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Achter Barcelona, ingeklemd tussen stad, strand en bergen, gaat een groene 
oase schuil. Hier vonden Henny en Hetty Zanen zes jaar geleden hun  
‘Huis van de Cipressen’. Mas Xipres ligt in het hart van de Spaanse 

cavastreek. Imposante forten werpen hun schaduwen over de wijnranken.  
Daarachter lonken de grote stad en de stranden van de Costa Dorada. 

Tussen kust, cava & kastelen 

 65tekst & fotografie Jeroen Jansen Joie de Vivre

Mas Xipres
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 S
lechts weinig 
toeristen gaven tot 
voor kort om het 
achterland van 
Barcelona. Alle 
aandacht ging naar 
die zinderende 
metropool aan de 
Méditerranée. Maar 

tijden veranderen. Steeds meer vakantie-
gangers verkiezen de rust van het land 
boven de hectiek van de stad. En geef  
ze eens ongelijk. Terwijl Barcelona uit 
zijn voegen barst, telt de Penedès zijn 

zegeningen. Ruimte, schone lucht,  
leuke dorpen en een prachtige natuur:  
je vindt het op nog geen uur rijden van 
de grote stad.  
Of laten we het eens omdraaien: wie  
een dag wil shoppen op de Passeig de 
Gràcia, tapas wil eten in El Born, wil 
flaneren over de Ramblas of in Parc 
Güell, is nog geen uur onderweg. Maar 
hoe fijn is het niet om na een dagje 
Barcelona weer terug te keren naar die 
masia tussen de wijngaarden, om de 
volgende dag lekker lui aan het zwembad 

te liggen, het strand van Sitges te 
bezoeken of de trappen naar het klooster 
van Montserrat te bestijgen?
Henny en Hetty Zanen zijn dol op 
Barcelona. Ze komen er zeker één keer 
per week. Maar net zo lief rijden ze  
’s avonds weer terug naar Mas Xipres, 
hun masia en bed & breakfast.  
Xipres is Catalaans voor cipres. ‘Aan het 
aantal cipressen voor de deur kon je 
vroeger zien welke functie een masia 
had’, vertelt Henny Zanen. ‘Bij één 
cipres wist je dat je iets te drinken kon 

bestellen. Twee cipressen betekende ook 
een bord eten en bij drie cipressen kon je  
blijven slapen.’

Trouwkapel
Mas Xipres dateert uit de 17de eeuw en 
was oorspronkelijk een wijnboerderij. 
Achter de grote masia van 750 m! ligt 
nog eens driehonderd vierkante meter 
aan bijgebouwen waar vroeger de wijn 
gemaakt werd, en een kapel. Henny 
vermoedt dat het kerkje is gebouwd door 
een familie die liever in alle beslotenheid 
naar de kerk ging en niet tussen het 
‘plebs’ wilde zitten. Met het oog op 
trouwerijen is de kapel een belangrijke 
aanwinst voor de Zanens. Enkele jaren 
geleden is hier nog een bekende Neder-
landse zanger getrouwd. Nee, Henny 

TERWIJL BARCELONA UIT 
ZIJN VOEGEN BARST, TELT DE 
PENEDÈS ZIJN ZEGENINGEN

>

Openingspagina’s:  
het zwembad van Mas 
Xipres. Deze pagina’s, 
links: eens was de 
bed & breakfast een 
wijnboerderij; rechts: 
Hetty en Henny Zanen; 
onder: cava, dé drank 
van de Penedès; een 
gevleugelde gast aan  
de ontbijttafel.
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wil niet zeggen wie. Dat blijft geheim. 
Masia Mas Xipres grenst aan het dorpje  
St. Pere Sacarreras, maar daar zie je 
weinig van. Het zicht blijft beperkt tot  
de groene heuvels, die schuilgaan onder 
de wijngaarden.
 De Penedès is een van de belangrijkste 
Spaanse wijngebieden en staat vooral 
bekend om zijn cava. De poreuze grond 
houdt het vocht goed vast en maakt dat 
de cava hier van een uitzonderlijke 
kwaliteit is. Henny, wijnliefhebber en 
-kenner, is blij met zijn cellar, waar zijn 
indrukwekkende wijnvoorraad onder een 
glazen bodemplaat ligt te rijpen. Aan de 
ernaast gelegen bar schenkt hij de glazen 
van zijn gasten vol.  

Ratrace
Misschien dat hij ooit nog eens wijn gaat 
exporteren, maar dat is van later zorg. 
Nu heeft hij zijn handen vol aan de bed 
& breakfast, die het hele jaar geopend is 

en elk jaar weer meer bezoekers trekt.
Wat een verschil met zijn vorige leven. 
Meer dan vijftien jaar werkte Henny in 
de financiële dienstverlening – eerst als 
kantoordirecteur bij ING, daarna als 
private banker. Maar de ratrace begon 
hem steeds meer tegen te staan. Uitein-
delijk verliet hij het bankwezen in 2004, 
ruim voor de financiële crisis. ‘Ik merkte 
dat het maar om één ding ging: zoveel 
mogelijk winst maken’, zegt hij nu. ‘Dát 
stond centraal en niet de relatie met de 
klant. De meest idiote producten werden 
bedacht om maar te kunnen scoren. 
Daar is de financiële wereld uiteindelijk 
ook aan onderdoorgegaan.’
Maar toen zat hij al in Spanje. Samen 
met zijn vrouw Hetty en zijn twee 
kinderen, Marloes en Bart. Hetty was 
eigenaar van een kapsalon in Rotterdam. 
Het gezin woonde in Noordwijk, vlakbij 
het strand. Veel beter kun je niet wonen, 
maar toch ontbrak er iets in hun leven. 

Henny: ‘Mijn werk was een sleur gewor-
den en bij Hetty was het niet veel beter. 
Tegelijkertijd droomden we er al jaren 
van om te emigreren. Op dat moment 
waren onze kinderen nog jong genoeg 
om het ook te doen. Marloes was acht, 
Bart twee. We hebben ons huis verkocht 
en twee dagen was de later auto gepakt.’

Ontdekkingsreis
Het voorbeeld kwam van hun oude 
buren, die jaren daarvoor naar de 
badplaats Sitges waren verhuisd. Dat 

werd ook de eerste Catalaanse woon-
plaats van het gezin Zanen. Volgens 
Hetty was het de bedoeling om van 
 daaruit verder te zoeken. ‘We zochten 
een huis dat groot genoeg was voor een 
bed & breakfast. In het achterland van 
Sitges en Barcelona, met al die leeg-
staande masia’s en wijnbodega’s, zagen 
we grote mogelijkheden. Daar heerst de 
rust en heb je de ruimte. Bovendien ben 
je zo in de grote stad of aan het strand.’
Maar het viel niet mee om iets te vinden 
dat binnen het budget viel. ‘De straal om 

Sitges werd steeds ruimer’, lacht Henny. 
‘In het eerste jaar maakten we ruim 
100.000 kilometer en verkenden we in 
onze nieuwe fourwheeldrive de meest 
onbegaanbare streken. Het was een 
heerlijke tijd, we waren voor ons gevoel 
echt bezig met een ontdekkingsreis. 
Onderweg aten we dan altijd in lokale 
restaurants. Uiteindelijk hebben we meer 
dan tachtig masia’s, of wat daarvoor 
door moest gaan, bekeken. Twee daarvan 
hebben we nog bijna gekocht, maar dat 
werd op het laatste moment weer 
teruggedraaid. In beide gevallen was er 
een oud-familielid dat op het laatste 
moment van de verkoop wilde afzien.’
Maar in de zomer van 2006 is het dan 
toch raak. Bij St. Pere Sacarreras stuiten 
Henny en Hetty op een 17de-eeuwse 

‘WE HEBBEN ONS HUIS 
VERKOCHT EN TWEE DAGEN 

LATER WAS DE AUTO GEPAKT’
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Boven: uitzicht op de wijngaarden, met in de verte 
het kasteel van Subirats; onder, van links naar rechts: 
het ‘ontbijtterras’ van Mas Xipres en de trouwkapel.
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masia met bijgebouwen; groot genoeg 
voor een bed & breakfast. De eigenaar, 
de bekende Catalaanse acteur Juanjo 
Puigcorbé, leeft al jaren gescheiden van 
zijn vrouw en is toe aan iets nieuws. 
Gelukkig zijn er dit keer geen familie-
leden die een veto kunnen uitspreken. 
De masia blijkt in prima staat te zijn. 
Alleen de bijgebouwen zijn aan renovatie 
toe. Ook ontbreekt een zwembad. Dat 
komt er nog dezelfde zomer, inclusief 
terrassen. Al in het najaar worden de 
eerste gasten ontvangen. Op dat moment 
blijft het aanbod beperkt tot twee kamers 
in het grote huis. In 2007 zijn ook de 
appartementen achter de masia klaar 
voor gebruik.

Trouwen en dopen
Van het mondaine Sitges naar het rustige 
Penedès; het is even wennen. Vooral voor 
dochter Marloes, die van de International 
School in Sitges naar een Catalaans 
schooltje verhuist. Maar zo’n school mag 
dan klein zijn, het contact is er wel 
persoonlijker en de omgang socialer dan 
op een school voor kinderen van expats 
en rijke Spanjaarden die liever niet zien 
dat hun nageslacht Catalaans onderwijs 
krijgt. Hetty: ‘Gelukkig werd Marloes 
goed opgenomen en maakte ze snel weer 
nieuwe vriendinnen. En Bart, die wist 
niet beter. Die was nog maar vier. 
 Inmid dels zit hij op dezelfde school als 
Marloes destijds, en is hij lid van de 
 lokale voetbalvereniging.’
Hun bed & breakfast trekt gasten uit de 
hele wereld. Trots vertelt Henny dat 

Mas Xipres weer is gestegen op de 
ranglijst van TripAdvisor. ‘We staan nu 
zesde, van de in totaal 190 bed & break-
fasts in dit deel van Catalonië. Niet 
slecht, dacht ik zo.’ Ook hij merkt dat de 
Penedès steeds populairder wordt. 
‘Vooral nu de Amerikanen het achterland 
van Barcelona hebben ontdekt. Wat dat 
betreft gaat Catalonië dezelfde kant op 
als de Provence en Toscane. Met dank 
aan de prima wijnen die ze hier maken. 
Daar zijn ze in Amerika dol op.’
Een vermelding op een site voor wedding 

chapels zorgt voor een gestage toeloop 
van trouwende gasten. Zoals enkele 
weken geleden, toen een Amerikaans stel 
uit nota bene Las Vegas – de stad die 
bekendstaat om zijn snelle huwelijks-
voltrekkingen – zich hier in de echt liet 
verbinden. Het thuisfront kon live via de 
iPad meegenieten. Overigens leent de 
kapel zich ook voor andere diensten. 
Henny: ‘Een tijdje geleden is hier nog 
een kind gedoopt. Zijn ouders, twee 
Zweedse bankiers, lieten speciaal 
daarvoor een priester uit Zweden 

HET THUISFRONT KON 
VIA DE IPAD LIVE VAN DE 

TROUWERIJ MEEGENIETEN

Met de klok mee: het 
kasteel van Sant Martí 
Sarroca; cava en hapjes 
in de tuin van Mas Xipres; 
het gezin Zanen, met 
zoon Bart en dochter 
Marloes; een van de 
appartementen.

>
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De Penedès
Mas Xipres ligt middenin de Penedès, tussen 
Vilafranca en Igualada. Het oude centrum van 
Vilafranca is rijk aan monumenten, waaronder 
de gotische Santa Maria-basiliek en het 
 klooster van Sant Francesc. Andere hoogte-
punten zijn het vernieuwde wijnmuseum en  
– létterlijk een hoogtepunt – de optredens van 
de Castellers, de ‘menselijke-torenbouwers’  
(zie www.castellersdevilafranca.cat).

Restaurant 
Restaurant La Fabrica in Vilafranca biedt een 
geweldige fusionkeuken tegen lage prijzen.
Calle Hermenegild Clascar, 4, Vilafranca.

Festivals 
 Igualada is een echte Catalaanse (niet-toeris-

tische stad) en in juli het decor van het 
 Euro pean Balloon Festival. De tientallen 
 kleur rijke luchtballonnen steken fraai af tegen 
de achtergrond van de Montserrat-berg. 
 In juni vindt in het plaatsje Mediona het 

tradi tionele Bierfestival plaats, waar veel  
biermakers uit heel Spanje op afkomen.  
 In de oogstmaand oktober staat Sadurní 

d’Anoia, de hoofdstad van de cavastreek, in 
het teken van het Fiesta del Cava.

Wijn en olijfolie
Op korte afstand van Mas Xipres vind je een 
aantal uitstekende restaurants, mooie wijn-
huizen en olijfolieproducenten waar de olie 
nog met stenen wordt geperst. Twee van de 
mooiste wijn-cellars zijn die van Mas Rodó 
en Can Feixes.  
www.masrodo.com, www.canfeixes.com.

GOUDEN JOIE TIP
Het middeleeuwse Monestir de 
Montserrat ligt op 720 meter hoogte 
aan de oostkant van de Montserrat. 
Minstens zo indrukwekkend als het 
benedictijnenklooster is de berg zelf, 
van veraf te herkennen aan zijn 
(door erosie gevormde) zaagtanden. 
Van Aeri de Montserrat vertrekt een 
kabelbaan naar het klooster.  
Er gaat ook een goed begaanbare 
weg omhoog. Diverse wandelpaden 
leiden vanaf het bedevaartsoord 
naar de top van de Montserrat. 

overvliegen. Na de plechtigheid was het 
tijd voor een onvergetelijk doopfeest in 
El Cellar, onze wijnbodega.’

Wijnproeverij
De wijnschuur herinnert aan de tijd dat 
hier nog cava werd gemaakt. Nog steeds 
krijgt Mas Xipres hoogbejaard bezoek 
van Catalanen die destijds op het 
landgoed hebben gewerkt of gewoond. 
Tussendoor meldt zich ook nog een 
enkele fan van de allang verhuisde 
acteur. Ook al vind je op het landgoed 

nog een verdwaalde wijnrank, cava wordt 
allang niet meer geproduceerd op Mas 
Xipres. Wel in tientallen bekende en 
minder bekende huizen in de buurt, 
zoals Can Feixes, Torres en Mas Rodó. 
Henny regelt graag een afspraak voor 
zijn gasten. Of anders organiseert hij zelf 
wel een proeverij. 
De wijnproductie is een van de charmes 
in de regio, die zoals gezegd vele zege-
ningen telt: Barcelona, het strand, de 
natuur, het klooster van Montserrat. 
Zelfs de skipistes in de Pyreneeën bereik 

je met slechts anderhalf uur rijden. 
Bovendien mogen ook dichterbij gelegen 
stadjes als Vilafranca en Igualada gezien 
worden en is de Penedès rijk aan middel-
eeuwse forten en kastelen. Er is zelfs een 
heuse kastelenroute uitgezet, die de 
mooiste castells aan elkaar rijgt. Het 
Castell de Penyafort grenst aan het 
prachtige natuurreservaat Parc del Foix, 
de burcht van Sant Marta Sarroca 
verheft zich majestueus boven het 
gelijknamige dorp. Daartussen rijd je van 
het ene naar het andere castell. Of van 
wijnhuis naar bodega. Of je ligt aan het 
strand van Sitges. Als je tenminste niet in 
de Barcelonese wijk Eixample op zoek 
bent naar koopjes. De veelzijdigheid van 
de Penedès kent geen grenzen. 
www.masxipres.com

Tips & adressen

SOMS MELDT ZICH NOG EEN 
ENKELE FAN VAN DE ALLANG 

VERHUISDE ACTEUR

Boven: doorkijkje in Sitges; onder, van links naar 
rechts: de Santa Tecla in Sitges; het strand van 
Sitges; het centrum van Vilafranca.


