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T eU vUoRo r z i t t e r

En toen was er BNT162b2
(Pfizer) ....

Evenementen

egon ik het vorige voorwoord nog met de vraag of dit weer een verloren jaar zou
worden, nu – twee maanden later – is er toch ineens licht aan het eind van de
tunnel. Bijna iedereen die ik binnen de NCCS ken heeft al één of twee vaccinaties
gekregen en daarbij hoor ik alleen de naam Pfizer. BNT162b2 (de officiële naam van het
vaccin) heeft een geschatte beschermingsfactor van 95%, de hoogste van alle vaccins
die momenteel worden toegepast. Nu ben ik geen epidemioloog maar het geeft mij
voldoende vertrouwen dat we binnenkort weer veel meer kunnen doen. Natuurlijk, het
blijft uitkijken en voorzichtig zijn, maar toch ....

B

KOFFIE

Normaal gesproken is voor de club de winter het “hoogseizoen” omdat er dan heel veel
overwinteraars die ook lid zijn naar de Costa
komen en doen we het in de zomer wat rustiger aan. Maar omdat we vanwege Corona in de
wintermaanden sterk beperkt waren in wat we
konden organiseren gaan we wat extra evenementen organiseren in de zomermaanden. We
houden u hiervan op de hoogte via onze veertiendaagse nieuwsbrief.

• Iedere dinsdagochtend vanaf 11.00 uur
wordt bij Restaurant NU FLUID, onder auspiciën van de Nederlandse Club Costa del
Sol, een koffieochtend gehouden. Hier ontmoeten wij elkaar, onder het genot van een
kopje koffie of iets anders. Het adres is Carr.
de Cádiz in Elviria, Marbella. Het restaurant
ligt op ongeveer 5 km van stad Marbella
richting Málaga. Na de koffieochtend bestaat de gelegenheid om gezamenlijk ergens te gaan lunchen. Voor de komende
periode is onze gastvrouw weer terug: Daniëlla van Malderen,
MOMENTEEL GEEN KOFFIEOCHTEND
Tel. 671 977 298

Toch denk ik dat het deze zomer nog relatief
rustig zal zijn. Voor ons als bewoners aan de
ene kant wel prettig: niet al te druk op de wegen, eenvoudiger om een parkeerplaatsje te
vinden en meer ruimte in de restaurants. De
keerzijde is natuurlijk dat chiringuito’s, restaurants en winkeltjes gedurende de zomer wel
voldoende moeten verdienen om te overleven
en beschikbaar te zijn voor ons gedurende de
winter.  En het kan ook zo maar zijn dat de toeristen die wel durven te komen niet de toeristen zijn waar wij op zitten te wachten ...
We zullen het spoedig weten. Op het moment
dat dit wordt gepubliceerd staat de zomer echt
voor de deur en gaan de grenzen langzamerhand weer open. En voor alle leden die hier
4

EVENEMENTEN

blijven of hier naar toe komen gaan we nog wat
leuke dingen organiseren. Let op de nieuwsbrief ....
En intussen: blijf gezond!!
Wilmar Bliek, voorzitter

• In Fuengirola kunt u iedere donderdag terecht bij The Family Bar vanaf 11.00 uur in de
haven van Fuengirola. Gastvrouw is al vele
jaren lang Martha van Straalen. Tel: 952 465
347. Na 27 jaar hebben we helaas afscheid
moeten nemen van Het Trefpunt

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

• Algarrobo Costa (Torre del Mar). Iedere
eerste woensdagochtend van de maand
vanaf 11.00 uur 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 Torremolinos, op het parkeerterrein vlak voor
la Roca. Informatie bij Marianne Groeneveld - Veringa, grokogroko@hotmail.com,
tel. +31 6 3443 2586 en Kittie van Leusden
0031641467586

NCCS

KOFFIE-OCHTENDEN

NIEUWE LEDEN

april/mei

Fred van der Veer - Marbella
Marc de By - Marbella
Caroline de By – Marbella

Patrick Brand - Calahonda
Marius van der Vleuten – Arroyo de la Miel
Leo van der Lee - Marbella

Overleden:

Willem Zwikker, Nijmegen
Peter van Zijll de Jong - Costa Blanca
WWW.NCCS.ES
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C U LT U U R

KUNST- EN CULTUURWANDELING

een klein park centraal gelegen aan de
zeezijde van de doorgaande weg N-340.
Aangezien er zo vlakbij het centrum weinig
vrije parkeerplekken zijn kunt u het beste
parkeren in de parkeergarage die naast
het park ligt: ´Parking Indigo Avda del Mar´,
Calle Carlos Mackintosh (Let op: niet te
verwarren met de Parking Indigo Norte, die
iets westelijker ligt).

MARBELLA
Deze keer richten wij
onze culturele interesse
op Marbella, een van de
vele populaire bestemmingen aan de Costa del
Sol. We maken een wandeling langs een aantal
interessante plekken en
proberen zo wat nader
kennis te maken met
een klein stukje Marbella. Met wat informatie
over bijzonderheden en
een plattegrond gaan
we nieuwsgierig op zoek
naar kunst en cultuur.

Door het grootschalige toerisme en het
mondaine imago lijkt zo´n plaats – zoals veel
badplaatsen – al gauw wat karakterloos.
Maar Marbella heeft welzeker karakter en
eveneens een bewogen verleden. Het is
goed te weten dat het niet altijd pracht en
praal is geweest.
Het gebied is al sinds mensenheugenis
bewoond. De Romeinen noemden de
streek Salduba. De naam Marbella is
afkomstig uit de Moorse tijd (in het arabisch
´Marbil-la´ = vrij vertaald: veel water en
6

Torre Vigía El Cantal - La Cala del Moral

bergen). Het was redelijk welvarend
tijdens de heerschappij van de Moren
en later de Koning van Castilië. Door de
industrialisatie van vooral Málaga kwam
de traditionele landbouw in de regio
in gevaar. Het verval zette in en ook
de Spaanse Burgeroorlog deed geen
goed. Na de 2e Wereldoorlog was het
een arme plaats met slechts enkele
duizenden inwoners.
In 1946 kocht Ricardo Soriano y Scholtz
von Hermensdorff, een aristocraat uit

Salamanca en Markies van Ivanrey, een
finca tussen Marbella en San Pedro, waar hij
een toeristisch complex stichtte. Zijn neef
Alfonso von Hohenlohe (volledige naam:
Prins Alfonso Maximiliano Victorio Eugenio
Alejandro María Pablo de la Santísima
Trinidad y Todos los Santos zu HohenloheLangenburg (dat u het maar
weet!) kocht enige jaren later
een andere finca en begon
het fameuze Marbella Club
Hotel. Enfin, het toerisme in
Marbella nam gestaag toe. Er
werden grote strandhuizen,
clubs en hotels gebouwd
en Marbella werd een
populaire plek voor rijke
mensen en bekende sterren.
Momenteel telt Marbella
bijna 150.000 inwoners.

Aangekomen bij het park lopen we eerst
naar de oostelijke hoek en steken dan de
N-340 over om schuin aan de overkant
´La Bella del Mar´ te bekijken, een bronzen
sculptuur van een vrouw op een nogal
mager paard, als eerbetoon – zo zegt
het bord - aan al diegenen die met hun
inspanningen van Marbella de parel van de
Middellandse Zee hebben gemaakt. Achter
dit beeld kunt u zo de Casco Antiguo (oude
stad) van Marbella inlopen, maar daarover
een andere keer meer. Nu gaan wij terug
naar het Parque de la Alameda.
Het Parque de la Alameda is een kleine
groene oase in het centrum van Marbella
waarover al in de 18de eeuw geschreven

Onze wandeling begint
bij Parque de la Alameda,
WWW.NCCS.ES
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C U LT U U R
werd. Veel subtropisch groen, enkele
eeuwenoude bomen, mooie fonteinen (de
oostelijke fontein is van 1762) en een hele
serie decoratieve betegelde banken die elk
een andere stad, stadsdeel of bouwwerk
vertegenwoordigen. Okergeel met grijs
marmer betegelde laantjes scheppen een
authentieke Andalusische sfeer en wie goed
rondkijkt, vindt enigszins verscholen in het
groen een bronzen sculptuur van een meisje
op een schommel (La Niña del Columpio).
In het midden van het park richten wij ons naar
de zee en lopen zo het grote, eveneens met
marmer betegelde, plein ´Avenida del Mar´
op. Dit plein ontleent zijn bekendheid vooral
aan maar liefst tien levensgrote beelden van
de wereldberoemde Spaanse kunstenaar
Salvador Dalí (1904-1989), vooral bekend
van zijn surrealistische werken en van zijn
extravagante (geldverslindende) levensstijl.
Een feestje, want er zijn niet veel plekken
op de wereld waar je zoveel grote werken
van Dalí bij elkaar (gratis) kunt aanschouwen.
Dalí hield van luxe en extravagantie en dat
verklaart meteen zijn band met Marbella. Ik
ga de beelden niet beschrijven, u moet ze
zelf maar komen bekijken, maar kan u wel
verzekeren dat het méér dat de moeite waard
is.
We lopen verder richting de zee en gaan
rechtsaf de boulevard op. We passeren al vrij
snel de Puerto Deportivo (jachthaven) van
Marbella. Aan de rechterkant ziet u de oude
Faro (vuurtoren) uit 1864 van 29 meter hoog.
Het lichtsignaal knippert elke 14,5 seconden
tweemaal en het maximale zichtbereik is 22
zeemijl (41 km).
Ongeveer 150 meter voorbij de vuurtoren
bevindt zich rechts een vestiging van het

8

WA N D E L I N G
Oficina de Turismo, mocht u nog
wat informatie over Marbella willen
hebben.
Interessant is het kunstwerk voor de
ingang van dit toeristenbureau. Een
waterskiënde vrouw in brons die in
de richting van de zee skiet (maar
er nu wel nooit meer zal komen).
Deze ´Venus de Marbella´ of ´Fuente
de Venus´ was In de jaren ´70 en
´80 een belangrijk beeldmerk van
Marbella. Destijds stond ze op een
andere locatie in een groot bassin
dat spectaculair half in de zee stak.
Door pompen werd een enorme
hoeveelheid zeewater rondgepompt
zodat het leek alsof ze werkelijk
waterskiede en een bocht maakte. ´s
Avonds was er ook nog onderwater
verlichting.
Jammer
dat
dát
verdwenen is, maar er zijn stemmen
in de gemeente die de oude status
van het beeld willen herstellen.
Aan
de
achterkant
van
toeristenbureau ligt het stadspark
uit de jaren ´50 ´Parque de la
Constitución´ (ooit de tuin van een
privé residentie). Het park heeft
een groot amfitheater/auditorium
(mooi voorbeeld van traditionele
Andalusische
architectuur)
voor
openlucht concerten en een kleine
sterrenwacht. Het is heerlijk om even
door de schaduwrijke lanen te lopen.
Terug naar de Paseo Marítimo
vervolgen wij onze weg ruim een
kilometer in westelijke richting. We
passeren het winkelcentrum Plaza
del Mar met veel winkels, restaurants,
bioscopen en een enorme glazen
dakkoepel. Even binnenkijken dus.
WWW.NCCS.ES
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De strandboulevard wordt steeds mooier
en ook landelijker. Het plaveisel maakt
plaats voor een andere harde ondergrond
die veel weg heeft van een aangestampte
zandweg. Grote landhuizen en villa´s
met lange tuinmuren (van misschien wel
beroemde sterren) bepalen nu het beeld
aan de rechterkant. Na een hele lange
tuinmuur (rechts) van grijs/grijsbruine
flagstones gaan we rechtsaf en volgen
na 50 meter de weg aan de rechterkant
van het middenplantsoen. Aan het einde
komen we weer op de doorgaande weg
N-340 en gaan dan rechts af.
Precies op deze hoek staat het in Arabische
bouwstijl opgetrokken gebouw van de
voormalige Banco Árabe Español. Een
interessant gebouw maar het ziet er nu
nogal verlaten uit.
We vervolgen onze wandeling op deze
zogeheten ´Golden Mile´ terug richting
Marbella centrum. De Golden Mile strekt
zich over ongeveer 2 km uit van Puerto
Banús in het westen tot de rand van het
centrum van Marbella in het oosten. Je
vindt hier vooral luxe: de beste hotels van
Marbella, het duurste vastgoed, tropische
tuinen, exclusieve restaurants en winkels.
Het moet gezegd worden dat de Golden
Mile er momenteel iets minder ´Golden´
uitziet dan enkele jaren geleden. Mogelijk
heeft de coronacrisis ook hier voor wat
´relatieve´ armoede gezorgd. Niettemin
is het een genoegen om langs de mooie
winkels en hotels te wandelen en even
naar binnen te kijken om ook wat van deze
mondaine cultuur op te snuiven.

WA N D E L I N G
vestiging van het warenhuis El Corte Inglés
(met supermarkt en veel delicatessen)
gespecialiseerd in luxueuze decoratieve
huisinrichting en meubels. U vindt er
stijlvolle en aparte producten afgestemd
op de locale ´upperclass´. Binnen lijkt het –
door de glazen dakconstructie – alsof u in
Koninklijke serres loopt. Erg mooi en leuk
om even rond te kijken.
De met koper beklede toren op de Plaza
Monseñor Rodrigo Bocanegra is bekend
onder de bijnaam El Pirulí (de lolly). Dit
eclectische design van twee locale
architecten is sinds begin jaren ´90 een
iconisch monument voor Marbella en
markeert het oostelijke einde van de Golden
Mile. Links van de toren – aan de overkant
van de weg – staat een beeld van Don Jaime
de Mora y Aragón: filmacteur, societyfiguur,
playboy en broer van koningin Fabiola van
België.
Rest ons de terugtocht (gewoon dezelfde
weg N-340 blijven volgen in oostelijke
richting) naar Parque de la Alameda, het
beginpunt van deze wandeling. De hele
wandeling is ongeveer 5,5 km lang. Maak er
een leuk dagje Marbella van en geniet van
al dat moois!
Er is veel meer in Marbella, meer cultuur,
meer kunst, zelfs meer Dalí, maar daarover
een andere keer meer. Veel plezier met
deze kunst- en cultuurwandeling.
Paul Veldhuizen

We naderen een groot ovaal plein met een
koperkleurige conische toren. Net vóór
het plein links bevindt zich een bijzondere
10
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Stralend in de zon

N

a het koude voorjaar in Nederland snakken we allemaal naar de
zon en wat mij betreft ook naar de Spaanse zon. Iedereen weet dat
we voorzichtig moeten zijn om ons aan de zon bloot te stellen en
dat tegenwoordig “smeren” een heilig moeten is. Bescherming is belangrijk
om huidkanker te voorkomen maar daarnaast voorkomt het vroegtijdige
veroudering, rimpels, ouderdomsvlekken en sproeten. Het zonlicht dat onze
aarde bereikt bestaat voor ongeveer 95% procent uit UVA-straling. Je verbrandt
er niet door, maar het dringt wel diep door in je huid, waar het schade aanricht
aan je DNA. UVA-straling zorgt er ook voor dat je huid veroudert. UVB-straling
is de variant die ervoor zorgt dat je huid verbrandt als je je niet goed beschermt
tegen de zon. Het zorgt ook voor de aanmaak van vitamine D. Deze vitamine
zorgt samen met calcium voor sterke botten en bovendien versterkt het ons
immuunsysteem.
Het smeren met zonnebrandcrèmes e.d. heeft
echter ook wat nadelen. Het is allereerst belangrijk de eerste 10 minuten niet te smeren
omdat de huid dan de kans krijgt om vitamine
D aan te maken. Daarna is het verstandig uit de
zon te gaan of de huid met zonnebrandcrème
e.d. te beschermen. De meeste zonnebrandcrèmes beschermen echter niet tegen UVA
stralen, maar enkel tegen UVB. Zodoende krijg
je een soort schijnzekerheid, want ze helpen
weliswaar voorkomen dat je rood verbrandt,
ondertussen kunnen de UVA –stralen diep in
de huid toch schade aanrichten. Een ander
nadeel is dat de beschermende middelen
niet vrij zijn van belastende stoffen voor het lichaam, dus kijk goed op de verpakking wat er
allemaal in zit.

de huid met zo’n 50% afneemt bij verhoogde
UV-straling doordat de huid deze vitamine
verbruikt ter bescherming tegen de stralen.

Maar gelukkig zijn er meer mogelijkheden om
de huid te beschermen dan door een filter en
wel van binnenuit. Vitamines en anti-oxydanten kunnen ons helpen. De Duitse onderzoeker Jens Thiele heeft onderzoek gedaan naar
vitamine E. Hij toonde aan dat het gehalte in

Wanneer de huid rood wordt begint er eigenlijk een ontstekingsproces, net als bij schaafwonden en artrose. Als we er na het rood worden op tijd bij zijn kunnen we het herstelproces
ondersteunen met vitamine D, neem een extra
hoge dosis en u zult minder last hebben.  Ook
komt verbranding minder voor als de vitamine

Mensen die voldoende vitamine E, maar ook
vitamine C binnenkrijgen zijn beter beschermd
tegen de schadelijke inwerking van de zon.
Bij het onderzoek werden vrij hoge doses
gebruikt. De proefpersonen slikten dagelijks
2 gram natuurlijke vitamine E en 3 gram vitamine C. Vitamine E zit vooral in zonnebloempitten, boter, volkoren brood, granen, noten,
zaden, groenten en fruit. Vitamine C zit vooral
in groenten en fruit. Ons lichaam kan het niet
zelf aanmaken en vergeet niet dat van beide
vitamines dus meer verbruikt wordt bij blootstelling aan de zon.

D-spiegel op orde is. Het is verstandig zo nu en dan
het gehalte aan vitamine D in het bloed eens te laten meten omdat deze vitamine zo bepalend is voor
onze gezondheid en bescherming tegen ziektes. Een
gehalte aan 80 -100 nmol/liter wordt gezien als voldoende. De gemiddelde westerling komt hier echter
niet aan.
Dan is er nog andere een uitstekende beschermer
die ik hier wil noemen, namelijk het drinken van twee
koppen groene thee per dag! Het is het stofje EGCG  
(schrik niet: epichallocatechinegallaat) dat er voor
zorgt dat er in de huid catechinen worden opgenomen die voor de bescherming zorgen.
En dan is er nog het onderzoek van de Nederlandse
wetenschapper dr. David Steenvoorden die aan het
begin van deze eeuw promoveerde op de rol van anti-oxydanten bij zonnebrand. Volgens hem zorgt een
systeem van samenwerkende anti-oxydanten ervoor
dat de huid wordt beschermd tegen oxydatieve stress
door UV-straling. Stoffen die dit doen zij naast de genoemde vitamine E en C een aantal enzymen die gevormd worden onder invloed van de mineralen koper,
zink, mangaan en selenium. De opbouw van een reservoir van deze mineralen is volgens dr. Van Steenvoorden noodzakelijk. Dit kunt u doen door dagelijks
een goede multi-vitamine te slikken waarin deze stoffen voorkomen, naast natuurlijk een gezonde voeding
want daar begint het mee. Extra vitamines nemen is
ongevaarlijk waar het een multi-vitamine en vitamine
C betreft maar voor hoge doses van andere vitamines
e.d. is advies door een deskundige aan te raden.
Een mooie zomer gewenst en hopelijk kunnen we allemaal weer genieten van die mooi kust van de zon!

Lenneke Straijer,
Orthomoleculair therapeut,
info@lifeelements.nl
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Afwisselende reis Ronda
Door het mooiste landschap van
Andalusië naar het romantische Ronda

A

fwisselend. Niet alleen door het landschapsschoon maar ook door
het gebruik van het land voor onze voedselvoorziening, passeerden
we sinaasappel – en andere citrusplantages, olijfboomgaarden en
steeneikbossen. De eikels hiervan dienen tot voedsel voor de Iberische varkens
en stieren. Ja, zelfs het vervoer was afwisselend: bus, trein en de benenwagen:
één voor snelle lopers en één voor minder vlotte. En dat alles onder de leiding
van onze organisatorische   duizendpoot Francis en de cultuur/historische
officiële gids en rasverteller Sabine.
stationnetje met kleurige mozaïektegels.

We moesten er wel erg vroeg voor opstaan,
want de trein naar Bobadillo ging slechts één
keer per dag. In de trein zagen we een meertje
en stipjes, die volgens Sabine flamingo’s waren. Ze vertelde dat deze overwinteraars hun
rose kleur danken aan plankton en dat ze altijd
afwisselend op één poot staan te slapen om
hun lichaamstemperatuur op peil te houden.
We reden langs het gebied dat we in de Nederlandse volksmond hier
“de meren” noemen: het
stuwmeer van de Conde
de Guadalhorce, aangelegd in opdracht van  koning Alfonso XIII. Bij grote
droogte zie je soms de
punt van de kerktoren van
het ondergelopen dorp
nog boven water uitsteken. In de zomer trekken
veel Spanjaarden hierheen om te picknicken,
te zwemmen en....lekker
te eten.
Vlakbij ligt de Camino del
14

Rey, het koningspad, tegen de hoge rotsen aangeplakt, dat we in de trein  voorbij zagen flitsen.
De spoorlijn Málaga – Cordoba was trouwens
een gigantische onderneming met dertien tunnels. Een goede werkverschaffing tijdens de
Spaanse industriële revolutie.
De dorpen langs de spoorweg waren bedoeld
als huisvesting voor de spoorwegarbeiders.
In Bobadillo verlieten we de trein via een oud

Het witte dorp leek wel uitgestorven, bijna
geen mens op straat. Gelukkig waren er wel
een paar cafeetjes open om de 30 reizigers
van koffie etc. te voorzien.
Met de bus gingen we toen verder naar
Ronda “la Romantica”. Daar liepen we door
een makkelijke, dalende straat richting centrum. Het eerste monument waarbij Sabine
ons halt liet houden, was een kerk met een
enorme brede toegangstrap, de “Iglesia de
Nuestra Señora de la Merced”. Deze kerk behoort tot de kloosterorde van de Carmelitessen. Er verblijven nog 37 nonnen. Het meest
bijzondere is dat er zich een reliek bevindt:
de linkerhand van Teresa van Avila, de beschermheilige van Ronda. Franco heeft deze
hand nog een tijdje “geleend”. (Machtsvertoon of bijgeloof?)
Eenmaal in het centrum beland stonden we
achter de arena bij  de “stier”, een enorm donker dreigend beeld dat recht op je af leek te
stormen vanaf zijn ronde lage sokkel in een
perkje met kleurige bloemetjes.

De arena zelf is gebouwd in opdracht van de
beroemde stierenvechter Pedro Romero, die
in 1754 geboren werd. Hij heeft tegen 6000
stieren van 500 tot 700 kg en met messcherpe horens gevochten en is nooit gewond
geraakt!
Vlak achter de arena staat nog het beeld
van  “La Goyesca”; een vrouw in traditionele
feestkleding met een mantilla van bolletjeskant, typisch voor de Feria in september die
steeds veel bezoekers trekt.
Romantisch Ronda heeft trouwens altijd al
veel buitenlanders aangetrokken, zoals Ernest Hemingway en Orson Welles. Hiervan
getuigen de gebeeldhouwde hoofden op
de  pilaren bij de ingang van een park. Er vlak
achter staat heel parmantig het standbeeld
van Blas Infante, de “vader des vaderlands”
van Andalusië, compleet in pak met stropdas en een brilletje. (Dat zie je niet vaak, een
beeld met een bril).
Lopend over een smal weggetje achter de
Parador langs zagen we Ronda`s belangrijkste monument, de Nieuwe Brug:   90 m.
WWW.NCCS.ES
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lang en 98 m. hoog, die de beide zijden
van de kloof met elkaar verbindt. De eerste
brug was in acht maanden gebouwd en na
zes jaar al weer ingestort omdat de brug de
spanning niet aankon. De nieuwe brug was
na 42 jaar pas klaar en heeft drie bogen. De
middelste boog wordt gesteund door een
gebouw waar destijds de zware criminelen
gevangen werden gehouden.
Saillant detail: een balkonnetje waar de ter
dood veroordeelde gevangenen overboord
gekieperd werden. (Snel en goedkoop!). Nu
is het een museum. Het uitzicht is trouwens
fenomenaal. Onder de rots zie je witte paden
door een groen landschap slingeren met op
de achtergrond de bergen.
We liepen over de brug en bewonderden een
groot mozaïek op een muur “Ronda la Romantica” met allerlei wetenswaardigheden
op plaquettes eromheen. Daarna sloegen
we een straatje in met statige witte herenhuizen. Hier staat het interessantste huis van de
oude stad: de Casa Don Bosco. Na de dood
van de kinderloze eigenaar is dit huis gedoneerd aan de stichting die door Don Bosco in
de 19de eeuw was opgericht, de “Salesiaanse Congregatie. Maar het grootste wonder
is de tuin van twee verdiepingen. Vanuit het
huis ga je via betegelde trappen naar beneden langs prachtige planten en struiken. En
steeds weer dat prachtige uitzicht!  We kwamen ogen en tijd tekort om alles te bekijken
want we moesten door...door nauwe witte
straatjes, langs een sinaasappelpleintje met
vier bomen met oranje vruchten, langs een
boom met groene, ronde vruchtjes, een aarbeiboom, een  pinsapoparkje en een standbeeld van Don Bosco tussen de bomen. Je
kon aan zijn vredige gezicht zien, dat hij niet
voor niets in 1934 heilig verklaard is.
Uiteindelijk belandden we bij de grote kerk,
de “Santa Maria Mayor”, die eigenlijk een kathedraal had moeten worden. Tijdens de re16

TXANGURRO
van restaurant Charolais
We hebben de restaurants die besproken worden in De Smaakmeesters gevraagd om één van hun recepten met ons te delen voor onze nieuwe rubriek:
Smaakmeesterrecepten.

conquista hadden Ferdinand van Aragon en
Isabel van Castilië Ronda heroverd en waren
met de bouw van de kerk begonnen, maar
voor deze klaar was, werd ook Málaga weer
bevrijd en dìe kerk kreeg de titel kathedraal!
Toch is de kerk uniek. Het is namelijk  de enige
kerk in Europa met een balkon. De koning wilde uitzicht op het  plein, waar o.a. de stierengevechten plaats vonden en hij liet de hoofd-ingang verplaatsen naar de zijkant voor zijn
balkon met uitzicht.
Na nog een kijkje in het door een ketting afgesloten “nonnenstraatje” en een blik in de
Iglesia de la Paz, waar een Mariabeeld een
gouden  licht  uitstraalde in een donker gewelf, kwamen we terug bij de brug.
“Daar, op de hoek boven de kloof, is mijn lievelingsrestaurant”, zei mijn reisgenoot. Toevallig
was het ook het mijne...en jawel, we hadden
geluk: daar was het eindpunt van onze culturele wandeling, restaurant “Don Miguel”. Alles
was er even lekker, gezellig en coronaverantwoord. Evenals de terugtocht in  de bus, door
Spaanse muziek opgeluisterd en beluisterd.
Een heerlijke, ontspannen en ook leerzame
dag met allemaal aardige mensen en twee
geweldige begeleiders
Dank je wel, Francis en Sabine!

Van de chef van restaurant
Charolais ontvingen we
een bijzonder en heerlijk
krabgerecht:
Baskische
Txangurro!
Ingrediënten:
• Olijfolie
• Uien
• Zout naar smaak
• 2 Guindillas (pepertjes)
• Brandy
• Rosada
• Boca de Mar
• Krab
• Tomate frito
• Verkruimeld brood
•
Bereiding:
Doe de olie in een pan en voeg de ui en de
pepers toe. Bak ze goudbruin en voeg de
brandy toe. Laat inkoken.
Voeg dan de rosada en boca de mar toe.
Zodra dit klaar de krab er bij doen en laten
koken.

Bodega Restaurante Charolais
Calle Larga, 14, 29640 Fuengirola,
Openingstijden: dagelijks van 13.00 tot 16.00
uur en van 19.00 tot 23.00 uur.
Telefoon: 952 47 54 41

Tenslotte de tomaat, zout en verkruimeld
brood (of paneermeel) toevoegen. Dit laatste om het iets in te laten dikken.
Dit is een beroemde Baskische specialiteit.
die bijna altijd in zijn eigen schaal geserveerd wordt met de nodige variaties in
de recepten. Heerlijk!!!!

Else van Velthuijsen
WWW.NCCS.ES
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Mega-jachthaven op komst
in Málaga
MáLAGA - In de stad Málaga is de
eerste steen gelegd die het begin
markeert van de werkzaamheden
om de haven om te toveren tot een
megajachthaven. Deze zal plaats
bieden aan 31 boten met een maximale lengte van 180 meter. Bij het
project wordt de haven van Málaga
omgevormd tot een megajachtjachthaven. Over acht en een halve maand is de haven beschikbaar
voor het aanmeren van ‘s werelds
grootste privéjachten.
De burgemeester van Málaga, Francisco de la Torre; raadslid van de Junta de
Andalucia, Elías Bendodo; de president
van de havenautoriteit, Carlos Rubio en
zakenlieden Domingo de Torres en José
Luis Almazán, die het concessiebedrijf

vertegenwoordigen, onder leiding van de
Amerikaanse multinational Igy Marinas,
woonden de ceremonie bij.
De groep bezocht het dok het dichtst bij
waar binnenkort de bouw van een golfbreker zal starten. De Stedenbouwkundige
Directie heeft de vergunning een paar dagen geleden verleend. Deze is echter nog
onder voorbehoud in afwachting van een
rapport over cultuurarcheologie dat binnenkort wordt verwacht.
“Het is voor ons een verplichting aan een
nieuwe markt. Elke maand verlaat een megajacht de scheepswerven. Die grote jachten werden tot nu toe bediend in Londen,
Italië en New York, en vanaf vandaag treedt
Málaga toe tot die vooraanstaande club”,
zei de president van de haven van Málaga,
José Luis Almazán.
Het werk zal 250 dagen in beslag nemen,
hoewel de betrokkenen hopen sneller
klaar te zijn. Hierdoor zouden de eerste boten voor Pasen volgend jaar kunnen aanmeren.
Almazán wees ook op
de diepgang (diepte) die
beschikbaar is in het dok
en die varieert van 9 tot
12 meter. Hij bedankte
de samenwerking tussen administraties om
het te realiseren.
Investering van 11 miljoen euro
De geplande investering
van 11 miljoen euro omvat de volledige lands-

caping van het dok. De boten
krijgen krachtige elektriciteit
(tweeduizend ampère), water,
afvalinzameling door middel
van pompen en wifi tot hun
beschikking. Daarnaast komt
er ISPS-beveiliging (speciaal
protocol voor schepen en havens) en een conciërgeservice.
Toeristische boten zullen een
deel van de ochava (de overgang tussen
Muelle 1 en Muelle 2) blijven gebruiken.
Uit projectberekeningen blijkt dat de investering 100 miljoen euro terugverdient
en dat er minstens 800 banen worden gecreëerd.
Een deel van de infrastructuur bevindt zich
onder water - twee kleine dammen die
onrust in het Marqués de Guadiaro-bekken zullen voorkomen. De ene komt aan
het einde van de eerste pier en bestaat uit
een dwarse barrière. De tweede zal halverwege Pier 2 (Palmeral) zijn en zal door een
muur van betonblokken worden gevormd.
Deze structuren respecteren de manoeuvreercirkel van de Melilla-veerboten die
zullen blijven aanmeren aan de nabijgelegen Pier 3.
Inbegrepen in het plan is de renovatie
van het bestaande glazen gebouw voor
de Mediterranean Club voor gebruik door
de kapiteins, met een restaurantgedeelte
en verschillende diensten. Island Global
Yachting (IGY), een toonaangevende internationale groep in het beheer van luxe
jachthavens, promoot samen met Ocean
Capital Partners (OCP) en Málaga-zakenman Domingo de Torres de toekomstige

IGY Málaga Marina.
Kwaliteitssprong voor nautisch toerisme
Elías Bendodo, benadrukte dat deze installatie een sprong in kwaliteit betekent
in de nautische industrie van Málaga, de
Costa del Sol en Andalusië, aangezien
dit type schip zelf “kleine en middelgrote
bedrijven” vormt. Hij wees er eveneens op
dat toerisme een van de pijlers is van de
lokale economie. Het vormt daarmee de
basis voor het heropenen van de mobiliteit
tussen provincies en het geleidelijk terugkeren naar normaliteit.
De president van de haven, Carlos Rubio,
noemde de vernieuwing “een zeer transformerend project voor Málaga”, met de
komst van kwalitatief hoogstaand toerisme
in de hoofdstad. Rubio koppelde het project aan andere high-end projecten zoals
het luxehotel aan het Levante-dok en de
rehabilitatie van de Casa de Botes voor een
restaurant van de Trocadero-groep.
Voor de burgemeester van Málaga betekent deze nieuwe jachthaven veel voor
de evolutie van Málaga en zijn aantrekkelijkheid door zijn culturele aanbod. “Zo’n
faciliteit zal er in de wereld niet zijn; Noch
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Londen noch New York kunnen bieden
wat Málaga te bieden heeft op slechts een
steenworp afstand van deze ligplaatsen”,
aldus Francisco de la Torre.

.Vliegveld

Málaga wordt
groen met verticale tuinen

Het vliegveld van Málaga - dé aanvoerhaven voor de Costa del Sol
- ‘goes green’. De Spaanse luchthavenautoriteit AENA heeft vier
verticale tuinen geïnstalleerd in de
teminals om de milieukwaliteit van
het gebouw en het welzijn van de
reizigers te verbeteren.
Vier enorme groene wanden, waarin ruim
10.000 planten zijn verwerkt, vormen samen
het grootste overdekte park van Andalusië.
De totale oppervlakte van de verticale tuinen beslaat 400 vierkante meter.
Elke verticale tuin heeft een slim systeem
dat de luchtvochtigheid meet en indien
nodig automatisch water en kunstmest in
de grond injecteert. Dit beperkt verspilling en zorgt ervoor dat de planten
niets tekort komen om goed te gedijen. “Het onderhoud is volledig geautomatiseerd. Het enige nodige is eens
per maand een controle om te zien
hoe het met de planten gaat”, zegt
Benthem, hoofd van ACER Espacios
Naturales, een bedrijf gespecialiseerd
in tuinieren dat het contract binnenhaalde.
Meer dan 22 verschillende soorten planten vormen de composities.
Ze omvatten alternanthera (Rosanervig),
caladium
(Olifantsoren),
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aankomt op de luchthaven van Málaga een
aangenamere ervaring bezorgen.

cerastium (Hoornbloem), chamaedorea
(Mexicaanse dwergpalm), chlorophytum
(Graslelie), drosanthemum, euonimus (Kardinaalsmuts), helxine (Baard van Mozes),
heuchera (Purperklokje), hosta (Hartlelie),
lobularia (Zilverschildzaad), ophiopogon
(Slangenbaard), pittosporum (Kleefzaad) en
tradescantia (Eendagsbloem). Dit zijn internationale, niet inheemse soorten die zijn geselecteerd vanwege hun resistentie.

Andalusië wil sterilisatie van
huisdieren verplichten
De regering van Andalusië heeft
een wetsvoorstel geschreven
waarin het steriliseren van huisdieren verplicht wordt gesteld. Het
voorstel omvat wijzigingen in de
huidige dierenwelzijnswet.

“Ze overleven goed in vijandige omgevingen, met weinig licht en weinig onderhoud”,
legt Benthem uit “In de eerste week van installatie kregen de planten speciale verlichting om de groei te stimuleren. Dit was nodig
vanwege het gebrek aan natuurlijk licht.
Wat zijn de voordelen van de tuinen?
De totale kosten van het project bedroegen
meer dan 200.000 euro. De tuinen zijn meer
dan alleen mooi. De doelstellingen zijn in feite talrijk en omvatten onder meer het verbeteren van het welzijn van reizigers die via de
luchthaven reizen.
Studies suggereren dat planten een kalme-

Het voorstel wordt door dierenrechtenorganisaties en dierenasiels positief ontvangen. Met de wetswijziging streeft de regioregering na dat er minder overbevolking
van straatkatten en zwerfhonden optreedt
en dat als gevolg daarvan dieren onnodig
afgemaakt moeten worden.
rend effect hebben op mensen die gestrest
zijn en een stimulerend effect hebben op
vermoeide mensen. Beide soorten reizigers
zijn doorgaans te vinden op luchthavens.
Er zijn ook voordelen voor het milieu. Planten halen kooldioxide uit de atmosfeer en
produceren zuurstof. Ze werken ook als reinigers, vangen stof, schadelijke stoffen en
zwevende deeltjes op en regelen de luchtvochtigheid. Dit verbetert de ademhaling
en de gezondheid in het algemeen, vooral
belangrijk tijdens pandemische tijden.
De verticale tuinen fungeren tevens als
warmte-, koude- en geluidsbuffers. Ze verlagen de binnentemperatuur in de zomer
op natuurlijke wijze met wel 5 graden. De
planten absorberen ook geluidsgolven en
verminderen de geluidsoverlast. De verticale tuinen zullen iedereen die vertrekt van of

Dit wordt als volgt omschreven: ‘het vaststellen van garanties voor de sterilisatie
van dieren en hun aankoop, fokkerij en
verantwoorde verkoop om overbevolking,
verlating en uiteindelijk hun opoffering te
voorkomen.’
In sectie 2 van artikel 13 staat dat ‘gezelschapsdieren die het voorwerp zijn van
verkoop, overdracht of schenking, vooraf
gesteriliseerd moeten worden voordat ze
een jaar oud worden en, bij voorkeur, vóór
hun eerste tocht’, tenzij er een veterinair
certificaat is dat het niet steriliseren van een
dier rechtvaardigt.
Tegelijkertijd verbiedt de wet de ‘reproductie, het fokken en de verkoop van gezelschapsdieren door particulieren buiten
de fok- en verkoopcentra die voldoen aan
de wettelijke vereisten, evenals hun overWWW.NCCS.ES
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Costa del Sol heeft veel te
weinig ambulances om bevolking te bedienen

dracht of schenking zonder vooraf geïdentificeerd en geregistreerd te zijn op naam
van de verzendende persoon’.
Hoge boetes
Het niet steriliseren van gezelschapsdieren
of het uitvoeren van deze procedure zonder veterinaire controle wordt ook als een
ernstig misdrijf beschouwd en kan resulteren in een boete van tussen de 1.000 en
6.000 euro.
Hof acht verplichte sterilisatie ‘grondwettelijk legitiem’
In 2018 trad in La Rioja een dierenbeschermingswet in werking die vanwege een
verplichte sterilisatie van gezelschapsdieren tot grote controverse leidde. De wet
kwam uiteindelijk bij het Grondwettelijk Hof
terecht dat uiteindelijk in 2020 wel enkele
punten introk, maar niet die van verplichte
sterilisatie. Het Hof achtte de verplichting
om gezelschapsdieren te steriliseren om
overbevolking en achterlating te voorkomen ‘grondwettelijk legitiem’ en in overeenstemming met de internationale verplichtingen die door Spanje zijn aangegaan.
Trend onder politieke partijen en dierenbeschermingsorganisaties
Voorstellen om het fokken van gezelschapsdieren te bemoeilijken en sterilisatie
te bevorderen komen ook voor in de pro22

gramma’s van tal van politieke partijen en
worden over het algemen onderschreven
door dierenbeschermingsinstanties, schrijft
animalshealth.es. Het is een trend die uiteindelijk naast La Rioja ook andere Spaanse regio’s kan bereiken.
Sterilisatiepercentage huisdieren Spanje
Hoewel er in Spanje geen 100% betrouwbare gegevens zijn, wordt aangenomen
dat het castratiepercentage in 2019 40%
was voor honden en 74% voor katten. En in
het geval van vrouwtjes was dat 49% voor
de hondensoorten en 74% voor de katachtige soorten. Veterinaire sterilisatie wordt in
de meeste landen zelfs als een routine-ingreep beschouwd en veel professionals
bevelen het standaard aan.
Per geval beoordelen of systematische
aanpak
Er zijn echter stemmen in de veterinaire
sector die ervoor pleiten dat de individuele klinische analyse van elk dier afzonderlijk moet worden beoordeeld aangezien
niet mag worden vergeten dat het een
onomkeerbare interventie is. In dit opzicht
verdedigde het Officieel College van Dierenartsen van Barcelona (COVB) voor de
Werelddag van de dierensterilisatie dat
sterilisatie ‘per geval’ moet worden geanalyseerd.

In het gezondheidsdistrict Costa
del Sol zijn twee keer zoveel ambulances nodig als er nu rondrijden
om de bevolking naar behoren te
kunnen bedienen. Uit schattingen
van vakbonden blijkt dat er nog 10
extra ambulances nodig zijn om tekortkomingen aan te vullen.
Dat betekent een dubbele hoeveelheid
van de bestaande hoeveelheid. Zo rijden in
Marbella slechts 4 ambulances rond, waarvan 1 ambulance met alleen een chauffeur
die alleen patiënten die dringende gezondheidszorg nodig hebben ophalen of
verplaatsen tussen ziekenhuizen.
De standaardaanbeveling volgens de vakbonden is dat er één ambulance-eenheid
is op elke 25.000 inwoners terwijl uit de
praktijk blijkt dat het dubbele aantal hier
nodig is als rekening wordt gehouden met
alle gezondheidsaanbevelingen.

Van de vier ambulances voor de hele gemeente Marbella (147.633 geregistreerde
inwoners in 2020) is er niet eentje enkel
voor transfers, maar een andere is voor het
noodnummer 061. Niet alleen in Marbella
rijden te weinig ambulances rond. Het aanbod dat ver onder de sanitaire aanbevelingen ligt, geldt volgens radiozender OndaCero voor het hele district Costa del Sol.
De CCOO-afgevaardigde in de gezondheidszorg van Málaga, de concessiehouder voor ambulancediensten, Francisco
Javier Aranda, heeft het type voertuigen en
de behoeften uiteengezet, die zelfs onderschreven zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
In Estepona zijn er twee normale eenheden
en een ambulance voor transfers. Deze
drie voertuigen bedienen heel Estepona
(70.228 inwoners), Manilva en Casares (Samen 34.322). Dezelfde situatie doet zich ook
voor in Fuengirola, Mijas en Benalmádena
met samen ruim 237.000 geregistreerde
inwoners.

Buiten dat wordt er in bovenstaande schatting nog niet
eens rekening gehouden met
het feit dat de bevolking aan
de Costa del Sol in normale
jaren in de zomermaanden
verdubbelt of verdrievoudigt.
Het district beslaat de hele
kustzone van Torremolinos tot
Manilva met ook iets meer in
het binnenland liggende gemeentes zoals Istán, Ojén en
Casares die daar nog bij gerekend worden.
WWW.NCCS.ES
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JOS & PETER HUISMAN

D

eze keer gingen Else en ik naar Torrequebrada, in Benalmádena. We waren
in de goede straat maar konden het gebouw niet vinden, dus haalden Peter
en Jos ons op. Jos stapte bij ons in de auto en wij reden 100 meter door,
toen scherp links een oprit in en konden we parkeren op hun plekje in de garage.
Ondertussen had Peter zijn auto buiten geparkeerd en kwam al aanlopen. We
namen de lift – met mondkapjes – naar de derde etage, waar we een mooie ruime
flat binnenstapten.

In de woonkamer viel mij direct een prachtige,
grote, aardewerken pot met planten op een
bijbehorende grote aardewerken pilaar
op. “Daar staat er nog een” zei Jos. Het was
Gouds aardewerk, waar ik heel veel van hou.
Toen ging een vitrinedeur open.... nog meer
Gouds aardewerk. Wat een verzameling! En
hoe kan het ook anders, Jos en Peter komen
uit Gouda.
Aan de muren hingen prachtige etsen
van taferelen met paarden. Geen
renpaarden, maar gewone, sterke
werkpaarden en ook in de gang
hing een hele collectie. “Tja,” zei
Peter
schouderophalend:
“Een
goede vriend van mijn vader heeft ze
gemaakt en mijn vader was smid”.
Maar ook Indonesië ontbrak niet
met twee prachtige beelden en een
wajangpop.
We namen plaats op het brede
terras met uitzicht op het golfterrein.
“Dat kan niemand je nog afnemen, er
kan niet meer voor je neus gebouwd
worden,” zei Peter.
En toen was er gebak. Heerlijk. Toch

wel leuk, die interviews, je wordt altijd zo
lekker verwend en je mag ongegeneerd
rondkijken en opmerkingen maken.
Onder het genot van een concert van een
hele serie merels in de bomen van het
golfterrein begon het interview. Er stond
een grote (namaak)uil naast me, die in de
wind zijn kop bewoog. Hij stond daar om de
meeuwen weg te jagen, wat hem tot nu toe
altijd gelukt is, behalve wanneer het windstil
is.

Twintig jaar geleden zijn Jos en Peter naar
Spanje verhuisd en hebben deze flat
gekocht. Waarom hier in Spanje? Jos was in
Nederland heel erg astmatisch. Ze had er
al vier keer voor in het ziekenhuis gelegen.
Maar tijdens een bezoek aan Spanje bij een
Reeuwijkse vriendin die daar een huis had,
merkte ze dat ze er helemaal geen last van
had.
Peter was eigenaar van een drukkerij die
door de komst van de offset niet meer zoveel
klandizie had. Maar het lukte hem deze en
een andere firma die hij had, voor een goede
prijs te verkopen, evenals hun woonhuis.
“Kaviaar of een bal gehakt, het smaakt allebei
lekker” merkte Peter filosofisch op.
Ze hebben elkaar op dansles ontmoet en
zijn nu bijna 50 jaar getrouwd. Tot op de dag
van vandaag beheersen ze de kunst veel
plezier te hebben en veel samen te lachen.
Weer een happy couple!
Jos is in Soerabaja geboren en is op driejarige
leeftijd, samen met haar hele familie, op de
Johan van Oldenbarnevelt naar Nederland
overgebracht, alwaar ze eerst in een pension
in Woudenberg woonden.
Terwijl Peter druk was in zijn drukkerij
werkte Jos eerst als administratieve kracht
bij een andere firma. Later werkte ze bij
een kabelfabriek. Daar was ze verkoopster,
iets dat veel verbaasde gezichten opriep....
een vrouw? Meer dan eens werd ze als
koffiedame aangezien. Gelukkig zijn de tijden
wel wat veranderd.

zich dan heerlijk   verwennen, wat ook aan
zijn buikje te zien is.
Ze hebben geen kinderen gekregen,
maar zijn wel heel hecht met hun familie
in Nederland. Totdat de Corona ellende
begon, reisden ze er regelmatig naar toe,
vooral verjaardagen werden daar uitbundig
gevierd met wel 50 personen, waaronder
veel Indische tantes. Peter kwam in een heel
andere cultuur terecht, maar had geen last
van aanpassingsproblemen, het was alleen
een verrijking voor hem. Jos stond dan in  
de keuken en bereidde alles zelf. Ook daar
genoot Peter van Jos’ kookkunsten.
Else vroeg of ze hier contact met Spanjaarden
hebben. Dit is niet het geval, maar Jos kan
zich wel verstaanbaar maken en heeft ook
Spaanse les gehad. Peter is niet zo begaafd:
“als ik ooit weduwnaar word, neem   ik een
Spaanse oma in huis en dan moet ik het wel
leren”. Waarop Jos glimlachend zegt: “Ja, ja,
oma zeg je?”
Twintig jaar geleden zijn ze lid van de NCCS
geworden. Ze zaten bij   restaurant “Het
Trefpunt” in Fuengirola om inlichtingen over
bridgemogelijkheden te vinden (ze zijn
verwoede bridgers). Ria Hilverdink   (kleine
Ria) stelde hen voor naar het Holland Huis in
Torremolinos te komen, waar toen een grote
actieve bridgeclub was. Maar de eigenlijke
reden om lid van de NCCS te worden, was
de autopuzzelrit, toen nog met die mooie
rallys van Ronald Blankenstein en Maya
Hugenholtz en van Wim en Ada Matthieu.

Ondertussen waren we naar binnen verhuisd,
Peter heeft  veel gesport: voetbal, tennis en de uil op het terras zwiepte al heftiger met zijn
golf. Door gezondheidsproblemen gaat dat kop en wij kregen het koud. Jos verdween
en kwam terug met gin-tonics, Tia Maria’s en
nu niet meer.
Regelmatig
kookt
Jos Indisch
en Peter laatensnacks.
Plaats
uw
eigen
dankwoord
aanbeveling voor €10

Stuur uw tekst naar: redactie@nccs.es

WWW.NCCS.ES
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KENNISMAKING

N I E U W S U I T S PA N J E
Málaga. Met een vriend zijn ze er naartoe
geweest. Ronaldo en Messi te zien spelen,
was een fantastische belevenis.
Weer verdween Jos en kwam terug met
heerlijke warme mini pizzaatjes.
Else vroeg hun mening naar het verschil in
20 jaar wonen in Spanje.

Ze hebben veel gegolfd. De golftoernooien
die georganiseerd werden door....we keken
elkaar alle vier aan en wisten precies over
wie we het hadden, maar niemand kon op  
de naam komen. Dat gebeurt tegenwoordig
ook vaker, verdikkeme! Jos haalde één van
haar gewonnen golftrofeeën  uit de kast.
Peter heeft gespeeld bij WSE, de voetbalclub
van Waddinxveen, en heeft vaak gewonnen:
zijn trofeeën in de kast bewijzen dat. Hij heeft
ook veel getennist. Ondertussen zochten
ze allebei verwoed in laden en kastjes naar
foto’s van sportevenementen en Peter liet
ons foto’s en krantenknipsels zien....hij had
vroeger een kop met een volle bos haar
en een bruine baard! Hij was sponsor van
de voetbalclub en liet ons een paginagroot
artikel lezen. Het ging om  een groot bedrag,
maar, dankzij de zakenman die hij was, heeft
hij wel een groot gedeelte hiervan hiermee
ook weer terugverdiend.
De foto’s werden opgeruimd en de kastjes
gingen weer dicht.
Vijf jaar geleden werd de Championsleague
gehouden in het Rosaleda stadium in
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“Het is veel drukker geworden, en dan het
hijskranentijdperk, veroorzaakt door de
excessieve woningbouw”, vertelde Peter.
Vroeger gingen ze veel het binnenland in
met vrienden. Of op het strand bridgen,
maar dat bestaat nu niet meer. In het begin
hebben ze veel leuke dingen meegemaakt.
Nu is alles anders en dat komt niet alleen
door Corona. Maar ze vinden het heerlijk dat
je hier zo “buiten” kunt wonen.

gevonden, “Dao” in Fuengirola, waar ze
regelmatig naar toe gaan.

Caribbean rondvaren of de landen rond de
Middellandse Zee bevaren.
Op het laatst vertelde Peter nog, dat er in
zijn drukkerij een moslim medewerker was.
Zij werden uitgenodigd voor diens bruiloft.
“Dat wordt Afrika”, dacht Peter, maar nee, het
1 drie
. K dagen
ruisw
werd Soerabaja! Het feest duurde
1 Papaya
en de bruiloftsstoet ging ook door de
straten.
6 Druiven
Ze vonden het een heel speciale, prachtige
ervaring.

Toen gingen de mondkapjes weer voor, ik
knikte nog een keer naar de knikkende uil
  om

en we stapten de lift in. Ik kreeghulp
mijn lange auto uit de smalle parkeerplek
ote
o loodsen
r d p u zen
z ezol kwam
f r u iert een eind aan een
2 Citroen middag.3 Peer
4 Watermeloen
5 Appe
gezellige

Ze zijn toen drie weken in Azië gebleven,
waarvan ook een poosje in Thailand en, hoe
kan het ook anders, Peter vond het eten
verrukkelijk.

7 Sinaasappels

8 Ananas

9 Banaan

10 Melo

1
We wensen
Jos en Peter nog goede tijden
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Ze houden van de Spaanse tradities. Ze
kijken met bewondering naar de manier
waarop de Spanjaarden de Semana Santa
beleven, vooral tijdens de processies.
Ook gingen ze regelmatig naar authentieke
flamingoshows in Málaga.
De vrolijke muziek en de dansen van de
Verdiales maakten hen ook enthousiast.

9

a

n

a

Oplossing Spaanse
2 . Z o e k i n S ppuzzelpagina
aans
bloemkool
zoete aardappel
biet

1. Kruiswoordpuzzel		
1. Papaya
2. Limon
3. Pera
4. Sandia
5. Manzana
6. Uva
7. Naranja
8. Piña
9. Banana
10. Melon

Toen Else naar negatieve ervaringen vroeg,
viel er een stilte...Toen zei Jos:” de hobbels”.
Geen verdere uitleg nodig, denk ik.
Verder zijn ze content met alles. Ze vinden
het ongelooflijk dat er na het einde van een
voetbalwedstrijd hier geen politie nodig is.
De mensen gaan na de wedstrijd rustig weg.
De vraag “willen jullie hier altijd blijven” was
eigenlijk retorisch: natuurlijk!
Een andere vrijtijdsbesteding is cruisen.
Dat hebben ze wel tien keer gedaan.
Eerst vliegen naar Amerika en dan de
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HAK & REIN VOS
JURIDISCH ADVISEURS
EN NOTARISSEN

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

OntSpanje in Spanje

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

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

De Nederlandse notarissen van
Hak & Rein Vos Juridisch Adviseurs en
Notarissen zijn specialisten in:
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)

• 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.

•
•
•
•
•
•
•
•

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 loodgieterswerk, microcemento, zwembaden
• de volledige begeleiding en bouw van
nieuwe woningen
Wist u dat wij niet alleen de verhuur
van uw woning kunnen regelen,
maar ook thuis zijn in de verkoop
van uw woning?

verbouwen en
renovatie

nieuwbouw

schoonmaak en
verhuur

ook koop en
verkoopbemiddeling

info@multihomespain.com

Benieuwd?

Kom langs voor een gratis
testamentcheck of intakegesprek.

U HEEFT VERTROUWEN ALS WIJ VOOR U BOUWEN
WWW.NCCS.ES
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Vliegertjes & Mini-advertenties
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.  

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

huisstijl & Logo’s · Post

ers · advertenties · web

KOmesidteias

design

with a

punch

info@komedia.es - tel: 722 451 409

Pirañaconda restaurant
Japanse keuken met Indonesische, Thaise,
Vietnamese en andere Aziatische accenten

Open: 12-16 uur en 19.30-23.30 uur,
Maandag gesloten
Avenida Las Palmeras 22, local 8
Benalmádena. T: 722 85 03 88

Amigos
Vinos

Mas

Tapas: 6 voor € 10,- (1: € 2,-)
Saté: € 4,95
7 soorten Belgisch bier.
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Open: 10-22 uur. Zondag & maandag gesloten
Avenida Jesus Cautivo 34
Los Boliches - Fuengirola
T: 681 23 17 72 - ook Whatsapp

Vl ieg ertj e s
Een vliegertje bestaat uit ca. 40 woorden en u kunt
dit middels een mailtje aan de redactie opgeven:
redactie@nccs.es.

Mini- adve r te n tie s
Mini-advertenties kosten € 75 per jaar. Opgeven
bij advertentie@nccs.es
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
Cafeteria - Heladeria Bora Bora
Tel.: 669 569 284
Calle Los Perros 10
29620 La Carihuela

Zorg voor waardige uitvaartzorg aan de Costa
del Sol. Budgetfuneral kunt u op rekenen.Voor
ons is elke uitvaart uniek.Wij werken ook met alle
verzekeraars.Tel. 672980893 (24 uur) Arno Wiering
Te koop: mooie 4-persoons camper halfintegraal. Fiat Ducato 2,8 JTD uit 2003,
137000 km. ITV tot mei 2022. Van echt alle
gemakken voorzien: Prijs € 18.900.T: 722 451 409

Graag wil ik werken als schoonmaakster,
hulp in de huishouding, verzorgster of oppas. Ik
ben 38 jaar oud en woon in Fuengirola. Spreek
Nederlands en Spaans.T: 602 102 202
Cantonees restaurant ‘Gran Mundo’
Av. Isabel Manoja 24
Torremolinos
Ook vegetarisch menu! T: 952 37 54 09

Al s u de n ie uwsbr ie f n iet on tvan gt...
www,bar.Amigos.com

Mariska & Rob

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

KERKDIENSTEN VAN DE NEDERLANDSE
INTERKERKELIJKE GEMEENTE AAN DE COSTA DEL SOL
Fuengirola: Zondag 09.30 uur in de Scandinavische toeristenkerk aan de Paseo Marítimo nr. 77 (Los
Boliches).Vanaf 20 september t/m de 1ste zondag van juli. (in de zomerperiode geen diensten)
Torremolinos: Zondag 11.30 uur op de eerste verdieping van het Holland Huis, Avda. Carlota Alessandri
12. tegenover hotel Royal Al-Andaluz. In de periode van de 2de zondag in oktober tot 1 mei (daarna
samen in Fuengirola t/m 1ste zondag van juli)
Pastorie: Edf. Horizontes 4A Fuengirola Tel. 952 583 346. E: pastorie.nl@gmail.com W: www.nigcds.nl.
Meer informatie: Scriba Tel. 952 472 327. E-mail: ghildering@gmail.com
WWW.NCCS.ES
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DE SMAAKMEESTERS

YUCAS
MARE
the place to be...

D

e Smaakmeesters beoordelen iedere uitgave van DVH een restaurant. Vaak zijn we
door anderen getipt. Nieuwe tips zijn heel erg welkom via redactie@nccs.es.

Aan de kustweg van Benalmádena naar
Fuengirola ligt het zeshoekige restaurant/
beachbar complex Yucas Mare op een
opvallende plek. In het bar/café gedeelte is het
altijd druk en het ziet er bij het langsrijden dan
ook heel gezellig uit.
Eén verdieping lager ligt het restaurant. Met een
prachtig en uitgebreid terras rijst het boven het
strand en de zee uit.
Yucas Mare straalt het aan alle kanten uit: dit is
de ‘place to be’.
Omdat het vaste ‘Smaakmeesterteam’ mede in
verband met de coronacrisis niet beschikbaar
was, namen twee van de DVH-redacteuren
(bijgestaan door een vriendin met veel smaak)
de honneurs waar. En dat was voorwaar geen
straf.
Het restaurant is - zoals hiervoor al verduidelijkt
- prachtig gelegen en zeer smaakvol ingericht.
De kaart is modern internationaal met enkele
Spaanse, maar ook Aziatische accenten.
Als voorgerecht kozen we een tweetal
gerechten die we konden delen en gezamenlijk
van konden genieten:   een ceviche (rauwe
gemarineerde visschotel) van zeebaars en een
Italiaanse verse gerookte burrata kaas met een
vleugje Parma ham. Beide gerechten waren
mooi opgemaakt en smakelijk.  De beschrijving
in de menukaart leek echter iets meer te
beloven dan de werkelijkheid bood.
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Dat gold trouwens ook min of meer voor de
hoofdgerechten. We kozen voor een salmón
al curry (zalm met kerriesaus) die omschreven
werd als ‘een moot rode zalm met een pistache
en dille korstje, groene kerriesaus, radijsje en
edamame (jonge sojapeultjes) gesauteerd in
soja, asperges en wat gerookt bonito schaafsel  
Die bonito flakes dansten (vanwege het warme
gerecht waarop ze gestrooid worden) op het
bord. Het gerecht smaakte heerlijk volgens
onze vriendin, die heel tevreden was over haar
keuze.

SMAAKMEESTERS
oogden. Zoals een tarta de queso en brownie.
Wel leek de kaasschotel als nagerecht zeer
verleidelijk.  We zijn altijd blij als we een mooie
kaaschotel op de nagerechtenkaart aantreffen.
Onze honger was echter al ruimschoots gestild.
Het restaurant beschikt tevens over een
uitgebreide en veelbelovende sushikaart met
een keur aan mogelijkheden.
We hebben genoten van een heerlijke avond
op een prachtige plek met keurige bediening
en smakelijk (maar niet perfect) voedsel. Heel
goedkoop is deze hippe tent niet: voor drie
personen waren we met 2 voorgerechten en 3
hoofdgerechten plus flesje wijn een bedrag kwijt
van € 165.
Yucas Mare Restaurtant. Calle Torrequebrada in
Benalmádena. Reserveren 690 84 14 00. Meer
informatie: www.yucas.es

Het tweede hoofdgerecht waar we voor
kozen was een rode tonijn met teriyaki saus,
amandelschaafsel en kimchi pad choi. De
tonijn was uitstekend van kwaliteit, maar niet
fantastisch bereid: tikje droog en beetje saai.
Als derde hoofdgerecht werd voor de Magret de
pato (eendeborst) gekozen. Die werd begeleid
door  een cranberry saus, baby aardappeltjes
en groente. Ook dat gerecht viel wat tegen en
kon onze hoge verwachtingen niet helemaal
waar maken.
Als extraatje hadden we nog gekozen voor
gewokte groenten als bijgerecht. Die waren
smakelijk en geurig.
We dronken er een heerlijke rode rioja huiswijn
bij, een ons onbekende maar zeer smakelijke
Fos Saltaviñas.
Uiteindelijk besloten we niet voor een nagerecht
te gaan, mede omdat die nogal standaard

Type restaurant: Internationale
keuken met Japanse afdeling
Prijs/kwaliteit: ***
Entourage: *****
Bediening/gastheerschap: ****
Omgeving/locatie: ****
WWW.NCCS.ES
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LEGALISERING WONINGEN OP
HET SPAANSE PLATTELAND
Royal Beach bar
& Restaurante
Urb. Royal Beach,
Sitio de Calahonda
29650 Mijas Costa
Tel. 952 933 033

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.es
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nieuwste wetswijzigingen
De opeenvolgende regeringen van Andalusië brengen voortdurend wijzigingen
in de urbanistische wetgeving aan. Dit in een poging het mogelijk te maken om
woningen die op niet bebouwbare grond gebouwd zijn te legaliseren of te regulariseren, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hierdoor worden deze
huizen niet 100% legaal maar krijgen ze een semi-legale status waardoor de
waarde en de verkoopbaarheid aanzienlijk toenemen.
Met de vorige regelgeving uit het jaar 2012 kon de
legalisering (DAFO) niet worden aangevraagd voor
woningen die op het platteland waren gebouwd
op percelen die op illegale wijze verkaveld waren.
Dat wil zeggen, wanneer een landelijk perceel in
verschillende kleinere percelen is verdeeld om
deze afzonderlijk te verkopen en te verbouwen.
Deze verkavelingen zijn illegaal wanneer er niet
voldaan wordt aan de zogenaamde “minimum
eenheid voor landbouw”.
In 2019 ging de Junta de Andalucía overstag en
besloot dat ook deze huizen gelegaliseerd zouden kunnen worden, indien zij maar aan dezelfde
eisen voldeden als de rest van de illegale huizen
op het platteland.
Om voor legalisatie in aanmerking te komen moet
aan de volgende vereisten voldaan worden:
• Dat het  huis meer dan zes jaar geleden volledig
afgebouwd is.
• Dat er geen procedure bij de gemeente tegen
het huis gestart is (expediente de infracción urbanística).
• Dat er geen gerechtelijke stappen zijn ondernomen met betrekking tot de illegale bouw.
• Dat de woning zich niet op speciaal beschermde grond bevindt, van welke aard dan ook.  
• Dat de woning voldoet aan de voorwaarden
voor gezondheid en veiligheid, Bewoonbaar is.

Tevens moet door middel van verklaringen en
rapporten van een architect of een bouwkundig
ingenieur aangetoond worden dat de bouw al
langer dan 6 jaar geleden beëindigd is en dat de
woning bewoonbaar is.
Verkrijgt de woning deze status dan is het belangrijk te weten dat er wel enkele beperkingen
bestaan. Zou het huis afbranden of op een andere
manier “verdwijnen”, dan mag u geen nieuw huis
bouwen. Er mogen geen verbouwingen uitgevoerd worden die het huis vergroten. Er mogen
enkel en alleen reparaties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden. Ook verfraaiing
van de woning is mogelijk. Daarnaast geven niet
alle banken een hypotheek op dit soort woningen.
Maar al met al,
is het een grote
stap vooruit en de
verwachtingen
zijn dat de regels
met de tijd steeds
soepeler
zullen
worden.
Wilma van den
Boogaard
WWW.NCCS.ES
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BELANGRIJKE ADRESSEN

WAAR NEDERLANDS WORDT GESPROKEN
HUISARTSEN
Torremolinos, Frank Buster tel: 952380279
spoed tel: 608658338
Torremolinos, J.O. Landman tel: 95388872
spoed tel: 617 913 196
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

PC

Helpdesk

InSPANJE.nl

www.pche.nl

Voor al uw
computerproblemen

SPAANS NIEUWS EN
PRAKTISCHE INFORMATIE
OVER LEVEN IN SPANJE

Computerhulp op afstand
Bel nu 951 386 064
of 672 980 893
Ma-vr 9:00 - 17:00 uur

www.pche.nl
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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

MeerSPANJE.nl

ORTHOPEDIE/MEDISCH PEDICURE/PODOLOGIE
Nerja, Henry en Linda Chatelin tel:
695481082/658773857
Désirée González Bossaers, La Carihuela
951339219

REIS- EN

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

OVER SPANJE

THUISZORG
Costa del Sol, Bep van de Bremer tel: 687487291
Costa del Sol, Anneke Verhoeff tel:
952025104/619287481
El Morche, Jolanda de Kuijer tel: 676991443
Algarrobo, Miranda van Poortvliet van Tiel
tel: 618552919
UROLOOG
Marbella, Wim de Bruyn tel: 619992369

MeerSPANJE.nl

AUDICIEN/HOORKLINIEK
Arend Eikelboom komt thuis. T 634 825 255
ADVOCAAT
Espejo, Saavedra & Van Den Boogaard Abogados
Wilma van den Boogaard tel: 676118136.
NOTARIS
Málaga, Hak & Rein Vos Juridisch adviseurs en notarissen
tel: 956 020 564
Marbella, Seydlitz Spanje - notarissen, tel: 95 850 243
UITVAARTBEGELEIDING
Europe Funerals - 690 341 198 / 616 460 069
Arno Wiering, Budgetfuneral - 672 980 893
FINANCIEEL
BROKER HUGO, Ned. bank, tel. 952 92 40 11
JOCASE Fiscal y Laboral Petra Lagrand tel: 952665214
DIERENARTSEN
Estepona, Marcel Vet tel: 952795049
Estepona, Nazli Kreft tel: 952804165
Nueva Andalucia, André Evers tel: 952906626
PSYCHOTHERAPIE/COUNSELLING/COACHING
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
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.

WWW.NCCS.ES
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NATUURKUNDE
is overal
Ik wil het met u gaan hebben over de
bedrijvers van de natuurkunde, de
natuurkundigen. Ik bedoel, de echte,
zoals Einstein of Bohr, of die knakker
Heisenberg van de onzekerheidsrelatie. Want er bestaan vele bijzondere
mensen op aarde en de natuurkundigen die ik wil bespreken zijn zeker
bijzonder, maar minder bekend.
De eerste natuurkundige die ik goed heb
gekend is Prof. Dr. Jaap Kistemaker. Opgeleid in Leiden, een natuurkundige met een
zeer brede algemene opleiding in bijna alle
natuurkunde vlakken, specialiseerde hij zich
uiteindelijk in de lage temperatuurfysica, isotopenscheiding en het energieonderzoek. Hij
was onder meer opgeleid door Niels Bohr,
wist veel van sterrenkunde en astronomie,
vacuümtechnologie en wat niet meer. Een
boerenzoon, een West-Fries met het hart op
de tong, goudeerlijk (een herfstkatje moet je
verzuipen) een man met humor en met een
koppig doorzettingsvermogen.
Na de oorlog was er een Amerikaans embargo op alles wat met de uraniumtechnologie
te maken had. Niemand kon bij de geheimen
van Amerika. Maar Kistemaker wilde dat Europa deze technologie zou gaan beheersen
en hij bouwde een massa=separator zodat hij
uranium235 kon krijgen, en hij produceerde
een blokje uranium U 235 van 6 gram om aan
de Amerikaanse ambassadeur in Nederland
te overhandigen. Hij reisde naar de USA, presenteerde zijn bevindingen, met het resultaat
dat in 1955 het Amerikaanse congres besloot
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de geheimhouding van elektromagnetische
scheiding op te heffen. Gedurende de hele
oorlog hadden allerlei Europese geleerden
in Amerika aan de atoombom gewerkt, en nu
werd een groot deel (niet alles natuurlijk) aan
de wetenschappelijke wereld gegeven. Tevens o.m. dat er radio-isotopen beschikbaar
kwamen voor wetenschappelijke en medische toepassingen. Door zijn ervaring met de
elektrische veld en magnetische scheiding
wist Kistemaker dat die methode niet optimaal
was. Hij wilde uranium gaan scheiden met
een centrifuge: De ultracentrifuge! Uranium is
ruim beschikbaar en bestaat voornamelijk uit
twee isotopen. U238 en U235 (en die willen we
hebben) waarvan de laatste slechts 0,7% van

het totaal uitmaakt. Nu is U238 zwaarder dan
U235. Het uranium wordt gemaakt tot uraniumhexafluoride. Bij kamertemperatuur een
witte kristallijne stof, maar bij zestig graden en
hoger een giftig gas. Als dit gas in een centrifuge loopt worden de zware isotopen het
meest naar buiten geslingerd. Dat gas wordt
vervolgens naar een tweede centrifuge geleid achter de besproken centrifuge enz. Het
gas nu juist binnen in de centrifuge wordt in
cascade naar de centrifuge voor deze centrifuge geleid. Een bijzonder efficiënte manier
om uranium te verrijken, en wel tot ieder gewenst niveau, zelfs tot bom-zuiverheid. Kistemaker probeerde de Nederlandse regering
mee te laten werken om van dit project iets
bijzonders te maken, maar toen daar lauw op
werd gereageerd ging hij naar Londen, waar
enthousiaste Engelse natuurkundigen de Engelse regering snel wisten over te halen mee
te doen. Voorwaarde van de Engelsen was
dat de Duitsers mee participeerden. Zo ontstond het bedrijf Urenco te Almelo, de grootste uraniumverrijkingsfabriek ter wereld.
Nu was Kistemaker een man van onberispelijke statuur en na de oorlog, zoals iedere
geleerde door een onderzoekscommissie
gezuiverd van collaboratie met de Duitsers.
De communisten hadden na de Tweede Wereldoorlog het nodige politieke succes gehad, zowel in de Tweede Kamer als in de Amsterdamse gemeenteraad. Maar hun steun
brokkelde snel af. Plots hadden zij een topic:
Kistemaker, die natuurlijk met de Duitsers had
gecollaboreerd, was nu een atoombom aan
het maken voor de Duitsers. Heel Amsterdam
werd volgeklad met “Kistemaker, A-Bom maker”. Er waren demonstraties voor zijn huis en
demonstraties voor ons FOM Laboratorium
voor Atoom- en Molecuulonderzoek aan de
Middenweg in de Watergraafsmeer, waar de
politie wekenlang met honden patrouilleerden.

Laboratorium Kistemaker in Amsterdam
Kistemaker beet fel van zich af, in de kranten, radio en TV; hij zei tegen de communistische hetzer Klinkenberg in de rechtszaal:
“Dat is een leugen en dat weet je zelf ook,
vuile schoft!” De rechtbank vond dat een
kwestie van een eenvoudige beledeging en
Kistemaker moest 25 gulden boete betalen.
Hij gaf na alle ophef als volgt een interview;
De journalist werd vriendelijk ontvangen en
kreeg een kopje koffie. Daarna legde Kistemaker uit dat de journalist vanzelf verkeerde
vragen ging stellen. Vragen over politiek of
over de buitenlandse handel of over allerlei
andere zaken waar Kistemaker geen verstand van had en dat zijn mening daarover
net zo oninteressant zou zijn als die van iedere andere ondeskundige.
Daarop overhandigde Kistemaker de verslaggever een lijst met vragen die de man
nu juist wel had moeten stellen. Over kernenergie, over kerncentrales, over isotopenscheiding en de weldaad van Urenco. Over
de vele uitvindingen en wetenschappelijke
publicaties die zijn lab jaarlijks produceerde
en nog veel meer, want Kistemaker was een
universeel natuurkundige.
Waarop Kistemaker vervolgde: En omdat u
de antwoorden meestal verkeerd opschrijft
of door elkaar haalt, geef ik u hier de lijst met
de juiste antwoorden op de vragen.
WWW.NCCS.ES
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Kistemaker was mijn promotor; hij was professor te Leiden en was conservator van het
Teylers Museum. Hij had tevens nog vele
andere functies, teveel om hier te noemen.
Ik hield van die man, hij was rustig, recht
door zee met een speciale humor. Ik was zijn
100ste promovendus en kreeg de bul waarin
ik werd benoemd tot doctor in de wiskunde
en natuurwetenschappen uit handen van mijn
copromotor, Prof. Dr. Marnix van der Wiel
.
Marnix was mijn groepsleider op het FOM instituut van Kistemaker. Marnix was ook een
briljant natuurkundige die van alles deed met
vrije elektronen. Hij bouwde voor zijn eigen
promotieonderzoek een machine die experimenten met UV en röntgenfotonen nabootste: Het “Poor mans synchrotron”. Het arme
lui’s synchrotron. Om aan Desy (Deutches
Elektronen-Synchrotron) te Hamburg te mogen werken is een hele opgave; je moet een
tijd in Hamburg gaan wonen en krijgt slechts
beperkte bundeltijd bepaalde fotonen uit het
synchrotron. Eenvoudig gezegd is een synchrotron een enorme magneet, waarin relativistische elektronen in worden geïnjecteerd.
Deze elektronen lopen in een cirkel en geven
loodrecht op hun voortplantingsrichting harde fotonen af, waarmee allerlei experimenten
kunnen worden gedaan. Al in een eerdere
DVH vertelde ik dat het vrije elektron fotonen
uitzendt die hij niet meer terug kan pakken als
het elektron de bocht om gaat én praktisch
met de lichtsnelheid beweegt. Marnix bouwde
een machine van zo’n 3 meter lang, botste in
de binnenschillen van de atomen en moleculen die hij onderzocht niet met UV- of röntgenfotonen maar met specifiek versnelde elektronen en hoefde niet meer naar Hamburg te
reizen. Nog vele jaren heeft die machine ook
met andere fysici zijn werk nog keurig gedaan.
Marnix
werdvandirecteur
van FOM-Rijnhuizen,
Overlijden
Alvaro de Luna
40
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het Fundamenteel Onderzoek der Materie Instituut
voor Plasmafysica. U weet het nog, een plasma is
een geïoniseerd gas. Ze willen daar eventueel ooit
eens kernfusie gaan maken.
Daar ontwikkelde Van der Wiel de Deep UV- en
röntgenspiegel, een ding dat uiteindelijk het succes
van ASML zou betekenen.
Als hoogleraar in Eindhoven maakte hij een apparaat dat metingen kan doen aan medische preparaten. In Cern had men eenzelfde soort machine
gebouwd voor € 1.2 miljard, het door speciale elektronen behandelde apparaat van Van der Wiel kost
momenteel slechts €150,000.
De universiteit van Eindhoven was zo onder de indruk van deze machine dat zij Prof. Dr. Van der Wiel
de ingenieurstitel verstrekten. Een eer die Prof. Dr. Ir.
Van der Wiel glimlachend accepteerde. Ook ontwikkelde hij en zijn team een speciale elektronenbron, waarvan de gemanipuleerde elektronen in

zijn vindingen had gepatenteerd was hij een rijk man geweest, maar zijn salaris was
hem genoeg. Net als Kistemaker heeft hij vele prijzen en
eerbewijzen gekregen, maar
Marnix werkt nog wel door na
zijn emiraat, net zoals Kistemaker dat deed. Stilzitten kan
hij niet en hij heeft een nieuoude lens van ASML (Van der Wiel)
we hobby; Franse wijnen. Wel,
met zijn fenomenale verstand
en zijn potijzeren geheugen
een lineaire versneller tot bij de lichtsnelheid
kunnen
we
ons nu al over de deskundigworden versneld en die daarna door een (door
heid
verbazen.
Ik grap wel eens dat hij kan
hem ontworpen) kam worden geleid en dan
proeven
op
welke
helling van welk jaar de
hun hoge energy fotonen in een z.g. vrije elekdruiven
zijn
geoogst.
Hij kan zelfs aan de
tron laser afgeven. Chipfabrieken in de toegraad
van
dronkenschap
van iemand het
komst hebben straks twee lineaire versnellers
Châteaux
en
het
jaar
noemen.
Marnix is
nodig en de vrije elektron laser, om hun silicigelovig
maar
loopt
er
niet
mee
te
koop; hij
umplakken te kunnen belichten. Extra kosten
houdt
van
een
goede
grap
en
van
lekker
fabriek: Ca. 800 miljoen euro. Werk aan de wineten.
Waarlijk
een
kopstuk
in
de
natuurkel voor vele natuurkundigen om die versnelkunde.
lers en lasers te bouwen.
Marnix is een uiterst bescheiden persoon en
Peter Langendam
wil niets weten van enige bekendheid. Als hij

In dank aangeboden:
Romatrans
Romatrans rijdt 2x per maand van Fuengirola naar Nederland. Iedere vracht groot of
klein wordt gebracht waar die moet zijn. Tel. 0031 655 838 053.
Heel goede ervaringen mee

Shinga - LaCros
www,lacros.nl - +31 73 203 24 87
Fantastische elektrische vouwfietsen van de winnaar van 3 prijzen van de ANWB
en NKC. Maar boven alles is hun service echt ongelooflijk goed en reikt met
gemak naar Zuid-Spanje.

WWW.NCCS.ES

Plaats uw eigen dankwoord en/of aanbeveling voor €10
Stuur uw tekst naar: redactie@nccs.es
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1. Kruiswoordpuzzel fruit
1 Papaya
6 Druiven

2 Citroen
7 Sinaasappels

3 Peer
8 Ananas

4 Watermeloen
9 Banaan

5 Appel
10 Meloen

1
8

2
3
4
5
10

7

6
9

2. Zoek in spaans
bloemkool
zoete aardappel
biet
N

Van Houten Industriepark 12
1381 MZ Weesp
Nederland

+31 (0)294 418080
info@kuiperbv.nl
www.kuiperbv.nl
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Kuiper De Internationale Verhuizer verzorgt
uw internationale verhuizing tot in de puntjes.
Wekelijks rijden er luchtgeveerde verhuiswagens
naar en vanuit onder meer Frankrijk, Spanje,
Portugal, Zwitserland en Italië.
• Eigen (Nederlandstalige) vestigingen in
heel Zuid-Europa
• Wereldwijd betrouwbaar en ervaren
agentennetwerk
• Moderne opslagfaciliteiten in Nederland
en op de bestemming
• Tevens frequent op andere Europese
en Overzee bestemmingen
• Door combinatielading gunstige en
concurrerende tarieven!

prei
komkommer
sla

M W O

wortel
artisjok

H

P

D

S

P

S

R

F

M

I

S

L

A

C

I

U

E W P

C

N

P

Q

V

P

R

E

P

O

Z

T

I

I

J

C

V

R W U

I

Y

O

N

V

V

C

I

R W G

T

H

U

A

N

X

B

L

C M

A

C

S

O

A

T

H W

I

C

Y

V

A

S

E W E

spinazie
pompoen
snijbiet
K

M

R

E

L

G

A

V
R

Y

S

F

A

E

O

A

O

B

M

G

A

O

F

O

A

U

R

U

N

I

C

C

S

P

M

A

A

X

C

L

D

D

Z

N M

E

D

E

L

P

U

T

Q

H

A

V

O O

S

L

E

P

H

B

B

N

O

H

A

B

U

B

V

Z

A

N

A

H

O

R

I

A

P

D

A

C

O

L

I

F

L

O

R

B

S

R

F

Q

C

Z

Z

A

A W

L

I

K

S

V

Q

D

Q

J

R

A

V

B

A

C

H

X

D

K

L

Y

X

T

P

H

O Q

H

A

L

C

A

C

H

O

F

A

I

K

Y

Met
hartelijke
Dank aan
Leares
Spaans
Mariché

WWW.NCCS.ES

43

© van breugeloffset

Bij ons hoort u thuis
Audicien
aan huis

COSTA DEL
SOL

uis

n aan h

Audicia

Altijd goed advies

DEL
COSTA
SOL

UW HOORTOESTEL
THUIS AFGESTELD Altijd
hoortoestel

Uw
www.hoorkliniekeikelboom.es
info@hoorkliniekeikelboom.es
thuis
afgesteld

goed
Tel. (0031) 657103128
Tel. (0034) 643874102

advies

Bij ons hoort u thuis
info@hoorkliniekeikelboom.es
www.hoorkliniekeikelboom.es

(0031) 657 103 128
(0034) 634 825 255

Vroeger was alles beter!
Voor de particuliere belegger gaat
deze vlieger niet helemaal op. Vroeger
moest u nog echt met een beleggingsadviseur rond de tafel gaan zitten voor
een aankoop op de beurs.
Online beleggen is tegenwoordig voor iedereen mogelijk. Met Alex Beleggersbank waren wij in 1999 in Nederland de eerste die de
markt openbraken en particuliere beleggers
dezelfde instrumenten aanboden als professionele beleggers. Online beleggen is een
stuk sneller, eenvoudiger en gemakkelijker
dan het oude, traditionele beleggen. Daarnaast is online beleggen ook een stuk goedkoper geworden. Met online beleggen op de
beurs betaalt u zeer minimale transactiekosten. Uw winst begint al bij de inkoopprijs.
Om over alle handige instrumenten te beschikken kunnen online beleggers een gratis
rekening openen bij een broker, bijvoorbeeld
via ons. Zo kunnen zij bijvoorbeeld eenvoudig grafieken van verschillende perioden
met elkaar vergelijken.
Door patronen te analyseren, kunt u vaak
oordelen wat het juiste koop- of verkoopmoment zou kunnen
zijn. Om goed te beleggen, heeft u een
duidelijke
strategie
nodig, daar heb ik het
wel vaker over gehad.
Dankzij de komst van
het internet is het gelukkig een stuk eenvoudiger om informatie te vergaren. Hierbij
kunt u denken aan de

laatste bedrijfsresultaten of nieuwtjes over
de laatste ontwikkelingen binnen een bedrijf.
Ook bieden brokers, zoals wij, gratis cursussen, persoonlijke begeleiding en educatie
aan. We merken dat onze klanten nog graag
af en toe persoonlijk of via de telefoon hun
twijfels met ons door willen nemen. Soms
ben je onzeker over een beslissing of is er
iets niet helemaal duidelijk, dan is het prettig
dat je even kunt overleggen.
Ps. Elke vrijdag plaatsen we een nieuwe aflevering van de BeursRedacteurs op YouTube
(Hugo Investing Spain). In deze vlog bespreken collega Martin Totté en ik samen alle
nieuwtjes en ontwikkelingen op de beurs.
Kaspar Huijsman is founder en director van Hugo
Investing (voormalig BinckBank Spanje & Portugal) en is zelf ook gepassioneerd belegger. In zijn
columns schrijft hij over zijn ervaringen op de beurs
en de economie. Heeft u een vraag, mail dan naar
kaspar@hugoinvesting.com.
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BLOEMEN EN PLANTEN

G ezo n dh e id

BLOEMEN EN PLANTEN
dragen. Het zijn sterke bomen die goed
tegen droogte kunnen en maar weinig
onderhoud nodig hebben. Vandaar dat
veel gemeentes deze Bauhinia´s gebruiken om in parken en straten aan te
planten. De Spaanse naam is Arbol de
las Orquideas en ook de in Engeland en
Nederland gebruikte namen zijn Orchid
Tree en Orchideeën boom.

Bauhinia
D

eze plant, de Bauhinia is vernoemd naar twee beroemde Zwitserse botanici
en artsen, de gebroeders Johan en Caspar Bauhin, die eind 16de eeuw
veel onderzoek deden naar de plant. Er zijn ongeveer 250 verschillende
soorten Bauhinia´s die in alle tropische gebieden van de wereld voorkomen. Je
kunt eigenlijk wel zeggen dat ieder tropisch gebied zijn eigen kenmerkende
Bauhinia soort of soorten heeft. Dat maakt het gelijk wat lastig om er iets over
te schrijven omdat er altijd een tweede naam bij hoort om de specifieke soort
te onderscheiden. Daar komt nog bij dat er vele Bauhinia´s inmiddels over de
hele wereld zijn verspreid vanwege de
prachtige bloemen. Je vindt Bauhinia´s
nu ook in niet tropische gebieden
zoals hier in Spanje. Misschien moet ik
voor het gemak alleen maar Bauhinia
schrijven.

De Bauhinia soorten zijn inheems in alle
tropische gebieden van zowel Azië, Amerika als Afrika en behoren tot de familie
van de “Leguminosae” (vlinderbloemigen). Het zijn meestal kleine bomen tot
een maximum van 10 meter of struiken
maar er bestaan ook bodembedekkers.
De Bauhinia bomen hier aan de Costa zijn
bladverliezend en kunnen geen vorst ver46

De Spaanse naam Pata de Vaca en de
Engelse en Nederlandse namen Cow´s
Foot en Koeienhoef vind ik erg simpel
voor deze prachtig bloeiende boom.
Maar deze namen verwijzen naar het
blad dat inderdaad op de afdruk van een
koeienhoef lijkt.
Hier in Spanje vinden we meestal de
Bauhinia Purpurea met prachtige, grote
bloemen in de kleuren wit, paars, roze,
rood, lila of combinaties van deze kleuren. De meeste bloemen lijken op een
Orchidee vandaar de naam.
De foto´s zijn gemaakt op het veld tussen McDonald´s en de Ikea van Málaga.
Daar stonden alle Bauhinia Purpurea in
maart en april in volle bloei, maar ook
langs de weg door Churriana en Alhaurin
de la Torre staan schitterende exemplaren. Helaas is de bloei maar kort, maar
wel heel uitbundig, met duizenden en
duizenden bloemen aan één boom.
Deze Bauhinia heeft weinig onderhoud
nodig, alleen jaarlijks wat vormsnoei
en een plekje in de volle zon. Als u een
keertje wilt experimenteren met deze
bijzondere boom neemt u dan een grote
pot of kuip met goede tuinaarde en zorg
voor voldoende water, vooral ‘s zomers.

WWW.NCCS.ES 47 47
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BLOEMEN EN PLANTEN
Af en toe wat vloeibare bloemenmest
doet wonderen. Als u plaats heeft is het
natuurlijk altijd beter in de tuin te planten.
In Nederland ook heel geschikt als boompje voor op het terras, maar dan moeten
ze in de winter wel naar binnen.
Enkele Bauhinia soorten die u niet gauw
hier zult vinden zijn: Bauhinia Galpnii,
een struikvorm met helderrode bloemen
in Zuid Afrika, Bauhinia Tomentosa, een
struikvorm met mooie zachtgele bloemen in Sri Lanka en de Bauhinia Grandiflora: Bomen met felroze of witte bloemen in Argentinië en Uruguay.
Henk Flederus
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GESCHIEDENIS

ANDALUSIË een geschiedenis

T

omas de Torquemada werd op
voorspraak van koningin Isabella
door de paus benoemd tot
voorzitter van de heilige roomse raad
van Castilië in 1482. Hij gaf daarom zijn
functie aan het hof als biechtvader van het
koningspaar op in 1484. Na de verovering
van Granada benoemde de paus hem
tot grootinquisiteur van Hispania en hij
zou dat tot zijn dood blijven. Tomas was
degene die de Spaanse koningen dwong
de joden uit Granada te verdrijven.
Hij had een geheime dienst die bij de
joden die christen waren geworden, de
“Marranos”, spioneerden om te kijken of
zij stiekem de joodse erediensten
thuis beleden. Zijn wachten
sleurden de arme betrapte
bewoner uit zijn huis naar
de gebouwen waar zij
ondervraagd
zouden
worden. Hij mocht alleen
katholieken onderzoeken
en menig jood belandde
op de brandstapel, nadat in
zijn martelkelders een bekentenis was
afgedwongen.
Tomas was een gevreesd en een gehaat mens.
Zijn lijfwacht bestond uit 250 tot de tanden
bewapende soldaten. Hij kwam weinig naar
buiten, eigenlijk alleen om de Katholieke
Koningen te bezoeken, Los Reyes Católicos,
de eretitel aan hen gegeven door paus Sixtus
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voor het moslimvrij maken van Europa. De
paus zelf had ter ere van het vertrek van de
moslims de Sixtijnse kapel laten bouwen en
Michelangelo gevraagd de fresco’s op het
plafond te schilderen.
Ferdinand vond dat de grootinquisiteur teveel
macht kreeg en wist het van de paus gedaan te
krijgen dat de Heilige Raad der Inquisitie geen
beslissingen ingegeven door de Heilige Geest
meer kreeg, maar dat de veroordeelden om
clementie mochten vragen bij de paus. De
hoeveelheid aanvragen werd zo groot dat er
stagnatie ontstond bij de executies. De paus
had al drie keer vertegenwoordigers van de
Inquisitie naar Rome laten komen.
De nieuwe paus, Alexander VI had tevens
een geldbedrag per veroordeling
ingesteld, en Ferdinand vond dat
er teveel geld naar Rome werd
gestuurd. Hij drong aan op
minder opsporingen en ter
doodveroordelingen.
De zeventigjarige Torquemada
kreeg klap op klap te verwerken.
De paus stelde vier assistent
inquisiteurs in, om de grootinquisiteur
te ontlasten. “Om mij te beletten mijn werk
goed te doen en te bespioneren” brieste hij
uit. Hij haatte de Spaanse kardinaal Jiménez de
Cisneros, die hen steeds maar weer voor de
voeten liep en hem vaak openlijk dwarsboomde.
Maar de kardinaal was door Ferdinand tot
kardinaal én tot biechtvader benoemd en
De Cisneros bespotte de omhooggevallen
monnik openlijk. De Torquemada wilde dat de
moslims, de “Mudéjares” zich gedwongen tot

het christendom zouden laten
bekeren. De kardinaal was
tegen. De Torquemada wilde
een koran in het openbaar
verbranden, de kardinaal was
tegen.
Samen
met
Ferdinand
ontwikkelden zij de Spaanse
buitenlandse politiek. De
Cisneros was een bijzonder
mens; een knappe verschijning,
het gezicht van een man die
wist wat hij wilde. Hij leefde
als een asceet. Hij verdeelde
als kardinaal zijn aardse goederen en werd
Franciscaner monnik. Hij hervormde de
orde en kreeg wat tegenwerking toen hij de
broeders verplichtte hun “vrouwen”, hun
concubines, op te geven. Zelfs als hij bij het hof
werd uitgenodigd sliep hij op de grond en at
en dronk zo weinig mogelijk, een hele klus daar
Ferdinand van een goed maal en een goed glas
hield.

Tomas de Torquemada

Een jaar de dood van Tomas de Torquemada
verbrandde De Cisneros publiekelijk de koran
en alle Arabische geschriften die niets met
medicijnen of geneeskunde te maken hadden.

In 1500 meldde Cisneros dat er in de steden
alleen nog christenen waren en dat alle
moskeeën tot kerken waren omgebouwd. Het
vertrek van vele handswerklieden, ambtenaren
en ondernemers bracht grote schade aan de
economie, die na het vertrek van de joden ook
al een forse knauw had gekregen. Bovendien
hadden de overzeese gebiedsdelen, die
snel vermeerderden onder het bewind van
Columbus, kundige bestuurders, klerken en
soldaten nodig, Ondernemers zochten er
tevens hun heil, zodat de kennis en kunde uit
de eens zo belangrijke provincie weg leek te
vloeien.

De kardinaal verplichtte de moslims in 1499
zich te bekeren tot het christendom. De
verontwaardiging bij de mudejares groeide uit
tot een opstand; de rebellie van Alpujarras.
Maar Ferdinand en Cisneros hadden erop
gerekend dat er verzet zou komen en de
opstand werd uiterst bloedig neergeslagen. Nu
kregen de moslims geen keus meer: Bekeren
of vertrekken, werd het motto.

Ferdinand zat er niet mee; zijn zoon en dochter
waren vertrokken naar de Lage Landen aan
de Noordzee en zijn vrouw was ziek. Ze
werd mager en had veel pijn. De pijn was al
begonnen toen Johan en Johanna in 1496
vanuit Laredo vetrokken. Het was een drukte
van belang op de kades van de noordelijke
Spaanse havenstad. Johan en Johanna kregen
130 schepen mee op hun reis naar Vlissingen.
WWW.NCCS.ES
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EGr Ev S
a rCi nHgI eEnD E N I S
Twintigduizend man zouden hen vergezellen.
Er waren kamerheren, hofdames, pages en
kamervrouwen, lijfknechten, thesauriers,
grootmeesteressen en allerlei bedienend
personeel. Ook voeren 2.000 soldaten mee.
Ook de lading die werd meegenomen was
indrukwekkend: 90.000 pond gerookt vlees,
50.000 haringen, 10.000 levende kippen,
6.000 eieren en 400 vaten wijn.
Johanna was in alle staten. De konen rood van
opwinding, zij was net 17 jaar geworden en had
dagdromen over haar toekomstige man, Filips
van Bourgondië, die ook 17 jaar was geworden.
En dan, hij had de bijnaam El Hermoso, de
mooie, de schone. Hij had een gladde mooie
huid, nergens een pok-litteken of een wrat. Een
huid als een perzik. En een van de raadsheren
had meermaals met hem gesproken; vond hem
een verstandige jongeman in de kracht van zijn
leven. Met een mooie stem en een bijzondere
oogopslag. Filips sprak Frans en Nederlands.
Aan het hof werd verplicht Nederlands
gesproken, en stiekem Frans. Johanna leerde
de laatste maanden Frans, want de talen die
Johanna beheerste waren Spaans en Latijn. Zij
kreeg vlinders in haar buik als ze dacht aan zijn
naakte lichaam met die zachte gladde huid van
perzik en satijn, de huid van een baby. “Kom
lieve Filip, kus me”.
Zij joeg de bedienden uit haar hut, die naast de
vertrekken van de kapitein waren gelegen. Aan
de wand van haar kamer was het schilderij van
Filips opgehangen. Nu concentreerde Johanna
zich op haar moeder, die er bleekjes en wat
fragiel uitzag. Zij schraapte haar keel en begon:
“Lieve Johanna” zo sprak zij zacht “jij wordt
later, en die tijd kan snel komen, de vrouw van
de Duitse keizer van het Heilige Roomse rijk
en Groothertogin van Oostenrijk, edelgravin
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van het Bourgondië in de lage Landen, en
na mijn verscheiden koningin van Castilië en
afhankelijk van wat papa gaat doen, word jij
de koningin van Spanje, naast Filips die dan
tot koning wordt gekroond. Gedraag je daar
in het noorden als een koningin, beheers
jouw woedeaanvallen en vergeef de mensen
hun stommiteiten en eigenaardigheden.
Heb een goede reis mijn schatje, en kom
weer snel naar Spanje, want ik kan je nodig
hebben. Vaarwel mijn kind, ik moet nu naar
Johan, die ziek aan boord is gekomen en al in
zijn bed ligt”. Trillend omhelsde de koningin
haar dochter en nog nooit had Johanna zo
een genegenheid van de vrouw die zich haar
moeder noemde, gevoeld. Ze was kwaad
geweest dat haar vader niet was meegegaan
naar het afscheid van twee van zijn kinderen

die in den vreemde in het huwelijksbootje
zouden stappen. Nou ja, bootje; zij voer
op het admiraalsschip van de Spaanse
vloot naar haar man. Samen met 130 boten
met 20.000 opvarenden. De Bourgondiërs
zouden er een hele kluif aan hebben alle
gasten te herbergen en te eten te geven.
Eindelijk was haar moeder vertrokken en
Johanna ging op haar bed liggen een keek
naar het portret van Filips. De ernstige
blauwe ogen, de lange rechte neus, de
mooi gevormde mond met de volle lippen.
Lippen die zij over twee maanden ging
kussen. Hij droeg een brede gouden ketting
op zijn borst en daaraan hing de beroemde
ridderorde van de Bourgondiërs, het
Gulden Vlies. Verliefd staarde zij naar
het zo bekende en toch zo onbekende
gezicht. De wereld lag aan haar voeten
en zij hoorde nauwelijks het geroep, het
geschreeuw en de commando’s voor de
manschappen, die kwartier mochten gaan
maken en voor de mast zouden komen,
terwijl de voorname gasten reeds in
de vertrekken en op de dekken achter
de mast hadden plaatsgenomen. Zij
bewoonde met vier kameniers en twee
hofdames de admiraalsvertrekken, met
uitkijk op zee door kleine ruitjes van glas in
de achterkant van het schip. We schrijven
de datum van 20 augustus 1496. Er stond
een mooie bries die de schepen die in
konvooi zouden varen, voorspoedig naar
het noorden zou blazen. Het was warm
in Laredo en de vloot zou vertrokken zijn
voordat de avond zou invallen.

Johanna - Thyssen-Bornemisza

Filips van Bourgondië

Wordt vervolgd
Peter Langendam
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HET GOEDE LEVEN IN SPANJE...
ONZE DIENSTEN:

electro-experts voor thuis

• Verkoop, aankoop en verhuur
meer dan 20 jaar ervaring in de huizenmarkt  met
en dynamisch verkoopteam
• Vakantieverhuur
We beschikken over een team van professionals
zodat uw eigendom in de beste handen is
• Verbouwingen & projecten
Wij kunnen helpen bij completen verbouwing of
herinrichting van uw eigendom
• Specialistisch marketing team
Ons meertalige team is op de hoogte van nieuwste
applicaties en sociale media met professionele
fotografie en videomogelijkheden

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

Buena Vida Spain
Urb. El Rosario, Calle Rosmari 2, Marbella
T: 952 85 03 28
info@buenavidaspain.com

TV, AUDIO,
INTERNET

ALARM
INSTALLATIES

WITGOED &
HUISHOUDING

BOUW
BEGELEIDING

TV, internet en audio
systemen vernieuwen
snel. Wij beschikken over
up-to-date kennis én
apparatuur.

Er komt het één en ander
kijken bij het installeren
van een alarmsysteem.
Wij staan klaar voor advies
en montage.

Altijd lastig wanneer een
huishoudapparaat kapot
gaat. Eén telefoontje en
u heeft morgen al een
nieuwe machine in huis.

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

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

Mijas, Costa del Sol • 952 591 603 • 676 888 565

WWW.JE-SYSTEMS.NET | INFO@JE-SYSTEMS.NET

