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Een smelt kroes van cul tu ren, een stad met veel gezich ten. Madrid is modern en
brui send, maar ademt tege lij ker tijd his to rie. Op cul tu reel gebied kent het de
nala ten schap van Velázquez, Goya, Picasso en zo veel meer bekende kun ste naars
die er bekende wer ken maak ten. Ook schrij vers als Cer van tes en Heming way lie ‐
ten hun spo ren ach ter in de stad. Aan de archi tec tuur is vaak veel over de his to rie
af te lezen. De typi sche stijl van Habsburgs Madrid rondom Plaza Mayor, tegen ‐
over de indruk wek kende stads poor ten en palei zen die onder de Bour bons ver ‐
sche nen.
In deze reis gids neem ik je mee naar de diverse wij ken in stad. Ze heb ben elk een
eigen karak ter: de ene tra di ti o neel waar de tijd lijkt stil te staan en de andere
juist modern en leven dig. Hoe dan ook, ze heb ben alle maal één ding gemeen:
eten en drin ken kan er op elke straat hoek.
Toch kent de geschie de nis van de stad zwarte blad zij den. Madrid was meer dere
malen het toneel van bloe dige gevech ten. In Spanje woedde een bur ger oor log
(1936-1939), gene raal Franco greep de macht en maakte daar mee een einde aan
de Tweede Repu bliek. Tot aan zijn dood in 1975 ging Spanje gebukt onder zijn
dic ta to ri ale regime.
De par le men taire demo cra tie is her steld, maar nog steeds heeft Spanje en
Madrid te kam pen met erfe nis sen uit de tijd van de dic ta tuur, die door rumoe rige
aan han gers van Franco nog gekoes terd wor den.
Ik heb me met een thuis gevoeld tus sen de Madri le nen en ik hoop dat een ie der
die met deze gids op pad gaat dat ook doet. De Spaanse zan ger en dich ter
Joaquín Sabina heeft het ooit al bril jant ver woord: ‘Lo bueno es lle gar con la boina
y la maleta de cartón, y a los cinco minu tos ser de Madrid.’ Ofte wel: ‘het goede is
aan ko men met baret en een kar ton nen kof fer en bin nen 5 minu ten van Madrid
zijn.’
Veel reis ple zier,
 
Eline Dabe kaus sen
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Een kijkje op de hemel van Madrid

‘De Madrid al cielo’ betekent ‘Van Madrid naar de hemel’. Soms wordt dit
gezegde uitgebreid met‘ en vanuit de hemel een gaatje om ernaar te kijken’.
Het komt erop neer dat er niets beters is dan Madrid. Hoewel het een miljoe‐
nenstad is waarin diverse culturen samenleven, zijn er ook buurten met een
dorps karakter waar de sociale controle groot is. In het centrum kun je juist
opgaan in de mensenmassa en struinen over statige straten als Gran Vía en
Calle Alcalá.

Madrid ligt pre cies in het cen trum van het Ibe risch Schier ei land op de hoog vlakte
van Cas tilië. Het is met 646 m de hoogst ge le gen hoofd stad van Europa. De stad
en haar omge ving vor men samen een van de zeven tien Comu nida des Autónomas,
een soort pro vin cie met eigen over heid.
De stad telt ruim 3,2 mil joen inwo ners, de gelijk na mige auto nome regio bijna 6,5
mil joen. Madrid is een smelt kroes van ver schil lende cul tu ren en kent een hoog
migra tie ge halte. Roe me nen, Ita li a nen en Bul ga ren vor men de belang rijk ste
groep migran ten van bin nen Europa, de groot ste groe pen migran ten met een
niet-Euro pese ach ter grond zijn Marok ka nen, Chi ne zen en Ecu a do ra nen.

De stad is onder ver deeld in 21 officiële stads dis tric ten, die ver vol gens weer
onder ver deeld zijn in wij ken. Bui ten de officiële dis tric ten kent de stad ook nog
een groot aan tal voor ste den. In feite zijn dit klei nere ste den die steeds gro ter zijn
gegroeid en daar door uit ein de lijk zijn vast ge groeid aan het even eens gro ter wor ‐
dende Madrid.
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Een gouden metropool

Compact centrum
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De meeste cen traal gele gen officiële stads dis tric ten lig gen bin nen de ring weg M-
30. De door gaande wegen in de stad zijn vrij druk. Het metro sys teem werkt
daar en te gen goed. Steeds meer gebie den in het cen trum wor den aan ge merkt als
auto luwe zone. De M-10 wordt gezien als de ring weg om het cen trum van
Madrid. De stra ten die samen deze ring weg vor men lopen om de wij ken Sol,
Pala cio, Malasaña, Chu eca, Huer tas, Lavapiés, Emba ja do res en La Latina. Samen
beslaan ze een opper vlakte van onge veer 5,23 vier kante kilo me ter. Hoe wel het
toe ris ti sche cen trum vrij com pact is en alles goed te belo pen is, is het ken mer ‐
kend dat iedere wijk een heel eigen karak ter heeft.
Het oud ste gedeelte van het cen trum wordt ook wel eens El Madrid de los
Austrias genoemd, naar het Habsburgse konings huis dat in Spanje bekend staat
als Casa de Austria. Toen het Spaanse konings huis in 1561 naar Madrid ver huisde,
begon de stad snel te groeien. Veel gebou wen die in die tijd ver re zen zijn nu nog
te bewon de ren.
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Palacio Real

Plaza Puerta del Sol
Plaza Cibeles
Plaza Mayor
Plaza España
Plaza de Santa Ana

Museo del Prado
Museo Thyssen- Bornemisza
Museo Reina Sofía
Caixa Forum
Casa Museo Sorolla

Parque del Retiro
Parque del Capricho
Campo de Moro

Arco de la Victoria
El Guernica
Bunker Posición Jaca

 

Palacio Real
Palacio Cristal
Palacio y Monasterio de San
Lorenzo del Escorial

El Escorial
Ávila
Alcalá de Henares 
Segovia
Chinchón
Toledo
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Pleinen

Plaza España

Kunstmusea

Parken

Herinneringen aan de burgeroorlog

Paleizen

Omgeving van Madrid
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