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ANDALUSIË
Andalusië heeft de moderne reiziger veel te bieden. Voor
wie wil luieren zijn er de uitgestrekte stranden waar de zon
een groot deel van het jaar schijnt. Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in steden als Sevilla en Granada waar
het Moorse verleden alom aanwezig is en je kunt genieten
van opwindende ﬂamencovoorstellingen en pittoreske
tapasbarretjes. En de prachtige landschappen en heuvels
vormen een uitdaging voor wandelaars en buitenmensen.

WAT & HOE ONDERWEG: de reisgids voor
een actieve en culturele vakantie.
• Duidelijke indeling op kleur
• Uitgebreide plattegronden en kaarten
• Verrassende wandeltochten
• Top 10 met hoogtepunten
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ROMANTISCH
ANDALUSIË
Het als een ochtendnevel over Andalusië hangende
romantische beeld is gecreëerd door de geschriften van
19e-eeuwse reizigers uit Noord-Europa. Maar de werkelĳkheid achter deze verleidelĳke vakantievoorstelling
kan al even boeiend zĳn.
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Het magazine
Bezoekers uit de 19e eeuw hebben Andalusië afgeschilderd als een andere
wereld: heet en hartstochtelijk, met losbandige types en bergbendes, liederlijke Don Juans en Carmens, overgeleverde tradities en mysterieuze gebruiken. Dit beeld werd nog versterkt doordat bezoekers hun ervaringen overdreven om ze romantischer te laten klinken. Andalusië werd vooral in het
noorden afgeschilderd als een exotisch en gevaarlijk land. Dit was het al-Andalus van de exotische Moren, een streek waar Europa ooit plaatsgemaakt
had voor Afrika, een opwindend alternatief voor het saaie Noord-Europa. De
Engelse schrijver Richard Ford, die in 1830 voor de eerste keer Andalusië
bezocht, schreef dat Spanje vergeleken met de ‘saaie uniformiteit’ in de rest
van Europa ‘ongerept fris’ was, een beeld dat nog steeds vele buitenlanders in
de straten van Sevilla krijgen. Zijn bezoeken aan Spanje in 1830 en enkele
jaren daarna verwerkte hij in zijn epische werk Handboek voor reizigers in
Spanje en lezers thuis (eerste uitgave 1845). Het geldt nog altijd als een van
de mooiste beschrijvingen van Spanje ooit – uitvoerig, geestig en bevooroordeeld. In 1826 verhuisde de Amerikaanse schrijver Washington Irving al naar
Madrid om er voor de Amerikaanse ambassade te werken. In 1828 maakte hij
een tocht door Andalusië, woonde enige tijd in het half vervallen Alhambra en
schreef daar De verovering van Granada, voordat hij zich zette aan zijn
beroemdste boek, Het Alhambra. Een reeks verhalen. De opera Carmen
(1875) is gebaseerd op een roman uit 1845 van de Fransman Prosper Merimée. In Carmen was alles verwerkt: de heldin, een zigeunerin en een knappe
Moorse verschijning die werkte in de tabaksfabriek in Sevilla; een bandiet uit
de Rondabergen en een stierenvechter, die in een liefdesaffaire verwikkeld
raakten – liefde, verraad, moord en terechtstelling. George Bizet zette de
roman op muziek en daarmee werd de heldin onsterfelijk; Bizet was nooit in
Spanje geweest. Carmens mannelijke tegenhanger was de fictieve Don Juan,

DE ECHTE CARMEN
Het beeld van schaars geklede arbeidsters in de verlammende hitte van de
19e-eeuwse tabaksfabriek in Sevilla prikkelde de wellust en niet zozeer de romantische interesse van meer dan één mannelĳke reiziger. In werkelĳkheid
werkten de vrouwen in erbarmelĳke omstandigheden, maar daar had de romantische verbeelding geen boodschap aan. De meningen over de ‘Carmens’
van de tabaksfabriek liepen uiteen: ‘De meesten van hen waren jong en sommigen erg knap. Dankzĳ hun zeer nonchalante wĳze van kleden konden we op
ons gemak van hun charmes genieten’, schreef Théophile Gautier in Een
romanticus in Spanje (1826). ‘Ik heb nog nooit zo’n opeenstapeling van lelĳkheid gezien’, aldus George Dennis in Een zomer in Andalusië (1839).
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Wandelingen & tochten

1

GRANADA’S ALBAICÍN
Wandeling

Y

AFSTAND: 3 kilometer
DUUR: 2-3 uur
BEGIN-/EINDPUNT: Plaza Nueva A204 C2

Deze wandeling voert door Granada’s
pittoreske oude Moorse wijk, de
Albaicín. Onderweg zijn vele mooie
kijkjes op het Alhambra en de Sierra
Nevada. We beklimmen via smalle
steegjes de Albaicínheuvel, passeren
historische kerken en wandelen door
het bruisende centrum van de wijk
naar het onovertroffen uitkijkpunt
Mirador de San Nicolás.

(P89). Loop door langs de terrassen van de Paseo del Padre Manjón,
ook Paseo de los Tristes genoemd,
omdat hier ooit priesters in het
openbaar troost uitspraken; tegenwoordig vol met cafétafeltjes,
behorend bij de lange rij bars.
Een stuk hoger zie je het
Alhambra.

!– "

Kort na Bar La Fuente ga je
linksaf, het smalle kasseienstraatje Calle Horno
del Oro in. Aan het eind
ga je de trap op, dan
rechtsaf en klim je verder. Steek een laan
over en loop door over
de ruwgeplaveide

Van het Plaza Nueva wandel je
naar het Plaza Santa Ana, voorbij
een kerk, de Iglesia de Santa
Ana y San Gil, en door de smalle
Carrera del Darro (let op het verkeer). Aan je rechterhand zoekt de
kleine Río Darro zijn weg door het
wier. In deze straat kom je eerst
langs de oude Moorse brug, de
Puente de Cabrera, en dan langs
de Puente de Espinosa, die beide
gehoekt de rivier overspannen.
Hoog hierboven zie je de muren
van het Alhambra. Op de andere
oever, kort na de tweede brug, liggen de ruïnes van een 11e-eeuwse
poort, de Puerta de los Tableros, en
van een oude brug, de Puente del
Cadi. Zoek links het steegje
genaamd Bañuelo, met, meteen
links na het begin, de 11e-eeuwse
Baños Árabes (p89).

#– $

"– #
Ga verder over de Carrera del
Darro, langs het Convento de Santa
Catalina de Zafra (dag. geopend)
waar je heerlijke amandelcakejes
kunt kopen van de nonnen, en
langs het Museo Arqueológico

Calle Valenzuela. Aan het eind is er
weer een trap. Ga linksaf en dan
rechts op een kruising. Ga na
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Granada’s Albaicín

Binnenhof van het Alhambra

$– %
Volg het pad naar rechts en wandel verder, langs het kruispunt
links. Loop langs het Convento
Santo Tomasas de Villanueva en
een stenen Moorse put, de Aljibe
de Bibalbonud. Ga verder over de
boomrijke Placeta del Abad en
loop langs de muur van de kerk
San Salvador. Ga linksaf naar de
ingang van de kerk. De kerk
staat op de plek van de
13e-eeuwse Albaicínmoskee
en de originele patio van de
moskee is bewaard gebleven, inclusief arcaden en
puntige hoefijzerbogen.
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20 meter scherp links, tegen de
heuvel op en dan rechts. Op een
kruising met de Carril de San
Augustín ga je scherp naar links en
volg je de geplaveide laan, aan je
linkerhand is een mooi zicht op het
Alhambra.

_BSM_ANDALUSIE_001-212.indb 175

Ga na de kerk linksaf en
links de Calle Panaderos del
Albaicín in. Loop langs een
andere put, de Aljibe de Polo, en
ga verder langs kleine winkeltjes
en sfeervolle bars naar het lommerrijke Plaza Larga, met nog
meer bars en winkels en ’s morgens vol met fruit- en bloemenkraampjes. Steek het plein over
naar de andere hoek en achter de
Puerta de las Pesas (Poort der
Gewichten), een boogvormige
poort in de oude muur van het
oorspronkelijke Moorse kasteel van
de Albaicín, ligt de Alcazaba.

&– '
Beklim na de poort enkele treden
naar de Placeta de las Minas, ga
linksaf over Callejón San Cecilio
175
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