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Verslag van de cultuurreis naar Madrid en Toledo van 10 tot en met 17 okto-
ber 2012 
 
Dag 1, woensdag 10 oktober. 
We vertrekken vanaf Weeze om met Ryan Air naar Madrid te vliegen. Op het nippertje was 
de groep van 16 deelnemers compleet. Helaas had Erica vanwege een gebroken enkel moe-
ten afzeggen. Een privébus bracht ons naar het hotel: Best Western Hotel Carlos V. - Maes-
tro Victoria, 5. Vlak bij Puerta del Sol. Goed hotel, gunstig gelegen, goed ontbijt en vriende-
lijk personeel. 

Madrid  is van oorsprong een Arabische stad, veroverd door  Alfonso VI  van Castillië in 
1083. De stad ligt in het midden van het land op de Spaanse Hoogvlakte en na Berlijn en 
Londen is het de derde grootste stad van de EU. 
In 1561 verplaatste Felipe II zijn hofhouding van Toledo naar Madrid dat toen de hoofdstad 
van het Koninkrijk Spanje werd. Madrid telde toen 30.000 inwoners, nu 3,3 miljoen en de 
metropool van Madrid telt 6,5 miljoen inwoners. 
 
Dag 2, donderdag, 11 oktober 
Om half tien staan we klaar om met de metro naar Estación Atocha te gaan. 
Suzanne Roelofs, onze gids en architectuurhistoricus, zal ons de komende dagen rondleiden.  
 

We bekeken het “Monumento homenaje 
a las victimas del 11-M”, een project van 
FAM. Het werd door de koning Juan Car-
los en koningin Sofia in 2007 ingewijd bij 
de derde gedenkdag van de aanslag. Het 
staat voor het station, we kunnen er niet 
in en zien dus niet de wand met de na-
men van alle slachtoffers en de sokkel 
met briefjes van vele mensen. 
 
 
 

Madrid skyline, bron: forum.fok.nl 

Binnenzijde van het Monumento homenaje a las vic-
timas del 11-M, bron  flickrhivemind.ne 

http://nl.hotels.com/ho210643/best-western-hotel-carlos-v-madrid-spanje/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Madrid_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_VI_van_Le%C3%B3n
http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Atocha
http://www.suzanneroelofs.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Atocha_station_memorial
http://en.wikipedia.org/wiki/Atocha_station_memorial
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Gevel van het Estación del medio, foto: Jo Kobussen 
 
Van het nieuwe station  Puerta de Atocha, een kopstation, vertrekken de regionale treinen, 
de hogesnelheidstreinen (de Ave = Alta Velocidad Espanola), en de metrotreinen. Het station 
is ontworpen door Rafael Moneo. Het is ruim van opzet, kleurig rood, daglicht valt binnen 
om duidelijk de richting waarin de uitgang is, aan te geven. 
In het oorspronkelijke station dat te klein geworden was, en de naam “Estación del me-
diodía” had, is een tropische tuin aangelegd. 

Kinderkopjes van brons, dag en nacht symboliserend, foto Jo Kobussen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Atocha
http://madrid-recondito.blogspot.nl/2009/08/estacion-del-mediodia.html
http://madrid-recondito.blogspot.nl/2009/08/estacion-del-mediodia.html
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Buiten zien we de 19de eeuwse gevel van het oude station, en voor het nieuwe een slapend 
en een wakker kinderkopje in brons van Antonio Lopez Garcia, dag en nacht symboliserend. 
 
Op naar “CaixaForum”, een constructie van Herzog & de Meuron. 
Het was oorspronkelijk een elektriciteitscentrale.  
De granieten sokkel is er onderuitgehaald en vervangen door een onderdoorgang en een 

glazen ingang. De gevel 
daarboven is van bak-
steen, en daarboven van 
roestkleurig zogenaamd 
cortenstaal dat past bij de 
kleur van de bakstenen. 
Ernaast staat een wand, 
even hoog als het Caixa 
gebouw en begroeid met 
planten. Zo worden na-
tuur en industrie met el-
kaar gecombineerd. 
Het Caixa Forum is een 
museum voor moderne 
kunst. 
 
 

“Jardín Botánico”  
Felipe II liet een botanische tuin ontwerpen 
in Aranjuez. Later liet Ferdinando VI er een 
ontwerpen ín Madrid, de “Real Jardín Bo-
tánico” en nog later liet Carlos III in 1774 de 
tuin, die te klein geworden was, overbren-
gen naar zijn huidige plaats, de  Paseo del 
Prado de Madrid. Vanaf de 19de eeuw is hij 
een van de meest belangrijke botanische 
tuinen van Europa. 
De oppervlakte bedraagt 10 hectare ver-
deeld over 3 terrassen van opklimmende 
hoogte: het “Terraza de los Cuadros”, het 
“Terraza de las Escuelas” en het “Terraza 
del Plano de la Flor”. Bij een laatste uitbrei-
ding kwam daar nog het “Terraza alta o de 
los Laurales” bij. Hier staan 600 van de 
1100 Bonsai boompjes uitgestald uit de 
verzameling die Felipe González had aange-
legd. Hij had ze aan de botanische tuin ge-
schonken nadat hij geen premier meer was 
en kleiner was gaan wonen. 
 
 

CaixaForum, foto: Fons Stevens 

Inwendige van een tropische kas in de Real Jardin 
Botánico 

http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_L%C3%B3pez_Garc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/CaixaForum_Madrid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cortenstaal
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico_de_Madrid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paseo_del_Prado_(Madrid)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paseo_del_Prado_(Madrid)
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“Museo Reina Sofía”       
Dit museum werd geopend in 1990 en 
bezit moderne kunst op internationaal 
niveau. Het was aanvankelijk het “Hospi-
tal San Carlos”, dankzij Felipe II. Carlos III 
breidde het uit.  
In 1965 werd het hospitaal gesloten, het 
voldeed niet meer aan de eisen van die 
tijd, en bij decreet van 1977 werd het 
een “Monumento Histórico-Artístico”. 
In 1980 vond restauratie plaats onder 
leiding van Antonio Fernández Alba. 
In 1986 opent het “Centro de Arte Reina 
Sofía”. 
In 1988 de laatste aanpassingen door 
José Luis Íñiguez de Ozoño en Antonio 
Vázquez de Castro waarbij de 3 liftto-
rens van glas en staal opvallen, ontwor-
pen met medewerking van de Britse 
architect Ian Ritchie. 
In 1992 was de officiële opening van de 
“Collección Permanente del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía” 

door de koning en de koningin. 
In 2001 werd door architect Jean Nouvel an-
nex een nieuw gebouw gerealiseerd en in 
2005 geopend. 
 
 
 
 
 
Op de begane grond is het een open, publiek 
terrein waarop een kunstwerk van Roy Lich-
tenstein: Paint Brush. Opvallend is het ge-
bruik van de kleur rood. 
We kregen een uitgebreide interessante en 
kundige rondleiding van Suzanne door het 
museum. Hoogtepunt: Guernica van Picasso. 

Binnenplein van het Sofía met Paint Brush van Roy 
Lichtenstein, foto: Peter Kivits 

Loopgang in het voormalige hospital, foto: Jo Kobussen 

http://www.gomadrid.com/museums/reina-sofia-museum.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Roy_Lichtenstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Roy_Lichtenstein
http://nl.wikipedia.org/wiki/Guernica_(schilderij)
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Dag 3, vrijdag 12 oktober 
Vandaag is het een nationale feestdag, “Día de Hispanidad”. Iedereen vrij, winkels dicht. 
We bekijken moderne architectuur. 
 
Área de Negocios Cuatro Torres oftewel Cuatro Torres Business Área.  

Dit gebied ligt aan de Paseo de Castellana op het voormalige sportterrein van de voetbalclub 
Real Madrid. 
In dit “ondernemers park” staan 4 torens, de hoogste in Madrid. Dat zijn: 
- de Torre Caja Madrid, ontworpen door Norman Foster, een Engelse architect en Pritzker 
Prijs winnaar (de hoogste 249,8 m). 
 -  de Torre PwC , de enige toren die door Spaanse architecten ontworpen is. 31 verdiepingen   
ervan zijn bestemd voor het zeer luxe hotel Eurostars Madrid Tower. 
- de Torre de Cristal (249 meter), ontworpen door de Argentijnse architect César Pelli. 
- en de Torre Espacio, ontworpen door de Amerikaanse architect Henry Cobb. Een heel op-
vallende toren vanwege het dynamische uiterlijk.  
In de torens zijn kantoren gehuisvest.  
Het hele project kwam klaar in 2009. 
 
Puerta de Europa de Madrid 
Twee onder een hoek van 15⁰ naar elkaar toeneigende torens, ook wel de Torres KIO ge-
noemd, vormen de Puerta de Madrid. KIO staat voor Kuwait Investments Office, sponsor. 
Ze zijn ontworpen door de Amerikaanse architecten Philip Johnson en John Burgee. 
De ene toren heeft het logo van Caja Madrid en een blauwe helikopter landingsplaats bo-
venop, de andere heeft het logo Realia en een rode landingsplaats. 
Medio 2009 werd de obelisk opgericht ter ere van de 300ste verjaardag van de Caja Madrid. 

Cuatro Torres Business Área, bron: madrid.ociogo.com 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fiesta_Nacional_de_Espa%C3%B1a
http://en.wikipedia.org/wiki/Cuatro_Torres_Business_Area
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Caja_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_PwC
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Cristal_(Madrid)
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Espacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_Europa_de_Madrid
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In de nabijheid staat het monument voor José Calvo Sotelo, minister van financiën rond 
1930. Zijn moord in 1933 wordt door velen 
gezien als directe aanleiding voor de Bur-
geroorlog. 
In het financiële district hebben we ook 
nog gezien de Torre Picasso van wit alumi-
nium. 
Ontwerper: Minoru Yamasaki. 
Het gebouw bevat een intelligente compu-
ter die alles in de gaten houdt. 
 
 
 
 
Estadio Santiago Bernabéu 
Stadion van de voetbalclub Real Madrid, 
dat vroeger Estadio Chamartín heette. 
Het heeft veel verbouwingen ondergaan. 
link 
 

Puerta de Europa de Madrid met de gouden obelisk, foto: Fons Stevens 

Estadio Santiago Bernabéu, foto: José Ackermans 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Calvo_Sotelo
http://en.wikipedia.org/wiki/Torre_Picasso
http://en.wikipedia.org/wiki/Minoru_Yamasaki
http://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Bernab%C3%A9u_Stadium
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Terminal T4  (Barajas) 
Grootste luchthaventerminal van Europa, geopend in 2006 en ontworpen door de architect 
Richard Rogers in samenwerking met Lamela Arquitectos. 
Opvallend zijn de gekleurde, schuin geplaatste pilaren en het golvende dak van bamboehou-
ten stroken. 
 
Campus de la Justicia 
Buiten het terminal gebouw konden we de gevolgen van de momentane financiële crises in 
Spanje zien. In 2005 is een zeer prestigieus bouwproject gestart tot moest leiden tot een 
“Campus de la Justicia”, een complex van ca. 14 gebouwen elk ontworpen door wereld be-
roemde architecten en waarin alle gerechtelijke en juridische organen van de stad Madrid 
gehuisvest zouden moeten worden. Hoe mooi het allemaal had moeten worden is te zien op 
een YouTube filmpje te zien. 
Door de financiële crises is de bouw voor onbepaalde tijd stil gelegd, vanaf terminal T4 ziet 
men in de verte de niet klare half afgebouwde bouwwerken met bouwkranen, die niets 
staan te doen. 

Passagiershal van terminal 4 van het vliegveld Barajas, foto: Jo Kobussen 

In de verte het niet afgebouwde Campus de la Justicia en de Cuatro Torres Business Área, foto José Acker-
mans 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Madrid-Barajas
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Lamela
http://es.wikipedia.org/wiki/Campus_de_la_Justicia_de_Madrid
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CCQQtwIwATgK&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoMC4A2OZZj4&ei=TkGFUKGgGanA0QWG1YCwBQ&usg=AFQjCNGcMVEOTxMcl9CutuN31zguJl_CPw&sig2=Q5l0GPvOv_YR-yZ58dGWcw
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Dag 4, zaterdag 13 oktober 
 
Parque de Arganzuela 

Uitgelezen weer om het Parque de Arganzuela, in het Zuiden van Madrid, te bezichtigen. 
Een goed toegankelijk park parallel aan de linker oever van de rivier de Manzanares. 
Met de opening van dit park is het project Madrid RIO voltooid. Op de locatie waar vroeger 
een achtbaanse snelweg liep, ligt nu een waterfrontgebied met een boulevard, parken en 
sportvoorzieningen. Het Nederlandse bureau West 8 heeft samen met het Spaanse consorti-
um Mrio het ontwerp voor dit megaproject gemaakt. 
Suzanne wist er veel over te vertellen. 
 
Palacio Real 

Het paleis ligt in het westelijke deel van Madrid. De Koninklijke familie woont hier niet maar 
in “Palacio de la Zarzuela”, niet ver van Madrid bij de plaats la Zarzuela, zo genaamd vanwe-
ge de vele braamstruiken daar (zarzas in het Spaans). 

Een van de vele, alle totaal verschillende bruggen in het Parque de Arganzuela, foto: Jo Kobussen 

Binnenplein van het Palacio Real, foto: Jo Kobussen 

http://katy-tocandootrospalillos.blogspot.nl/2011/09/la-playa-de-madrid-parque-de-la.html
http://www.west8.nl/projects/all/madrid_rio/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Paleis_van_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_la_Zarzuela
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Het Palacio Real is een werkpaleis en wordt nog steeds gebruikt bij officiële ceremonies, bijv. 
in 1986 toen Spanje officieel lid werd van de Europese Unie. 
Na een brand in 1734 werd het paleis ten tijde van Koning Felipe V herbouwd  en was in 
1755 gereed. 
 
Museo Sorolla 
Dé ontdekking van Peter en Roos 
Kivits. Joaquín Sorolla Bastida 
(1863-1923) was een schilder af-
komstig uit Valencia die in de open 
lucht begon te schilderen, daartoe 
aangemoedigd door een van zijn 
leraren. De verschillende kleurscha-
keringen in de buitlucht spraken 
hem aan. Hij heeft veel rondgereisd 
door Europa. 
Het museum is ondergebracht in 
het woonhuis van de familie dat de 
weduwe van Sorolla, Clotilde García 
del Castillo, bij testament hiervoor 
beschikbaar heeft gesteld. 
Er is een sfeervolle tuin omheen die 
Andalusisch aandoet. 
En dan te bedenken dat men in de 
50-er jaren erover gedacht heeft dit 
“paleisje” af te breken om er een 
aantal appartementen neer te zet-
ten. Dit omdat Sorolla niet in de 
belangstelling stond. Gelukkig heeft 
een geslaagde protestactie effect 
gehad met als resultaat wat we nu 
gezien hebben. 
Suzanne heeft ons hier een buitengewoon gedetailleerde en boeiende rondleiding gegeven. 
Het volledige werk van Joaquín Sorolla Bastida is hier te bewonderen. 

Ingang tot tuin en Museo de Sorolla, foto: Jo Kobussen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Sorolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Sorolla
http://www.joaquin-sorolla-y-bastida.org/
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Dag 5, zondag 14 oktober, Rondwandeling door het historische hart van Madrid. 
 
Plaza de España 
Groot open plein met het monument van de Spaanse 
schrijver Miguel Cervantes, geëscorteerd door zijn 
fictieve figuren Don Quijote en Sancho Panza. Rond 
het plein de gebouwen “Torre de Madrid” en het 
“Edificio de España”. 
link 
 
Jardines Sabatini 
Deze tuinen in neo klassieke stijl horen bij het konink-
lijk paleis en liggen op de plaats waar eens de Konin-
klijke stallen lagen. Ze zijn vernoemd naar de Italiaan-
se architect Francesco Sabatini die deze had ontwor-
pen. De aanleg werd in 1970 voltooid.  
link 
 

 
 
 
 
Plaza de Oriente 
Aan dit plein liggen het Koninklijk Paleis, het 
opera gebouw Teatro Real en het klooster 
Real Monasterio de la Encarnación. Het is in 
de 19de eeuw aangelegd. Midden op het plein 
een beeld van koning Felipe IV te paard. 
Dit beeld werd gemaakt door Pietro Tacca 
naar een ontwerp van Velázquez. Het was het 
eerste ruiterstandbeeld waarbij het paard op 
de achterbenen (en de staart) rustte. Hij kreeg 
dit voor elkaar met advies van Galileo Galilei. 
Link 
 

Monument Miguel Cervantes op de 
Plaza España, foto : Jo kobussen 

Standbeeld koning Filipe IV op Plaza Oriente, 
foto: Fons Stevens 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
http://en.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Madrid
http://en.wikipedia.org/wiki/Edificio_Espa%C3%B1a
http://en.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Espa%C3%B1a_(Madrid)
http://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Sabatini
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabatini_Gardens
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Real_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Monasterio_de_la_Encarnaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pietro_Tacca
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Oriente
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Catedral de la Almudena 
Het uiterlijk is een voorbeeld van een 19de eeuws ontwerp. 
De kathedraal is vernoemd naar de maagd van Almudena wier icoon voor veiligheid verstopt 
was in een huis dat de Arabieren “al mudena” noemen.    
Na de kerkdienst mochten we even de kerk bezichtigen. link 

 
Iglesia de San Nicolás de los Servitas 
Deze kerk dateert uit de 12de eeuw en is de oudste kerk van Madrid. Het indrukwekkendst is 
de toren in Mudéjar stijl en op een plakaat is te lezen dat Juan de Herrera in 1597 in deze 
kerk werd begraven 
link 
 
Plaza de la Villa 
Dit plein ligt ten westen van het Plaza Mayor. 
Oudste gebouw aan het plein is een 15de eeuws gebouw in Mudéjar stijl, de Torre de los Lu-
janes. Aan de zuidelijke zijde ligt het Casa de Cisneros, gebouwd door een neef van kardinaal 
Cisneros in de 16de eeuw. Door middel van een loopbrug is dit gebouw verbonden met het 
voormalig stadhuis aan de westelijke zijde. Architect: Juan Gómez de Mora. 
Het plein is een smeltkroes van stijlen. 
In het midden van het plein een standbeeld van Alvaro de Bazán. 
link 
 

Plafond van de kathedraal, foto: José Ackermans 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_la_Real_de_la_Almudena_de_Madrid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mud%C3%A9jar_Morisco
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_San_Nicol%C3%A1s_(Madrid)
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_y_Torre_de_los_Lujanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_y_Torre_de_los_Lujanes
http://www.gomadrid.com/sights/casa-de-cisneros.html
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_de_Baz%C3%A1n,_1st_Marquis_of_Santa_Cruz
http://www.aviewoncities.com/madrid/plazadelavilla.htm
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Mercado de San Miguel 
In de middeleeuwen werden op deze 
plaats straatmarkten gehouden, met 
veel kraampjes. Er werd gekocht en 
vérkocht door ambachtslieden. 
Later kwam er een vismarkt, en tussen 
1913 en 1916 werd er een overdekte 
markt gebouwd onder supervisie van 
de architect Alfonso Dubé y Diez. Er 
werd veel staal in verwerkt naar voor-
beeld van de Hallen in Parijs. Het is in 
Madrid de enig nog overgebleven 
markt van dit type. 
In 1999 werd de markt in haar oor-

spronkelijke staat terug gebracht. Er zijn voortreffelijke hapjes te koop en je kunt ter plekke 
ervan smullen ook. 
link 
 
Plaza Mayor 
Dit plein lag vroeger buiten 
de stadsmuren, pas in de 
15de eeuw daarbinnen. 
In 1619 werden de eerste 
gebouwen rondom het plein 
gebouwd. Na en aantal 
branden werd besloten geen 
markten meer op het plein 
te houden maar het een so-
ciale functie te geven. Er 
werden feesten op gehou-
den en zelfs stierengevech-
ten. 
Het plein zoals het er nu bij-
ligt, is in 1854 gerealiseerd in 
neoklassieke stijl. Toen werd 
ook het standbeeld van Feli-
pe III geplaatst. 
De schilderingen van de mythologische figuren zijn in 2001 aangebracht. 
link 
 
Monasterio de Las descalzas Reales 
Een weinig bekend, bijzonder museum met religieuze kunst 
Dit klooster werd in 1559 gesticht door Juan de Austria die er zijn dochter verborgen hield 
om een huwelijk met Felipe II te voorkomen. Later kwamen er nog vele, rijke jonkvrouwen in 
en die brachten hun bruidsschat mee. 
In 1960 werd het een museum, voor publiek toegankelijk. 
link 

Plaza Mayor, foto: Peter Kivits 

Daklijst Mercado de San Miguel, foto: Fons Stevens 

http://www.spottedbylocals.com/madrid/mercado-de-san-miguel/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plaza_Mayor_(Madrid)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juan_van_Oostenrijk
http://en.wikipedia.org/wiki/Convent_of_Las_Descalzas_Reales
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Gran Via 
De Gran Vía is de belangrijkste win-
kelstraat van Madrid met ook veel 
hotels en bioscopen. 
Halverwege de 19de eeuw vonden 
Madrileense planologen dat er een 
verbinding moest komen tussen de 
Calle Alcalá en het Plaza de España. 
Na veel discussies (het plan werd ge-
ridiculiseerd en betiteld met Gran 
Vía, de naam die het uiteindelijk ook 
kreeg) werd er in 1904 gestart en in 
1929 werd het laatste deel van de 
Gran Vía voltooid. 
Het eigenlijke begin van de Gran Vía 
is bij het Edificio Metrópolis, ge-
bouwd tussen 1907 en 1911 (archi-
tecten Jules & Faymond Février), 
maar volgens sommigen is het Grassy 
gebouw, gebouwd in 1917, het begin 
(Metropolis staat officieel niet op de 
Gran Via). 
Van hier af zie je het Telefónica ge-
bouw, een wolkenkrabber gebouwd 
tussen 1926 en 1929. Architect  Louis 
S. Weeks. 
Loop je verder in de richting van het 
Plaza de España, dan kom je op een 
klein plein: Plaza del Callao, waarop 6 
bioscopen staan, één ervan is een 
fraai Art Deco gebouw. 
 
Puerta del Sol 
Het meest bekende en meest centrale plein 
van Madrid, vlak bij het Plaza Mayor. Oor-
spronkelijk stond hier een stadspoort, naar 
het oosten gericht en met een afbeelding van 
de zon erop. Vandaar de naam. Het plein fun-
geert als nulpunt van Spanje, referentiepunt 
voor alle snelwegen. De klok van Casa de Cor-
reos is bekend als aftelklok op oudjaarsavond: 
bij iedere slag eet men één druif. 
link 
 
 
 

Grassy gebouw aan het begin van de Gran Via, foto: Fons 
Stevens 

Officieel nulpunt voor de Spaanse cartografie, 
foto: José Ackermans 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_V%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_de_Alcal%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Metr%C3%B3polis
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_S._Weeks
http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_S._Weeks
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_del_Callao
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Casa_de_Correos
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Casa_de_Correos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Puerta_del_Sol
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Plaza Santa Ana 
Dit plein vormt tezamen met de omringende smalle straatjes het Huertas district. Een gezel-
lig, levendig buurtje met veel tapas bars, terrasjes, pubs en restaurantjes. 
Het ligt dicht bij Puerta del Sol en de Plaza Mayor. 
Op het plein het Teatro Español, waarin uitvoeringen van de grote klassieke toneelspelen uit 
de Spaanse literatuur. Standbeeld van García Lorca. 
link 
 
Museo Thyssen-Bornemisza  

’s Werelds meest belangrijke privé  collectie die de geschiedenis van de Westerse kunst van-
af de primitieve Vlaamse en Italiaanse schilders tot de 20ste eeuwse Popart omvat, is in dit 
museum te zien. 
In dit Neoklassieke gebouw uit 1806 hebben Baron Heinrich Thyssen-Bornemisza en zijn 
zoon Hans Heinrich deze verzameling bijeengebracht. 
In 1993 kocht de staat dit gebouw en samen met het Prado en het Reina Sofía museum kan 
men zich een totaalbeeld vormen van de evolutie van de kunstgeschiedenis zonder Madrid 
te verlaten. 
link 
 
Dag 6, maandag 15 oktober  
 
Parque del Buen Retiro 
Ook vandaag weer prachtig weer om een park in te gaan: het Parque del Buen Retiro. 
In dit park stond ooit het Koninklijk Paleis van Felipe IV waarvan nog slechts 2 gebouwen 
over zijn. Het was een privé park van de Koninklijke familie en het werd in 1869 opengesteld 
voor het publiek. Een prachtig aangelegd park. 
Suzanne leidde ons, zoals altijd,  kundig langs de hoogtepunten in dit park:  

Museo Thyssen-Bornemisza, bron: Wikimedia Commons está disponible en Español 

http://madrid.nl/madrid/informatie/wijken/huertas
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Espa%C3%B1ol
http://en.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Santa_Ana
http://en.wikipedia.org/wiki/Baron_Hans_Heinrich_Thyssen-Bornemisza
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Thyssen-Bornemisza
http://es.wikipedia.org/wiki/Jardines_del_Retiro_de_Madrid


Verslag Cultuurreis naar Madrid en Toledo 10 t/m 17 oktober 2012 
 
 

16 
 

El Estanque del Retiro, een grote vijver met een zuilengalerij in de vorm van een halve maan 
met een standbeeld van Alfonso XII, opgericht door zijn moeder. 
Palacio Velázquez, een 19de eeuws paleis, vandaag de dag te beschouwen als een dependan-
ce van het Reina Sofía. 
Casa de vacas, een theater. 
Palacio de Cristal, gebouwd door Ricardo Velázquez Bosco in 1887. Hij liet zich inspireren 
door het nu verdwenen Crystal Palace van Joseph Paxton in Londen. Er werden tropische 
planten uit de Filippijnen in tentoongesteld. 
Bosque del Recuerdo of ook wel Bosque de Ausentes (bos van de vertrokkenen) genaamd, 

Waterpartij in het Parque del Buen Retiro, foto: Jo Kobussen 

Bos van de vertrokkenen, foto: Jo Kobussen 

http://guias-viajar.com/madrid/capital/fotos-estanque-parque-retiro/
http://www.gomadrid.com/activity/parks/palacio-de-velazquez.html
http://www.casadevacas.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Cristal_del_Retiro
http://en.wikipedia.org/wiki/Forest_of_Remembrance
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een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de terreuraanslag in Atocha in 
2004. Er staan in totaal 192 bomen: cipressen en olijfbomen, voor ieder slachtoffer één. 
El Angel Caído  een fontein van een gevallen engel dus. Een afbeelding van de gevallen engel 
Lucifer, ontworpen door Ricardo Bellver. Het kreeg veel kritiek want het zou een duivelsaan-
bidding zijn. In de jaren 60 werd ontdekt dat het beeld op een hoogte van precies 666 meter 
staat. Of dit toeval is weet niemand. Het is wel zo dat het beeld eerst los was gemaakt en 
tentoon werd gesteld en pas later naar dit park werd gebracht. Toen is ook de sokkel door 
een andere artiest er onder gemaakt, waardoor hij dus nu tot 666 meter hoogte komt. Maar 
of hij dat wist? Spannend is het in ieder geval wel. 
 
Museo del Prado  

Een van ’s werelds grootste en beroemdste kunstmuseum gevestigd in een groot neoklassiek 
gebouw. 
De uitbreiding van het museum is het werk van Rafael Moneo (Pritzker Prijs). De nieuwe in-
gang naast het museum, met er bovenop een tuinaanleg als overgang naar de Botanische 
tuinen, leidt ondergronds naar het klooster van San Jéronimo el Real, dat opgetrokken is uit 
dunne bakstenen klinkers. 
Ook in dit museum kregen we een staaltje van Suzanne haar kennis: een rondleiding langs 
werken van Spaanse schilders. Die (natuurlijk) eindigde bij een werk van Sorolla...... 
link 
 
 

Ingang tot het nieuw, voornamelijk ondergrondse gedeelte van het Prado, foto: José Ackermans 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_del_%C3%81ngel_Ca%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Moneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
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San Jerónimo el Real 
Een rooms katholieke kerk uit het begin van de 16de eeuw. 
Deze kerk heeft een lange geschiedenis, vele koningen hebben er ondergedoken gezeten, 
Alfonso XIII trouwde er en Juan Carlos I werd hier tot koning uitgeroepen. 
De kerk was een onderdeel van het klooster San Jerónimo, waarvan een gedeelte nu dienst 
doet als een tentoonstellingsruimte van het Prado. 
De oorspronkelijke kerk is gebouwd in vereenvoudigde Isabella gotiek met o.a. baksteen 
gemengd met natuursteen. Dat is typisch Spaans. De architect was Enrique Egas, een voor-
vader van Roos Kivits! 
link 
 
Dag 7, dinsdag 16 oktober. Met de trein naar Toledo. Suzanne en Peter hadden een aange-
past programma voor één dag. Niet de toppers waar iedere toerist heen gaat. 

 
Estación de Ferrocarril 
De eerste werkzaamheden voor dit station begonnen in 1917 door architect Narciso Clave-
ría. In november 2005 werd het aangepast voor de Ave, de hogesnelheidstrein. Vanuit Ma-
drid bereik je in een half uur zonder tussenhaltes Toledo. Verder trajecten van de Ave: Ma-
drid-Sevilla en Madrid-Zaragosa-Lleida. 
Op het perron van Toledo een gestileerde Ave. De bouwstijl is neo-mudéjar. 
link 
 
Met 5 taxi’s reden we naar Plaza de Zocodover. Dit plein werd vroeger gebruikt voor stieren-
gevechten, festivals en executies. 
 

Skyline van Toledo, bron: Wikipedia la enciclopedia libre 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Enrique_Egas
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Jer%C3%B3nimo_el_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://en.wikipedia.org/wiki/Narciso_Claver%C3%ADa_y_de_Palacios,_3rd_Count_of_Manila
http://en.wikipedia.org/wiki/Narciso_Claver%C3%ADa_y_de_Palacios,_3rd_Count_of_Manila
http://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Mud%C3%A9jar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Toledo
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-zocodover-a3701
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Palacio de Congresos 
Een splinternieuw congresgebouw in het 
hart van Toledo. Zou in juni klaar geko-
men zijn en wij zouden de eerste groep 
zijn die er een rondleiding zou krijgen. 
Maar helaas….   
Het gebouw is een schepping van Rafael 
Moneo. 
Er was behoefte aan een dergelijk cen-
trum omdat er in Toledo per jaar hon-
derden congressen en evenementen 
gehouden worden.  
Het is aangepast aan de eisen van de 
21ste eeuw. Vanaf het plein voor het ge-
bouw een schitterend uitzicht over de 
stad en het land erachter. 
link 
 
Iglesia de San Román 
Is tegenwoordig een museum (Museo de 
los concilios y de la cultura Visigótica). 
De kerk is gebouwd op de fundamenten 
van een moskee met allerlei bouwele-
menten van eerdere gebedshuizen, o.a. 
Visigotische bogen. Door de Moorse 
bouwmeesters oogt het gebouw zo Ara-
bisch, maar is dus altijd een kerk ge-
weest. 
Binnen een interessante tentoonstelling van Visigotische kronen (Tesoro de Guarrazar) en  
Middeleeuwse handschriften. 
link 
 
Sinagoga del Transito of Sinagoga de Samuel ha-Levi 
Een Sefardisch museum uit 14de eeuw. 
Samuel ha-Levi was lid van de Joodse gemeenschap in Toledo en hij had een hoge post. Uit  
dankbaarheid voor verleende diensten van Toledo aan Castilia gedurende de regering van  
Pedro I, ondanks dat er een verbod bestond om synagoges te bouwen. 
Het gebouw bezit het mooiste artesonado (plafond met vakwerk) van Toledo. 
link 
 
Catedral 
In essentie gotisch maar er zijn vele andere bouwstijlen in verwerkt. Met de bouw werd in 
1226 begonnen. Hij is een van de belangrijkste monumenten ter wereld. Er was geen tijd 
voor een uitgebreide rondleiding. Wie wilde kon er even een snelle blik in werpen. 
link 
 
 

Gestileerde Ave op het perron van het station, foto 
José Ackermans 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rafael_Moneo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rafael_Moneo
http://www.pctoledo.es/
http://www.arteguias.com/museo/conciliosculturavisigoda.htm
http://www.arteguias.com/museo/conciliosculturavisigoda.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Rom%C3%A1n_(Toledo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesonado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinagoga_del_Tr%C3%A1nsito
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Toledo
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Santa María la Blanca 
Een synagoge uit de XIIde eeuw. Mooi voorbeeld van Toledaans mudéjar. Er zijn 5 schepen 
die naar buiten toe in hoogte afnemen. Hij is de oudste synagoge in Europa en momenteel 
een katholieke kerk. De synagoge ligt tussen de Synagoga del Tránsito en het Monasterio de 
San Juan de los Reyes. 
link 
 
Monasterio de San Juan de los Reyes 
Dit klooster is gesticht door Ferdinando II van Aragon en Isabella I van Castilië. Het is ge-
bouwd tussen 1477 en 1504. Het is een schitterende mengeling van een gotisch-spaans-
Vlaamse stijl. Het is het laatste grote gotische bouwwerk in Toledo. Een detail aan de buiten-
kant: hier hangen kettingen aan een van de muren. Het zijn de voetboeien van bevrijde 
christenen.  
link 
 
Santo Tomé 
Een kerk uit de 12de eeuw met een mudéjar toren uit de 14de eeuw. Visigotische elementen 
aan het voorportaal. Ín de kerk hangt het zeer beroemde schilderij van El Greco: Entierro del 
Conde de Orgaz.  
link 
 
Via een aantal roltrappen konden we van het hoger gelegen centrum van Toledo naar bene-
den “rollen”. 
 
Hospital de Tavera 

Binnenterrein Hospital de Travera, foto: Fons Stevens 

http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_la_Blanca
http://www.wereldpagina.nl/index.php/Toledo
http://en.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Juan_de_los_Reyes,_Toledo
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Burial_of_the_Count_of_Orgaz
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Burial_of_the_Count_of_Orgaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santo_Tom%C3%A9_(Toledo)
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Dit grote gebouw in renaissance stijl en gebouwd door o.a. de architecten Bustamante, Co-
varrubias, Berreguete, ligt buiten de stadsmuren. Opvallend zijn de patio, en binnen de apo-
theek, de bibliotheek en werken van El Greco, Ribera en Zurbarán. We kregen een rondlei-
ding in het Engels en het Spaans. Stelde niet veel voor, gehaast.  
link 
 
Er tegenover staat de Puerta de Bisagra, dé toegangspoort tot de stad. Van origine een Ara-
bische poort van 2 ronde torens met daartussen een poort waarop Carlos V het wapen van 
de stad liet aanbrengen.  
 
’s Avonds een gezamenlijke maaltijd in Restaurante Don Ulpiano op de Plaza de San Martín, 
waarbij Suzanne en Peter o. a. met iets tastbaars bedankt werden voor hun inzet. 

 
Dag 8, woensdag 17 oktober 
 
Dag van vertrek: koffers pakken en verder de dag vrij. Om 17.00 uur met de privébus naar 
het vliegveld. 
   
Verdere Literatuur: 
Overzicht geschiedenis van Spanje 
Overzicht Spaanse Koningen (Spaanse namen) 
Overzicht Spaanse Koningen (Nederlandse namen) 

Laatste gezamenlijke maaltijd na een 100% geslaagde cultuurreis, foto José Ackermans. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Tavera
http://www.toledo-turismo.com/turismo/contenido/conociendo-la-ciudad/donde-mirar/monumentos/grandes-monumentos/puerta-bisagra.aspx
http://www.eltenedor.es/2_restaurante/restaurante_Madrid/restaurante_Don_Ulpiano/17913/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Spanje
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Reyes_de_Espa%C3%B1a
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_koningen_van_Spanje

