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Een smeltkroes van culturen, een stad met veel gezichten. Madrid is modern en
bruisend, maar ademt tegelijkertijd historie. Op cultureel gebied kent het de
nalatenschap van Velázquez, Goya, Picasso en zo veel meer bekende kunstenaars
die er bekende werken maakten. Ook schrijvers als Cervantes en Hemingway lie‐
ten hun sporen achter in de stad. Aan de architectuur is vaak veel over de historie
af te lezen. De typische stijl van Habsburgs Madrid rondom Plaza Mayor, tegen‐
over de indrukwekkende stadspoorten en paleizen die onder de Bourbons ver‐
schenen.
In deze reisgids neem ik je mee naar de diverse wijken in stad. Ze hebben elk een
eigen karakter: de ene traditioneel waar de tijd lijkt stil te staan en de andere
juist modern en levendig. Hoe dan ook, ze hebben allemaal één ding gemeen:
eten en drinken kan er op elke straathoek.
Toch kent de geschiedenis van de stad zwarte bladzijden. Madrid was meerdere
malen het toneel van bloedige gevechten. In Spanje woedde een burgeroorlog
(1936-1939), generaal Franco greep de macht en maakte daarmee een einde aan
de Tweede Republiek. Tot aan zijn dood in 1975 ging Spanje gebukt onder zijn
dictatoriale regime.
De parlementaire democratie is hersteld, maar nog steeds heeft Spanje en
Madrid te kampen met erfenissen uit de tijd van de dictatuur, die door rumoerige
aanhangers van Franco nog gekoesterd worden.
Ik heb me meteen thuis gevoeld tussen de Madrilenen en ik hoop dat eenieder
die met deze gids op pad gaat dat ook doet. De Spaanse zanger en dichter
Joaquín Sabina heeft het ooit al briljant verwoord: ‘Lo bueno es llegar con la boina
y la maleta de cartón, y a los cinco minutos ser de Madrid.’ Oftewel: ‘het goede is
aankomen met baret en een kartonnen koffer en binnen 5 minuten van Madrid
zijn.’
Veel reisplezier,
Eline Dabekaussen
Tips
Uiteraard houdt Odyssee zich aanbevolen voor reacties van kritische lezers. Zijn
er foutieve vermeldingen, wijzigingen in openingstijden of prijzen in deze gids?
Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: info@odyssee-reisgidsen.nl.
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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.
Een gouden metropool
Madrid ligt precies in het centrum van het Iberisch Schiereiland op de hoogvlakte
van Castilië. Het is met 646 m de hoogstgelegen hoofdstad van Europa. De stad
en haar omgeving vormen samen een van de zeventien Comunidades Autónomas,
een soort provincie met eigen overheid.
De stad telt ruim 3,2 miljoen inwoners, de gelijknamige autonome regio bijna 6,5
miljoen. Madrid is een smeltkroes van verschillende culturen en kent een hoog
migratiegehalte. Roemenen, Italianen en Bulgaren vormen de belangrijkste
groep migranten van binnen Europa, de grootste groepen migranten met een
niet-Europese achtergrond zijn Marokkanen, Chinezen en Ecuadoranen.
Compact centrum
De stad is onderverdeeld in 21 officiële stadsdistricten, die vervolgens weer
onderverdeeld zijn in wijken. Buiten de officiële districten kent de stad ook nog
een groot aantal voorsteden. In feite zijn dit kleinere steden die steeds groter zijn
gegroeid en daardoor uiteindelijk zijn vastgegroeid aan het eveneens groter wor‐
dende Madrid.

8 Madrid verkennen
De meeste centraal gelegen officiële stadsdistricten liggen binnen de ringweg M30. De doorgaande wegen in de stad zijn vrij druk. Het metrosysteem werkt
daarentegen goed. Steeds meer gebieden in het centrum worden aangemerkt als
autoluwe zone. De M-10 wordt gezien als de ringweg om het centrum van
Madrid. De straten die samen deze ringweg vormen lopen om de wijken Sol,
Palacio, Malasaña, Chueca, Huertas, Lavapiés, Embajadores en La Latina. Samen
beslaan ze een oppervlakte van ongeveer 5,23 vierkante kilometer. Hoewel het
toeristische centrum vrij compact is en alles goed te belopen is, is het kenmer‐
kend dat iedere wijk een heel eigen karakter heeft.
Het oudste gedeelte van het centrum wordt ook wel eens El Madrid de los
Austrias genoemd, naar het Habsburgse koningshuis dat in Spanje bekend staat
als Casa de Austria. Toen het Spaanse koningshuis in 1561 naar Madrid verhuisde,
begon de stad snel te groeien. Veel gebouwen die in die tijd verrezen zijn nu nog
te bewonderen.
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Pleinen
Plaza Puerta del Sol
Plaza Cibeles
Plaza Mayor
Plaza España
Plaza de Santa Ana

Kunstmusea
Museo del Prado
Museo Thyssen- Bornemisza
Museo Reina Sofía
Caixa Forum
Casa Museo Sorolla
Parken
Parque del Retiro
Parque del Capricho
Campo de Moro

Plaza España

Herinneringen aan de burgeroorlog
Arco de la Victoria
El Guernica
Bunker Posición Jaca
Paleizen
Palacio Real
Palacio Cristal
Palacio y Monasterio de San
Lorenzo del Escorial

Palacio Real

Omgeving van Madrid
El Escorial
Ávila
Alcalá de Henares
Segovia
Chinchón
Toledo
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