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Het huis  
van de markies

Rustiek verblijf in het hart van Andalusië

Cortijo del Marqués is een eeuwenoude herenboerderij middenin 
Andalusië. In de verte lonken het Alhambra,Granada en de Sierra 
Nevada, meer naar het zuiden de Costa Tropical. De Nederlandse 

gastheer van het hotel leidt ons rond over het voormalige  
landgoed van de markies van Mondéjar. 
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 H
et is even zoeken na de afslag Deifontes 
aan de A44, tussen Granada en Jaén. 
Dan doemt al snel het bordje ‘Cortijo 
del Marqués’ op, aan het begin van  
een vier kilometer lange, stoffige 
grindweg met een behoorlijk stijgings-
percentage. De weg eindigt op acht-
honderd meter hoogte, als na een woud 
van olijfbomen en door het stof plots 

de muren van een eeuwenoude herenboerderij te zien zijn. 
Daarboven steekt links de toren uit van de cortijo en rechts het 
dak, met kruis, van een kapel. Dit is het hart van Andalusië, 
golvend boerenland met lichtgele velden. 
Toren en kapel werpen hun schaduw op een rechthoekige 
binnenplaats die is gebouwd op de fundamenten van een 
middeleeuws nonnenklooster. Na de Reconquista, de 
 herovering van Spanje op de Moren, werd het landgoed 
cadeau gedaan aan de markies van Mondéjar, als dank voor 
zijn verdiensten tijdens die oorlog. Hij maakte er een heren-
boerderij van, een cortijo, en beplantte de ruim vierhonderd 
hectare grond met olijfbomen.  
In de 19de eeuw verkoopt een nazaat zijn landgoed aan een 
lokale familie. Vanaf dan leven zeker dertig boerenfamilies 
decennialang binnen de poorten van de cortijo, tot de laatste 

eigenaar het landgoed verkoopt aan een rijke Madrileen. 
De laatste ‘markies van Mondéjar’ is nog niet zolang geleden 
overleden, zodat de titel nu vacant is. ‘Ik heb geen aspiraties’, 
grapt de huidige eigenaar, Eilko Bruggers (42), die ons 
welkom heet in de vroege voorjaarszon. Eilko gaat ons voor 
naar het terras van zijn restaurant voor een Andalusische lunch 
met lokale lekkernijen en een goed glas wijn. Onze gastheer 

was jarenlang een man van de stad. Hij woonde in Amster-
dam, Hongkong, Londen en Madrid. Hoe komt hij dan in 
vredesnaam op deze verlaten plek terecht? Zijn antwoord is 
kort maar krachtig: ‘Toeval.’ 

Oude luister
De Groninger werkt sinds 2006 in Madrid als handelaar in 
derivaten. Na de geboorte van hun tweede zoon Mateo 
besluiten hij en zijn vrouw Silvia in 2008 uit te zien naar een 
weekendhuis dichtbij de Spaanse hoofdstad. ‘We zochten 
eigenlijk iets in de bergen bij Madrid’, vertelt Eilko tussen de 
gangen door. ‘Maar onze lerares Spaans attendeerde ons op 
deze plek. Weliswaar op vierhonderd kilometer van Madrid, 
maar bijzonder genoeg om onze aandacht te trekken. Toen we 
hier waren, bleek dat de toenmalige eigenaren, een Madrileense 
fotograaf en zijn Franse vrouw, er een hotel van hadden 
gemaakt. Vóór hun komst verkeerde de cortijo in een armoedige 
staat. Ere wie ere toekomt, zij hebben dit landgoed veel van zijn 
oude luister teruggegeven.’ 
Door zijn werk heeft Eilko heel wat van de wereld gezien. Hij 
en zijn Oostenrijkse vrouw Silvia leerden elkaar kennen in 
Praag en woonden daarna in verschillende landen. In 2006 
kreeg hij het aanbod om voor Fortis in Madrid te gaan werken. 
Het klimaat en de relaxte Spaanse cultuur trokken het tweetal 
over de streep. ‘Het idee was om ons voor langere tijd te 
settelen’, vertelt Eilko. ‘Maar ook om in Spanje een eigen 
business te beginnen. Na de geboorte van Pedro, onze eerste 
zoon, kreeg dat idee vastere vorm. De tijd van jobhoppen en 
van de ene wereldstad naar de andere verhuizen was wel zo’n 
beetje voorbij. Onze toekomst lag en ligt in Spanje.’ Wat voor 
business Eilko en Silvia voor ogen hadden, was in het begin 

Openingspagina’s: Cortijo del Marqués. Linkerpagina, boven: de 
binnenplaats van de cortijo; onder: Eilko en Silvia. Deze pagina:  
de El Palomar-suite (boven) en de La Cuadra-kamer (beneden);  
rechts: de cortijo middenin het Andalusische landschap.
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nog niet duidelijk. Wél dat het tijd was voor verandering.  
Eilko: ‘Er is bevredigender werk denkbaar dan de handel in 
derivaten. Om over de maatschappelijke toegevoegde waarde 
nog maar te zwijgen. Er komt een moment dat de kwaliteit  
van leven je meer zegt dan een goed salaris.’
In 2010 vallen de puzzelstukjes in elkaar als het landgoed 
vanwege privéproblemen te koop wordt aangeboden, voor een 
prijs die alleszins redelijk is. Daarbij komt dat Cortijo del 
Marqués voldoet aan twee belangrijke wensen: het ligt midden-
in de natuur en toch dichtbij de stad. ‘Die stad, Granada, is 
een van de populairste toeristische attracties van het land’, 
aldus Eilko. ‘Binnen dertig minuten rijd je naar het Alhambra. 
Het strand ligt op een klein uur rijden. Wil je niet in de stad 
zelf zitten maar genoeg ruimte om je heen hebben én kunnen 
beschikken over een zwembad, dan kom je al snel bij ons 
terecht.’ Eilko en Silvia hoefden dan ook niet lang na te denken 
voor ze hun handtekening zetten onder het koopcontract. 

Daarna namen ze alle tijd om het wat sobere hotel van een 
nieuwe, warme inrichting te voorzien. ‘Onze uitgebreide 
reiservaring kwam daarbij goed van pas’, vertelt de gastheer. 
‘We wisten inmiddels wat we wel en niet prettig vinden in een 
hotel. De kamers waren nogal basic ingericht. We wilden meer 
luxe en meer sfeer, met behoud van het oorspronkelijke 
karakter. Dat betekent niet dat we overal grote flatscreens en 
docking stations neerzetten, want dat past niet bij deze locatie. 
Wat dan wel? Antieke meubels en accessoires, vrijstaande 
baden, regendouches en comfortabele bedden.’ 
Eilko en Silvia houden in de tussentijd hun Madrileense 
appartement aan, ook al omdat Eilko een baan kreeg aan-

gietijzeren bad en een oude duivenmuur die de zit- en de 
slaapkamer scheidt. In Los Aljibes (‘De Vaten’) ligt het bad 
tussen vier keramieken vaten waarin vroeger de olijfolie werd 
bewaard. Andere blikvangers in deze suite van liefst honderd 
vierkante meter zijn het bad zelf, ingelegd met azuurblauwe 
mozaïektegeltjes, en vier Romeinse zuilen. In La Cuadra (‘De 
Stal’) herinneren de houten voederbakken nog aan de tijd dat 
hier de paarden werden gevoerd, en in La Señoral, een suite 
met balkon en uitzicht op de olijfgaarden, sliepen vroeger de 
markies en markiezin. Ook de pastoor had zijn eigen vertrek, 
nu La Iglesia genaamd, dat grenst aan de 19de-eeuwse kapel. 
Die kapel, voorzien van een prachtige koepel, was ooit het 
gebedshuis van de boerenfamilies en is nu een sfeervolle zaal 
voor bruiloften, partijen, concerten en (dans)voorstellingen.  
Sinds 2011 beschikt Cortijo del Marqués over een eersteklas 
restaurant met terras en living, in wat vroeger een vrijstaande 
schuur was. De Andalusische chef serveert er traditionele 
gerechten met een moderne twist. Achter het restaurant zit nog 
ruimte om van tien naar veertien hotelkamers te gaan. Aan de 
belangstelling zal het niet liggen. Volgens Eilko trekt zijn cortijo 
vooral cultuurminnende rustzoekers die graag middenin de 
natuur zitten, met de stad op rijafstand. Hier, in de uitlopers 
van de Sierra del Pozuelo en de Sierra Arana, is aan ruimte 
geen gebrek. Zover het zicht reikt zie je glooiende graanvelden, 
olijfbomen, velden vol bloemen en in de verte de toppen van 
de Sierra Nevada. In de zomer kan de temperatuur oplopen tot 
ruim veertig graden, maar binnen de dikke muren van de 

Deze pagina, met de klok mee: een schilder in de straten van Gaudix; 
flamencodansers voor de kathedraal van Granada; de cuevas van Gaudix. 
Rechterpagina, boven: zicht op de Costa Tropical vanaf bergplaatsje 
Salobreña Puebla; onder: tapas happen bij Taberna 22 in Granada.

geboden bij Banco Santander. ‘Nu onze kinderen vier en zes 
jaar oud zijn, is het makkelijker verhuizen’, zegt Eilko. ‘Een 
goede tweetalige school in Granada is al gevonden. We hopen 
nog voor de zomer voorgoed deze kant op te gaan.’

Duivenfokkerij
Na de lunch gidst Eilko ons door de eeuwenoude herenboer-
derij. Veel kamers herinneren nog aan hun vroegere ‘bewoners’. 
Zo werden in de romantische suite El Palomar vroeger duiven 
gefokt. Tegenwoordig is dit zoldervertrek van zestig vierkante 
meter voorzien van een schitterende houten vloer, een hoog 
plafond met originele balken, een antieke kachel, een vrijstaand >
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cortijo merk je daar weinig van. En dan is er altijd het zwem-
bad nog, en de stranden aan de Costa Tropical liggen op een 
klein uur rijden. Eilko heeft een passie voor kitesurfen en skiën, 
sporten die hij ’s winters op dezelfde dag kan beoefenen. ‘De 
Sierra Nevada biedt prachtige skifaciliteiten op ruim drie-
duizend meter hoogte’, glundert hij. ‘Tegelijkertijd kan het aan 
de kust nog twintig graden zijn. Als je wilt, kun je ’s ochtends 
skiën en ’s middags surfen.’

Klein Marokko
De A44 naar de Spaanse zuidkust passeert binnen een half uur 
Granada, met het Alhambra als nummer 1-attractie. Het 
middeleeuwse fort van de vroegere Moorse overheersers 

Linkerpagina: rotsspringen in zee bij het plaatsje Salobreña.  
Deze pagina: slenteren door de steile straatjes van Salobreña  
Puebla, met rechts het uitzicht op de kust vanaf het kasteel. 

torent hoog boven de stad uit en is rijk aan (islamitische) 
kunstschatten. Na de verovering op de Moren liet de konink-
lijke familie middenin het fort een renaissancistisch paleis 
bouwen. Het complex bestaat uit vele zalen, patio’s, fonteinen, 
baden, tuinen en torens en een rondleiding duurt al snel een 
paar uur. Maar vergeet niet te boeken, want de Werelderfgoed-
organisatie Unesco heeft een limiet gesteld aan het aantal 
bezoekers per dag.
De Arabische wijk Albaicín, recht tegenover het Alhambra, is 
een van de mooiste van Spanje en het uitzicht vanaf het 
hoogste punt op het Alhambra is fenomenaal. Hoewel de 
moskeeën in de loop der eeuwen zijn vervangen door kerken 
vind je in Albaicín nog een paar Moorse monumenten. Zoals 
het Arabische badhuis (El Bañuelo) uit de 11de eeuw en het 
15de-eeuwse Dar-al-Horra-paleis. Loop je vanuit Albaicín 
naar het winkelhart van Granada, dat in de schaduw van een 
immense kathedraal ligt, dan beland je al snel in de Calle 
Caldereria Nueva, waar je je in de soeks van Marrakech waant. 
We begrijpen waarom deze kleurrijke buurt ‘Klein Marokko’ 
wordt genoemd. Granada is een magische stad en omdat er 
nog genoeg te zien valt, besluiten we de volgende dag terug te 
keren. Maar voordat het zover is, wacht ons een rustige nacht 
tussen de koele muren van de cortijo.  
Binnen een half uur bereiken we de ‘oprijlaan’. Het enige licht 
komt hier van onze koplampen en van de maan, die vannacht 
het middelpunt is van een volmaakte sterrenhemel. Zodra we 
het kruis van de kapel ontwaren, weten we dat we ‘thuis’ zijn. 
Want zo voelt het, ook al zijn we hier nog maar net. 

El Cortijo del Marqués, Camino del Marqués s/n,  
18220 Albolote (Granada), tel. +34 678 334884,  
www.cortijodelmarques.com. >
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Met de klok mee: Marokkaanse sferen in de Calderería Nueva  
in Granada; een van de patio’s van het Alhambra; de kathedraal  
van Granada.

 Op het terras van Estrellas de San  
Nicolás, dichtbij de San Nicolás-kerk in  
de wijk Albaicín, heb je een fenomenaal 
 uitzicht op het Alhambra. Deze plek is voor-
al geliefd in de late middag of vroege avond, 
als de ondergaande zon zijn laatste stralen 
werpt op de muren van het Alhambra en het 
fort almaar roder kleurt. Bij helder weer kun 
je achter het Alhambra zelfs de besneeuwde 
toppen van de Sierra Nevada ontwaren. 
 Estrellas de San Nicolás serveert ook nog 
eens prima gerechten en lekkere cocktails. 
Callejon Atarazana Vieja 1, Granada, 
www.estrellasdesannicolas.es.

 La Calahorra is een imposant kasteel in 
renaissancestijl op circa 1200 meter hoogte. 
De muren van dit robuuste fort uit 1512  
steken fraai af tegen de besneeuwde toppen 
van de Sierra Nevada. La Calahorra is 

 alleen op woensdag toegankelijk, maar ook 
een wandeling om de vier torens van het 
kasteel is al zeer de moeite waard. 

 Iets ten zuidoosten van Cortijo del Mar-
qués ligt het stadje Guadix. De grootste  
bezienswaardigheid is hier een wijk van 
ruim tweeduizend grotwoningen, die tijdens 
en na de Reconquista zijn uitgegraven uit de 
kalkstenen heuvels als onderduikadres voor 
de Moren. De wijk biedt een bizar tafereel 
van witte schoorstenen en gevels die uit de 
rotsen steken. Het is de grootste grottenwijk 
van Europa, gesticht nadat de Moren 
 werden verdreven uit Granada en Guadix. 
Ruim vijf eeuwen later zijn de cuevas nog 
steeds bewoond. Guadix heeft ook een half 
gotische, half barokke kathedraal uit de 16de 
eeuw, gebouwd op de plek waar vroeger de 
grootste moskee van de stad stond.

GOUDEN TIP
De snelweg van Granada naar de 
kust eindigt bij Salobreña Pueblo, 
een prachtig wit dorp op de flanken 
van een heuvel. Op de top ligt een 
oude Moorse burcht en vanaf de  
muren heb je een prachtig uitzicht 
op de verder vlakke Middellandse 
Zeekust. Dan zie je ook Salobreña 
Costa liggen, aan de voet van  
de berg. Deze kustplaats bestaat  
uit een breed zandstrand aan een  
boulevard vol visrestaurants. De 
combinatie van Salobreña Puebla, 
met zijn steile straten en witte 
 huizen met felgekleurde bloem-
bakken, en  Salobreña Costa is een 
absolute aanrader. Vanaf Cortijo  
del Marqués reis je er binnen een 
uur naartoe. 

Tips & Adressen


