
hermano mayor, de big brother, zeg 
maar – en op zijn signaal springen 
de dragers af en toe simultaan op, 
waardoor de trono en zijn plaaste-
ren bewoners even lijken te bewe-
gen. Elke keer zendt dat een sidde-
ring van devotie doorheen de rijen 
toeschouwers. Sommigen slaan een 
kruisteken, anderen beginnen zelfs 
te wenen. Er lopen ook figuranten 
mee in de processies, vaak uitslui-
tend mannen. En jawel, sommigen 
spelen dan de rol van een vrouw, bij-
voorbeeld die van de Overspelige 
Vrouw. Dan dragen ze een vrouwen-
masker met echt haar.”
Alejandro moet zijn betoog even on-
derbreken en steekt zijn hand op 
naar enkele jongetjes die gepakt en 
gezakt de straat oversteken. “Ik ken 
die gasten. Het zijn vriendjes van 
mijn zoon”, zegt hij. “Op weg naar de 
voetbaltraining?”, vraag ik argeloos. 
“Nee, hoor. Naar de generale repeti-
tie voor hun kinderprocessie.”
Want ook dit is Andalusië: generatie 
na generatie wordt van kindsbeen af 
meegezogen in de religieuze ritue-
len. De dag nadien zijn we in Lucena 
getuige van zo’n Semana Santa Chi-
quita. Het is een van de merkwaar-
digste spektakels die we ooit aan-
schouwden. Zeker zo’n veertig tro-
no’s passeren ons. Soms in 
miniversie, gedragen door de frêle 
schoudertjes van amper vijfjarige 
knulletjes, in de kleurige pakjes van 
hun hermandad gestoken. Opval-
lend: de dragers zijn allemaal jon-
gens. De meisjes, hun hoofd getooid 
met de traditionele mantilla’s, lopen 
een beetje wezenloos voor de tro-
no’s uit.
Naast al die delegaties trippelen ook 
de hypernerveuze ouders mee. Ma-
ma’s herschikken om de haverklap 
de mantilla’s van hun dochters, pa-
pa’s spreken hun zwetende zonen 
moed in. Hier en daar worden de na-
darhekken eventjes geopend zodat 
een apetrotse oma of opa op de sel-
fie mag met de kleinzoon. Naast mij 
staat een jong koppeltje te kijken. 
Hij wrijft teder over haar zwangere 
buik en je ziet ze bijna denken: over 
zoveel jaar staat onze Pablo of onze 
Lucía daar ook tussen.
Wat verderop staat een horde bak-
vissen in skinny jeans of hotpants 
driftig op hun smartphones te tok-
kelen. Zij dromen van andere licha-
men dan dat van de bloedende Mes-
sias die voor hen paradeert. Maar 
plots stormt de bakvisbende dan 
toch kirrend naar de afsluiting: de 
trono’s met de oudere jongens – hun 
leeftijdsgenoten – komen eraan! Ze 
giechelen hun blokjes bloot en keu-
ren vol overgave hun uitverkorenen, 
die zich, blik op oneindig, voor hun 
neus in het zweet sleuren. Passie en 
hartstocht in Andalusië: het is een 
dunne lijn.

Plots naar de hemel

De tien steden – zeg maar stadjes – 
die wij bezoeken, maken deel uit 
van de Caminos de Pasión, een toe-
ristische route door het hart van 
Andalusië die bewust de overpopu-
laire trekpleisters als Sevilla, Gra-
nada, Cordoba en Málaga links laat 
liggen. Ze zijn stuk voor stuk een be-

“Welkom
in An-
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Zin in
een
portie

churros?” Onze gids Alejandro laat 
er vlak na de landing in Sevilla geen 
gras over groeien en troont ons mee 
naar een kraampje waar ze de 
lekkernij – ook wel “de 
Spaanse oliebol” genoemd – 
aan de lopende meter klaar-
maken. Ik had eerder nog niet 
het genoegen de gefrituurde 
deegslierten te proeven, maar 
de kennismaking verloopt 
voortreffelijk. De Spanjaar-
den eten hun churros bij 
voorkeur als ontbijt, en op 
zondag dan nog het liefst ge-
doopt in een dikke chocoladesaus.
Zondag. Het hoge woord is eruit. We 
zijn geland drie dagen na paaszon-

dag, het absolute hoogtepunt van de 
Semana Santa, de Goede Week. Die 
brengt in Spanje en dan vooral in 
het godvruchtige Andalusië elk jaar 
opnieuw tienduizenden gelovigen 
op de been voor de processies die 
overal uitgaan. “De organisatie is in 
handen van de plaatselijke religieu-
ze broederschappen”, zegt Alejan-

dro. “In de steden is zowat
dertig procent van de be-
volking lid van zo’n her-
mandad. In Sevilla alleen
al zijn er een veertigtal.
Tijdens zo’n processie dra-
gen vijftig tot soms wel
tweehonderd hermanos de
trono rond – een kolossale
draagbaar, versierd met
goud en zilver – waarop
een tafereel uit het lijden

van Christus is uitgebeeld of een 
beeld staat van Maria. Voorop loopt 
de baas van het broederschap – de 

Ben ik, oog in oog met een wenende Christus, 
biddend op mijn knieën gevallen? Nee, dat nu 
ook weer niet. Maar onberoerd blijft niemand 
bij de vloedgolf van vroomheid die zich elk jaar 
rond Pasen meester maakt van Andalusië. Wij 
vertoefden vorig jaar in Spanjes zuidelijkste 
regio een kleine week in de schaduw van het 
kruis. Dit jaar werpt de coronaepidemie een heel 
donkere schaduw over Spanje. Hier beleeft u 
een beetje mee hoe het eigenlijk zou moeten 
zijn, en hoe het hopelijk volgend jaar opnieuw 
zal gebeuren.

Tekst en foto’s Frank Michels

In de ban van de Heilige Week

>

Dromen in tijden van corona
Corona slaat in de reiswe-
reld hard toe. Vluchten 
worden geschrapt, cruises 
afgelast, skigebieden gaan 
vervroegd dicht, musea en 
monumenten sluiten hun 
deuren, grenzen gaan toe. 
Wellicht zijn er een aantal 
onder u, beste lezers, die 

hun vakantieplannen 
noodgedwongen hebben 
moeten opbergen en ook 
de persreizen die we ma-
ken voor dit reiskatern, 
worden niet gespaard. 
Hoezo staat hier in Check 
vandaag dan toch nog een 
reisverhaal? Wel, we gelo-

ven erin dat de reisrubriek 
er niet alleen is voor zij die 
op korte termijn weg wil-
len of aan vakantie toe zijn, 
maar ook en vooral voor zij 
die ideeën willen opdoen 
over nieuwe bestemmin-
gen, die willen wegdromen 
bij de gedachte aan een 

toekomstige reis, deze zo-
mer, of misschien volgend 
jaar. En niet te vergeten, 
voor zij die thuis blijven 
maar reisavonturen en -er-
varingen aangename lec-
tuur vinden. De Semana 
Santa, waarover wij deze 
week verslag uitbrengen, 

zal ook volgend jaar weer 
Andalusië begeesteren. 
Wellicht is de coronaepi-
demie dan enkel nog een 
nare herinnering. In af-
wachting kan het geen 
kwaad om nu alvast te dro-
men over die betere tijden. 
(edk)    
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risten voor het Alhambra niet te tel-
len zijn”, schetst Alejandro.
Nog zo’n verplichte klim is die naar 
de klokkentoren van de Santa Ma-
riakerk in Utrera. Daar trakteren de 
lokale campaneros op een schouw-
spel dat zijns gelijke niet heeft. In 
één zin: met stevige touwen brengen 
de klokkenluiders de klokken in be-
weging, waarop één van hen plots 
hemelwaarts vliegt. Klinkt een beet-
je cheesy? Ga het zien en uw mond 
zal openvallen.
Een andere verborgen parel: de Co-
to Las Canteras in Osuna. Een oude 
groeve die door de eeuwen heen de 
zandstenen heeft geleverd voor zo-
wat 90 procent van de huizen, ker-
ken en paleizen in deze stad. Wat er 
dan overblijft – een gigantisch gat in 
de berg – levert een betoverend 
landschap op. En binnenin de berg 
heeft een schrandere ondernemer 
zowaar een zaal laten uithouwen – 
de fake Egyptische beelden aan de 
buitenkant moet je erbij nemen – 
waar concerten en tentoonstellin-
gen worden gehouden. Je kunt er 

zelfs trouwen: extravaganter dan dit 
wordt het niet. 

Billy Jean 

Heeft Andalusië dan wel iets anders 
te bieden dan processies, kerken en 
kastelen? Retorischer kan een vraag 
niet klinken. Een bezoek aan Zuid-
Spanje is niet compleet zonder een 
flinke scheut flamenco, de opwin-
dende dansmuziek die er zijn roots 
heeft. In Utrera krijgen we een 
stoomcursus door Tomas de Perra-
te, flamencozanger en nazaat van 
een zigeunerfamilie die een van de 
meest toonaangevende dynastieën 
in het genre is. Tomas vertelt over 
zijn bizarre parcours. Meestal krij-
gen jonge artiesten van hun ouders 
te horen: wanneer ga je nu eens een 
fatsoenlijke job hebben? Bij hem was 
het net andersom. Hij was eerst 
kapper – voor dames dan nog – tot 
zijn ouders het allemaal welletjes 
vonden: wanneer ga je nu eigenlijk 
flamencozanger worden? 
Tomas blijkt geweldig onderlegd en 

onderhoudt ons met verve. Hij be-
studeert voortdurend de bronnen 
van zijn genre, dat zijn oorsprong 
kende bij de zigeuners die indertijd 
in de metaalindustrie en smederijen 
werkten en begonnen te zingen op 
het ritme van de hamerslagen. Ie-
mand in Tomas’ “klasje” oppert dat 
de huidige flamenco graag flirt met 
genres als hiphop, rock en jazz en 
vraagt of hij zelf ook geïnteresseerd 
is in moderne muziek. De zanger 
schuifelt even ongemakkelijk op 
zijn stoel en dan komt het antwoord: 
“Billy Jean van Michael Jackson 
vond ik geweldig. En Ray Charles, 
ja. Die was ook wel goed.” We verla-
ten Utrera met het knagende gevoel 
dat de plaatselijke flamencoscene 
misschien nood heeft aan wat vers 
bloed.
Wanneer we diezelfde avond een 
flamenco-optreden bijwonen in 
Priego de Córdoba, lijkt die indruk 
aanvankelijk bevestigd te worden. 
Het is in de tent met een zoeklicht 
speuren naar toeschouwers jonger 
dan zestig. Maar de zanger en gita-

De oude zandsteengroeve
Coto Las Canteras in Osuna
heeft een betoverend land-

schap nagelaten.

In de supersmalle straatjes van de kleine stadjes 
is het zalig ronddwalen.

De avondprocessies leveren vaak
een feeëriek schouwspel op.

rist van dienst geven flink van jetje, 
de senioren stampen driftig mee. 
Het is pas als de danseres ten tonele 
verschijnt, dat de vlam echt in de 
pan slaat. De vurige jongedame wer-
velt over het podium, stampt het 
stof letterlijk uit de planken en 
wordt ten langen leste door de zan-

Heilige graal

En dan hebben we het nog niet ge-
had over hoe het de innerlijke mens 
vergaat in Andalusië. Wel, die be-
leeft hoogdagen dankzij de heilige 
graal van de Spaanse keuken: de ta-
pas. In de Casa Pedro in Puente Ge-
nil voeren de obers de lekkernijen 
aan op borden die ze schuin, zelfs 
bijna verticaal dragen. Alejandro 
onderschept mijn gealarmeerde 
blik: “Geen paniek! Die gasten ste-
len graag de show. Ze doen dat om te 
tonen dat hun waren van zo’n goede 
kwaliteit zijn – zo vettig dus – dat ze 
simpelweg niet van die borden kún-
nen vallen.” 
Brengen voorts onze papillen met 
verve in vervoering: de salmorejo, 
een lokale, romige koude soep; de 
membrillos, blokjes gekookte kwee-
peergelei met suiker; de berenjenas, 
geroosterde aubergines met rietsui-
ker en honing. Maar dan moet de pa-
trijzenpaté met paprikakonfijt nog 
opgedist worden. Die combinatie is 
zo verduiveld lekker dat we maar 

W Wij vlogen met Brus-
sels Airlines naar Sevilla, 
de terugvlucht ging met 
Tui Fly vanuit Málaga. 
W Logeren deden we in 
hotel Casona de Calde-
rón in Osuna (casonacal-
deron.com), hotel Casa 
Banos de la Villa in Prie-
go de Córdoba (www.ca-
sabanosdelavilla.com) 
en hotel Santo Domingo 
in Lucena. Vooral dat 
laatste, gevestigd in een 
voormalig dominicanen-
klooster, is een aanrader. 
(www.hotelansantodo-
mingo.com). 
W De plaatsen die we be-
zochten, maken deel uit 

van de Caminos de 
Pasión, een route langs 
tien kleinere stadjes in 
het hart van Andalusië – 
Alcalá la Real, Baena, Ca-
bra, Carmona, Ecija, Lu-
cena, Osuna, Priego de 
Córdoba, Puente Genil, 
Utrera – met aandacht 
voor traditie, geschiede-
nis, gastronomie en 
natuur.
W Alle info over evene-
menten, routes, logies, 
restaurants, etc. op 
www.caminosdepasi-
on.com.
W Meer info: 
www.spain.info en 
www.andalucia.org

Praktisch

De figuranten in de processies dragen soms maskers met echt haar. 

blijven toetasten. Ik word zowaar 
overvallen door een schuldgevoel. 
Op de achtergrond gaat Chris Rea 
helemaal los op zijn Road to hell. Zou
het? Ach wat, zo’n zoete zonde kan 
er nog wel bij. My pleasure, Chris!
Ons laatste avondmaal gebruiken we 
in het casino van Cabra. Denk nu niet 
aan goktafels en slotmachines. Een 
casino is hier een chic pand waar de 
hogere klasse – tegen betaling van 
een maandelijks lidgeld – zich graag 
terugtrekt uit het gewoel van het 
marktplein om er in alle rust te dine-
ren, de krant te lezen of zelfs gewoon 
een dutje te doen. We tafelen in de 
fraaie binnentuin en savoureren de 
zachte gesprekken, het discrete ge-
rinkel, de knipmessende kelners.
Op weg naar onze transfer naar de 
luchthaven wandelen we voorbij 
een tattooshop. Op de menukaart 
staat, tussen de vaste prik van aren-
den, cobra’s en tribals, ook een bloe-
dend Christushoofd. Zo zie je maar: 
Andalusië is gewoon voorbestemd 
om een onuitwisbare indruk na te 
laten.

zoek waard, al was het maar voor 
het obligate fort of kasteel, want we 
bevinden ons op de oude verdedi-
gingslijn tussen het vroegere katho-
lieke koninkrijk van Castilië en het 
mohammedaanse rijk van Granada. 
In Priego de Cordoba is het dan 
weer heerlijk ronddwalen in de su-
persmalle straatjes van de Barrio de 
la Villa, de oude wijk, en gaan we 
verpozen bij de Fuente del Rey, de 
koninklijke fontein, die letterlijk en 
figuurlijk een oase van rust is. 
Sommige blikvangers vergen wel 
wat klimwerk, zoals naar de burcht 
in Alcara la Real, die op duizend me-
ter hoogte uittorent boven de omlig-
gende heuvels. Het schitterende uit-
zicht, met in de verte de opdoemen-
de bergen van de Sierra Nevada, 
rechtvaardigt helemaal de konink-
lijke status die deze plek ooit kreeg. 
Maar bij ons bezoek is het er opval-
lend rustig. “En zeggen dat we hier 
op amper dertig kilometer van Gra-
nada zijn, waar de busladingen toe-

<

ger naar een geweldig – tja – hoogte-
punt gevoerd. De tent gaat door het 
dak, een staande ovatie volgt. De 
slotsom: flamenco is gewoon zo 
puur en authentiek dat het, wars 
van alle moderne trends, moeiteloos 
overeind blijft. Ook in een artrose-
gevoelige tent.
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laatste, gevestigd in een 
voormalig dominicanen-
klooster, is een aanrader. 
(www.hotelansantodo-
mingo.com). 
W De plaatsen die we be-
zochten, maken deel uit 

van de Caminos de 
Pasión, een route langs 
tien kleinere stadjes in 
het hart van Andalusië – 
Alcalá la Real, Baena, Ca-
bra, Carmona, Ecija, Lu-
cena, Osuna, Priego de 
Córdoba, Puente Genil, 
Utrera – met aandacht 
voor traditie, geschiede-
nis, gastronomie en 
natuur.
W Alle info over evene-
menten, routes, logies, 
restaurants, etc. op 
www.caminosdepasi-
on.com.
W Meer info: 
www.spain.info en 
www.andalucia.org

Praktisch

De figuranten in de processies dragen soms maskers met echt haar. 

blijven toetasten. Ik word zowaar 
overvallen door een schuldgevoel. 
Op de achtergrond gaat Chris Rea 
helemaal los op zijn Road to hell. Zou
het? Ach wat, zo’n zoete zonde kan 
er nog wel bij. My pleasure, Chris!
Ons laatste avondmaal gebruiken we 
in het casino van Cabra. Denk nu niet 
aan goktafels en slotmachines. Een 
casino is hier een chic pand waar de 
hogere klasse – tegen betaling van 
een maandelijks lidgeld – zich graag 
terugtrekt uit het gewoel van het 
marktplein om er in alle rust te dine-
ren, de krant te lezen of zelfs gewoon 
een dutje te doen. We tafelen in de 
fraaie binnentuin en savoureren de 
zachte gesprekken, het discrete ge-
rinkel, de knipmessende kelners.
Op weg naar onze transfer naar de 
luchthaven wandelen we voorbij 
een tattooshop. Op de menukaart 
staat, tussen de vaste prik van aren-
den, cobra’s en tribals, ook een bloe-
dend Christushoofd. Zo zie je maar: 
Andalusië is gewoon voorbestemd 
om een onuitwisbare indruk na te 
laten.

ger naar een geweldig – tja – hoogte-
punt gevoerd. De tent gaat door het 
dak, een staande ovatie volgt. De 
slotsom: flamenco is gewoon zo 
puur en authentiek dat het, wars 
van alle moderne trends, moeiteloos 
overeind blijft. Ook in een artrose-
gevoelige tent.
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