
Beste mensen, beste AIE-reizigers, 

 

Mijn naam is Joen Verbeeck en ik ben in 1963 in Utrecht 

geboren. Aldaar werd ik mijn jonge jaren gegrepen door 

een boek over het tijdperk van de ontdekkingsreizen. Er 

ging bijna letterlijk een wereld voor mij open. Reizen 

deed ik toen nog met mijn ouders in de zomervakanties. 

We gingen met het gezin naar Frankrijk, Zwitserland en 

Italië, maar nadat ik dat boek had gelezen, wist ik dat 

zodra ik op eigen benen kon staan mijn eerste 

bestemming Portugal zou zijn. Daar waren immers de 

pioniers van de ontdekkingsreizen geboren. 

 

Toen ik daar in 1981 voor het eerst aankwam, leek alles 

te kloppen. Het volk, het land, de oceaan, die de 

ontdekkingsreizigers had gedragen of verzopen, de 

keuken, de muziek en niet in de laatste plaats de taal. Na 

een tweede vakantie was de liefde totaal, ik wilde er 

vaker naartoe, maar nu niet meer als vakantieganger. Ik 

wilde er iets doen, ik wilde Portugees worden. Na een 

periode van druiven plukken, op boerderijen werken en 

meehelpen op instellingen voor geestelijk gehandicapten, waarin ik ook een reis naar Galicië en 

Asturië maakte, besloot ik om mijn VWO-diploma te halen en Portugees te gaan studeren. Tijdens 

mijn studie aan de Universiteit van Coimbra via het Erasmus-programma en een stageperiode aan 

de Universiteit van Aveiro, reisde ik  ik voor het eerst naar Extremadura en Andalusië. 

 

Na mijn studie wilde ik uiteraard ook naar Portugal emigreren om werk te zoeken in de 

tolk/vertaalwereld, maar dat liep behoorlijk anders. Niet lang voor mijn vertrek uit Nederland, maar 

nog zonder baan, kwam ik een advertentie tegen van Src Cultuurvakanties waarin reisleiders 

werden gezocht. Ik reageerde en werd aangenomen. Niet alleen voor Portugal, maar ook voor 

Spanje en Marokko. Ik had op het VWO ook een jaar Spaans gehad en kende noord- en zuid-Spanje 

aardig. In Marokko was ik twee keer geweest. Zo kwam ik in de reiswereld terecht, die ik al gauw  

veel leuker en spannender vond dan de vertaalwereld. 

 

Alles liep anders door wat anders dan de liefde. In Barcelona 

kwam ik een vrouw tegen die nu de moeder van mijn 15-jarige 

zoon Olmo is. Ik ging in Barcelona wonen, leerde degelijk 

Spaans en Catalaans spreken en mijn aandachtsgebied breidde 

zich uit over het gehele Iberisch Schiereiland. Ook na onze 

scheiding, die moeilijk maar niet wrang was, bleef ik in 

Barcelona wonen op een steenworp afstand van moeder en 

kind. Het vaderschap is veel meer waard dan wat voor ideale 

plek in welke wereld dan ook. 

 

Bij de Src, kwam op een gegeven moment een jongedame 

binnen die Suzanne Roelofs heet. U wellicht bekend. Op een 

van de jaarlijkse bijeenkomsten van de Src maakte ik kennis 

met haar, maar ik leerde haar pas echt kennen toen we acteurs 

in dezelfde film werden. Geen nominatie voor een Gouden 

Kalf, al had zeker Suzanne die verdiend, maar in een 

promotiefilmpje voor de Src. We hielden contact. 

 



In januari mailde Suzanne mij met de vraag of  ik een groep van 'haar' AIE wilde begeleiden in 

Extremadura en heeft mij vervolgens in contact gebracht met Peter. “Nou héél graag” was direct 

mijn direct antwoord. ''Een schot in de roos'', zei ik erbij, want Extremadura gaat mij aan het hart. 

Een aantal jaren geleden alweer heb ik een reis ontworpen die Portugal en Extremadura heette en 

als doel had om ook eens een keer de landelijke volkscultuur van de Portugese Alentejo en het 

Spaanse Extremadura op zou nemen. Een succes, want hij is vele malen vertrokken en de reizigers 

waren er erg enthousiast over. 

 

Vanwaar dat enthousiasme als zovelen zowel 

in het verleden als in het heden uit 

Extremadura zijn vertrokken? Extremadura 

waar het 's zomers loeiheet is en 's winters 

ijskoud? Ik denk vanwege de rust en de stilte 

die er nog te vinden is en vanwege de 

aangename verrassingen die je op minder 

betreden paden van Spanje tegenkomt. 

Natuurlijk kom je er geen musea tegen als 

het Prado of het Guggenheim, geen 

spraakmakende gebouwen als de Sagrada 

Familia of de kathedraal van Compostela. 

Wat je wel tegenkomt zijn stokoude steden 

en monumenten uit de prehistorie, de 

Romeinse tijd, de gotiek, mudejar-

architectuur, de renaissance, de barok en hier 

en daar ook modernere kunstvormen. Niet 

dat deze allemaal (sommige wel) op de 

Unesco-lijst prijken, maar die juist door hun 

'eerlijke eenvoud' en hun afgelegen 

vindplaats veel respect afdwingen. Verder 

een aantal figuren die plots in de 16e eeuw 

wereldberoemde extremeños worden, een 

bijzondere eigen keuken met, neem dat van 

mij aan, de beste olijfolie en jamón van 

Spanje, heerlijke kazen, migas en verrassende wijnen. Verlaten en geblakerde landschappen, maar 

ook een zeer lieflijke natuur in la Vera in het noorden, of de steen- en kurkeiken van het 

oorspronkelijke mediterrane landschap, tempelierskastelen en landgoederen, roofvogels en zwarte 

varkens, ooievaars en koereigers, de Taag en de Guadiana. 

Extremadura, samen met de naastgelegen Mancha van Don Quichot, de minst bezochte regio van 

Spanje. Zeker als wij er zijn in oktober en november. 

 

Ik ben zeker geen architectuurspecialist zoals Suzanne dat is, maar Suzanne heeft me in het hoofd 

gepraat dat ik degene moet zijn die deze reizen moet gaan begeleiden. Ze heeft me een klein beetje 

over de streep moeten trekken, omdat jullie toch in de eerste plaats in de architectuur geïnteresseerd 

zijn, maar ik zie er erg naar uit. Ik kan met recht schrijven dat ik hoop u te ontmoeten in oktober of 

november op Adolfo Suárez, de luchthaven van Madrid. 

 

Joen Verbeeck 

 

 

 

 

 


