Koninklijk Navarra

Land van de
camino en de wijn
Tekst en foto’s: Jaap Scholten

Het oude koninkrijk Navarra is een land
van contrasten, van oerbossen in het
noorden tot een halfwoestijn in het
zuiden. Buiten Spanje is de regio met
name bekend vanwege de wijnen, de
jaarlijkse stierenrennen in hoofdstad
Pamplona en de pelgrimsroute naar
Santiago de Compostela.
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ij het Zuid-Franse Saint-JeanPied-de-Port komt de Camino
(pelgrimsroute) de Santiago, of gewoon
camino in het Spaans, Navarra binnen.
De eerste kennismaking met het oude
koninkrijk is nou niet wat je van het
‘echte’ Spanje verwacht. Het noorden
van Navarra is koud en nat en de camino loopt er door eindeloze beukenbossen met varens, heide en klaterende
beken. Flarden mist hangen tussen de
bergen. En wie dacht, eenmaal in

Spanje, ook al bijna in Santiago de
Compostela te zijn, komt bedrogen uit.
Er is nog 790 kilometer te gaan.
De eerste stop is Roncesvalles. Alles
staat er in het teken van de camino. Er
is geen normaal huis te bekennen,
maar wel een pelgrimsherberg, een
pelgrimshotel, een pelgrimsinformatiecentrum, een pelgrimsklooster met
fantastische glas-in-loodramen en een
paar restaurants met een calorierijk
pelgrimsmenu. Om tien uur ’s avonds

Navarra

kun je in Roncesvalles een speld horen
vallen, maar om zes uur ’s ochtends
luidt de zware klok van de abdij en
staan de eerste pelgrims al bepakt en
bezakt in de startblokken. Roncesvalles
is ook om een andere reden historische
grond. De Franse ridder Roland, legeraanvoerder van Karel de Grote, sneuvelde er in een veldslag tegen de Basken. Zijn heroïsche daden werden
vereeuwigd in het Roelandslied, één
van de eerste Franse ridderromans.
Het is overigens een wonder dat hij 100
kilometer verderop na de slag nog een
bres heeft kunnen uithakken in de
hoogste regionen van de Pyreneeën,
maar over legendes kun je beter niet al
te veel vragen stellen. Een gewonde
Roldán rust achter de kloosterkerk tegen zijn paard, in brons.

Hemingway
Navarra heeft veel te danken aan de
Amerikaanse Nobelprijswinnaar
Ernest Hemingway. De schrijver be-

zocht de regio diverse keren, niet als
pelgrim maar voor de San Fermínfeesten in Pamplona. De week voor de
ﬁesta ging hij steevast forelvissen in
de Irati-rivier. Zijn uitvalsbasis was
Hostal Burguete in het gelijknamige
dorp aan de camino, net onder Roncesvalles. De stierenrennen en het vissen

waren de inspiratie voor zijn roman
‘The sun also rises’. Burguete is een typerend Baskisch bergdorp met huizen
die opvallend veel overeenkomst vertonen met die in de Alpen. Groot, wit,
veel hout, rode kozijnen, geraniums en
brede dakgoten voor de overvloedige
regen. Het noorden van Navarra

Foto links:
De pelgrimsroute bij
Roncesvalles
Rechts:
Tijd voor de
druivenpluk

Top-3 Navarrawijn
Navarra heeft een eigen wijnkeurmerk, de Denominación de Orígen Navarra;
daaronder valt 15.000 hectare. Meer dan 90% van de Navarrawijnen is rood of
rosé. De meestgebruikte druiven zijn de garnacha, tempranillo, cabernetsauvignon en merlot. Spaanse wijnen worden onder andere ingedeeld op de
rijpingsduur. Joven (jong) is wijn van de oogst van het jaar ervoor; Crianza,
Reserva en Gran Reserva hebben tenminste één tot drie jaar op hout gerijpt en
nog eens even zoveel jaren op de ﬂes.
Onze top-3 tijdens het wijnproeven in Olite:
• Bodegas Ochoa, Moscatel 2010, een onweerstaanbare dessertwijn.
• Bodegas San Martín, Flor de Unx, alom geroemd als de beste rosé van Navarra.
• Bodegas Monjardín, Chardonnay 2008, een witte wijn waarbij de fermentatie
heeft plaatsgevonden op hout.
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hoort bij het Baskenland. Alle plaatsen
hebben dan ook een dubbele naam. Het
Baskisch is een soort oertaal uit de
voor-Romeinse tijd. Er is geen touw
aan vast te knopen. Zo heet Bruguete
Auritz, Roncesvalles Orreaga en maak
van Erri Berri maar eens Olite. Hostal
Bruguete bestaat overigens nog steeds
en de wandeling naar de Irati, omschreven in de roman als ‘a hell of a
hike’, is nu onderdeel van een keurig
gemarkeerde langeafstandswandeling.

De stieren van Pamplona
De camino gaat verder door oerbossen,
weilanden en boerendorpen naar regiohoofdstad Pamplona.
Pamplona heeft veel monumenten,
maar is niet echt monumentaal. De
stad is wereldberoemd dankzij de jaarlijkse stierenrennen tijdens het Fiesta
de San Fermín in de tweede week van
juli. Zeven dagen lang, iedere ochtend
om klokslag acht uur, worden zes stieren losgelaten bij de Santo Domingokerk. In minder dan drie minuten
rennen ze over een 850 meter lang parcours door de binnenstad. Meer dan
2000 mensen, gekleed in het wit met
een rode sjaal, rennen voor de stieren
uit. Volgens de statistieken gaat de
hartslag naar 148 per minuut. Het is
een wonder dat er niet veel meer mensen op de horens worden genomen. De
slachtoffers zijn over het algemeen
overmoedige en onervaren Amerikanen en Australiërs die de nacht ervoor
ook nog eens stevig zijn doorgezakt.
Het boek ‘The sun also rises’ heeft het
San Fermín-feest wereldwijde bekend-

Topselectie Navarra
Navarra biedt een ruime keuze aan
hotels. Wij bekeken meer dan 20 landelijk gelegen hotels en hostales rurales en
selecteerden er 8. De prijzen zijn voor
een tweepersoonskamer in juli/augustus.
Achter de prijs staat in sommige gevallen
een B gevolgd door een cijfer. Dat is de
waardering van gasten die boekten via
www.booking.com. Kies voor de telefoonnummers 0034 948.
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UTRIZ 1. Torre de Utriz
Chique hotel in een oude vestingtoren met
een suite bovenin. Om de rust te garanderen worden kinderen onder de 16 jaar
niet toegelaten. (Zie foto rechts)
79 05 00, www.hoteltorredeuriz.com, €135,
diner €25; B: 9,3.
BURGUETE 2. Hostal Burguete
Hotel met een rijke traditie vereeuwigd
door Ernest Hemingway in ‘The sun also

Navarra
heid gegeven. De sfeer is in 90 jaar
nauwelijks veranderd.
In Pamplona is een Hemingwayroute
uitgestippeld langs 12 plekken. De
meeste liggen aan het centrale plein
Plaza del Castillo, zoals Grand Hotel la
Perla en Café Iruña, waar de hoofdpersonen uit Hemingway’s roman zo ongeveer een week lang hebben lopen hijsen; bier, sherry, wijn, likeuren en

Aan het Baskisch is geen touw
vast te knopen; maak van
Erri Berri maar eens Olite
brandy, alles door elkaar. Nummer 12
in de lijst is de Plaza de Toros, de arena
waar de zes stieren die ’s ochtends door
de stad rennen in de namiddag door
drie stierenvechters worden bedwongen. Hemingway schreef er ’Death in
the afternoon’ over.
Afgezien van stieren, Hemingway en
monumenten mag je één ding niet missen in Pamplona: de pintxos, exclusieve
tapas. Navarra staat sowieso bekend
om een uitstekende en gevarieerde keuken. Pintxos zijn geen bitterballen of
blokjes kaas, maar wel bijvoorbeeld
ciervo con hongo beltaz en salsa de
romero y vinagreta de frutos secos;
oftewel hert met bospaddenstoelen in
rozemarijnsaus en een vinaigrette van
noten. Uiteraard hoort er een goed glas
Navarra-wijn bij. De pintxos staan op
grote schalen op de bar. Je pakt wat je

rises’. Geen overbodige luxe, maar de
kamers zijn prima en rustiek.
76 00 05, www.hotelburguete.com, €55,
diner €15.
PAMPLONA 3. Casa Azcona
In een mooie buitenwijk van Pamplona.
Elegant hotel in een oud herenhuis.
Moderne, ruime kamers (zie foto rechts).
De stadsbus stopt voor de deur en brengt
je in tien minuten in hartje stad.

wilt en het aantal prikkers wordt afgerekend. Prikkers op de grond gooien is
‘not done’.

Land van verscheidenheid
Het logo van Navarra is: ‘Koninkrijk
Navarra, land van verscheidenheid’.
Dat wordt na Pamplona direct duidelijk. Je bent de bergpas Alto del Perdón
nog niet over of de groene uitlopers
van de Pyreneeën maken plaats voor
het ‘echte Spanje’. Frisgroen wordt
grijsgroen, weilanden worden goudgele
korenvelden, maïs maakt plaats voor
wijngaarden en de open Baskische dorpen worden Castiliaanse vestingstadjes
op kale heuveltoppen. Sommige, zoals

Artejona, zijn nog helemaal ommuurd.
Ga je helemaal naar het zuiden van de
regio dan kom je in een halfwoestijn, de
Bárdenas Reales, dat als ﬁlmdecor niet
onderdoet voor Arizona.
Na de Alto del Perdón daalt de camino
af naar Puente La Reina, waar een
tweede Jacobsroute, die uit Aragón,
zich bij de hoofdroute voegt. Vlakbij
het kruispunt staat een opvallend
mooie kapel, de Santa María de Eunate.
Vooral de achthoekige vorm en de ligging, afgelegen tussen heuvels met
pijnbomen en zonnebloemen, zijn bijzonder. Je waant je even in Toscane.
Een Japanse pelgrim staat wat verloren voor de ingang van de herberg

Monument
voor de
stierenrenners in
Pamplona

28 76 62, www.hotelcasaazcona.com,
€70, B: 8,6.
4. Gran Hotel La Perla
Het bekendste hotel van Navarra. Veel
allure en een rijke historie. Staat ook
op de ‘Hemingway-lijst’. De kamer van
de auteur wordt gekoesterd.
22 30 00, www.granhotellaperla.com,
vanaf €160, B: 9,6.
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