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In het dunbevolkte binnenland van Spanje huizen in elk gehucht bijzondere
verhalen. Ontdek ze in het Spaanse Lapland, de perfecte plek voor een
roadtrip door een ongerept en verlaten landschap
TEKST PABLO JANSSEN
FOTOGRAFIE DANI TRIGUERO PUCHADES
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k wist dat het een milde winter zou zijn,’ zegt Santiago
González Giménez, alias El Gato (de kat), barman van de
enige bar in Guadalaviar. ‘Omwille van de muizen. Terwijl
die in november normaal al lang in winterslaap zijn, zag ik
ze elke nacht heen en weer rennen over de straten.’
Santiago glundert boven een mondmasker dat halfstok
onder zijn kin hangt. Zijn dunne, grijze haar is met wax
opzij gekamd. ‘Ik meen het,’ zegt hij met blinkende ogen.
‘Vorig jaar lag hier in februari minstens een meter sneeuw.
Dit jaar kwamen we er goed vanaf.’ Of het aan de muizen
ligt of niet, het klopt dat de winter mild is geweest voor het
Iberische schiereiland. Ondertussen zit gelukkig de lente
in de lucht. De hemel boven het pittoreske Guadalaviar is
van een zielslouterend blauw. Zo vlekkeloos dat het bijna
pijn doet aan je ogen.
Ik ben onderweg door een gebied dat omwille van haar
bijzonder lage bevolkingsdichtheid sinds enkele jaren
bekendstaat als het Spaanse Lapland (La Laponia
Española). Die naam werd gekozen door een groep
academici van de Universiteit van Zaragoza en verwijst
naar de Serranía Celtibérica; een bergachtig gebied dat
twee keer zo groot is als België en zich ruwweg uitstrekt
tussen Valencia, Cuenca, Madrid en Zaragoza. Gemiddeld
zijn er acht inwoners per vierkante kilometer. Ter

vergelijking: in Madrid zijn dat er 5.225 per vierkante
kilometer. De benamingen liegen er dan ook niet om. “De
grootste demografische woestijn van Europa na het
Arctische Scandinavië”, “het hart van het lege Spanje”…
Zowel de Romeinen als de Arabieren, die lang aanwezig
zijn geweest op het Iberische schiereiland, zagen het
platteland louter als een plek die de stad van
levensmiddelen voorzag. In de middeleeuwen reisde het
Spaanse hof het hele land rond, maar de edelen gebruikten
alleen de steden als hoofdkwartier. De ruimte tussen die
steden was slechts een te overbruggen leegte. Zij maakte
geen deel uit van de beschaafde wereld. Nog tot ver in de
19de eeuw zag men het binnenland als een gevaarlijk,
onherbergzaam gebied; verstoken van struikrovers en
onwetende landbouwers.
Vandaag doe ik het omgekeerd. Ik reis tussen twee van
de grootste Spaanse steden; het mediterrane Valencia en
het noordelijke Zaragoza, de hoofdstad van de autonome
regio Aragon. Mij gaat het niet om de ruwweg 1,5 miljoen
Spanjaarden die beide steden samen tellen, maar om het
gebied tussen de twee in. De stad is bewust slechts een
onbelangrijk begin- en eindpunt. De noodzakelijke
richting die ik nodig heb om alles ertussenin aan het
toeval over te laten.
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‘Kleine, afgelegen dorpjes waar
in de winter nauwelijks de helft
van de huizen bewoond is’

V

alencia verlaten is als ontsnappen door een trechter.
Langzaamaan wordt de autosnelweg smaller, de
bebouwing maakt plaats voor een dor landschap, en
uiteindelijk rijd ik een bochtige provinciebaan op richting
een heuvelrug vol windmolens. Achter mij verbergt de
van hieruit kleine stad zich in een plooi van de
Middellandse Zee.
Hogerop maak ik voor het eerst kennis met het
bevreemdende decor dat de komende week mijn
verbeelding zal prikkelen. Kleine, afgelegen dorpjes waar
in de winter nauwelijks de helft van de huizen bewoond is.
Daartussenin uiteenlopende landschappen die één ding
elkaar gemeen hebben: een haast monumentale stilte die
je zo goed als nergens meer vindt. Las Rinconadas is met
zijn handvol inwoners en uitgestorven straten een van de
vele gehuchten van het Spaanse Lapland. Maar achter de
16de-en 17de-eeuwse gevels schuilt de 21ste eeuw. Valentin
Hita, een vijftiger met kort, grijs haar en een
papyruskleurig gezicht zit er tussen halve en hele gitaren
in achter een opengeslagen laptop. In het toetsenbord
ontbreken letters, net zoals er midden in de keuken een gat
zit in de houten vloer.
Terwijl Valentin vertelt, begrijp ik dat dat in het plaatje
past. Het leven heeft gaten geslagen in deze Valenciaan die
in het Spaanse Lapland eindelijk rust vond. ‘Toen ik jouw
leeftijd had, leek het alsof ik de eeuwigheid voor me had,’
zegt hij. ‘Dat was gisteren. Dit is het decor dat ik met mijn
ex-vriendin opbouwde. Sinds zij vertrokken is, ligt het er
net zo bij.’
Valentin sluit zijn Fender aan op een versterker ter
grootte van een klein hondenhok. ‘Na Sting en Mark
Knopfler is er niets nieuws meer gemaakt,’ zegt hij
vastberaden. Hij opent YouTube en laat luide rockmuziek
door de speakers knallen. Zelden last met de buren hier.
Valentin’s knalrode bril valt op zijn neus terwijl zijn vingers
over de hals van zijn gitaar glijden. ‘Waarom ik hier de
eenzaamheid opzocht?’vraagt hij terwijl hij opkijkt. ‘Als je
het echte leven wilt zien, moet je maar eens een hand aarde
vastnemen. Bedenk je dat daarin 25 biljoen bacteriën zitten,
terwijl wij mensen 7,5 miljard imbecielen zijn.’
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Later in de auto spoken Valentins woorden nog door
mijn hoofd. Er is iets ongecompliceerds aan dit mensloze
landschap. De lijnen van de braakliggende velden die
naadloos overgaan in stroken dennenwoud. De tinten geel
en bruin en oker onder een staalblauwe hemel. Zelfs de
nachtelijke kou bij het bleke licht van de sterren. De geest
heeft hier vrij spel. En dat is een mes met twee kanten: als
je je goed voelt, voel je je hier alleen maar beter, maar als je
je slecht voelt, hebben de demonen misschien wel alle
ruimte om tekeer te gaan. Met een bejaardenvaartje
vervolg ik mijn weg door het landschap.
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alvacañete ligt op een heuvel in een verder vrijwel lege
vallei. Van beneden in het dal maakt de toegangsweg een
grote bocht het dorp in. Het gros van de huizen is wit
geschilderd. Zoals steeds zijn de meeste rolluiken naar
beneden en hoor je op straat slechts het verre gekletter van
bestek of een enkel, zeldzaam gesprek achter kanten
gordijntjes. Op een vuilnisbak kijken drie katten me
argwanend aan, hun roerloze koppen draaien als
zonnebloemen met me mee tot ik restaurant Hermanos
Soriano binnenglip.
Binnen wordt luid gepraat en gelachen. Wanneer de
deur achter me dichtvalt, is het plots ijzig stil. Mijn Spaans
is vloeiend, maar de Franse ‘R’ is hardnekkig als onkruid
en verraadt altijd en overal dat ik van buitenaf ben. Zoals
vaker deze week komen de mensen hier aanvankelijk ruig
en onvriendelijk over, tot ik een gesprek aanknoop met de
barvrouw. Al snel valt het hele gezelschap in. ‘Hier wil
niemand weg!’ drukt een oudere man me op het hart.
Onder zijn ogen hangen wallen om ‘U’ tegen te zeggen.
‘Je geboorteplaats zit in je voeten. Maar ze hebben ons
in Madrid alleen maar tegengewerkt. Er is geen werk
hier, niets.’
Manolo, de grootste van het gezelschap, torent boven
ons allemaal uit in een marineblauw landbouwerspak. Hij
is kaal, heeft een gezet gezicht en fijngeknepen pretogen.
Hij stopt me een foto van een dertigtal dode patrijzen
onder de neus, met op de achtergrond een uit zandsteen
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opgetrokken kasteel. ‘Het landgoed van de baas van
PROSEGUR,’ zegt hij, verwijzend naar de Spaanse
beveiligingsfirma. ‘800 hectare. Ik doe er het onderhoud.’
Ook dit is het lege Spanje: speeltuin van de rijken, die een
paar keer per jaar afdalen en piekfijn gekleed aanleggen
op de door Manolo gevoede en voorgeleide dieren. Manolo
grijnst. ‘Hij is diplomatisch en zwijgt,’ lacht de
Nicaraguaanse Aura aan de bar. ‘Natuurlijk doen ze
helemaal niets,’ verklapt Manolo dan toch. ‘Er staat zelfs
iemand naast hen die het geweer herlaadt.’
Of de zomer genoeg opbrengt om de stilte in de winter te
overbruggen, vraag ik nog aan de barvrouw. Haar
donkerrood gekleurde haar valt over haar voorhoofd open
als de gordijnen in een theater. Ze kijkt me aan en heft
haar handen in de lucht. ‘Genoeg?’ zegt ze met een passie
die ik niet achter haar haast onzichtbare aanwezigheid
had durven raden. ‘Waar moeten we anders heen op onze
leeftijd? Dat is de grote vraag.’
‘Vriend journalist!’, roept Manolo nog na als ik
aanstalten maak om te vertrekken. ‘Zeg maar dat je de
met de demon van Salvacañete gesproken hebt. En zet dat
in de nuwyortime.’ Het schatergelach valt op mijn
schouders uiteen terwijl ik terug de nacht in duik. Van de
katten is geen spoor meer. ’S Nachts is het ieder voor zich
hier in het Spaanse Lapland.
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V

erder naar het noorden treed ik het gebied van de Alto
Tajo (de hoge Taag) binnen. Hier ontspringt de Taag, die
zich een goede duizend kilometer verder bij Lissabon in de
Atlantische Oceaan stort. Het dorre landschap maakt
plaats voor een dicht dennenwoud. Tientallen kilometers
lang is er geen mens te bespeuren. Tussen de bomen in
liggen hier en daar kleine, bevroren meertjes. De stilte is
opnieuw overweldigend.
In de Alto Tajo staan her en der openbare berghutten.
Kleine stenen huisjes zijn het, met vensters van plexiglas
en binnen niets dan een tafel en een open haard. Basic,
maar toch. A caballo regalado, no se le mires el dentado,
zeggen ze in Spanje ook (een gegeven paard kijkt men niet
in de bek). Twee nachten sla ik kamp op in de Refugio
Forestal Cascada Batida en geniet ik van het vuur.
Wonderbaarlijk eenvoudig, zo’n leeg huis dat van iedereen
en niemand is. En toch is het ongewoon. Vreemd eigenlijk,
in dit land waar zo veel huizen leeg staan of zelfs in verval
zijn.
Ergens tussen de plooien van de Alto Tajo ligt het
pittoreske Guadalaviar. Het is een van de tien hoogste
dorpen van Spanje, op een ijzige doch betoverende 1.519
meter boven zeeniveau. De lucht is ijl hier, de zon intens
en de schaduw al even scherp. Het landschap hult zich in
de mantel van het vroege voorjaar. Naakte, gebogen

‘Ergens tussen de plooien van de
Alto Tajo ligt het pittoreske
Guadalaviar’
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‘Dat is het Spaanse Lapand: hard
en onherbergzaam op een afstand,
muisstil en ontvankelijk voor wie
de tijd neemt om stil te staan’
populieren. Grijze en gele velden, kaalgevreten door het
vee. Boven de huizen komt de rook uit verschillende
schoorstenen samen in één wolk en aan de randen van het
dorp liggen indrukwekkende, netjes gestapelde hopen
brandhout.
Terwijl ik in de vroege voormiddagzon een stuk brood
eet op het uitgestorven pleintje van Guadalaviar, gaat een
venster open op de eerste verdieping van het huis recht
voor me. Een jongeman in complete legeruitrusting steekt
zijn hoofd naar buiten. ‘Wil je een bord rijst?’ Ook dit is het
Spaanse Lapland. Net als het landschap; hard en
onherbergzaam van op een afstand, muisstil en
ontvankelijk voor wie de tijd neemt even stil te staan. En
zo ook de mensen, wantrouwig of zelfs vijandig bij een
eerste indruk, open en behulpzaam voor wie door dat
harnas breekt.
Ik neem plaats bij de enige bar van het dorp en klets wat
met Santiago González Giménez, ‘El Gato’. Hij is eigenaar
van de bar, zelfverklaard volksweerkundige en trots
inwoner van Guadalaviar. Hij troont me mee naar een
prikbord aan het uiteinde van de bar. ‘Deze lijst stel ik elk
jaar samen,’ zegt hij. Op een groot blad papier is in
handschrift een lange lijst namen geschreven. ‘Dit is de
lijst van de huismussen. De 126 mensen die na de
feestdagen nog in het dorp zijn.’ El Gato glundert terwijl
hij me zijn eigen naam toont. ‘Enkel wie hier van maandag
tot zondag de hele winter blijft mag er bij. Alle anderen zijn
wat we zwaluwen noemen. Die vliegen uit.’
Guadalaviar is van oudsher een dorp van herders. Het is
een van de weinige dorpen waar nog steeds een aantal
families deelnemen aan wat men in Spanje de
trashumancia noemt. Elke winter trekken die families
met hun kudde naar de Zuidelijke provincie Jaen op zoek
naar gras en andere vegetatie. De trektocht gebeurt te voet
en loopt via een netwerk van vias pecuarias; brede,
omwalde stroken publiek land die alle hoeken van het land
met elkaar verbinden. Een kudde telt soms tot 1.000 of
2.000 dieren en wordt begeleid door een paar herders met
evenveel herdershonden. In totaal zijn die bijna een
maand onderweg.
Manolo González Alaman heeft jarenlang die
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trashumancia, of veetrek, gewandeld tussen Guadalaviar
en Jaen. Hij heeft de uitstraling van iemand die geleefd
heeft, in alle betekenissen van het woord. Een rood
aangelopen gezicht vol rimpels. De grijze haren van zijn
baard bruin gevlekt van de nicotine. Naast herder is hij
dichter. Hij draagt me met zijn gerookte bariton een paar
van zijn gedichten voor. ‘Zijn er koningen in jouw land?’
vraagt hij. Ik knik bevestigend. ‘Allemaal leugens zijn het.’
Manolo’s cynisme is rauw, ongeraffineerd; net als zijn
handen, zo groot als braadpannen en overdekt met eelt en
kleine wonden. Het lijkt geworteld te zijn in boosheid.
Boosheid omdat zijn wereld stilaan uit elkaar valt.
Boosheid omdat de hoge heren in Madrid daar niet genoeg
aan gedaan hebben. Gevoelens waar ik keer op keer op
stuit hier in het Spaanse Lapland. ‘Zelfs de
basisvoorzieningen zijn hier een grap,’ zegt Manolo nog.
‘Kom maar eens kijken wanneer het gesneeuwd heeft.’

V

erder naar het noorden wachten opnieuw variaties op
hetzelfde spectaculaire thema. Kilometers glooiend
hoogland, hier en daar een klein dorp of een kudde
schapen. Later steeds meer velden vol fruitbomen, die als
omgekeerde hanenpoten uit de aarde steken. Het went
snel, zo veel plaats. Ik kijk er tegenop terug naar huis te
gaan.
Het Spaanse Lapland is niet de toeristische bestemming
bij uitstek. Het is een streek van extremen, zowel op
sociaal als op landschappelijk vlak. Uitgestrektheid, een
menselijke exodus en gebrek aan werk tekenen het gebied.
Toch vond ik er ook een stilte en rust die je al snel in de
armen sluiten. De gastvrijheid voelt er natuurlijk aan en
leidt vaak tot open en interessante ontmoetingen. Weer
maar eens het bewijs dat elke schijnbaar onbeduidende
vlek op de kaart hele werelden bevat.

pablo janssen reisde op eigen initiatief en
onvoorbereid naar het Spaanse Lapland. Hij rijdt
rond in een tot camper omgebouwde bestelwagen.
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Spaans
Lapland
HOE ER TE KOMEN
Vanuit Amsterdam vliegen onder
meer AirEuropa, Iberia Express en
KLM rechtstreeks naar Madrid (vanaf
€65; skyscanner.nl). Vueling en
Transavia vliegen rechtstreeks naar
Valencia (vanaf €110). Vanaf Brussel
vlieg je met Ryanair of Brussels
Airlines rechtstreeks naar een van
beide steden (vanaf €50).
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VERVOER TER PLAATSE
De afstanden zijn groot en het
openbaar vervoer beperkt, dus het is
handig om een auto te huren. Het
Spaanse Lapland is perfect om te
ontdekken met een camper, of voor
de avonturiers met de fiets.
MEER INFORMATIE
De gids Spain bevat uitgebreide
informatie over onder meer Valencia
en de regio Aragon (€21,30; shop.
lonelyplanet.com).

BEZIENSWAARDIGHEDEN
Teruel is de kleine maar aangename
hoofdstad van de provincie Teruel.
Het staat bekend om zijn Mudéjar
architectuur, een Moors
geïnspireerde bouwstijl die uniek is
voor de regio.

7

De roodbruine rotsen van Pinares de
Rodeno vormen een walhalla voor
klimmers en boulderaars. Het
beschermde natuurgebied bevindt
zich vlakbij de regiohoofdstad Teruel.
Het plaatsje Albarracin wordt
gezien als een van de mooiste dorpen
van Spanje. In het pittoreske dorp zijn
de huisjes tegen een rotswand
gebouwd.
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Parque Natural del Alto Tajo is een
spectaculair natuurpark. In dit
beschermde natuurgebied ontspringt
de rivier de Taag.
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