
se enclave in Noord-Afrika. Soms probe-
ren honderden vluchtelingen tegelijk het 
grenshek te bestormen om zo de kans te 
vergroten dat het een aantal van hen lukt 
Spaans grondgebied te bereiken. Volgens 
internationale regels hebben ze dan direct 
het recht op asiel aan te vragen.

Zodoende is Coulibaly niet de enige die ooit 
besloot huis en haard te verlaten en te be-
ginnen aan een lange en moeilijke reis naar 
een land in vrede en een betere toekomst. 
Op 5 januari klimt hij ook hoog, maar nu in 
de koets van de zwarte koning Balthazar 

in de traditionele Cabalgata de los Reyes 
Magos in Malaga. Zijn enige doel is om van-
af zijn troon zoveel mogelijk kinderen blij te 
maken. 

Hady vluchtte op 18-jarige leeftijd uit de ge-
compliceerde situatie die zijn land teisterde. 
Mali was in oorlog en economische crisis. 
Ruim tien jaar later is hij volledig in Spanje 
geïntegreerd.

Aan de krant Nius vertelt hij dat er veel 
vooraf is gegaan aan het moment dat hij 
de troon als Balthazar kan beklimmen. Hij 
werkte op het land in Mali toen hij besloot 
te vertrekken en onder meer zeven broers 
achter te laten. Zijn ingewikkelde reis nam 
twee jaar in beslag. Het lot leidde hem door 
Mauritanië, Algerije en Marokko, voordat hij 
in 2013 Spaans grondgebied bereikte.

“Een heel gelukkig moment”
Op die reis deed hij “alles om te overleven”. 
Samen met andere immigranten sprong hij 
uiteindelijk over het Melilla-hek dat twee 
werelden scheidt. Hij herinnert zich zijn “red-
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ding” als “een heel gelukkig moment”. Hoe-
wel hij beseft dat het niet legaal was om op 
die manier Spanje te bereiken. Maar hij was 
op de vlucht voor de dood en oorlog in zijn 
land.

Nieuw leven
Hady bleef twee maanden in Melilla totdat 
hij als asielzoeker bijna tien jaar geleden per 
boot werd overgebracht naar een vluchte-
lingencentrum in Malaga. Toen begon zijn 
leven te veranderen. Hij vond “een nieuwe 
familie” in de Spaanse Commissie voor Hulp 
aan Vluchtelingen (CEAR). Medewerkers 
gaven hem steun en genegenheid, boden 
hem onderdak en hielpen hem aan werk te 
komen.

Talloze banen
De eerste vier jaar in wat hij nu “mijn stad” 
noemt, leerde hij Spaans dat hij nu goed 
beheerst en volgde hij opleidingen. Onder-
tussen zocht hij allerlei banen. Drie jaar lang 
had hij een asielstatus. Elke zes maanden 
moest hij daarom “de rode kaart” vernieu-
wen. Sociaal gezien schoot hij wortel door 
na al die tijd in Spanje te werken een con-
tract van een jaar als tuinman te verwerven. 
Hiermee kon hij zijn situatie in 2016 regula-
riseren.  

Soms werd hij ingeschakeld om de vakan-
tie van een conciërge te dekken, werkte 
hij een tijd in een magazijn met producten 
voor oosterse bazaars en bij de gemeente-
lijke vuilnisophaaldienst in het nabijgelegen 
Vélez-Málaga.	 Dat	 waren	 allemaal	 korte	
contracten totdat hij eind 2017 bij CEAR 
begon te werken in het onderhoud en de 
schoonmaak van het centrum in de hoofd-
stad Malaga.

Daar werkt hij nog steeds en ernaast stu-
deert hij met als doel “de mensen kunnen 
helpen” die “steun en solidariteit nodig heb-
ben”. In de loop van de tijd heeft hij zelfs drie 
keer kunnen terugkeren naar zijn land.

Een Malinese koning Balthazar
Hady is moslim, maar waardeert de chris-
telijke traditie van de Drie Koningen Parade 
omdat het “kinderen vreugde geeft”. Hij is 
dankbaar dat hij koning Balthazar tot leven 
kan wekken in Malaga en “een magische 
dag kan delen” met de kinderen en hun fa-
milies .

Hij krijgt die mogelijkheid nadat de lokale 
traditie is verbroken dat Melchior verten-
woordigd moet worden door iemand van 
de media, Gaspar iemand voorgesteld door 
vereniging van Broederschappen en Bal-
thazar door een raadslid van het gemeen-
tehuis.
Nadat	 officieel	 was	 aangekondigd	 dat	 de	
zwarte koning zou worden gespeeld door 
Nicolas Squiglia, woordvoerder van de partij 
Unidas Podemos, sloeg deze het aanbod af. 
Squiglia verklaarde dat “koning Balthazar bij 
voorkeur moet worden gespeeld door een 
“donker persoon” uit de stad en droeg die 
missie over aan Hady.

Wereld waar vrede heerst en iedereen in 
gelijkheid leeft
“Dat de wijze mannen uit het oosten alle dro-
men en verlangens van jongens en meisjes 
laten uitkomen”, is de wens van deze Mali-
nese Balthazar. Hij maakt van de gelegen-
heid gebruik om in de krant Nius te pleiten 
voor een wereld “waar vrede heerst en waar 
iedereen, ongeacht het land van herkomst 
en huidskleur, broeders en zusters zijn en in 
gelijkheid leven”.
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Balthazar steeds meer controversiële fi-
guur in Spanje
Balthazar is de afgelopen jaren in Spanje 
uitgegroeid	 tot	 een	 controversiële	 figuur.	
Het debat doet in de verte denken aan de 
pietendiscussie. In sommige plaatsen wordt 
de volgorde van de driekoningenoptocht 
omgegooid. Balthazar voert dan de optocht 
aan in plaats van achteraan lopen; de blan-
ke koningen Melchior en Caspar volgen 
de donkere koning. Steeds meer Spaanse 
gemeenten laten de afgelopen jaren Bal-
thazar niet door een geschminkte blanke 
Spanjaard spelen, maar door een donker 
persoon. Een geschminkte Balthazar heeft 
volgens organisatoren een ‘koloniale en ra-
cistische oorsprong’.

Andalusië claimt 2 miljard 
euro voor verlenging trein 
Costa del Sol via Marbella
De deelregering van Andalusië 
heeft op verzoek van Madrid voor-
stellen ingediend die in aanmerking 
kunnen komen voor de Next Ge-
neration-fondsen. 
Hieronder ook het 
voorstel voor de 
verlenging van de 
kusttrein via Marbel-
la en Estepona tot 
aan Algeciras.

Voor dit project zou 2 
miljard euro aan Euro-
pees geld nodig zijn 
volgens eerdere bere-
keningen van de Junta 

de Andalucía. Men wil het stuk spoor dat 
nu bestaat tot Fuengirola verbinden met 
Marbella, Estepona en Algeciras. Dat is al 
jarenlang ook een grote wens van Marbella. 
Deze gemeente is de enige met meer dan 
100.000 inwoners in Spanje die niet via het 
spoor bereikbaar is. 

Gunstige effecten op toerisme en logistiek
In het Andalusische plan breidt het niet al-
leen het Cercanías-netwerk uit, maar ver-
groot het ook de mogelijkheid om de lijn 
aan hoge snelheid aan te passen. Voorts zou 
het een grote verbetering betekenen van de 
verbinding tussen Marbella en de luchtha-
ven	in	Málaga.	Dat	zou	bovendien	veel	gun-
stige	 effecten	 hebben	 op	 het	 gebied	 van	
toerisme en logistiek.

Besparing van “tonnen CO2”
De Junta argumenteert eveneens dat het 
niet alleen “tonnen CO2 zou besparen”, maar 
ook werkgelegenheid en mobiliteit in het 
gebied zou creëren en “snelheid, concur-
rentievermogen, interconnectiviteit en vei-
ligheid” zou verbeteren. Dit initiatief werd al 
in 2020 aan de regering aangeboden, maar 
tot nu toe zonder reactie. 
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241 voorstellen van Andalusië voor totaal-
bedrag van 43,2 miljard euro
In totaal heeft de Junta de Andalucía 241 
voorstellen overgedragen aan de landelijke 
regering. Deze voorstellen kunnen worden 
opgenomen in het Recovery, Transforma-
tion and Resilience Plan (PRTR) en kunnen 
Europese	 financiering	 ontvangen	 via	 Next	
Generation-fondsen. Het gaat om een to-
taalbedrag van 43,2 miljard euro van inves-
teringen verdeeld over alle provincies.

Regio’s hebben geen beslissingsbe-
voegdheid
De Junta de Andalucía heeft, net als de rest 
van de autonome gemeenschappen, geen 
beslissingsbevoegdheid bij het beheer of de 
bestemming van de Next Generation-fond-
sen. Het gaat om geld dat de Europese Unie 
aan Spanje toekent. De nationale regering 
beslist eenzijdig over haar lot. De autonome 
gemeenschappen kunnen alleen initiatie-
ven	ter	financiering	voorstellen.	

Welke Spaanse supermark-
ten houden zich niet aan de 
btw-verlaging?
Facua klaagt zeven distributieketens 
aan voor de Nationale Commis-
sie voor Markten en Mededinging 
(CNMC) omdat ze de btw-verlaging 
niet doorberekenen aan alle voe-
dingsmiddelen.

Facua-Consumidores en Acción heeft voor 
de Spaanse concurrentiewaakhond CNMC 
zeven distributieketens aangeklaagd omdat 
ze de btw-verlaging niet hebben doorbere-
kend bij alle voedingsmiddelen die onder 
de maatregel van btw-verlaging vallen. De 
regering heeft deze vorige week aangekon-

digd	 om	 de	 impact	 van	 inflatie	 voor	 consu-
menten tegen te gaan. 

Concreet heeft de vereniging de prijs-evolutie 
van in totaal 676 producten in Alcampo, Aldi, 
Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor en Mer-
cadona van 30 december tot 3 januari geana-
lyseerd. In haar analyse concludeert de con-
sumentenorganisatie dat in 51 gevallen geen 
prijsverlaging is toegepast die gelijk is aan die 
van de btw. Zo zijn 34 prijzen identiek aan die 
op het einde van het jaar, hebben 10 geen in-
vloed op de volledige belastingvermindering 
en zeven zijn zelfs nog hoger.

De Consumentenbond heeft aangegeven 
dat dit de eerste fase is van de prijsbewa-
kingscampagne die zij heeft gelanceerd en 
die zich de komende maanden verder zal 
ontwikkelen. In die zin herinnerde Facua er-
aan dat winkels de prijzen van producten die 
onder de maatregel vallen tot eind april niet 
kunnen verhogen. Als de onderliggende btw 
voor de maand maart niet lager is dan de 5,5% 
zal die periode met nog eens twee maanden 
worden verlengd. Alleen gerechtvaardigde 
verhogingen van kostenstijgingen zijn legaal.

Prijsafwijkingen 
Volgens het rapport zijn de etablissementen 
met de meeste onregelmatigheden Día, met 
17%, en Carrefour, met 10%, terwijl in Mercado-
na geen anomalie is vastgesteld en in Hiper-
cor slechts één product.
Op deze manier is het grootste aantal onre-
gelmatigheden gelokaliseerd in Dia; met 14 
onregelmatigheden in de 81 prijzen, in negen 
gevallen door afronding naar boven. Carrefour 
volgt met 113 geanalyseerde prijzen in 11 ge-
vallen geen btw-verlaging is doorberekend.
Dan volgt Eroski met acht onjuiste prijzen van 
de in totaal 92 geanalyseerde prijzen. In Al-
campo zijn zes prijzen van de 96 geanalyseer-
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de prijzen met onregelmatigheden gevonden, 
in twee gevallen door afronding naar boven.
Bij Lidl zijn ook zes van de 70 prijzen waarge-
nomen die hoger zijn dan ze zouden moeten 
zijn met btw-verlaging. In Aldi zijn vijf gevallen 
van de 64 geëvalueerde prijzen gemeld, ter-
wijl er in Hipercor slechts één te hoge prijs is 
van de in totaal 76 gecontroleerde producten. 
In Mercadona heeft de organisatie geen enke-
le onregelmatigheid geconstateerd in de 84 
voedingsmiddelen waarvan de prijs eind de-
cember is vergeleken met de huidige.

Meest voorkomende onregelmatigheden
Volgens het rapport bestaan de geconstateer-
de onregelmatigheden er in de meeste geval-
len uit dat consumenten hetzelfde bedrag be-
talen als vóór de btw-verlaging. Op die manier 
wordt die verlaging gebruikt om de winstmar-
ge van de keten te vergroten. 

Facua heeft ook geconstateerd dat er produc-
ten zijn waarvan de verkoopprijs zelfs hoger 
is dan die van de dagen voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van de maatregel. Ook zijn er 
gevallen waarin de vermindering kleiner is dan 
die zou moeten worden toegepast indien de 
belastingvermindering volledig zou worden 
doorberekend. Zo worden prijzen naar boven 
afgerond om in sommige gevallen slechts 
één cent toe te voegen, terwijl de prijzen in 
werkelijkheid naar beneden afge-
rond zouden moeten worden. 

Tuchtprocedure
Facua heeft de CNMC verzocht 
de praktijken te onderzoeken 
en de gepaste tuchtprocedure 
te openen om te bepalen of de 
toegepaste prijzen een stijging 
van de bedrijfswinstmarges ver-
tegenwoordigen of gerechtvaar-
digd zijn door stijgingen van de 
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kosten van productie.

Wat de wet zegt 
Het koninklijk wetsbesluit 20/2022 van 27 
december stelt vast dat “de verlaging van 
het belastingtarief volledig ten goede komt 
aan de consument”. 

Om welke producten gaat het
Volgens de norm wordt vanaf 1 januari 0% 
btw toegepast op de volgende voedings-
middelen waarop 4% werd geheven:
•  Brood
•  Meel voor het maken van brood
• Melk 
•  Kazen
•  Eieren
• Fruit, groenten, peulvruchten, knollen en 
granen
 
De btw op olijf- en zaadolie en pasta wordt 
verlaagd van 10 naar 5%.
Artikel 72 van voornoemd koninklijk wetsbe-
sluit geeft aan dat op 1 mei opnieuw btw van 
4 en 10% zal worden toegepast op deze voe-
dingsmiddelen indien het jaarlijkse onderlig-
gende	 inflatiepercentage	 voor	 de	 maand	
maart, gepubliceerd in april, lager is dan 5,5 
procent”. Zo niet, dan blijft de maatregel van 
kracht tot eind juni
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Massage - Shiatsu - Bindweefsel 
- Voetreflexologie - Triggerpoint  

- Reiki - Footreflexology - Scheef-
standcorrectie

Massage Practica 
Tendo

Bij de Leidse Schermvereniging Zaal Treffers kan de 
schermsport beoefent worden door dames, heren, 
meisjes en jongens. Kortom, door iedereen vanaf 6 jaar.

De leden zijn ingedeeld in drie categorieën: jeugd (6-14 
jaar), junioren (15-19 jaar) en senioren (20 jaar en ouder).

Er wordt naar keuze geschermd op diverse wapens, 
zowel elektrisch als mechanisch (niet-elektrisch).

De trainingslessen worden gegeven door onze 
gediplomeerde trainer en bondscoach: Maître Edwin 
Treffers.

Ben jij op zoek naar een leuke origi-
nele clinic in de schermsport, een 
uitdaging voor vrienden of familie, 
of bedrijfstraining, dan zit je bij ons 
goed! Vraag een offerte aan.

Wij trainen op:
Maandagen 18:30 – 20:30
Dinsdagen 18:30 – 20:30
Donderdagen 18:30 – 20:30

 www.facebook.com/svzaaltreffers

	 www.instagram.com/zaaltreffers

	 www.zaaltreffers.nl

 0031651538764

	 info@zaaltreffers.nl

AnnA Dorenbos

Av.  Juan Gómez Juanito 14-1C
+ 34 632 97 26 80 
info@tendo.nu
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HUISARTSEN
Torremolinos, Frank Buster tel: 952380279 
spoed tel: 608658338
Torremolinos, J.O. Landman tel: 952388872 
spoed tel: 606 939 812
Alhaurin el Grande, I.Ch.M.van Meer tel: 952597230
Nueva Andalucia, Carlos Azcona tel: 952810154
Nerja, Rik Heyman tel: 952526775 spoed tel: 619502151
El Morche, Bernadette Veeger tel: 952532065 
spoed tel: 617913196
Fuengirola, Henri Guemal tel: 952461992
Fuengirola, Frank Buster tel: 952473170 
spoed 608658338 

TANDARTSEN
Fuengirola, Centro Monte Blanco tel: 952475972
Torremolinos, Centro Monte Mar Snezana Kools 
tel: 661470111
Nueva Andalucia, Centro Romano tel: 952817110
Marbella, Wouter Teng tel: 952827392

FISIOTHERAPEUTEN
Marbella, centro RODA, Robine van den Berge 
tel: 952777605/639926228
Calahonda, Stanley Groot tel: 952933975
Nerja, Holandesa tel: 952526881
Mijas-Mijas Costa, Mariëlle de Bruin tel: 670663910
 
ORTHOPEDIE/MEDISCH PEDICURE/PODOLOGIE
Nerja, Henry en Linda Chatelin tel: 
695481082/658773857 
Désirée González Bossaers, La Carihuela
951339219

OSTEOPATHIE
Mijas-Mijas Costa, Mariëlle de Bruin tel: 670663910

THUISZORG
Costa del Sol, Bep van de Bremer tel: 687487291
Costa del Sol, Anneke Verhoeff tel: 
952025104/619287481
El Morche, Jolanda de Kuijer tel: 676991443
Algarrobo, Miranda van Poortvliet van Tiel 
tel: 618552919

UROLOOG
Marbella, Wim de Bruyn tel: 619992369

AUDICIEN/HOORKLINIEK

Arend Eikelboom komt bij u thuis. T 634 825 255

MASSAGETHERAPIE
Anna Dorenbos, Massage Practice Tendo M 632 972 680

ADVOCAAT
Espejo, Saavedra & Van Den Boogaard Abogados
Wilma van den Boogaard tel: 676118136.

NOTARIS
Málaga, Hak & Rein Vos Juridisch adviseurs en notarissen 
tel: 956 020 564
Marbella, Seydlitz Spanje - notarissen, tel: 95 850 243

UITVAARTBEGELEIDING
Europe Funerals - 690 341 198 / 616 460 069
Arno Wiering, Budgetfuneral - 672 980 893

FINANCIEEL
BROKER HUGO, Ned. bank, tel. 952 92 40 11
JOCASE Fiscal y Laboral Petra Lagrand tel: 952665214

DIERENARTSEN
Estepona, Marcel Vet tel: 952795049
Estepona, Nazli Kreft tel: 952804165
Nueva Andalucia, André Evers tel: 952906626

PSYCHOTHERAPIE/COUNSELLING/COACHING
Maryna Khorolska, tel. 657198928, +31617664825
Gerlinda Smit, Málaga, email: gerlinda.smit@live.nl

NEDERLANDSE TROMBOSEDIENST
Torremolinos, tel: 952389941

ANWB
Barcelona, Alarmcentrale, tel: 934781888

NEDERLANDS TAAL-en CULTUURONDERWIJS
Parasol. (Voor kinderen van 3-18 jaar) tel: 649335336

OECUMENISCH CENTRUM LUX MUNDI
Hulp op medisch en sociaal gebied. Ned. bibliotheek.
Verhuur van krukken en rolstoelen.
Fuengirola, tel: 952474840
Torre del Mar, tel: 952543334

NEDERLANDSE AMBASSADE Madrid, tel: 913537500 
dag en nacht.

BELANGRIJKE ADRESSEN
WAAR  NEDERLANDS  WORDT GESPROKEN
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Na	de	koffie	begon	het	interview.

Annelies vroeg hoe ze hier zo in Spanje 
terecht waren gekomen. En dat was het 
begin van een boeiend verhaal.  Anna 
vertelde dat ze in 2016  van haar eerste man 
gescheiden is en op een gegeven moment 
zei een vriendin tegen haar “Je bent nu al 
anderhalf jaar alleen, zou je niet eens op een 
datingsite gaan kijken?” 

“Na enige aarzeling heb ik het geprobeerd 
en bij die eerste poging kwam er meteen 
een hele aantrekkelijke man voorbij! Maar 
toen	 ik	 me	 officieel	 had	 ingeschreven	 en	
betaald was de knappe man alweer van de 
site verdwenen! Na een paar onbeduidende 
dates kwam Hans in beeld en na een 
voorzichtig begin kwam hij na een maand bij 
mij thuis op bezoek. De kat zat gezellig tegen 
me aan op de hoekbank. Hans wilde ook 
naast me komen zitten, maar toen was het 
“ psscht” geblazen, haren omhoog en een 

uitgestrekte klauw!!!!!!!!! Hans gaf meteen 
een tik(je) terug en zo was de hiërarchie 
vastgesteld. Eerst Hans en dan de kat.”

Hans werkte toen al niet meer en wilde 
graag zijn dromen verwezenlijken: een 
wereldreis maken. zeezeilen en paarden 
mennen. Anna werkte nog, ze had een 
gezondheidscentrum, waarin ze veel en hard 
werkte. Ze gaf zelf in één ruimte massages 
en verhuurde de andere werkruimtes, hield 
de administratie bij en volgde ook nog 
allerlei bijscholingscursussen, vooral op het 

Voor het eerst hoefden we onderweg niet zo te zoeken en waren we 
zowaar een kwartier te vroeg bij de poort van Anna’s urbanisatie 
in Chaparral, waar haar partner Hans ons verwelkomde. Binnen 

in het penthouse met uitzicht op zee en bergen, troonde als een vorst 
op de leuning van de bank de 
9-jarige Noorse boskat Gizmo. 
Hij had een prachtige, lichtbruine 
vacht die door de zon een gouden 
glans kreeg. En nog nooit had ik 
zo’n enorme pluimstaart gezien! 
Helaas heeft hij een ernstige 
ontsteking aan zijn gebit.

HET VERHAAL VAN  
ANNA DORENBOS
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psychosomatische vlak. “Massage is een 
ruim begrip” zei Annelies .“Wat voor soort 
massage gaf je precies?” Er volgde een hele 
rij onder de titel Natural Health Treatments: 
Shiatsu, pijnverlichting, dieptemassage, 
triggerpoint,	 relaxing	 	 en	 voetreflexologie.	
Een imponerende lijst, die ook een stukje 
geestelijke gezondheidsbehandeling 
inhoudt. Lichaam en geest zijn per slot 
van rekening onverbrekelijk met elkaar 
verbonden. 

Daarvoor was Anna directiesecretaresse 
bij een oliemaatschappij, waar ze mee 
stopte toen ze een zoontje kreeg. Maar 
toen die naar de peuterklas ging, had ze 
tijd genoeg om een basisopleiding Sport te 
doen, met o.a. lichaamsgerichte therapie bij 
psychosomatische klachten en uiteindelijk 
verkreeg ze de titel A-Therapeut, wat 
inhield dat ze contracten afsloot met de 
verschillende zorgverzekeraars, die daardoor 
haar tarieven vergoedden en de patiënt dus 
niets hoefde te betalen.

En toen kwam Hans met zijn dromen...
Ze verkocht haar zaak en samen met 
hem ging ze op zoek naar de juiste Costa 
en woonplaats. Hans had al op YouTube 
gezocht. Bij het zien van de beelden van La 
Cala de Mijas kreeg Anna gelijk een warm 
gevoel. Toen ze daar later in een restaurantje 
gingen eten, vroegen ze aan de eigenaresse 
of ze een betrouwbare makelaar kende en 
zo kwamen ze terecht bij het penthouse in 
Chaparral.

“We kwamen binnen” vertelde Anna “en 
ik riep meteen, OOOOOO wat mooi!!! We 
hebben het meteen gehuurd.... maar wel 
eerst afgedongen.”

Hans had op internet al een ruimte gevonden 

in Fuengirola, 
en zo kon ze 
direct een 
eigen praktijk 
b e g i n n e n . 
Haar website 
ziet er heel 
aantrekkelijk 
uit. “Maar hoe 
kom je hier nu 
zo gauw aan 
klanten?” “Dat 
is in Spanje wel 
anders dan in 
Neder land”, 
antwoordde 
Anna. “Mensen 
zijn hier vaak 
maar tijdelijk, 
ze komen en gaan. Maar ik heb hier al een 
netwerk, ben lid van verschillende clubs, 
zoals de Diva’s, NCCS, een Marbella- en 
Malaga groep en vergeet Facebook en de 
diverse websites niet”… dus nu werkt Anna 
gemiddeld vier halve dagen in Fuengirola en 
een halve dag bij een collega in Riviera del 
Sol. 

En Hans?

Hans, met zijn hobby’s  zeezeilen en paarden 
mennen....

“Nou, kijk maar eens naar buiten” zei Anna: “De 
zee is nu rimpelloos, geen wind...en als er wel 
wind is,waait het vaak te hard”.... dus het werd 
geen zeilboot,  maar een paard! Ze kochten 
een paard van een puur Spaans ras, een 
“Caballo Cartujano” (Kartuizer) die bekend 
staat om zijn positieve karakter....lief, gevoelig 
en intelligent. Eigenschappen die nodig zijn 
om goed te kunnen mennen. “Wat houdt dat 
mennen eigenlijk in?” vroeg Annelies. Eerst 
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moet je longeren, wat betekent dat ze aan 
een lange lijn in de rondte stappen en leren 
luisteren naar commando’s (en ze opvolgen, 
natuurlijk). Daarna wennen aan een riem om 
de hals, vervolgens aan een bit in de mond 
en tenslotte aan verdere tuigage en aan een 
zadel en als laatste aan een koets.

Anna had vroeger wel paard gereden en 
Hans had in Nederland Friese paarden 
gehouden, maar ze hebben hier toch nog 
wat paardrijlessen genomen en nu genieten 
ze al van hun Cartuja!

Ze waren ook op de Feria van Fuengirola. 
Helaas underdressed, zoals ze zelf zegt.  
Ze was verkeerd voorgelicht over de Feria-
kleding.  “Maar volgend jaar verschijn ik in vol 
Feria-ornaat”, in een Spaanse jurk, verzekerde 
ze ons. Ze wil ook nog leren op een 
dameszadel te rijden. Op zijn Spaans, met 
beide benen heel elegant aan één kant. Dan 
is ze helemaal klaar voor de volgende Feria!

“Zo te horen genieten jullie hier met volle 

teugen van het Spaanse leven”, constateerde 
Annelies. “Maar hebben jullie ook negatieve 
punten ontdekt? “ “Jawel, de gaten in de 
wegen en al die butsen in de auto, opgedaan 
op parkeerplaatsen. Nou ja dat hoort er bij. Het 
klimaat is heerlijk, de mensen zijn hulpvaardig 
en veel relaxter dan in Nederland. En lekker 
buiten leven en eten bij die gezellige Spaanse 
restaurantjes.  Nee, ze hoeven echt niet meer 
terug. “Nooit meer?” vroegen we en Anna 
antwoordde heel beslist “Nee, echt niet”! 
Naar Nederland gaan ze ook alleen maar als 
het werkelijk nodig is “Onze vrienden en een 
paar oud cliënten komen wel hierheen en zijn 
allemaal al geweest. Soms reden we twee 
keer op een dag naar het vliegveld! Het is hier 
toch veel leuker.”

Nog een leuk verhaaltje van onze 
welbespraakte  gastvrouw als antwoord op 
onze vraag naar hun taalvaardigheid in het 
Spaans. Hans moest naar de kapper om zijn 
haar een beetje korter te laten knippen, dus 
maakte hij het gebaar van één centimeter 
tussen duim en wijsvinger. De kapper ging 
snel aan de slag en binnen de kortste 
keren had hij een haardos van precies één 
centimeter lang...nou ja, één centimeter kort! 
Hans bedoelde natuurlijk dat hij er maar één 
centimeter vanaf wilde hebben!!! 

En toen was het alweer tijd om te vertrekken, 
want er wachtte het zoveelste bezoek 
aan de dierenarts met Gizmo.  De tijd was 
omgevlogen bij dit interessante verhaal over 
twee actieve mensen die nog volop in het 
leven staan....en er ook volop van weten te 
genieten!..

We wensen Anna en Hans nog  veel geluk en 
“quality time” toe, zoals Anna dat noemde.

E.v.V./A.K.
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THUIS ALLES GOED GEREGELD

TV, AUDIO,
INTERNET

ALARM 
INSTALLATIES

WITGOED &  
HUISHOUDING

Judith en Eric, bekend van Satelliet Systemen, brengen expertise aan 
huis. Of u nu vernieuwing wenst op het gebied van televisie, internet, 
alarmsystemen of een wasmachine of koelkast nodig hebt, u kunt 
rekenen op vakmanschap, advies op maat, fantastische service en 
perfecte installatie. Alle merken leverbaar! 
 
Vandaag besteld, morgen in huis!

electro-experts voor thuis

Mijas, Costa del Sol • 952 591 603 • 676 888 565 
WWW.JE-SYSTEMS.NET | INFO@JE-SYSTEMS.NET

TV, internet en audio 
systemen vernieuwen 

snel. Wij beschikken over 
up-to-date kennis én 

apparatuur. 

Er komt het één en ander 
kijken bij het installeren 
van een alarmsysteem.  

Wij staan klaar voor advies 
en montage.

Altijd lastig wanneer een 
huishoudapparaat kapot 
gaat. Eén telefoontje en 
u heeft morgen al een 

nieuwe machine in huis. 

BOUW
BEGELEIDING

Tijdens de bouw is het 
handig alvast na te denken 
over uw electro-systemen. 
Wij geven graag advies en 

begeleiding.

Volg ons op facebook voor de laatste up-dates en mooie aanbiedingen: JEsystemsSPAIN



S E R V I C E
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JOCASE
ACCOUNTANT  -  FISCAAL ADVISEUR

Spaanse belastingen, residenten en niet-residenten
Begeleiding aan/verkoop van onroerend goed
Registratie vakantie-appartement voor verhuur

Nalatenschappen en Spaanse testamenten
Oprichting van Spaanse firmas

Bedrijfs boekhoudingen en Arbeidscontracten

José Antonio Carrasco Serrano
c/ San Pancracio 1, Ed Pilarin 1B
29640 Fuengirola
Telf. 952665214
asesoria@jocase.es
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Zowel bij aankoop als verkoop 
van uw huis of appartement

deskundig en vertrouwd
voor het gewenste resultaat

Tel.: (+31) 611 275 799  /  (+34) 637 247 474  -  Email: ben@benkunst.es  -  www.benkunst.es

CONTRIBUTIE 2023

De contributie is € 70 per jaar voor een (echt)paar d.w.z. twee personen op één adres en 
€ 40 per jaar voor alleenstaanden. Voor de verzending van het clubblad naar Nederland 
(of België) wordt een bijdrage gevraagd van € 15 per jaar in de verzendkosten.

Wij verzoeken u het voor u relevante bedrag over te maken op het bankrekeningnum-
mer van de NCCS bij Caixa Bank met IBAN ES36 2100 5878 1513 0008 0795 t.n.v. Club 
Neerlandés Costa del Sol. 

Let op: U gelieve de gesloten ABN AMRO rekening niet te gebruiken.



GezondheidN i e u w s  u i t  S p a n j eS E R V I C E

Heeft u iets ter overname/te koop of een dienst aan te bieden? Met een  vliegertje  kunt u 
dit onder de aandacht van de lezers van de Vliegende Hollander brengen. Leden van de 
Nederlandse Club Costa del Sol hebben de gelegenheid om één keer per jaar gratis een korte 
aankondiging (vliegertje) te plaatsen.  
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Mini-advertenties
Mini-advertenties kosten € 75 per jaar. Opgeven 
bij advertentie@nccs.es

Vliegertjes
Een vliegertje bestaat uit ca. 40 woorden en u kunt 
dit middels een mailtje aan de redactie opgeven: 
redactie@nccs.es.

Als u de nieuwsbrief niet ontvangt. . .
De nieuwsbrief wordt elke 14 dagen aan de leden verstuurd. We krijgen regelmatig te horen dat deze 
niet aankomt. Kijk dan eerst in de ‘spam’ en laat het ons weten.  Wij controleren het. Nieuwsbrief@nccs.es

Cantonees restaurant ‘Gran Mundo’                                                                
Av. Isabel Manoja 24
Torremolinos
Ook vegetarisch menu! T: 952 37 54 09

Spaanse les aan huis voor alle leeftijden door 
ervaren Nederlandssprekende docent (M.0 Spaans). 
Ook kan ik u bijstaan als tolk/vertaler.   Ook Skype. 
Bel 637528456 marichecampos@hotmail.com

KERKDIENSTEN  VAN DE NEDERLANDSE 
INTERKERKELIJKE GEMEENTE AAN DE COSTA DEL SOL

Torremolinos: Op de eerste verdieping in het Holland Huis, Avenida Carlota Alessandri 12, 
tegenover Hotel Royal El Andaluz  

Vanaf zondag 18 september 2022 t/m juni 2023:
Fuengirola: in de Scandinavische toeristenkerk aan de Paseo Maritimo 77 aanvang 9.30 
uur en Torremolinos: in het Holland Huis aanvang 11.30 uur

Meer informatie: bij de scriba Tel:  952 472 327 of mail: ghildering@gmail.com
Website: www.nigcds.nl  

Als u de nieuwsbrief niet ontvangt. . .
De nieuwsbrief wordt elke 14 dagen aan de leden verstuurd. We krijgen regelmatig te horen dat deze 
niet aankomt. Kijk dan eerst in de ‘spam’ en laat het ons weten.  Wij controleren het. Nieuwsbrief@nccs.es

JOCASE
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TE HUUR prachtig appartement, diirect aan het 
strand van Benalmádena.  Voor overwinteren en/of 
vakanties. Meer info: perlacosta.com. Tel. 722 451 409

Wij maken uw huis schoon en doen indien 
gewenst de boodschappen voor u of uw huurder.
Ook zijn we bereid keyholder voor uw woning 
te zijn.  Trusia en Frank, 0031627154669

V l i e g e r t j e s  &  M i n i - a d v e r t e n t i e s

Te koop:  Antieke houten (keuken) eettafel. Euro  
100.
Karcher 465 hogedruk reiniger. Euro 100   Telnr.  
663917579.

TE KOOP 2× 2 persoons luxe  slaapkamer 
ameublement met nachtkastjes, lampjes en 
bergruimte onderin.
T.E.A.B
Tel : 656 66 59 69



 38 

Zij wordt dan ook geëerd met een prachtig 
schilderij, een  bewerking van de bekende 
poster van Marilyn Monroe. Samen met zijn 
broer José runt hij dit restaurant sinds 2020. 
Ze waren net anderhalve maand open toen 
Covid uitbrak, maar ze hebben het overleefd.

Hoewel de indeling wat bijzonder is met 
een klein gedeelte binnen en daarboven 
nog een ruimte die geschikt is voor feesten 
en partijen, maakt de sfeer, het eten en de 
bediening het allemaal goed. We werden 
met een hartelijke lach verwelkomd door 
Maridya die vanaf het begin bij dit restaurant 
betrokken is. Ze volgt een opleiding voor 
stewardess maar zodra ze even tijd heeft is 
ze in het restaurant te vinden.
 
We bestelden voor ons beiden een salade 
geitenkaas en daarna een gerecht met 
kabeljauw en een met rundvlees. 

Vooraf werd ons wat brood en olijfolie 
gebracht maar omdat mijn partner geen 
gluten verdraagt sloeg hij dit af. Tot onze 
verrassing kreeg hij daarna een schaaltje 
met manchego kaas als voorbereiding op 
de maaltijd, heel attent! 

De geitenkaassalade deelden we samen 

en deze was heerlijk fris met lekkere 
warme kaas en appel. De structuur was 
precies goed en de salade was rijk met 
pompoenpitten, stukjes walnoot, tomaatjes 
in verschillende kleuren, stukjes gedroogde 
framboos en een zachte vinaigrette. De 
hoofdgerechten stelden ons niet teleur: de 
Bacalao	a	la	Riojana	con	Arroz	Inflado	bleek	
een	 gebakken	 stuk	 filet	 van	 kabeljauw	 te	
zijn. De vis was nog mooi stevig en lag op 
een bedje van heerlijke gerookte paprika.

	De	rijst	was	gepoft	wat	een	verfijnde	smaak	
gaf en het geheel was mooi opgemaakt met 
een streepje mayonaise en kersblaadjes. De 
Lomo de Vaca con Pimientos de la Tierra y 
Patatas werd geserveerd met een glazen 
potje met gerookte paprika en het rundvlees 
was perfect: mooi stevig met een krokant 
korstje met daarbij stevige frieten.

Als nagerecht kozen we voor de piña colada 
en cheesecake, wat ons bijna te veel werd. 
De cheesecake was echt heerlijk maar veel, 
de piña  colada was daarentegen heerlijk fris 
en	een	fijn	nagerecht.

Martirio en Limon presenteert zich als echt 
mediterraans maar het is veel meer dan 
dat. Er is behalve een Noord-Spaanse ook 

Verrassende Spaanse keuken

MARTIRIO & LIMON

Iedereen die al eens door Noord-Spanje heeft gereisd weet dat de keuken anders is dan in 

het zuiden. Chef Angél en mede-eigenaar van dit leuke restaurantje in La Cala is afkomstig 

uit Logroño, gelegen in de provincie La Rioja. De invloed van de streek is goed merkbaar 

in de gerechten zoals bijvoorbeeld het gebruik van veel groene pepers, paprika’s en de 

beroemde aardappelschotel “Alegría Riojana” en de bacalao Riojana. Angél  heeft daar van 

zijn grootmoeder  de liefde voor het koken overgenomen. 

D E  S M A A K M E E S T E R S
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Italiaanse invloed en de chef kookt met veel 
gevoel voor smaak én natuurlijk de hand van 
koken van zijn oma.

De prijs was € 73,00 voor deze gerechten 
en 2 maal water en een thee. 

Martirio&Limón, Paseo Boulevard de la 
Cala 49, 29649 La Cala de Mijas. www.
martiriolimon.es,  Tel. 652 334 091 of mail 
naar hola@martiriolimon.es.
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Type restaurant: Spaans modern
Prijs/kwaliteit: ****
Entourage: ***
Bediening/gastheerschap: *****
Omgeving/locatie: ****



A V O N T U R E N  

Onder de overhangende bomen die op de 
groene eilandjes groeien, voeren we kalmpjes 
verder en daar …….verrassing ……legden we aan 
bij een soort buitenrestaurant waar we een 
heerlijke fruitmaaltijd kregen. We aten allerlei 
bekende en onbekende tropische vruchten 
gezeten aan lange schragen tafels. 
Fruit van eigen eiland bodem. Heerlijk 
verfrissend, want in Zuid-Vietnam is het klimaat 
tropisch.

Mijn vriendin liet per ongeluk het woord derde 
wereldland vallen, waarop onze Vietnamese 

gids enigszins verontwaardigd reageerde: 
“Vietnam heeft nog wel een kleine achterstand, 
maar is ook vooruitstrevend”. Dat las ik ook in een 
artikel dat ik vóór mijn reis had doorgenomen: 
Vietnam is heel hard bezig met een inhaalslag 
en beslist geen achtergebleven gebied meer. 
Een beetje jammer voor mij: ik wil op reis graag 

de authentieke, culturele bevolkingsgroepen 
(tribes) ontmoeten, maar dat wordt steeds 
moeilijker. Heel veel tribes, vooral de verweg 
gelegen bergstammen hebben nog iets van 
hun tradities bewaard, maar de jongeren 
trekken naar de steden met hun digitale 
verlokkingen. Je ziet dan ook daar iedereen met 
een mobieltje. Middenin een drukke straat van 
de hoofdstad stond een moeder achter een 
kraampje	met	flessen	water	in	de	hoop	wat	te	
verkopen. Haar dochtertje van vijf huppelde 
tussen de vele passanten door en de kleinste 
zat zoet in een kinderstoeltje met een mobieltje 
te spelen. Er omheen raasde het verkeer, autoś, 
brommers, heel veel scooters en nog een 
enkele	fietstaxi.	Iedereen	ging	“happy”	zijn	eigen	
gang en gelukkig werd je niet ieder moment 
lastig gevallen door verkopers of bedelaars. De 
mensen proberen met hun kleine nerinkjes een 
bestaan op te bouwen en nergens ligt afval op 
straat. Het geheel deed me een beetje denken 
aan het vroegere Oost-Duitsland.

Vanuit Hanoi vertrokken we met onze privé 
chauffeur	 de	 bergen	 in	 en	 bezochten	 we	
een paar van deze minderheidsgroepen. We 
kwamen op markten waar de vrouwen gekleed 
waren in hun traditionele kleding helaas bedekt 
met regencapes omdat het miezerde. De 
mensen met een stalletje hadden nog wat 
bescherming voor hun koopwaar. Ze verkochten 
vooral borduurwerk,  omslagdoeken, bonte 
rokken die ze zelf ook droegen en geborduurde 
stroken om hun kleding mee te versieren. 
Ondertussen kon je ze ook aan het werk zien 
met hun borduursels.

Vietnam - ver weg...II
Tien dagen later in Zuid-Vietnam hadden we een heel ander boottochtje in een heel 

andere sfeer. In een soort punter voeren wij met zijn tweeën eerst over een drukke 
rivier tussen houten vlotten, sampans en woonboten en opeens sloegen we een van 

de smalle kanalen in. 
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Tafels met vers geslachte varkenskoppen 
en andere onderdelen, ook van geiten en 
schapen, lagen open en bloot op de planken, 
soms met de hele familie erachter. Op de 
modderige grond zaten de minder gelukkigen 
onder grote parapluś (eigenlijk parasols) met 
hun stapeltjes groenten en fruit te wachten op 
kopers.

Ondanks de regen was het toch wel heel 
bijzonder, maar ik was blij dat we de volgende 
dag met de auto in een iets warmer en lager 
gelegen gebied kwamen.. Daar konden 
we tussen de rijstvelden door naar dorpjes 
wandelen waar de mensen in huizen op 
palen woonden. En in die open ruimte tussen 
de palen zag je mannen en vrouwen, weer in 
klederdracht, aan grote weefgetouwen hun 
eigen kleurrijke patronen weven. 

Daarna gingen we met het vliegtuig naar Hoi 
An in het midden van Vietnam.
In Hoi An ontdekten wij een expositieruimte/
museum  van een wereldberoemde Franse 
fotograaf Réhahn die zich daar gevestigd heeft 
en zijn leven heeft gewijd aan het omschrijven 
en fotograferen van de verschillende stammen. 
Zijn fotoś en boeken worden overal ter wereld 
(ook via internet) verkocht en met de inkomsten 
hiervan probeert hij die bewoners te helpen en 
vooral ook de gegevens te verzamelen van de 
oude tradities en levenswijze.

Sommige van zijn fotoś tonen rimpelige oude 
vrouwen (beslist geen vrouwtjes) gehuld in 
tabaksdampen, met een korte dikke pijp in de 
mond. Een andere foto was die van een klein 
meisje dat met een stralende lach tussen haar 
blauw indigo geverfde handjes doorkeek.

Hij heeft in zijn museum niet alleen prachtige 
portretten hangen die een beeld geven van 
de bijzondere kleding en cultuur, maar ook 
heeft hij zoveel mogelijk kleding verzameld. 

Heel veel geborduurd op indigoblauw geverfd 
textiel met voor iedere kleine groep weer zijn 
eigen motieven. Bijna bij iedere foto stond 

een paspop met de bijbehorende kleding. 
Hij heeft zelfs de laatste kostbare mantel van 
boomschors van een dorpshoofd gekregen 
als dank voor zijn pogingen om hun cultuur te 
behouden. Hij heeft dagenlang door de jungle 
in de bergen moeten trekken om sommige 
stammen te bereiken. 
De regering propageert dat ze onderwijs en 
hulp biedt aan de bewoners van de afgelegen 
bergstreken. De ouderen zijn hier niet echt 
van gediend. Ze zien hun eigen cultuur zo 
langzamerhand verdwijnen.

SWWW.NCCS.ES  41  41 



E r v a r i n g e n

Het laatste deel van onze veel te korte reis 
bracht ons per vliegtuig naar het tropische 
zuiden, naar Ho Chi Min City. 

We werden daar door onze volgende gids 
welkom geheten met de woorden: “Welkom 
in	Saigon,	officieel	is	het	Ho	Chi	Min	City,	maar	
voor ons was het Saigon en blijft het Saigon”. Dit 
was duidelijk de mening van iemand uit Zuid-
Vietnam. Dit in tegenstelling tot een noordelijke 
gids. Toen ik die vroeg waarom de Vietnamezen 
zo aardig zijn tegen buitenlanders, terwijl ze 
hen zoveel ellende hebben bezorgd, zei hij 
laconiek: “We hebben toch gewonnen? En we 
willen vooruit, doorgaan met ons leven van nu”.

Eigenlijk zou ik het liefst maar één onderwerp 
behandelen, zoals de tribes. Maar het 
allergrootste deel van de bevolking is een 
modern stadsmens of werkt in de rijstvelden of 
het toerisme. Maar vriendelijk zijn ze allemaal, 
behalve als je de straat wilt oversteken. 
Scooters,	 brommers,	 fietsen	 en	 autoś	
stormen allemaal recht op je af, ook op het 
zebrapad. De eerste dagen wachtten wij altijd 
tot er een autochtoon overstak en liepen dan 
mee. Wonderlijk genoeg kwamen we altijd 
heelhuids aan de overkant, ook toen we na 
een paar dagen zelf de oversteek durfden te 
wagen. 

In Ho Chi Min City hebben we onder leiding 
van onze gids het oorlogsmuseum bezocht. 

Onze gids zei daar “Nu krijgen jullie een stukje 
communistische propaganda te zien!” Ook 
over de enorme corruptie en de vreemde 
gang van zaken bij de verkiezingen was deze 
gids erg open, maar: “Als iemand zou verstaan 
wat ik jullie vertel ben ik morgen misschien 
wel verdwenen, want verraders zitten overal”. 
“Maar ja”, hij haalde zijn schouders op “het is 
zoals het is, zolang we hier kunnen werken en 
leven doen we dat gewoon”.

Dit was een eerste impressie van de reis die 
maar veertien dagen duurde, maar waar ik 
na die eerste avond nog dertien keer zoveel 
indrukken te verwerken heb gehad. Zo veel 
prachtige natuur en cultuur: musea, tempels, 
paleizen, ruïnes, folklore en vooral niet te 
vergeten: de mensen. De mensen met hun 
gewelddadig oorlogsverleden, dat nog 
steeds te zien is in diverse exposities en de 
schuilkelders en schuiltunnels.

Maar ook met hun kunst en originele 
voorstellingen zoals de “waterpoppen”, 
marionetten die op en in het water het vredige 
dagelijkse landleven uitbeelden. 
Kortom, teveel om op te noemen, laat staan 
om op te schrijven in één tijdschriftartikel. Wie 
weet een volgende keer ??!! Namaste......

Else van Velthuijsen                                                                                                

A V O N T U R E N  
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Sofa’s en bedtextiel...
Roger´s Linnerie in Torremolinos bestaat dit jaar alweer 6 jaar! Roger Weijer-
man en Kees Diks blijken een gat in de markt te hebben gevonden met de 
verkoop van Nederlands bedtextiel en boxsprings. 

Na een verdubbeling van de bestaande 
winkelruimte openden ze in het voorjaar van 
2022, samen met Chris Gidding, een nieuwe 
winkel op loopafstand van de beddenzaak. 
In de nieuwe winkel, Sofas by Kees Diks ge-
naamd, worden met de hand en op maat ge-
maakte bankstellen verkocht.
 
In de afgelopen jaren is gebleken dat de com-
binatie van Nederlandse degelijkheid met 
mediterrane elegantie zeer geliefd is. Klanten 
wilden niet alleen bedtextiel van hoge kwali-
teit maar ook een goed bed dus kroop zaken-
partner en beddesigner Kees Diks achter de 
tekentafel en vond hij in Sevilla een geschikte 
fabriek waar hij reeds vijf jaar zijn eigen atelier 
heeft en zijn Bornelli boxsprings ontwerpt en 
in eigen beheer produceert. Na aan de vraag 
naar boxsprings voldaan te hebben kwam er 
tevens de vraag naar, op Nederlandse leest 
geschoeide, banken. 

Zitten en ontspannen in een bank alsof u in 
een boxpring ligt....Dat klinkt simpel en dat ís 
het ook; ligcomfort is net als zitcomfort. Het 
moet gewoon goed voelen. 
U wilt een bankstel dat er niet alleen goed 
uitziet, maar ook dat het gewoon goed zit. En 
dáár	zit	meteen	de	exclusiviteit,	net	zoals	bij	
hun slaapcomfort kunt u bij hen de hardheid 
van uw zitcomfort zelf bepalen d.m.v. de di-
verse mooie natuurlijke materialen die ze ook 
gebruiken voor hun boxsprings, matrassen en 
toppers, en ja.....daarin zijn ze écht uniek! 

Uniek zijn ze ook in het door u persoonlijk te 
laten samenstellen van uw eigen combinatie 
op gebied van afmeting qua hoogte, lengte, 

breedte en zitdiepte. 
Tevens hebben ze een 
groot aanbod prachti-
ge	 stoffen	 waaronder	
AquaClean, een stof 
waar een rode wijnvlek 
gewoon met water en keukenpapier verdwijnt. 
Ook leder wordt door Sofas by Kees Diks ver-
kocht, hiervoor gebruiken ze uitsluitend het 
beste Italiaanse kalfsleder in een waaier van 
de mooiste kleuren.

Zowel	 de	 stoffen	 als	 het	 leder	 hebben	 ze	
gewoon op voorraad waardoor ze supersnel 
kunnen	leveren,	dertig	dagen	voor	een	stoffen	
bank en veertig dagen voor een lederen.

Op dit unieke aanbod zijn ze terecht trots, maar 
extra	trots	zijn	ze	op	hun	́ maestro 	́stoffeerders	
die	de	uiteindelijke	finishing	touch	geven	aan	
uw eigen bankstel.

Bent u al een beetje nieuwsgierig? Loop dan 
gerust even binnen: Avenida Carlota Alessan-
dri 82 in Torremolinos. www.sofasbykeesdiks.
com
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De Nederlandse notarissen van 
Hak & Rein Vos Juridisch Adviseurs en 
Notarissen zijn specialisten in:

• het opstellen van testamenten
• het opstellen van levenstestamenten
• het opstellen van tweetalige volmachten
• het maken van een (fiscale) nalatenschapsplanning
• het afwikkelen van nalatenschappen
 
voor Nederlanders (met bezit) in Spanje.

Benieuwd?  
Kom langs voor een gratis 
testamentcheck of intakegesprek. 

HAK & REIN VOS  
JURIDISCH ADVISEURS 
EN NOTARISSEN

“AL MEER DAN 10 JAAR UW 
NEDERLANDSE NOTARIS IN SPANJE!”

DENK OOK AAN UW NABESTAANDEN IN NEDERLAND. 
REIZEN IS NIET MEER NODIG. WIJ HOUDEN KANTOOR 
IN NEDERLAND EN SPANJE!

Kantoren 
Spanje, Costa del Sol, Marbella, 
Calle Jacinto Benavente 23
Spanje, Costa Blanca, El Albir/l’Alfàs del Pí, 
Carrer W.A. Mozart 3
Nederland, Lelystad, Meentweg 8  
 
Afspraken per skype of bij 
u thuis zijn mogelijk 

Contact
Mail: info@erfrechtinspanje.nl 
Web: www.erfrechtinspanje.nl
Telefoon: 965.020.254 (vanuit Spanje)
Telefoon: 0320-247394 (vanuit Nederland)
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H U G O  I N V E S T I N G

Kuiper De Internationale Verhuizer verzorgt  
uw internationale verhuizing tot in de puntjes.  
Wekelijks rijden er luchtgeveerde verhuiswagens  
naar en vanuit onder meer Frankrijk, Spanje, 
Portugal, Zwitserland en Italië.

•   Eigen (Nederlandstalige) vestigingen in  
heel Zuid-Europa

•  Wereldwijd betrouwbaar en ervaren 
agentennetwerk

•  Moderne opslagfaciliteiten in Nederland  
en op de bestemming

•  Tevens frequent op andere Europese  
en Overzee bestemmingen

• Door combinatielading gunstige en 
concurrerende tarieven!

Van Houten Industriepark 12
1381 MZ Weesp 
Nederland

+31 (0)294 418080
info@kuiperbv.nl
www.kuiperbv.nl
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Nieuw jaar, nieuwe kansen. Want 2022 
was niet een goed beursjaar voor de 
meeste beleggers. 
Veel Europese beurzen daalden met 
dubbele cijfers. De Nasdaq, de Ame-
rikaanse technologiebeurs, daalde 
maar liefst 33%. Toch waren er ook 
lichtpuntjes. De Engelse FTSE100 
steeg zelfs een klein beetje. En dan 
waren er natuurlijk, zoals altijd, indi-
viduele	 aandelen	 die	 zelfs	 flink	 ste-
gen, zoals Occidental Petroleum. Dat 
steeg bijna 100%.
.
2023, de kansen
De meeste beleggingsinstellingen, banken 
etc grijpen hun kans om voorspellingen voor 
het komende beursjaar te delen. Bij Hugo 
hebben wij velen van deze rapporten gelezen. 
Ze zijn vaak goed geschreven, met goed on-
derbouwde visies. Al lezende denk je dan, die 
argumenten onderbouwen die visie, bijvoor-
beeld waarom zilver omhoog zal gaan, goed. 
Lees je vervolgens het rapport van de con-
current die de tegenovergestelde visie hierop 
heeft, met hele andere argumenten, denk je 
daar kan ik me ook in vinden.
Als je klant of lid bent van zo’n instelling ben je 
snel geneigd om de visies te delen omdat je 
goede argumenten leest die de stellingen on-
derbouwen. Met als gevolg dat je je belegging 
strategie baseert op deze visies.

Wij doen het anders: zwem niet tegen de 
stroom in
Het is moeilijk om voorspellingen te doen voor 
één heel jaar. Er zijn veel onzekerheden. Mo-
menteel meer dan gemiddeld vanwege de 
oorlog,	hoge	inflatie	en	stijgende	rentes.
Wij zijn gaan kijken welke visies komen het 
meeste voor in al deze rapporten? Velen vol-
gers immers de adviezen van deze instellin-

gen. Dus als de grote massa zegt Philips gaat 
omhoog, is de kans dat die aandeel ook echt 
omhooggaat groter. 

De uitkomst
Dus wat kwam het meeste voor vraagt u? Op 
sectorniveau, zagen wij dat de volgende 3 
sectoren het meest, in positieve zin genoemd 
werden: Technologie, Energie & Gezond-
heidszorg

NB. Binnen de technologiesector moet een 
belegger wel echt zijn huiswerk doen.
Binnen de energiesector wordt van Olie - en 
dat is al gaande - een stijging van dollar 75 
naar een top in de zomer van rond de dollar 
95 verwacht.
Van de gezondheidszorg in Amerika wordt 
verwacht dat deze sneller groeit de komende 
5 jaren dan de Amerikaanse economie zelf, 
namelijk 5,4% per jaar.

Concluderend gebruik de strategie om niet 
tegen de stroom in te zwemmen. En u weet 
nu welke stromen er zijn.

Heeft u vragen hierover? Neem contact met mij 
op via kaspar@hugoinvesting.com  
www.hugoinvesting.com 

Succes & Trade Saf€
 Kaspar Huijsman
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Gemakkelijk zijn de namen van de meeste planten niet en als je 
ze weinig tegenkomt, kan ik ze moeilijk onthouden. De Spaanse 
naam Trompeta de Oro , Engelse naam Golden Trumpett en de 

Nederlandse naam Gouden 
Trompet zijn veel makkelijker 
te onthouden en ook nog 
eens duidelijker vanwege 
de prachtige goudgele 
trompetachtige bloemen. 

Helaas worden deze namen ook voor 
andere geelbloemigen gebruikt en 
daardoor wat verwarrend. Een an-
dere Nederlandse naam voor deze 
plant is Wilkens Bitter maar deze 
naam wordt meer gebruikt in me-
disch boeken omdat de plant (het 
sap van de plant) zowel genezende 
als giftige eigenschappen heeft.
Ik houd het hier maar bij de echte 
naam Allamanda Cathartica die de 
plant in de 18de eeuw kreeg toen hij 
werd vernoemd naar zijn ontdekker 
de Zwitserse botanist Frederic Louis 
Allamand 1735-1803.

Gezondheid
B B L O E M E N  E N  P L A N T E N

Allamanda Cathartica
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B B L O E M E N  E N  P L A N T E N

 De plant is afkomstig uit Zuid-Ameri-
ka en met name Brazilië en Guyana en 
behoort tot de familie van de “Apocy-
naceae”. (Maagdenpalm familie). De tro-
pische klimmer is groenblijvend en kan 
uitgroeien tot een hoogte van 15 meter 
met mooi lichtgroen glimmend blad en 
met prachtige grote gele bloemen van 
wel 8 á 12 cm doorsnede die de hele zo-
mer bloeien. Doordat de plant geen vorst 
kan verdragen vind je ze in Nederland 
alleen in kassen en een enkele keer als 
potplant voor op het terras in de zomer.

 Je ziet ze hier aan de Costa niet in elke 
tuin maar ik heb er al verschillende ge-
spot als klimmer over een pergola en als 
terrasplant in een pot. In de tuincentra 
worden ze regelmatig aangeboden als 
klimplant en maar zelden als struik. Door 
te snoeien is dit eenvoudig zelf te doen. 
Kwekers gebruiken groeiremmers om 
makkelijker struiken te kweken, maar ook 
die struiken beginnen na enkele maan-
den weer uit te groeien. Dan moet u toch 
ook weer de scheuten flink terugknippen 
om een mooie compacte vorm te houden 
met heel veel bloemen. Tuincentra bie-
den ook andere variëteiten aan met na-
men als o.a. Allamanda Neriifolia, dat is 
wel familie van deze Allamanda maar ze 
hebben meestal kleinere bloemen. Er zijn 
ook soorten met violet-achtige bloemen 
maar die heb ik hier aan de Costa nog niet 
gevonden (zie foto van internet).  De plant 
heeft graag een warme standplaats in de 
zon of lichte schaduw. ’s Winters weinig 
water (rustperiode) maar zomers wel 
regelmatig water geven, vooral als ze in 
een pot staan. Pas op voor te kalkrijk wa-
ter daar heeft de plant een hekel aan, dat 
is waarschijnlijk ook waarom we ze hier 
zo weinig zien. De Costa heeft over het 

Allamanda Cathartica
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algemeen zeer kalkrijke grond, dus 
wat tuinturf bij het planten is nodig 
en wekelijks (in een pot) tijdens de 
bloei een scheutje kamerplanten-
mest aan het water toevoegen om 
de hele zomer lang te kunnen ge-
nieten.  De Chinese winkels hier aan 
de Costa hebben vaak een kleine 
afdeling tuinspullen waar u goed-
koop vloeibare kamerplantenmest 
kunt vinden.

Henk Flederus

B B L O E M E N  E N  P L A N T E N
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AVONTUREN MET DE C AMPERJ U R I D I S C H

Oefen uw Spaans met Mariché

GezondheidN i e u w s  u i t  S p a n j eS PA A N S E  P U Z Z E L

 
 

   
 
 
 

REFRAN - GEZEGDE 
Zet de woorden in de juiste volgorde en je zal een spaanse gezegde hebben. 

 

dos Matar un 

de tiro pájaros 

 
 
 

SOPA DE LETRAS – LETTERSOEP 
Zoekt 10 delen uit een huis 

 
X D B V S F W I N C K O G S 

W E O O V A O T A O N Ñ A A 

K V L R D I L I L C A A N Ñ 

P J S I M E O O B I R B I E 

A P O L C I U L N N A E C C 

S F T F A K T Ñ E A N D O R 

I R A S S V H O B T J O C O 

L P N T R B A B R C A T Z D 

L O O G E N S D L I B R G E 

O S E J A R A G E I O A S M 

X C B T S K M T U R K U S O 

A P T E R R A Z A R O C N C 

  

Sopa de letras - lettersoep
Zoek de tien delen uit een huis

 
 

   
 
 
 

REFRAN - GEZEGDE 
Zet de woorden in de juiste volgorde en je zal een spaanse gezegde hebben. 

 

dos Matar un 

de tiro pájaros 

 
 
 

SOPA DE LETRAS – LETTERSOEP 
Zoekt 10 delen uit een huis 

 
X D B V S F W I N C K O G S 

W E O O V A O T A O N Ñ A A 

K V L R D I L I L C A A N Ñ 

P J S I M E O O B I R B I E 

A P O L C I U L N N A E C C 

S F T F A K T Ñ E A N D O R 

I R A S S V H O B T J O C O 

L P N T R B A B R C A T Z D 

L O O G E N S D L I B R G E 

O S E J A R A G E I O A S M 

X C B T S K M T U R K U S O 

A P T E R R A Z A R O C N C 

  

Refran - gezegde
Zet de woorden in de juiste volgorde en je krijgt een Spaans gezegde

Met dank aan lerares Spaans Mariché Campos
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Misschien weet u nog wel hoe 

hier in het zuiden van Spanje 

een aantal decennia geleden 

langs vrijwel  alle wegen her en 

der zigeunerkampen zichtbaar 

waren. Gammele hutjes, roestig 

meubilair, oude auto’s en veel 

wasgoed.

Een aantal van die kampen zijn in de 
loop van de laatste jaren getransfor-
meerd tot mini-dorpjes met behoorlijk 
wat voorzieningen, maar nog wel met 
minimaal wooncomfort.

Zo’n ‘barrio’ is Los Asperones even 
buiten Malaga, met geprefabriceerde 
huisjes voor in totaal zo’n 1000 bewo-
ners. Met veel hulp (o.a. van de lokale 
parochie, de gemeente en andere 
organisaties) worden huizen en bewo-
ners opgekalefaterd en meer betrok-
ken bij de Spaanse samenleving.

In 2006 maakten wij voor het Neder-

Avenida Palma de Mallorca 76
local 3 - Torremolinos
T: 952 057 276 / 629 557 095 /
622072080
www,absolutemedia.es
info@absolutemedia.es

Bent u op zoek naar Nederlandse TV, camera’s in of 
rond uw huis of een goede internetverbinding aan 
de Costa del Sol? Dan bent u aan het juiste adres!

SPECIALIST
Al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in ontvangst van televisie signaal via de 

satelliet	aan	de	Costa	del	Sol.	Wij	zijn	officieel	dealer	van	Canal	Digitaal	en	TV	
Vlaanderen.

SNELLE SERVICE
Altijd snel antwoord via email, whatsapp en telefoon. Maar nog belangrijk-
er: snel bij u aan de deur! Want er is niks zo vervelend dan zonder beeld of 

internet te zitten.

BESTE SERVICE
En	dan	is	het	natuurlijk	wel	zo	fijn	dat	die	service	in	uw	eigen	taal	wordt	ver-
leend, door iemand die weet waar hij over praat en u duidelijk en vriendelijk 

te woord kan staan.
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OPLOSSINGEN 
 
 

 
 

REFRAN - GEZEGDE 
 

Matar dos pájaros de un tiro -  (Twee vliegen in een Klap) 
 
 
 

SOPA DE LETRAS – LETTERSOEP 
 

X D B V S F W I N C K O G S 

W E O O V A O T A O N Ñ A A 

K V L R D I L I L C A A N Ñ 

P J S I M E O O B I R B I E 

A P O L C I U L N N A E C C 

S F T F A K T Ñ E A N D O R 

I R A S S V H O B T J O C O 

L P N T R B A B R C A T Z D 

L O O G E N S D L I B R G E 

O S E J A R A G E I O A S M 

X C B T S K M T U R K U S O 

A P T E R R A Z A R O C N C 

 
 

Oplossingen puzzel

Refran
Matar	dos	pájaros	de	un	tiro
(Twee vliegen in één klap)



J U R I D I S C H
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Verantwoordelijkheid bij het bouwproces 
of bij verbouwingen
Indien u zelf een huis in Spanje gaat bou-
wen of als u zelf een verbouwing uit gaat 
voeren is het belangrijk dat u weet wat uw 
verantwoordelijkheden en risico’s hierbij zijn.

Als bouwer (promotor) moet u de diensten van 
een betrouwbare aannemer inhuren. Het is essen-
tieel een goed bouwcontract met de aannemer 
op te maken. De aannemer zal altijd proberen zijn 
belangen te beschermen, en als u geen ervaring 
hebt met dit soort contracten, kan uw huis uitein-
delijk van een lagere kwaliteit zijn dan verwacht, of 
kan de bouw twee keer zo lang duren als beloofd 
of erger.

De belangrijkste onderdelen van het contract zijn 
de onderstaande:
• De vermelding van de volledige naam en het 

BTW-nummer (CIF/NIF) van het bouwbedrijf en 
van uzelf (de bouwer).

• Een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van 
de bouwwerkzaamheden volgens de plannen 
en de bouwbeschrijving van de architect, indien 
van toepassing, alsmede een lijst van materia-
len en de kwaliteit van deze materialen.

• De extra’s (bijvoorbeeld een zwembad). Of deze 
extra’s wél of niet in de prijs inbegrepen zijn.

• De start- en einddatum van de bouw, rekening 
houdend met boetes voor te late voltooiing. Dit 
is zeer belangrijk!

• De betalingsvoorwaarden (meestal  wordt er 
vóór de startdatum 20-30% aanbetaald en wor-
den de resterende betalingen bij het beëindi-
gen van de verschillende bouwfasen gedaan). 
Het is ook raadzaam om 5-10% van de prijs in te 
houden voor de reparatie van eventuele gebre-
ken nadat de bouw is beëindigd.

• De	 certificaten	 van	 de	 architect,	 elektriciën	 en	
het stadhuis moeten worden gegeven bij de 

GezondheidN i e u w s  u i t  S p a n j eJ U R I D I S C H

laatste betaling.
• De aannemer moet zelf de Verklaring van Be-

eindiging van de Bouwwerkzaamheden (Cer-
tificado	de	Final	de	Obra),	of	de	Verklaring	van	
Nieuwbouw of de Splitsingsakte (Declaración 
de Obra Nueva o de División Horizontal) leve-
ren. Het belangrijkste hierbij is de zogenaamde 
“Licencia de Primera Ocupación”, een verkla-
ring die aangeeft dat het huis bewoonbaar is. 
Vooral op het platteland is dit uiterst belangrijk 
in verband met de aansluiting van elektriciteit 
en water.

Indien u deze zaken niet goed met de aannemer 
vastlegt dan kunt u u grote problemen krijgen 
en zult u hoogstwaarschijnlijk naar de rechtbank 
moeten. Bij problemen met de legale uitvoering 
van de bouwwerken zijn namelijk niet alleen de 
aannemer c.q. de architect aansprakelijk, u bent 
zelf ook aansprakelijk, zowel civiel- als strafrech-
telijk. Een goed, juridisch sluitend bouwcontract is 
dus uiterst belangrijk!

Wilma van den Boogaard

Advocate bij  Espejo Saavedra & Van den 
Boogaard Abogados.
Email: wilmavd-
boogaard@gmail.
com
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Bij de tocht naar Madrid heeft Filips 
het aantal medereizigers drastisch 
moeten reduceren. Het leek wel of 

iedereen mee wilde reizen om de koningin-
moeder Isabella te mogen ontmoeten. Het 
gereduceerde gezelschap is nog steeds 
enorm. Een ruime vierhonderd mensen 
vergezellen ons, een stoet van ruim 18.000 
voet lengte. Edelen met hun bedienden 
en bagage, landsknechten en gewone 
soldaten, vaak te voet. Onze huifkarren, 
koetsen, bagagewagens, alle verzorgers 
van de paarden, de foeragemeesters, 
koks, en hun bedienden. 

De tocht over de Spaanse hoogvlakte is 
geweldig. Overdag is er een weldadig 
zonnetje dat het gras steeds groener 
doet worden door de schuchtere 
groei in het voorjaar. De 
struiken en bomen zitten 
ruim in de knop, bloemen 
steken hun kopjes op, 
insecten kruipen en 
vliegen rond en de 
vogels zingen hun vroege 
voorjaarslied om hun wijfjes 
te bekoren een nestje te 
maken. Door de lucht cirkelen 
grote roofvogels, sommige hoog in de 
lucht, anderen lager om dan plots naar 
beneden te vallen om een haasje of 
lammetje te verschalken. Het is nauwelijks 
te geloven dat in enkele weken tijd de zon 
de hoogvlakte zal verschroeien tot een 
dorre steppe met een geheel andere flora 
en fauna.
Mijn man en ik rijden vooraan de groep, 
vergezeld door onze lijfwachten, gevold 

door mijn leraar en Frans van Busleyden, 
die nu inderdaad uitvoerig in het Latijn 
van gedachten wisselen. Mijn hart klopt 
van verwachting, ik ga mijn moeder 
weer ontmoeten in Madrid. Zou ze 
erg veranderd zijn? Onze relatie was 
hartelijk, maar op afstand. Geheel anders 
is het met mijn vader, die goedlachs al 
mijn nukken accepteerde en met wie 
ik stiekeme onderonsjes kon hebben. 
Nou ja, de Aragonees is anders dan de 
Castiliaan, reislustiger, ondernemender. 
De belangen van Aragon liggen niet 
alleen op het Spaanse vasteland, maar 
ook in het Middellandse Zeegebied. En 
Spanje is uitgegroeid tot het grootste 
land ter wereld, met al haar overzeese 
gebiedsdelen. En mijn kinderen zullen 

heersen over het grootste rijk 
dat ooit geworden is, met 

Bourgondië, dat is Holland, 
Zeeland, Brabant, Limburg, 
Luxemburg, Vlaanderen, 
Henegouwen, Artesië en 
Namen, de Overzeese 
gebiedsdelen aan de 

Middellandse Zee en de 
eilanden en gebieden over de 

Atlantische Oceaan, en natuurlijk 
de gebieden van het Heilige Roomse 
Rijk en Oostenrijk. En wat landen die we 
nog tegoed hebben, zoals Bourgondië, 
Lotharingen en de Elzas in Frankrijk, waar 
de grootvader van Filips lafhartig door 
de Zwitsers te Nancy werd vermoord. Ze 
noemden hem Karel de Stoute*, hij was 
een onverschrokken ridder die steeds 
vooraan in de strijd te vinden was. Karel 
kwam steeds gewond van het slagveld. 

ANDALUSIË een geschiedenis
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ANDALUSIË een geschiedenis
Hij werd dan ook twee dagen na de slag 
bij Nancy door zijn lijfwacht gevonden: de 
wolven hadden zijn gezicht onherkenbaar 
aangevreten, hij lag halfnaakt ingevroren in 
een modderpoel. Zijn bediende herkende 
hem aan de specifieke littekens die hij in 
alle gevechten had verzameld. Zijn graf 
in de kathedraal te Brugge is leeg. Hij ligt 
daar zogenaamd wel, in een praalgraf 
naast het graf van zijn dochter Maria, de 
moeder van Filips; Maria verongelukte op 
jonge leeftijd tijdens de jacht. Haar paard 
struikelde tijdens de achtervolging van 
een reiger en viel bovenop haar lichaam, 
dat geheel openbarstte, zo vertelde men. 
Niemand mocht haar nog zien. Ze was 
jong en beeldschoon. Haar praalgraf is 
net als dat van Karel de Stoute* van een 
bijzondere koperlegering, duurzamer dan 
brons. Ik bezocht de graven samen met 
Filips, die een traantje mocht pinken. Nee, 
echt “stout” zal mijn man nooit worden. 

Gelukkig maar, want naar was het einde 
van de stoutmoedige hertog wel; Hertog 
René II van Lotharingen weigerde het 
toegetakelde lichaam van zijn vijand 
te laten balsemen en begroef hem in 
zijn hofkerk te Nancy. Daar liggen de 
gebeenten van opa nog steeds. Nou ja, 
het geheugen van de Bourgondiërs is 
goed, maar dat van de Habsburgers nog 
beter. Pech voor de nazaten van hertog 
René. Het gerecht der wrake wordt koud 

opgediend!

Eindelijk herken ik de vestigingswerken 
van Madrid. Het is alsof er nieuw elan in 
mijn gehele gezelschap komt. Zelfs de 
paarden merken de opwinding en snuiven 
en wrijven hun hoeven door het zand. Nog 
even en we berijden een bestrate weg. 
We besluiten op dit moment een simpele 
lunch te gebruiken, wat uit te rusten om 
daarna in vol ornaat op weg naar Madrid 
te gaan, nog ruim een uur rijden. Ik wil ook 
te paard, met mijn mooiste juwelen in mijn 
goudbrokaten robe. Naast mijn hertog, 
geflankeerd met onze landsknechten. 
Het vaandel van Bourgondië, Castilië en 
Aragon, met daarvoor het vaandel van 
Hispania. Het is heerlijk weer en sommige 
Madrilenen komen al naar ons toe, te 
paard, muilezel of ezel. Zij kunnen straks 
zeggen de nieuwe koningin en koning al 
verwelkomd te hebben. Ik ben benieuwd 
of mijn moeder al aangekomen is, zij zou 
eigenlijk pas morgen komen, volgens 
plan. En zij is nogal een Pietje Precies. 

Terwijl wij aan het uitpakken zijn komt 
de boodschapper uit de stad als eerste 
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*Karel de Stoute’ s naam was in het Frans: 

Charles le Téméraire. Dat laatste betekent 

ook overmoedig, of waaghals, stoutmoedig, 

maar ook nog wel stompzinnigdapper.
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aan gegaloppeerd. Hij springt van zijn 
paard, loopt naar mij toe en maakt een 
diepe buiging. Ik herken Don Pedro, de 
oude ambassadeur van Castilië voor het 
emiraat van Granada.

Hij maakt een diepe buiging, en 
verwelkomt mij met heldere stem, zonder 
te hijgen of lichamelijk te zweten. Hij 
staat kaarsrecht en zijn ogen fonkelen, 
het litteken door zijn linker wenkbrauw 
is nog duidelijk te zien. Dat liep hij op als 
luitenant bij de eerste slag die hij voor 
mijn moeder streed te Portugal. Hij liep 
vervolgens naar Filips en verwelkomde 
hem in correct Frans, met zijn hoed op de 
borst knielend. Mijn man hielp hem snel 
overeind en even later spraken zij alsof ze 
elkaar al jaren kenden. Nee, de koningin 
kwam pas morgen aan, het kwartier was 

al gemaakt. De koning zouden zij 
pas ontmoeten in Toledo, hij was 
voor dringende zaken in Italië 
geweest en kwam pas morgen in 
Zaragoza aan, om daar kort met de 
Aragonese Cortez te overleggen, 
Daarna reisde hij in enkele dagen 
te paard naar Toledo. Ja graag, hij 
lustte ook wel een hapje. 

Na de verdere kennismakingen 
ging de oude edelman Filips 
helpen zijn harnas aan te trekken. 
Daar zaten veel nieuwe dingen aan; 
het was lichter en beschermde het 
lichaam toch beter. Hopelijk hoefde 
hij het hier in zijn nieuwe vaderland 
niet te gebruiken. Ook met de 
raadsman van Filips kon hij het snel 
vinden. Waarom hij zo goed Frans 
kon spreken? Wel, dat was niet zo 
vreemd. Zijn grootmoeder die hem 
voornamelijk had opgevoed was 

van Parijs en hij had later op de École 
Militaire van Orleans een studie gevolgd. 
“Jeanne d’Arc nog gezien?” grapte Frans 
van Busleyden. Haha. Don Pedro in ernst; 
Hij had nog wel een relikwie van de 
maagd van Orleans gekocht en kwam er 
pas later achter dat hij als eenvoudige 
Spanjaard was opgelicht. De maagd 
was op de brandstapel gezet, maar was 
allereerst gestikt door het vochtige gras 
en hooi dat men op de paal waaraan 
zij was vastgebonden, had geplaatst 
Toen de zuil van rook was verdwenen 
en het vuur echt begon te branden, 
was zij al dood geweest. Men had toch 
wel sympathie voor de moedige vrouw 
gehad, die in alle verhoren steeds 
over haar Goddelijke opdracht had 
verteld. Door een list kwam zij toch 
op de brandstapel. Men had haar niet 
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durven martelen, omdat zij vertelde 
dat wanneer zij duivelse krachten had 
opgebiecht, zij die later zou herroepen 
omdat het martelbekentenissen waren. 
Toen men haar daarna onverwijld 
op de brandstapel ging zetten, brak 
zij en bekende. Deze bekentenis 
bleek onherroepelijk volgens het 
canonieke recht en haar doodstraf werd 
onvermijdelijk. 

Het plein was vol mensen die de 
verbranding gadesloegen. Bijna 
iedereen was droevig, vele baden om 
haar ziel. De stoffelijke resten werden 
andermaal verbrand en wat er aan 
resten nog over was, werd midden op 
de rivier in het water gegooid. Men 
wilde geen relikwieën van de arme 
vrouw laten ontstaan. Dus helaas, maar 
jammer. De oplichter bleek onvindbaar, 
wat maar gelukkig voor de man was 
geweest. Een glimlach om Don Pedro’ 
s mond verried dat hij het hele geval al 
lang vergeten was. 
Als we, veel te laat, 
eindelijk vertrekken 
groeit de stoet aan 
met boeren, burgers 
en buitenlui. Als we 
de weg naar het 
Alcázar	 van	 Madrid	
naderen, doet de geur 
van de dennenbossen 
die het fort omgeven 
me denken aan zes 
jaar geleden, toen ik 
als jonge prinses door 
de donkere gangen 
dwaalde en droomde 
van een leven samen 
met een mooie jonge 

aartshertog, wonende in die verre Lage 
Landen. Nu ben ik terug, moeder van 
drie kinderen, samen met mijn man om 
ons voor te bereiden om als heersers 
van een enorm rijk te worden gevormd. 
De ontvangst voor de poort van het 
Alcázar	was	net	zo	overweldigend	als	in	
de andere steden, zodat ik die nu maar 
oversla.

Maar	 eenmaal	 in	 het	 Alcázar	 is	 het	
gebouw voor meneer Filips veel te 
donker, te somber en niet luxe genoeg. 
Omdat we moeder pas over een week 
gaan ontmoeten, zo blijkt nu en wel in 
het jachtslot El Prado, dat midden in 
de bossen is gelegen, besluit ik daar 
naar toe te gaan. Filips kan dan lekker 
jagen en het paleis daar is inderdaad 
veel geschikter voor een man die het 
Bourgondische leven gewend is. De 
bedienden mopperen een beetje, 
opnieuw moet alles worden ingepakt, 
maar ik hoor hun ontevreden stemmen 
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niet. Ook voor hen is het veel leuker in 
het Prado te verblijven, zeker als mijn 
moeder daar haar intree zal maken met 
haar gevolg, dat veel groter is dan het 
onze, met alle hovelingen, adviseurs en 
bedienden.  En het klopt, Filips is als een 
vis in het water, hij gaat iedere dag jagen 
en komt regelmatig met een hert of wild 
zwijn aan, die ons steeds tot heerlijke 
maaltijden dienen. Met fazanten, 
korhoeders en zelfs een nieuwe 
vogel uit de landen aan de andere 
kant van de Oceaan, die we nu ‘Terra 
Americi’ noemen, naar de Italiaanse 
ontdekkingsreiziger op de Spaanse 
vloot, Amerigo Vespucci. Hij ontdekte 
dat het gevonden land niet Azië kon zijn, 
maar een werelddeel tussen Europa en 
Azië in.
De wijnen in het Prado zijn veel beter 
dan we gewend zijn en de staf van het 
jachtslot weet wat er van hen wordt 
verwacht. Ook is er telkens vertier, met 
narren, acrobaten, zangers en dansers. 
Zij luisteren de maaltijden op. Frans van 
Busleyden weet waarom. Als koningin 
Isabel komt is het uit met de pret. De 
periode van rouw is dan wel afgelopen, 
maar zij houdt er een veel bescheidener 
hofhouding op na, met veel minder 
pracht en praal dan bij de Bourgondiërs. 
En daarom, om te laten zien dat de 
Prado bedienden het ook kunnen, doen 
zij extra hun best niet onder te doen 
voor de bedienden van hun gasten. Van 
Busleyden heeft een maat in Don Pedro 
gevonden, die eveneens enigszins 
Francofiel is. Zij bedenken zaken om 
straks Don Fernando te bewerken zich 
wat soepeler op te stellen. Koning 
Lodewijk de zevende is een verstandig 
man, de jaren dat “De Spin” koning van 
Frankrijk was, zijn lang voorbij. Lodewijk 
erfde de Italiaanse oorlogen van zijn 

voorganger en broer, maar die geschillen 
gingen steeds om het Milanese erfgoed 
van Lodewijk VI, die afstammeling van 
moeders zijde van de Milanese prins 
was. En dan is er de kwestie van de 
dochter van koningin Anna en koning 
Lodewijk. De jongste dochter, genaamd 
Reine Claude, zou een goede vrouw 
voor de zoon Karel van Johanna en 
Filips zijn. Zij was pas een jaar en Karel 
pas drie, maar ook Filips leek er wel 
voor te voelen. Hij besprak het idee met 
Anna en Lodewijk, zij spraken af het er 
met de Katholieke Koningen over te 
hebben. Van Busleyden had al een plan. 
Met hun gezamenlijke legers zouden zij 
Napels bezetten en Ferdinand koning 
van Napels maken. Lodewijk klonk 
enthousiast en wilde die investering 
wel doen. Johanna vertrouwde het 
niet, maar als het de landen onderling 
in betere verhoudingen zou brengen, 
waarom niet. Zij mocht Anna nu eenmaal 
niet. Toen haar dochtertje werd geboren 
werd er een pruim naar haar genoemd. 
“Een groene zuurpruim zeker, net als 
haar moeder” zei ze Van Busleyden, 
die net deed of hij haar opmerking niet 
hoorde. Maar Filips, de eeuwige optimist 
wist dat het zeker zou lukken. Hij zou zijn 
schoonouders wel ompraten, daar was 
hij van overtuigd. ‘We zullen zien’ was 
alles wat Johanna dacht. 

In het Prado leefde Filips helemaal op, 
hij lachte met de Spaanse edelen en zijn 
Spaans ging iedere dag vooruit. Dat zou 
hem bij haar ouders zeker een wit voetje 
opleveren. En hun huwelijk bloeide 
opnieuw helemaal op. Zij hield van hem.

Peter Langendam
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