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Spaanse kusten  Noche de San Juan 
Nikita Timmermans van Casa Tarsan Luxury Eco Lodge: 
‘Water en vuur staan symbool voor La noche de San Juan, 
zoals de midzomernacht in Spanje wordt genoemd. Om 
het begin van de zomer te vieren worden op veel stran-
den langs de Spaanse kust ’s avonds vreugdevuren ont-
stoken. In de middag vormen zich al lange files richting 
strand. De sfeer is geweldig. Hele families komen samen. 
Ze brengen cava mee en goed gevulde picknickmanden. 
Maar ook muziek en houtblokken om vuur mee te maken. 
Iedereen danst rond het vreugdevuur, dat zie je in Neder-
land niet zo. Wie stoer is, springt over de vlammen heen. 
Ook worden oude meubels, schoolboeken en volgeschre-
ven notitieblokjes met wensen voor het volgende jaar ritu-
eel verbrand. Dat schijnt geluk te brengen. Net als arm in 
arm met vrienden en familie achteruit de zee in lopen.’  
Noche de San Juan - nacht van 23 op 24 juni 2019

L’Amettla de Mar Corpus Christi
Petra Schouten van BonDiaTarragona.nl: ‘Waar Neder-
landse kunstenaars stoeptegels versieren met krijt, gaan 
Catalaanse ‘tapijtverenigingen’ ter ere van het katholieke 
feest Corpus Christi een week los met zout, zaagsel, 
gekleurde rijst, koffieprut, zand, steentjes, plantafval en 

bloemblaadjes. Catifes de Corpus worden deze tapijten 
genoemd. Afgelopen jaar was het thema ‘Zee en visserij’, 
maar er waren ook tapijten met afbeeldingen van kinder-
helden. In de nacht voorafgaande aan Corpus Christi is 
het stressen geblazen en wordt - vaak met hulp van vrien-
den en kinderen - stug doorgewerkt om de kunstwerken 
op tijd af te krijgen, voor de processie op zondagmiddag. 
Vanaf tien uur ’s morgens zijn de meterslange kleurige 
en ook geurige lopers in de straten rondom de kerk te 
bewonderen. Totdat ze na de kerkmis van zeven uur  
volgens traditie worden vertrapt door de kinderen die  
’s middags hun eerste communie hebben afgelegd.’
Catifes de Corpus - 23 juni 2019

Jerez de la Frontera Feria del Caballo 
Anne Middelkamp van Ardanza Reizen: ‘De Feria del 
Caballo in Jerez de la Frontera vind ik met stip de al-
lerleukste feria van Andalusië. Het paardenfestival 
bestaat vijfhonderd jaar en groeide uit van gewone 
paardenmarkt tot een uitbundige happening. Met paar-
denveilingen, ruitershows en dressuur, maar ook tapas-
wedstrijden, sherryproeverijen, flamenco en kermis. Ik 
waan me altijd in een andere wereld wanneer ik op deze 
feria rondloop. Alleen al die stoere Spaanse mannen die 
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voorbij paraderen op statige raspaarden en de tot in de 
puntjes opgemaakte señorita’s in kleurrijke flamenco-
jurken. Mijn tip: kom zowel overdag als ’s avonds naar de 
feria in Jerez. Want de Alumbrado - het moment dat een 
miljoen lampjes aanspringen in de vijftig poorten rondom 
het festivalterrein - is absoluut magisch.’ 
Feria del Caballo - 11 t/m 18 mei 2019

Montblanc  Setmana Medieval
Petra Schouten van BonDiaTarragona: ‘Er was eens een 
ridder uit Montblanc. Volgens de legende doodde Jordi in 
de 15e eeuw een bloeddorstige draak die de stad teis-
terde en de enige prinses wilde verorberen. Jordi werd 
een held, trouwde de prinses en kreeg op de koop toe 
zijn eigen feestdag: Sant Jordi. Vier eeuwen later is 21 april 
nog steeds een officiële feestdag in Catalonië. In draken-
stad Montblanc is deze dag ook de start van de Setmana 
Medieval, een middeleeuws festival dat de bezoekers ruim 
een week terugbrengt naar de tijd van ridder Jordi. Angst-
aanjagend is het sinistere Dracum Nocte, waarbij het op-
roepen van de draak eindigt in een spectaculaire correfoc 
(vuurloop). En dan is er het toneelstuk waarin de legende 
wordt nagespeeld, zelfs prachtig als je geen Catalaans be-
grijpt. En de spannende riddergevechten. Voor de jongsten 

is er een drakenkermis en door de knusse straatjes van 
de middeleeuwse ommuurde stad slingert een markt met 
handgemaakte producten.’ www.setmanamedieval.cat
Setmana Medieval de Montblanc - 21 t/m 29 april 2019

Sagunto  Semana Santa
Erika op den Kelder van Erikasoriginals.com: ‘De heilige 
week wordt in heel Spanje groots gevierd, maar dit jaar 
wordt mijn vijfde Semana Santa in Sagunto. Nu we steeds 
meer Spanjaarden kennen en Spaans personeel hebben, 
worden we er steeds meer bij betrokken. Speciaal voor de 
paasweek worden de straten in het oude centrum bekleed 
met paars tapijt. Talloze ‘kapucijners’ marcheren begeleid 
door jankerige dolçainers dagelijks in vaak onduidelijke 
miniprocessies door de straten. Vooral de processie 
waarbij duizenden (echt!) volledig in het zwart geklede 
kapucijners snoepjes uitdelen aan de kinderen langs de 
route vind ik indrukwekkend.  
Semana Santa de Sagunto - 14 t/m 21 april 2019 

 
Madrid Fiestas de San Isidro
Hans van Kasteren, vertaler Spaans met voorliefde voor 
Madrid: ‘Een van de belangrijkste Madrileense feesten 




