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Architectuurreis naar Sevilla en Córdoba onder leiding van Suzanne Roelofs 

ma 14 tot ma 21 oktober 2013. 

 

‘Als je echt kijkt en luistert, zie en hoor je zoveel meer’. Deze variant op een wervende leuze 

van een van onze publieke omroepen is helemaal van toepassing op de reis, die we met 14 

deelnemers AIEers en gids Suzanne Roelofs  naar Sevilla en Cordoba mochten maken van 

maandag 14 t/m maandag 21 oktober 2013.  

Dankzij de meer dan voortreffelijke en intensieve voorbereiding door Peter Kivits daarbij 

ongetwijfeld zeer gesteund door partner Roos en onze wandelende architectonische en 

culturele ‘enciclopedia’  Suzanne, waar iets ook toch niet onaardigs als Wikipedia echt 

meestal flets bij afsteekt,  zagen, hoorden, roken, voelden en genoten we inderdaad zo heel 

veel meer…. 

 

Dag 1 maandag 14 oktober - reisdag 

 

De deelnemers kwamen op maandagavond 14 oktober kort na elkaar Sevilla binnen 

gevlogen uit Charleroi, Amsterdam, Barcelona en Berlijn en werden bij aankomst door 

Suzanne meteen ingewijd in de prachtige in 1991 gerealiseerde vormgeving van met name 

de vertrekhal van de Aeropuerto door Rafael Moneo.  Het blauw van de lucht en van 

Andalucia met Moorse, Visigotische en 

Christelijke elementen tot een mooi geheel 

geïntegreerd, waarin je ook het idee van de 

Mesquita van Cordoba nog terug kunt vinden. 

De jaartallen 1992 en 1929 en de daaraan 

voorafgaande jaren zullen deze week vaker  

terugkomen, omdat Sevilla toen de 

wereldtentoonstellingen organiseerde en 

daarvoor beide keren architecturaal groots 

uitpakte.  
Vertrekhal Aeropuerto Sevilla    foto: Nanny Wolfs 

 

Na de korte bus transfer worden we in het centrum van de stad hartelijk verwelkomd in 

hotel Abanico ‘Waaier’, volgens de eigen website  “een typische Sevillaans Paleis Huis Siglo 

XVIII / XIX, …..met een typische Andalusische patio, omgeven door klassieke Sevilla tegels, 

waar de tijd lijkt honderd jaar geleden te zijn gestopt.”  

Inderdaad een hotel met een rijkelijk en stijlvol ingerichte 

patio, waardoor je meteen het Andalusische karakter ervaart. 

En ook in de afzonderlijke keurig ingerichte kamers vind je dat 

terug. Met vlakbij het beroemde stadspaleis Casa Pilatus en 

ook op loopafstand van het historische hart van de stad.  

 

Even de geur van de kamer snuiven en nestelen en dan heel 

voorzichtig het hotel verlaten,  gezien de vrijwel directe 

overgang over wel een heel smal stoepje voor de hoteldeur 

naar het intensief bereden wegdek van de smalle straat, om  
        Patio Hotel Abaníco   foto: Bär Derkx 

de reisdag in goede Spaanse stijl af te sluiten met een cena van tapas variadas bij tapasbar 

‘Antiguas Piletas’ op een steenworp van Abaníco. Alle tapas worden bereid in eigen keuken 

en de menukaart vermeldt ook met trots, dat er geregeld inmiddels gepensioneerde gasten 

http://buildingstories.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rafael_Moneo
http://www.hotelabanico.com/sevilla/
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komen, die toen ze zelf nog klein waren, daar al tapas kwamen eten met hun ouders…… Iets 

dat op onze groep van inmiddels ook overwegend mayores natuurlijk indruk maakt. Door 

bovendien de prima gerechten en bijv.  de heerlijke gebakken dorade zal het dan ook niet bij 

een bezoek blijven.  

 

 

              

  

  
     

 
 

 

 

                   Terras Antiguas Piletas  foto: Bär Derkx        

 

 

Menu Antiguas Piletas  foto: Bär Derkx        

 

Dag 2: Dinsdag 15 oktober Wandeling door het historisch hart van Sevilla.............. 

 

Na het desayuno, met een voor Spaans begrippen gevarieerd aanbod, gaan we om 10 uur 

richting de Catedral, die we wat later op de dag ook zullen bezoeken. Op het voorplein staan 

we oog in oog met de beroemde Giraldo,  zien we het barokke bisschoppelijk paleis en de 

fontein, daar verrezen ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1929.  

                              
Giraldo  Foto: Marianne van Sluijters         Bisschoppelijk paleis  Foto Bär Derkx            Fontein voor 1929  bron: Wikimedia 

 

We maken een wandeling door Santa Cruz de oude Joodse en tegelijk ook Moorse wijk, waar 

we in de oude steegjes de huizen met de prachtige patio’s aantreffen. Moors o.a. omdat de 

architectuur met de dikke muren en de patio’s aansluit bij de gedachte dat de schoonheid 

vooral naar binnen is gericht.  

Uitgebreide uitleg op het rustige Plaza Santa Cruz  met het 

gietijzeren kruis uit 1692, waar eerder ooit een synagoge en een 

kerk stonden en we uitzicht hebben op een deel van de vroegere 

paleis tuinen, nu de tuinen van Murillo (1617-1682) genoemd. De 

zeker in de 19e eeuw al wereldberoemde schilder, bekend om zijn 

vele religieuze, vaak brave en wat zoetige schilderijen (geliefd bijv. 

voor eerste communieprentjes) werd in deze wijk geboren en 

uiteindelijk ook begraven, nadat hij in Cadiz bij het werk van een 

steiger viel en als gevolg daarvan overleed. De ommuring van de          Plaza Santa Cruz foto: Bär Derkx 

http://www.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_seville
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Murillo
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tuinen verraadt met de robuuste vierkanten kantelen de sobere Almohadische bouwstijl, die 

we ook elders nog tegen gaan komen.  

We komen langs het Hospital de los Venerables 

Sacerdotes (Hospitaal van de eerbiedwaardige 

Priesters) van ontwerper Leonardo de Figueroa. Barok 

en tegelijk sober Herreriaans van stijl. 

Terug bij de Catedral op het Plaza del Triunfo met de 

barokke zuil, daar verschenen na de aardbeving van 

Lissabon in 1755, hebben we ook zicht op het  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tuinen van Murillo foto: Nanny Wolfs 

 

 
              Plaza del Triunfo    foto: Bär Derkx 

indrukwekkende Archivo de las Indias van architect Juan de Herrera, oorspronkelijk bedoeld 

als koopmansbeurs en waar nu in kilometers materiaal vele belangrijke documenten uit de 

geschiedenis van Spanje en de betrekkingen met Spaans Amerika blijven bewaard. 

 

We bekijken de ruim 100 meter hoge in een combinatie van natuursteen en baksteen 

opgetrokken Giralda, oorspronkelijk gebouwd als minaret voor de moskee, later versierd en 

opgepimpt tot klokkentoren. Aansluitend bezoeken we de majestueuze gotische Catedral 

zelf waar aan de buitenzijde ook nog de vele Moorse sporen zichtbaar zijn in de Mudejar stijl 

en de arabeske versieringen bij de toegangspoorten en in de Patio de los Naranjos. Helaas 

was het kolossale altaar retabel in restauratie en vervangen door een even kolossaal 

fotodoek, maar er blijft nog  zoveel moois te bewonderen.           

                             Interieur kathedraal       Foto: Marianne van Sluijters          

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalifaat_van_de_Almohaden
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_los_Venerables
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_los_Venerables
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_del_Triunfo_%28Sevilla%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Archivo_General_de_Indias
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Herrera
http://nl.wikipedia.org/wiki/Giralda
http://wikipedia.org/wiki/Kathedraal_van_Sevilla
http://nl.wikipedia.org/wiki/Patio_de_los_Naranjos


 

4 

De vele kapellen, schilderijen, hout-, zilver -en goudsnijwerk vormen de neerslag van de 

grote rijkdommen, die Spanje vergaarde na de ontdekking van 

Amerika. 

Heel speciaal voor ons de Sala Capitular met zijn ovalen koepel, 

een schitterend voorbeeld van renaissance architectuur.  

Na de lunch, die o.a. genoten wordt op het Plaza de Doña 

Elvira zakken we langzaam af naar de Guadalquivir, passeren 
                       Sala Capitular bron Wikimedia 

 de oude scheepswerven uit de periode voor 1600 later o.a. dienstdoend als Arenal voor de 

opslag van munitie, staan stil bij het Hospital de la Caridad gesticht door Miguel Mañara  en  

   Scheepswerven Arenal   foto: Bär Derkx                                             Foto: Marianne van Sluijters          

                    Hospital de la Caridad        Foto: Marianne van Sluijters          

 

zien dan de fameuze achthoekige Torre del Oro voor 

ons liggen.  Oorspronkelijk door de Almohaden als 

onderdeel van de stadvestingmuren gebouwd, had 

deze in de loop der eeuwen diverse functies, 

variërend van controle– en uitkijkpunt aan de rivier,         Torre del Oro  Foto: Marianne van Sluijters  

goudopslag (twijfelachtig..), van gevangenis tot aan tegenwoordig die van maritiem 

museum. Aan de overzijde van de rivier de wijk Triana  en in de verte de terreinen van de 

wereldtentoonstelling van 1992. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_la_Caridad_%28Sevilla%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Ma%C3%B1ara
http://nl.wikipedia.org/wiki/Torre_del_Oro
http://nl.wikipedia.org/wiki/Triana_%28Sevilla%29
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Lopend over de kade 

passeren we het 

operagebouw Teatro Real 

Maestranza  van de 

architecten Aurelio del 

Pozo en Luis Marín uit 1991 

en de Plaza de Toros de la 

Real Maestranza de 

Caballería, gebouwd vanaf 

1733, uiteindelijk voltooid 

in 1881, maar ook nog 

aangepast in het begin van  de 20ste eeuw.          Plaza de Toros  Foto: Marianne van Sluijters   

 

We besluiten deze eerste kennismaking met een blik op de Puente de Triana of Isabel II  

met aan de overzijde koepeltjes van de architect Gonzales en aan deze zijde een 

monumentaal werk van de Baskische beeldhouwer Chillida.

 
         De koepeltjes van Gonzales en het werk van Chillida foto Bär Derkx 

Aan het begin van de avond wandelen we naar het Casa de la Memoria, waar ons een 

prachtig Flamenco optreden wacht door het gezelschap ‘Jondo’. Op gitaar begeleid door 

Javier Ribera en Jorge Flores weten de ritmische en van weergaloos voeten en handenwerk 

en prachtige bewegingen 

voorziene dans en de zang 

van Maribel Ramos ‘Zambra’ 

en Antonio M. Choro  ons in 

het hart te raken, ook al zijn 

de meesten van ons 

weliswaar bekend, maar toch 

niet echt heel vertrouwd met 

deze muziek. We evalueren 

deze geweldige 

kennismakingsdag met een 

cena op een pleintje in de 

buurt.           Flamenco gezelschap Jonda  Foto: Marianne van Sluijters  

    

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_la_Maestranza
http://en.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_la_Maestranza
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Toros_%28Sevilla%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Toros_%28Sevilla%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Toros_%28Sevilla%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Isabel_II
http://www.casadelamemoria.es/


 

6 

Dag 3  Woensdag 16 oktober Bezoek aan Cordoba  

 

Vandaag gaan we met de trein naar Córdoba, met kleine groepjes bereiken we met taxi’s het 

prachtige Santa Justa treinstation van de architecten Ortiz en Cruz (juist ja ook die van het 

Rijksmuseum), geopend in 1992 tegelijk met de wereldtentoonstelling. Buiten zien we de 

grote brede schelpronde overkapping, een architectonische  uitnodiging om naar binnen te 

gaan. In de grote overzichtelijke en rust uitstralende hal valt door de grote op de Moorse 

architectuur geënte ramen veel daglicht naar binnen. Helemaal oogstrelend is echter het 

gezicht op de perrons, waar de hogesnelheidstreinen (AVE Alta Velocidad Española) 

aankomen en vertrekken. Je gaat door de ronde overkappingen boven de sporen het licht 

tegemoet. De vormgeving heeft ook de suggestie van snelheid.  

                          Santa Justa  foto’s  Bär Derkx 

 

De 140 km naar Cordoba overbruggen we in 40 minuten en taxi’s brengen ons naar het oude 

centrum. In de middag staat de Mezquita op het programma. Suzanne licht de bewogen 

geschiedenis toe van Córdoba, dat rond het jaar 1000 met het kalifaat tot de grootste 

steden ter wereld behoorde met naar schatting tussen de half en een miljoen inwoners. Een 

centrum van wetenschapsbloei, met maar liefst 20 bibliotheken met meer dan 400.000 

boeken. Vanaf 785 startte Abd Ar-Rahman I de bouw van wat voor die tijd de grootste 

moskee ter wereld zou worden. In verschillende fasen wordt deze verder uitgebreid. In de 

18e eeuw was er van de grandeur van eerdere eeuwen weinig meer over. De stad telde o.a. 

door de epidemieën als de pest, periodes van grote droogte en slecht bestuur op enig 

moment nog maar 20.000 inwoners en was nauwelijks nog van betekenis 

Voor dat we ’s middags de Mezquita bezoeken wandelen we door de oude joodse wijk, waar 

we overal de sporen van de Moorse archirectuur tegenkomen en diverse van de kerken die 

Fernando III liet bouwen na de reconquista. 

 
Plaza del Potro en museum Torres Cordoba foto: Nanny Wolfs     Posada del Potro Centro Flamenco Foto: Marianne van Sluijters   

Uiteindelijk komen we uit bij het Plaza del Potro. Dit plein had vroeger de functie van 

veemarkt, maar is ook bekend door de Posada del Potro, de herberg, die nog een rol speelt 

in Cervantes Don Quijote. Nu is er het Centro Flamenco gevestigd, opgericht door de al vele 

jaren in Nederland wonende, maar in Cordoba geboren gitarist Paco Peña. Een prachtig 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Sevilla-Santa_Justa
http://nl.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_%28Spanje%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Posada_del_Potro
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overzicht van de geschiedenis van de Flamenco! 

Aan de andere zijde van dit intieme plein vinden we het sinds 1931 als museum ingerichte 

woonhuis van Cordoba’s beroemde schilderszoon Julio Romero de Torres (1874-1930), 

wiens vader en broer ook schilders waren. We krijgen uitgebreid uitleg over zijn schilderijen, 

die de kenmerken bevatten van veel stromingen uit die periode.  Van impressionisme, 

expressionisme, luminisme, sociaal realisme tot vooral ook het symbolisme, met zijn 

dubbele betekenissen, een prachtige collectie. 

We ontmoeten nog de beelden van andere belangrijke Cordoba-ers als de Romeinse filosoof 

en schrijver Seneca, de  joodse geleerde arts en filosoof Maimonides en de islamitische 

filosoof, arts en jurist Averroes en bezoeken de kleine van oorsprong 14de eeuwse synagoge.  

Via het alcazar in mudejarstijl uit de 14de eeuw 

met o.a. de poort van de inquisitie sluiten we 

het ochtendprogramma af bij de uit de 16e 

eeuw daterende stadspoort Puerta del Puente 

 

               Synagoge   Foto: Marianne van Sluijters   

    

 

 

 
                    Stadspoort Puerte del Puente foto: Nanny Wolfs    

met uitzicht op de 16 bogen en 247 m. tellende moors – romeinse brug over de 

Guadalquivir.  
          

 

            

 

 

 

 

 

 

 
    Moors- Romeinse Foto: Marianne van Sluijters                        

Na de lunch bezoeken we de beroemde Mezquita, met zijn prachtige voorplein de patio de 

naranjas en de indrukwekkende dubbele boog 

zuilengalerijen (meer dan 800 zuilen deels nog uit de 

Romeinse tijd) en de mihrab, die tot 1236 de belangrijkste 

moskee was na die van Mekka. Met de reconquista wordt 

het weer een katholieke kerk (tot op de dag van 

vandaag…) en met toestemming van Carlos V krijgt de 

architect Hernán Ruiz (de oude) de opdracht om in de 

moskee een kathedraal te bouwen, waarin we ook diverse 

bouwstijlen terug kunnen vinden en die voltooid wordt  
        Mezquita Foto: Marianne van Sluijters  

           

http://museojulioromero.cordoba.es/?id=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinagoga_de_C%C3%B3rdoba
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_del_Puente
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mezqui
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         Mezquita foto  Bär Derkx  

door zijn zonen. Een indrukwekkend geheel.       

De taxi en de AVE brengen ons in de vooravond weer terug naar Sevilla en het hotel en we 

genieten met een aantal van de tapas bij San Diego op de Plaza Alfalfa.  

 

 

Dag 4: Donderdag 17 oktober  Cartuja eiland en het Museo de Bellas Artes 

 

Na het ontbijt brengt de taxi ons naar de Puente de la_Barqueta, die naar de hoofdingang 

van de wereldtentoonstelling in 1992 leidt en een van de vijf bruggen is die speciaal voor de 

expo werden gebouwd voor de luttele gezamenlijke som van 300 miljoen euro. Zo hebben 

we ook een mooi uitzicht op de Puente del Alamillo van Calatrava, een ontwerp dat 

inmiddels in varianten  elders al meer dan veertig keer werd toegepast.  

 
        La Barqueta foto  Bär Derkx    Puente de Alamillo     Foto: Marianne van Sluijters 

Met naast Suzanne ook civiel ingenieur Thomas in ons midden krijgen we nog een extra 

levendige uitleg over de constructie van dit soort tuibruggen en de verschillen tussen de 

waaier en de harp vorm met ook een verwijzing naar de Rotterdamse (waaier) brug van Ben 

van Berkel en de problemen met de tuien. Met uiteindelijk de slotconclusie van Suzanne het 

wijze citaat: ‘Het belangrijkste dat de  geschiedenis mij leert, is dat men niets leert van de 

geschiedenis’ 

We gaan de brug over en betreden het grote tentoonstellingsterrein van de Exposición 

Universal de Sevilla 1992  op Isla de Cartuja en vergapen ons gedurende enkele uren aan de 

vele en prachtige constructies, landenpaviljoens en infrastructurele werken, waarvan de 

betekenis door de alomvattende uitleg van Suzanne echt opnieuw tot leven komt voor ons, 

het ene na het andere land passeert de revue, al resteert van het Nederlands paviljoen 

alleen de plek waar het stond…! Een belangrijke nieuwe invulling van het terrein wordt 

gevormd door allerlei bedrijven in de sfeer van eigentijdse technologische en 

wetenschappelijke ontwikkelingen en ook opleidingen voor hoger onderwijs.  Geen wonder 

dan ook, dat iemand die zich voorstelt als gebiedsmanager zeer geïnteresseerd is in onze 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Puente_de_la_Barqueta
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alamillobrug
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Universal_de_Sevilla_%281992%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Universal_de_Sevilla_%281992%29
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groep en wat wij daar nog menen te moeten bekijken zo veel jaren na 1992, de 

contactgegevens worden snel uitgewisseld.  De vele paviljoens afgewisseld met recentere 

bebouwing, bieden zicht op even zovele architectonische stijlen en experimenten met 

vormen en materialen, volop gekruid met de boeiende details over de achtergronden 

daarvan en hetgeen zich erbinnen afspeelde of nog steeds afspeelt.  

                      
 

                
     Tentoonstellingsterrein Expo ’92                Foto’s   Bär Derkx  Nanny Wolfs   Marianne van Sluijters 

  

Het comida del dia genieten we in Huize Franciscus oftewel Casa Paco, waar we ons de 

platos tipicos laten smaken als o.a. Espinaca con garbanzos (heerlijk gekruide wilde spinazie 

met kikkererwten),  Salmorejo (lokale romige variant op de Gazpacho) of Filete de Cazón al 

la Plancha (gegrilde hondshaai).  

Dan gaan we naar het Cartuja klooster 'Santa María de las Cuevas', destijds het 

organisatorische hart van de expo, tegenwoordig het centrum voor hedendaagse kunst van 

Sevilla. Het klooster had in het verleden verschillende functies, o.a. als koninklijk 

buitenverblijf,  aardewerkfabriek, kwartier voor de troepen van Napoleon, maar ook als 

plaats waar Cristobal Colon lange tijd begraven lag, vergezeld van vele meesterwerken van 

Spaans kunstenaars. Het is prachtig om te zien hoe oude architectuur en hedendaagse kunst 

geïntegreerd worden tot een boeiend geheel. De ruime tijd is toch nog  tekort om de 

gebouwen en exposities volledig goed te kunnen bekijken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Cartuja       Foto: Marianne van Sluijters    foto  Bär Derkx   

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartuja_de_Sevilla
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      La Cartuja                   Foto’s : Marianne van Sluijters 

Gezien de tijd laten we het bij een blik op het Pabellón de la Navegación en gaan met de taxi 

terug naar de overkant van de rivier om ter afsluiting van deze dag het Museo de Bellas 

Artes te bezoeken, gevestigd in het prachtige in 16e eeuwse o.a. Mudejar -en barok stijl 

gebouwde klooster van de Mercedariërs. 

      
Museo de Bellas Artes      Laatste oordeel  van Martin de Vos          Foto’s   Bär Derkx  Nanny Wolfs   

   

 Suzanne leidt ons langs de belangrijkste werken van o.a. El Greco, Pacheco, Roelas, 

Velazquez, Herrera, Vazquez, Valdes Leal, Murillo, Ribera en Zurbaran en daarmee ook door 

de geschiedenis van de Spaanse schilderkunst van de renaissance tot aan de barok. Zelf 

dwalen we nog een uur door de zalen, ook die met de werken uit 18e en de 19e eeuw. Zie 

voor een prachtig en compleet virtueel bezoek de link hierboven.  

De dag wordt in de buurt van het hotel besloten op het terras bij restaurante Altemira op 

het Plaza sta Maria la Blanca, waar we nog  een heerlijke avond beleven compleet met de 

Tuna van de faculteit biologie, die hier haar oefenavondje houdt. En daar hoort ook een 

dansje met onze dames bij! 

 

Dag 5: Vrijdag 18 oktober - De directe omgeving van ons hotel 

We wandelen vandaag naar het oude centrum van Sevilla, het Plaza de San Francisco Plaza 

de San Francisco met het rijk  met plateresco versierde stadhuis uit de 16e eeuw, het neo 

klassieke in roze stijl en met dubbele pilasters uitgevoerde vroegere gerechtsgebouw aan de 

overzijde (1597-1599) en op een hoek van de aangrenzende Avenida de la Constitucion  het 

prachtige ronde art deco hoekgebouw met barokke elementen van architect Gonzalez uit 

1929. 

http://www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/media/museos/visitas/bellas_artes/baja/index.html
http://www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/media/museos/visitas/bellas_artes/baja/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_San_Francisco_%28Sevilla%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_San_Francisco_%28Sevilla%29
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        Plaza de San Francisco    Foto’s   Bär Derkx  Nanny Wolfs    

 

Via de Capilla de San José, de in 1766 voltooide kerk van het houtbewerkers en 

meubelmakers gilde en de Calle Sierpes met vlakbij de gedwongen tijdelijke verblijfplaats 

van de heer Cervantes waar hij op de briljante ideeën kwam voor Don Quijote, komen we uit 

op het Plaza del Salvador. Genoemd naar de kerk San Salvador, waar je zeker op de 

naastgelegen patio de sporen van de geschiedenis met hun letterlijk op elkaars resten 

gestapelde bouwwerken prachtig kunt 

bewonderen van Romeins via Visigotisch 

tot aan de grondstructuur van de Moorse 

moskee, waar uiteindelijk deze overdadig 

barokke kerk is gebouwd en afgerond 

door de architect Figueroa in 1712, nadat 

een eerder bouwwerk tot twee maal toe 

instortte.   

 

            

De oorspronkelijke kerk  was de belangrijkste van de stad 

aan het centrale stadsplein, tot de nieuwe kathedraal 

elders werd gebouwd.       

  

 

 

 San Salvador    Foto’s   Nanny Wolfs 

 

 

We vervolgen met een bezoek aan het werkelijk schitterende Palacio de la Condesa de 

Lebrija, waarin deze adellijke dame de culturele geschiedenis van Sevilla in zowel het 

gebouw en de aankleding daarvan en middels de vele voorwerpen heeft verzameld. Dit oude 

in de 16e eeuw in prachtige mudejar stijl gebouwde paleis werd door de gravin van Lebrija 

gekocht in 1901 en volledig ingericht met archeologische en historische kunst, van gave 

Romeinse mozaïekvloeren en vele betegelde wanden tot talloze voorwerpen uit o.a. de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capilla_de_San_Jos%C3%A9_%28Sevilla%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_del_Salvador_%28Sevilla%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_del_Salvador_%28Sevilla%29
http://palaciodelebrija.com/
http://palaciodelebrija.com/
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Romeinse tijd, de tijd van de verovering van de Amerika’s enz., ’n ongelofelijk rijke en met 

heel veel zorg verzamelde collectie! 

Lebrija Foto’s : Bär Derkx-Marianne v Sluijters-Nanny Wolfs              

 

 

 

 

 

 

 Lebrija trappenhuis   Foto : Peter Kivits         

               Lebrija Booggewelf Foto: Bär Derkx  

Na dit alles uit verder vervlogen tijden, wordt het de hoogste tijd voor de architectuur van 

nu. De tegenstelling kan bijna niet groter zijn als we op de Plaza de Encarnacion 

geconfronteerd worden met de metropool paraplu, de ‘metropol parasol’  in de volksmond 

ook wel  ‘plaza de las setas’ genoemd. Vroeger had het plein al een marktfunctie met een 

overdekte markt, maar na 1972 deed het vele jaren enkel dienst als parkeerplaats.  Na lang 

gesteggel over de invulling  wordt in 2004 het ontwerp van Jürgen Mayer H. uit Berlijn 

bekroond en uitgevoerd.  

De grootste met lijm en metalen scharnieren aan elkaar 

verbonden en van een polyurethaan coating voorziene 

houten constructie ter wereld zegt men wel, die in zijn 

vormgeving geassocieerd kan worden met het werk van 

zowel Calatrava als Gaudi.  Zoals niet ongebruikelijk zijn 

ook hier de kosten gierend uit de hand gelopen en komen 

die van de voorzichtige schattingen van 40 a 50 miljoen uit 

op in het totaal tussen de 90 en 110 miljoen euro. In het 

voorjaar van 2011 werd het voltooid en geopend.  

Bovenop is o.a. een wandelpad aangelegd met een 

prachtig uitzicht over de stad en een restaurant 

 

                Metropol Parasol Foto’s: Marianne van Sluijters              

http://nl.wikipedia.org/wiki/Metropol_Parasol
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 De markt, winkels en horeca hebben er een plaats onder gekregen, maar ook een prachtig 

archeologische opgraving  uit de Romeinse tijd, het antiquarium, met o.a. de fundamenten 

van een pekelbedrijf, diverse mozaïekvloeren, huizen en sporen van de infrastructuur.     

   Antiquarium Foto: Marianne van Sluijters             Antiquarium Foto: Bär Derkx  

Bij het comida op de Plaza de Encarnacion kiezen we o.a. voor de streekspecialiteit cola de 

toro, lomo de bacalao a la plancha en de lokale versie van de paella de mariscos. 

We werpen voldaan nog een blik op de Iglesia de la Anunciacion en wandelen via de San 

Pedro, wederom een typische mengeling van gotiek en mudejarstijl uit de 15e tot de 17e 

eeuw en komen dan vlakbij ons hotel aan bij het Casa de Pilatos, een weldadig stadspaleis 

uit de 16e eeuw met een mengeling van Italiaanse renaissance en mudejar architectuur van 

de adellijke familie Medinaceli, wiens heerschappij zich ook uitstrekte over de stad Napels, 

met prachtige patio’s, tuinen, rijkgedecoreerde muren en plafonds en een collectie kunst en 

antieke beeldhouwwerken.      Foto’s Casa de Pilatos   Bär Derkx   

 

http://www.setasdesevilla.com/antiquarium/
http://www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/pilatos/
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’s Avonds strijken we opnieuw neer bij restaurant Altamira aan het levendige Plaza sta Maria 

la Blanca en vergapen ons aan alle chique geklede gasten die in de buurt een bruiloft hebben 

bijgewoond.  

Dag 6: zaterdag 19 oktober  Parque Maria Luisa, Plaza de España en de Facultad de las 

Ciencias de la Educación 

 

Via de Calle  Sta. Maria la Blanca en langs de almohadische stadspoort, de poort van het 

vlees, komen we deze morgen bij het Parque de Catalina de Ribera, de tuinen van Murillo 

en zo bij het monument van Columbus en het intieme monument voor de weldoenster 

Catalina de Ribera,  die leefde  rond 1500. Geplaatst in 1920 met een 15e eeuwse fontein als 

fundament. Beide monumenten naar een ontwerp van de architect Talavera voor de 

wereldtentoonstelling van 1929.  

 Monument voor Columbus   en   Catalina de Ribera   Foto’s Bär Derkx   

 

 

Aan het eind van het park zien we rechts de beroemde 

Real Fábrica de Tabacos, na het Escorial het grootste 

complex qua oppervlakte van Spanje, dat in de 18e eeuw 

werd  gebouwd. In de eerste fase door Ignacio Sala en 

later onder leiding van Sebastian van der Borcht.  Op het 

hoogtepunt van de tabaksindustrie werkten er eind 19e 

eeuw 6000 vrouwen. Nu biedt het complex ruim onderdak 

aan enkele faculteiten van de universiteit. Voor ons 

natuurlijk vooral bekend door de opera Carmen van Bizet.       Foto’s Bär Derkx   

Real Fabrica de Tabacos  Foto: Marianne van Sluijters               
 

http://www.altamirasevilla.com/Bienvenida.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Jardines_de_Murillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_Ribera
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_Tabacos_de_Sevilla
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carmen_%28opera%29
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Dan langs het majestueuze en in 2011 volledig gerenoveerde 

hotel Alfonso XIII  en via de Av. Roma het barokke en tegelijk in 

Herreriaanse stijl opgetrokken Palacio San Telmo, ooit door 

Figueroa  en  de inzet van vele andere kunstenaars gebouwd als 

zeevaartschool en (wees) huis voor de kinderen van de 

zeelieden, die niet altijd terugkeerden van hun zeereizen, later 

nog een paleis voor de Franse adel en nu een regeringsgebouw van Andalucia. 

                                           San Telmo en Alfonso XIII Foto’s Nanny Wolfs   

En zo bereiken we Parque Maria Luisa, de door de naamgeefster aan Sevilla geschonken 

tuinen van het paleis San Telmo en bestemd als terrein van de wereldtentoonstelling in 

1929, die gelijktijdig gedurende een heel jaar werd gehouden in Barcelona en Sevilla. Met de 

paviljoens van de regio’s van Spanje en de voormalige kolonies en andere landen uit Zuid 

Amerika. De expo komt al helemaal tot leven als we langs de paviljoens van Chile, Uruguay 

en Peru  gaan en Suzanne ons vertelt over de architectuur, het destijds tentoongestelde en 

de geschiedenis.  

        
Het voormalige paviljoen van Peru van de architect Fiqueras, waar destijds ook lama’s in de 

tuin liepen, biedt nu  onderdak aan ‘het huis van de wetenschap’.   

 

Maar dan aan de overkant hiervan toch ook aandacht voor 

hedendaagse architectuur bij de zeskantige, rust 

uitstralende Biblioteca Pública del Estado y Provincial 

Infanta Elena uit 1999 van Cruz en Ortiz (juist diezelfden 

van het San Justa station en ons Rijks). 
 

Foto’s: Marianne van Sluijters – Nanny Wolfs – Bär Derkx             
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_San_Telmo_%28Sevilla%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Luisa_Park
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Iberoamericana_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Iberoamericana_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n_de_Chile_en_la_Exposici%C3%B3n_de_1929_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n_de_Uruguay_en_la_Exposici%C3%B3n_de_1929_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Ciencia_de_Sevilla
http://en.wikipedia.org/wiki/Seville_Public_Library
http://en.wikipedia.org/wiki/Seville_Public_Library
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Na het paviljoen van de VS  vervolgen we ons pad langs de 

vroegere wachterswoning van het San Telmo paleis, nu bekend 

staand als de ‘Costurero de la Reina’, oneerbiedig gezegd de 

naaidoos van de koningin. Doña Mercedes de Orleans, de 

echtgenote van koning Alfonso XII zou zich in dit,  als een 

middeleeuwse minivesting uitziende gebouw uit 1893 van de 

architect Juan Talavera de la Vega hebben teruggetrokken om er te 

naaien. Ware het niet dat Doña al in 1878 was overleden….. 

 

 Met op de rotonde ervoor de fontein en het monument  voor de  broederschap la Glorieta 

de los Marineros Voluntarios de la Cruzada.    

Via het barokke Teatro Lope de Vega  en het Casino 

uit 1929 komen we dan uit bij het markante Plaza de 

España van de architect Anibal González, wiens 

standbeeld fier op een centraal punt voor het plein 

staat. Op het pas twee jaar geleden gerenoveerde 

halfronde plein, een prachtige verzameling van 

Sevillaanse neomudejar stijl in rood baksteen 

uitgevoerd, 52 azulejos tableaus en banken voor de 

Spaanse provincies en aardewerken versieringen. In het nabijgelegen Goya paviljoen 

genieten we van de lunch met o.a.  tortillas met whiskey en huevos verduras. 

       Plaza de España    Foto’s : Marianne van Sluijters               
We gaan verder door het Parque Maria Luisa, genietend van de 

groene oase en komen dan  uit bij het Plaza de Americas met 

het Pabellon Real uit 1911-1916 met flamboyante gotische 

elementen, het Pabellon Mudejar uit 1914 met het 

volkenkundig en folklore museum en daar tegenover het 

laatste doel van deze dag, het Pabellon de Bellas Artes, 

tegenwoordig het archeologisch museum met veel belangrijke 

romeinse schatten uit de opgravingen bij Italica waar we 

morgen heen zullen gaan en zilveren en gouden sierraden nog daterend van 600 jaar v.C.     

http://es.wikipedia.org/wiki/Costurero_de_la_Reina_%28Sevilla%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega_Theatre_%28Seville%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Espa%C3%B1a_%28Sevilla%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Espa%C3%B1a_%28Sevilla%29
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADbal_Gonz%C3%A1lez
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Am%C3%A9rica_%28Sevilla%29
file:///C:/Users/Derkx/Documents/Bär/Spaans%202012%202013/3ra_charla.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Arts_and_Traditions_of_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Arqueol%C3%B3gico_de_Sevilla
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        Museo Arqueologico Foto’s Nanny Wolfs    
 

Dag 7  zondag 20 oktober  Itálica en Reales Alcázares 

 

Op deze hele rustige zondagochtend met de taxi eerst naar het dorpje Santiponce een km of  

8 buiten Sevilla, waar we dus de opgravingen bezoeken van de Romeinse plaats Itálica, 

gesticht door Scipio Africanus in 206 v.Chr.  Keizer Trajanus werd er in elk geval geboren en 

mogelijk ook keizer Hadrianus. Belangrijke vondsten hebben we al kunnen bewonderen in 

het stadspaleis van de Condesa de Lebrija en in het Archeologisch museum. Maar er blijft 

nog veel over, al is het maar het enorm uitgestrekte terrein, waar pas een klein gedeelte van 

is blootgelegd met resten van o.a. stadsvilla’s, dat een idee geeft van de omvang die Italica 

had. 

Meest indrukwekkend blijft het Amfi teatro, waar plaats was voor 25.000 toeschouwers  In 

de arena zittend vertelt Suzanne ons op beeldende wijze wat daar in de Romeinse tijd 

allemaal aan spectaculairs en bloedigs te aanschouwen was. Met een lift werden de talloze 

wilde dieren naar boven midden in de arena gebracht om bevochten te worden door de 

gladiatoren enz. Ook het leven van de Spaanse keizer Trajanus (53 – 117 n.C.) wordt 

uitvoerig toegelicht.  

Italica  Arena  Foto’s Nanny Wolfs   

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lica
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Na een uitgebreide wandeling over het terrein keren we 

met de streekbus terug naar het busstation van Sevilla, 

gaan langs het oude spoorstation, waarin nu winkels zijn 

gevestigd en laten ons dan per taxi afzetten bij het laatste 

hoogtepunt van deze reis het Real Alcazar.   Een 

oogverblindend en een ‘duizend en een nacht’ 

sprookjesachtig geheel, waarin elementen van vele 

bouwstijlen prachtig zijn uitgewerkt in de verschillende 

zalen van Visigotisch, Moors, Mudejar, maar ook gotisch 

en renaissance.               Voormalig spoorstation Foto’s Nanny Wolfs   

Met recht nog steeds (tot op de dag vandaag ook) een koninklijk paleis. 

 

Real Alcazar    Foto’s Nanny Wolfs  en Bär Derkx 

 Plafond  Salon de Emajadores Foto: Bär Derkx 
    Capilla  gotica    Foto: Bär Derkx                         Moorse boog Foto: N. Wolfs

         

De avond brengt ons allen naar het sfeervolle buitenterras van 

restaurant La Cueva op het plein van Doña Elvira in de oude 

Moorse wijk voor het afsluitend cena. Op de weg erheen 

komen we de processie tegen van de broederschap van de 

Virgen de las Nieves  met plechtige muzikale begeleiding door 

de Banda de música del Maestro Tejera, van en naar de Santa 

María la Blanca. Ongelofelijk hoe de pasodragers erin slagen 

het met  vele kaarsen verlichte beeld van Maria met haar 

spiksplinternieuwe witte zilverzijden mantel, toch door  

nauwste passages in de straatjes te manoeuvreren. Prachtig 

om dit ook nog mee te mogen maken! 

  

http://www.autobusesplazadearmas.es/
http://www.alcazarsevilla.org/
http://www.restaurantelacueva.eu/
http://www.rafaes.com/glorias-nieves.htm
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Restaurante La Cueva op de hoek van de Plaza de Doña Elvira staat bekend om de 

uitstekende Zarzuela, een oud Spaans recept voor een overheerlijke visschotel!  Enkelen 

komen er na vele jaren graag weer een keer voor op herhaling en voor anderen een culinaire 

kennismaking.  Dankbare woorden van Fons en Marianne aan het adres van onze 

organisatoren en Suzanne en van hen wederzijds aan allen! Een heerlijke avond. 

 

Dag 8 maandag 21 oktober: Vrije dag en reizen  

 

Kamer ontruimen, koffers in de hotellobby achterlaten en nog een dag vol activiteiten. De 

Corte Ingles bezoeken, de perfecte Flamenco CD scoren, persoonlijk de Jamon Iberico laten 

snijden en voor de houdbaarheid thuis goed laten 

sealen, een flamenco jurkje voor de nieta proberen te 

vinden of wat sevillaans Triana aardewerk. Zo maar 

enkele van de  activiteiten voor de dag van vertrek. 

Maar ook nog een bezoek aan de Basilica  de la 

Macarena met het beeld van de Virgen de la Esperanza, 

een blik op de parlementsgebouwen daar in de buurt en 

de oude stadsmuren en poort en een wandeling door de 

Macarena terug over de Alameda de Hercules  met de 

van een romeinse tempel afkomstige pilaren met 

daarop Hercules en Julius Caesar aan de ene zijde en 

twee leeuwen aan de andere zijde.  

     

 

 

Aan het eind van de middag nemen we hartelijk afscheid en gaan de meesten weer met de 

bus richting vliegveld voor de vlucht richting Amsterdam, Berlijn en Charleroi. 

En zo komt er een einde aan un viaje fantastico, met vrijwel de hele week zeer aangename 

temperaturen, slechts een keertje onderbroken door een klein buitje regen, maar aller 

belangrijkst met een zeer prettig gezelschap y una guia maravillosa! 

 

Bär Derkx 

December 2013 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_La_Macarena
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_La_Macarena
http://es.wikipedia.org/wiki/Alameda_de_H%C3%A9rcules

