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Hostería Laurel  

Dit hotel bevindt zich midden in hart van de wijk 

Santa Cruz en kijkt uit op de Plaza de Los 

Venerables (= eerbiedwaardigen). Het is gevestigd in een 

historisch pand. Het hotel beschikt over 21 kamers 

met eigen douche en wc. Er is ook een restaurant 

waar we tapas en streekgerechten kunnen eten.  

In de openbare ruimtes is gratis Wi-Fi beschikbaar. 

We hebben geboekt met ontbijt.  

 

 

 

 

 

 

Itinerario 

Viernes: 11.00 Barrio de Santa Cruz, la catedral y la Giralda. 

  15.00 almuerzo 

  16.30 Metropol Parasol, Museo Antiquarium 

  20.00 Torre del Oro, cenar en el barrio de Triana 

Sábado: 09.30 Real Alcázar 

  14.00 almuerzo 

  Tarde libre: 

  20.00 cenar juntos 

  22.00 flamenco en La Carbonería 

Domingo: 10.00 Parque de María Luisa, Plaza de España 

  12.00 Museo Arqueológico (schat van Carambolo) 

  14.00 almuerzo 

  Tarde libre:  18.00 vertrek naar het vliegveld  
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sugerencias para hacer durante las tardes libres: 

* ir en barco en el río Guadalquivir  € 20,-  

* ir en bici     € 25,- 

* Museo del Baile Flamenco  € 10,-  

Algemene informatie 

Sevilla is de belangrijkste stad van Zuid-Spanje en ligt in het westen van Andalusië in de 

gelijknamige provincie Sevilla. De stad ligt aan de rivier de Guadalquivir. De echte Sevillanen 

spreken Spaans met een sterk afwijkend accent, dat voor de andere Spanjaarden niet te 

verstaan is. Sevilla heeft 704.000 inwoners. De stad heeft vele bezienswaardigheden en 

kunstschatten. Sevilla is beroemd om zijn Mudejar-architectuur. Na een tweejarige 

belegering veroverde Ferdinand de derde, in het jaar 1248, de stad terug van de Moren. 

Door vele prachtige bouwwerken in tact te laten en er een katholieke draai aan te geven 

ontstond deze unieke bouwstijl.  

 

Semana Santa  

In Spanje beginnen de activiteiten rond Pasen al een week eerder dan bij ons. 

Dat komt omdat Spanje zich houdt aan de Tridentijnse rites, zoals afgesproken 

in het Concilie van Trente (vandaar de naam). Vrijdag 11 april is de Viernes de 

Dolores, zaterdag 12 april is Sábado de Pasión en zondag 13 is Domingo de 

Ramos. Tijdens de Viernes de Dolores gedenkt men het lijden van Maria tijdens 

de Semana Santa. De Sábado de Pasión is de vooravond van het begin van de 

Semana Santa. Daarom zijn er veel publieke religieuze manifestaties, vaak 

volgens een eeuwenoude traditie. Er zijn al processies die deze dagen rondgaan in sommige 

wijken, maar nog niet naar de Kathedraal, voor zover ik dat kon zien.  

Barrio de Santa Cruz 

De barrio de Santa Cruz is een van populairste wijken van Sevilla. Het was 

vroeger de oude Joodse wijk. Nadat de Joden verbannen werden (of ze 

bekeerden zich) in 1483 werd het belang van deze wijk minder. Maar in de 

19e eeuw knapte men de wijk weer op. De wijk ligt rond de kathedraal en ten 
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noorden van het Alcázar. De Plaza Santa Cruz is de plek waar vroeger een 

kleine parochie was met dezelfde naam.  

De Plaza de Venerables waaraan ons hotel ook ligt, ligt 

midden in de wijk Santa Cruz. Het dankt zijn naam aan 

het Hospital de los Venerables Sacerdotes, een 17e 

eeuws gebouw waar vroeger bejaarde priesters 

verbleven. In het gebouw kun je religieuze 

muurschilderingen vinden en het beroemde Santa  

Rufina bewonderen, geschilderd door Diego Velázques. Dat is in 2007 

aangekocht voor een slordige € 12.5 miljoen.  

Ook het Casa de Pilatos is de moeite waard. Het is 

een riant optrekje gebouwd in de 16e eeuw door de 

markies van Tarifa na zijn reis door Europa. Het is 

in mudéjar-stijl1 gebouwd. Het is nog steeds 

bewoond door een hertogin en haar familie.  

La Catedral en de Giralda 

De grote gotische kathedraal is gebouwd in de vorm van een vijfbeukige kruiskerk. Het is na 

de Sint Pieter in Rome en St. Paul’s in Londen het grootste kerkgebouw in Europa en een 

van de grootste gotische bouwwerken van de wereld. Sinds 

1987 staat ze op de lijst van UNESCO. In 1248 verdreven de 

christenen de moren uit Sevilla. De hoofdmoskee, die op de 

plek van de huidige kathedraal stond, gebruikten ze als kerk. 

Pas in 1401 werd besloten om er een andere kerk neer te 

zetten. De moskee was inmiddels in deplorabele toestand en 

nodig aan vervanging toe. Delen van de moskee zijn echter 

bewaard gebleven, zoals de Giralda, de Patio de los Naranjos en de fraai bewerkte Puerta 

                                                             
1 De mudejarstijl (Spaans: estilo mudéjar) komt uitsluitend voor in Spanje en is te omschrijven als een kunststijl 

waarin moslim- en christelijke kunstvormen zijn verweven. Ze is het resultaat van het samengaan van twee 

artistieke tradities namelijk de islam-traditie enerzijds en de christelijke traditie anderzijds. 
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del Perdón. Columbus ligt in deze kathedraal begraven. We kunnen de Giralda beklimmen 

om een mooi uitzicht over de stad te hebben.  

Metropol Parasol - Las Setas (de paddestoelen) de Sevilla 

Op de Plaza de la Encarnación stond al vanaf 1842 een overdekte markt, die in 1973 plaats 

maakte voor een parkeerplaats. Toen men deze parkeerplaats ondergronds wilde maken, 

stuitte men op Romeinse resten, waardoor de bouw stilgelegd moest worden. Er is in 2004 

een wedstrijd uitgeschreven om een nieuwe bestemming aan het plein te geven. De Duitse 

architekt Jürgen Mayer won deze wedstrijd. Het prestigieuze gebouw is 

in 2011 geopend.  

De houten constructie, bekleed met polyurethaan, schijnt de grootste ter 

wereld te zijn. Hiermee overdekte Mayer het plein niet alleen, bovenop 

de parasols introduceerde het 

architectenbureau een, boven de stad uitgetilde, 

meanderende wandelweg. In Metropol Parasol 

vind je een archeologisch museum (met de 

Romeinse resten), een boerenmarkt, een verhoogd 

plein, meerdere cafés en restaurants onder en in 

de parasols en een panoramaterras bovenop de 

parasols.   

 

Museo Antiquarium 

In dit museum, in de kelder van de Metropol, kunnen we alle Romeinse opgravingen vinden 

die op deze plek gedaan zijn. Er zijn tal van fundamenten van huizen te vinden en 

veel artefacten2.  

Torre del Oro 

De Toren van het Goud dateert uit de 12e eeuw. Toen de Almohaden Sevilla als 

                                                             
2 Een artefact (Latijn: arte factum = kunstmatig gemaakt) is in de archeologie de benaming voor ieder 

verplaatsbaar object dat door de mens is vervaardigd, bewerkt en/of gebruikt. Artefacten worden meestal bij 

archeologische opgravingen gevonden.  

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%BCrgen_Mayer&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Archeologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Archeologische_opgraving
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hoofdstad kozen, richtten ze twee bouwwerken op, die nu nog in takt zijn: de Giralda en de 

Torre del Oro. Deze toren maakte vroeger deel uit van de stadswallen rond Sevilla, tussen 

de Reales Alcázares en de rest van de stad. In 1760 is hij verbouwd en kreeg er een klein 

torentje bij.  

De naam Gouden Toren dateert uit de bloeitijd van Andalusië, toen de schepen uit de 

Amerikaanse koloniën binnenliepen in Sevilla en hier werden gelost. Gek genoeg kwam er 

bijna geen goud uit Amerika, maar veel meer zilver. De toren diende ook als gevangenis, 

kapel, opslagplaats en nu als maritiem museum, el Museo Naval de Sevilla.  

Barrio La Triana  

Triana is een wijk in het westelijk deel van de stad. Triana 

wordt van Sevilla gescheiden door een arm van de 

Guadalquivir die de stad van noord naar zuid doorkruist. 

Triana is vooral bekend om de daar gevestigde fabrikanten 

van aardewerk en azulejos (tegels) maar ook vanwege de 

daar geboren stierenvechters en zangers en dansers van de flamenco. Tot 1970 woonden 

hier een groot aantal zigeuners. Triana zou kunnen verwijzen naar de Romeinse keizer 

Trajanus die vlakbij, in Italica3 werd geboren. Andere betekenis van het woord Triana zou 

kunnen zijn: de drie rivieren (tria Latijn voor drie en ana Keltisch voor rivier). Het noordelijk 

deel van Triana ligt nog steeds tussen twee armen van de 

Guadalquivir, waar ook het Olympisch stadion van Sevilla werd 

gebouwd. 

Een van de blikvangers van Triana is de Torre Triana, waarbij haar 

architect Francisco Javier Sáenz de Oiza zich door de 

Engelenburcht van Rome liet inspireren. In dit gebouw uit 1993 zetelt de administratie van de 

Junta de Andalucía. Iedere zondagmorgen wordt er een straatmarkt georganiseerd aan de 

Puerta de Triana, aan de oever van de Guadalquivir 

                                                             
3 Italica is een oude Romeinse stad tien kilometer ten noordwesten van Sevilla. Het werd gesticht in 206 v.Chr. 

Doordat de loop van de rivier de Guadalquivir anders werd, is de stad verdwenen. De huidige stad Santiponce 

ligt gedeeltelijk op Italica. Er zijn opgravingen van een amfitheater, huizen, een theater en mozaïeken.  
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Voor zaterdag: De Rommelmarkt van Triana, de Mercadillo charco la Pava. is de moeite 

waard. De grote rommelmarkt bij Puerta de Triana is een ware belevenis. Ga je niet voor de 

spulletjes, ga dan in ieder geval hier een ochtend mensen kijken. De vreemdste en 

markantste types lopen hier rond.  

Alcázar Real de Sevilla 

Alcázar is het Spaanse woord voor versterkt  

kasteel, afgeleid van het Arabische woord  

al-qasr, dat vesting, slot of paleis betekent.  

Het paleiscomplex is waarschijnlijk het  

oudste koninklijk paleis van Europa dat  

nog steeds als zodanig in gebruik is.  

Het is één van de beste voorbeelden van  

Mudéjar-architectuur. Het Alcázar werd,  

samen met de kathedraal van Sevilla en het  

Archivo General de Indias, in 1987 op de Werelderfgoedlijst geplaatst. 

Oorspronkelijk stond op de plek van het Alcázar een Romeins en later Visigotisch fort. In 913 

gaf Abd-ar-Rahman III, de eerste kalief van Al-Andalus, opdracht tot de bouw van een 

kasteel op deze plek. Latere koningen hebben het steeds uitgebreid tot aan Karel de V toe, 

die er in de 16e eeuw gotische en renaissance-elementen aan toevoegde. 

Een bekend deel van het paleis is de Patio de las Doncellas. Deze patio werd aangelegd 

door Moorse bouwmeesters in opdracht van Peter I. 

Centraal in de patio is een langwerpige vijver, omgeven door 

verzonken tuinen en een galerij die toegang geeft tot 

ontvangstzalen. De bovenetage in Italiaanse renaissancestijl 

werd toegevoegd tijdens de regeerperiode van Karel V. De 

patio werd later bedekt met een marmeren vloer.  

Het paleiscomplex omvat ook het Casa de Contratación 

(contracthuis), gebouwd in 1503 in opdracht van Isabella I van Castilië en Ferdinand II van 

Aragón. Het Casa de Contratación administreerde de Spaanse handel met de Nieuwe 
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Wereld en omvatte ook een zeevaartschool met Amerigo Vespucci als eerste directeur. In de 

kapel van het Casa de Contratación ontving het 

koningspaar Ferdinand en Isabella de 

ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus na zijn 

tweede reis naar Amerika. 

In de ondergrondse ruimtes onder het Alcázar bevindt 

zich een enorme watertank. Deze staat bekend onder 

de naam Baños de María de Padilla. María de Padilla 

was de geliefde van Pedro el Cruel, met wie ze een 

turbulente relatie had tijdens haar leven. De onderaardse tank is gebouwd in de tijd van 

Alfonso X, in de 13e eeuw. De ruimte was toen bekend als de Cuarto del Caracol 

(slakkenkamer). Omdat er later een nieuw paleis overheen gebouwd werd, is dit gedeelte 

lange tijd niet zichtbaar geweest.  

Parque María Luisa 

Dit park is het grootste 

park van Sevilla. Een 

behoorlijk deel van dit 

park vormde vroeger 

onderdeel van het 

Palacio de San Telmo. 

De Infanta Luisa 

Fernanda de Borbón 

heeft het in 1893 aan de 

stad geschonken. In 

1911 werd met de aanleg 

begonnen.  

In 1929 werd de Exposición Iberoamericana de Sevilla hier 

gehouden. Men organiseerde deze tentoonstelling om de relatie 

tussen Spanje en een aantal oud-koloniën te verbeteren. Hoewel 
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in dat zelfde jaar ook een wereldtentoonstelling in Barcelona werd gehouden, was deze in 

Sevilla zeker de moeite waard. Na de tentoonstelling zijn een aantal paviljoens ingericht als 

consulaat. Zoals altijd bij dit soort evenementen heeft de stad geprofiteerd van 

infrastructurele verbeteringen en modernisering door de toenmalige regering.  

 

Plaza de España 

Belangrijk onderdeel van het Parque María Luisa is het Plaza de España. 

Het halvemaanvormige plein is een van de meest 

herkenbare van Sevilla. De meeste gebouwen rond dit 

plein zijn nu in gebruik door de overheid. Op de banken 

die in een cirkel om het plein staan, kun je alle provincies 

van Spanje terugvinden in tegeltableaus. Ook staan er 

veel borstbeelden van illustere Spanjaarden, die iets 

betekend hebben voor Spanje. 

Midden op het plein staat een fontein en het middenplein wordt 

door talloze bruggetjes verbonden met de zijkant. 

Aan de Avenida de las Delicias en omgeving kan je nog enkele 

opmerkelijke paviljoenen van de tentoonstelling van 1929 

bewonderen. De paviljoens van 

Mexico, Chili, Marokko, Peru en Guatemala zijn prachtige 

gebouwen die nu belangrijke diensten huisvesten zoals enkele 

consulaten, een VVV-kantoor en een politiekantoor. 

Aan het einde van het park vind je een plein vol met groen en 

vijvertjes: de Plaza de America. Het wordt omgeven door 3 

voormalige paviljoens die allemaal in een andere, typische Sevillaanse kunststijl gebouwd 
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zijn. Het Mudejarpaviljoen is gebouwd in de gelijknamige 

mudejarstijl en herbergt vandaag het Museum voor 

Volkskunst en Heemkunde of el Museo de Artes y 

Costumbres Populares. Het Platereske4 Paviljoen heeft een 

renaissancestijl en biedt vandaag onderdak voor het 

Archeologisch Museum of el Museo Arqueológico. Het 

Koninklijk paviljoen is opgetrokken in de gotiekstijl.  

Museo Arqueológico 

Hoewel weinig Sevillanos het weten, is het Archeologisch museum van aanzienlijk belang 

voor Sevilla. Sinds 1962 staat het museum op de lijst van “Monumento Histórico Artístico”. 

Alleen al het bezichtigen van de Schat van Carambolo van 650 jaar voor Christus maakt een 

bezoek aan dit museum de moeite waard! 

In zaal VI ligt een reproductie van het meest indrukwekkende bezit van het 

museum, namelijk de schat van Carambolo (het origineel ligt goed geborgen in een 

brandkast). De schat van Carombolo is een verzameling van verschillende stukken 

goud en keramiek en stammen uit het jaar 650 voor Christus. Hoewel men in eerste 

instantie dacht dat de juwelen stamden uit de tijd van de Tartessos (vroege 

Bronstijd) weet men nu dat het de uitzet was van dieren die werden geofferd aan de 

goden en godinnen zoals Baäl5 en Astarté.  

De bijzondere ontdekking werd gedaan door arbeiders op 30 september 1958 in de 

gemeente Camas in el cerro de El Carambolo, op drie kilometer afstand van Sevilla. 

                                                             
4 Platereso verwijst naar de 15e- en 16e-eeuwse Spaanse kunststijl, die wordt gekarakteriseerd door verfijnde 

aanwending van ornamenten in de architectuur. Deze stijl sloeg ook aan in de Spaanse koloniën in Amerika.  

De term plateresco betekent "op de wijze van de zilversmid". Plata is het Spaanse woord voor zilver. 

5 Baäl is een van de vele goden van de donder en de oorlog. Behalve oorlogsgod was hij ook god van de 

vruchtbaarheid. Baäl betekent in feite de Heer. De aanbidding van Baäl werd dikwijls gekoppeld aan de godin 

Astarté, de vrouwelijke tegenhanger van Baäl. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Astarte
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Algemene informatie 

Don Juan  

Don Juan Tenorio is de naam van een legendarische vrouwenversierder die rond 1620 voor 

het eerst in een boek opduikt: El Burlador de Sevilla. De schrijver is Tirso de Molina, een 

katholieke monnik. Don Juan is mogelijk een fictief persoon, maar zeker is dat niet.  

Het zou ook kunnen gaan om Pedro Téllez Girón, een beruchte versierder uit die tijd.  

Het werk is de inspiratie geweest voor veel andere schrijvers en musici waaronder Mozart, 

Strauss, Molière, Byron en Bernard Shaw. In onze taal is het woord donjuan ook ingeburgerd 

als term voor vrouwenversierder.  

Hacer compras  

Sevilla is een stad waar je heerlijk kunt shoppen. Het 

commerciële aanbod is ruim en gevarieerd. Voor ieder 

wat wils, in alle kleuren, soorten en maten. Vooral na de 

siësta rond een uur of zes is het gezellig druk in de 

binnenstad. Schoenen, kleding, traditionele doeken en 

waaiers, maar ook Sevillaans keramiek. Daarnaast 

uiteraard flamenco-mode en instrumenten als de cajón en 

de Spaanse gitaar. De belangrijkste straten zijn de Calle 

Sierpes en de Calle Tetuán.  

De Calle Sierpes is gelegen in het historisch centrum en is de bekendste winkelstraat van 

Sevilla. De winkelstraat loopt van de Plaza de la Campana tot het San Francisco plein waar 

het prachtige gemeentehuis staat. Het schijnt dat de straat eeuwen geleden een aftakking 

van de Guadalquivir was en waar enkele kloosters zich op de oevers vestigden. De eerste 

naam van de straat werd gegeven rond 1248: Calle Espaderos. Dat stamt af van het woord 

zwaard: espada, misschien destijds zo genoemd naar de vele zwaardensmederijen. Vanaf 

de vijftiende eeuw werd de straat herdoopt tot Calle de la Sierpe dat later Calle Sierpes 

werd. Het is niet helemaal duidelijk waar deze naam vandaan komt, hierover zijn 

verschillende theorieën.  
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Wat wel een bekend historisch gegeven is, is dat Miguel de 

Cervantes (schrijver van de Don Quijote) gevangen heeft 

gezeten in de gevangenis aan het einde van de Calle Sierpes. 

Bovendien maakt de straat deel uit van de 'Carrera Official' 

(stukje van de route die elke processie aflegt) tijdens de 

beroemde Semana Santa. Dat betekent dat elke heilige 'troon' 

deze straat passeert voordat het langs het Gemeentehuis gaat 

en eindigt in de Kathedraal. 

In de straat Tetuán is het op bijna elk uur van de dag gezellig druk, zelfs tijdens de siësta van 

twee tot vijf kun je gerust blijven shoppen want de meeste winkels blijven hier gewoon open. 

In de calle Tetuán vind je behalve de bekende Spaanse kledingzaken als Zara, Mango, 

Massimo Dutti ook veel schoenenwinkels, kantoren en banken. Ook is er altijd wel een 

straatmuzikant of schilder te vinden. In de zestiende eeuw werd de straat Colcheros 

genoemd. Dit woord stamt af van colcha wat bedsprei betekent. Hoogst waarschijnlijk dus 

vernoemd naar de vele fabrikanten en verkopers van dit product destijds. In 1869 

veranderde de naam van de straat in Tetuán ter 

herinnering aan de verovering van Tetuán in 

Marokko door Generaal O´Donell. Het meest 

opvallende en karakteristieke element van de 

straat is het reclamebord van de auto´s van 

Studebaker. Deze werd gemaakt van keramiek in 

1924 en hij is recent gerestaureerd. Je vindt deze 

reclame naast een juwelier op nr. 9.  

Historia - Geschiedenis 

Rond 900 v.Chr. waren er in het zuiden van Spanje al Fenicische handelsnederzettingen: 

Cádiz, Huelva en Málaga. Ergens in het westen van de staat moet het mythische Tartessos 

hebben gelegen, een legendarische samenleving, die bloeide in de 8e eeuw v.Chr. Ook de 

Romeinen hadden hier voet aan de grond. Córdoba was het één van de rijkste gebieden van 

het Romeinse Rijk.  
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In 711 werd het zuiden bezet door moslims uit Noord-Afrika, onder leiding van Tariq ibn 

Ziyad6. Hij landde in Cádiz met 10.000 soldaten, de meeste waren berbers. Van 711 tot 1100 

was Córdoba de hoofdstad van het islamitische zuiden. Van 1100 tot 1300 was dat Sevilla, 

waarna Granada tot 1500 de hoofdstad zou zijn. In de tiende eeuw was het islamitische rijk 

op zijn hoogtepunt. Córdoba was beroemd omdat de moslim, de christenen en de joden er 

vreedzaam samenleefden.  

 

In Zuid-Spanje heeft de moslimoverheersing meer dan 

700 jaar geduurd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

de naam Andalucía uit het Arabisch komt7. De Moren zijn 

verantwoordelijk geweest voor veel welvaart. Zij brachten 

kennis over irrigatie, planten en architectuur. Dat kun je terugvinden in allerlei woorden die 

beginnen met het woordje al, het Arabische lidwoord. Deze woorden geven aan dat die 

zaken daarvoor dus niet bekend waren bij de Spanjaarden8. Pas in 1492 viel het laatste 

Moorse bolwerk Granada in handen van de Katholieke koningen.  

 

De ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus (in het Spaans is zijn naam Cristóbal 

Colón) bracht veel welvaart en prestige voor het zuiden en vooral voor Sevilla en later Cádiz, 

van waaruit de schepen vertrokken naar Amerika. Maar de Spaanse koningen waren niet 

slim. Ze gaven grote stukken land weg aan de adel in ruil voor loyaliteit of verrichte diensten. 

Deze kostbare landbouwgrond werd door de onwetende adel veranderd in graasweiden voor 

hun schapen. Hierdoor is enorm veel kapitaal vernietigd en kennis verdwenen. Dit is een van 

de oorzaken geweest van de latere armoede van de provincie, die tot nu toe eigenlijk 

voortduurt. 

                                                             
6 Gibraltar komt ook van Gebl al Tariq, wat berg van Tariq betekent. 

7 Al-Andalus komt van "Al-Wandaluz" en is een verbastering van de Arabische naam voor "gebied van de 

Vandalen". Dit was een Germaans volk dat zich tijdens de Grote Volksverhuizing in de 4/5 e eeuw strijdend 

vanuit het noordoosten richting zuidwest-Europa verspreidde. Zij vestigden zich voor een korte tijd in Zuid-

Spanje maar onder druk van de na hen binnenvallende Visigoten staken ze later de Straat van Gibraltar over, 

vestigden het Vandaalse rijk, voornamelijk gelegen in de kuststreek van Noord-Afrika rondom hun hoofdstad 

Carthago, en zijn uiteindelijk opgegaan in de Noord-Afrikaanse bevolking. Ondanks het feit dat de Visigoten 

veel langer over Spanje heersten dan de Vandalen noemden de latere Moren het gebied toch Al-Andalus 

'gebied/land van de Vandalen'. 

8 Algodón (katoen), albaricoque (abrikoos), albóndiga (gehakballetje), almohada (hoofdkussen), albañil 

(metselaar), alcachofa (artisjok), alcantarilla (riool), alcázar (burcht), alcornoque (kurkeik), almacén 

(warenhuis), alcohol, almorzar (lunchen) zijn enkele voorbeelden van woorden die uit het Arabisch komen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vandalen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Germanen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Volksverhuizing
http://nl.wikipedia.org/wiki/Visigoten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Straat_van_Gibraltar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vandaalse_rijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carthago
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In de 19e eeuw is Andalucía een broeinest van anarchisten geworden. Tijdens de 

burgeroorlog vinden hier de meeste gruweldaden 

plaats. De grote hongersnoden in die tijd in Spanje 

vinden vooral hier plaats. Tussen 1950 en 1970 

migreren meer dan 1,5 miljoen Spanjaarden uit het 

zuiden naar het noorden of naar andere landen. Ook 

in Nederland komen veel Spanjaarden werken.  

 

Sinds 1960 is met steun van de Europese Unie en door de toename van het toerisme het 

zuiden langzaam uit het dal gekrabbeld. De PSOE (Partido Socialista Obrero Español =   

de Spaanse Arbeiders Partij) heeft met een beter sociaal systeem de ergste armoede 

verholpen. Ook wordt nu gewerkt aan de bescherming van grote stukken natuur en het 

tegengaan van de over-ontwikkeling van de Spaanse kust. Spanje heeft wel erg te lijden van 

de crisis sinds 2009. Meer dan 25 % van de beroepsbevolking is werkeloos en van de 

jongeren onder de 24 is zelfs de helft werkeloos. De teruggang van het toerisme hakt er hard 

in in deze regio, waar veel overwinteraars hun biezen moesten pakken omdat ook zij het niet 

meer konden betalen.  

 

Federico García Lorca (1898 tot 1936) 

Dit is een van de beroemdste namen in de geschiedenis van Andalucía. Lorca was een 

Spaanse progressieve dichter en toneelschrijver met een somber toekomstbeeld. Hij was 

openlijk homoseksueel, was bereisd en kwam uit een rijke familie. Hij had contact met de 

componist Manuel de Falla (daarvan hebben we in Barcelona El retablo de Mease Pedro 

gezien), de cineast Luis Buñuel en de schilder Salvador Dali, op wie hij verliefd was.  

Lorca werd tijdens de Spaanse Burgeroorlog vermoord door de nationalistische aanhangers 

van Franco, wellicht omwille van zijn reputatie als links georiënteerde schrijver van 

romantische werken met een sociale weerklank. Hij werd hierdoor het beroemdste 

slachtoffer van de rechtse terreur. Tijdens het bewind van Franco werd veel bewijsmateriaal 

vernietigd. Toen in 2009 een poging werd gedaan om zijn graf nabij Granada te delven, 

bleken de overblijfselen van Lorca onvindbaar.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Burgeroorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
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De Profundis      Uit de diepte  

Los cien enamorados  De honderd geliefden 

duermen para siempre  slapen voor eeuwig 

bajo la tierra seca.   onder de dorre aarde. 

Andalucía tiene   Lange rode paden 

largos caminos rojos.  gaan door Andalusië. 

Córdoba, olivos verdes  Córdoba heeft groene gaarden 

donde poner cien cruces  vol olijfbomen om honderd kruizen 

que los recuerden.   ter herinnering te plaatsen. 

Los cien enamorados  De honderd geliefden 

duermen para siempre.  slapen voor eeuwig. 

 

Poema del Cante Jondo9, Madrid, 1931 

                                                             
9 Jondo is de Andalusische uitspraak voor het Spaanse hondo, dat diep betekent. Het is een soort zang bij 

flamenco. 


