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

over tegen die tijd dan kunnen we op 5 juni mis-
schien een heel speciale inloopborrel organise-
ren. Een feestje om het einde van het corona-
tijdperk te vieren. Maar dat is op dit moment nog 
wel 10 weken te gaan ....

Het belangrijkste is natuurlijk dat we er allemaal 
goed en gezond doorheen komen. Het meren-
deel van onze leden behoort tot de risicogroep 
“boven de zeventig” dus moeten wij allemaal 
extra voorzichtig zijn. Gelukkig lijkt de situatie 
hier aan de Costa del Sol een stuk gunstiger 
dan in sommige andere delen van Spanje dus 
houden we de moed erin. Maar wees a.u.b. ver-
standig en houd u aan de voorschriften van de 
deskundigen.

Wilmar Bliek, 
voorzitter 

PS van de re-
dactie:: pas 
extra op voor 
cyber-crimina-
liteit.! Hackers 
liggen meer 
dan ooit op de 
loer.

De vraag is nu wanneer we weer activiteiten 
voor de club kunnen organiseren. Begin maart 
was er nog een gezellige inloopborrel en op 14 
maart de ALV, die wel heel belangrijk was om-
dat we ons officiële postadres moesten aan-
passen in de statuten. Maar dat was het dan. De 
autopuzzeltocht wordt voorlopig verschoven 
naar ergens in oktober, de inloopborrel van april 
gaat sowieso niet door, Koningsdag op 27 april 
zal hoogst waarschijnlijk ook niet door kunnen 
gaan en zelfs de inloopborrel op 1 mei is zeer 
twijfelachtig.

Vandaag is officieel besloten dat de Olympische 
Spelen worden uitgesteld naar volgend jaar. Ze 
hebben daar een groot probleem omdat er 
volgend jaar een heleboel andere belangrij-
ke sportevenementen zijn die normaal in een 
niet-olympisch jaar worden georganiseerd. Op 
veel kleinere schaal zitten wij met het uitstellen 
van de autopuzzelrit: er zijn in oktober al een 
aantal activiteiten waar we rekening mee moe-
ten houden. Maar we vinden vast wel een crea-
tieve oplossing. 

Een aantal landen, waaronder Nederland, heeft 
nu besloten dat de noodmaatregelen voorlopig 
tot 1 juni van kracht blijven.  Als dat ook in Span-
je het geval is en de problemen zijn inderdaad 

Wat kan het allemaal snel veranderen. Schreef ik twee maanden geleden nog 

vol optimisme over de plannen die we hadden voor het voorjaar, waaronder 

de autopuzzeltocht, nu zitten we al tien dagen “opgesloten” in huis en hoor 

ik net dat er nog minstens twintig bij komen. Niet dat ik mag klagen. We zijn met z’n 

tweeën, hebben de ruimte, een tuin waarin we ons gelukkig vrij mogen bewegen en het 

belangrijkste: nog steeds geen griepverschijnselen. 

En toen hadden we het 
Covid-19 virus ...

Evenementen

Kijk voor de laatste berichten over evenementen en excursies op de website en 
in de nieuwsbrieven

Wat kost zo’n lustrum nu eigenlijk? 
Volgens de boekhouding over 2019 waren de kosten van het lustrum  
€ 23.172,32, waar dan de felicitatie-advertenties (op DVH geboekt) nog van af 
moeten. Dus € 21,881,61 in totaal. Maar hierover zijn de meningen verdeeld.

Eén bestuurslid  vindt dat dit niet volledig is en eigenlijk heeft hij wel een beetje gelijk. Dit 
blijft een kwestie van interpretatie. Hier zijn de bedragen van de genereuze sponsoring ad. 
€ 5.100, de opbrengst van de felicitatieadvertenties in De Vliegende Hollander en de eigen 
bijdrage van onze leden namelijk al vanaf. 

De werkelijke kosten zijn dus in feite (veel) hoger. Voor de belangstellenden onder u  hier-
onder een overzicht:
Tineke Schouten, incl. vlucht, verblijf etc.  € 11.803,17   
IPV Palace  € 16.277,50
Magic Unlimited  € 4.537,50
Audio Master Producciones (podium en geluid)  € 3.581,60
Gypsy Bros  € 950,00
Fotograaf Alto Contraste  € 250,00
Bus  € 350,00
Bloemen  € 180,00
Vergaderingen/evaluatie bestuur en lustrumcommissie € 669,40
Don Quichot digitaal  € 203,60
Diversen  € 159,55
  € 38.962,32
  
Sponsoring BinckBank € 4.000,00
Sponsoring Beamont Capital € 1.100,00
Bijdrage leden € 10.690,00
Opbrengst felicitatie-advertenties € 1.290,71                        
(geboekt bij Vliegende Hollander)        
 € 17.080,71
    
  € 21.881,61     
                   
Dankzij de  de prachtige bijdrage van met name de BinckBank konden wij de leden dit fan-
tastische lustrumfeest aanbieden. Wij danken alle sponsors en adverteerders zeer.

Jeani Hoftijzer
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Sierra NevadaKustlijn Costa Tropical

• Algarrobo Costa (Torre del Mar). Iedere eer-
ste woensdagochtend van de maand vanaf 
11.00 u in Chiringuito Paradise. in Algarrobo 
Costa, Paseo Marítimo Algarrobo (zie onze 
website voor volledige info). Gastvrouw Kittie 
van der Jagt, tel. 671 052 920. 

• Torremolinos Iedere dinsdagochtend vanaf 
11.00 uur in restaurant Bora Bora,
Calle de los Perros, La Carihuela Torremoli-
nos, op het parkeerterrein vlak voor la Roca. 
Informatie bij Marianne Groeneveld - Verin-
ga, grokogroko@hotmail.com, tel. 636 404 
640 en Kittie van Leusden 0031641467586

KOFFIE AAN DE  COSTA!

K o f f i e o c h t e n d e n

NCCS
KOFFIE-OCHTENDEN

• in Fuengirola kunt u iedere donderdag te-
recht bij Het Trefpunt vanaf 11.00 u aan de 
Paseo Marítimo in Los Boliches/Fuengirola. 
Gastvrouw is al vele jaren lang Martha van 
Straalen. Tel: 952 465 347

• Marbella Iedere dinsdagochtend vanaf 11.00 
u in de Royal Tennis Club Marbella, onder aus-
piciën van de Nederlandse Club Costa del 
Sol. Dit is een nieuw adres, vlakbij de afslag El 
Rosario, Hier ontmoeten wij elkaar, onder het 
genot van een kopje koffie of iets anders. Het is 
een welkome onderbreking van de week. Na 
de koffieochtend bestaat de gelegenheid om 
gezamenlijk ergens te gaan lunchen.
Voor de komende periode is onze gastvrouw 
weer terug: Daniëlla van Malderen,
Tel. 0032485280703

Calle Santa Teresa 3, Mijas-Costa

Vanwege de beperkingen door het Coronavirus 

gaan de koffieochtenden voorlopig niet door!

Bericht van huisarts
Tegen de tijd dat u dit artikeltje leest 
zitten we in Spanje inmiddels al zo´n 
4 weken in lockdown en hopelijk 
zullen de eerste gunstige resul-
taten hiervan inmiddels zichtbaar 
zijn geworden. Op het moment dat 
ik dit artikel schrijf zijn er in Span-
je zo’n 80.000 gevallen, waarvan 
er bijna 4.700 Andalucia betreffen. 
Dat wil zeggen dat er in Spanje 151 
per 100.000 mensen besmet zijn, 
in Andalucia 50, veel minder dus, 
hetgeen dus ook inhoudt dat de 
besmettingskans hier op voorhand 
veel kleiner is. Deze cijfers zijn ech-
ter veel hoger op andere plaatsen 
in Spanje, zoals de Comunidad de 
Madrid (287), La Rioja (419), Navarra 
(279) enz

Wat uit de hele situatie wel is geble-
ken is dat wij slecht waren voorbereid 
op deze pandemie. Wereldwijd bleek 
er een groot gebrek aan testmateriaal, 
effectieve gezichtsmaskers (ffp2 of nog 
liever ffp3 maskers), onvoldoende op-
namemogelijkheden op IC´s, gebrek 
aan beademingsapparatuur, etc., maar 
misschien dat ook daar inmiddels ver-
andering in is gekomen. 

Ondanks dat het geen populaire maat-
regel is, is de lockdown effectief ge-
bleken. In China is de situatie op dit 
moment onder controle: al meerdere 

dagen zijn er geen nieuwe lokale be-
smettingen bijgekomen en de enige 
besmettingen komen van reizigers van 
buiten. Ook hier in Spanje wordt streng 
de hand gehouden aan de maatregel, 
ook al was niet iedereen even verant-
woordelijk in het begin. Er zijn veel fou-
ten gemaakt vóór de lockdown, zoals 
het toestaan van de mars in verband 
met de internationale vrouwendag¨ in 
Madrid op 8 maart, waar zo´n 120.000 
mensen aan deelnamen.
Wel zijn er echter ook positieve dingen 
te melden: initiatieven en hulpgroepen 
die werden opgezet om alleenstaande 
ouderen en hulpbehoevende men-
sen te helpen en steunen door bood-
schappen te doen, de bewustwording 
van velen dat het niet alleen maar om 
onszelf gaat maar dat wij alleen samen 
dit soort problemen kunnen oplossen: 
minder egoïsme en meer saamhorig-
heid. En bijkomend ook zelfs minder 
milieuvervuiling. Ook is bewonderings-
waardig en emotief dat elke avond om 
8 uur in heel Spanje collectief iedereen 
op het balkon komt om te klappen om 
zo dank en bewondering te uiten voor 
alle medische en niet-medische hulp-
verleners, waarna op hun beurt de po-
litie met loeiende sirenes en zwaailich-
ten dank teruggeeft, een prachtige 
ervaring.

Wat staat ons nu echter nog te doen. 
De economie zal weer op poten ge-
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Centrum van Málaga: de calle Larios

Corona - wederwaardigheden
een impressie

We zijn in Spanje (en helaas ook in de rest van de wereld) in een heel bijzondere 

situatie beland. Op het moment van dit schrijven (26-3) ben ik slechts 3 weken ge-

leden van een prachtig bezoek aan Marokko teruggekeerd aan de Costa del Sol

in zou gaan. Heel snel werd dat vervroegd tot  
zondagochtend.

We wisten niet wat ons overkwam. In Spanje? 
Alle restaurants en bars dicht? Alle niet-essen-
tiële winkels dicht? Niet meer vrij om op straat 
te kunnen wandelen? Alleen voor noodgevallen 
de deur uit? Niet te geloven...

Al op zondagochtend drong de werkelijkheid 
ruw tot ons door. Ik werd staande gehouden 
met mijn camper toen ik op weg naar huis was. 
Op barse en agressieve toon werd mij door de 
politie gevraagd wat ik ‘in hemelsnaam aan het 
doen’ was. Al mijn papieren werden gecontro-
leerd en gegevens genoteerd. En dat allemaal 
op diezelfde onnodig boze toon.

Helaas bleef het - ook voor vrienden en kennis-
sen - niet bij die ervaring. Er gebeurt namelijk iets 
raars. Terwijl wij - heel langzaam aan - ons de 
nieuwe situatie eigen maken en er voorzichtig 
mee leren omgaan, is een deel van de politie in 
Spanje  opeens zo’n dertig, veertig jaar in de tijd 
teruggegaan en treedt soms op franquistische 
wijze op. Met veel machtsvertoon. Dat zijn we to-
taal niet meer gewend.  En het is ook niet nodig.

Nou ben ik zo benieuwd naar jullie ervaringen. 
Hoe  is het nu voor jullie. Hier, maar ook in Ne-
derland? Vertel ons je belevenissen. Stuur op 
naar redactie@nccs.es

Want het is wel begonnen, maar nog lang niet 
afgelopen! Wees voorzichtig en steun elkaar!

Maya Hugenholtz

COLUMN

In Marokko kregen we natuurlijk al alle bericht-
geving mee over de virusuitbraak in China en 
over de uittocht die het vrius begon naar Europa 
en andere werelddelen. In Marokko was er  nog 
helemaal niks. Op de boot van Tanger naar Al-
geciras stonden de eerste waarschuwingen op 
grote borden. Maar dat was het dan! We deden 
er zelfs wat lacherig over. En  relativeerden de 
maatregelen en gevaren. Dat hoort natuurlijk 
ook helemaal bij zo’n proces waarbij je maar 
heel geleidelijk aan kunt verwerken dat binnen 
enkele weken je leven en dat van miljoenen/
miljarden anderen volledig op zijn kop staat. 
De menselijke geest heeft daar tijd voor nodig, 
maar die tijd werd ons nauwelijks gegund.

Teruggekeerd in Spanje deden we iets voor-
zichtiger misschien (geen handen geven en 
veel wassen), maar gezellig een drankje drinken 
of een hapje eten in een Smaakmeester-restau-
rant behoorde tot de dagelijkse mogelijkheden.

Nog geen twee weken geleden - op zaterdag 
14 maart - hield de NCCS haar jaarlijkse Alge-
mene Ledenvergadering en waren daar toch 
gewoon nog een twintigtal leden aanwezig, die 
gezellig naast elkaar zaten en samen een kopje 
koffie en vervolgens een drankje tot zich namen. 
Wel ergerde ik me toen al aan een mij op de rug 
kloppende manager en een demonstratief ex-
pres volop zoenend lid. Vond het van mezelf wel 
wat overdreven. Maar toch....

Diezelfde middag werd in Spanje de totale lock-
down aangekondigd, die op maandagochtend 

Cádiz

Havana

zet moeten worden, maar individueel 
kunnen we daar niet zo heel veel aan 
doen, hiervoor zijn politieke beslissin-
gen nodig, op landelijk maar ook op 
Europees en wereldniveau. Hopelijk 
zullen de landen onderling hier ook 
wat meer solidair worden, in de hoop 
dat ze een les hebben geleerd en be-
seffen dat we voor dit voor soort pro-
blemen internationale afspraken en 
hulpverlening, maar vooral solidariteit 
nodig hebben. 

En individueel? Eigenlijk heel simpel!
Wat is nuttig en wat heeft geen nut?

De belangrijkste maatregelen die wij-
zelf kunnen nemen zijn:
• Het frequent wassen van de han-

den, vooral na contact met deur-
knoppen, trapleuningen, geld-
automaten, wisselautomaten in 
parkings, enz. Goed handen wassen 
met water en zeep gedurende mini-
maal 20 seconden is veel effectiever 
dan het gebruik van allerlei alcoho-
lische handgels!

• Het vermijden van contact van (on-
gewassen) handen met gezicht en 
met name van ogen, neus en mond, 
is een absolute noodzaak.

• Houd 1 ½-2 m afstand in supermarkt 
en andere plaatsen waar mensen 
bijeenkomen. Gebruik van chirurgi-
sche gezichtsmaskers helpt om het 
virus niet over te dragen als iemand 
is besmet, niet om besmetting te 
voorkomen!

• Hoest of nies niet in uw hand maar in 
uw elleboogsplooi, met uw gezicht 
naar beneden gericht en afdraaiend 

van degenen die zich eventueel in 
uw buurt bevinden.

• Liever nog: hoest of nies zo mogelijk  
in een papieren zakdoek en  deze 
onmiddellijk weggooien.

• Blijf in huis bij lichte luchtwegklach-
ten (verkoudheidachtig).

• Ga bij ernstige luchtwegklachten, 
droge hoest, benauwdheid en hoge 
koorts NIET naar de artsenpraktijk, 
maar bel de arts op om te kijken 
of u in aanmerking komt voor het 
verrichten van een test op Corona-
virus (hiervoor kunt u thuis worden 
bezocht door medewerkers van de 
openbare gezondheidsdiensten).

En als laatste, paniek voor het virus is 
onnodig, paniek is altijd een slechte 
raadgever. Wees verstandig en houdt 
u zich aan de hierboven genoemde 
maatregelen. en vergeet ook zeker niet 
dat de werkelijke kans om individueel 
een besmetting op te lopen onder de 
huidige omstandigheden en met de 
genomen maatregelen erg klein is, 
zeker hier aan onze geliefde Costa del 
Sol. Laat het virus uw levensmoed en 
-geluk niet ondermijnen!

Frank Buster, huisarts Costa del Sol
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Voor actuele informatie en een in-
teressante, maar ook leuke blog, 
kijk regelmatig op de facebookpa-
gina  van dr. J.O. Landman, even-
eens huisarts aan de Costa del Sol
(https://www.facebook.com/Dr-
LandmanTorremolinosFuengiro-
la/)



JAARVERSLAG 2019 
Het is een druk jaar geweest voor het 
nieuwe bestuur. Ten eerste de Alge-
mene Leden Vergadering (ALV) van 
16 maart 2019 en vervolgens de Bij-
zondere Algemene Leden Vergade-
ring(BALV) op 5 juli 2019. De BALV was 
nodig om op correcte wijze de be-
stuursleden te laten bevestigen door 
de leden en daarna in te schrijven bij 
de Junta. Ten tweede heeft het orga-
niseren van het 40-jarige lustrumfeest 
veel tijd en inzet gevraagd van de be-
stuursleden en de lustrumcommissie.

Op de BALV van 5 juli werden de verkozen 
bestuursleden nogmaals bevestigd door de 
leden ten behoeve van de inschrijving bij de 
Junta. Tevens werden met bijna algemene 
stemmen de voorgedragen ereleden, Martha 
van Straalen en Maya Hugenholtz samen met 
de leden van verdienste, Else van Velthuijsen, 
Catherine van der Werf en Marianne Groene-
veld aangenomen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Wilmar Bliek Vicevoorzitter: Henk 
Flederus Secretaris: Joyce van Boeckel Pen-
ningmeester: Jeani Hoftijzer Evenementen: 
Koos Kraan Bestuurslid: Kittie van der Jagt

Het bestuur werd bijgestaan door o.a.:
Algemeen adviseur: Maya Hugenholtz.
Redactie DVH: Maya Hugenholtz, Henk Fle-
derus & Lenneke Straijer. 
Evenementen Commissie: Koos Kraan, Gina 
Schutte & Gerda Maartense. 
Lustrumcommissie: Saskia Klomp, Koos Kraan, 
Gina Schutte, Gerda Maartense, Jeani Hoftijzer, 
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Maya Hugenholtz en Henk Flederus.
Nieuwsbrief/Website: Joyce van Boeckel, 
Hans van Boeckel. 
Koffieochtenden/Speciale Lunches:
Martha van Straalen, Marianne Groeneveld 
& Kitty van Leusden, Daniëlla van Malderen 
& Marry van den Berge, Kittie van der Jagt.
Inloopborrel: Marion Leeksma. 
Excursies: Frandalucia.

Op de ALV van 16 maart werd besloten om 
de contributie per 1 januari 2020 niet te wij-
zigen ten opzichte van 2019. Dus € 30,00 
per jaar voor 1 persoon en € 50,00 euro 
per (echt)paar (2 personen op 1 adres). Het 
clubblad De Vliegende Hollander bleef 
gratis. Er wordt alleen een vergoeding in 
de verzendkosten van € 15 gevraagd voor 
verzending hiervan naar Nederland of Bel-
gië.

De inschrijving van het bestuur bij de Junta 
is inmiddels gerealiseerd en de Spaanse 
rekening is geopend. De gegevens van de 
nieuwe bankrekening staan vermeld op 
onze website.

Het bestuur heeft in 2019 1x per maand 
vergaderd over o.a. de volgende onder-
werpen: evenementenprogramma, leden-
aantal, financiën, DVH, nieuwsbrief, web-
site, advertenties en sponsoring voor het 
lustrumfeest in oktober. Binnen het bestuur 
werd besloten dat Joyce van Boeckel de 
functie van secretaris op zich neemt.
 
Het jaar 2019 begon veelbelovend met 
onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari 
op een nieuwe locatie: Restaurante Valpa-
raiso te Mijas. Tot ons genoegen werd het 

weer een groot succes met maar liefst 180 
aanwezige leden.

Vervolgens hebben we in januari weer 
het Bridgetoernooi georganiseerd met 56 
deelnemers. Ook zijn er dit jaar weer diver-
se leuke één- en meerdaagse busreizen 
geweest, georganiseerd door Frandalucia.

Koningsdag bij Mama’s Bakery was een 
geslaagd feest met een optreden van een 
echte Nederlandse Big Band, de Blue Ba-
sement Bigband. De 110 aanwezige leden 
hebben er gezamenlijk, op deze zonover-
goten dag, een onvergetelijk oranjefestijn 
van gemaakt.

En laten we ons lustrumfeest niet verge-
ten. De opkomst was hartverwarmend. We 
hebben gezien dat iedereen, maar liefst 
zo’n 245 leden, veel plezier had tijdens de 
optredens van Magic Unlimited en Tineke 
Schouten. De inwendige mens werd zeker 
niet vergeten. Wij kregen canapés, drank-
jes en een voortreffelijke lunch voorge-
schoteld. De lunch werd omlijst met leuke 
muziek van de Gypsy Bros, zelfs enkele 
Nederlandse nummers werden gespeeld. 
Om zes uur ging iedereen tevreden en vol-
daan weer naar huis.

Op 10 december is een wandeling/borrel 
naar de Kerst-lichtshow in Málaga geor-
ganiseerd. De reisleider was Koos Kraan 
met hulp van een plattegrond en ballon als 
herkenningsteken. Iedereen heeft genoten 
van de avondwandeling door Málaga en 
de heerlijke tapas en drankjes.

Op verschillende momenten dit jaar wer-
den weer de diverse lunches georgani-
seerd door de gastvrouwen van de ver-
schillende afdelingen. Zoals de paas- en 
zomerlunch, het Leidens Ontzet en de 

kerst- en nieuwjaar lunches. Natuurlijk 
kunnen we onze wekelijkse koffieoch-
tenden in Torremolinos, Fuengirola en 
Marbella en de maandelijkse koffie-
ochtend in Algarrobo Costa niet verge-
ten.

Elke 1ste vrijdag van de maand was er 
onze vertrouwde inloopborrel bij Res-
taurante Valparaiso in Mijas. De borrel 
werd gemiddeld door zo’n 40-60 le-
den bezocht.

Meer informatie over onze evenemen-
ten kunt u lezen op de website onder 
komende en recente activiteiten.

Andere noemenswaardige zaken:
Het clubblad De Vliegende Hollander 
(DVH) heeft u dit jaar weer 6x ontvan-
gen. Met daarin de verslagen van de 
evenementen en andere interessante 
artikelen.

De Nieuwsbrief heeft u iedere 2 weken 
per e-mail ontvangen met als vaste 
punten de agenda en de komende 
evenementen. Aangevuld met interes-
sante wetenswaardigheden en mede-
delingen.

Door Hans en Joyce van Boeckel wordt 
gewerkt aan een nieuwe, modernere 
homepage van onze website.

Het bestuur bedankt ook dit jaar weer 
alle vrijwilligers voor hun tomeloze in-
zet, waardoor het weer een mooi ver-
enigingsjaar is geworden. Wij kunnen 
allemaal terugkijken op een gezellig 
en goed 2019 met vele mooie evene-
menten.

 Joyce van Boeckel Secretaris NCCS
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NIEUWS UIT SPANJE
Cultuursector bedient Spaanse 
consument via het internet

Met de sluiting van musea, theaters 
en bioscopen in Spanje, zoeken 
culturele instellingen alternatieven 
om via online platforms toch aan-
bod te hebben voor de consument. 
Het internet geeft op verschillende 
manieren toegang tot visuele en 
auditieve cultuur.

Als eerste gingen de deuren van de Spaan-
se overheidsmusea in de regio Madrid dicht 
waarna al snel alle musea in de rest van 
Spanje volgden. Het Museo del Prado com-
penseert de sluiting met het initiatief ‘El Pra-
do contigo’ dat afgelopen donderdag onli-
ne werd gezet dat een virtueel bezoek aan 
het museum biedt met een tijdlijn waarmee 
de werken in een historische context kun-
nen worden geplaatst.

Overige musea 
Ook het grootste museum voor moderne 
kunst in Spanje, het Centro de Arte Reina 
Sofía in Madrid, blijft online toegankelijk 
voor publiek. Zij komen met een aanbod 
van onder meer 170 videos over aktuele 
en eerdere tentoonstellingen van het mu-
seum en nog 70 overige activiteiten. Op de 
website Repensar Guerncia staan beelden 
en informatie over Picasso’s meesterwerk 
Guernica, evenals diverse publicaties op 
de website van het museum die gratis te 
downloaden zijn.
Het Museo Thyssen Bornemisza in Madrid 
biedt op zijn website een virtuele tour door 

het museum aan van de permanente col-
lectie. Onder Thyssen Multimedia zijn virtu-
ele tours van de exposities te vinden, trailers 
en overige informatie zoals conferenties, 
cursussen en symposia. Onder Conec-
taThyssen zijn digitale publicaties en apps 
te vinden zoals Second Canvas waarmee 
werken uit het museum in hoge resolutie 
bekeken kunnen worden en video’s van 
canal Arte TV bekeken kunnen worden over 
kunst uit het museum.
Talrijke andere Spaanse musea zoals het 
Museo Arqueológico Nacional, het Museo 
Sorolla en het Museo Nacional de Artes 
Decorativas bieden op hun website virtue-
le tours aan. La Casa Encendida heeft een 
cultureel, sociaal en pedagogisch program-
ma samengesteld dat verweven is met de 
gebruikelijke activiteiten en waar online ge-
bruik van kan worden gemaakt. De inhoud 
wordt dagelijks aangepast. Onder #Me-
QuedoEnCasa zijn onder meer YouTube en 
Vimeo conferenties en een virtuele tour te 
bekijken.
De Fundación Mapfre heeft op haar Twitter 
en Facebookpagina audiovisuele inhoud 
gepost van de collecties en tentoonstel-
lingen uit het verleden van onder anderen 
Vannessaa Winship, Graciela Iturbide en 
Egon Schiele.

Theater 
Ondanks de dichte deuren van de Spaanse 
theaters is ook op dit gebied online het een 
en ander mogelijk gemaakt. De website 
Teatroteca van het Documentatiecentrum 
voor Toneelkunst en Muziek (CDAEM), geeft 
kosteloos toegang tot zo’n 1600 opnames 
van complete voorstellingen uit Spanje uit 
de periode 1970-2018.

Ook zijn er diverse platforms die tegen be-
taling toegang geven tot het online bekijken 
van theatervoorstellingen. Vooralsnog zijn 
hiervoor in Spanje drie opties: Alltheater.es, 
Playtheatres.com en MyOperaPlayer. 

Film
Het onlineaanbod van films is in Spanje al 
geruime tijd aanzienlijk, maar met de slui-
ting van alle bioscopen is het aanbod tijde-
lijk nog groter. Cineasten als Jorge Naranjo, 
Pablo Maqueda en Daniel Castro hebben 
hun films op Vimeo gezet. Ook de betaalde 
streamingdiensten hebben nu een groter 
aanbod dan normaal. Movistar Plus biedt 
een maand gratis canal Movistar+Lite aan 
en Filmin heeft het kanaal Cuarentena in het 
leven geroepen waar een grote selectie aan 
films te vinden is.
Cineast Enrique Belloch heeft op youtube 
zijn film Pestañas postizas (1982) gepost; een 
perfecte gelegenheid om gratis de eerste 
rol van de Spaanse acteur Antonio Bande-
ras te bekijken. Op RTVE zijn ook gratis een 
aantal Spaanse films te zien. Niet-Spaanse 
films zijn te vinden op de website van het 
British Film Institute en la Cineteca de Milán.

Muziek
Een dertigtal onafhankelijke Spaanse arties-
ten biedt met hun initiatief Cuerentena Fest 
een online optreden vanuit hun eigen huis 
aan tussen 16 en 27 maart. Er is onder an-
dere muziek te horen van Cariño, Valdivia, 
Marcelo Criminal, Estrella Fugaz en Le Nais. 
Alles kan worden beluisterd en beken op 
cuarentenafest.tumblr.com.

Videogames
Matteo Sciutteri, ontwerper van Runehead 
heeft een document online gezet waarin hij 
duizenden tips geeft voor het gratis down-

loaden van videogames. Het archief bevat 
videogames die gespeeld kunnen worden 
op de PC, Playstation 4, Xbox One en Nin-
tendo Switch.

Strips
Tekenaar El Torres heeft op zijn Twitterac-
count een link gedeeld om online gratis een 
aantal van zijn stripboeken te lezen. Ook op 
de website El Vosque staat een link met 
toegang tot diverste stripboeken.

Biogas uit sinaasappels
De gemeente Sevilla is gestart met 
een pilot waarin gebruik gemaakt 
wordt van de bittersinaasappels 
die op straat liggen. De vruchten 
worden als grondstof ingezet voor 
het verkrijgen van biogas waarmee 
waterzuiveringsinstallaties kunnen 
functioneren.

Sevilla is de Europese stad met het grootste 
aantal sinaasappelbomen. De 45 duizend 
sinaasappelbomen uit het straatbeeld van 
de stad leveren tussen de 45 en 130 kilo 
bittersinaasappels per volwassen boom 
die niet worden geconsumeerd maar on-
gebruikt eindigen bij het afval. Daar wilde 
de gemeente verandering in brengen en 
komt nu met een pilot waarin biogas uit de 
vruchten wordt gebruikt voor de elektrici-
teitsvoorziening van afvalwaterzuiverings-
installaties.

Biogas ontstaat als gevolg van gistingspro-
cessen van organisch materiaal. Sinaasap-
pels lenen zich perfect voor het versnellen 
van dit proces waarna het biogas gebruikt 
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kan worden voor het produceren van elek-
triciteit. In de zuiveringsinstallatie van El Co-
pero (Dos Hermanas) is een mechanisme 
ingebouwd dat het sap van de sinaasap-
pels scheidt van de schil. Dit sap wordt naar 
een volgende installatie gevoerd waar het 
biogas wordt opgewekt dat daarna wordt 
omgezet in elektriciteit. Het overgebleven 
organisch afval wordt als compost voor de 
landbouw gebruikt.

Kringloopeconomie
Met het tweede leven dat de bittersinaas-
appels uit de straten van Sevilla krijgen, le-
vert de gemeente een belangrijke bedrage 
aan de kringloopeconomie van de stad, een 
aandachtsgebied waar het gemeentebe-
stuur als sinds een aantal jaar in investeert.
Voor de pilot zijn 35 van de 1.700 ton sinaas-
appels gebruikt die dit seizoen uit de bo-
men zijn gevallen. Iedere ton sinaasappels 
levert ongeveer 500 liter sap en 500 kilo 
schil op. Met de hoeveelheid sinaasappels 
die nu gebruikt wordt voor de waterzuive-
ringsinstallaties, wordt naar schatting 1.500 
kilowattuur geproduceerd.

 “Het gaat om een vernieuwend initiatief ten 
behoeve van de kringloopeconomie waar-
bij gebruik gemaakt wordt van organisch 
materiaal. In dit geval wordt een installatie 
die hoog in energieverbruik is, tegelijk zijn 
eigen energieleverancier”, zegt projectlei-
der Enrique Vaquerizo en verantwoordelijke 
voor de afdeling afvalwater van waterbedrijf 
Emasesa. De bedoeling is dat alle vier de 
afvalwaterzuiveringsinstallaties geheel op 
energie afkomstig uit de sinaasappels gaan 
draaien. Dat komt neer op 40% van het tota-
le energieverbruik van Emasesa.

Energieneutraal 

Momenteel draaien de zuiveringsinstallaties 
al voor 70% op energie die verkregen wordt 
uit organisch materiaal afkomstig uit het af-
valwater, verkregen met behulp zogeheten 
co-digestion. Met de pilot waarin nu ook de 
sinaasappels worden gebruikt als grond-
stof, hoopt de gemeente Sevilla dat de zui-
veringsinstallaties geheel energieneutraal 
kunnen functioneren en daarmee een rele-
vantie bijdrage te leveren aan het beperken 
van de klimaatverandering.  
Om alle bittersinaasappels uit Sevilla te kun-
nen recyclen ten behoeve van energiege-
bruik, moeten eerst de daartoe benodigde 
installaties worden uitgebreid. Tot dusver is 
de pilot die vorige week van start ging suc-
cesvol en lijkt het erop dat de voor Sevilla zo 
typerende oranje vruchten zich getransfor-
meerd hebben tot waardevolle energiele-
veranciers.

Uitbreiding Vithas Xanit ziekenhuis
- In december dit jaar zal Vithas 
Xanit International Hospital in Be-
nalmádena flink uitgebreid zijn. Het 
moderne ziekenhuis beschikt dan 
over extra kamers, een grotere af-
deling chirurgie en een nieuwe In-
tensive Care

Met deze uitbreiding en hervorming heeft 
het ziekenhuis nog meer mogelijkheden 
om de patiënt excellente gezondheidszorg 
van hoge kwaliteit te bieden. Er komt een 
nieuw gebouw parallel aan het bestaan-
de gebouw te staan en wordt daar boven-
dien volledig in geïntegreerd. Het resultaat 
wordt een gebouw van vier verdiepingen en 
25.000 vierkante meter. Als alle werkzaam-
heden voltooid zijn is de totale oppervlak-
te van het ziekenhuis bijna verdubbeld tot 

25.000 vierkante meter. Van de bestaande 
oppervlakte wordt 1.100 vierkante meter 
gerenoveerd en opnieuw ingedeeld.

Naast een grotere afdeling Chirurgie en een 
nieuwe Intensive Care afdeling wordt er een 
nieuwe sterilisatiedienst ingericht, komt er 
extra parkeerruimte bij en is er meer ruimte 
voor uitgebreide logistieke diensten. Tot slot 
wordt een complete verdieping ingericht 
voor de opname van patiënten. Zij zullen in 
een comfortabelere en aangenamere om-
geving kunnen verblijven.  

Mercedes Mengibar, directeur van Vithas 
Costa del Sol zegt: “Deze uitbreiding is voor 
ons een enorme uitdaging aangezien het 
de grootste is sinds het ziekenhuis in 2006 
werd geopend. Na voltooiing van het werk 
kunnen we de veiligheid en kwaliteit van 
onze zorgverlening blijven bieden die sinds 
2014 erkend wordt door de Joint Commis-
sion International.” Mengibar voegt toe: ‘We 
zijn erg enthousiast over dit nieuwe pro-
ject waarmee ons ziekenhuis een verdere 
transformatie ondergaat tot een innovatief 
gezondheidscentrum en ook een pionier 
zal zijn in gezonde ruimtes en in universele 
toegankelijkheid.”

PMMT Architecture
De uitbreiding van Vithas Xanit Benalmá-
dena werd ontworpen door PMMT Archi-
tecture, een referentie op het gebied van 
gezonde ruimtes. Bij de bouw wordt name-
lijk gebruik gemaakt van Friendly Materials 
© en alle wijzigingen die in het bestaande 
gebouw worden aangebracht, hebben de 
universele toegankelijkheid tot doel die tot 
stand komt met behulp van de Clear Code 
Architecture®-methode. Het komt erop 
neer dat iedereen alle ruimtes moet kun-

nen, en ook kan, betreden. Er wordt hierbij 
maximaal gebruik gemaakt van natuurlijk 
licht. Het speciale ontwerp met bijkomende 
materialen maakt de patiëntenkamers ui-
terst comfortabel. PMMT Arquitectura zal op 
basis van dezelfde criteria zorgdragen voor 
de reorganisatie en uitbreiding van enkele 
afdelingen in het bestaande gebouw, zoals 
externe consulten en operatiekamers.
Gezonde en universele toegankelijkheid
Friendly Materials© is een analysemethode 
waarmee objectief geëvalueerd en verge-
leken kan worden hoe bouwmaterialen de 
gezondheid van binnenruimtes beïnvloe-
den en bijgevolg de gezondheid van dege-
nen die erin verblijven.
Clear Code Architecture® is een methode 
die de universele, autonome toegankelijk-
heid van elke ruimte garandeert met gelijke 
voorwaarden voor iedereen die er gebruik 
van wil of moet maken, ongeacht de mo-
gelijkheden, omstandigheden of (fysieke) 
beperkingen per individu. 
De toepassing van de twee methodologie-
en, ontwikkeld door de R&D-afdeling van 
PMMT Architecture zorgt ervoor dat het 
‘nieuwe’ Vithas Xanit International Hospital 
een ziekenhuis is waarin de bestaande hoge 
kwaliteit van dienstverlening en zorg voor al 
zijn gebruikers zal worden versterkt door het 
speciale ontwerp en inrichting van het ge-
bouw en de comfortabele ruimtes daarin.

Contact
Bij de ziekenhuizen en gezondheidscentra 
van Vithas kunt u binnen 24 uur terecht voor 
tests, binnen 48 uur voor een consult en bin-
nen 72 uur voor een operatie. Vithas werkt 
met de belangrijkste zorgverzekeraars. 
Neem voor een consult contact op met de 
meertalige telefooncentrale via +34 952 367 
190. Bel bij spoed 24/7 voor de medische 
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dienst of ambulance met 900 200 116.

Septemberfeest in Guadix
Ieder jaar wordt er in september in 
Andalusië in de plaatsjes Guadix 
en Baza een religieus feest gevierd 
waarbij er wordt ‘gevochten’ om een 
heilig beeldje. De straten van deze 
pittoreske dorpjes zien in septem-
ber letterlijk zwart van de mensen.

Duizenden mensen smeren zich in met 
zwarte olie en een even groot aantal men-
sen aanschouwt dit bizarre spektakel. De 
oorsprong van deze populaire traditie ligt 
ergens tussen het einde van de 15e en het 
begin van de 16e eeuw. Er doen verschillen-
de verhalen te ronde over het ontstaan van 
dit feest, maar de meest voorkomende ver-
sie gaat over een boer uit de stad Guadix, 
genaamd Juan Pedernal.
Deze boer had een beeldje van La Virgen 
de Piedad (Onze Lieve Vrouw van Barmhar-
tigheid) gevonden terwijl hij een stuk land 
in de gemeente Baza aan het omploegen 
was. Op deze plek had ooit een Mozara-
bisch kapelletje gestaan. Er ontstond een 
conflict tussen de dorpen Guadix en Baza 
dat uitmondde in een rechtspraak. De in-
woners van Guadix vonden namelijk dat 
degene die het beeldje had gevonden de 
rechtmatige eigenaar was en de inwoners 
van Baza vonden dat het sculptuur toebe-
hoorde aan hun gemeente, omdat het daar 
was gevonden.
Met klappen onthaald
Volgens de rechtelijke uitspraak werd het 
beeldje toegewezen aan Baza en één dag 
per jaar zouden de inwoners van Guadix 
over het beeldje mogen beschikken. Toen 
Juan Pedernal  samen met een aantal in-

woners van een nabijgelegen dorp richting 
Baza ging om het beeldje op te halen, werd 
hij met een aantal klappen onthaald. De 
inwoners van Baza wilden het beeldje na-
melijk niet voor die ene dag aan hem mee-
geven. Toen hij vervolgens in Guadix terug-
kwam, kreeg hij weer geen aangenaam 
onthaal, omdat de inwoners van Guadix 
verontwaardigd waren dat hij het beeldje 
niet had meegenomen. Dit was het begin 
van de traditie van Los Cascamorras.

De traditie is enkele jaren verloren gegaan 
totdat in de 19e eeuw in Gaudix de Broe-
derschap van Onze Lieve Vrouw van Barm-
hartigheid en de fanclub van Cascamorras 
werden opgericht. Vanaf die tijd wordt er 
jaarlijks tussen de plaatsen ‘gestreden’ om 
het beeldje. Als de broeders uit Guadix het 
beeldje ongemerkt weten te bereiken dat in 
de Tempel van La Merced in Baza bewaard 
wordt, mogen ze het meenemen naar Gua-
dix.

EL Cascamorras
Met ‘El Cascamorras’ wordt gedoeld op de 
persoon die moet proberen het beeldje te-
rug te halen uit Baza. Hij gaat gekleed in een 
soort harlekijnspak dat bestaat uit de kleu-
ren rood, geel en groen. Op de achterkant 
van het pak staat een afbeelding van een 
vaas met zonnebloemen en op de voorkant 
staan afbeeldingen van zonnen, sterren en 
manen. Hij draagt een grote vlag waar hij re-
gelmatig mee zwaait. Tevens heeft hij een 
verdedigingswapen bij zich, la porra, een 
houten stok met daaraan vastgemaakt een 
leren touw met een knoop aan het uiteinde.

Met dank aan InSpanje.nl - dé Spaanse 
nieuwssite in het Nederlands

KOOK.... MUTS! 

“Eénpans- en makkelijke gerechten” 
voor een ieder die niet te lang in de 
keuken wil staan en toch lekker en ge-
zond wil eten. 
Heeft u ook ideeën voor dergelijke 
makkelijke en lekkere recepten? Aar-
zel niet ze in te sturen naar:  redactie@
nccs.es

Courgettes, sperziebonen en toma-
ten ovenschotel

Ingrediënten:
1 grote courgette (of 2 kleintjes)
200 gram sperziebonen
6 flinke (vlees) tomaten
4 teentjes knoflook
250 gram belegen kaas in plakken
500 gram gemengd gehakt
Peper, zout
Witte rijst en/of stokbrood

De oven voorverwarmen op 225 gra-
den C.
De courgette(s) schillen en in dunne 
plakjes snijden.
Sperziebonen afhalen en in stukjes van 
3 cm.breken.

In pan water met wat zout de sperzie-
bonen met de courgette-plakjes ca. 10 
min. koken. Daarna afgieten in een ver-
giet en uit laten lekken.

Het gehakt met peper, zout en de uit-
geperste knoflook rul bakken en bo-

dem ovenschaal  hiermee bedekken. 
Hier bovenop het vergiet legen.
De tomaten in plakjes snijden en één laagje 
op de groenten leggen.
Afdekken met de plakken kaas.
Op de kaas weer één laagje tomaten en eindi-
gen met een laag van plakken kaas.
De ovenschaal ca. ½ uur in het midden van 
de oven plaatsen tot de kaas gesmolten is en 
een lichtbruin korstje heeft. 
Serveren met stokbrood, kruidenboter en wit-
te rijst.

 Eet smakelijk!
Las Hermanas,
Jeani Hoftijzer

Anneke Derksen-Hoftijzer

N i e u w s  u i t  S p a n j e S i m p e l e  S p a a n s e  &  N e d e r l a n d s e  r e c e p t e n
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Koninginnedag NCCS 1982

LUSTRUMGESCHENK

Cádiz

 Uit: Don Quichot op Klompen - het lustrumgeschenk bij het 
10- en 40-jarig bestaan van de NCCS

‘Don Quichot op Klompen’ is in 1989 uit-
gegeven naar aanleiding van het tienjarig 
bestaan van de NCCS 
Download van de website evenals de fo-
to’s van het lustrumfeest!

 
Nadat uw verslaggever ruim 40 
jaar elk mogelijk contact met 
oranjebitter of zelfs de gedachte 
daaraan had weten te vermijden, 
was hij nu toch wel benieuwd hoe 
de Koninginnedag wordt gevierd 
door “de derde leeftijd“. Volgens 
mijn boek hebben de mensen van 
die leeftijd wel dezelfde rechten 
als die van de tweede en eerste 
leeftijd - waar de grenzen dan ook 
liggen mogen - maar niet meer 
de daaraan verbonden verplich-
tingen. Ze hoeven dus niet meer 
aubade te zingen, zak te lopen, 
met de meisjes te knokken, bier 
en oranjebitter te hijsen, maar ze 
mogen het wel. Ook mogen ze 
in feestverpakking een eindeloze 
zitting houden aan een chique ta-
fel en waardig netjes rechtop blij-
ven zitten, maar ze hoeven niet.

U voelt wel dat het een hele toer is voor 
het NCCS verenigingsbestuur om een 
goede middenkoers te varen, waarbij de 
aantallen lieden, die het “een ordinaire 
boel” vinden en anderzijds zij. die het een 
snobistisch gebeuren vinden,  koude kak, 
zal ik nu maar zeggen, elkaar ongeveer in 
evenwicht houden. Er is dan een goede 
kans, dat de zwijgende meerderheid zich 
amuseert.

Nou, het bestuur van de NCCS had het 
ijskoud aangedurfd om haar leden een 
bijeenkomst in Tivoll voor te stellen, no-
tabene een pretpark. En niet minder dan 
ruim 100 leden gaven blijk van vertrouwen 
in dat voorstel. Maar velen kwamen, even-
als ondergetekende, met hun sceptische 
gezicht. Ik moet bekennen, dat ik niet eens 
wist waar dat park nou wel precies lag, 
want in zeven jaren aan de Costa was het 
nooit bij me opgekomen er heen te gaan. 
Maar wat een verrassing. Je kwam door 
een monumentale,  vertrouwenwekken-
de poort naar binnen en daar heerste al 
onmiddellijk het sfeertje. Een puur Neder-
landse NCCS-sfeer, want de hele middag 
was de club alleen In het prachtige park.

Via de charmante ontvangst stond ik dan 
weer oog In oog met de oranjebitter. Nou 
bleek die helemaal niet bitter te zijn, doch 
bremzoet vanwege de Spaanse vermen-
ging. Hinderde trouwens niet, het was on-
middellijk groot feest in grootse stijl. De 
gastvrouwen hadden voor een prachtige 

tafelversiering 
gezorgd in het 
restaurant en 
het aanliggen-
de terras en de 
gasten hadden 
kennelijk werk 
gemaakt van 
hun kleding.
 
De Spaanse 
t r o u b a d o u r s 
weerden zich 
kolossaal met 
o.a. nummers 
als “Tulpen 
uit Amsterdam” (u weet wel, “vele rooie,  
maar ook wel mooie”) en “Fainoord wint 
de wereldcup -hup “, hoewel de mensen 
aan de belendende tafeltjes dachten, dat 
ze het over dat kluppie in Amsterdam 
hadden, waarvan mijn boezemvriend Ton 
van Crooswijk en ik de naam nooit over 
onze lippen hebben kunnen krijgen.

Na een toepasselijke toespraak van de 
voorzitter en het staande gezongen Wil-
helmus, werd overgegaan tot het koude 
buffet. De gebruikelijke run op de beste 
hapjes bleef daarbij uit, want de organisa-
toren lieten link het lot bepalen in welke 
volgorde de tafels konden gaan bunke-
ren. Trouwens,  alle hulde aan de directie 
van het Paviljoen de la Reina, die tot het 
eind van het maal een volledige keus uit 
alle schotels handhaafde, geweldig vak-
werk en heel erg goed eten. Zeer toepas-
selijk vertolkte een van de leden via de 
microphone ons aller enthousiasme.

Daarna zwermden we uit door het fraaie 
park, waar alle attracties gratis toeganke-

lijk waren, zodat we elkaar tegenkwa-
men in de gondels van het reuzenrad, 
rondflitston In de achtbaan, om het 
scherpst schoten en om het hardst 
ezeltlje reden. Het echtpaar Siebenga 
onthaalde ons in hun “Dragon de Oro” 
op een drankje met tapa, waarna we 
nog diverse shows van het werkelijk 
voortreffelijke Tivoli-programma kon-
den zien.
 
De thuisblijvers hadden ongelijk, de 
sceptici weten nu wel beter. Het was 
een geweldige Koninginnedag.
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Zo bescherm je niet alleen jezelf maar ook 
anderen. En dat is dan ook gelijk het belang-
rijkste. We kunnen misschien niet voorkomen 
dat het ons een keer treft maar stel dit zo lang 
mogelijk uit. Dat is om drie redenen belangrijk: 
1) om de gezondheidszorg niet met een piek 
van patiënten op te zadelen; 2) Vanwege de 
kans dat na verloop van tijd goede medicatie 
toepasbaar is en 3) De invloed van het virus na 
verloop van tijd mogelijk en hopelijk minder 
ernstig wordt. Daarom: volg alle adviezen en 
voorschriften van de bevoegde instanties en 
neem bij twijfel contact op met een arts. 

Zo, dat is natuurlijk het belangrijkste wat u in 
deze tijd moet doen. Maar daarnaast kunnen 
we deze periode ook gebruiken om ons zelf 
te wapenen. 

Wij hebben een aangeboren immuunsys-
teem en een verworven immuunsysteem. Dit 
laatste is voorbereid op reeds eerder doorge-
maakte ziekten of besmettingen. We moeten 
het nu bij een besmetting echter doen met 
ons aangeboren immuunsysteem om het 
virus te verslaan, daarbij kunnen goede li-
chaam barrières helpen. Dat wil zeggen: goed 
werkende darmen en een goede maagfunc-
tie. Ook moet het lichaam voor in de toe-
komst dan wel een goede afweer tegen dit 

virus op kunnen bouwen voor het verworven 
immuunsysteem. Hoe zorgen we nu dat het 
zo goed mogelijk op orde is? Hier een tiental 
gefundeerde tips:
.
1. Slaap voldoende: ga op tijd naar bed 

want in de nacht is het immuunsys-
teem het meest actief. Geef het lichaam 
dus de kans om haar werk te doen.  

2. Vitamine D3 is een echte topper voor 
het aangeboren immuunsysteem. Laat 
het gehalte in het bloed eens prikken, als 
het boven de 80 nmol./l bloed zit, is het 
in orde. Bij mensen op leeftijd en men-
sen met een donkere huidskleur wordt 
onder invloed van zonlicht vitamine D 
slecht aangemaakt. Dit geldt tijdens de 
Nederlandse winters trouwens voor ie-
dereen omdat we weinig zon hebben en 
onze huid dan niet blootstellen aan de 
zon. Bij een tekort is het advies: twee maal 
per dag 75 mg. Let op: bij sarcoïdose dient 
eerst een arts geraadpleegd te worden. 

3. Let op de vetzuren: een immuunreac-
tie waarbij de T-lymfocyten de virussen 
doden, moet aan en uit. Bij teveel ome-
ga-6 vetzuren kan de reactie niet uitge-
zet worden. Eet weinig zonnebloemolie,  

We leven nu al een aantal weken met het coronavirus en het houdt ons allemaal 

in de greep. De getroffen maatregelen in Spanje en Nederland wijken nogal 

van elkaar af. Hieraan liggen verschillende redeneringen ten grondslag maar 

de grote gemene deler is toch wel: zorg dat je het virus niet oploopt. 

sesamolie, maïsolie en palmolie. Dus 
ook weinig van de producten waar ze in 
zitten. Daar tegenover zijn omega-3 vet-
zuren nodig om de reactie te stoppen: 
eet veel vette vis, walnoten en lijnzaad. 

4. Eet gevarieerd, vooral veel groente en fruit: 
hiermee krijg je voldoende zink, selenium, 
magnesium, vezels, carotenoïden, anti-oxi-
danten, vitamines en sporenelementen 
binnen. De zinkbehoefte is flink verhoogd 
bij een verkoudheid, een extraatje, eventu-
eel als supplement kan dan geen kwaad. 
Eet iedere dag een handje noten en ge-
niet zowel in Nederland als in Spanje van 
schaal- en schelpdieren. Curcumine dat 
in kerrie zit, heeft een regulerende functie. 
Eet een lekkere curry als je er van houdt. 
Bleekselderij heeft een vorm van vitamine 
C die niet eerst in de lever omgezet hoeft 
te worden en is bovendien zuiverend! Vi-
tamine A beschermt mogelijk tegen com-
plicaties, eet daarom vette vis, eieren, 
lever(worst) roomboter en worteltjes. In 
wortelen zit een voorloper van vitamine A 
en deze wordt beter opgenomen als er wat 
olie of een klontje boter is toegevoegd.  

5. Beperk schadelijke stoffen: benut deze 
voorjaarstijd eens om een poosje echt 

kalm aan te doen met 
suiker en alcohol of 
nog beter deze te mij-
den. Ze onderdrukken 
het immuunsysteem. 
De vastentijd/het 
voorjaar is een ideale 
periode, het lichaam 
gaat er dan helemaal 
voor. Van nature zijn 
we ingesteld op perio-
des met minder eten, 
vooral in het voorjaar 
en het is heel gezond! 

Daarbij hoort ook het drinken van 1 ½ liter 
water per dag. Zet een kan klaar en drink 
deze leeg. Nu we toch veel thuis zijn is het 
een kleine moeite met een enorm effect. 

6. Voor wie het kan hebben  en geen (hart)
patiënt is: neem dagelijks een koude dou-
che of ga in koud water zwemmen. Als je 
lichaam blootgesteld wordt aan lage tem-
peraturen, warmt je lichaam automatisch 
op, omdat de temperatuur gelijk moet blij-
ven. Dit zorgt ervoor dat het immuunsys-
teem wordt geprikkeld. Denk aan het inen-
ten tegen een ziekte; het lichaam krijgt een 
kleine hoeveelheid stress, zodat er witte 
bloedcellen worden aangemaakt die je la-
ter beschermen tegen de ziekte. Uit Duits 
onderzoek blijkt dat mensen die regelma-
tig een koude douche nemen op lange 
termijn beter bestand zijn tegen verkoud-
heid en griep. Eet voldoende eiwitten: het 
aminozuur cysteïne is belangrijk voor de 
aanmaak van gluthation en zit in de mees-
te eiwitrijke voeding, zoals kip, kalkoen, 
yoghurt, kaas, eieren, zonnebloempitten 
en peulvruchten. Gluthation houdt de cel-
len schoon, versterkt de immuunfunctie 
en is tevens een goede anti-oxidant.  
 

GezondheidVersterk je 
immuunsysteem
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7. Zoek een manier om te ontstressen: 
overmatige angst voor het Coronavirus 
is zeker niet zinvol en kan de afweer van 
het lichaam verzwakken. Het is bewezen 
dat psychische stress de kracht van het 
immuunsysteem verzwakt. Raak niet pa-
niek en laat je niet gek maken. Omarm de 
onzekerheid waarin we nu leven. Accep-
teren geeft een fijn gevoel van vrijheid. 
Mijn methode in Nederland nu is vooral 
veel in de tuin te werken en glimlachend 
constateren dat de lente zich nergens 
iets van aantrekt. In Nederland staan de 
narcissen in bloei, bomen krijgen blaad-
jes en vogels zingen uit volle borst. In 
Spanje schijnt de zon wat vaker en ook 
al kan er niet gewandeld worden, de ra-
men kunnen open en ook op het balkon 
is het genieten. Het geeft een gevoel 
van dankbaarheid: de krachtigste emotie 
die je tegenover stress kunt zetten. Er is 
altijd wel iets waar je dankbaar voor kunt 
zijn. Zoek het, vind het en omarm het. 
Een manier om dankbaarheid te ervaren 
is elke avond voor het slapen drie din-
gen te bedenken waar je dankbaar voor 
bent, doe het maar eens, het zal je goed 
doen. Zoek anders op het internet eens 
naar metta meditaties, daarmee kun je 
oefenen in compassie en dankbaarheid. 

8. Beweeg rustig en als het kan in de bui-
tenlucht: bij intensief sporten wordt het 
immuunsysteem onder druk gezet terwijl 
bij rustig bewegen het immuunsysteem 
juist positief beïnvloed wordt. In Nederland 
is er nog wat bewegingsvrijheid, in Spanje 
is dat een stuk minder. Maar iedereen heeft 
de mogelijkheid om te bewegen. Doe 
eens mee met ‘Nederland in beweging’ 
en je zult verstelt staan hoe fit je hiervan 
wordt! En ook al is dat best even intensief, 
ook dat heeft je lichaam en vooral je hart 

De maand februari heb ik met wat 
vrienden in het prachtige Marokko 
doorgebracht. Vlakbij, en toch ver 
weg...

Er is - als je van de boot afstapt in Tanger Med, 
de nieuwe haven voor ferries - meteen een 
cultuurverschil. De controle van de vele cam-
pers die de overtocht gewaagd hadden eind 
januari was behoorlijk strikt, maar zeer correct. 
Elke douanebeambte begon met ons een 
warm welkom te heten.

Dan - onderweg naar de eerste camping in 
Martil, vlakbij Tetuan - moet je alle westerse 
verwachtingen loslaten. Geen prachtige war-
me douches, geen toiletten met zacht wc-pa-
pier.  Maar wel vrijwel overal genoeg electrici-
teit en water.

Het leven is er - ook in het noorden al - wat 
primitiever met alle voor- en nadelen van dien.
Heerlijk om met zoveel natuur geconfronteerd 
te worden, heerlijk om je onder te dompelen in 
de souks van Fez, Meknes, Marrakesh of Oui-
siara.

Onze reis begon bij Martil in het noorden en 
leidde via het prachtige Fez, bipolair Ourzazate 
en betoverend Marrakech naar het begin van 
de Sahara woestijn bij Tafraoute. We aten ka-
kelverse oesters in Oualidia en even verse vis 
in Essaouira.

We maakten in Tafraoute een tocht door een 
van de mooiste  oases van het land: Ait Ben-
sour. Alleen de herinnering al maakt me wee-
moedig.

Mirjam de Vries
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AVONTUREN MET DE C AMPER

MAROKKO, zo dichtbij...
nodig. Op internet zijn heel veel goede oe-
feningen te vinden. Stimuleer elkaar hier in! 

9. En dan vitamine C: Er zijn vrachtwagens 
vol vitamine C naar Wuhan gebracht en 
de resultaten bij de behandeling van ern-
stig zieke patiënten zijn bemoedigend. Op 
meerdere plaatsen in China en Korea heb-
ben artsen in ziekenhuizen hoge doserin-
gen vitamine C toegediend per infuus. Dit 
had een zeer gunstig effect op ernstige 
acute benauwdheid bij patiënten met een 
longontsteking als gevolg van het corona-
virus. Voor mij staat vitamine C bovenaan 
bij het bestrijden van virussen. Hier is al 
80 jaar ervaring mee en bovendien zijn er 
voldoende onderzoeken die de werking 
ondersteunen, zowel om ziekte te voorko-
men als om te genezen. Gebruik het in de 
synthetische natriumascorbaat vorm (as-
corbato de sodio) en zonder bio flavono-
iden e.d.  Preventief kan 3000 mg per dag 
genomen worden. Neem bij voorkeur de 
meest eenvoudige vorm van vitamine C. 
Het is ook in poedervorm verkrijgbaar met 
een maatschepje, Spoel wel de tanden na 
inname om aantasting van het tandglazuur 
te voorkomen. Kies geen bruistabletten 
want daar zitten te veel andere stoffen in. 
Let op bij hemochromatose (ijzerstapeling): 
raadpleeg dan eerst een arts.

Al de genoemde maatregelen zijn trouwens 
altijd gezond en een prima remedie om ook 
gewone griep te voorkomen of mild te laten 
verlopen. Ook altijd goed is het eten van knof-
look, die in Spanje meer selenium bevat en 
daardoor extra werkzaam is! En niet alleen 
om mensen op afstand te houden!

Lenneke Straijer, 
orthomoleculair therapeut
info@life-elements.nl
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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)

U HEEFT VERTROUWEN ALS WIJ VOOR U BOUWEN

OntSpanje in Spanje
Hét service-concept van Torrequebrada en omgeving voor o.a.

• schoonmaak
• sleutelbeheer
• onderhoud
• boodschappen
• controle
• airportservice
• autokeuring
• was- en strijk

maar ook bouwzaken zoals:

• (ver)bouw van (inloop)douches,  
keukens, terrassen, zonneschermen

• stuc-, tegel-, electra-, schilder- en lood- 
gieterswerk, microcemento, zwembaden

• de volledige begeleiding en bouw van 
nieuwe woningen

ook koop en 
verkoopbemiddeling

verbouwen en
renovatie

nieuwbouw

schoonmaak en
verhuur

Wist u dat wij niet alleen de verhuur 
van uw woning kunnen regelen, 
maar ook thuis zijn in de verkoop 
van uw woning?

info@multihomespain.com



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

Voor een zonnig verblijf in Torremuelle,
hebben wij een mooi 4 kamer 
appartement beschikbaar.
Kijk op  WWW.BEDELMARPLAYA.NL

Te huur in de maanden mei tot en met juli 
Appartement op het strand: 2 
slaapkamers, terras, in Benalmádena Costa. Prachtig 
gelegen, volledig verbouwd..  T: 722 451 409

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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Ana food & drinks   
Calle Casablanca 6, Torremolinos.  Informeel en 
gezellig. Uitstekende keuken. T:  672 54 25 39

� 0

DVH03 - 2009.indd   50 7-4-2009   16:41:22

Mini-advertenties
Mini-advertenties kosten € 75 per jaar. Opgeven 
bij advertentie@nccs.es

Vliegertjes

S e r v i c e

Een vliegertje bestaat uit ca. 40 woorden en u kunt 
dit middels een mailtje aan de redactie opgeven: 
redactie@nccs.es.
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huisstijl & Logo’s · Posters · advertenties · websites

design
with a 
punch

info@komedia.es - tel: 661 556 140 

KOmedia

Uw business is onze business

KERKDIENSTEN  VAN DE NEDERLANDSE 
INTERKERKELIJKE GEMEENTE AAN DE COSTA DEL SOL

Tot onze spijt gaan vanwege het corona 
virus onze kerkdiensten in Fuengirola en 
Torremolinos  voorlopig niet door. Wij houden u op 
de hoogte via onze website www.nigcds.com

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

Cafeteria - Heladeria Bora Bora                                                           
Tel.: 669 569 284
Calle Los Perros 10
29620 La Carihuela

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
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Op een winterse frisse dag reden we naar de 
omgeving van Monda, voor een lunch in het 
holistisch welness centrum Shanti-Som. Dit 
klinkt misschien wat alternatief en dat is het ook, 
maar het is beslist geen ‘geitenwollen sokken’ 
locatie. Het is noodzakelijk om vooraf te boeken 
en vraag dan gelijk de weg: Want hoewel wij het 
kenden, reden we er toch eerst voorbij. 

Aan de receptie wordt Nederlands gesproken 
door Annemarie. Het Centrum heeft een 
Nederlandse eigenaar en bestaat al bijna tien 
jaar. Er staan nieuwe bordjes langs de weg maar 
je rijdt er dus zo voorbij.

In dit centrum kun je terecht voor een retraite 
en je kunt er tevens allerlei behandelingen 
ondergaan. Maar dat was niet ons doel. We 
kwamen voor de lunch. In het adembenemende 
landschap van de Sierra de Alpujata zien we 
eerst een megagrote liggende Boeddha die 
ons vriendelijk opwacht. In het centrum zelf is 
de sfeer sereen en alles is even prachtig. We 
worden door gastvrouw Janna hartelijk welkom 
geheten. Al het personeel is prachtig gekleed 
in wijde broeken, passend binnen de sfeer van 
het centrum. Het was nu te koud voor de patio-
achtige ruimte buiten en we namen dan ook 
binnen plaats aan de voor ons gereserveerde 
tafel.

gember kokosijs en ananas was eigenlijk een 
betere afsluiter voor die laatste gaatjes. Omdat 
we nog iets langer van elkaars gezelschap en 
de sfeer wilden genieten, sloten we af met koffie, 
geserveerd bij de open haard; we namen plaats 
in een majestueuze bank en lieten ons daar de 
koffie goed smaken. We betaalden voor dit alles 
35 euro per persoon. 

Het zou voor mij geen straf zijn om hier enkele 
dagen door te brengen, de zuivere lucht, het 
heerlijke eten en de serene sfeer smaakten naar 
meer!

Shanti Som, Llanos de Purla km.22-A355 
Marbella Monda. Tel. 952864455
Website: https://www.shantisom.com

.
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We bestelden vooraf “om te delen” de Beetroot 
Carpaccio salad, de Shanti Som special salad 
en de Oriental king prawns. De gerechten 
waren prachtig opgemaakt, de smaken op 
elkaar afgestemd, de salade knapperig en 
de king prawns in een onovertroffen saus 
met citroengras. We dronken hierbij een Viña 
Cimbrón Verdejo, een droge, frisse, kruidige 
biologische wijn.

De hoofdgerechten waren een Thaise green 
curry, Chuletero mozarabe, Wok asiatico en 
een Pescado del dia. De vis van de dag bleek 
een dorade te zijn. De beoordelaar van dit 
gerecht had nog nooit zo’n aparte vis gegeten. 
De Aziatische kruidige saus maakte het heel 
speciaal en bovendien erg lekker. De Aziatische 
wok met gerookte tofu was smakelijk, maar 
met naar verhouding wel wat veel quinoa. Het 
koteletje was goed gaar, het vlees viel er zo van 
af, en werd geserveerd met heerlijke selderij 
puree en geroosterde groentes. De kip van de 
Aziatische wok was heel mals en de curry niet 
te pittig. 

Na al dat lekkers deelden we nog per twee een 
nagerecht omdat de gaatjes die we konden 
vullen niet groot meer waren. De “Brownie de 
chocolate blanco” was erg lekker met de smaak 
van pistache, maar de “De Piña Colada” van 

SHANTI-SOM
‘hier worden ingrediënten tot liefde 
gemaakt’

Wij zijn weer op pad gegaan om opnieuw leuke, verrassende restaurants en 

restaurantjes aan de Costa del Sol te selecteren. We geven sterren van 1 tot 5 en 

ontvangen graag tips van u voor een volgend te bezoeken bijzonder restaurant, 

zo’n verborgen parel of een plaats waar u zelf heel graag naar toe gaat.

D E  S M A A K M E E S T E R S
s m a a k m e e s t e r s

Type restaurant: Oosterse 
en oriëntaalse keuken aangepast aan 
Europese smaak
Prijs/kwaliteit: *****
Entourage: ****
Bediening/gastheerschap: ****
Omgeving/locatie: ****
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JOCASE
ACCOUNTANT  -  FISCAAL ADVISEUR

Spaanse belastingen, residenten en niet-residenten
Begeleiding aan/verkoop van onroerendgoed

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.esPUERTO DEPORTIVO LOCAL 317 I TEL 952461641 

Fuengirola

N C C S

ZIEKENBEZOEK
Maar ook voor hulp of verwijzingen naar een 
goede gestor,  advocaat, reparaties in huis, 
autokeuring, arts. Indien mogelijk.

HET CLUBBLAD ‘DE 
VLIEGENDE HOLLANDER’
Wordt gratis in Spanje per post thuisbezorgd

LEDENMAILINGS
Voor ledeninformatie, komende activiteiten en 
evenementen. 

WAT  H E E F T  N C C S  T E  B I E D E N ?
NCCS EVENEMENTEN
Nieuwjaarsbijeenkomst,  Koningsdag,

Diverse excursies, reizen, etentjes, 
bijeenkomsten, golftoernooi

Maandelijkse inloopborrel
Met levende muzikale omlijsting

Koffieochtenden
In Marbella, Fuengirola, Torremolinos en Torre del 
Mar

G E Z E L L I G H E I D  E N  I N F O R M AT I E



Sevilla, de prachtige stad was versierd en in 
feeststemming. 

In het oude Moorse paleis was de Oorlogsraad  
op volle sterkte bijeen. De officieren waren in 
galatenue, met hun prachtige capes, ornamenten, 
linten en helmen met veren en pluimen. De 
koningin en koning zaten op een verhoging op 
hun tronen, Isabella op de belangrijkste troon, die 
van de koningen van Castilië, een met vergulde 
leeuwen gebeeldhouwde zetel van meer dan 100 
jaar oud. De edelen van de oorlogsraad zaten in 
twee rijen voor de tronen, de rest van de edelen 
stond langs de wand tegen de dure Vlaamse 
gobelins uit het hertogdom Bourgondië. De 
voorzitter van de Castiliaanse Heilige Roomse 
Raad der Inquisitie stond met zijn lijfwachten 
iets apart, een staf met het kruis in de handen 
geklemd. De kardinaal stond demonstratief 
apart van de man, een teken dat 
de heren niet veel met elkaar 
ophadden. Hoge raadgevers 
en ambtenaren stonden het 
verst van de deur. Don Juan, 
de ambassadeur van Granada, 
leunde op zijn adjudant. Het 
was een vrolijke drukte in de 
grote zaal, en zoals voor ieder 
groot festijn was de verwachting 
van het feest groot, alsmede de 
enorme eer bij deze belangrijke gebeurtenis 
aanwezig te mogen zijn.

Een zetel, die het dichtst bij de koningin stond, 
was leeg. Ferdinand hief zijn hand en het werd 
stil in de zaal. Een pedel klopte met zijn staf op 
de grond en riep met luide stem: “Ik vraag uw 
aandacht voor de graaf van Cabra, Don Diego 
de Cordova!” De deur van de zaal werd geopend 

en daar stond, in volle wapenuitrusting, met zijn 
gepluimde helm onder zijn arm geklemd, de 
jonge graaf. De pedel liep naar de ridder, boog 
diep voor hem, draaide zich om en plechtig liepen 
de beide heren naar het koningspaar, terwijl de 
edelen in de zaal luide toejuichingen naar de 
graaf riepen. Hij leek er niet verlegen onder, 
de trotse uitdrukking op zijn gelaat maakte zijn 
stoere gestalte nog indrukwekkender.  De pedel 
maakte een scherpe draai, vertrok en Don Diego 
knielde neer, op een been, voor de troon van de 
heersers. Koningin Isabella nam het woord. 

“Sta op en ga zitten, edele graaf”. Zij gebaarde 
naar de lege zetel. De graaf stond op en liep door 
de wapenuitrusting ietwat luidruchtig naar zijn 
stoel. “ Heren” zo sprak Isabella en je kon een 
speld horen vallen in de zaal. “Het was het jaar 
des heren 1079 dat Rodrigo Diaz de Vivar, die 

wij kennen als El Cid, met de Castiliaanse 
troepen onder mijn voorvader 

Alfonso de VII-de, de slag van Cabra 
won. El Cid overmeesterde de 
emir van Granada die wij Abdallah 
noemen en zijn medestrijder 
Carcia Ordónez. Het was de start 
van grote voorspoed van Castilië, 

en wij bidden nog altijd voor het heil 
van onze grote held El Cid. Vandaag 

zijn wij hier om een nieuwe held te eren, 
ditmaal de graaf van datzelfde Cabra, Don Diego 
de Cordova en Montemajor en zijn dappere 
medestrijder, Carillo de Albarnoz. Zij krijgen grote 
gebiedsuitbreidingen als dank voor hun moed en 
doorzettingsvermogen. De dank van ons en ons 
koninkrijk is voor u en uw naasten, God stond 
naast u en schonk u de overwinning op de laffe 
Moor, die Lucena dacht te veroveren. Tevens 
mogen allen die in de slag bij Lucena hebben 
meegevochten in hun baniers en wapenschilden 

ANDALUSIË een geschiedenis
een afbeelding van 
een geketende Moor 
dragen, als eerbetoon 
voor hun moedige 
strijd tegen het kwaad, 
dat ons land nog altijd 
bedreigt. Mijn man en 
zijn adviseurs hebben 
rustig de ontwikkelingen 
in Granada afgewacht 
en ondertussen 
hebben jullie wel vier grote Moorse steden 
ingenomen. De Moren uit Granada waren te 
druk met hun interne machtsstrijd. De eerste 
die in de hoofdstad arriveerde nadat bekend 
was geworden dat wij Boabdil in handen hadden, 
was de oom van de gevangengenomen Boabdil 
el Chico, zijn beroemde oom Zagal. Hij nam 
de zoon van Boabdil en zijn moeder, alsmede 
zijn vrouw Morayma gevangen en zette hen in 
afzondering, terwijl hij wachtte op de vader van 
Boabdil, Muley Hassan. Die inderdaad kwam 
opdagen met een flinke troepenmacht, teneinde 
zijn verloren troon op te eisen. Opnieuw vloeide 
er bloed door de straten van Granada, Moors 
bloed dat wij straks niet meer hoeven te laten 
vloeien. Nog steeds is er geen overwinnaar, maar 
het lijkt erop dat oom Zagal gaat winnen. Wij 
kregen al interessante aanbiedingen, van beide 
toekomstig emirs. Zagal bood het lichaam van 
Mullay Hassan aan, in ruil voor het lichaam van 
Boabdil.  Een week later kwam het genereuze 
aanbod van Mullay Hassan. Ook hij wilde het 
lichaam van Boabdil, en bood aan de oude 
overeenkomst van Granada met koning Alfonso 
in ere te herstellen. Van dat laatste kan natuurlijk 
geen sprake zijn, hij zelf had die overeenkomst 
gebroken en veroorzaakte de start van de 
oorlog met Granada. Wat willen wij? Wij willen 
de heersers verjagen en het grondgebied van 
Granada zuiveren en onder ons gezag brengen. 

Wij hebben daarom welwillend aan Zagal 
geantwoord en hem gezegd dat wij Morayma 
en haar zoon Mahammed uitgeleverd wilden 
hebben. De moeder en zoon zijn verleden week, 
in alle stilte aan ons overgedragen”. Een applaus 
verstoorde haar rede. Nadat het weer stil was 
geworden, vervolgde Isabella haar verhaal. 

“Wat gaan we doen? Wel, wij houden de zoon 
van Boabdil gevangen en laten Boabdil terugkeren 
naar Granada. Zijn gevangen medestrijders van 
de slag bij Lucena worden eveneens vrijgelaten. 
Zij zullen ervoor zorgen dat Boabdil grote kans 
maakt opnieuw emir te worden. De komende 
gevechten zullen het Moorse rijk opnieuw 
ernstig verzwakken en met Boabdil hebben wij 
al afspraken gemaakt over een overgave van 
Granada, afspraken waaraan hij zich zal houden, 
omdat wij zijn zoon als gijzelaar in handen houden. 
Wij zijn niet zo geïnteresseerd in de lichamen van 
Muley Hassan en Zagal. Wij hebben, samen met 
de oorlogsraad dit alles besloten. Ondertussen 
hebben wij de veroverde stad Malaga verlaten. 
De Ottomaanse Sultan heeft een beroemde 
admiraal met vier oorlogsschepen gestuurd om 
Malaga te bevrijden. Maar we hebben Malaga 
afgescheiden van het emiraat en de admiraal 
kan niet te land vechten. Dus hij loopt maar een 
beetje in Malaga rond en de vraag is wanneer 
hij weer zal vertrekken, want zo is er geen eer 
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voor hem te behalen. En plunderen kan hij de 
stad ook niet, zijn eigen geloofsgenoten moest 
hij met rust laten, zo heeft de heerser van 
Constantinopel hem bevolen. In de tussentijd 
zullen wij hun andere steden innemen, zoals je de 
zaden van de granaatappel pakt, stuk voor stuk, 
zoals mijn koning en echtgenoot Ferdinand heeft 
bevolen. Maar allereerst is het feest. Wij eren 
Don Diego de Cordova en Montemajor, al hun 
medestrijders met een groot feest en banket. 
Op naar Hispania, zoals de Romeinen ons land 
noemden, op de vereniging en bevrijding van het 
Iberisch schiereiland, op ons eigen España!”

Gejuich en een groot applaus klonk, de ridders 
klopten met hun metalen handschoenen op hun 
harnassen, zodat het luide feestkabaal doordrong 
tot de vertrekken van Boabdil, die besefte dat 
zijn droom uit kon komen. Hij zou met zijn 
dapperen worden vrijgelaten en opnieuw de 
emir van Granada worden. Hij zou met zijn 
dapperen stilletjes naar Granada vertrekken. Zijn 
soldaten kregen wapens en paarden en hij zou in 
eigen wapenuitrusting plots voor de poorten van 
Granada staan en gewoon binnenwandelen, om 
de kroon opnieuw op te eisen. Hij zou vechten 
tegen zijn vader en oom, de schooiers die zijn 
lijk opgeëist hadden; zijn lichaam voor vrede. Het 
mocht wat. Er zou geen genade zijn voor zijn 
oom, de verrader. En zijn vader zou hij verbannen, 
nu voorgoed weg naar Fez of Damascus. Of 
hij zich aan de afspraken met Ferdinand zou 
houden? Misschien, want zijn zoon was hem lief. 
En Sorayma. En zijn lieve moeder, waar zij zich 
nu ook mocht bevinden. Als hij opnieuw emir 
werd, dan zou hij niet meer tegen de Castilianen 
vechten, maar onderhandelen. Hij was de laatste 
tijd een goede diplomaat geworden, had leren 
luisteren. Men sprak hem hier niet naar de mond, 
maar gingen tegen hem in. 

De gesprekken waren uitputtend en langdurig. 
Steeds daarna kreeg hij een kort onderhoud met 
Ferdinand, die uit Boabdil’s mond bevestigd wilde 

horen wat zijn onderhandelaars hem hadden 
verteld. Hij had wat te onderhandelen, want de 
stad was een kostbare parel en een beker van 
overvloed. Eenmaal terug kon hij voorwaarden 
stellen. Hij zou van Ferdinand godsdienstvrijheid 
eisen, eisen dat de moslims en joden met 
rust gelaten zouden worden, dat hij met zijn 
gezelschap naar het moslimrijk van Noord 
Afrika mocht vertrekken, met medeneming van 
zijn bezittingen en gelden. Zijn trotse gezicht 
veranderde. 

Een traan gleed over zijn gezicht. Wat was hij 
stom geweest. Alleen maar om te bewijzen dat 
hij een machtige koning was. Zijn veldtocht had 
hem gebroken. Door een stel boerenpummels 
en lagere strijders was hij verslagen. Als zijn 
schoonvader niet direct was gedood, had hij 
misschien gewonnen. Maar dat was allemaal 
geschiedenis. Het was de wil van Allah, en hij 
begreep nog steeds niet waarom Allah hem in 
de steek gelaten had. Maar hij kreeg nog een kans 
en die zou hij met beide handen aannemen. 

Hij hoorde het gejuich van het volk en realiseerde 
zich dat op het plein van de kathedraal, het 
vreugdevuur het lichaam van zijn schoonvader 
verbrandde. “InshaAllah, oude geëerde man, ik 
zal je wreken. Dat zweer ik op het hoofd van 
mijn vrouw, moeder en zoon”, en nu brak hij in 
snikken uit en jankte zo hard, dat de wachten 
voor zijn dikke deur het hoorden en zij elkaar 
betekenisvol aankeken.

wordt vervolgd
Peter Langendam
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Geregistreerd partnerschap en erfbelasting

De inschrijving van het partnerschap in het zogenaamde “Registro de Pare-

jas de Hecho” van Andalusië is van vitaal belang voor de erfbelasting die de 

langstlevende partner gaat betalen. De gevolgen om als een “buitenstaander” 

beschouwd te worden met betrekking tot de erfbelasting, zijn namelijk nefast. 

aktes of de inschrijving in Nederland (of in 
een ander land) als geregistreerde partners 
voldoet niet en geeft dus niet het recht op 
de voornoemde vrijstelling.  

Uit juridisch en fiscaal oogpunt betekent dit 
dan dat de langstlevende partner als een 
totaal vreemde behandeld wordt. Hij of zij 
heeft geen enkel recht op vrijstellingen of 
reducties. Maar wat nog erger is, er wordt 
een vermenigvuldigende coëfficiënt toege-
past waardoor de langstlevende het dubbe-
le aan erfbelasting moet betalen.  

Indien we uitgaan van een nalatenschap 
waarvan de waarde 1.000.000 euro is, zal 
de langstlevende echtgeno(o)t(e) dus € 0 
betalen, terwijl de langstlevende partner, 
wiens partnerschap niet ingeschreven staat, 
rond de € 562.318 zal moeten betalen. Een 
belangrijk verschil wat door de simpele in-
schrijving voorkomen kan worden! 
 
 

 Wilma van den Boogaard
Advocate bij het buffet Espejo Saavedra & 

Van den Boogaard Abogados.
Email: wilmavdboogaard@gmail.com

JURIDISCH

Wanneer het moment aanbreekt dat één van 
de partners komt te overlijden en de over-
blijvende partner erfgenaam is (bij testa-
ment of bij wet), is het van wezenlijk belang 
rekening te houden met de toepassing van 
de fiscale normen, in het geval het partner-
schap niet staat ingeschreven in het register 
van de desbetreffende autonome regio waar 
de partners wonen.  

Bij het overlijden van een echtgeno(o)t(e), 
dus in geval van een huwelijk, heeft de 
langstlevende recht op een vrijstelling van 
het betalen van erfbelasting mits de waar-
de van de nalatenschap niet de grens van 
1.000.000 euro overschrijdt. Tot één miljoen 
euro betaalt de langstlevende echtgeno(o)
t(e) dus geen cent aan erfbelasting. We heb-
ben het dan wel over residenten in de auto-
nome regio Andalusië.

Hebben wij te maken met partners die zich 
in het “Registro de Parejas de Hecho” in-
geschreven hebben, dan geniet de langst-
levende partner ook van deze vrijstelling. 
Hebben de partners hun partnerschap ech-
ter NIET ingeschreven, dan hebben ze ook 
GEEN recht op deze vrijstelling en zullen 
ze het volle pond moeten betalen, wat tot 
schrijnende situaties kan leiden. 

Deze inschrijving moet op correcte wijze, en 
in het register van Andalusië plaatsvinden. 
Het overleggen van Nederlandse notariële 



Toen we binnen werden uitgenodigd vielen 
we van de ene verbazing in de andere. Alles 
stond en hing vol met prachtige schilderijen, 
Paul blijkt een geweldige kunstschilder te 
zijn. Een groot deel van zijn collectie hangt op 
het ogenblik in hotel Kempinski in Estepona. 
Op de bank voor de houtkachel kwamen de 
verhalen los over emigratie en remigratie. Het 
gezin Arts-de Boer woonde al geruime tijd 
in Spanje toen zij toch in 2011 besloten een 
periode in Nederland door te brengen. Vorig 
jaar kwamen zij ook weer terug. Spanje bleek 
toch echt thuis te zijn. 

Het leek alsof we plotseling in een 
gecombineerde aflevering van “Ik vertrek” en 
“Het roer om” zaten. Het verhaal waar ik eigenlijk 
voor dacht te komen, iets over “bloemen en 
planten in Spanje” en de kennismaking voor 
een eventueel interview door Else, bleek meer 
dan interessant genoeg om het hele verhaal 
met u, onze lezers te delen. 

Om me alvast een beetje in te lezen kreeg ik 

van Marina haar eigen boek cadeau: “Kunt 
u mij de weg naar Eudaimonia vertellen?” 
De betekenis van het woord eudaimonia, 
oorspronkelijk bedacht door de filosoof 
Aristotles, noemt Marina in haar boek “Goede 
Geest”. Het bleek een heel fijn boek. Luchtig, 
grappig en met gevoel geschreven over van 
alles waar men als remigrant tegenaan loopt. 
Daarnaast ook mooie inzichtelijke gedachtes 
over de verschillen van het leven met een 
gezin in Spanje en Nederland in 49 columns 
uiteengezet. 

Het zijn persoonlijke verhalen over Marina’s 
eigen ontdekkingen in een voor haar vreemde 
omgeving en over de aanpassingen van 
de kinderen in een voor hen nieuw land. 
Persoonlijk, maar toch universeel en ik denk 
voor velen herkenbaar. Het is geschreven 
vanuit een goede geest.

Helaas is het door de huidige omstandigheden 
nu niet mogelijk een verder interview met Paul 
en Marina te houden maar het zal er zeker 

Terug naar de aarde. Het deed mij denken aan het spreekwoord: “Met je voeten in de 

klei” wat toevallig gelijk is aan het Spaanse spreekwoord: “Con los pies en la tierra”  

 

Altijd op zoek naar informatie over bloemen en planten las ik in de SUR IN ENGLISH 

een heel interessant  verhaal over een Nederlands echtpaar dat bezig was met 

het ontwikkelen van een voedselbos in Mijas. Daar wilde ik natuurlijk meer van 

weten. We waren van harte welkom (ik had Henny Fiedler meegevraagd want 

twee horen er altijd meer dan één) maar ook voor ons tweeën was de informatie 

overweldigend. Paul en Marina Arts - de  Boer lieten ons hun project zien met 

afvalwaterzuivering, eigen watervoorziening en bosaanplant voor voedselvoorziening.  

BACK TO ‘LA TIERRA’
MET PAUL EN MARINA

K e n n i s m a k i n g
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Clarice van Grieken – Torremolinos  
Henk Ernst Richmond – Benalmádena Costa
Anneke Richmond – Benalmádena Costa
Frans de Ruijter – Alhaurin el Grande
Carla de Ruijter – Meijwes – Alhaurin el Grande
Jannie Slinger – La Cala de Mijas
Rudi Fiedler – Mijas
Henny Fiedler – van Tilburg – Mijas 
Piet van Houwelingen – Benalmádena
Marina van Houwelingen – Benalmádena
Theo Hulkenberg – Torre del Mar
Kirsten Hulkenberg – Hielscher – Torre del Mar

 

NIEUWE LEDEN 
van februari tot en met maart

OVERLEDEN:

De NCCS geeft met leedwezen kennis van het 
overlijden van hun lid:

Jacques Istaz - Mijas
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Zowel bij aankoop als verkoop 
van uw huis of appartement

deskundig en vertrouwd
voor het gewenste resultaat

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

• SOS Service (wij begeleiden U bij dokter-, ziekenhuis- en politiebezoek)
• In en om uw woning (hotelservice, sleutelservice, woningonderhoud)
• Overige Service (administratie en verhuur)

Een naam die alles zegt!
Wij bieden acute hulp, maar ook hulp die minder acuut is

SOS At Your Service

T: +31 624701977 en/of  +34 693022386   
E: welcome@sosatyourservice.eu
W: www.sosatyourservice.eu
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van komen met mijn eigen verhaal over het 
voedselbos incluis.

Marina heeft toestemming gegeven een van 
haar columns uit haar boek hier te plaatsen. 
Veel plezier bij het lezen van “Het goede 
nieuws” waarin ze het moment beschrijft dat 
ze haar kinderen vertellen dat ze besloten 
hebben naar Nederland te verhuizen. 

Het boek “Kunt u mij de weg naar Eudaimonia 
vertellen?” is getekend rechtstreeks bij Marina 
te bestellen via info@backtolatierra.com Prijs 
€20 (incl verzendkosten)

Henk Flederus

Het grote nieuws
uit: Kunt u mij de weg naar Eudaimonia 
vertellen? door Marina de Boer

De kinderen schoven bij ons op 
de bank. Het was een gewichtig 
moment dat soort dingen voelen 
ze haarfijn aan. We hadden ze 
gevraagd er even bij te komen, we 
wilden ze iets vertellen. Het was 
Pasen 2011, ze waren 11 en 12. 

Mijn lief en ik hadden besloten, na intensief 
wikken en wegen, dat we na ruim 25 jaar 
zouden gaan remigreren naar Nederland. 
Spanje was ons thuisland geworden, 
we hadden er elkaar ontmoet, waren er 
getrouwd, hadden er samen ons bedrijf 
en ons leven opgebouwd, onze kinderen 
waren er geboren en we hadden er een 
heerlijk huis. De Middellandse Zee en het 
strand waren sinds ik mij kon herinneren 
een vast onderdeel van onze dagelijkse 
activiteiten en de bergketen van Mijas het 
vertrouwde, beschermende uitzicht. 

Het lag dan ook niet voor de hand om dat 
alles achter te laten, maar toch leek het om 
verschillende redenen voor ons een goed 
moment om de middelbare schoolperiode 
in Nederland door te brengen. In verband 
met de leeftijd van de kinderen hadden we 
beide een ‘nu of nooit’ gevoel. Nu was de 
aansluiting met school nog haalbaar, nu 
voelde het nog niet te laat om te wennen 
aan een volledig nieuw leven voor ons alle 
vier.

In mijn emotie omtrent deze beslissing 
speelde zeker mee dat ik ook 11 was toen 

ik in 1978, met mijn ouders en broertje van 
5, in de tegenovergestelde richting in de 
auto stapte. Een lange reis van 3 dagen 
op weg naar ons nieuwe leven in de zon. 
In mijn herinnering een grote, spannende 
stap waar ik alleen maar warme gevoelens 
bij heb, ondanks het feit dat ik de taal niet 
sprak en alles anders was. Sindsdien was 
afscheid nemen, voor een lange of kortere 
periode een onderdeel geworden van ons 
leven. Er bleef altijd, ergens, iemand achter. 

Toen ik daar zo zat, met vier vragende 
oogjes die ons aankeken, werd ik onzeker. 
Er overviel mij een gevoel van niet meer 
terug kunnen, van een leven voor en na 
dit moment.  Mijn lief keek mij aan, alsof 
hij even hetzelfde dacht. Ik zie het zo weer 
voor me.

‘Jongens, mama en ik hebben een 
belangrijke beslissing genomen, een leuke 
maar ook wel een grote.’

‘In de zomervakantie gaan we naar 
Nederland verhuizen. Mama heeft een 
heel fijn huis voor ons gevonden en een 
leuke school voor jullie. Het is een grote 
verandering maar ook heel spannend en 
avontuurlijk!’

Ze keken verschrikt. Eerst een soort 
verwarde glimlach en dan in shock: tranen. 

‘Nee mam, ik wil niet weg hier, niet weg van 
mijn vrienden en van school!’

We hadden natuurlijk gerekend op een 
heftige reactie, ik had immers al dagen 
buikpijn van de spanning, maar nu voelde 
ik ook een steek in mijn hart. Tranen in mijn 
ogen. 

We hadden het moment zorgvuldig 
uitgekozen in de paasvakantie, zodat we 
in alle rust onder elkaar, de gevoelens 
konden laten bezinken. Konden wennen 
aan het idee.

‘We gaan er rustig over praten jongens, 
het is logisch dat jullie ervan schrikken. 
Het is een grote stap maar papa en mama 
denken dat het uiteindelijk een heel goeie 
beslissing is. Het wordt ook spannend en 
leuk om allemaal nieuwe dingen te gaan 
doen, andere mensen te ontmoeten…’

Ik omhelsde ze en gaf ze een kus. ‘Het komt 
allemaal goed jongens. We zijn samen.’

De eerste verdrietige reactie ging over in 
boosheid. Dochterlief wilde er niet meer 
over praten en ging naar haar kamer. 
Zoonlief wilde ons niet teleurstellen en zei 
dat hij er best zin in had. Fietsen naar school 
enzo. Drop.

Ik weet nog dat ik naar de keuken liep 
voor een glas water en even bleef staan bij 
het raam. Dat ik met andere ogen naar de 
kleurrijke bougainvillea keek, het zonlicht 
werkte verblindend op de witte kiezels voor 
het huis. Ik kneep mijn ogen samen en rook 
de amandelbloesem en de rozemarijn in de 
patio. Kon ik dat maar in een doosje doen, 
samen met het heerlijke, vrije gevoel van 
mijn blote voeten op de terracotta tegels.

Toen wist ik het zeker, ik ga dit enorm 
missen.

Partir c’est mourir un peu.

K e n n i s m a k i n g
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U en de Wet in Spanje

Het Engelstalige ‘You and the Law 
in Spain’ van David Searl is al meer 
dan 35 jaar hét standaardwerk over 
de Spaanse wetten die voor buiten-
landers van belang zijn. 

Ook al meer dan 10 jaar wordt van deze 
bestseller een speciale Nederlandse uit-
gave gemaakt, toegespitst op de Neder-
landse en Belgische situatie. Deze uitgave 
wordt regelmatig vernieuwd en aange-
past.

Nederlandstalige ‘bijbel’ voor Spanje-
gangers
Deze editie, die volledig op de Neder-
landstalige markt gericht is, biedt een 
overzicht van de wetten en gebruiken 
in Spanje, samengevat in één boek. Het 
boek is vertaald, bewerkt en uitgegeven 
door Aart van Rijn,  die al ruim 20   jaar aan 
de Costa del Sol woont. 

Het boek heeft als subtitel: AANGENAAM 
EN PRAKTISCH OMGAAN MET WETTEN 
EN GEBRUIKEN N SPANJE

U en de Wet in Spanje besteedt veel aan-
dacht aan de specifieke verschillen tus-
sen het leven in Spanje en dat in de lan-
den van herkomst.

Twee doelgroepen
U en de Wet in Spanje is bedoeld voor 

die tienduizenden Nederlanders en Bel-
gen die in Spanje gaan wonen of er met 
grote regelmaat met vakantie gaan. Daar-
toe huren zij of misschien beschikken zij 
wel over een vakantiehuis dat ze ook nog 
eens met grote regelmaat verhuren.
Ze worden geconfronteerd met een 
rechtsstelsel dat hun vreemd is. Er wordt 
een taal gesproken die zij vaak maar zeer 
beperkt beheersen. Zij moeten ongebrui-
kelijke problemen zien op te lossen.

Om hun “verhuizing” zo soepel en gemak-
kelijk mogelijk te maken, moeten deze 
Spanjegangers een massa informatie ab-
sorberen. Dit boek wil het hun vergemak-
kelijken. Waar zaken in Spanje eenvoudig 
zijn, is onze uitleg ook eenvoudig.
Maar veel procedures zijn er ingewikkeld 
en dan proberen we in elk geval de weg 
in grote lijnen te wijzen.

De andere groep lezers, voor wie U en de 
Wet in Spanje bedoeld is, zijn de Neder-
landers en Belgen die hier al langere tijd 
verblijven en/of wonen en het boek als 
naslagwerk in de kast hebben staat of op 
hun computer.

Onderwerpen
Een greep uit de onderwerpen:
• verhuizen, meubilair invoeren
• koop en verkoop onroerend goed
• huur en verhuur onroerend goed
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• hypotheken en ver-
zekeringen
• autorijden in Spanje, 
auto invoeren
• zaak beginnen in 
Spanje, werknemers 
in dienst nemen
• geboorte, dood, hu-
welijk
• belasting op bezit & 
inkomen, residentie
• testament maken in 
Spanje / Nederland, 
België
• omgang met Spaan-
se autoriteiten, Vereni-
ging van Eigenaren , 
makelaars en advo-
caten..

Het eindigt met en-
kele noodzakelijke 
gezondheids(zorg)
adviezen van huis-
arts J..O.. Landman en  
een hoofdstuk over 
belangrijke erfrechtsi-
tuaties in Spanje door 
fiscaal specialist Mr 
J.A. Doorakkers.

Maar zoals de uitgever in zijn voorwoord 
zegt:
“Dit boek zal op heel veel vragen antwoord 
geven, maar nooit op alle. Daarvoor is het 
leven in Spanje gelukkig te verrassend, te 
sprankelend en te uitdagend. 
Het echte leven is niet in hoofdstukken en 
bladzijden te vangen. Het is even pittig als 
een schaal tapas bij een fonkelend glas 
wijn op het einde van een zon overgoten 
dag.”

Praktische info
U en de Wet in Spanje is bij bol.com te ver-
krijgen voor  €24,95
of in Spanje bij de uitgever: (www.iwet-es.nl) 
voor speciale ledenprijs: €20,00. De digitale 
versie kost €10.

Maya Hugenholtz

Nieuwe editie van klassieker

Een op de Nederlandstalige markt gericht overzicht 
van wetten en gebruiken in Spanje, samengevat in 
één boek. De lezer raakt vanzelf “thuis in Spanje”.
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De Coronacrash van 2020

Gebeurt dit echt? Of zit ik in een 
slechte film? Naast onrust en paniek 
over onze gezondheid en de om zich 
heen grijpende pandemie, zorgde 
de coronacrisis de afgelopen twee 
weken ook voor een heuse financië-
le aardbeving.

Menig belegger herinnert zich nog de ban-
kencrisis van 2009, het barsten van de dot.
com-bubble in 2000 en – zeker de al wat 
oudere beurswatchers – de beruchte beur-
scrash van 1987.
Maar hoe ingrijpend en pijnlijk deze gebeur-
tenissen ook waren, ze lijken nu al totaal te 
verbleken bij de schokgolven die de finan-
ciële markten nu doormaken. Plus, wat ons 
in de komende maanden en jaren nog aan 
economische gevolgen te wachten staat.
Zo heftig zelfs dat nu al vaststaat dat de co-
ronacrash van 2020 een prominente plek zal 
krijgen in onze financieel-economische ge-
schiedenisboekjes. En om daar waarschijnlijk 
ook niet meer uit te verdwijnen.
Simpelweg omdat het nauwelijks te bevat-
ten is hoe financiële markten en economie 
wereldwijd in een paar weken volledig op 
hun kop werden gezet. Daarvoor hoef je al-
leen maar onderstaande opsomming te be-
kijken van de gebeurtenissen 
in maart 2020.

1.  Coronacrash 
Nadat de uitbraak van 
COVID-19 aanvankelijk 
geen vat lijkt te hebben 
op de financiële markten 

slaat de paniek onder beleggers begin 
maart alsnog toe. Met een aantal dagen 
van dramatische koersdalingen op de 
internationale effectenbeurzen. In New 
York verliezen de S&P500 en andere in-
dices in twee weken tijd zo’n 30 procent 
of zelfs meer van hun waarde. In Europa 
is het niet anders en ook de AEX duikelt 
van een niveau van ruim boven 600 pun-
ten eind februari naar een dieptepunt 
van 404 (slot 18 maart).  

2.  Marketcaps verdampen  
Vrijwel geen enkel beursfonds weet te 
ontkomen aan de verkoopgolf en veel 
aandelen dalen in korte tijd met tiental-
len procenten in waarde. AEX-fondsen 
als ABN Amro, ING en Arcelor Mittal wor-
den hard geraakt en verliezen de helft 
van hun beurswaarde. Maar ook interna-
tionaal worden bij  beleggers populaire 
bedrijven als Tesla en Daimler in een 
paar weken de helft minder waard. 
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Kaspar Huijsman, directeur van BinckBank Spanje 

& Portugal, schrijft regelmatig artikelen over be-

leggen. Hij behandelt elke keer een ander thema. 

Heeft u naar aanleiding van deze artikelen nog 

vragen of u wilt zelf een onderwerp aandragen 

dan kunt u contact met hem opnemen via mail: 

kaspar.huijsman@binckspanje.com of telefonisch: 

+ 34  952 924 011

Een overzicht van enkele nu 
al historische weken
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3. .Beursicoon Shell gedumpt 
Meest opvallend op het Damrak is de 
enorme koersval van beursicoon Royal 
Dutch Shell, dat in roerige tijden vaak 
juist een reddingsboei voor beleggers 
is. Het al sinds de start van 2020 onder 
druk liggende fonds duikelt in enkele 
dagen naar een koers onder 11 euro. 
Liefst 55 procent lager dan bij de start 
van het jaar. Met ruim 150 miljard euro 
aan beurswaarde verdampt, is het 
fonds zelfs niet langer het grootste 
fonds op de Amsterdamse beurs en 
gepasseerd door Unilever. 

4.  Olieprijs naar dieptepunt  
Dat de koersen van Shell en andere 
oliefondsen zo hard daalden kwam niet 
alleen door de coronacrisis, maar ook 
door een plots oplaaiende olieruzie 
tussen Rusland en Saoedi-Arabië. Zo 
daalden de olieprijzen op 9 maart in 
een dag met liefst 30 procent. Waar 
begin januari nog bijna 70 dollar voor 
een vat Brent olie werd betaald, was 
dit afgelopen week nog slechts een 
schamele 25 dollar. 

5. Landen in lockdown  
De onzekerheid over de impact – en 
met name de duur daarvan – van het 
coronavirus werd vooral aangewakkerd 
door de verstrekkende maatregelen 
van een groeiend aantal landen. Na de-
len van China gingen ook Italië, Spanje 
en Frankrijk in een zogenoemde ‘lock-
down’, die de economie in die landen 
voor een groot deel stillegt. Maar ook in 
Nederland, Groot-Brittannië en de Ver-
enigde Staten wordt hard ingegrepen 
en valt het openbare leven stil. 

6.  Vliegverkeer en toerisme stopt 
Hoewel geen sector ontsnapt, is de 

luchtvaart- en toerismesector voor-
alsnog het hardst getroffen. Het 
wereldwijde toerisme ligt volledig stil 
en vliegtuigen staan massaal aan de 
grond. Vliegtuigbouwer Boeing verloor 
ruim 70 procent van haar beurswaarde 
en ook het zwaar getroffen Air France 
KLM halveerde in waarde. Evenals 
reisgiganten als TUI, die van de ene op 
de andere dag geen vakantiereis meer 
verkochten. 

7.  Recessie in aantocht  
Dit alles heeft uiteraard keiharde ge-
volgen voor de economie. Nog geen 
maand geleden meldde het Centraal 
Planbureau dat Nederland er goed 
voorstond. Met een werkloosheid die 
historisch laag was. Ook de eurozone 
en andere grote economieën leken 
op weg naar een nieuw jaar met groei. 
Maar dat beeld is in een paar weken 
totaal veranderd. Dat Nederland, Eu-
ropa en grote delen van de wereld dit 
jaar in een recessie belanden lijkt in-
middels onvermijdelijk.  Maar hoe diep 
de economie zal terugvallen en hoe 
lang dit gaat duren durft nog niemand 
te zeggen. 

8. Rente stuiterbal  
Want dat het financiële wereldbeeld 
in een klap veranderd is – en zeer 
onzeker is - bleek ook uit de enorme 
bewegingen op de internationale 
obligatie- en rentemarkten. Waar de 
Nederlandse 10 jaarsrente een paar 
weken geleden nog een dieptepunt 
van 70 basispunten negatief bereikte 
sprong deze in een paar dagen naar 0 
en zelfs iets daarboven. Ook in Duits-
land en de VS waren sprongen van 50 
basispunten en meer zichtbaar. Ook 
op de geldmarkt – hoewel nog steeds 

negatief - was voor het eerst in jaren 
een duidelijke rentesprong zichtbaar. 

9.  FED naar nul 
Die bewegingen werden ongetwijfeld 
ook beïnvloed door de rigoureuze 
wijze waarop de centrale banken 
ingrepen om de paniek op de markten 
te beteugelen. In een keer verlaagde 
de Federal Reserve op 4 maart de 
rente met 50 basispunten, maar nog 
opmerkelijker was dat het de onrust 
niet wegnam, maar eerder leek te ver-
groten. Met als gevolg dat nog geen 
week later de rente nogmaals 100 ba-
sispunten – naar nagenoeg nul - werd 
gebracht en een steunpakket van 700 
miljard euro werd aangekondigd. 

10. .Nieuwe bazooka ECB  
In Europa zijn de rentetarieven al 
tot nul of daaronder teruggebracht, 
dus werd ook uitgekeken of en hoe 
de Europese Centrale Bank (ECB) 
de eurolanden te hulp zou schieten. 
Rentetarieven wijzigden niet, maar de 
bazooka werd wel getrokken voor een 
nieuw opkoopprogramma van obliga-
ties en leningen van landen en bedrij-
ven. Eerst van 40 naar 120 miljard euro, 
maar toen dat niet genoeg bleek werd 
dit een paar dagen later al opgehoogd 
naar liefst 750 miljard euro. 

11. Crisispakket economie 
Ook de overheden van de zwaar 
getroffen landen grijpen naar de 
portemonnee om hun economie te 
stutten en getroffen bedrijven te hulp 
te schieten. Minister Hoekstra (Finan-
ciën) liet doorschemeren 90 miljard 
euro te kunnen vrijmaken en kondigde 
binnen enkele dagen al voor 20 miljard 
euro aan steunmaatregelen aan voor 

bedrijven, werknemers en zzp-ers om 
hen te compenseren voor omzet- en 
inkomensverlies.

Er is al zo veel gebeurd en toch staan we 
nog maar aan het begin. Krijgen we het 
virus klein? Hoe hard wordt de klap voor 
de wereldeconomie en wanneer gaan de 
markten herstellen? Vooralsnog kan nie-
mand hier een zinnig woord over zeggen 
en kijkend naar de prijzen van goud en de 
dollar bieden zelfs traditionele veilige ha-
vens op dit moment nauwelijks houvast 
voor beleggers.
Uiteraard blijven we bij BinckBank de ont-
wikkelingen op de voet volgen en probe-
ren we u ondanks deze vreemde tijden on-
belemmerd te laten handelen op de beurs. 

U kunt ons altijd bereiken op het beken-
de nummer + 34 952 924 011. Ons kantoor 
is voor bezoek gesloten maar wij werken 
dubbel zo hard door om al onze klanten te 
ondersteunen. 

Kaspar Huijsman
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Prachtig, wat een mooie frisse wit-
te bloemen met een paar kleine gele 
meeldraadjes; overal zag ik groepjes 
van deze narcissen. Ze behoren tot de 
familie van de ‘Amaryllidaceae’ en zijn 
bollen die in het voorjaar uitlopen, hier 

in het zuiden al in januari en noordelijker 
in februari en maart. Ze groeien op open 
terrein vaak langs akkers en weilanden. 
Een stenige goed vochtdoorlatende 
grond is bij uitstek de plaats waar u ze 
kunt vinden. Nadat ik me er wat meer in 
verdiepte, werd duidelijk dat het geen 
bijzondere ontdekking was. Al in de 16de 
eeuw hadden Engelsen en Nederlanders 
de wilde narcissen vanuit het gebied 
rond de Middellandse Zee meegenomen 
om in eigen land verder mee te kweken. 
Nederland en Engeland zijn dan ook nog 
steeds de twee wereldleiders op het ge-
bied van de narcissenteelt. De Narcissus 
Papyraceus behoort tot de groep Tazetta 
narcissen die we vooral in Spanje en Por-
tugal in de kustgebieden kunnen vinden. 
Deze niet goed winterharde narcis is be-
kend onder de Engelse naam Paper Whi-
te.

Al in 1561 werden deze narcissen naar 
Nederland gebracht om verder mee te 
kweken, echter de winterhardheid bleef 
een probleem. Vandaar dat de Paper 
White narcis tegenwoordig bij uitstek 
een geschikte narcis is voor in een pot. 
De frisse witte bloemen kunnen in de 
donkere winterdagen rond kerst uw ka-
mer opfleuren. Daarbij komt nog dat 
de bloem de kamer vult met een zware 
beetje bedwelmende geur. Toen ik op 9 
januari deze foto´s maakte, kon ik in de 
frisse voorjaarslucht geen specifieke 
geur ruiken. De bollen zijn in tuincentra 
en via kwekers op internet te koop en 
geadviseerd wordt ze in een diepe pot te 
zetten om later omvallen te voorkomen. 
Bij een kamertemperatuur van 21 graden 
bloeien ze na ongeveer 6 weken zodat 
u redelijk kunt plannen wanneer u ze 
met kerst in bloei wilt hebben. Gaat het 

b l o e m e n  &  p l a n t e n  i n  s p a n j e

Deze keer geen plant uit een tuin of park maar een bloem uit Andalusië, gewoon 

langs de weg tijdens een wandeling in de buurt van Alora. Eerst dacht ik 

nog: ik zie het niet goed, maar 

iemand had PlantSnap op de mobiele 

telefoon en het was heel duidelijk een 

narcis. Ik bleef nog wat achterdochtig 

omdat ik al vaker bloemen gevonden 

had waarvan uiteindelijk later bleek dat 

ze door mensen waren weggegooid of 

buiten de tuinmuren waren gepoot en 

daardoor waren verwilderd. Maar nee, dit 

zijn echte narcissen en ze komen niet van 

de Keukenhof in Lisse. Ze zijn hier aan de 

Middellandse Zee inheems en dan met 

name in Spanje, Portugal, Zuid Frankrijk 

en Marokko.
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te snel, dan in een wat koelere ruimte 
plaatsen. In het Arabisch betekent het 
woord narcis: dienaar, misschien wel 
passend vanwege de iets gebogen 
houding van de bloem. In de westerse 
cultuur is de bloem het symbool van 
blinde liefde voor de eigen persoon, 
gebaseerd op de Griekse mythe van 
de jonge Narcissus die verliefd werd 
op zijn eigen spiegelbeeld, vervolgens 
wegkwijnde en veranderde in een 
bloem.

Henk Flederus

We bespraken in deel I de elemen-
taire kerndeeltjes van het atoom 
(protonen en neutronen) en de rond 
de kern van het atoom vliegende 
elektronen. Elektronen zijn negatief 
geladen, protonen hebben een ge-
lijke maar tegengestelde, positieve 
lading en een neutron heeft geen 
lading. In de kern zijn de neutronen 
nodig, zonder het neutron zouden 
de protonen elkaar dusdanig afsto-
ten dat de kern uiteen zou vallen

De nucleonen van de kern, dat zijn de neu-
tronen en de protonen, worden bijeenge-
houden door een geheimzinnige bindings-
kracht die vrijkomt in de vorm van energie 
als de kern uiteen valt. En er is nog iets bij-
zonders aan de hand. Per atoom (dus vanaf 
waterstof, helium, lithium, beryllium, borium, 
koolstof, stikstof, zuurstof, fluor enz.) wegen 
de individuele kerndeeltjes verschillend. 
Het proton is het zwaarst in waterstof en het 
lichtst in het volgende atoom, het helium. 
Daarna worden de protonen en de neutro-
nen weer langzaam zwaarder in de oplopen-
de kernen van de volgende atomen in het 
periodiek systeem. 

Daarom is de kernfusie van waterstof naar 
helium zo energierijk: De kernmassa per nu-
cleon wordt veel lager en door het verdwij-
nen van massa krijgen we veel energie, want 
E = mc², de beroemde formule van Einstein 
uit de speciale relativiteitstheorie. E in joules, 
de massa m in kg en de lichtsnelheid c in 
meters per seconde. Die lichtsnelheid is bij-

NATUURKUNDIGE BESCHOUWINGEN OVER ALLEDAAGSE DINGEN

Over de noodzaak van KERN-
ENERGIE - deel II

zonder groot, bijna 300.000.000 m/s en die 
moet dan ook nog in het kwadraat. Dat levert 
een getal op van bijna een 1 met 17 nullen. 
Een nauwelijks te bevatten getal, 100.000 
biljard, 100.000 maal een miljoen maal een 
miljoen.150 biljard is het aantal korrels in een 
emmer met schelpenzand, het aantal ster-
ren in het Melkwegstelsel of het aantal ster-
renstelsels zoals de Melkweg in het univer-
sum. Het duizelt een mens wel eens.

Splitsen we een plutoniumkern naar bijv. 
twee ijzerkernen, dan worden de nucleonen 
in de kern lichter en is de energie die vrijkomt 
enorm. Bij fusie is het zg “massa-decifiet” 
groter en dus de ontstane energie nog veel 
groter. Hierover vertel ik meer in een volgen-
de DHV bij de artikelen over de zwaarte-
kracht en de relativiteitstheorie van Einstein.

De meeste kernen van de elementen zijn 
stabiel. Zware atoomkernen hebben soms 
de mogelijkheid zich te kunnen splitsen, 
bijvoorbeeld bij een isotoop van uranium. 
²³⁸₉₄U (de kern bestaat uit 238 kerndeeltjes, 
de neutronen en protonen, met 94 protonen 

Uranium
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Overlijden van Alvaro de Luna

en het atoom heeft 94 elektronen om de 
kern cirkelen) ²³⁸₉₄U is de belangrijkste (sta-
biele) isotoop van Uranium. De belangrijkste 
isotoop voor kernsplitsing is uranium 235; 

²³⁵₉₄U (is een heel klein beetje radioactief 
en verandert op den duur in een ander ele-
ment door uitzending van een ά-deeltje). 
²³⁵₉₄U heeft zo’n eenvoudig te splijten kern. 
Het Uranium 235 komt veel minder voor 
(0,7% van al het uranium) en de halfwaar-
detijd is 700.000.000 jaar. Het is een bijzon-
dere gewaarwording een stuk uranium vast 
te houden; het is bijna twee maal zwaarder 
dan lood. En het relativistische (= met bijna 
de lichtsnelheid bewegen) α-ά deeltje dringt 
niet ver door in de huid, het is al genoeg om 
een rubberhandschoen te dragen. Een ra-
dioactieve kern stoot deeltjes uit met enorm 
veel energie. Dat is de radioactieve straling, 
in de vorm van gammastraling, (= EM, elek-
tromagnetische straling), bètastralen (is een 
elektron met zeer hoge snelheid, tegen de 
lichtsnelheid aan en alfastraling (α ά-straling), 
dat is een deeltje met twee protonen en 
twee neutronen, zoals de kern van een he-
lium atoom.

Uranium is veelvuldig voorhanden op aarde. 
Het element heeft een chemische affiniteit 
met silicium/ siliciumdioxide (= zand) en 
komt daarom veel voor in de aardkorst. Een 
kilogram kost ongeveer $ 30,00. 

Komt er nu een langzaam neutron door de 
kern, dan denkt het ²³⁵U: Hé? Even tellen, 
hoeveel nucleonen (=kerndeeltjes) heb ik? 
236? Dat kan niet, ik moet 235 nucleonen 
hebben. Na nog een keer tellen concludeert 
de kern dat hij niet bestaat en niet kan be-
staan. De kern valt uiteen naar twee lichtere 
kernen en er komen meerdere, wat langza-
me neutronen vrij. Plus de energie van het 
verschil van de bindingskrachten van de 
235 kern minus de bindingskrachten van de 

overgebleven kernen. Plus veel massaverlies van 
de nucleonen die bij kleinere kernen lichter zijn. 
En massa wordt omgezet in energie via de be-
roemde formule E = mc². 

Bij de splitsing van een kern komt dus heel veel 
energie vrij. Bij de bom op Hiroshima was de ket-
tingreactie direct. Er verdween van die vele kilo’s 
uranium 235, slechts 600 mg massa, die werd 
omgezet in energie: Een hele stad werd wegge-
vaagd! 

Als we het uranium verrijken tot ongeveer 3-8 % 
dan kunnen we het verrijkte uranium gebruiken 
in een kerncentrale. Met dat verrijkte uranium is 
het mogelijk een kettingreactie te onderhouden. 
Men moet de snelheid van rondvliegende neu-
tronen afremmen (in een zg moderator) en dan 
gebeurt het volgende. Het langzame neutron 
vliegt door een uranium 235 kern en die splitst en 
vormt opnieuw neutronen, die vertraagt opnieuw 
meerdere kernen zullen splitsen, enz. Door deze 
kettingreactiesplitsing gecontroleerd te laten ver-
lopen, kunnen we precies bepalen hoeveel ener-
gie we willen opwekken. We maken uiteindelijk 
stoom om via generatoren de warmte-energie 
om te zetten in elektriciteit. Uit 1 kg gewoon ura-
nium halen we een hoeveelheid warmte gelijk 
aan de verbranding van 2,2 miljoen liter benzine. 
Het is de goedkoopste manier om elektriciteit op 
te wekken. Het is eigenlijk een hele grote, com-

plexe fluitketel. Einstein zei ervan: “It’s a hell 
of a way to boil water!” Maar de energie is 
de meest goedkope, En de veiligste. En de 
schoonste?

Wat doen we met het afval? We zullen zien. 
Maar allereerst: Wat komt er uit een kern-
centrale? 

Fijnstof? NEE. CO₂? NEE. H₂O? NEE. Stik-
stofoxides of Ammoniak? (Stikstofproble-
matiek)? NEE. Zwaveloxides die met water 
zure regen geven? NEE. Giftig slak (met di-
oxine vervuilt residu)? NEE. Wel een beetje 
lang-stralend afval en verder NIETS. 

Het afval is uiterst weinig, goed te detecte-
ren en goed te (be)handelen. Als een gezin 
alle energie uit kernenergie zou gebruiken 
levert dat een speldenknop aan afval op per 
jaar! Het afval is goed op te bergen. 

Maar we zijn nooit tevreden, en dat is maar 
goed ook. Anders reden we nog allemaal in 
een T Ford of een Trabant. 

Dus om aan alle problematiek (1. proliferatie, 

= de mogelijkheid om kernwapens te ma-
ken, en 2. lang stralend afval) een einde te 
maken wordt er een nieuwe generatie van 
kerncentrales ontwikkeld: De vijfde genera-
tie kerncentrales: De thoriumreactor.

De eerste generatie kernreactoren was de 
experimentele reactor zoals die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd gebouwd op 
een squash veld van het sportgebouw van 
de universiteit van Chicago. Het was een 
simpele reactor die de snelle neutronen af-
remde met grafietblokken. Nadat de reactor 
kritisch werd gemaakt in een december-
nacht ontstond de eerste door de mens tot 
stand gebrachte gecontroleerde kettingre-
actie, die de natuurkundige Enrico Fermi 
beëindigde door een fles paraffine over het 
verrijkte uranium te gieten. 

De energie die de kettingreactie opwekte 
was te weinig om een gloeilamp van de la-
ten branden, maar daar ging het niet om. Het 
doel van de reactor met de naam Pile-1 was 
een gecontroleerde en beheerste kettingre-
actie aan te tonen. Er was haast geboden, 
men wilde een atoombom bouwen voordat 
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HUISARTSEN
Torremolinos, Frank Buster tel: 952380279 
spoed tel: 608658338
Torremolinos, J.O. Landman tel: 952477310 
spoed tel: 606939812 
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 Ganzalez 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, OOGARTS
Marbella, Wim de Bruyn tel: 619992369
Torremolinos, Jorge E. Alcalá Hermández tel: 952383407

AUDICIEN/OORKLINIEK
Arend Eikelboom komt thuis. T 634 825 255

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

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

FINANCIEEL
BINCK BANK, 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
Quirien Schreurs, tel. 654 963 106. 
Maryna Khorolska, tel. 657198928, +31617664825
Gerlinda Smit, Málaga, email: gerlinda.smit@live.nl

NEDERLANDSE TROMBOSEDIENST
Torremolinos, tel: 952389941

ANWB
Barcelona, Alarmcentrale, tel: 934781888

DIENSTENCENTRUM NCCS
Fuengirola, tel: 952473545

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.
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de vijand er een kon construeren. Men was 
bang dat de Duitsers dat zouden doen. 

Er zijn daarna nog vele kernreactoren ge-
bouwd, tot en met de vierde generatie aan 
toe. Deze reactoren zijn inherent veilig, dat 
wil zeggen dat er geen “Melt Down” meer 
mogelijk is. Bij een falend koelmechanisme 
van de kern kan de temperatuur dusdanig 
oplopen, dat water spontaan wordt opge-
splitst in waterstof en zuurstof, Dit gebeur-
de in 1979 in de reactor van Three Miles Is-
land bij Harrisburg, USA. Men sprak van een 
ramp, maar het was gewoon een bedrijfson-
geluk. Er was verder niets gebeurd. 

Door hoge temperaturen krijg je thermoly-
se van het koelwater, dat is het gedeeltelijk 
splitsen in waterstof en zuurstof. Waterstof-
gas en zuurstofgas vormen samen weer 
“knalgas”, het woord zegt het al. Dat kan ont-
ploffen en dat gebeurde niet in Amerika. 

Dat gebeurde wel in een van de vier centra-
les van Chernobyl. Die zeer onveilige centra-
les dienden voor de productie van plutoni-
um dat de Russen nodig hadden voor hun 
kernwapens, en dus niet voor de productie 
van elektriciteit. Het gas in de kern ontplof-
te, de temperatuur liep nu verder op tot vele 
duizenden graden en een melt down van de 
kern was een feit. Het gesmolten beton in de 
kelders vormden stalactieten en het is een 
wonderlijk gezicht wat grote hitte met mate-
riaal kan doen. 

Bij de centrale van Fukushima was de con-
structiefout dat het radioactieve afval in het 
koelsysteem van de centrale werd bewaard. 
De kern was wel beschermd, maar het afval 
niet. Als je zo’n centrale dan ook nog aan de 
kust bouwt, waar er een tsunami langs kan 
komen, dan vraag je eigenlijk om proble-

men. De generatoren voor de extra koeling 
van het afval stopten met werken toen de 
kelder onderliep. Overigens is er daar in 2011 
door de meltdown wel één dodelijk stra-
lingsslachtoffer gevallen, en door de tsuna-
mi zijn meer dan 19.000 mensen gedood. 
Laten we de “rampen” wel in hun verhoudin-
gen zien, nietwaar?. 

De vierde generatie centrales kunnen geen 
meltdown meer krijgen. En zijn dus een ze-
gen voor de mensheid. Wist u dat Frankrijk 
met al haar kerncentrales (ze bouwen er 
momenteel nog 7 bij) de Parijse klimaat-
doelstellingen fluitend haalt? Dank zij haar 
58 bestaande kerncentrales. Maar de grote 
belofte is de thoriumcentrale.

En daarover meer de volgende keer. 
  
Wordt vervolgd

Peter Langendam

Uiteindelijke situatie in het reactorvat
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