
binnenland van Andalusië, via
dorpen en steden als Osuna, Ante-
quera en Loja. Hoewel bedoeld
voor automobilisten zijn sommige
etappes, zoals de eerste tussen
Sevilla en Alcalá de Guadaíra, via
alternatieve routes ook te voet of
per fiets af te leggen. Voor vertrek

eerst maar een navigatie-app ge-
download. 
Vroeg op pad vanuit de wijk Tria-
na. De app wijst de weg over de
brug Puente de los Remedios, door
het María Louisapark, langs bakke-
rijen met beslagen ramen en bars
waar de obers de eerste parasol-
standaards over het terras rollen.
Twee uur later is daar de rand van
de stad. In een café met een flikke-
rende TL-buis bestel ik koffie en
een broodje. De barvrouw snijdt
dunne plakjes van de serranoham,
een klant bespeelt driftig de knop-
pen van de fruitautomaat.

Als topbestemming Sevilla even teveel wordt, wacht de Washington Irvingroute. 

Als Irving
door

Andalusië

Sevilla, door Lonely Planet uitgeroepen tot beste
stedentripbestemming voor 2018. Toch kan ook
op die topbestemming een moment komen
waarop je de sinaasappelbomen en jasmijngeur,
de lange rijen voor kathedraal en koninklijk
paleis achter je wilt laten. Dat is hét moment
waarop de Washington Irvingroute lonkt.

Tekst: Esther te Lindert Foto’s 123rf en Esther te Lindert
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D
e Washington Ir-
vingroute loopt van
Sevilla naar Granada
en is gebaseerd op
het traject dat de

beroemde Amerikaanse auteur met
een vriend in mei 1829 te paard
aflegde. Hij voert door het stille



Pablo de Olavide. Hoge gebouwen
met neergelaten rolluiken en ijze-
ren hekwerken. Ik dwaal over
parkeerplaatsen, loer over muren,
maar ik vind niet het paadje waar-
mee ik een deel van het terrein zou
afsnijden en dat me via lieflijke
weiden naar het kanaal moet voe-
ren. Driftig scrol ik over de kaart,
maar ’maps reageert niet’. De cam-
pus lijkt uitgestorven. Dan opeens
is daar, op een trapje naast een
emmer water, een glazenwasser.
’Hola’, zeg ik. ’Hoe kom ik in Alca-
lá?’ ’Hij fronst zijn wenkbrauwen:
,,Alcalá, mijn hemel. Waarom?” Ik
vertel hem dat ik de Washington
Irvingroute wandel. ,,Ah, die Ame-
rikaan’’, zegt hij. ,,Die schrijver!’’
Met de zeem in zijn hand wijst hij
over de parkeerplaats, druppels
slingeren in het rond. ,,De brug
over en naar rechts, en dan met het
kanaal mee.’’

Invloed
Die schrijver, Washington Irving
(1783-1859), was behalve auteur
(’The Legend of Sleepy Hollow’),
ook diplomaat, historicus en bio-
graaf van Columbus en van presi-
dent Washington. Tijdens een
zeventien jaar durend verblijf in
Europa vatte hij een grote liefde op
voor Andalusië en zijn geschiede-
nis. In ’Tales of the Alhambra’
(1832) beschreef hij onder andere
oude mythes en legendes over dit
laatste Moorse bolwerk. Vanwege
het succes van deze verhalenbun-

del heeft Irving een grote invloed
gehad op de romantische beeldvor-
ming van Andalusië. Vandaar dat
hij er geëerd wordt met een ’eigen’
route.
De brug over en dan heeft mijn
app ook de weg weer gevonden.
Het kanaal is een metersbreed
betonnen bouwwerk dat, afgezien
van een enkel plasje water rimpe-
lend in de wind, leeg staat. Aan de
rechterzijde ligt een klein bos.
Heerlijk zo, in de schaduw van
pijnbomen, over een zachte onder-
grond van vertrapte dennennaal-
den, bladeren en zand. Na een
aantal kilometers laat ik bos en
kanaal achter me. De bladerbodem
gaat over in een breed pad van
zand en steen. Ook het kanaal
wijkt. Rechts stroomt de rivier
Guadaíra, links strekken graanvel-
den zich uit over de heuvels.
Irving legde deze route begin mei
af, toen het geritsel van de koren-
aren in de wind te horen moet zijn
geweest, de paardenhoeven in het

zand, het geklots van de flessen
Valdepeñas die hij had meegeno-
men voor de middagmaaltijden.
Nu is het graan geoogst en gema-
len, de aarde gebarsten door de
droogte. In de verte bewerkt een
tractor de aarde, een roedel honden
rent er blaffend achteraan. Ik wens
een boom, een wolk, maar het is
droog, stoffig en heet. 

Molen
Te midden van de zinderende hitte
ligt een middeleeuwse molen,
naast een poel met stilstaand water
en wuivend riet langs de oever. Een
kikker springt van een steen. De
ingangen van de molen zijn dicht-
gemetseld of afgesloten met vele
kubieke meters zand. Door gaat
het, tussen graanvelden en rivier.
Hier groeien langs het pad bomen
met stammen zo dik dat ik me
moeiteloos voorstel hoe Irving hier,
te paard, de onderste takken moet
hebben geraakt met zijn hoed.
Bij een dam verderop staat een

oude man voorovergebogen over
het water. Met zijn wandelstok
probeert hij een plastic flesje uit de
poel te halen. Hij vertelt dat hij
hier al veertig jaar woont, hij wijst
met zijn wandelstok naar het wes-
ten. Ik kijk over de graanvelden,
maar ik zie alleen een tractor, een
olijfboom aan de horizon. In het
zonlicht blikkert een witte auto. 
„Dios’’, zegt de oude man, ,,wat de
mensen allemaal in het water gooi-
en’’. Zijn waterige ogen haken in
het plastic flesje, hij dept met een
zakdoekje het zweet van zijn bo-
venlip. ,,Wat brengt jou hier?’’,
vraagt hij. ’Washington Irving’, zeg
ik. ,,Ik ga naar Alcalá.’’ Hij knikt,
prikt met zijn wandelstok in het
stilstaande water. Door de rimpe-
lingen dobbert het plastic flesje
verder weg. ’Sí’,zegt hij dan. ,,Een
mens moet verder.’’
Nog een paar kilometer langs de
Guadaíra, tot de muren van het
twaalfde-eeuwse Almohade kasteel
hoog boven mij uittorenen. Irving

rustte hier uit, aan de oever van de
rivier, met zijn rug naar het Alcá-
zar en met uitzicht op een molen.
Over een muur hing een vissersnet
te drogen, vrouwen wandelden
over een houten brug.
Nu zijn er de stenen trappen van
de Drakenbrug. Rond drie uur
loop ik Alcalá in, het uur van vlie-
gen, koud bier, tapas onder de
luifels van de terrassen. Uit de
keukens van de restaurants klinkt
gesis en gespetter, gekletter van
borden en bestek. Boven de pleinen
hangt een geur van patatas bravas
en knoflookgarnalen. Op de tafels
staan glazen met wijn, water,
mandjes met brood.
Alcalá wordt ook wel Alcalá de los
Panaderos genoemd, ’van de bak-
kers’. De geschiedenis van het
brood uit dit dorp gaat tot duizend
jaar terug. Met de komst van de
moslims in de achtste eeuw kwam
ook de kennis mee van irrigatiesys-
temen. Door heel Andalusië legden
ze aquaducten en ondergrondse
kanalen aan, waardoor het moge-
lijk was om ook gedurende droge
periodes gewassen te verbouwen.
Daarnaast maakten ze gebruik van
de stroming van het water door
molens langs de oevers van rivieren
te bouwen.

Malen
Eeuwenlang werd het graan uit de
omgeving van Alcalá naar de ko-
renmolens langs de oevers van de
Guadaíra gebracht, waar het met
molenstenen werd vermalen tot
meel. Vrouwen in Alcalá en het
nabijgelegen Gandul kneedden het
deeg en vormden het tot brood in
allerlei soorten en maten. Daarna
werden de ezels bepakt met brood
naar Sevilla gestuurd, en wanneer
ze weer terugkwamen wachtte hen
een tweede lading.

Niet alleen Irving roemt in zijn
’Tales of the Alhambra’ het ’pan de
Alcalá’. Eerder prezen ook Spaanse
schrijvers en dichters uit de Gou-
den Eeuw het brood afkomstig uit
Alcalá en Gandul. Cervantes ver-
wijst in zijn korte verhaal ’Rinco-
nete y Cortadillo’ naar het witte
boerenbrood uit Gandul, en ook
Lope de Vega en Calderón de la
Barca roemen ’el pan’ en ’las torta-
s’in hun gedichten.
Aan het begin van de twintigste
eeuw raakten de korenmolens
vanwege de industrialisatie in
onbruik en verschoof het produc-
tieproces van de molens naar de
fabriek. In 1934 werd de meelfa-
briek geopend, waar, onder een
hels kabaal van stampende machi-
nes en metalen buizen, het kaf van
het koren werd gescheiden. De
ezels konden in hun stallen blij-
ven; in 1873 was er een spoor aan-
gelegd tussen Alcalá en Sevilla.
Wie ik ook spreek, iedereen kent
wel iemand die betrokken was bij
het proces. Een van de oudste bak-
kerijen is ’La Centenaria’. Binnen
zijn de tegels beschilderd met
sierlijke bloemen en vogels. De
vitrine ligt vol gebak, taarten,
koekjes en specialiteiten als de
’Torta de Alcalá’.
Irving kwam overigens niet ín
Alcalá, en ’La Centenaria’ bestond
nog niet; na zijn rust aan de oever
van de rivier ging hij naar Gandul,
zes kilometer verderop, waar hij
lunchte in een herberg. 
Gandul is nu een spookdorp, maar
aan de calle Real staan tussen aloë
vera's, olijfbomen en cactussen nog
het oude station, een kerk, een
molen. De vervallen herberg is
dichtgetimmerd; voor brood en
gebak moet je in Alcalá zijn. Navi-
gatie en gezond verstand zullen je
leiden.

Molens langs de Guadaira, een erfenis van de Moren.

’Sí, een
mens moet

verder’

Universiteit Pablo de Olavide.

Irving heeft grote
invloed gehad op
de romantische
beeldvorming van
Andalusië
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Wat & Waar
Sevilla ligt op 2240 km van Amster-
dam. Wie gaat vliegen is drie uur
onderweg en heeft de keus uit diver-
se maatschappijen.
De Washington Irvingroute loopt
van Sevilla naar Granada en werd
uitgezet door El Legado Andalusí. De
eerste etappe van Sevilla naar Alcalá
de Guadaíra is 20 km. Meer info:
https://bit.ly/2HTXlG2. Wie die etap-
pe liever op de fiets aflegt kan op
meerdere plekken in Sevilla een
tweewieler huren, o.a. bij Rent a Bike
Sevilla, Plaza de Santa Cruz 4.
Het toeristenbureau van Alcalá de
Guadaíra is gevestigd in de oude
meelfabriek aan de Avda. Tren de los
Panadores s/n. In de fabriek worden
rondleidingen gegeven met aanslui-
tend een excursie naar een van de
molens.
Meer toeristische info over Spanje:
https://www.spain.info/nl/

Na het ontbijt stuurt de app me de
dood in, de A92 op. Voor me ligt
een kluwen van snelwegen met
razende auto’s. Hier blijf je als
wandelaar weg. Dus neem ik een
bochtje naar links en loop via een
fietspad naar de universiteit

De bladerbodem gaat over in een breed pad van zand en steen.
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Een hoed kopen in Mexico (Palen-
que) ,is geen enkel probleem. de bus
uit wordt je belaagd door enkele
tientallen mexicanen, sommigen

met snor, en kost het alle moeite er
niet op in te gaan. het lijkt een
beetje op vluchten. als je ze hebt af
geschud gaat de hoedenhandel nog

onverminderd door maar wordt het
wat vrijblijvender, zoals bij deze
charmante vrouw die, weliswaar
geen hoed draagt, maar er qua

Plaatje Ook zo’n favoriete, goed gelukte vakantiefoto? Stuur hem digitaal en in hoge resolutie naar m.van.twisk@hollandmediacombinatie.nl.

Het twaalfde-eeuwse Almohade kasteel.


