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Verslag van de reis naar Salamanca 12 -20 oktober 2014 
 

 
 
 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
          Wapen van Salamanca   Plaza Mayor – Pabellon Real 
 
Zondag 12  oktober 2014  
 
Voor vertrek horen we helaas van onze gran preparador Peter, dat 
echtgenote Rosi door ziekte, die later in de week een stevige longontsteking 
blijkt te zijn, op het laatste moment toch verstek moet laten gaan. We zijn er 
even stil van, want we kunnen haar ook als geweldige ervaringsdeskundige 
natuurlijk niet missen, maar we weten dat ze gelukkig inmiddels weer 
helemaal hersteld is. Zo stappen we in Eindhoven bij Transavia in met maar 
liefst twee Peters, twee Nellen, Fons, Nanny, Bär, Erica, Ad, Mary, Mariette, 
Annemieke, José, Toos, Gert, Mariel, Lydia en Helen voor deze reis, die al in 
februari helemaal was volgeboekt.  In Salamanca voegt maandag ook Thomas 
zich nog bij ons, maar al op het vliegveld Barajas Madrid, recent omgedoopt 
tot Aeropuerto Aldolfo Suares, begroeten we ook An, Ruud en Wendeline en 
su eminencia Suzanne Roelofs onze vers getrouwde en zo vertrouwde guia, 
die meteen haar reisleidersrol met de bekende verve op zich neemt. Zo tegen 
half negen hebben we de bus van de Hermanos Martin en de spraakzame 
chauffeur Melchior gevonden, die ons door een wat regenachtige avond over 
de Spaanse hoogvlakte naar Salamanca brengt. Onderweg zien we in de 
verte de mooi verlichte stad Ávila. En er is vuurwerk. Dit vanwege de Santa 
Teresa feesten, legt hij ons uit.  Rond elf uur ’s avonds komen we aan bij het 

driesterrenhotel Silken Rona Dalba aan de intieme 
plaza Juan 
Bautista waar we 
de hele week 
zullen verblijven 
op slechts enkele 
minuten lopen van 
het Plaza Mayor, 
al eeuwen het 
hartje van deze 
stad.. 
 

 
 

file:///C:/Users/Derkx/Documents/Bär/Spaans%202012%202013/3ra_charla%20Salamanca.pdf


2 
 

Maandag 13 oktober 2014     Salamanca 
 
Tegenover ons hotel ligt een gezellig pleintje maar 
bovendien staat er een juweel van een kerkje, San 
Juan Bautista de Barbalos.  
Van buiten Romaans (1150) van binnen 18de  eeuwse 
barok.  Nog daterend uit de tijd van de repoblación. 
 
Hier begint onze rondwandeling door Salamanca.  
Eerst langs Casa de Santa Teresa, het huis van haar 

schoonbroer Juan de Ovalle, waar Teresa van Avila  5 
jaar heeft gewoond. Er tegenover vind je de Caja Duero 
(oorspronkelijk renaissance, 1570) met granieten zuilen 
ervoor. En vóór het gebouw een standbeeld van Santa 
Teresa.  
Via de Plaza de los Bandos 
met een bijzondere 
opengewerkte hoek als laat 
overblijfsel van de gotiek en 
het Colegio Mayor 
Montellano uit 1497aan de 
Calle de Zamora (verblijf 

voor meisjes studenten, 500 tot 900 Euro per 
studio)  naar….. het Plaza Mayor. Het is het 
mooiste barokke plein van Spanje, gebouwd 
tussen 1729 tot 1755  in opdracht van Felipe V 
onder andere om er stierengevechten te houden. 
Die vonden er plaats tot in de helft van de 20ste 
eeuw. Ontwerp door de gebroeders Churrigueras. 

Natuurlijk krijgen we de 
gelegenheid hier wat 
rond te kijken en te 
genieten van een kop 
koffie.  
We lopen langs de 

Mercado Central de Abastos, modern, rode 
baksteen, veel ijzer, doet denken aan Parijse 
architectuur. In 1809 geopend. Binnen is een keur 
aan ingrediënten te koop voor de meest heerlijke 
gerechten. 
Via de kerk van San Martín gaan we naar het 
stadspaleis:  Palacio de la Salina, 16de eeuws, 
gebouwd door aartsbisschop Alonso Fonseca, 
een mecenas. Vroeger diende het als 
zoutopslagplaats, tegenwoordig als Diputación 
Provincial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Juan_de_Barbalos_%28Salamanca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Juan_de_Barbalos_%28Salamanca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa-Convento_de_Santa_Teresa
http://en.wikipedia.org/wiki/Plaza_Mayor,_Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_Central_de_Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_La_Salina
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De binnenplaats heeft een prachtige bogengalerij: 
afgeplatte bogen in Mudéjar stijl (kunstvorm van 
Moren onder Christelijk bewind). De vloer van de 
galerij boven wordt ondersteund door afbeeldingen 
van gekwelde figuren met veel zeggingskracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Via Plaza de Colón, waar Colon al sinds 1894 naar de nieuwe 
wereld wijst en de 28m hoge Torre del Clavero uit 1470 naar het 
Claustro de Santa Clara, gesticht in de 13de eeuw en vaak 
herbouwd. Wat is er te zien? 

Prachtige  14de -16de eeuwse fresco’s in het beneden koor, een kapel met een 
overdadig met goud versierd altaar (Churriguera), 
daarboven een lange tijd verborgen 13de eeuws 
artesonado plafond, een mooie verzameling 
Kerststalletjes en een etnografische collectie. 

 
           

  
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_del_Clavero
https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=claustro%20de%20santa%20clara%20salamanca
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Lunchtijd. Een groepje wordt door Bär, die enige tijd in Salamanca woonde  
en de stad op zijn duimpje kent, mee geloodst naar de C/Meléndez nr. 13 waar 
Restaurant  Ruta de la Plata uitstekende, regionale maaltijden serveert. Nu, 
dat was niets te veel gezegd.  
Op het programma dan het Convento de San 
Esteban. Typisch voorbeeld van religieuze 
architectuur en toonbeeld van de culturele invloed 
van de Dominicanen. In het klooster logeerde 
Cristóbal Colón toen hij naar Salamanca kwam om 
het project van zijn grote zeereis te presenteren, 
een reis die door de Dominicanen werd 
“gesponsord” en zo ook door de Reyes Católicos 
gesteund werd.  
 
Door naar de Cueva de Salamanca, een grot 
waarin de duivel zich huisvest en die in vroegere 
tijden de crypte was van de kerk van San Cebrián. 

A tal objeto labró un gran hoyo en la tierra, dentro del 
cual puso las siete artes liberales y otros muchos 
libros. Luego convocó a los naturales del país para que 
frecuentasen dicha cueva; pero como eran rudos y no 
comprendían tanta maravilla, y el mítico fundador tenía 
que continuar sus proezas en otros escenarios, 
concilió su designo de que tal estudio fuese mantenido 
con la construcción de una estatua suya, a la que 
confirió el don de la palabra, encomendándole las 
respuestas de los celosos estudiantes que quisiesen de 
veras aprender, como si Hércules estuviese allí en 
persona.  (Manuel García Blanco: Siete ensayos 
salmantinos) 

  
Voorts de tuin van Calisto en Melibéa, de tuin van de liefde. Een Moorse tuin 
gebouwd op de stadsmuren, waarin de 
schelmenroman van Ferdinand Rojas (1465-1541) 
over Celestina, een kwakzalfster/koppelaarster, zich 
afspeelt. 

Tot slot de Puente 
Romano, bekend uit 
het boek Lazarillo 
de Tormes. Bij de brug een Verraco, een 
monoliet van ergens tussen de 4de en 2de 
eeuw voor Chr. 
Dit soort 
monolieten die 
we nog meer 
zullen zien, 
staan op 

markante plekken, mogelijk met als religieus doel  
bescherming, of  als uitvaartsymbool. 
Het is deze maandag een vrije dag in Salamanca, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_San_Esteban_%28Salamanca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_San_Esteban_%28Salamanca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Garc%C3%ADa_Blanco
http://www.donquijote.nl/blog/la-celestina
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_romano_de_Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_romano_de_Salamanca
http://en.wikipedia.org/wiki/Verraco
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omdat 12 okt., de eigenlijke Fiesta Nacional de España (de dag dat Columbus 
in Amerika landde), dit jaar op een zondag valt. Tevens ter ere van la Virgen 
del Pilar, de patrones van Zaragoza en de generaal van het leger. Er zijn de 
hele week feesten en er is een Asociación de Jubilados de la Guardia Civil de 
Salamanca “Virgen del Pilar” opgericht. Op de deur van het restaurant waar 
we aten stond dan ook aangekondigd: Hoy Chanfainas. Speciaal voor deze 
feestdag – een gerecht met rijst en bloedworst. 
 
Er was ons een verrassing voor vandaag in het vooruitzicht gesteld: bleek een 
lezing over Salamanca te zijn van Augustín Sequeros, geboren en getogen in 
deze stad. Bovendien zal hij ons morgen een rondleiding geven.  
Hij vertelt dat de stadsplattegrond van Salamanca de vorm 
heeft van een hart. Dat komt door de vorm van de 
verdedigingsmuur.  
Tot de inname van Toledo, 1147, bestond de stad haast niet 
meer. Vanaf de 13de eeuw werd aan de opbouw gewerkt 
waaraan veel Fransen, Portugezen en mensen uit Asturië, 
Galicië, Castilië en Aragon meegewerkt hebben. 
In het kort nog enkele punten uit zijn lezing. 
-Salamanca is gesticht in een gebied bewoond door Vacceos en Vetones, pre-
romaanse, keltiberische volkeren. 
-Plaza Mayor: mede bekostigd door Felipe V als beloning voor de steun die 
Salamanca verleende aan de Bourbons. 
 -Peninsula War, ook wel Guerra de la Independencia genoemd, 1808-1814. 
Onder leiding van Lord Wellington. 
-Dehesa, gebied van dun beplant bos van (kurk)eiken en weiland. Dehesas 
ziet men veel in Zuid Spanje en Portugal. Veelal voor het fokken van stieren 
voor de corridas. 
-Campo Charro: landschap waarin varkens en stieren los rondlopen. Er 

bestaan zwarte en rode varkens, eten eikels.  
Jamón de bellota is ham van varkens die vrij 
rondgelopen hebben. 

-Ten Noorden van Salamanca ligt de streek La Armuña, Arabisch voor Huerta, 
moestuin. Er worden daar veel linzen en kikkererwten verbouwd. 
 
Dinsdag 14 oktober 2014       Salamanca 
 
We moesten vroeger dan anders, nl. om half tien voor 
het hotel staan. ‘t Zou een lange dag worden. 
We bleken niet alleen vandaag, maar ook de hele 
week, een goed gedisciplineerd gezelschap te zijn: 
altijd op de afgesproken tijd aanwezig. 

In het oude centrum van de stad 
zien we onder de enthousiaste 
leiding van Augustín eerst het 
Casa de las Muertes, een woonhuis waarin ooit 4 
bewoners werden 
vermoord, vandaar de 4 
doodshoofden onder de 
ramen. Vlak daarbij Casa 
del Regidor Ovalle Prieto 

http://www.wikisalamanca.org/?title=La_Armu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_las_Muertes
http://www.versalamanca.com/casa-regidor-ovalle.html
http://www.versalamanca.com/casa-regidor-ovalle.html
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een barok woonhuis waarin filosoof en schrijver 
Miguel de Unamuno gewoond heeft.  
We kwamen langs een franquistisch kruis opgericht 
voor de gevallenen voor God en Vaderland. 
Bij het klooster van de Augustinessen hoort een 
Italiaanse Kerk, La Purisima, zeer de moeite waard 
om te bezichtigen, maar hij is op slot. Na wat heen en 
weer gepraat laat de “sleutelbewaarder” ons er toch 
in. Aardig, hij krijgt ook een flinke fooi. 
Behalve veel prachtige schilderingen (Ribera) ook 

een bijzondere preekstoel met de opvallende 
verschillende kleuren marmer. Het wit uit 
Carrara, het rood uit Verona, het geel uit 
Siena, het 
groen uit 
Calabria 
en het 
zwart, dat 
zwarte 
hardsteen 
uit België 
is. 
 

We komen langs het “verboden 
kruispunt”. Vlak hierbij heeft Augustín 
gewoond en hij mocht als kind niet daar 
voorbij komen want aan de andere kant lag een armetierige wijk die nog niet 
gerestaureerd was na de bombardementen van Wellington en een ontploffing 
van een kruitvat. 

We zien het Casa de 
Don Diego de 
Maldonado, een huis 
voor Diego Maldonado, 
kamerheer van 
Bisschop Fonseca, 
tegenwoordig een 
studiecentrum voor 
Braziliaanse 
wetenschappen.  
 

Er tegenover de Kerk van San Benito.  
Voorts naar het Casa de 
las Conchas, eind 15de 
eeuw, gebouwd door 
Rodrigo Maldonado, 
ridder van de orde van 
Sint Jacob en Rector 
van de universiteit van 
Salamanca. De bouw 
werd voltooid door 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Don_Diego_Maldonado
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Don_Diego_Maldonado
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Don_Diego_Maldonado
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Benito_%28Salamanca%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Casa_de_las_Conchas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Casa_de_las_Conchas
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diens zoon Rodrigo Arias die trouwde met Juana Pimentel, dochter van de 
graaf van Benavente. De gevelversiering van meer dan 300 schelpen kan 
verwijzen naar de orde van St Jacob of naar het familiewapen van Juana 
Pimentel.  

Het is gebouwd in Gotische stijl 
en heeft een schitterende 
binnenplaats met mudéjar 
bogen tussen de 
Renaisancistische zuiltjes 
beneden, en op de bovenverdieping mudéjar 
mixti lineos bogen. Het is tegenwoordig een 
stadspaleis met o.a. de openbare 
bibliotheek. 
En nu aandacht voor de Universiteit. 

Gesticht in 1218 door Koning Alfonso IX van León. 
Het is de oudste van Spanje en een van de oudste 
in Europa. Maakte in de 16de eeuw een grote bloei 
door. We krijgen uitgebreide informatie over de 
platereske façade van zandsteen en over de 
heraldiek.  Deze platereske bouwstijl wordt 
gekarakteriseerd door fijne ornamenten in de 
architectuur, vergelijkbaar met fijn zilverwerk.  
 
Leuk verhaaltje: 
In de rijk bewerkte façade van het beroemde 
universiteitsgebouw van Salamanca zit al 
eeuwenlang iets bijzonders. De afbeelding van een 
kikker houdt al lang de gemoederen bezig. Wie het 
dier zelf kan spotten, heeft een lang leven en 
succes bij de studie. Wie hulp nodig heeft, niet. 
Aldus de legende. Ook in de extreem rijk bewerkte 
deur aan de westkant van de Catedral Nueva zit 
een kikker verstopt. En opvallend genoeg ook een 
ruimtevaarder (ja, echt), want de kerk wilde bij een 
recente renovatie laten zien met zijn tijd mee te gaan. Wie goed kijkt komt nog 
meer opmerkelijke beelden tegen die je niet snel verwacht in een kerk.  
Verder de Patio de Escuelas Mayores met het standbeeld van Fray Luis de 

León, dichter en vertaler van delen van de Bijbel. 
Beroemde uitspraak van hem is: “como decíamos 
ayer”. Met deze woorden pakte hij na enkele jaren 
gevangenschap de draad van zijn voordracht van de 
‘vorige dag’ weer op.  
 
Met daarachter de 
Escuelas menores 
met de Cielo de 
Salamanca, die 
helaas gesloten was. 
 
 
 

http://toerismeinspanje.es/salamanca.html
http://www.akfs.nl/
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La Catedral Vieja. De bouw begon in 1140 en 
werd een eeuw later voltooid. Spaans Romaans 
en een beetje lijkend op een fort met een 
indrukwekkende koepel en mooi altaarstuk.  

In de Kapel van Santa Bárbara rondom de 
kloosterhof, bijgenaamd het zweetkamertje, 
werden in vroegere tijden examens afgenomen 
ter verkrijging van de Doctors titel. In het 
midden bevindt zich het graf van de stichter 
Juan Lucero. Op het voeteneinde hiervan 
moest de kandidaat zijn voeten zetten en de 
examencommissie zat aan weerszijden op een 
bank langs de muur. Het waren strenge 
examens die lang duurden.   
La catedral Nueva. Bouw begon in 1512. 
Vanwege de bloei van de universiteit moest er 
een grotere kathedraal komen. Spaanse 
Gotiek. De Katholieke Koningen boden hulp.  

Binnen valt de 
enorme ruimte 
op. De 
hoofdingang 
heeft een façade 
in Gotiek. De kapellen zijn niet erg bijzonder, 
behalve de Capilla Dorada en die achter het 
hoofdaltaar 
met de Cristo 
de las 
Batallas del 
Cid.  
Liefhebbers 
konden de 
toren van de 
kathedraal 
beklimmen 

http://www.catedralsalamanca.org/catedralvieja.htm
http://www.catedralsalamanca.org/catedralnueva.htm
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en kregen zo een prachtig overzicht van en op de oude en de nieuwe 
kathedraal, over het centrum van de stad en het uitgestrekte landschap ten 
zuiden van de stad. 
 

Volgend programma onderdeel: Casa Lis, een Art Deco 
museum (1905). 
Architect was Joaquin de Vargas en de opdrachtgever Miguel 
de Lis. Veel ijzerwerk, het glas is nieuw (1995). Het was 
oorspronkelijk een woonhuis. 
Het staat op de stadsmuur. 
De binnenhof heeft een 
indrukwekkend, industrieel 
ogend Art Deco plafond, 

geassembleerd uit 20.000 stukjes glas!   
We krijgen ruim de tijd om het museum te 
bekijken en we hebben vanuit het restaurant  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

een fraai uitzicht.  
Wat opvalt in het museum, is de grote poppenverzameling. 
Grote verzamelaar was de Spanjaard Amarada. 

Laatste topic van deze dag: Claustro de las Dueñas, (Las 
Dominicas) 1419.  
Opdrachtgeefster was 
Doña Joana Rodriguez 
de Maldonado die in het 
er bijbehorende klooster 
Santa María de las 
Dueñas, onderdak wilde 
hebben voor adellijke 
dames.  
Opvallend is de 

vijfhoekige plattegrond van het claustro 
dat in 1533 door Rodrigo Gil de Hontañon werd gebouwd. Stijl: plateresk, 

bijzonder zijn de uitgerekte en prachtig 
bewerkte kapitelen. Grote aftrek vindt het 
winkeltje met de beroemde koekjes, die 
o.a. ook voor Roos werden gekocht.  
Einde van een lange en interessante dag. 
Velen gaan nog stappen op het Plaza 
Mayor, zoals op alle avonden zou 
gebeuren. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Lis
http://seordelbiombo.blogspot.nl/2013/02/el-claustro-del-convento-de-santa-maria.html
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Woensdag 15 oktober 2014  La Alberca, Peña de Francia en Ciudad  Rodrigo 
 
Ook vandaag is het net als de vorige dagen fris weer, koud zelfs, maar 
gelukkig wel droog. Als we gedacht hadden terecht gekomen te zijn in een 
zonnig Salamanca met aangename temperatuur en terrasjesweer, dan zijn we 
bedrogen uitgekomen, gelukkig worden we later in de week nog op beter 
weer getrakteerd. 
Vandaag bekijken we eerst twee gebouwen 
in Salamanca om daarna met de bus naar 
La Aberca en Peña de Francia te gaan. 
Het eerste gebouw is het Colegio Arzobispo 
Fonseca.  
Het dateert van de 16de eeuw, mooi 
exemplaar van de Spaanse Renaissance. 
Tegenwoordig is het een hotel voor 
hoogleraren, postgraduates, genodigden 
van de universiteit en administratief 
personeel. Bovendien zijn er veel 
conferentiezalen. 
Het heeft een sobere patio, ontworpen door 
Diego de Siloe. 
Nu het paradepaardje van Suzanne op deze 
dag: 
Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Castilia y León.  

Een modern conferentieoord en 
tentoonstellingsgebouw in de oude stad 
met afgesloten gedeeltes, te gebruiken 
voor allerlei 
activiteiten. 
Het is 
gebouwd op 
heuvelachtige 
grond, maar 
zo daarin 

opgenomen dat het de oude stad niet domineert.  
Er zijn 2 gebouwen, een groot met 5 zalen en een 
kleiner met 2 zalen. Eventueel kunnen ook buiten 
bijeenkomsten gehouden worden. 
 
De warme bus liet op zich wachten, wij stonden 

even in de koude wind. We rijden naar 
La Alberca, een rustiek plaatsje in het 
Zuidwesten van de provincie 
Salamanca en krijgen een idee hoe een 
Campo Charro of Dehesa eruit ziet: dun 
met (kurk)eiken beplante grasvelden.  

Het is inmiddels stevig gaan regenen. We worden 
aan het begin van het plaatsje afgezet en 
ploeteren over een straatje van kinderkopjes vol 

https://picasaweb.google.com/106026198027608862041/Instalaciones?feat=flashalbum#6008753575927326322
https://picasaweb.google.com/106026198027608862041/Instalaciones?feat=flashalbum#6008753575927326322
http://www.salamancaconventionbureau.com/empresasasociadas.asp?sec=1&subs=2&lang=ingles
http://www.salamancaconventionbureau.com/empresasasociadas.asp?sec=1&subs=2&lang=ingles
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Alberca_%28Salamanca%29
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met plassen, gedoken onder onze paraplu`s 
naar het centrale pleintje, om daar snel een 
barretje in te duiken voor een kop warme 
koffie.  
La Alberca ligt op 1048 m hoogte en was al 

voor de komst van de Romeinen 
bevolkt. De naam komt van het 
Hebreeuwse woord “bereka” 
(water), en gecombineerd met het 
Arabische voorvoegsel “al” werd het La Alberca, en dat betekent: lugar de 
agua.  
Begin 16de eeuw trokken veel Joden erheen om vervolging te ontlopen. Op het 
pleintje veel winkeltjes met handwerk en landbouw producten. 
Door naar Peña de Francia een gebergte op 1727 m hoogte in de prachtige 
Sierra de Francia. De naam Francia omdat veel Fransen hier naartoe waren 
getrokken in de Middeleeuwen. 
We zien onderweg weliswaar steenbokken, herten, zwarte gieren en arenden, 
maar de schitterende uitzichten op het prachtige landschap moeten we erbij 
denken. 
 
Veel aandacht is er voor het Santuario 
de Nuestra Señora de Peña de Francia. 
In 1434 werd op miraculeuze wijze een 
Maria beeldje gevonden door een 
Franse jongen van goede stand met 
veel kapitaal, dat hij aan goede doelen 
besteedde. Later trad hij bij de 
Franciscanen in. In de 16de eeuw werd 

hier een kerkje 
gebouwd 
waardoor deze afgelegen plek veranderde in een 
internationaal pelgrimsoord, 
zeer geliefd bij de 
Salmantinos. Suzanne verrast 
en boeit ons met een prachtig 
verhaal over de vondst van de 
zwarte madonna en de 
geschiedenis. Peter had 
geregeld dat we in een oud 
kapelletje het originele beeldje 
zouden kunnen zien, maar er 

is niemand te vinden die een sleutel heeft. 
Ongetwijfeld ook vanwege het hele slechte weer, werd 
er door niemand open gedaan in het klooster.  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1a_de_Francia
http://www.laalberca.com/peniafrancia.html
http://www.laalberca.com/peniafrancia.html
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Ciudad Rodrigo is ons volgende doel. 
Deze plaats ligt ten Westen van La Alberca vlak bij de Portugese 
grens en aan de rivier de Águeda. Hoewel de relatie 
Spanje/Portugal in het verleden te wensen overliet, is die 
tegenwoordig goed en heeft Ciudad Rodrigo in Portugal Aveiro als 
zusterstad. 
Ciudad Rodrigo is van oorsprong een Keltische stad, die een aantal keren van 
naam veranderd is en in het jaar 1110 de 
huidige naam kreeg toen graaf Rodrigo 
Gonzáles Giron de stad veroverde.  
Sinds 1175 is de stad bisschopszetel.  
De plaats heeft gezellige middeleeuwse 
straatjes en een Plaza Mayor, waarop we 
snel een barretje voor koffie vinden. 
Op deze Plaza bekijken we het stadhuis 
(midden 16de eeuw, Renaissance dus) en 
het Casa del primer Marqués de 
Cerralbo, (16de eeuw) met een aantal 
medaillons in de voorgevel. 
 

We lopen een stuk over de ± 2 km 
lange stadsmuur uit de 12de eeuw. 
Er zijn 7 stadspoorten. Het kasteel 
dat een onderdeel van de muur 
vormt, is tegenwoordig een 
parador.  

Bij de rivier weer een Verraco. Òver de 
rivier een oorspronkelijk Romeinse brug 
met 3 pijlers uit de 15de eeuw en 4 uit de 
16de eeuw.  
 
Bezienswaardig is ook de Kathedraal. 
De bouw ervan begon in 1165 onder het 
bewind van Ferdinand II en kwam gereed 
in 1230 onder het bewind van Ferdinand 
III. De drie schepige basiliek met 

overeenkomende gewelven is gedeeltelijk 
geïnspireerd op de basiliek van Zamora 
(komen we later deze week nog).  

http://www.stedentipsvoortrips.nl/spanje/ciudadrodrigo.htm
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In het fries boven de hoofdingang staan 12 figuren lós van de achterwand. Is 
Gotisch. 
Klokkentoren en kerk zijn behoorlijk beschadigd. 
Het weer is inmiddels opgeknapt en tijdens onze rit terug naar Salamanca 
kunnen we beter van het landschap genieten. 
  
Donderdag 16 oktober 2014     Ávila 

Vandaag naar de stad Ávila, 
die op de hoogvlakte van de 
“Meseta” ligt. Met een 
hoogte van 1130 meter is 
het de hoogstgelegen stad van Spanje. 
Beroemd zijn de enorme stadsmuren. 
Maar ook bekend vanwege Santa 
Teresa, heilige, mystica en dichteres, 
die hier op 28 maart 1515 als dochter 
van bekeerde joden werd geboren. De 
geschiedenis van de stad loopt terug tot 
in de Prehistorie. 
 

Een afgezaagde opmerking, maar tóch: het is heerlijk weer. Een weertje zoals 
we dat ons voorgesteld hadden. De rest van de week zou dat ook zo zijn.  
 
Vóór we Ávila binnenrijden stoppen we op een punt vanwaar we een prachtig 
gezicht hebben op de enorme stadsmuren. Groepsfoto! Maar de zon schijnt 
ons recht in het gezicht, dus dat doen we het op eind van de dag nog eens 
over.  
Op dit punt staan ook de 4 Postes, 4 zuilen.  Hier 
zouden Teresa en haar broer teruggehaald zijn 
toen zij van huis weggelopen waren. Een legende 
verhaalt namelijk dat Teresa als jong meisje het 
plan had opgevat om samen met haar broertje 
Rodrigo naar het Moorse gedeelte van de stad te 
gaan om daar de marteldood te sterven. Hun oom 
bracht ze van hier weer naar huis. 20 Jaar later 
werd Teresa zonder de toestemming van haar 
vader non. Drie jaar later moest zij het klooster 
weer verlaten vanwege een ziekte. Na haar 
wonderbaarlijke genezing zou Jezus voor haar 
verschenen zijn wat haar de naam “Santa Teresa 
de Jesús” opleverde. In 1562 raakte ze ervan 

overtuigd dat zij de karmelietenorde moest 
hervormen. 
We brengen in de loop 
van de dag een bezoek 
aan de geboorteplek 
van Santa Teresa. Op 
de plaats van haar 
geboortehuis staat nu 
een kerk en museum, 
vlak bij het klooster van 

http://toerismeinspanje.es/avila.html
http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/43-convento-de-santa-teresa
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de Ongeschoeide Karmelietessen. Een overdaad aan boekjes, kaarten, 
parafernalia en wat al niet meer van de heilige.  Gisteren 15 oktober is de 
naamdag van Teresa groots gevierd. Het was nl. haar 500ste geboortedag. We 
zien nog sporen van de festiviteiten (o.a. veel bloemen bij haar monument ). 
 
De plattegrond van de stad heeft een blokjes patroon. De hoofdwegen staan 
loodrecht op elkaar, op het kruispunt was in de Romeinse tijd het Forum, nu 
het Plaza Mayor. 
De stadsmuren gelden als de oudste en best bewaarde stadsmuren van 

Spanje. Een waar verdedigingswerk. De totale 
lengte is ± 2500 m. 
De muren zijn opgetrokken in de vorm van een 
trapezium, ze worden door 88 torens versterkt en 
bekroond met 2500 kantelen. Negen poorten geven 
toegang tot de stad. 
Voor de bouw werd materiaal van vervallen 
bouwwerken uit vroegere tijden benut. En aan de 
bouw namen waarschijnlijk ook Moorse 
gevangenen deel, wat je kunt zien aan die ronde 
bollen bijvoorbeeld. 
Een bijzondere poort 
is de San Vicente in 
het oostelijke deel van 
de ommuring. Dit is 

het oudste stuk. Wat opviel was de grootse 
“Cimorro” een reusachtig rondeel dat de abscis 
van de kathedraal vormt. Van hier af maken we 
een wandeling door de stad. 
Aan het eind van de wandeling kunnen 
liefhebbers nog aan de buitenkant langs en over 
de muur lopen. 
 
De Kathedraal, oftewel de kathedraalburcht, is 
gebouwd van grijze zandsteen. Waarschijnlijk is 

met de bouw 
begonnen rond 
1090. Hij is klaar gekomen in 1475 en geldt samen 
met de kathedraal van Cuenca als de twee eerste 
Gotische 
kathedralen in 
Spanje. Er zijn 
Franse invloeden 
te zien en 
gelijkenissen met 
de abdij van Saint 
Denis. 
Wat binnen opvalt, 
is het gebruik van 
de lokale 
steensoort: een 

beetje ge-erodeerd graniet met rood en wit. 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81vila_Cathedral
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Als je bijvoorbeeld naar het plafond keek, leek het of dat “bloedde”. 
De kerk heeft ook een dubbele kooromgang, iets wat typisch is voor 
pelgrimskerken. À propos, een pelgrimsroute naar Santiago de Compostela 
loopt langs Ávila. We zagen hier en daar deze week nog meer aanduidingen 
van de pelgrimsroutes naar Compostela. Verdere details van de kerk: zie de 
site.  
Even buiten de stad ligt de Basílica de 
San Vincente, een groot Romaans 
bouwwerk dat volgens de legende staat 
op de plaats waar Vicente, Sabina en 
Cristeta de marteldood vonden. Binnen 
o.a. een indrukwekkende 12de eeuwse 
sarcofaag waarop in kleur de marteling 
van Vicente en zijn zussen afgebeeld 
staat. 
 

     
En dan is er op het eind van deze 
prachtige dag in Avila ook nog de 
groepsfoto 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 17 oktober 2014      Zamora en Toro 
 
Vandaag staat een bezoek aan Zamora en aan Toro op het programma. 
Zamora ligt ong. 60 km ten Noorden van Salamanca. 

  
Zamora wordt wel het museum van 
de Romaanse architectuur 
genoemd. Deze titel heeft de stad 
te danken aan maar liefst 24 
Romaanse kerken, een Romaanse 
brug over de Duero en een aantal 
seculiere gebouwen die ook uit 
deze periode stammen. 
 

http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/5-bas%C3%ADlica-de-san-vicente
http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/5-bas%C3%ADlica-de-san-vicente
http://www.casacultural.nl/files/8213/9539/2720/Land_036_Zamora_08122013.pdf
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In de Romeinse tijd heette Zamora 
ook wel “Ojo del Duero”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enkele hoogtepunten:  

 De kathedraal: een prachtig 
gebouw met een gigantische 
“dome”. De koepel (1200) 
behoort samen met de Torre del 
Gallo van de oude kathedraal in 
Salamanca en de koepel van de 
kathedraal in Toro tot de drie 
mooiste koepels uit de tijd dat 
er in Spanje onder Moorse 
invloed gebouwd werd, met de 
Hagia Sophia in Constantinopel 
als voorbeeld (Mozarabische 
stijl: stijl van Spaanse christenen onder Moorse overheersing).  

  Op de bovenste verdieping van het provinciaal museum  buitengewoon 
fraaie, 12de eeuwse Vlaamse tapisserieën. Ze tonen o.a. scènes uit de 
Trojaanse oorlog. 
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 De kerk María Magdalena met een schitterend Mozarabisch portaal. 
  
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Plaza de Viriato een plein met standbeeld 
van Viriato (gestorven in 39 v. Chr.), leider 
van de Lusitaniërs die vochten voor de 
uitbreiding van de macht van Rome in 
Spanje. Had de bijnaam “el terror de 
Roma”. Op het pleintje een “dak” van 
horizontaal gesnoeide platanen. 
Eromheen het Provinciehuis, vroeger 
ziekenhuis, en het belastingkantoor dat 
aan de onderkant met ruwe steen is 
opgetrokken, teken dat het oud is.   
 

 Plaza Mayor een rechthoekig plein met 
een Renaissancistisch, 17de eeuws stadhuis, ertegenover het nieuwe 

19de eeuwse. Ertussen staat een Romaans 
kerkje en ook is er het standbeeld van een 
Merlú te zien, 
een 
representatieve 
figuur uit de 
Semana Santa 
processies in 
Zamora. Hij 
draagt een 

trommel en een hoorn 
om de mensen op te 
roepen naar de 
processie te gaan.  

 

 Het Blauwe, 
oftewel Ramos Carrión 
Theater. Het is een modernistisch gebouw voor 
culturele doeleinden uit 1916, in het historisch 
centrum van de stad gelegen.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Viriato_%28Zamora%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Viriato
http://es.wikipedia.org/wiki/Viriato
http://www.arquitecturaviva.com/en/Info/News/Details/4795
http://www.arquitecturaviva.com/en/Info/News/Details/4795
http://www.arquitecturaviva.com/en/Info/News/Details/4795
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 We zien het etnografisch museum (2002) van buiten. Dit was in de 16de 
eeuw een Koninklijke gevangenis.                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar voor Suzanne is de topper van de dag wel het moderne 
gebouwencomplex van architect Alberto Campo Baeza, dat in 2014 in gebruik 
genomen werd.  

Het ligt tegenover de kathedraal, vlak 
bij de rivier de Duero, daar waar 
eerst o.a. de moestuin van een 
klooster was. Het complex bestaat uit 
kantoorgebouwen van de Junta de 
Castilia y León, geheel van glas en 
omgeven door een hoge stenen muur 
die opgetrokken is uit dezelfde 
steensoort als die van de kathedraal.  
 
 
 

De stenen zijn niet gemetseld maar met 
siliconenlijm onderling aan elkaar 
verbonden. Dat ziet er heel glad uit. In de 
zuidwest hoek is een hoeksteen met jaartal 

2012 geplaatst. Hier en daar zijn 
openingen in de muur om het 
landschap rondom en de 
kathedraal te kunnen zien. 

Uit respect voor de middeleeuwse kloostertuin, hortus conclusus genoemd, 
ontwierp hij een van boven open ruimte en plaatste daarbinnen de 
kantoorgebouwen. 

http://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/en-la-urna-oficinas-en-zamora-de-alberto-campo-baeza-3839
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Licht en lucht spelen een 
grote rol in het geheel. 
Klimatologisch is de 
bouw ook geavanceerd.    
 
De website is heel 
informatief, beter dan 
deze beschrijving is. 
Alle lof voor Suzanne die 
ondanks haar specialiteit 
moderne architectuur 
ons ook over al het oude 
zo degelijk informeert.  
En niet alleen op deze 
dag maar de hele week. 

Top Suzanne!  Smaakt naar meer. 
En deze dagen rijzen dan ook alweer plannen op voor een nieuwe reis met 
haar: op naar Bilbao! 
 
Na dit indrukwekkende bezoek is de dag nog niet ten einde. 

  Volgende programmapunt is Toro. Toro ligt ongeveer 35 km ten 
Oosten van Zamora en het is maar een klein 
stadje. De bewoners worden “Toresanos” 
genoemd, en niet “Toreros”! 
Na aankomst in Toro gaan we eerst lunchen. 
Peter nodigde de chauffeur en Mary en José 
daarvoor uit. De chauffeur, een heel 

spraakzame man, raakte niet uitgepraat over 
wijn. Toro is beroemd  om haar wijn. De ligging is ideaal 
voor de druiventeelt.  
 
Toro is geschiedkundig van belang vanwege de Batalla de Toro die op 1 maart 

1476 hier in de buurt plaatsvond.  
Op een pleintje met prachtig 
uitzicht over het land rondom Toro 
verhaalt Suzanne ons over deze 
slag.  
Een gevecht tussen de Katholieke 
Koningen van Spanje aan de ene 
kant en Alfonso V van Portugal met 
zijn troonopvolger Juan aan de 
andere kant. En dit alles om de 
troonopvolging in Castilië veilig te 
stellen. Uiteindelijk ging de victorie 
naar de Katholieke Koningen zodat 
de troon in handen bleef van 

Isabella en Castilië en Aragón verenigd bleven. 
In “la Collegiata de Santa María la Mayor” (12de eeuw) bekijken we o.a. het 
beroemde doek “La Virgen de la Mosca” een schilderij uit de Spaans-Vlaamse 
school. Het is een afbeelding van Maria met het kindje Jezus op haar schoot. 

https://sites.google.com/site/herinneringenaanspanje/spanje-s-autonome-gebieden/08-castiliee-en-leon/de-provincie-zamora/toro
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Toro
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_mosca
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Op haar linker knie is een vlieg te zien. Men vermoedt dat die er in de 
17deeeuw aan toegevoegd is.   

De tocht terug naar Salamanca geeft geen bijster interessant landschap te 
zien: dorpjes en landbouwgrond.   `s Avonds weer naar het Plaza Mayor. 
 
 
Zaterdag 18 oktober 2014         Tordesillas en Valladolid 
 
Onze laatste “toeristen dag” van deze reis zal een uitstapje zijn 
naar Tordesillas en Valldolid. Deze beide plaatsen liggen ten 
Noord Oosten van Salamanca. Na een uur rijden komen we in 
Tordesillas aan, waar we op het knusse Plaza Mayor koffie 

drinken. Het is een 
historisch, 17de 
eeuws pleintje met 
een mooie colonnade.  
Tordesillas is bekend om het 
Verdrag van Tordesillas en het 
klooster van Santa Clara waarin 
Johanna de Waanzinnige 
opgesloten zóu zijn geweest, maar 
in feite zat zij in een klooster 
ernaast. 
Het klooster is in zuivere 
mudéjarstijl gebouwd en heeft een 
mooie binnenhof met 

hoefijzerbogen.  
Tijdens onze rondleiding loopt een bewaker met 
ons mee en sluit iedere deur weer zorgvuldig af 
na ons vertrek. 
We komen eerst in de salon dorado, de vergulde 
zaal. Deze was in de 14de eeuw tijdens een 
pestepidemie met kalk bedekt. Te zien zijn een 
indrukwekkende houten kist (14de eeuw) waarin 
documenten bewaard werden, een clavichord 
met Vlaamse beschildering, het draagbaar 
harmonium van Juana la Loca. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tordesillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santa_Clara_%28Tordesillas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santa_Clara_%28Tordesillas%29
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In de refter is een stenen lezenaar te zien. Er werd immers tijdens het eten 
voorgelezen. Die refter wordt overigens niet meer gebruikt, er wonen nog 
slechts 8 monniken. 
Via het claustro, waarin tuinmannen het werk deden en via het oratorium met 
nissen die door nonnen gebruikt worden voor gebed, komen we in de 
Gotische kerk. Een één beukige kerk, waarin de vrouwen (nonnen) boven 
moesten zitten. 
Het Coro wordt afgesloten door een hek van polychroom hout, afgewerkt met 
een vergulde band. Er staat ‘n favistol, een grote lessenaar voor koorboeken. 
De koepel van de kerk is van goud. Het 16de eeuwse retabel van albast. 
Schilden van Karel I = Karel V, zoon van Juana la Loca. 

En boven het koor het wapen van Karel V, de eerste 
Habsburger. 
Verder zien we de Capilla de Fernán Lope de Saldaña, de 
boekhouder van Don Juan II. Deze boekhouder kende 
voortreffelijk de kneepjes van het vak en won daardoor het 
vertrouwen van zijn heer en kreeg zodoende hoge posten in 
het hof. Hij liet de kapel bouwen voor zijn eigen begrafenis 

en die van zijn familie. Aanvankelijk lag Juana la Loca hier ook, maar zij is 
later overgebracht naar Granada. 
Achter in de kerk een laag koor voor het volk, afgescheiden door een hek. De 
kloosterlingen moeten namelijk van het volk gescheiden zijn. 
Tot slot van het bezoek aan dit rijke klooster zien we ook de Moorse baden 
met rijk gedecoreerde wanden. Het waren de privé baden van Pedro II. De 
eerste zaal was de kleedzaal, de tweede was het baño de vapor: stoom van 
gematigde temperatuur kwam uit de albasten vloer (vloerverwarming!). De 
derde zaal was de hete zaal. Er was een houtopslagplaats en in de ruimtes 
waar het personeel moest werken waren de ramen rond en niet stervormig 
zoals in de andere zalen. 
Waar Tordesillas ook om bekend staat is het 
Verdrag van Tordesillas (1494). 
Suzanne doet ons de inhoud van het verdrag dat 
historisch gezien zo belangrijk was, uit de doeken: 
het regelde de opdeling van de niet -Europese 
wereld tussen Castilië en Portugal. Paus Adrianus VI stelde na de ontdekking 
van Amerika een demarcatielijn (meridiaan van 46° Westerlengte) vast: alles 
ten Westen van deze lijn was van Castilië, alles ten Oosten daarvan was van 
Portugal. In het Verdrag van Tordesillas ging Castilië akkoord met een 
verplaatsing van die lijn, zodat toen Brazilië aan Portugal toekwam. 
Overdonderd door zoveel historische informatie over dit kleine stadje, rijden 
we verder naar Valladolid, ook zo’n geschiedkundig beladen stad. 
Men zegt wel eens dat Tordesillas het symbool is van de arrogantie van de 
macht. Hoe dan ook, wij hebben er ons niet verveeld. 

 
Valladolid, de hoofdstad van de autonome regio Castilië en 
León, was eeuwenlang in het bezit van de Moren maar werd 
eigenlijk nooit door hen gebruikt. In de 11de eeuw begon de 
uitbreiding van het dorp. In 1469 werd er in het geheim het 
huwelijk gevierd tussen Isabella I van Castilië en Ferdinand II 
van Aragón, los Reyes Catolicos. 

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/49862-hoe-de-paus-de-wereld-verdeelde-tussen-spanje-en-portugal.htmlhttp:/nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Tordesillas
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/49862-hoe-de-paus-de-wereld-verdeelde-tussen-spanje-en-portugal.htmlhttp:/nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Tordesillas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Valladolid_%28Spanje%29
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Vooral door de komst van autofabrikant Renault en meer bedrijven in de jaren 
50 en 60 van de vorige eeuw, breidde de stad zich enorm uit en werden veel 
historische gebouwen en pleinen gesloopt om plaats te maken voor nieuwe 
woonblokken. 
En ook hier beleefde Suzanne een topdag: moderne architectuur. 
 

 
De zetel van het bestuur van 
Castilië en León is gehuisvest in 
een modern gebouw uit 2007: een 
mooi lang, horizontaal uitgevoerde 
“doos” met loggia, onderbroken 
door een vide met glazen ramen 
waarboven de bibliotheek. Het lijkt 
of de bibliotheek zweeft. Hij ziet er 
bruin uit vanwege het 
gedigitaliseerde verweerde albast.  

De locatie is 
uitgekiend: het 
ligt aan een groot, open plein, daar waar belangrijke 
straten samenkomen.  
Vlakbij, langs de oever van de rivier de Pisuerga, staat 
het moderne museum van de wetenschap, in 1996 
ontworpen door Enrique de Teres, leerling van Rafael 
Moneo. Het is 
bedoeld als 
een van de 
projecten om 

cultuur in de stad te brengen.  
Een voetgangersbrug over de 
rivier doet aan een ruggengraat 
denken. 
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Niet ver er vandaan de Cúpula del 
Milenio, een opgeblazen ballon in de 
vorm van een soort schildpad die op 
de Expo in Sevilla in 2008 ook dienst 
gedaan heeft. Duurzaamheid is de 
essentie. Koepelstruktuur staat voor 
de aarde, warmte wordt opgeslagen 
in de “kussens”.  
Lunchen, en dan daarna…..het 
paradepaardje van Peter en Roos: het Colegio de San Gregorio. Roos is er 
dus helaas nu niet bij. 

In dit historische gebouw is het Nationaal 
Museum van de Beeldhouwkunst 
ondergebracht, en het is het beste 
voorbeeld van de Spaanse bouwstijl ten 
tijde van de regeerperiode van de 
Katholieke Koningen. De façade, 
ontworpen door Gil de Siloé, is een 
typisch voorbeeld van de Isabelline Gotiek 
dat de overgang vormt van de late Gotiek 
naar de Renaissance, en met decoratieve, 
platereske invloeden van het mudéjar: de 
kunststijl van Moorse kunstenaars die 
werkten onder de Christenen. 
De bouw komt op naam van Alonso de 
Burgos in opdracht van San Gregorio. 
Alonso stelde als voorwaarde ook een 
grafkapel voor hemzelf én voor alumni van 
de Universiteit te mogen bouwen. 
Men doceerde hier theologie. 
In de 19de eeuw kwam een eind aan het 

onderwijs en in 1933 werd het Museo Nacional de Escultura erin 
ondergebracht. 

 
We krijgen ruim 
de tijd om ons 
hart op te halen 
aan de 
werkelijk  
schitterende 
beelden en 
kunstwerken.  
Ieder vond er 
wel wat van 
haar/zijn 
gading.  
 
 

Een collectie die bijna niet te evenaren is. We zijn Peter 
en Roos dankbaar voor deze vondst. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_San_Gregorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Escultura
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De tijd die ons nog rest voor we met de bus weer naar Salamanca gaan, 
besteden we  

1. aan de kerk San Pablo vlak naast het 
Colegio waar we waren. 

De façade van deze kerk van de orde van 
de Dominicanen, is de meest 
representatieve kerk van Valldolid en 
bestaat uit een onderste gedeelte in 
Isabelline stijl. Het gedeelte daarboven, in 
Classisistische stijl, werd in opdracht van 
de hertog van Lerma daar aangebracht. 
(de hertog aan wie Philips III het regeren 
overliet omdat hij meer interesse had in 
dichtkunst, dans en jacht dan in regeren) 
Philips II en Philips III zijn in deze kerk 
gedoopt.  
We gaan er niet in.  

2. aan de kerk Santa María la Antigua 
een kerk met een ranke, vierkante, 

Romaanse campanile die afgemaakt is met een 
piramidevormig pannendak. Hij heeft in het 
verleden veel geleden. In de 16de eeuw bracht 
Rodrigo Gil de Hontañón de luchtbogen aan. 
De toren geldt als een symbool voor Valladolid. 
Ook hier gaan we niet naar binnen.  

3. de Kathedraal, een schepping van 
Juan Herrera (ja, die van het 
Escorial) in opdracht van Philips II. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_La_Antigua
http://en.wikipedia.org/wiki/Valladolid_Cathedral
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De kerk is nooit afgekomen omdat er geen geld meer was nadat Valladolid, 
de facto de hoofdstad omdat Philips II er woonde, deze eer moest afstaan 
aan Madrid. Valladolid had geen bisschop.  

Dan eindigt ons bezoek aan 
Valladolid op het Plaza Mayor, 
en bijna onze cultuurreis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We verzamelen ons ‘s avonds in restaurant Don 
Mauro op het Plaza Mayor in Salamanca voor 
een afscheidsmaal.  

Iedere avond 
om 20:00 uur 
werd het 
ayuntamiento 
op het plein 
rood verlicht. 
Een beetje kitscherig. 
 
 
 
 

We hebben 
een lange 
tafel, een 
heerlijk 
maal, voldoende wijn en een goed 
humeur. Het belangrijkste is natuurlijk 
dat de beide 
gidsen Suzanne 
en Peter in het 
zonnetje gezet 
en uitvoerig 
bedankt 

worden. Verbaal en vergezeld van een presentje. 
Geslaagde avond!! 
 
  
 
 
 
 



26 
 

Zondag 19 oktober 2014 
 
Over vandaag valt weinig te verhalen. We hebben vrij tot kwart over drie. We 
moeten dan uitgecheckt  zijn en klaar staan om met de bus naar Madrid te 
gaan. 
Tot drie uur dus kan ieder haar of zijn tijd naar eigen inzicht besteden: 
inkopen doen… nog meer toerisme….? 
De busrit naar Madrid verloopt op rolletjes, op het vliegveld nemen we 
afscheid van hen die niet naar Eindhoven vliegen. 
Op tijd komen we aan in Eindhoven……en wie staat er ons op te wachten?  
Ons Roos! 
We kunnen terugzien op een fijne reis die naar meer smaakt en waarin geen 
nare dingen zoals diefstal, verlies van waardevolle spullen of ongelukjes 
hebben plaats gevonden en het  allerbelangrijkste:  met een mooi gezelschap 
en een ijzersterke leiding…. 
 
Foto’s zijn eigendom van Fons Stevens, Nel Meulendijk, Nel Evers, Bär Derkx, 
Nanny Wolfs, Peter Kivits, Wendeline Meijer, José Ackermans.  
Fijn dat we ze mochten gebruiken! 
 
Verslag gemaakt door José Ackermans en Bär Derkx. 
11 februari 2015 


