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

lezen van haar verhaal doe ik alvast mee 
.... u ook ?

Na twee jaar Corona hebben we in 2022 
toch weer een redelijk groot aantal ac-
tiviteiten kunnen aanbieden en hopelijk 
worden dat er in 2023 nog meer. We staan 
open voor suggesties en ideeën van onze 
leden..... roept u maar! Maar bedenk wel: 
we kunnen deze activiteiten niet doen 
zonder U – ons lid – en zonder onze spon-
soren en adverteerders. Kijk eens in deze 
DVH naar onze adverteerders en ga bij een 
van hen eens lekker eten, uw nieuwe ma-
tras, hoortoestel of televisie aanschaffen 
of financieel of juridisch advies inwinnen. 
Doen!!

Ik wens u een hele mooie kerst, een ge-
weldig nieuw jaar en vooral: blijf gezond 
zodat u volop kunt genieten van onze ac-
tiviteiten.

Wilmar Bliek, voorzitter 

En deze DVH 2022-6 is de laatste van dit 
jaar  en dat houdt in dat 2022 op z’n einde 
loopt. In dit clubjaar nog een paar activitei-
ten rond sinterklaas en kerst en dan start er 
weer een nieuw verenigingsjaar waarin we 
hopelijk weer een hoop leuke activiteiten 
kunnen organiseren. Overigens kunnen wij 
uw hulp daar heel goed bij gebruiken. We 
hebben nu al bijna een heel jaar geen eve-
nementencoördinator meer in het bestuur 
en dat betekent uiteindelijk extra werk 
voor de andere bestuursleden en onze ad-
viseur. Als u dit stukje leest en u denkt dat 
u best een bijdrage zou kunnen leveren 
dan hoop ik dat u even contact opneemt 
met iemand uit het bestuur.

In dit nummer staat overigens een heel 
bijzonder interview; niet met een van onze 
leden die heerlijk gesetteld is in een mooi 
appartement hier aan de kust maar met de 
88–jaar oude zwerfster Marianne, die de 
meesten van ons waarschijnlijk wel eens 
door Fuengirola hebben zien lopen maar 
daar verder niet bij stil hebben gestaan. 
Want als je zo’n zwerfster ziet dan kijk je 
mogelijk even, als ze zit te bedelen dan 
gooi je misschien een euro in haar bakje 
maar daarna ga je ongetwijfeld verder met 
boodschappen doen of je wandeling langs 
de boulevard. Niet Peter Langendam. Die 
heeft met haar gesproken en er een mooi 
verhaal van gemaakt. En de redactie is ge-
lijk een kleine actie gestart om Marianne 
aan een broodnodige bril te helpen. Na het 

Het is al weer vijf jaar geleden dat ik m’n eerste voorwoord voor de 
DVH mocht schrijven.   
Vijf hele jaren ... waar zijn ze gebleven.

2022 LOOPT OP Z’N EINDE  

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, onder aus-
piciën van de Nederlandse Club Costa del 
Sol,	een	koffieochtend	gehouden.	Hier	ont-
moeten wij elkaar, onder het genot van een 
kopje	koffie	of	iets	anders.	Het	adres	is	Carr.	
de Cádiz in Elviria, Marbella. Het restaurant 
ligt op ongeveer 5 km van stad Marbella 
richting	 Málaga.	 Na	 de	 koffieochtend	 be-
staat de gelegenheid om gezamenlijk er-
gens te gaan lunchen. Marry van den Berge 
(659 609 697 WhatsApp) en Ans Gussinklo 
(744646757)  zijn de gastvrouwen. 

• 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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Edmond Dooseman, Mijas Costa
Anja de Vries, Deventer
Jose Pedrido Vazquez, Benalmadena Costa
Henri Hoogewoud, Mijas
Marian Hoogewoud Dowling, Mijas
Maurice Tonnaer. Mijas Costa
André van Veen, Mijas Costa
Ruud Drost, Torremolinos
Carmelien Drost-de Marco, Torremolinos

NIEUWE LEDEN okt/nov

Anne-Marie Scheppers. Mijas Golf
Alber t Fransen, Loja, Granada
Anton Budding, Torremolinos
Jeanette Bruijnius. Mijas Costa
Wiebo Vaar tjes, Kalmthout
Simone Boon, Kalmthout
                                           
OVERLEDEN
Werner Huser
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Torre Vigía El Cantal - La Cala del Moral

C U LT U U R  

In de jaren ´50 
werd Torremo-

linos, toen een 
vissersdistrict dat 
deel uitmaakte 
van de gemeen-
te Málaga, één 
van de belang-
rijkste strand- en 
zonbestemmin-
gen in Spanje en 
de eerste in An-
dalusië. Buiten-
landers, intellectuelen, bohemiens, hippies, kunstenaars, aristocraten, jetsetters 
en toeristen in het algemeen creëerden in de jaren ́ 60 en ́ 70 een liberale, tole-
rante en kosmopolitische omgeving die het onderscheidde van andere delen 
van de Costa del Sol. Het werd tevens een van de grootste referenties van het 
muziek- en nachtleven in Spanje. In 1988 werd Torremolinos gescheiden van 
Málaga en een aparte gemeente met nu bijna 70.000 inwoners. Daarnaast be-
zoeken honderdduizenden, voornamelijk Spaanse, West-Europese en Scandi-
navische toeristen, jaarlijks deze zonnige bestemming. Geen wonder dus dat 
zovelen er telkens weer terugkomen, op zoek naar die bepaalde sfeer, de ge-
zelligheid, elkaar en/of nieuwe contacten.

KUNST- EN CULTUURWANDELING
TORREMOLINOS
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De naam Torremolinos komt van Torre (toren) 
molinos (molens) doordat er vroeger in deze 
regio veel watermolens te vinden waren, 
waarvan er nu nog maar één te zien is, de 
gerestaureerde Molino de Inca (zie artikel in de 
Vliegende Hollander No 1 2021).

We gaan een wandeling maken door La 

Carihuela (de oorspronkelijke visserswijk) én 
door het oude centrum van Torremolinos 
en kijken wat we zoal aan kunst en cultuur 
tegenkomen (of zelfs Nederlandse cultuur!). 
De overige delen van Torremolinos zijn 
zeker niet onbelangrijk, maar komen een 
andere keer aan de beurt.



W A N D E L I N G
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Rijdende op de kustweg Benalmádena-
Torremolinos (Av. Carlotta Alessandri) gaan we 
richting de zee op de rotonde met de metalen 
zwaardvis in het midden (bij een BP-station). 
We zoeken nu meteen een parkeerplaats. 
(NB.: tijdens de wandeling doen wij Plaza de 
la Nogalera aan wat een metrostation heeft; 
dus als u zonder auto komt, kunt u de route 
ook daar beginnen en eindigen).

Aan het einde van de weg staan we voor het 
(inmiddels beschermde) iconische jaren ´50 
gebouw van Hotel Pez Espada (= zwaardvis) 
van de architecten Manuel Muñoz Monasterio 
en Juan Jáuregui Briales. Ingehuldigd in 
mei 1959 als 5* hotel (nu 4*) en met een 
indrukwekkende rij illustere klanten zoals 
koninklijke hoogheden en ongeveer elke 
bekende	Amerikaanse	filmster	uit	de	jaren	́ 50	
en `60. Kenmerkende cocktails versierd met 
afbeeldingen van Frank Sinatra in Frankie´s 
Bar bereikten destijds wereldfaam en het was 
onmiskenbaar ´The Place To Be´. De bekende 
Spaanse kunstschilder/architect Guillermo 

Pérez Villalta (1948-) maakte in 1975 een 
prachtig schilderij (nu in het Museum Reina 
Sofía – Madrid) van dit beeldbepalende 
gebouw. Links van het hotel lopen we 
via een openbaar parkeerterrein naar de 
boulevard en gaan dan linksaf de Paseo 
Marítimo de La Carihuela op.

We lopen nu langs het mooie brede strand 
Playa de la Carihuela. Na ongeveer 100 
meter ziet u links een bronzen beeld van 
Aurelio Teno (1927-2013) op een groot 
voetstuk, een hommage aan alle vissers van 
de Middellandse Zee. Deze kunstenaar uit 
Córdoba heeft wereldwijd werken geleverd.

Aan deze boulevard treft u vele 
etablissementen met een Nederlandse 
naam (en Nederlandse menukaarten/
reclameborden) aan en u kunt 
gegarandeerd	ergens	koffie	met	appeltaart,	

WWW.NCCS.ES  7  7 
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pannenkoeken, kroketten of andere typisch 
Nederlandse gerechten krijgen. Al lopende hoor 
je ook voortdurend Nederlands spreken en zelfs 
Nederlandse muziek schalt uit de cafés. Kortom 
er heerst een gezellige vaak Nederlandse 
sfeer en er worden gedurende het jaar allerlei 
evenementen georganiseerd. Voor de ´diehards´ 
(en belangstellenden) wordt er op nieuwjaarsdag 
b.v. een hilarische Nieuwjaarsduik op touw gezet, 
dikwijls met gratis erwtensoep erna. Heeft u nog 
meer aansporing nodig? Ga er gewoon eens naar 
toe en stort je in de super plezierige sfeer met 
landgenoten.

We blijven de boulevard volgen en gaan om de 
Punta (of Morro) de Torremolinos heen, een in 
zee stekende rots/kaap met er bovenop hotels 
en appartementen. Het is een natuurlijke grens 
tussen de twee grote stranden La Carihuela en El 
Bajondillo.

Halverwege de rotspunt zien we links een bord 
waarop een bijzonder plantje beschreven wordt, 
dat alleen aan enkele kleine stukjes zuidkust 

C U LT U U R 
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voorkomt: de Siempreviva malagueña. Het 
plantje met paarse bloemetjes houdt van 
zout spatwater (dicht bij de zee dus) en is 
bovendien hermafrodiet (zowel mannelijk 
als vrouwelijk) en het heeft juist deze plek in 
het tolerante Torremolinos uitgekozen om 
zich te vestigen (opmerkelijk toch?).

Even verder links zien we een bronzen 
beeldengroep van 4 personen genaamd 
´Generación del 27´ (generatie van 27) 
verwijzend naar een groep van Spaanse 
dichters en/of intellectuelen die rond 1927 
bekend werden in de culturele scene. 
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W A N D E L I N G

Afgebeeld zijn Emilio Prados (met bril) dichter/
redacteur en Manuel Altolaguirre (de laagst 
zittende) dichter/uitgever, beiden geboren in 
Málaga. Verder zien we de kunstenaar Salvador 
Dalí (zonder snor). Alle drie zijn ook bekend 
als levensgenieters en Dalí kwam regelmatig 
naar de Spaanse zuidkust om: ´van het leven 
te genieten´. Wie de jongedame is wordt niet 
gemeld, maar haar dunne kleding en de nogal 
frivole positie van haar benen doen vermoeden 
dat zij geen schrijfster was.

Weer iets verder links staat een bronzen 
sculptuur van een ´topless´ vrouw met dezelfde 
beenpositie als bij het vorige beeld. In dit geval 
is het Gala, de muze en vrouw van Salvador Dalí, 
die opzien baarde door in 1930 op het strand van 
Torremolinos als een van de eersten topless te 
zonnebaden. Gala was een bewonderaarster van 
de ´Generacion del 27´ en van Dalí natuurlijk. Zo is 
het verhaal compleet.

We gaan weer verder, maar nu langs het strand 
El Bajondillo. Net voorbij de rechts gelegen 
chiringuito Pizza Mare gaan we links af een schuin 
teruglopend verkeersvrij straatje in, dat langzaam 
omhoog gaat. Deze straat met talloze winkeltjes en 
barretjes komt al slingerend en stijgend uiteindelijk 
in het centrum uit. Volg bij twijfel op splitsingen 
telkens de bordjes ´Torremolinos centro´. U bevindt 
zich nu – al trappen lopend – in een van de meest 
pittoreske winkelstraatjes. Onderweg komt u een 
historische toren tegen, de Torre de Pimentel 
(vroeger Torre de los Molinos). Deze toren uit ca. 
1300 werd gebouwd als deel van een netwerk van 
Nasrid verdedigingstorens langs de hele zuidkust 
van het toenmalige koninkrijk Granada. Even voorbij 
de toren ziet u de kerk San Miguel Arcángel uit 1718 
in neoklassieke stijl, gelegen aan een pleintje met 
dezelfde naam. De kerk is altijd open om even te 
bezoeken. We vervolgen onze wandeling door de 
gezellige en oudste winkelstraat van Torremolinos 
de Calle Santos Arcángeles. We passeren een weg 
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C U LT U U R 

met zebra waar verkeer mag kruisen en nemen 
daarna de 1e weg links naar het bekende plein 
Plaza de la Nogalera.

Het links gedeeltelijk lager gelegen complex 
La Nogalera (gebouwd 1963/66) was het 
eerste grote commerciële en residentiële 
centrum en één van de belangrijkste luxe 
vastgoedprojecten in die tijd in Spanje. De 
oorspronkelijke doelstellingen zijn in de loop 
der jaren geëvolueerd in één van de meest 
bekende uitgaanscentra van Spanje voor 
de LGBTQIA+ (sorry voor als er intussen nog 
een letter is bijgekomen!). Vooral ´s-avonds 
is het een sfeervol uitgaanscentrum waar 
u	 flamboyante	 persoonlijkheden	 kunt	
tegenkomen.

We verlaten het langgerekte plein aan 
het andere uiteinde en lopen recht door 
langs een rotonde. Bij de volgende rotonde 
weer rechtdoor. Links is nu een groot wit 
appartementengebouw genaamd Castillo 
San Luis met uiterst luxe appartementen. Net 
daar voorbij nemen we het eerste weggetje 
links. Na ca. 50 meter gaan we rechts de 
trappen af en eenmaal beneden blijven we 
alsmaar rechtdoor lopen tot 25 meter vóór 
de boulevard en gaan daar rechts af het 
authentieke Spaanse straatje in met rood/

 10 
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wit gestreept plaveisel. Aan het einde houden 
we rechts aan en komen op een plein Pasaje 
Carihuela/Calle Chiriva. 

Dit plein heeft meerdere bars/restaurants van 
Nederlandse uitbaters en er heerst altijd een 
gezellige sfeer, mede door de evenementen die 
regelmatig worden georganiseerd. Elk jaar op 
Koningsdag b.v. is hier een uitbundig Oranjefeest 
en is het hele plein oranje versierd. We lopen 
langs een mooi bronzen beeld genaamd 
Remeros II (roeiers II) uit 1992 van de kunstenares 
María Antonia en langs de fontein naar het einde 
van het plein. (N.B.: bovenaan de trappen rechts 
en dan na 15 meter aan de linkerkant vindt u de 
Hollandse Supermarkt waar menige landgenoot 
zijn onmisbare NL producten haalt). Wij gaan 
echter één van de twee straten in die in het 
verlengde van het plein liggen (links: Calle Mar 
of rechts: Calle San Cines). Welke u neemt maakt 
niet uit omdat de linker straat aan het einde (als 
je daar rechts aanhoudt) op de rechterstraat 
uitkomt. Van belang is dat deze twee straten veel 
te bieden hebben zoals aantrekkelijke winkels en 
heel veel restaurants/bars. U pikt de Nederlandse 
er zo tussenuit als u naar de namen/borden kijkt, 
de muziek hoort of naar het publiek kijkt. Deze 
straten behoren, net als het plein hiervoor, zonder 
enige twijfel tot de gezelligste van de wijk La 
Carihuela en ver daar buiten. Veel plezier!

Ten	slotte	(nadat	we	heerlijk	gegeten	en	flink	mee	
gezwierd hebben) vervolgen we dezelfde straat 
en helemaal aan het einde komen we weer op 
de boulevard uit, waar we een eindje verderop 
begonnen zijn, zodat we de weg naar de auto 
(hopelijk) weer terug kunnen vinden.
Heel veel genoegen gewenst met deze 
wandeling van ca. 6 km., neem regelmatig een 
terrasje tussendoor, dan is het goed vol te 
houden, maar vooral: geniet van al het mooie 
om ons heen!

Paul van 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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P U Z Z E L R I T  2 0 2 2

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

Winnaars:
1. Gina Schutte en John de Ruiter, 

René vd Dolder, John Kenter
2. Francis Versteeg, Ankie Dobbel-

man, Else v Velthuizen
3. Piet en Marlie Kilkens, Hans en 

Lidy Janssen.
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We kwamen van Gorinchem waar we de nacht 
voor de tour in een hotel hadden doorgebracht 
en min of meer dezelfde ervaringen hadden op-
gedaan als wat we later lazen in nr. 30 van het 
Elsevier Weekblad, met als hoofdtitel: “Help the 
Dutch language disappears”.

We kwamen van Gorinchem waar we de nacht 
voor de tour in een hotel hadden doorgebracht 
en min of meer dezelfde ervaringen hadden op-
gedaan als wat we later lazen in nr. 30 van het 
Elsevier Weekblad, met als hoofdtitel: “Help the 
Dutch language disappears”.

Ja ook wij werden in het hotel bij de receptie 
verwelkomd met “Can I help you sir?”, “Jazeker 
wel, we hebben hier 1 kamer geboekt”, waarop 
de dame achter de balie ons niet begreep en 
weer in (gebrekkig) Engels mij vroeg wat ze voor 
ons kon doen. “Ik ben toch in Nederland?”, gaf ik 
als antwoord, maar ook dat werd niet begrepen. 
Waarom zou ik in mijn eigen land een vreemde 

taal moeten spreken? Het maakte me kwaad dat 
ik in mijn eigen land niet in mijn eigen moerstaal 
een hotelkamer kon organiseren.

Maar goed we waren dan nu met onze Jaguar 
MK Il van 1964, met nieuwe nummerplaat - BUY 
1 2 - ( buy one too), “geleend” van Graham Hill, 
aangekomen in Almkerk. De verzamelplaats was 
bij het restaurant van Golf Park Alm  kreek nabij 
Almkerk. Gelegen ten zuiden van Gorinchem, 
beneden de rivier de Merwede en de Waal en 
ten noorden van de Bergse Maas en Waalwijk. 
Hier wachten Ron en Pauline Nieuwenhuijs van 
onze	TEDG	Club	ons	op	om	na	een	koffietje	vol-
gens het vlaggetjes-systeem door dit landschap 
te toeren.

We kwamen door pittoreske plaatsen als Baby-
loniënbroek, Wijk en Aalburg en langs Brakel en 
Woudrichem, om ten zuiden van Werkendam 
na ruim 2 uur rijden uit te komen bij Hank. Vlak 
daarvoor	hadden	we	nog	een	koffiestop	en	een	

Op quatorze juillet, de Nationale Feestdag van Frankrijk reden we met 30 
Classic Cars van The English Drivers Guild en de WIG TTO Holland club 

variërend van MG’s , Mini Minors, Triumphs, Austins en Jaguars, door het Land 
van Altena en het Nationaal Park de Biesbosch.  

Classic Cars - 
   Holland Tour

C L A S S I C  C A R S 
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bezoek aan het Museumeiland, mid-
den in de Biesbosch. In die streek za-
gen we mooie huizen, met prachtige 
rieten daken, één met een passend 
opschrift: “krek wak wou” (ofwel: pre-
cies wat ik wilde).

Rijdend langs “Werrekedam” zoals de 
lokale bevolking dat uitspreekt, moest 
ik	denken	aan	de	baggeraars,	de	fir-
ma Van Oord, die hier ooit zijn begon-
nen met het met riet uit de Biesbosch 
versterken van de dijken. Ze hebben 
hun werkzaamheden kunnen uitbou-
wen tot één van de grootste bagge-
raars van de wereld, o.a. bekend van 
het Palmeiland in Dubai.

In Hank genoten we van een lichte 
lunch in het restaurant van Natuur-
poort Vissershang om vervolgens in 
te	schepen	op	een	fluisterboot,	voor	
een vaartocht door de Biesbosch. Op 
deze rondvaartboot kregen we uitge-
breide informatie over dit natuurpark, 
waar overal riet groeit tussen de vele 
waterplanten en wilgen. Bevers en 
hopelijk binnenkort ook otters, ma-
ken deel uit van de Biesbosch dat in 
1990 tot natuurpark werd uitgeroe-
pen. Tijdens Wereld Oorlog Il was dit 
een wirwar van kreken, grienden en 
rietvelden met bossen, een prima 
schuilplaats voor onderduikers. Bij 
het brugje St. Jan dat als enig voetpad door dit 
gebied loopt werd ons één en ander duidelijk 
uitgelegd. 

Het Nederlandse Staatsbosbeheer is de be-
heerder van dit 90 km2 grote gebied, gelegen 
op de grens van de provincies Zuid-Holland en 
Noord-Brabant alwaar de meeste boerderijen 
van toen zijn afgebroken. De boeren werden 
onteigend en “verhuisd” naar nieuwe landerij-

H O L L A N D  TO U R

en in de nieuwe Noordoostpolder, gelegen in het 
IJsselmeer, voorheen Zuiderzee genaamd. 
Na deze boottocht genoten we, met een borrel-
tje, nog even na in het restaurant, waarna de af-
tocht werd geblazen en we voldaan huiswaarts 
keerden.

 Pieter van de Lustgraaf
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Onze grootste valkuil vreesden we, was  dat 
we dan toch te aardig voor elkaar zouden 
zijn en te begripvol, maar zolang we zwe-
gen als we het moeilijk hadden en gewoon 
ons ding deden, ging het goed. In Neder-
land zijn we niet gewend om veel alcoho-
lische drankjes te drinken dus dat was het 
probleem niet maar we misten het buiten 
de deur een hapje eten. ’s Avonds op de 
bank	met	nootjes	een	film	kijken	of	met	een	
zak chips bij de voetbalwedstrijden op tv 
was er ook niet bij. Soms viel dat echt niet 
mee. 

We spraken af alleen de drie hoofdmaal-
tijden te eten en niets meer en niets min-
der. En nu na weken volhouden hebben we 
bijna ons doel bereikt en daar zijn we maar 
wat	blij	mee.	Kleding	zit	veel	fijner	en	ik	had	
het één en ander in de kast bewaard dat nu 
weer goed bruikbaar is. Ook kleine kwaal-
tjes verdwijnen als sneeuw voor de zon en 
we voelen ons beter en hebben meer ener-
gie. Wel hadden we onontkoombare lastige 
momenten, vooral bij sociale verplichtin-
gen. Maar dan kozen we het beste wat be-
schikbaar was en hielden we het bij water. 

Het viel niet altijd mee. Maar de voordelen 
begonnen tegen de nadelen op te wegen 
toen	 we	 ons	 fitter	 en	 jonger	 begonnen	 te	
voelen en dat motiveerde, vooral als de 
wekelijkse metingen van buikomtrek en ge-
wicht resultaat aangaven.

Er zijn aardig wat opmerkingen geweest 
over mijn stukjes. Ik noem de belangrijkste:

1. “Waarom val ik wel af maar verdwijnt 
mijn buikvet niet?” Als je blijvend afvalt zal 
op den duur het buikvet altijd verdwijnen. 
Belangrijk is dat je spieren zoveel moge-
lijk behouden blijven en het overtollige vet 
verdwijnt. Dit kan door vooral voldoende ei-
witten	te	eten.	Eiwitten	zijn	bouwstoffen	die	
je nodig hebt voor spierbehoud. Deze zijn 
vooral te vinden in kip, kalkoen, vlees, vis, 
eieren, amandelen, pompoenpitten, kwark 
en yoghurt. Je hebt ongeveer 0,8-1 gram 
per kilogram lichaamsgewicht nodig. Naar-
mate je ouder wordt groeit de eiwitbehoef-
te want 60-plussers hebben de neiging tot 
spierafbraak. Bewegen en trainen zorgen 
daarbij voor spierbehoud. Als je ze niet ge-
bruikt verdwijnen je spieren. Bij elke maal-
tijd heb je eiwitten nodig en neem de eerste 

Dat was voor mij de laatste weken het motto. Na zoveel geschrijf over 
buikvet werd het voor mij toch ook eens echt tijd om onder ogen te 
zien dat er bij mij zelf toch ook maar beter wat af kon. Dus ja, hield ik 

me voorheen nog steeds voor de gek dat ik nog een bepaalde lengte had, 
bij meting bleek ik toch weer een paar centimeters gekrompen te zijn en dat 
gaf toch weer consequenties voor wat ik mocht wegen. En door mijn man 
mijn buikomvang te laten meten kwam ik er achter dat ik toch ook al in de 
gevarenzone zat. Dus ja, wilde ik mezelf serieus nemen dan moest het nu 
gebeuren. . 

En nu..... afvallen!

E r v a r i n g e nG E Z O N D H E I D  
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happen vooral het eiwitdeel op je bord en 
niet het brood of de groente. 

2.  Bij mij hoeft er gelukkig niets af”. Let op, 
we hebben het hier over een gezond ge-
wicht, het gaat niet om het vervullen van 
een schoonheidsideaal. Er zijn een paar 
metingen die heel nuttig zijn. Dat is de BMI 
en de verhouding tussen lengte en bui-
komtrek.  

Je kunt je BMI zelf uitrekenen door je ge-
wicht in kilo’s te delen door het kwadraat 
van je lichaamslengte in meters. Als je bij-
voorbeeld 65 kilo weegt en je bent 1,70 
meter lang, dan bereken je je BMI als volgt: 
65 kilo / (1,70 x 1,70 meter) = 22,5. En wat 
is een gezond BMI? Voor volwassenen ligt 
een gezond BMI tussen de 18,5 en de 25. 
Boven de 30 ben je obees. Dit getal geeft 
nog niet aan hoe het staat met je buikvet. 
Het gevaar van buikvet is groter dan van 
vet op je billen, benen, rug of armen. 

Dus belang-
rijk is te me-
ten, is je taille 
gedeeld door 
je lengte. Bij-
v o o r b e e l d 
bu ikomvang 
90 cm bui-
komvang de-
len door leng-
te 178  cm = 
0,505. Dit is 
voor een man 
goed want de 
score moet 
voor een man 
onder de 0,53 
zijn. Maar een 

GezondheidN i e u w s  u i t  S p a n j eB U I K V E T  S L OT
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vrouw die 82:164 = 0,5 meet, is niet oké, 
bij een vrouw moet deze onder de 0,49 
zijn. Meten is weten, zo is het altijd al ge-
weest en dat was het ook voor ons. 

Hiermee sluit ik de serie af. Alleen is het 
best moeilijk om hiermee aan de slag te 
gaan, zoek steun en/of hulp. Sommigen 
kunnen het alleen, ik heb eens een man 
gesproken die wel 140 kg zwaar was ge-
weest en nu een normaal postuur heeft. 
Hij had dit bereikt door alleen te stoppen 
met bier drinken. U kunt ook hulp op 
maat zoeken bij een specialist zoals een 
diëtist of orthomoleculair therapeut. Veel 
succes!

Lenneke Straijer, 
Orthomoleculair therapeut, 

info@lifeelements.nl
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Aldus beschrijft de bekende Belgische schrij-
ver Marnix Gijsen (1899 – 1984) 

Mina La Concepción, ook wel Mina Peñoncillo 
genoemd, in een kort verhaal met titel ‘Kerst-
nacht in Marbella’. Het is een van de korte 
verhalen in een bundel genaamd ‘Overkomst 
dringend gewenst’, het Boekenweekgeschenk 
van 1978 (ISBN 90 70066 203). De beschrijving 
is redelijk accuraat, behalve dat de mijn niet 
enkele honderden meters, maar een kilometer 
of drie landinwaarts ligt. 

Hoe het boekje in mijn bezit is gekomen weet 
ik niet meer. Voorin staat een stempel van ‘The 
Renta Shop’ in de Calle Balduino y Fabiola in 
Molvizar, een dorp in de buurt van Salobreña. 

Wat toevallig! Een boekje van een Belgische 
schrijver, gekocht in een straat vernoemd naar 
een Belgisch koningspaar. 

Marnix Gijsen doet in dit korte verhaal verslag 
van de laatste reis van het gammele vracht-
schip ‘Don Pablo’. “Het zat diep in het water, 
volgeladen met ijzererts. Menie had het in 
geen jaren meer gezien. Een schip bestemd 
om te sterven”. Ter gelegenheid van kerst-
nacht, het Spaanse ‘noche buena’, versieren 
de twaalf bemanningsleden het schip zodat 
het eruit ziet als een drijvende kerstboom. Om-
dat de meisjes van Marbella ‘kordaat kuis’ zijn 
komen er ‘putas’ aan boord, “de meisjes van 
het universele, treurige plezier”.... niet 12 maar 
24 want ”zoals op elke feestdag een dubbel 

“Vlak bij Marbella, in 
Andalusië, is er een kleine 
ijzermijn. Ze ligt op een 

heuvel, op enkele honderden 
meters van de kust. Het 
ijzererts wordt vervoerd in 
metalen bakjes, over de 
heuvel, over de carretera, 
de snelweg die van Málaga 
naar Cádiz loopt, en dan 
nog een heel eind verder in 
zee, want zelfs een schip met 
weinig diepgang kan niet 
aanmeren aan de kust. Zo 
lopen die bakjes de hele dag 
en een deel van de nacht heen en weer langs een kabelbaan. Het heeft iets 
weg van een kermisinstallatie of van kinderspeelgoed. Het is tenslotte maar 
een mager mijntje”.  

de IJZERMIJN van Marbella

E E N  R E C E N T  V E R L E D E N  
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rantsoen voor de bemanning”. Tegen vieren 
in de ochtend verlaten de dames het schip. 
“Ze hadden een dozijn gefrustreerde zeelui 
geholpen het feest van de Verlosser te vie-
ren”. Maar in de wereld van de streng katho-
lieke Gijssen kon de schending van de heilige 
nacht, de orgie van de matrozen – ‘dos putas 
cada uno’ – uiteraard niet ongestraft blijven. 
“Bij elk verhaal hoort een zedenles”. 

Na een oponthoud in Cádiz vergaat de ‘Don 
Pablo ’met man en muis voor de Portuge-
se kust. Wanneer het nieuws bekend wordt 
vraagt de schrijver zich af of de ‘putas’ voor 
het zielenheil van de bemanning zullen bid-
den. Hij trekt zich het lot van de omgekomen 
bemanning hevig aan en kan de aanblik van 
zee en kabelbaan vanaf het balkon van zijn 
hotel niet langer verdragen. Hij keert vroegtij-
dig terug van zijn vakantie en gaat terug naar 
zijn land van mest en mist.

Mijn bemoeienis met de Mina La Concepción 
begint een tiental jaren voor uitgave van bo-
venstaand Boekenweekgeschenk. Ik doe in 
1966 mijn kandidaatsexamen geologie. Ik wil 
door in de mineraal exploratie en mijn studie-
begeleider heeft twee interessante ertsafzet-
tingen in de aanbieding, een in de buurt van 
Ronda en een nabij Marbella. Ik kies de laat-
ste. Aldus vertrek ik op 9 mei 1967 naar mijn 
veldwerkgebied bij Marbella. 

Mijn	 Engelse	 motorfiets,	 een	 AJS	 –	 “Alle	
Jezus Snel” – 350 cc is weer helemaal op-
gelapt na mijn aanrijding in Parijs, een jaar 
eerder. De 1-cilinder Rocinante staat klaar 
om mij zuidwaarts te voeren. De tocht 
duurt zes dagen, het weekeinde in Madrid 
niet meegerekend, en voert uitsluitend 
over tweebaanswegen en door steden en 
dorpen, vaak voetstaps achter een mest-
kar of een tractor. Autowegen zijn er nog 
niet.

GezondheidN i e u w s  u i t  S p a n j eE E N  B E E T J E  K E R S T
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De reis door Franrijk verloopt niettemin 
voorspoedig. Aan het einde van de derde 
dag rijd ik bij San Sebastian het fascistische 
Spanje binnen, het Spanje van Franco. 
Een aantal dingen valt mij onmiddellijk op: 
Het grote kindertal op straat en de alom 
aanwezigheid van agenten of militairen in 
een verscheidenheid van uniformen. Er is 
rijkspolitie, gemeentepolitie, verkeerspolitie 
en de paramilitaire Guardia Civil, een soort 
marechaussee, met hun onafscheidelijke 
pistoolmitrailleurs en driehoekige hoofd-
deksels. Ik heb al snel in de gaten dat ze altijd 
met zijn tweeën zijn – de een controleert de 
ander. Ze gedragen zich intimiderend. Vaak 
valt er een stilte als een Guardia koppel een 
café binnenkomt. Direct na San Sebastian, 
richting Burgos, begint de weg te klimmen. 
Ik krijg het koud in mijn spijkerjack , zonder 
handschoenen. Niet meegenomen, ik ging 
immers naar een warm land!

Zondag 15 mei, mijn rustdag in Madrid, 
valt samen met de feria de San Isidro, de 
schutspatroon van de stad. Zoals de mees-
te feesten in Spanje beginnen ze devoot. 
In dit geval met het drinken van ‘agua del 
Santo’ uit een bron naast de Ermita de San 
Isidro. Het tweede deel is altijd profaan: 
optochten, verkleedpartijen, eten, drinken, 
dansen en stierenvechten in de plaza de 
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toros Las Ventas. Op de Plaza Mayor wordt 
de sardana gedanst en er is een optocht 
van kinderen in folkloristische kleding. In 
een nis naast de toegangstrappen naar de 
iets hoger gelegen Plaza Mayor worden op 
een hete plaat grote champignons gevuld 
met	ansjovis,	knoflook	en	olijfolie	gebakken.
 
Maar de reis gaat verder. De vierde dag zie 
ik in de verte de vierkante torens van het 
Alhambra met daarachter de besneeuwde 
pieken van de Sierra Nevada. Een uur later 
passeer ik de ‘Puerto del Suspiro del Moro’/
de Pas van de Zucht van de Moor. Hier langs 
vluchtte Muhammad XII, de laatste Moorse 
emir van het koninkrijk Granada, met zijn 
gevolg toen hij in 1492 door de Katholieke 
Koningen – Ferdinand II van Aragon (1452-
1516) en Isabella I van Castilië (1451-1504) 
– Spanje uitgejaagd werd. De overlevering 
vertelt dat de emir een luide zucht slaakte 
toen hij een laatste blik op zijn geliefde Gra-
nada wierp. Tranen sprongen in zijn ogen, 
waarop zijn moeder hem toesnauwde: 
“Llora como mujer lo que no supiste defen-
der como hombre/ Hij huilt als een vrouw 
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om wat hij niet kon verdedigen als man”. 
De emir ging in ballingschap in Fez en 
sneuvelde in 1527.

Na de pas opent zich als een panorama 
de kustvlakte van de Middellandse Zee. 
Ik zie de eerste palmen en tegelijkertijd 
breekt de zon door. Ik rijd door een tropi-
sche tuin met suikerrietvelden, bougain-
ville, jacaranda, mimosa, sinaasappel- 
en citroenbomen. Op plaatsen langs de 
nauwe kustweg waar een mogelijkheid 
is om te parkeren staat een bordje met 
‘Vista panoramica’ en een antiek foto-
toestel, bijna alsof je verplicht bent een 
foto te nemen. Om zes uur in de namid-
dag rijd ik Marbella binnen en boek een 
kamer in Hotel Lima in het centrum. Het 

hotel bestaat nog steeds.
De volgende dag ga ik op zoek naar onder-
dak. Ik vind een kamer in de Calle Alamo/ 
Populierstraat, in de casco antiguo/oude 
binnenstad. Zoals veel straatjes in oude 
centrum, is de Calle Alamo meer een steeg 
dan een straat, ruim een meter breed. Het 
zorgt ervoor dat de huizen zo min mogelijk 
zonlicht vangen en koel blijven gedurende 
de hete zomers. De nauwe straatjes funge-
ren als natuurlijke ventilatie-kanalen. Mijn 
pension is het enige huis met een tuin waar 
ik	mijn	motorfiets	kan	stallen.

De volgende ochtend neem ik de afslag 
naar het bergdorp Ojén, op weg naar Mina 
La Concepción, het onderwerp van mijn af-
studeerproject. Ik ben zeer benieuwd maar 
heb	geen	idee	wat	ik	zal	aantreffen.	Na	drie	
kilometer klimmen kom ik bij de ingang van 
de mijn. Ik stop de motor bij de slagboom 
en vraag naar de directeur. De wacht, met 
een geweer over de schouder, vergezelt 
me naar het directiegebouw, gelegen op 
het terrein van de mijn. De directeur ont-

Wat er nog 

over is: De 

laatste ‘pilon’
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vangt	me	met	Spaanse	hoffelijkheid	en	laat	
de mijningenieur roepen om bij het gesprek 
aanwezig te zijn. Ik overleg de brief met toe-
stemming van hun hoofdkantoor in Madrid. 
Ja, ze waren op de hoogte van mijn komst. 
Ik leg in mijn beste Spaans uit wat ik kom 
doen. Ik vertel dat ik wil onderzoeken hoe 
het erts gevormd is. Het belang ervan dringt 
nauwelijks tot hen door. Waarom zou je wil-
len weten hoe het erts gevormd is? De mij-
ningenieur merkt op: “Mineral, o no mineral”, 
wat zo veel wil zeggen als ‘het is er of het 
is er niet en als het er is schep je het er uit’. 
Ik teken een verklaring dat ik de mijnmaat-
schappij Ferarco S.A. niet verantwoordelijk 
zal houden voor enig ongerief dat mij in de 
mijn zou kunnen overkomen en we nemen 
afscheid. 
De volgende dag begin ik met het verza-
melen van gesteentemon-
sters en het doen van metin-
gen. Een aantal zomers achter 
elkaar. De resultaten zijn der-
mate interessant dat ik na mijn 
doctoraal doorga in dezelfde 
mijn voor mijn Ph.D. Na een 
roemrucht verleden dat be-
gint in de tweede helft van 
de 19de eeuw (daarover later) 
sluit de mijn in 1973. 

Mijn echtgenote en ik zijn in-
tussen verliefd geworden op 

Spanje en de Costa en hebben besloten 
om later – als we groot zijn -  naar deze 
contreien terug te keren. Sinds 2009 wonen 
we beurtelings en met veel genoegen in de 
omgeving van Den Haag en Elviria en kan 
ik, als ik over het viaduct over de A7 richting 
strand loop, het gat in de Sierra Blanca zien: 
Mina La Concepción.  Alleen de laatste ‘pi-
lon’ in zee en de naam van het strand ‘Pla-
ya del Cable’ herinneren nog aan het mijn-
bouwverleden van Marbella. 

Boven: Kabelbaan die het erts vervoer-
de van de mijn naar het schip. Linksonder: 
Rechtsonder:  met het moderne Marbella 
op de achtergrond. 

A.B. Phil Westerhof
Marbella, oktober 2022. 

Kabelbaan die het erts vervoerde van de mijn naar het schip. 

Het laden van het erts



Google zet Málaga in de 
spotlights met nieuwste cy-
ber security centrum
In 2023 opent Google hét nieuwste 
centrum voor cyberbeveiliging in 
Málaga dat toonaangevend wordt 
voor heel Europa. Op 28 oktober 
presenteerde Google het Safety 
Engineering Center met een video 
waarin Málaga op zijn mooist in 
beeld is gebracht.

Vorig jaar liet Google al weten zijn ogen te 
hebben laten vallen op de hoofdstad van 
de Costa del Sol. Eind oktober presenteer-
de Google in een promovideo de bouw van 
het centrum waarin de meest iconische 
plekken in Málaga aan bod komen, waar-
onder het Pompidou-museum, de haven 
en de kathedraal.

Google toont mooie plekken van Málaga
De video begint met een villa van VirusTotal 
in El Candado in Málaga wat dienst deed als 
het eerste ‘kantoor’ in Málaga. In 2012 werd 
dit overgenomen door Google. Vervolgens 
zijn er beelden te zien van bekende plekken 
in Málaga en ook van de beroemde schilder 
Pablo Picasso die uit Málaga komt.

Ook presenteert Google kort 
zijn verschillende technolo-
gische prestaties die door de 
jaren heen zijn bereikt. Naast 
beelden van Málaga zie je in de 
video ook 3D-beelden van hoe 
het nieuwe kantoor eruit komt 
te zien en waar deze in Málaga 
komt te staan. Het gebouw zelf 
zal aan de buitenkant een histo-

risch aanzien krijgen, maar zal uiteraard van 
de modernste technieken worden voorzien. 
Het wordt vlakbij de haven van Málaga ge-
bouwd.

Boodschap van Google aan de wereld
Google meldt in zijn video: “In 2023 zet 
Google de volgende stap met nieuwe ma-
nieren om met elkaar verbonden te zijn en 
om culturen tot leven te brengen. In Málaga 
zullen we een nieuw centrum oprichten om 
de online veiligheid over de hele wereld 
sterker te maken en het internet beter en 
veiliger te maken.”

Op 27 oktober twittert Kent Walker, direc-
teur algemene zaken bij Google, Málaga, 
Spanje, ons nieuwe Google Security Engi-
neering Center, een wereldwijde hub voor 
cyberbeveiliging en malware-onderzoek”.
Opening nieuwe centrum Google medio 
2023

In de tweede helft van 2023 zal het zoge-
naamde Google Safety Engineering Center 
(GSEC) in Málaga worden geopend. Samen 
met de twee bestaande centra in Dublin 
en München worden dit de drie toonaan-
gevende centra voor cyberbeveiliging van 
Europa.
  

N I E U W S  U I T  S PA N J E
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.Málaga verdedigt in New 
York kandidatuur voor orga-
nisatie Expo 2027
De burgemeester van Málaga was 
donderdag in New York om de kan-
didaatstelling van zijn stad als orga-
nisator van de Expo 2027 te verde-
digen

Met het project ‘Het stedelijke tijdperk: op 
weg naar de duurzame stad’ wil Málaga een 
evenwicht vinden tussen stedelijke ontwik-
keling en milieu. Het evenement ter pro-
motie van de kandidatuur, dat concurreert 
met die van vier andere landen, vulde het 
restaurant Little Spain met een grote dele-
gatie uit de stad en ook met de ambassa-
deurs van enkele tientallen landen van de 
Verenigde Naties. Het project draait om de 
duurzame ontwikkelingsdoelen van de Ver-
enigde Naties en vooral die met betrekking 
tot onderwijs, aldus de burgemeester van 
de Spaanse stad tegen EFE. Het idee, zo 
legde hij uit, is dat bedrijven, universiteiten 
en andere organisaties die geïnteresseerd 
zijn in de uitdagingen van duurzaamheid, 
elkaar in Málaga ontmoeten om geduren-
de drie maanden in 2027 goede praktijken 
te delen.

“Geen duidelijker uitdaging in de 21e 
eeuw”
“Er is geen duidelijkere uitdaging in de 21e 
eeuw”, voegde De la Torre eraan toe, erop 
wijzend dat steden een klein percentage 
van het bezette gebied van de wereld ver-
tegenwoordigen, maar goed zijn voor de 
productie van 70% van de broeikasgassen.
De la Torre wees erop dat het de verant-
woordelijkheid is van stadsbestuurders om 

“oplossingen te bieden” en kondigde aan 
dat Expo 2027 de “gelegenheid” zal zijn om 
conferenties, seminars en congressen over 
dit onderwerp te organiseren.

Innovatie en cultuur hub
Verschillende diplomatieke functionarissen 
namen deel: de Spaanse Expo ambassa-
deur, Hansi Escobar, benadrukte de trans-
formatie van Málaga van een mediterrane 
strandbestemming naar een centrum van 
innovatie en cultuur. De Spaanse ambas-
sadeur bij de VN, Agustín Santos, juichte de 
rijke geschiedenis van de stad toe.
Naast een promotievideo werd een bericht 
geprojecteerd van de minister van Buiten-
landse Zaken, José Manuel Albares. Hij 
vroeg om steun van de landen en voor dat 
de Andalusische stad het project uitvoert 
om “de impact van de verstedelijking van 
de planeet te evalueren”.

Andere kandidaten
De vier andere kandidaten zijn Phuket (Thai-
land), Belgrado (Servië), San Carlos de Bari-
loche (Argentinië) en Minnesota (Verenigde 
Staten).  
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Zeven miljard liter 
drinkwater gaat 
jaarlijks verloren 
in de provincie
De hoeveelheid wa-
ter die in de provincie 
Málaga jaarlijks verlo-
ren gaat door lekken 
of frauduleus gebruik 
bereikt 7 kubieke 
hectometer (7 miljard 
liter). Die hoeveelheid 
is goed voor de wa-
tervoorziening van 
90.000 mensen.

Deze conclusie komt in een tijd dat veel 
gemeenten in Málaga door de langduri-
ge droogte in de provincie al beperkende 
maatregelen hebben moeten nemen wat 
waterverbruik betreft. Vooral in de regio La 
Axarquía ten oosten van de stad Málaga 
heerst grote waterschaarste.

De krant Sur schrijft dat de provinciale Raad 
er bij gemeenten op aandringt om priori-
teit te geven aan werkzaamheden om de 
netwerken te verbeteren. De Raad baseert 
zich hierbij op een studie van de Provinciale 
Staten naar de bevoorradingsnetwerken in 
plaatsen met minder dan 20.000 inwoners.

“Zeer verontrustend”
Een miljoen euro werd geïnvesteerd om 
waterlekken op te sporen in 77 kleine ge-
meenten op een totaal netwerk van 800 
kilometer leidingen. De gegevens voor de 
eerste 51 onderzochte plaatsen zijn “zeer 
verontrustend”, zo stelde de voorzitter van 

de Provinciale Staten, Francisco Salado tij-
dens een persconferentie over de eerste 
conclusies van het onderzoek. 
“De waterverliezen die optreden in het net-
werk zijn niet allemaal te wijten aan lekken, 
omdat er ook frauduleuze innames kun-
nen zijn”, legde Salado uit. Hij ging niet in op 
specifieke	gemeenten,	maar	gaf	aan	dat	in	
de meeste gemeenten “een groot aantal 
lekken” werd gedetecteerd. Op sommige 
plaatsen zelfs tot 45 lekpunten in het ge-
meentelijke waternetwerk.

Met dat water kunnen 90.000 inwoners 
voorzien worden
“De provincie kan het zich niet veroorloven 
zulke	inefficiënte	en	inefficiënte	toevoernet-
werken te hebben in haar gemeenten, die 
meer dan zeven kubieke hectometer water 
per jaar verliezen. Met dat water zouden we 
90.000 inwoners kunnen voorzien of wat 
hetzelfde is, het aantal inwoners dat bij el-
kaar opgeteld de 64 kleinste gemeenten 
van de provincie vormt. Het heeft geen zin 
om nieuwe putten en reservoirs te bouwen 
of water over te hevelen als we het water 

N I E U W S  U I T  S PA N J E

 24 



WWW.NCCS.ES  25 

onderweg kwijtraken”, waarschuwde de 
voorzitter van de Provinciale Staten.

De waterreservoirs in de provincie Málaga 
zijn op 36,53% van hun capaciteit. Daar komt 
bij dat er sprake is van een zeer droge perio-
de met bovendien de voorspelling van een 
droge en warme herfst. Dat betekent dat 
deze ongecontroleerde lekken of fraudu-
leuze innames van water ook een econo-
misch verlies vertegenwoordigen. Zonder 
de lekken zouden gemeentes ongeveer 3,5 
miljoen euro meer kunnen factureren.

De lekken moeten dringend verholpen 
worden, frauduleuze wateronttrekking 
moet worden tegengegaan en storingen 
moeten onmiddellijk worden gerepareerd 
en netwerken in slechte staat moeten wor-
den gerenoveerd. Dat waren de eerste drin-
gende conclusies van het onderzoek. 

Daarom heeft Salado er bij de gemeenten 
op aangedrongen dringend prioriteit te 
geven aan de noodzakelijke investeringen 
om hun waternetwerken te verbeteren. 
Daarmee	moeten	ze	een	grotere	efficiëntie	
bereiken bij het beheer van zo’n “beperkte” 
hulpbron en een einde te 
maken aan lekken en frau-
de. 

Daarnaast herinnerde Sala-
do eraan dat de provinciale 
instelling 32 miljoen euro 
heeft uitgetrokken voor wa-
terbouwkundige werken. 
Hiervan zijn al 16,8 miljoen 
geïnvesteerd voor levering, 
verbetering van stroomge-
bieden, waterzuiveringsin-
frastructuren, aanleg van 

nieuwe afzettingen of de vergroting van hun 
capaciteit, of de vervanging en modernise-
ring van leidingen. Hiervan hebben de ge-
meenten Fuente de Piedra, Humilladero, 
Campillos, Valle de Abdalajís, Casabermeja 
of	Almogía	al	geprofiteerd.	Ook	wordt	er	op	
korte termijn nog eens 15 miljoen geïnves-
teerd in nieuwe projecten ter verbetering 
van de waterbouwkundige infrastructuur in 
verschillende delen van de provincie.

Bekijk ook: Miljoenen liters water stromen in 
Fuengirola ongebruikt de zee in
De president van de Diputación voegde toe 
dat het gebrek aan water geen rem op de 
economie en ontwikkeling van de provincie 
mag zijn. Daarom riep hij ook andere over-
heidsdiensten zoals gemeentes zelf en de 
Junta de Andalucía op om de basisinfra-
structuur te plannen. 

Van alle vakantiewoningen in 
Andalusië ligt de helft in de 
stad Málaga
Andalusië is al decennia een ge-
liefde vakantiebestemming. Zowel 
voor Spanjaarden als voor mensen 
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van vele andere nationaliteiten. Die 
populariteit is duidelijk terug te zien 
in het brede aanbod van accommo-
datie in de regio.

Naast talloze hotels, appartementencom-
plexen, campings en camperplaatsen zijn er 
ook legio vakantiewoningen te vinden in dit 
deel van Spanje. Het merendeel daarvan ligt 
echter in de provincie Málaga en liefst meer 
dan de helft van alle woningen voor toeris-
tisch gebruik is te vinden in de stad Málaga. 
Dit terwijl Andalusië vijf provincies telt die 
aan de kust liggen. 

Volgens gegevens van de Andalusische 
Vereniging van Toeristische Huizen en Ap-
partementen (AVVA), registreert Andalusië 
in totaal 92.206 toeristenwoningen. 51.000 
daarvan komen overeen met de stad 
Málaga.

En de trend is dat dit aantal zal stijgen.
Volgens de krant Opinion de Málaga is de 
populariteit	van	toeristenflats	in	de	stad	de	
afgelopen vier jaar enorm toegenomen. 
Sinds 2019 is het aanbod van vakantiehuizen 
in de stad met liefst 25% gestegen, terwijl het 
aantal hotels slechts met 10% is gegroeid.
Aan de andere kant heeft het ministerie van 
Toerisme van Málaga erop gewezen dat 
“toeristische huizen een extra accommoda-
tie	vormen	voor	een	specifiek	type	toeristen	
die, vanwege de gewenste ruimte of het feit 
dat ze gezinnen vormen, besluiten hun va-
kantie op deze manier door te brengen”.

Gezinnen
Volgens de AVVA bestaat het grootste ge-
bruikersprofiel	 van	 toeristenflats	 uit	 gezin-
nen. Carlos Pérez-Lanzac heeft verklaard 
dat zij ongeveer 60% van de klanten zijn van 

dit type toeristische accommodatie, dat snel-
ler groeit dan hotels. 

Zo zou de omzet van toeristenwoningen aan 
het eind van dit jaar 1,8 miljard miljoen euro 
kunnen bedragen. 

Gemiddeld verblijf in Málaga langer
De voorzitter AVVA legt uit dat er ook een re-
cordaantal overnachtingen is geboekt. Boven-
dien is de lengte van het gemiddelde verblijf in 
Málaga hoger dan in de rest van de autonome 
regio. Pérez-Lanzac: “De economische impact 
is groter (...). We hebben het in het geval van 
Malaga over ongeveer 4,8 of 5 nachten en in 
Andalusië is dat ongeveer 3,7 of 3,8”                                                                      

Andalusië wil vermogensbe-
lasting afschaffen
De president van de autonome re-
gio Andalusië heeft aangekondigd 
de vermogensbelasting in de regio 
te	willen	afschaffen.	Dit	is	een	van	de	
maatregelen die zijn opgenomen in 
een pakket met belastingverlagingen.

Dit pakket omvat ook de verlaging van de 
inkomstenbelasting (IRPF) in de eerste inko-
mensschijven, een verhoging van de vrijgestel-
de bedragen van IRPF en de opschorting van 
het waterkanon (een ecologische belasting op 
het gebruik en vervuiling van water). Dat laat-
ste is een opvallende maatregelen in de on-
gekend droge periode waarin Andalusië zich 
bevindt met streken waar al maanden beper-
kingen zijn ingesteld op waterverbruik.
Deze maatregelen komen bovenop andere die 
dagen geleden zijn aangekondigd, zoals het 
‘nulquotum’ voor nieuwe zelfstandigen. Al deze 
maatregelen zullen volgens El Ecnoomista in 
2023 360 miljoen euro in de zak van de burger 
achterlaten, aldus Juanma Moreno (PP).
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Positief fiscaal effect
Zoals de Andalusische president tijdens een 
evenement in Madrid heeft uitgelegd, zal de 
opschorting van de vermogensbelasting een 
positief	 fiscaal	 effect	 hebben	 op	 de	 Andalu-
sische belastinginning. Het zal volgens hem 
nieuwe belastingbetalers met een hoog in-
komen aantrekken, die momenteel niet in de 
autonome gemeenschap zijn geregistreerd.
De president legde uit dat in 2019 de helft van 
de 20 grootste bijdragers aan vermogensbe-
lasting in Andalusië de autonome regio verliet. 
Dit had een directe impact op de regionale 
schatkist van iets meer dan 3,5 miljoen, maar 
betekende een daling van 14 miljoen euro aan 
betaalde inkomstenbelasting (IRPF).

Maatregelen moeten meer belastingbeta-
lers aantrekken
Nu wordt verwacht dat het meer belastingbe-
talers zal aantrekken. Moreno wees erop dat 
met de maatregelen die al in de vorige legis-
latuur	werden	toegepast	zoals	de	afschaffing	
van successierechten en andere verlagingen, 
er meer belastingbetalers en meer geld uit de 
openbare schatkist werden verkregen om ba-
sisdiensten	te	financieren.

Hij voegde toe dat de vorige belastingverla-
gingen uiteindelijk een besparing van 540 mil-
joen euro hebben opgeleverd, wat, opgeteld 
bij deze 360 miljoen, betekent dat 
er in totaal 900 miljoen in handen 
blijft van Andalusische families als 
gevolg van de opeenvolgende 
belastingverlagingen die zijn door-
gevoerd.

Belastingverlaging eerste drie 
belastingschijven
Moreno ging verder in op de ver-
laging van de inkomstenbelasting 
voor personen (IRPF). Hieronder 
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valt het verlagen van het tarief in de eerste 
drie inkomensschijven met 4,3%. Dat bete-
kent dat salarisverhogingen ter compensatie 
van	 de	 inflatie	 geen	 hogere	 belastingbeta-
ling impliceren. Daarbij gaan de bedragen 
die vrijgesteld zijn van personenbelasting 
met 4,3% omhoog. Moreno’s bedoeling is 
dat Andalusië, samen met Madrid, de deel-
regio is waar de minste belasting wordt be-
taald.

Administratieve vereenvoudiging
Het andere recept van Andalusië om inves-
teringen aan te trekken en bedrijvigheid te 
bevorderen,	 naast	 belastingheffing,	 zal	 ad-
ministratieve vereenvoudiging zijn. Dat pad 
werd al in de vorige legislatuur ingezet en 
wordt nu verder uitgediept.

Moreno eist van Madrid waterbouwkundi-
ge werken
Moreno heeft eveneens waterbouwkundi-
ge werken geëist van de centrale overheid. 
“Andalusië stopt zonder water, en dat houdt 
de op twee na grootste economie van het 
land tegen. Water is voor Andalusië zoals 
gas is voor Duitsland”, zei hij op het Joly-fo-
rum Daar pleitte de president ook voor een 
herprogrammering van de Next Generati-
on-fondsen, zodat die deels kunnen worden 
aangewend voor hydraulische infrastructuur. 
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Massage Fuengirola

AnnA Dorenbos

Manueel Praktizijn/
Natuurgeneeskundig 
Therapeut

632972680 -info@tendo.nu

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
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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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Of zij door ons geïnterviewd wilde worden, 
het artikel leesbaar voor de NCCS leden in 
De Vliegende Hollander? “Aber ja, natürlich!” 
Maya en ik gingen er eens goed voor zitten. 
Zij ziet bijna niets meer en haar oren werken 
prima, als je maar wat harder spreekt. 
Zij wil door ons met Marianne worden 
aangesproken.

Marie Anne Rosenow is een vrouw van weinig 
woorden. Geboren in december 1934 wordt 
zij dit jaar nog 88 jaar oud. Zij kwam ter wereld 
in het koude Berlijn, en heeft haar moeder 
nooit gekend. Haar vader was beroepsmilitair 
en hij zette haar in het weeshuis af toen hij 
voor actieve dienst werd opgeroepen. 

Zij heeft een goed geheugen, zonder 
haperen vertelt zij over haar geboortehuis, 
aan de Spitzerstrasse 3, huisnummer 18, 
dicht bij de Alexanderplatz. Het was geen 
sjieke buurt waar vader Walter haar trachtte 
op te voeden. Een buurt van paupers, Nutten 

(hoeren) en bedelaars. Dat pappie een biertje 
lustte, daar gaat Marianne vanuit. 

Twee jaar oud was zij, toen een kinderloos 
echtpaar in het weeshuis op bezoek kwam. 
Haar pleegouders vertelden haar later hoe zij 
vroeg: “Ach Bitte, las mich den Mantel anziehen 
ablegen und nehmt mir mit”. Vertederd 
gaven Martha en Ernst Hahn gevolg aan de 
vraag en zij namen Marianne mee, mee naar 
hun huis te Prenslau Ugermarkt, waar haar 
nieuwe ouders een houtbewerkingfabriek 
hadden. Zij maakten daar onder andere 

Wie kent haar niet, de oude zwerfster die al vele jaren rondom Los 
Boliches	met	gebogen	hoofd	haar	twee	koffers	voortsleept?	
Het uitgegroeide roodoranje grijze haar, de priemende blauwe 

ogen, de getaande bruine huid. Men ziet haar overal, douchend op het 
strand, haar potje kokend bij de 
bronzen spelende strandkinderen 
op de wandelboulevard, of 
rustend bij de deur van de bank of 
apotheek, knikkebollend zittend 
op	een	van	haar	koffers,	de	andere	
naast haar geparkeerd. 

EEN GELUKKIGE  
ZWERFSTER AAN DE COSTA
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houten schoenen, klompen, speelgoed en 
andere houten voorwerpen, zij bezaten zelfs 
een vrachtwagen. Het meisje werd liefdevol 
opgenomen en genoot een normale 
opvoeding, voor zover dat ging in die aanloop 
naar de Tweede Wereldoorlog. 

Ze ging naar school, ter kerke en speelde met 
de buurkinderen. Een blond en vrolijk kind, 
dat af en toe haar vader nog zag als hij haar 
eens kwam opzoeken. De verwoestende 
oorlog was voorbij en alles werd anders. Ze 
werd een en tiener en moest van haar school 
naar Hamburg, om daar het zogenaamde 
“Abitur” (eindexamen dat toegang geeft 
tot de universiteit) te doen. Bij vrienden van 
de familie Hahn zat zij op kamers. Tot ruim 
haar 18e woonde zij daar en wilde naar de 
universiteit van Eppendorf, Hamburg. 

Marianne moest een jaar verplicht in dienst 
bij een genetisch instituut te Eppendorf. De 
studie schoot erbij in. Het lot was Marianne 
na dat jaar welgezind; zij kon een betrekking 
krijgen als “Hausmeisterin” van een woonblok 
in Eppendorf. Omdat zij bij sommige 
bewoners ook nog eens ging “putzen” had 
zij een behoorlijk inkomen en kon zich zelfs 
twee hondjes veroorloven, twee Pekineesjes 
die ze Patty en Bingo noemde. In die jaren 
na de oorlog werd de stad overspoeld 
met buitenlanders. Het blonde meisje was 
uitgegroeid	tot	een	flinke	jongedame	die	er	
mocht zijn en Marianne zelf keek naar de 
mannen met mat bijzondere belangstelling. 
Haar oog was gevallen op een jonge Italiaan 
die zij leerde kennen als Enrico Moganella. 
Haar laatste restje schroom verdween 
toen zij hem Volare hoorde zingen. Door dit 
Napolitaanse	 liefdeslied	 getroffen	 werd	 zij	
plotsklaps verliefd op Enrico en zij werden 
onafscheidelijk. 

Enrico wilde na een tijdje terug naar Napels 
en wist Marianne over te halen met hem mee 
te gaan. Het werd een verbintenis die bijna 
40 jaar zou duren. Hij nam haar mee naar 
zijn geboortedorp, Petramilara, een plaatsje 
onder Napels, waar zij in een huisje van zijn 
familie gingen wonen, op de Via Italia 2. 

Er waren in het begin nogal eens wat 
strubbelingen, het jonge paar moest nog 
wat aan elkaar wennen. Toen Marianne een 
kip met saus aan het bereiden was voor het 
middageten, zeurde Enrico keer op keer 
wanneer hij nu eindelijk kon eten. Even later 
verklaarde hij honger te hebben, wanneer 
het nu eens een keertje klaar was, hij had 
namelijk hong….

Marianne opende het raam en kukelde de 
inhoud van de pan pardoes naar buiten. De 
verbouwereerde Enrico haalde het eten van 
de straat, spoelde het een beetje schoon en 
kreeg zo uiteindelijk toch te eten. Ook werd 
hij eens na een wijntje of wat handtastelijk 
en gaf haar een klap. Dat heeft hij geweten. 
Hij liep twee weken met een blauw oog, aan 
iedereen vertellend dat hij gevallen was.

Daarna ging het beter tussen de beide 
echtelieden. Ze waren verliefd en leefden 
in dat dorpje met hun familie en vrienden 
zoals zo velen. Marianne bleef wel een 
vreemde, ook bij de wel liefst 12 broers en 
zussen van Enrico. En hij was lief, bracht 
haar	iedere	morgen	koffie	op	bed,	Marianne	
leerde vloeiend Italiaans, bijna accentloos 
brabbelde zij met haar dorpsgenoten. Ze 
maakten uitstapjes. Er kwamen helaas 
geen kinderen, maar ja, ook dat gebeurt zo 
vaak, overal ter wereld. Zij gingen zowaar 
op vakantie naar Rome en daar ontdekte 
Marianne iets bijzonders: Haar Italiaans was 
niet de taal die daar gesproken werd. Zij 
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sprak het Napolitaanse dialect, dat behoorlijk 
afwijkt van de algemene taal in Italië. De tijd 
verstreek. Ouder en wijzer leefden zij nog 
steeds in genegenheid met en voor elkaar 
en het leven ging voort. Ze waren niet rijk 
maar toch tevreden met hun leven.

Napels was arm, corrupt en gevaarlijk. Er 
waren lieden die toeristen om hun papieren 
en geld meelokten en in diepe ravijnen lieten 
verdwijnen. Het was de lokale afdeling van de 
Camorra,	de	Napolitaanse	tak	van	de	maffia.	
Marianne wist welke kerels dat waren en als 
bij een ingeving deed zij aangifte bij de politie. 
Enrico was geschokt en schreeuwde tegen 
haar. Er kwam een razzia. Het merendeel 
van de schurken werd gearresteerd. Haar 
werd aangeraden even te verdwijnen, totdat 
de rechtszaken voorbij waren. Marianne 
verdween met stille trom, reisde over de 
binnenwegen, via Caserta naar Rome, 
dus niet via de kustwegen waar de politie 
handlangers van de Camorra vermoedde. 

In een buitenwijk van Rome nam zij een 
kamer en werkte jaren in verschillende 
betrekkingen, als werkster, kokkin en zelfs 
in de administratie van een fabriek. Met 
haar man had zij, conform afspraak, geen 
contact en dus niets meer vernomen. 
Na vele jaren nam zij onder een andere 
naam contact op met de nieuwe priester 
van het dorp, Don Alfredo, de pastoor van 
Petramilara. Hij verklaarde dat het na al die 
jaren nu wel veilig was om weer naar huis 
te komen. Na al die jaren kwam ze terug. 
Eenmaal daar, waar was Enrico? In haar 
huis woonden familieleden van hem. Een 
gevoel van stille afwijzing werd haar deel. 
Enrico?  Die is dood! Hoewel hij jonger was 
dan zij, bleek hij overleden. 

Hoe en wat, dat zei niemand. Het was 
heel vreemd, niemand die wat wist, ook 
de pastoor niet. Op het kerkhof lag hij, op 

niet gewijde grond, waar de zwervers en de 
zelfmoordenaars lagen. Een simpel houten 
kruis met zijn naam Enrico Moganella, een 
kruisje met het jaartal 1991. Hij zou toen nog 
geen 60 jaar oud zijn geweest. De priester 
Don Alfredo was hulpvaardig, maar zij was 
niet getrouwd geweest met Enrico, had dus 
geen recht op de woning of op een pensioen 
of wat dan ook. De pastoor hielp haar met 
geld en eten en aan een vakantiehuisje te 
Formia. Zij voelde zich leeg. Was de familie 
bang voor de Camorra? Die priester ook? 
Liep zij gevaar? Ze besloot het niet af te 
wachten. Van Formia reisde zij naar Bolzano, 
steeds werkend in de keuken van hotels, of 
daar de kamers schoonmakend. Van Italië 
ging zij naar Frankrijk, trok naar Barcelona om 
uiteindelijk in Los Boliches terecht te komen. 
Daar leeft zij nu zo’n 15 jaar, op de straat, haar 
koffers	voortzeulend,	van	hot	naar	her.	

We hebben haar (tijdens de Coronatijd) een 
jaar of drie moeten missen. Ze is, via Frankrijk, 
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Oostenrijk naar Duitsland gereisd en heeft 
daar enige orde op zaken gesteld. Ze is nu 
in het bezit van een pas, identiteitsbewijs, 
een debitkaart van een Duitse bank en een 
gezondheidspas, bewijzen waar zij trots op is. 

Haar ogen zijn slecht, min 7 en een bril bezit 
zij niet. Zij is rein en proper op zichzelf, eet 
eenmaal	 per	 week	 een	 flinke	 maaltijd	 en	
zij neemt een ontbijt. Heeft nooit Schnaps 
gedronken, nooit gerookt en zij geeft de 
voorkeur aan gewoon water, soms drinkt 
zij een blikje bier. Toen het gerucht ging 
dat zij geld zou bezitten, is zij een keer ’s 
nachts overvallen en kwam in het ziekenhuis 
terecht. Na haar ontslag bleek de politie op 
haar	koffers	te	hebben	gepast.	Een	dankbare	
glimlach komt op haar gezicht. Soms is zij gul 
en	koopt	een	flesje	water	en	wat	oploskoffie	
en geeft dat aan een arme zwerver. Zij is niet 
haatdragend en is vergevingsgezind. Heeft 
zij dan geen slechte eigenschappen?

“Welzeker, ik ben jaloers! Als Enrico, een 
Napolitaan, weer eens een scharrel had, 
dan was ik jaloers. Maar dan verzekerde hij 
dat het niets om het lijf had. Jij woont in mijn 
huis, slaapt in mijn bed en… zit hier, in mijn 
hart”. Marianne klopt hierbij op haar borst. 
Een milde glimlach van herinnering komt op 
haar mond. “Ach, en dan vergaf ik hem maar 
weer”. Zelf denkt ze dat Enrico nog leeft en 
dat hij ergens ondergedoken is. Heeft ze 
spijt ergens van? Ze denkt even na en zegt 
dan ‘Nee’! Op de vraag of zij gelukkig is komt 
een driewerf ‘Ja’! Zij is tevreden met wat het 
leven haar te bieden heeft. De zon schijnt, 
de mensen zijn vriendelijk. Iedereen stopt 
haar af en toe wat toe. Tja, ze zou eigenlijk 
wel een huisje willen hebben. Met een adres 
kan zij haar ouderdomsrente (soort AOW) op 
een Spaanse bank gestort krijgen, en ze zou 
haar schamele spulletjes veilig op kunnen 
bergen, zonder er mee te moeten zeulen. Ze 

hoopt dat zoiets een keer gebeurt. Voor de 
rest heeft zij eigenlijk geen wensen.

Of zij nog een boodschap heeft voor de 
lezers van de Vliegende Hollander? Ze denkt 
even na en zegt dan “Ja, ik heb een motto dat 
ik van moeder Hahn leerde, lang geleden: 
Jeder ist seines Glückes Schmied”
(Vrij vertaald: Een ieder is de vervaardiger van 
zijn eigen geluk.)

En als u Marianne ziet lopen, denk dan eens 
aan haar verhaal en weet dat het mogelijk 
is om met niets tevreden te zijn en dat het 
mogelijk is je gelukkig te voelen met wat 
mooi weer en af en toe een hamburger. Zelfs 
als je goed bij je hoofd bent.

Peter Langendam okt. 2022
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Kerstbril voor Marianne?

Wij zouden graag voor Marianne een bril 
op de juiste sterkte willen aanschaffen. 
Helpt u mee met een kleine bijdrage? 
Laat ons weten op redactie@nccs.es. Fijne 
kerstdagen! 

B I J Z O N D E R E  K E N N I S M A K I N G





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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Beste leden, 

Het is bijna 2023. Tijd om de contributie voor het nieuwe jaar 
te betalen. De contributie voor 2023 is in maart 2022 door de 
ALV verhoogd. (zie ook de nieuwsbrief en de website)

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 club-
blad 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 bankreken-
ingnummer 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.

C O N T R I B U T I E



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  Op zondag 4 en 11 september 2022 om 11 uur.

Daarna 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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Uw mini-advertentie hier! Geef uw mini-
advertentie op bij de redactie of advertentieafdeling..
redactie@nccs.es
advertentie@nccs.es

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

Welke mogelijkheden zijn er om te 
tennissen van 15 dec. tot 15 maart in o.a. 
Benalmadena, Torremolinos of Fuengirola als dubbel-
speler. Reacties naar wmmrijnierse@hetnet.nu

Prachtig appartement pal aan het strand van 
Benalmádena TE HUUR voor vakantie/
overwinteren. NCCS-leden 25% korting. Meer info: 
www.perlacosta.com - tel. 722 451 409
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Deze keer bezoeken we niet één restaurant 
maar zes restaurantjes die onderdeel zijn van 
de “La rute de la tapa” van Las Lagunas. En 
sterren geven we deze keer niet omdat je een 
restaurant niet kunt beoordelen op alleen maar 
een tapa. 
Ieder zichzelf respecterende wijk of plaats heeft 
tegenwoordig iets dergelijks. In Fuengirola was 
er bijvoorbeeld van 4-20 november de route 
van La casuela de abuela, ook erg leuk! Op 
deze manier kun je voordelig restaurantjes 
uitproberen en zij zetten hun beste beentje 
voor. Het zou leuk zijn om uit andere gebieden 
ook eens over dit soort routes te horen dan 
kunnen we elkaar daarover informeren en 
misschien zelfs een overzicht maken.

Las Lagunas is een wijk van Mijas Costa en 
het gemakkelijkst aan te duiden als de wijk 
rondom en achter de grote Carrefour boven 
Fuengirola en de N340. Het is een echte 
woonwijk. Op zaterdagavond wordt er zelfs 
met een toeristentreintje gereden om de 
tapas-eters	te	verplaatsen,	wat	erg	fijn	is	want	
de restaurantjes liggen niet allemaal dicht bij 
elkaar. Er doen 12 restaurantjes en bakkers mee 
dus keus genoeg. 

Bij onze eerste tapa in restaurante El Albero 
troffen	 we	 één	 van	 de	 organisatoren	 die	 ook	
aan de bar zat en deze legde ons uit hoe 
alles werkte. We kregen allebei een kaart 
van ober José en bij ieder restaurant wat we 
aangedaan hadden konden we een stempel 

krijgen. Als we ze allemaal verzameld hadden 
konden we meedingen naar de hoofdprijs van 
€ 800,00. Iedere tapa kostte 3 euro met een 
drankje naar keuze. “We zullen zien hoe ver we 
komen dachten we”. José serveerde ons de 
tapa genaamd la Carillada welke bestond uit 2 
flinke	stukken	draadjesvlees	in	een	smakelijke	
saus. Het vlees was heerlijk zacht en daarbij 
kregen we een paar stukjes brood. Voor mijn 
medeproever was het de lekkerste tapa van 
de hele route. We vervolgden onze weg naar 
Como Antoño wat een echt goed beklant 
restaurant bleek te zijn. Het zat binnen en 
buiten helemaal vol met Spaanse gezinnen en 
Spaanse dames die na het sporten nog gezellig 
met elkaar bij kwamen kletsen. Een drukte van 
jewelste. We kregen van ober Paco een bordje 
met één stokje met Brocheta teriyaki, wat in 
vergelijking met het plaatje met 5 stokjes een 
beetje mager was. Het bestond uit stukjes 
groente en varkensvlees met een zoet sausje 
geserveerd op kleine chipsfrietjes. Bij elkaar 
wel heel smakelijk maar een tikje verbrand.
 
Bij cafetería Paradise was het daarentegen 
bijna leeg. Maar de twee dames daar, Florencia 
en Almendra, wisten ons te bekoren met Filetta 
Ruso: een gefrituurd hapje van rundvlees 
gevuld met mosterd, kaas en honing. Maar 
het was niet vettig op een bedje met sla 
gepresenteerd met een sausje en daarnaast 
keurig opgemaakt een bolletje couscous met 
gefrituurde uitjes. Een mooie kleine maaltijd 
die kennelijk met liefde gemaakt was. Bij El el 

Leuke kennismaking met

LAS LAGUNAS

De Smaakmeesters beoordelen iedere uitgave van DVH een restaurant. Vaak zijn we 

door anderen getipt. Het hoeft niet duur te zijn als het maar origineel is en goed in zijn 

soort. Nieuwe tips zijn heel erg welkom via redactie@nccs.es..

D E  S M A A K M E E S T E R S
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Pelotazo kregen we een prachtig opgediende 
tapa in stijl van deze sportbar waar kennelijk de 
hele wijk naar allerhande sporten op de tv komt 
kijken, lijkt me reuze gezellig als de favoriet niet 
verliest en anders kun je elkaar troosten. We 
komen nog eens terug als Spanje of Nederland 
in	een	belangrijke	finale	terechtkomt.	De	tapa	
die Chelo ons opdiende was een Saco el 
Pelotazo, van ham een bal gevormd gevuld met 
mozarella, warm opgediend met tomaatjes op 
een bedje van chipsfrietjes. Ze hadden er echt 
werk van gemaakt en voor de hamliefhebbers 
een streling voor de tong. 

Voor het laatste hartige hapje gingen we naar 
Casa el Abuelo, waar Javier ons van twee 
bolletjes Russisch ei voorzag opgediend met 
brood. De smaak was goed maar het stak 
er niet bovenuit alhoewel het daar het best 
lopende gerecht blijkt te zijn. Ook daar was 
het op zaterdag met de lunch enorm druk 
met Spaanse bezoekers en het is toch een 
feestje om er tussen te mogen zitten en het 
schouwspel gade te slaan. We zagen wel dat 
daar een prachtig menu voor € 12,00 werd 
geserveerd met een enorme milhojas toe en 
de geserveerde gerechten zagen er goed uit. 

We besloten dit feestje met een bezoekje aan 
de bakker bij Panadería las Torres, waar we 
een	‘coffee	to	go’	meenamen	met	een	prachtig	
opgemaakt chocoladetaartje wat ook heel 
zorgvuldig werd ingepakt. We liepen naar het 
park er tegenover en genoten daar in de zon 
van deze verwennerij. Op een heel verrassende 
manier hadden we deze wijk van Mijas ontdekt 
en het was de moeite meer dan waard. Helaas 
de 12 stempels haalden we niet, dus de loterij 
laten we aan ons voorbijgaan. Maar doe ook 
eens mee aan zo’n route en ontdek op deze 
manier aardige restaurantjes en het echte 
Spaanse leven.
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Het begin van onze reis was al veelbelovend. 
Het was de lange vliegreis van Amsterdam 
naar Hanoi via Singapore (zo´n 17 uur) meer dan 
waard.

Onze eerste avond in de hoofdstad Hanoi 
gingen we op onderzoek uit. Na een paar 
minuten lopen passeerden we een open 
zaal waar een bord hing van een folklore 
dansvoorstelling	 die	 (wat	 een	 toevalstreffer)	
over 10 minuten zou beginnen. Er stonden 
2 rijen van 10 stoelen waarop we meteen 
middenvoor gingen zitten. Na precies 10 

minuten verscheen er een groep musici van 10 
mensen met traditionele instrumenten en een 
dansgroep van 10 personen. Ze waren allemaal 
gekleed in gewaden die mij typisch Chinees 
voorkwamen. Vietnam is dan ook 1000 jaar 
een deel van China geweest, dat is ook aan de 
muziek te merken. 

Er werden allerlei volksverhalen dansend 
uitgebeeld. Het leukst was het verhaal van een 
knappe jonge vrouw die leek een oude man te 
dragen.		Drie	flirtende	jonge	mannen	maakten	
de oude man belachelijk, maar de vrouw/
man was slimmer en sterker, want ze droeg 
een levensgrote pop met een oude-mannen-
masker als een soort kostuum voor zich uit. De 
drie jonge mannen dropen af. Ook de typisch 
Chinese dansende draak ontbrak niet in de 
voorstelling.

Onze reisgids had ons aangeraden naar het 
stadsmeer te lopen. Dat was de volgende 
verrassing: een enorme vijver met een park erbij 
dat kunstig verlicht was. Een installatie van rode 
buizen sproeide een cirkel van blauwe lichtjes in 
het rond en overal weerspiegelden tussen de 
bomen door gekleurde lichten in het water. Ook 
was er een romantisch verlicht rood bruggetje. 

Opeens zagen we daar een groot plat wit beeld 
van een varken, met vijf biggetjes op haar rug 
als uitgeknipt van karton. Volkomen absurd. 
Toen we doorliepen hoorden we dansmuziek; 
er bleek een soort dansles aan de gang te zijn 
op een rond platform en jong en oud dansten 
de tango. Later op onze reis zagen we wel vaker 
plaatsen of pleinen waar niet alleen gedanst 
werd, maar ook gymnastiekoefeningen 
gedaan werden. Terug naar het hotel liepen 
we langs allerlei winkeltjes en bij één ervan 
stonden drie paar schoenen. Dit was geen 
winkel, maar een tempel. Het eerste wat je zag 

Vietnam - ver weg...
En niet alleen ver weg qua kilometers, maar ook qua cultuur en natuur. Vietnam is een 

heel langgerekt land. Het land is niet alleen klimatologisch gevarieerd, geologisch gezien 
is er eigenlijk alles: bergen, laagvlakten, rivieren en meren, en een langgerekte kustlijn 

van 3.200 kilometer. Vietnam heeft zo´n tien miljoen inwoners, waaronder vierenvijftig etnische 
minderheidsgroepen, met ook weer hun eigen geloof en rituelen. Vaak beïnvloed door de 
buurlanden India, China en Oost-Azië.
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was een muurschildering van een zwevende 
blauwe Boeddha, erboven zweefden nog 
meer	 heilige	 figuren.	 Op	 de	 zijmuur	 waren	
geschilderde bruine draken tussen blauwe 
kringelwolken te zien en eronder op een 
richeltje stonden nog drie heiligenbeeldjes 
van keramiek met drie potplanten etc. 
Tussen die muren was een grasveldje 
omzoomd met planten. Er was ook nog een 
zijkamertje, nog voller en kleurrijker en met 
veel goud. Gek genoeg maakte het toch 
geen overdadige indruk, er bleef toch een 
sfeer van “heiligheid” hangen. Na dit kleine 
“huiskamertempeltje” hebben we nog veel 
meer, zeer indrukwekkende tempels gezien.

Wat het geloof betreft leven de Vietnamezen 
vreedzaam naast en met elkaar, wat 
goed te zien is aan al die verschillende 
soorten tempels overal in het land. Er is 
zelfs een hele grote tempel gewijd aan vijf 
verschillende religies. Er zijn aanhangers van 
het Boeddhisme, Confusianisme, Thaoisme 
en Rooms-Katholicisme. Er heerst ook nog 
veel bijgeloof. Voorouderverering, animisme, 
geloof in natuurkrachten, helderziendheid, 
handlezing enz. enz. De toekomstvoorspellers 
hebben vele klanten. Ik kon mijn toekomst 
laten voorspellen door een vogeltje in een 
kooitje dat een bepaalde kaart oppikte.

De volgende 2 dagen brachten we door op 
een mini cruiseschip bij Halong Bay. Die boot 
was trouwens op zichzelf al een ervaring ook 
wat het eten betreft.....zo lekker heb ik nog 
nooit (en nog steeds niet) gegeten. Allemaal 
gevarieerde hapjes en gelukkig niet zo spicy 
als in andere Aziatische landen.

We sliepen een nacht aan boord en voeren 
de volgende dag tussen grillige rotsen door 
in de nevel en zagen huisjes op drijvende 
vlotten. Vroeger woonden hier alleen vissers, 
nu overnachten er ook toeristen.

10 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. 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.
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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.

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. 
(Wordt vervolgd)

Else van Velthuijzen

A V O N T U R E N  
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Zing met ons mee
December is de feestmaand bij uitstek. Zeker in Nederland, want daar 
hebben we begin december ook nog het Sinterklaasfeest. Hoewel niet 
alleen in Nederland, want ook in Spanje wordt er door Nederlanders 
het Sinterklaasfeest gevierd. 

De Spanjaarden richten zich vanaf 1e 
advent (dit jaar op 27 november) op het 
Kerstfeest. Kerstfeest is een feest dat 
wereldwijd wordt gevierd. Of het dit jaar 
ook weer met uitbundige verlichting in 
de winkelstraten gaat gebeuren is nog 
onduidelijk in verband met de hoge ener-
giekosten. Maar het zal u niet kunnen ont-
gaan dat er Kerst gevierd wordt. Verlicht 
of onverlicht, er is altijd versiering. Een be-
langrijk feest dus, als er zoveel aandacht 
aan wordt besteed.

De Nederlandse Interkerkelijke Ge-
meente aan de Costa del Sol heeft daar-
om besloten om een Kerstzangdienst te 
organiseren op woensdag 14 december 
om 17.00 uur in het Holland Huis te Torre-
molinos. De opzet van de dienst is dat er 
veel gezongen zal worden. En met name 
bekende kerstliederen. Misschien is het 
kortere tijd of langere tijd geleden dat u 
zo gezamenlijk de kerstliederen hebt ge-
zongen. Misschien was de laatste keer op 
de lagere school of de zondagsschool. Of 
maakt(e) u deel uit van een koor. Hoe lang 
of kort geleden dan ook, dat maakt alle-
maal niet uit. We nodigen u hierbij  graag 
uit om met ons mee te komen zingen. Hoe 
groter het aantal mensen des te mooier 
zal het klinken. Laten we er met velen een 
mooi Kerstfeest van maken. Dus ”Komt al-
len tezamen, jubelend van vreugde…….”

We begroeten u graag op woensdag 14 
december in het Holland Huis. Avenida 
Carlota Alessandri 12. Tegenover Hotel 
Royal Al-Andalus.

Na	afloop	is	er	gelegenheid	om	met	elkaar	
koffie	te	drinken.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij 
onze zondagse diensten in Fuengirola of 
Torremolinos. De informatie daarover treft 
u elders in dit blad aan.

Namens de kerkenraad van de Neder-
landse Interkerkelijke Gemeente aan de 
Costa del Sol.

Piet Visser.

Kerstversiering 2022 - Calle 
Larios - Malaga
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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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sterft niet veel later. De troonopvolger 
Juan overleed aan een zwakke gezondheid 
(TBC) zodat Johanna de gedoodverfde 
koningin werd. 
*Koff ie en thee komen niet uit zuid 
Amerika, maar uit Afrika, respectievelijk 
Azië
**In de Capella Real te Granada kijkt u 
onder het prachtige grafmonument in 
de grafkelder naar de loden kisten van 
Miquel, Johanna van Castilië, Isabella en 
Ferdinand en Filips de Schone.

In de volgende DVH gaan we verder, 
als Johanna en Filips met de ouders van 
Johanna kennismaken.
.

Peter Langendam

InSPANJE.nl

SPAANS NIEUWS EN 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

OVER LEVEN IN SPANJE

MeerSPANJE.nl

InSPANJE.nl MeerSPANJE.nl

REIS- EN 
CULTUURBLOG 

OVER SPANJE

www.rogerslinnerie.com

Eigen atelier:
Boxsprings en matrassen:

maatwerk tegen concurrende 
prijzen en snél geleverd

Nederlands bedtextiel:
alle maten uit

voorraad leverbaar

Avenida Carlota Alessandri 158, La Carihuela - Torremolinos · Schuin tegenover Carihuela Park - Discotheek Voom Voom 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 10.00 - 14.00 u. en verder op afspraak: 604360158.  Eigen parkeer oprit 

Dé slaapspecialisten van de Costa del Sol

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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Interview met

Willem Middelkoop
Hugo Investing, organiseert geregeld 
seminars en bijeenkomsten over beleg-
gen en actuele economische thema’s. 
Met regelmaat heeft Hugo, voormalig 
BinckBank ook gastsprekers te gast, 
zoals Durk Veenstra, Mathijs Bouman, 
Jaap van Duijn, Royce Tostrams en Sem 
van Berkel. Op 4 November 2022 sprak 
Willem Middelkoop op het kantoor 
van Hugo Investing in Marbella. Speci-
aal voor De Vliegende Hollander heeft 
Martin Totté van Hugo Investing een 
interview afgenomen met Willem Mid-
delkoop.

1. De zaal zat bomvol, wat vond je van ‘jouw’ 
publiek en hun stemming? 
‘Wat	je	merkt,	ik	heb	ook	net	na	afloop	nog	een	
paar mensen gesproken, dat het mensen zijn 
die	al	langer	met	financiële	zaken	bezig	zijn.	Het	
zijn niet de beginnende ‘retailsbeleggers’, het 
zijn echt mensen die bijvoorbeeld hun eigen 
zaak hebben gehad en verkocht. Relatief een 
hoog niveau!’
  
2. Je had in de presentatie een vrij duidelijke 
quote over obligaties, kan je die nog eens kort 
toelichten?
Wat je ziet is dat de rente eigenlijk sinds 1980 
al bijna 40 jaar in een dalende trend heeft 
gezeten en we zijn eigenlijk nu uitgebroken. 
Daardoor zie je nu een crash van de staats-
obligaties. Staatsobligaties zijn eigenlijk niet 
interessant om in bezit te houden als de rente 
in een stijgende trend zit. Bedrijfsobligaties zijn 
nog steeds interessanter, die zou je nog geheel 

of gedeeltelijk in portefeuille kunnen houden. 
Maar staatsobligatie gaan in mijn optiek een 
hele moeilijke tijd tegemoet en die staan dit jaar 
al 25% lager. Bij een langslopende staatsobliga-
tie	wordt	de	inflatie	niet	gecompenseerd	door	
de couponrente’
 
3. De vraag die je altijd krijgt, over jouw boek: 
Willem, wanneer begint ‘de Big Reset?’ – geef 
ons eens het antwoord aub?
‘Hij is al bezig. Hij is begonnen. We zitten er 
midden in. Als we in 2030 terugkijken, dan zeg-
gen we vast ‘wat is er toch veel veranderd de 
afgelopen 10 jaar, op geopolitiek niveau, op 
financieel	 niveau,	 op	 monetair	 gebied.	 Het	 is	
duidelijk dat de BRICS landen samenwerken 
eigenlijk om de hegemonie van Amerika, van 
het dollarsysteem, aan te vallen en ik verwacht 
dat volgend jaar - 2023 - Saudi Arabië wel eens 
kan stoppen met het ondersteunen van de 
petrodollar-deal en dat zij wel eens aan boord 
kunnen komen van de BRICS-landen. En je ziet 
dus dat de anti-Amerikaanse stroming sterker 
wordt in de wereld

4. Zoals je misschien weet is het kantoor van 
HugoInvesting elke beursdag in gesprek met 
voornamelijk particuliere beleggers, wat zou 
je in het kort tegen hen willen zeggen voor 
wat betreft de kansen en bedreigingen op de 
beurs tegenwoordig?
‘Je moet rekening houden met een paar hele 
aparte	 scenario’s	 de	 superinflatie	 toont	 dat	
al	 aan.	 De	 inflatie	 kan	 lang	 hoog	 blijven,	 er	 zit	
enorm veel stress in het systeem en daarom 
moet	je	een	portefeuille	goed	diversifiëren,	uit	
staatsobligaties blijven, je moet investeren in 
dingen die de overheid niet bij kan drukken, wat 
ik altijd ‘hard assets’ noem, of het nou vastgoed 
is,	of	grondstoffen	of	goud.	Ik	houd	zelf	aan	25%	
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in vastgoed, 25% in fysieke edelmetalen, 25% 
in aandelen en 25% in cash/bitcoin, dat is mijn 
eigen portefeuille.

5. Dus de Bitcoin is voor jou een hard asset 
omdat de overheid er niet bij kan, maar de 
overheid kan dit toch verbieden?
De Bitcoin is de hardste digitale asset. Uiter-
aard kan de overheid uiteindelijk ook deze 
‘hard	assets’	beïnvloeden	door	het	confisque-
ren van vastgoed, het sluiten van markten en 
ook ingrijpen bij de Bitcoin. We hebben nu 
zelfs oorlog, uiteindelijk moet je jouw porte-
feuille zo positioneren dat je in al die scena-
rio’s kan overleven. Het gaat er meer om je 
vermogen en je koopkracht op peil te hou-
den dan nu veel geld te willen verdienen. Je 
weet niet wat je allemaal tegen gaat komen’.
  
6. Last but not least, goud – geef eens nog 
eens kort maar krachtig jouw visie
Dat heb ik inderdaad uitgebreid 
beschreven in ‘De Big Reset’ – ik 
denk dat we toe zijn aan het her-
waarderen van goud in het mo-
netaire systeem, dus goud komt 
als het ware terug. Je ziet dat ook 
aan landen die veel goud aan 
het accumuleren zijn met name 
de BRICS-landen, de landen ten 
oosten van Duitsland. Als je tech-
nisch naar goud kijkt - als we 
straks voor de derde keer door de 
2.000 / 2.100 barrière gaan - dan 
kan goud vrij makkelijk naar drie-
, vier-, vijfduidend dollar lopen. 
Dat lijken koersdoelen die onmo-
gelijk zijn, maar tijdens de Leh-
man-crash daalde goud ook 30% 
om daarna 300% te stijgen. Dus ik 
denk dat het wel eens een grote 
verassing voor 2023 / 2024 kan 
worden, zowel op technische als 
fundamentele gronden’.

Bekijk het opgenomen seminar en of het 
interview met Willem Middelkoop op www.
hugoinvesting.com/nl

Wilt u volgende keer uitgenodigd worden 
voor Hugo’s bijeenkomsten? Mail dan naar 
info@hugoinvesting.com 

De informatie in dit interview mag niet worden 
geïnterpreteerd als individueel beleggingsad-
vies. Hugo kan niet garanderen dat de infor-
matie juist, volledig of actueel is. Het gebruik 
van informatie uit dit artikel zonder vooraf-
gaande verificatie of advies is op eigen risico. 
Wij raden u aan alleen te beleggen in produc-
ten die aansluiten bij uw kennis en ervaring 
en niet te beleggen in financiële instrumenten 
waarvan u de risico’s niet begrijpt.
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Een prachtige tropische plant voor echte tuinliefhebbers, die ik 
graag op mijn balkon zou willen zetten. Vijftien jaar geleden had 
ik de plant al gezien hangend over een tuinmuur in Rincón de la 

Victoria en later in het park 
van Málaga bij de haven. Toen 
ik de Petrea volubilis dit jaar 
weer tegenkwam in Torrox 
Costa dacht ik, het wordt tijd 
er wat over op te zoeken en te 
schrijven. Vandaar deze keer 
de Petrea volubilis. 

In het Nederlands “Bloem van God”, 
nou zijn het wel schitterende bloe-
men, maar waar deze naam van-
daan komt kan ik echt niet vinden. 
Ik kwam één vertaling uit het Frans 
tegen Fleur de Dieu en een Engelse 
vertaling Flowers of God, maar geen 
enkele verdere informatie over de 
herkomst van deze naam. De Spaan-
se namen Lija (schuurpapier) of Ca-
pitán lila (lila kapitein) en Engelse 
namen zoals Queens Wreath (ko-
ninginnenkrans) en Sandpaper Vine 

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

Petrea Volubilis
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(schuurpapier blad) geven wel een pas-
sender verklaring van de prachtige bloe-
men en het schuurpapierachtige blad.

De Petrea volubilis is afkomstig uit Mexi-
co en Midden-Amerika en behoort tot de 
familie van de “Asclepiadaceae” het is 
een van de meest aparte en mooie ge-
cultiveerde bloeiende klimplanten, die 
veel op de Wisteria (blauweregen) lijkt, 
maar veel langer bloeit met spectaculai-
re blauw/paarse bloemclusters die  30 
cm lang kunnen worden. Aan één bloem-
cluster zitten wel 30 prachtige blauw/vi-
olet/paarse bloemen. De Petrea volubi-
lis is een groenblijvende tropische plant 
die geen vorst kan verdragen. De mooie 
donkergroene bladeren zijn tussen de 5 
en 9 cm groot en voelen aan als schuur-
papier, vandaar de Spaanse naam Lija. 

Het is een normaal groeiende houtach-
tige klimplant die graag op een warme 
plaats staat in de volle zon of lichte scha-
duw. Kan prima in een kuip gehouden 
worden, ook in Nederland maar dan wel 
´s winters in een kas. De plant is ook goed 
toe te passen in een bak als afhangende 
plant over het balkon. Zonder steun en/
of klimhulp groeit de Petrea volubilis uit 
tot een kronkelende zelfdragende wijn-
stok met een mooie volle struikvorm. Je 
ziet dat ook bij wijnstronken en Bougain-
ville die hier aan de Costa aangeboden 
worden als een soort boompjes. Er moet 
dan wel gesnoeid worden in de winter 
om het gewenste model te houden, want 
de natuurlijke uitgroei van de Petrea vo-
lubilis is tot wel 3 meter hoogte en 8 me-
ter breedte. Overigens wel schitterend 
om over een pergola te laten groeien, 
met perfecte schaduw. De volwassen 
plant heeft niet veel water nodig, maar 

Petrea Volubilis
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in een kuip of bak moet men altijd 
oppassen voor te droog en eens in 
de 3 weken wat kamerplantenmest 
tijdens de bloei. Dat doe ik ook met 
mijn Bougainville die in een bak 
staat.

Zoals ik al schreef wel moeilijk te 
vinden hier aan de Costa maar ze-
ker de moeite waard. In Nederland 
zou de Petrea te vinden zijn in de 
Botanische Tuinen van Utrecht en 
Diergaarde Blijdorp. Uiteindelijk 
heb ik ook de witte gevonden op 
internet, maar nog nergens in een 
tuin gezien:  Petrea volubilis Alba.

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

LEZEN, WANDELEN & BRIDGEN...
Als u niet iedere dag op het strand of op een terrasje wilt of kunt zitten en niet 

echt weet wat u met uw tijd verder nog moet doen dan hebben wij nog wel een 

paar suggesties. En we ontvangen ook graag die van u!

WANDELEN.
Je kunt hier aan de Costa heerlijk wandelen met 
een groep wandelvrienden die iedere donder-
dag samen de benen strekken en na de wande-
ling de middag afsluiten met een gezamenlijke 
lunch.	Er	wordt	verzameld	om	10:30	voor	koffie	
en vanaf 11:00 uur gaan we ongeveer 3 uur wan-
delen (10/12 km) waarna er rond 14:30 wordt ge-
luncht.     

Loop een keer mee en geef je op bij annelies-
koestering@outlook.com of willemenjannievan-
dersteen@hotmail.com  

BRIDGEN.
Je kunt hier aan de Costa spelen bij een van de 
drie Nederlandstalige bridgeclubs. Ook als U 
maar af en toe hier bent is het geen probleem 
om gewoon een paar  weken of maanden mee 
te spelen in wedstrijdverband.

Benálmadena-Costa. Bridgeclub Mucho Gusto 
speelt elke woensdagmiddag om 14.00 uur in 
Restaurant Finca Los Caballeros, Avenida de Los 
Argonautas. (Padel-club), voldoende parkeer-
plaats.  https://www.bridgencostadelsol.nl  of bel 
Peter en Jos Huisman +34 606 888 787

Torremolinos. Bridgeclub Senang speelt elke 
vrijdagmiddag om 14.00 uur in het Hollandhuis, 
Avenida Carlotte Alessandri 12, t.o. hotel Ro-
yal Al-Andaluz. Meldt je aan via E-mail senang.
bridge@gmail.com  of bel Wilmar Bliek  +34 681 
299 924

GezondheidN i e u w s  u i t  S p a n j eB E Z I G H E D E N

Marbella. Bridgeclub Biznaga speelt elke don-
derdag om 16.00 uur in Atalaya Golf en Coun-
tryclub. Meer info op de website https://www.
bridgewebs.com/biznagabridgeclub/  of bel 
of whats app Phia van Lohuizen +34635159636 
E-mail biznagabridgeclub@gmail.com.  

BIBLIOTHEEK.
Torremolinos. In het Hollandhuis is een uitge-
breide Nederlandstalige bibliotheek met een 
paar duizend boeken. Boeken uit de bibliotheek 
kunnen worden geleend tegen een vergoeding 
van €0,50 per boek. De boeken moeten wor-
den geretourneerd voor u weer naar Nederland 
vertrekt. De bibliotheek is iedere vrijdagmiddag 
geopend tussen 2 en 6 uur tijdens de bridge 
middagen en op zondag na de kerkdienst tus-
sen circa 12.30 en 13.30 uur (oktober t/m mei) 
Adres: Avenida Carlotte Alessandri 12, t.o. hotel 
Royal Al-Andaluz in Torremolinos.

Indien nodig kunt u ook een email sturen naar: 
bibliotheek.hollandhuis@gmail.com voor een 
afspraak. Wilt u boeken kwijt dan nemen wij ze 
graag in ontvangst 

Stuur uw suggesties 
naar re-
dactie@
nccs.es 
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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.

 52 

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

BESTUUR NEDERLANDSE CLUB COSTA DEL SOL EN REDACTIE 
‘VLIEGENDE HOLLANDER’ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN 
EEN MOOI EN GEZOND 2023!
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Méér euthanasie en minder hulp bij 
zelfdoding in Spanje
Naar aanleiding van regelmatig terugko-
mende vragen van cliënten inzake de mo-
gelijkheid tot euthanasie in Spanje, evalue-
ren we de situatie sinds de inwerkingtreding 
van de Spaanse euthanasiewet, op 25 juni 
2021. De conclusie is dat het proces zonder 
enige twijfel de wil van de persoon garan-
deert, hoewel het enkele gebreken ver-
toont: te lange termijnen bij terminaal zieken 
en te korte termijnen bij geesteszieken. 

Negen van de tien mensen die om legale hulp bij 
het sterven hebben gevraagd, gaven er de voor-
keur aan het dodelijk middel door het zorgteam 
te laten toedienen in plaats van deze zelf in te ne-
men. Omdat ze zich meer gesteund voelen door 
hun artsen. Hoewel bij hulp bij zelfdoding ook het 
zorgteam aanwezig moet zijn, zijn patiënten in de 
praktijk wat angstig om de medicatie zelf toe te 
dienen. Bovendien, als het uit de handen van een 
professional komt, neemt het de onzekerheid weg 
of het gaat lukken.  
 
Euthanasie is een recht dat in Spanje vooral is 
uitgeoefend door mensen met neurologische 
aandoeningen (degeneratieve processen, verlam-
ming of dementie), gevolgd door kankerpatiënten 
met een slechte prognose en patiënten met multi-
morbiditeit. Ze vallen allemaal onder de twee wet-
telijke gevallen waarin euthanasie is toegestaan:
1. Het hebben van een ernstige en ongeneeslij-

ke ziekte die een voortdurend en ondraaglijk 
fysiek of psychisch lijden veroorzaakt zon-
der enige mogelijkheid tot verlichting die de 
persoon draaglijk acht, met een beperkte le-
vensprognose en in een context van progres-
sieve kwetsbaarheid.

2. Het lijden aan een ernstige, chronische en in-
validerende ziekte, die leidt tot zodanige be-
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perkingen van de fysieke autonomie dat de 
persoon niet in staat is voor zichzelf te zor-
gen alsmede van het expressie- en relatie-
vermogen, en die gepaard gaat met voort-
durend en ondraaglijk fysiek of psychisch 
lijden, met de zekerheid of grote waarschijn-
lijkheid dat deze beperkingen in de tijd zul-
len voortduren zonder de mogelijkheid van 
genezing of merkbare verbetering.

De Spaanse juristen zijn in het algemeen van me-
ning dat het recht een grote mate van rechtsze-
kerheid heeft.  Het is de belangrijkste wet binnen 
het gezondheidsrecht in Spanje sinds de wet in-
zake patiëntenrechten, die de autonome beslis-
sing van patiënten garandeert en die personen 
die aan een geestesziekte lijden of zich in een 
kwetsbare situatie bevinden niet uitsluiten. Daar-
naast bevordert het de palliatieve zorg door het 
aanbieden ervan verplicht te stellen, maar zonder 
het op te leggen. 

Dit artikel heeft slechts de bedoeling informatie 
te	verschaffen	aan	de	personen	die	in	dit	onder-
werp geïnteresseerd zouden mochten zijn.

 
Wilma van den 
Boogaard

Advocate bij  
Espejo Saavedra & 
Van den Boogaard 
Abogados.
Email: wilmavd-
boogaard@gmail.
com

 53 



De maand maart komt eraan 
en het wordt tijd uit Burgos 
te vertrekken. Het is een 

heerlijke tijd geweest en ik ben helemaal 
tot rust gekomen. Mijn ceremoniële 
verplichtingen vallen mij niet zwaar, ze 
gaan mij eigenlijk als natuurlijk af en dat 
komt ook omdat Filips aan mijn zijde is. 
Ik heb mij voorgenomen dat wanneer 
ik eenmaal koningin van Hispania 
geworden ben, ik samen met Filips 
zal regeren, net zoals mijn ouders dat 
doen. 

Ik moet er niet aan denken dat hij een 
soort van koning moet worden die als 
opluistering van bijeenkomsten 
en gebeurtenissen een rol mag 
spelen. En dan, door hem 
actief bij het bestuur van het 
land te betrekken, zal onze 
band nog inniger worden. En 
kan ik hem beter in de gaten 
houden. We zijn gelukkig nu, 
maar ik zie hem kijken. Hij is 
en blijf t Filipe el Hermoso, zoals 
hij hier wordt genoemd. 

Ik ben wel trots op zijn bijnaam, want hij is 
inderdaad een mooie man; zijn trekken zijn 
edel, zijn neus is recht en niet te groot, hij 
heeft een mooie mond, lieve lippen en 
rechte, witte tanden. Zijn huid is gaaf zonder 
lelijke littekens van puisten of pokken, hij is 
gespierd met een beginnend buikje van het 
Bourgondische leventje dat meneer overal 
wil leiden, maar waar ik en de jacht ervoor 

zorgen dat deze niet zal uitgroeien tot de pens 
van Frans van Busleyden, de raadsadviseur 
van Filips die o zo kinderachtig met allerlei 
prullaria uit Santiago de Compostella 
terugkwam en die zijn rommel aan iedereen 
liet zien. Die Bourgondiërs zijn in dat soort 
geloofszaken nog serieuzer dan Spanjaarden. 

En gelukkig heeft Filips niet de kinnebak van 
zijn vader; ik bekijk mijn machtige schoonvader 
als hij praat en denk dan dat hij een baard 
moet laten groeien om die enorme kin te 
verbergen. Bij het eten wordt het kauwen 
bijna lachwekkend. Mijn zoon Karel heeft de 
kin wel geërfd, maar gelukkig niet in die mate 
zoals bij grootpapa Maximiliaan. De stem van 
Filips is bijzonder; helder, met een dwingende 
toon erin. Hij is opgegroeid zonder zijn 

moeder en de taal tot de bedienden 
is eisend en dwingend. Ik denk dat 

het daardoor zo gekomen is. Als 
hij mij wenst te bekennen, zegt 
hij dat gewoon en moet ik hem 
gehoorzamen. Zo zit dat.

Ons huwelijk is hecht en trouw, 
en ik weet dat het huwelijk van 

mijn ouders wordt beproefd door 
de ontrouw van mijn vader, die niet eens 

meer probeert zijn handel en wandel geheim 
te houden en die zijn bastaardkinderen gul 
erkent en er trots op is vele dienaren aan 
de troon toe te voegen. Omdat zijn voorkeur 
voor jonge frisse maagden bekend is, laten 
ouders met mooie jonge dochters maar al te 
vaak hun kind in de kijker komen. Daardoor 
is hem het lot van de vrouwenpokken 
bespaard gebleven, denkt mijn lijfar ts, die 
ver telt van de vreselijke zweren die deze 

ANDALUSIË een geschiedenis
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ANDALUSIË een geschiedenis
afschuwelijke ziekte 
veroorzaakt. Hij liet op 
mijn wens de slachtoffers 
van deze ziekte aan Filips 
zien met de bijbehorende 
waarschuwing: blijf in het 
bed van moeder de vrouw!

Begin maart gaan 
we ver trekken, Don 
Bernardo de Velasco, 
de oppermaarschalk 
van Castilië zal ons tot 
Valladolid begeleiden, met een groot gevolg. 
Een hele eer, dat wel, maar ik zal blij zijn die 
vaderlijke f iguur met zijn rode dochter kwijt 
te raken. Hij praat op ruzieachtige toon, 
windkracht orkaan, met zware stem, in het 
Latijn met Frans van Busleyden. Ik spreek 
wel Latijn, maar begrijp maar half waar het 
over gaat. Don Bernardo ziet de Fransen als 
vijanden en Frans van Busleyden gaat tegen 
hem in, zodat de heren weinig genegenheid 
jegens elkander ontwikkelen. Gelukkig zijn 
er geen mensen die begrijpen waar het over 
gaat. 

Het is wel een machtig gezicht, Don 
Bernardo naast Filips te paard, beiden in hun 
indrukwekkende bepantsering, edel en stoer, 
hun f iere blikken welwillend gericht op de 
juichende bevolking. Ik volg in een luxe koets 
en zwaai maar wat koninklijk naar de mensen, 
mijn pols doet ’s avonds een beetje pijn. En 
mijn kont doet zeer van het zitten, dan is een 
zadel echt comfortabeler. Wie beweert dat 
het koningschap alleen maar voordelen kent? 
Grapje!

Ik verheug mij op een bijzondere ontmoeting 
in Valladolid; daar zal ik mijn mentor en 
leermeester Pedro Mârtir de Angleria 
weer zien. De geboren Italiaan kwam 
na zijn opleiding in Rome als leraar naar 
Saragossa, om later te worden aangesteld als 
leermeester te Salamanca. Hij raakte daar 
bevriend met Beatriz Galinda, die de lijfar ts 
en raadsvrouwe van mijn moeder, koningin 
Isabella, werd. Zijn benoeming tot mentor 
van de koningskinderen en chroniqueur van 
de geschiedenis van de Katholieke Koningen 
had hij aan haar te danken. Ik was zijn 
oogappel. Mijn oudste zus zat al in Portugal, 
mijn oudere broertje was vaak ziek en mijn 
jongste zusjes waren nog te klein. Ik denk nog 
vaak aan het geduld en zijn aardige manier van 
lesgeven. Zijn humor was niet Spaans, maar 
met een ondeugend oog Italiaans. Hij liet mij 
de deugden, maar vooral de ondeugden zien 
van de vele hofdienaren, die vervuld met hun 
belangrijke posities maar al te vaak paljassen 
in mooie gewaden bleken te zijn. “Psst, niets 
van zeggen, ons geheimpje!”
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In de burcht van Valladolid ontmoette ik de 
oude man. Hij stond rechtop, een ernstige 
trek op zijn bejaard gezicht. Ik snelde naar 
hem toe en nam zijn beide handen in 
de mijne. Er rolden vreugdetranen over 
mijn wangen en hij begroette mij met een 
simpel “Goedendag edele vrouwe” met 
vervolgens een zachtere mompel in het 
Latijn: ‘Koningsdochters huilen niet bij een 
vreugdevolle ontmoeting.’ In zijn schorre 
stem hoorde ik dat ook hij ontroerd was. 

Later, tijdens het diner – ik wilde per se dat 
hij naast mij zat - en niet don Bernardo, die 
ietwat gepikeerd naast Filips plaats moest 
nemen. Don Pedro en ik spraken uitvoerig in 
het Latijn over allerlei zaken. Hij was en bleef 
een leraar, mij telkenmale verbeterende. Ik 
stelde daar tegenover maar weinig te hebben 
kunnen oefenen in de oude taal. Wel zag ik 
Filips af en toe bewonderend naar ons kijken. 
Die Johanna keuvelt gewoon in die oude taal 
van de Romeinen alsof het niets is. Hij moest 

eens weten hoeveel fouten ik maakte. 

Don Pedro is nog steeds druk bezig de 
geschiedenis van het beleg, de inname en 
de af loop van de overname van Granada 
op te schrijven. Hij heeft het moeilijk om 
het verraad van de Joden en de Christenen 
eerlijk te vermelden. De geestelijken 
willen hem verbieden het naar waarheid 
te zeggen en verlangen dat hij schrijft dat 
de Joden op eigen wens Spanje wilden 
verlaten en dat evenzo de Moren spontaan 
allemaal christenen wilden worden. Hij 
verzekert mij op ver trouwelijke toon 
dat de waarheid allang op papier staat 
en dat zijn geschiedschrijving redelijk op 
datum is, slechts een jaar tje achter loopt 
op de kalender. “Pssst, mondje dicht, ons 
geheim!” “Weet vader ervan?” vraag ik 
hem. Hij haalt zijn schouders op. “Weet je, 
de overeenkomst en latere verordeningen 
waren gewoon openbaar, dus geschiedenis. 
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En dan…. Soms is het maar beter dat ook 
koningen niet alles weten!”

Het enorme gevolg reist verder. Naar 
Medino del Campo, twee dagen later 
ver trekken we alweer naar Segovia. 
Daar zullen wij twee weken verblijven. 
We bewonderen onderweg het oude, 
Romeinse aquaduct. Verwaarloosd en 
vervallen tijdens de Moorse tijd, maar het 
prachtige bouwwerk is weer gerestaureerd 
en het werkt opnieuw. Het brengt fris 
drinkwater naar de stad en lijkt mij 
onmisbaar. Het machtige monument van 
vervlogen grootheid wordt ontsierd door 
allerlei kleine woningen die tegen de stenen 
pilaren zijn gebouwd. Ik zal ervoor zorgen 
dat die lelijke krotjes zullen verdwijnen, 
zodat de volle glorie van het aquaduct 
weer te bewonderen zal zijn. 

De intocht in Segovia is de 
meest indrukwekkende van alle 
welkomstvreugde tot nu toe. 
De gehele stad is versierd met 
erebogen, vlaggen, slingers, er 
zijn muziekgroepen, acrobaten 
en liederen. Filips en ik rijden 
vooraan op onze witte paarden, 
mijn man heeft zelfs zijn helm 
met de Bourgondische pluimen 
op, met open vizier zoals eens El 
Cid reed, vooraan zijn troepen. 
Hij maakt meer indruk dan ik, vol 
uitgedost in mijn goudbrokaten 
kleren, met al mijn juwelen op 
en om. Ik gun het hem, mijn f iere 
ridder van het Gulden Vlies, de 
ridderorde die zijn grootvader 
in het leven had geroepen. We 
gebruiken een kleinigheid in het 
stadhuis en zwaaien de menigte 

toe vanaf het balkon. Het hele plein is 
volgestroomd met mensen en iedere keer 
dat ik mijn arm ophef om te zwaaien, komt 
er een enorme golf van vreugde over ons 
heen. 

De edelen van de stad hebben zoiets nog 
nooit meegemaakt. Ook Filips probeert 
het, met minder resultaat. Maar als hij zijn 
helm afneemt en zijn blonde lokken over 
zijn schouders vallen, evenaar t hij mijn 
zwaairesultaat. Hij lacht en zegt tegen de 
naast hem lachende nobele Don Bardal: 
“Es una babieca”.

.
Peter Langendam

El Cid
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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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Spanje: (+34) 951 56 56 56
Nederland: (+31) 20 4990762
Email: info@hugoinvesting.com
www.hugoinvesting.com/nl

U belegt om geld te verdienen.   
Vergroot uw kansen.                     

Gebruik Hugo’s expertise.        

Open nu een rekening en start met beleggen  
www.hugoinvesting.com/nl


