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Een paar impressies van de Spaanse reis, 24 sept.- 1 okt. 2017, naar de regio’s Asturias, León, 

Cantabria en Biskaje. 

Regenachtig aan de Golf van Biskaje? Wij hebben er niet veel van gemerkt; het was een stralende, 

warme week die de architectuur in die regio’s nog eens dubbel tot haar recht liet komen. Wat een 

geweldig programma hadden Peter Kivits en zijn vrouw Rosa samen met Suzanne Roelofs 

samengesteld. Heel veel dank voor alle voorbereiding en de perfecte uitvoering! 

Ons verblijf begon in Oviedo, waar als vertegenwoordiger van megalomane hedendaagse 

architectuur (waar Spanje zo rijk mee is gezegend, dat weten we van de vorige reizen) een 

congresgebouw, tevens commercieel centrum, van Calatrava staat; van buiten adembenemend, van 

binnen zagen we een -tenminste op die maandagmiddag- saai, leeg winkelcentrum. Zoals bij meer 

indrukwekkende gebouwen is het nog een kunst ook inhoudelijk aantrekkingskracht te bezitten.     

Aan de andere kant van het spectrum een paar prachtig gelegen pre-romaanse gebouwen die vooral 

in de mist van die ochtend een betoverende stemming te weeg brachten, waar Calatrava ook in 

mocht delen! 

 

Brutalisme! Het was een nieuw begrip voor me, maar goed om te weten, want dit verheft ook een 

gebouw op Strijp-S in Eindhoven, dat ik altijd als een blok beton uit de 70er jaren had aangeduid, tot 

een gebouw van naam! Wij zagen een brutalistisch gebouw op weg naar Calatrava in Oviedo.              

Ik kijk, behalve naar gebouwen, ook graag naar spelende kinderen in schooluniform. En wie weet zit 

er een toekomstige Oscar Niemeyer of een Calatravaatje tussen? 
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Webmaster Peter plaatste al een groepsfoto in de oktober nieuwsbrief van de AIE; het 

opzienbarende culturele centrum van Oscar Niemeijer in Avilés vormt de meest ideale achtergrond 

van deze foto. Toch zou je menen, dat sommigen zich al in de straten van Oviedo hadden laten 

afbeelden: Suzanne met haar studieboeken? Degene die altijd op een krukje zat te luisteren?                     

En wie ging er graag zo chique gekleed? 

 

Oviedo had veel te bieden; wie zou vermoeden dat deze prachtige “lego”blokjes en die levendige 

boulevard boven het spoor zijn gebouwd? En wat een durf om zulke blauwe woontorens neer te 

zetten? Voor 2 of 3 miljoen, afhankelijk van de afmetingen, heb je dan een flat met een groots 

panorama voor je, inclusief het architectonisch verantwoorde ziekenhuis. Estetisch en praktisch! 

 

León is een belangrijke pleisterplaats op de route naar Santiago de Compostella, dat we vorig jaar 

bezocht hebben. De San Isidoro en de kathedraal zijn de meesten wel bekend, maar als het om 

moderne bouwkunst gaat, dan stap je ook op een “paleisje” van Gaudí af en op een kleurrijk museum 

van hedendaagse kunst, waarin alle kleuren van het glas-in-lood-roosvenster van de kathedraal  

vertegenwoordigd zijn! Zulke contrasten weten onze gidsen wel te vinden! 
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Maar kleurrijk is het ook in Gijón met de vele modernistische gevels: 

  

De reis bracht ons weer naar plaatsen waar een doorsnee toerist niet aan zou denken om daar 

moderne architectuur te gaan bekijken. Maar wie Suzanne kent, weet dat haar hart vooral bij 

campussen, brainports en industrieterreinen ligt, desalniettemin, we raken eraan gewend ook daar 

bij langs op te gaan! Sterker nog, we worden er zelfs heel enthousiast over. Zoals bij de volgende 

huzarenstukjes: 

 

De vele miljoenen die deze gedurfde creativiteit kost, ( de getallen rond de kosten van al deze 

bijzondere hoogstandjes werden ons niet onthouden door Suzanne), heeft steden bankroet gemaakt, 

maar in de toekomst kunnen zij dit weer ruimschoots(!) terugverdienen, want ze trekken daarmee 

vele toeristen. Als deze zich tenminste laten leiden door Peter en Suzanne, want zonder hen zouden 

ze  de weg naar bijvoorbeeld een modern cultureel centrum in het dorpje Pola de Siero, tussen 

Oviedo en Santander, nooit ontdekt hebben. Dat kun je niet zeggen van het Centrum van Niemeyer! 
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Is Niemeyer met het Internationaal Cultureel Centrum een icoon voor Avilés,  Santander heeft het 

Centro Botín van de architect Renzo Piano. Het was echt helemaal oké, luister maar naar de Spaanse 

rondleidster, al was een kleine Vlaamse bezoekster van het Centro heel teleurgesteld: “maar ik zie 

helemaal geen piano”, zei ze tegen haar moeder op het bovenste platform. 

Of werkelijk alle (het lijstje van Suzanne telt er wel ongeveer 160) gebouwen mooi waren? Er staat 

aan de kade van Santander, op enige afstand van Botín, een gebouw dat tot de top 10 van de meest 

controversiële gebouwen behoort, een, naar mijn idee, draak van een festivalpaleis! Leuk contrast! 

 

Het mooie weer, de Spaanse sfeer met lekker eten buiten in de lunchpauze, het luide geroezemoes 

aan het einde van de middag als de mensen op straat winkelen of op een terras zitten te babbelen, al 

die levendigheid vormen het opgewekte en gezellige decor dat je er natuurlijk bij al deze 

bezienswaardigheden bij moet denken en voelen. Die sfeer, én de goede groepssfeer waarin allen 

eenzelfde interesse hebben,  bepaalt ook het succes van zo’n reis! 

 

Ook deze keer hebben we weer allerlei gedurfde en veelzijdige nieuwe architectonische 

ontwikkelingen in Spanje gezien, waar ruimte, creativiteit en (niet altijd, maar toch) financiële 

middelen zijn om geweldige projecten uit te voeren. Heel veel respect voor Suzanne die met veel 

studie ons weer een geweldige tijd heeft bezorgd!                                                
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We begonnen met een gevleugelde Calatrava in Oviedo, vanaf de door hem ontworpen luchthaven in 

Bilbao vlogen wij terug naar huis. Als een vermoeide, dankbare en zeer voldane bouwwerkpelgrim! 

 

Hanny Visser, Eindhoven, 5 okt. 2017 

 


