
vijfvoudige stedentrip in

Het is één brok cultuur op de hoogvlakte van de grootste autonome  
regio van spanje, Castilië en León. vooral de negen provinciale  

hoofdsteden hebben buitengewoon veel schoons te bieden.  
reisjournalist Monique van gaal bezocht er vijf. 

CAstiLiË en LeÓn
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Openingspagina’s, links: Salamanca; rechts: wijnproeven bij 
Viñedos y Bodega Pardevalles. deze pagina’s, met de klok 
mee: de kathedraal van Valladolid had de grootste van 
Spanje moeten worden; fleurige bloemetjes; schelpen sieren 
de gevel van het Casa de las Conchas in Salamanca; de 
oevers van de tormes in Salamanca zijn favoriet bij studenten; 
er is heel wat moois overeind gebleven in Valladolid.

Ávila: de ommuurde stad
Op weg van Madrid naar Salamanca 
loont het zeer de moeite om halverwege 
wat tijd te nemen voor een bezoek aan 
Ávila. Deze kleine provinciale hoofdstad 
beschikt over een wel heel bijzondere 
troef: de imposante, nog altijd intacte 

tweeënhalf kilometer lange middeleeuwse muur die de oude 
stad omringt. Het zijn de best bewaarde stadsmuren van heel 
Europa. Niet voor niets bestempelde Unesco de oude stad en 
de even buiten de muur gelegen kerken in 1985 tot Wereld
erfgoed. Bij één van die kerken, de romaanse San Vicente
 basiliek, begin ik mijn wandeling langs de muur, om vervolgens 
door misschien wel de mooiste van de negen stadspoorten – de 
Puerta del Alcázar – de oude stad te betreden. Hier beklim ik 
meteen de drie meter brede, twaalf meter hoge muur; deze kan 
namelijk voor ongeveer de helft bewandeld worden. Boven 
wacht me een geweldig uitzicht over Ávila. Op de aan de ruime 
Plaza de Santa Teresa gelegen San Pedrokerk, en op enkele 
van de in totaal 87 halfronde torens en 2500 kantelen. Bij het 
zien van het omringende landschap met de nog altijd licht 
besneeuwde bergtoppen, realiseer ik me dat ik me op een 
hoogvlakte (meseta) bevind. Ávila ligt op een 1127 meter hoge, 
vlakke top en is daarmee de hoogstgelegen stad van heel 
Spanje. De reusachtige kathedraal, die deel uitmaakt van de 
omwalling, springt direct in het oog. Het is de oudste gotische 
kathedraal van Spanje. Een naam die je vaak hoort in Ávila  
is die van de mystica Santa Teresa, ruim vijfhonderd jaar 
geleden hier geboren. Ze was zo geliefd bij de inwoners dat  
ze als een van de weinige vrouwelijke kerkgeleerden heilig werd 
verklaard. Als ik bij het verlaten van de stad nog even ga kijken 
bij het bekendste uitzichtpunt van de stad, Los Cuatro Postes 
(‘de vier palen’), hoor ik weer over haar. Het was op deze plek 
dat de kleine Teresa en haar broer volgens de overlevering 
werden tegengehouden op hun vlucht van huis, op weg om in 
de wijde wereld het woord van God te verspreiden.

Salamanca: de gouden stad
Is Salamanca de mooiste stad van Spanje? Het zou me niets 
verbazen. Het binnenrijden van de stad heeft al iets magisch.  
Ik waan me in een Harry Potterfilm: sierlijke kerken en 
sprookjesachtige bouwwerken hebben bezit genomen van de 
oevers van de rivier de Tormes. Vooral het uitzicht over de stad 
bij de Romeinse brug uit de 1ste eeuw is overweldigend. Op 
deze Puente Romano zie ik wandelaars en fietsers. Daar >
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onder, aan de oever van de rivier, genieten mensen van een 
wandelingetje langs het water, maken joggers en fietsers 
gebruik van het speciaal aangelegde pad en rusten families en 
studenten uit op de grasvelden. Opvallend is dat de hele stad 
met dezelfde soort goudkleurige zandsteen is gebouwd. 
Vandaar dat Salamanca, sinds 1988 Werelderfgoed, ook wel de 
bijnaam ‘gouden stad’ heeft. Het is een echte studentenstad. 
De oudste universiteit van Spanje werd hier gesticht in 1218, 
precies 800 jaar geleden. In Salamanca wordt bovendien,  
zegt men, het zuiverste Spaans gesproken. Reden temeer om 
juist hier Spaans te leren. Studenten, die ongeveer een vijfde 
deel van de inwoners uitmaken, kom je dan ook overal tegen.
Salamanca is relatief klein en een rondwandeling langs de 
bezienswaardigheden kan makkelijk te voet. Ik begin in het 
centrum, op het enorme barokke Plaza Mayor dat uit de  
18de eeuw stamt. Naar verluidt het meest imponerende plein 
van Spanje. Dit is dé plek waar mensen samenkomen, waar 
locals en toeristen een terrasje pakken onder een van de 
zuilengangen met de vele arcaden. Waar ’s avonds vaak een 
hoop te beleven is in de vorm van lichtshows of optredens, en 
waar studenten midden op het plein met elkaar kletsen. Vanaf 
hier is het maar een klein eindje lopen naar de twee immense 

kathedralen van de stad, de oude en de nieuwe. Het was 
destijds de gewoonte om de oude kathedraal af te breken 
zodra de nieuwe klaar was, maar in dit geval duurde de bouw 
van de nieuwe kathedraal zó lang – van 1513 tot 1733 – dat 
men na aanhoudend protest besloot de 12deeeuwse romaanse 
kathedraal te behouden. Geinig detail op de gevel van de 
nieuwe kathedraal is het beeldje van een astronaut. Steenhouwer 
Miguel Romero zette tijdens een grote restauratie in 1992 zijn 
hand tekening in de vorm van dit beeldje, als eerbetoon aan de 
20ste eeuw. Ook op de fijn bewerkte zandstenen façade van 
het universiteits gebouw is een bijzonder beeldje te bespeuren: 
dat van de kikker van Salamanca. Vind je hem zonder hulp 
van anderen, dan is je een lang en gelukkig leven beschoren. 
Tenminste, zo luidt de legende. In souvernirwinkeltjes zijn 
allerhande kikkers te koop, het dier geldt als hét symbool van 
de stad. Op het mooie gotische stadspaleis Casa de las 
Conchas (‘huis van de schelpen’) zijn andere zandstenen 
ornamenten te bewonderen. Meer dan driehonderd schelpen 
sieren de gevel. Of dit een verwijzing is naar de Orde van 
SintJacob, of simpelweg een liefdesbetuiging aan de vrouw 
des huizes bij wie de schelp in het familiewapen stond, daar is 
men nog niet helemaal uit.

LoCALs en bezoekers pAkken een terrAsje onder de 
ArCAden, studenten kLetsen Midden op Het pLein 

>

deze pagina: zicht op Ávila vanaf uitzichtpunt Los Cuatro 
Postes. rechterpagina, met de klok mee: de zandstenen 
façade van het universiteitsgebouw in Salamanca; het is een 
genot om door de rustige middeleeuwse straatjes van 
Zamora te lopen; volop gezellige terrasjes in León.

Zamora: de romaanse stad
Van Salamanca naar León is het ruim tweehonderd kilometer 
noordwaarts; een mooie tussenstop is het kleine stadje Zamora. 
Zamora ligt heel dicht bij de grens met Portugal, en wordt 
doorkruist door de brede rivier de Duero, die bij het Portugese 
Porto uitmondt in de Atlantische Oceaan. Liefhebbers van 
romaanse kunst kunnen hier hun hart ophalen: de kathedraal 
vormt samen met een twintigtal andere kerken het rijkste 
geheel aan romaanse kunst in Spanje. Allemaal gebouwd van 
de 11de tot 13de eeuw, toen de welvaart groot was en de stad 
enige politieke macht bezat. Het is een genot om door dit 
rustige middeleeuwse stadje te lopen. Langs het Castillo, dat 
alles weg heeft van een fort. Langs de imposante 12deeeuwse 
kathedraal met de opvallende koepel en toren. Maar met name 
het uitzicht op de Puente de Piedra (‘stenen brug’) is groots. 
Deze fotogenieke 12deeeuwse romaanse boogbrug overspant 
een breed gedeelte van de rivier. Eeuwenlang was dit de enige 
plek waar de rivier overgestoken kon worden, en het zal dan 
ook niemand verbazen dat hier vaak gestreden werd om de 
controle over deze strategische plaats. 

León: de pelgrimsstad
Ik betreed het oude centrum van León bij de Puerta Moneda 
– de twee dunne stadsmuren hier dienden om tol te heffen,  
en hadden geen verdedigingsfunctie – net als alle pelgrims die 
onderweg zijn naar Santiago de Compostela. En jawel hoor, 



daar komen er al een paar aan, bepakt met volle rugzakken en 
wandelstokken in de hand. De beroemde pelgrimsroute loopt 
dwars door de stad en is te herkennen aan de jakobsschelpen 
op de grond. Maar ook de met dikke klodders op de grond 
geschilderde gele pijlen geven aan welke kant ze op moeten. 
León is een welkome halte op de Camino Francés, de middel
eeuwse route die van de Pyreneeën naar het graf van apostel 
Jakobus in Santiago voert. León is een unieke stad. Gesticht 
door een Romeins legioen in de 1ste eeuw voor Christus om 
de Spaanse hoogvlakte (León ligt op 841 meter) te bescher
men tegen boze bergbewoners, daarna een post om diezelfde 
bergen te behoeden voor inname door de vanuit het zuiden 
oprukkende Moren. In de middeleeuwen floreerde León als 
hoofdstad van het christelijke koninkrijk León. Kooplieden 
voorzagen de pelgrims er van brood en wijn. Via het mooi 
gerestaureerde Plaza del Grano (‘graanplein’) loop ik naar de 
torenhoge gotische Santa María de Reglakathedraal met de 
schitterende gebrandschilderde ramen, hét monument waar de 
stad om bekendstaat. Ik vervolg mijn weg naar het volgende 

hoogtepunt, het Panteón de los Reyes, dat deel uitmaakt van 
de romaanse koninklijke basiliek van San Isidoro. In dit 
overwelfde en met goed bewaarde fresco’s gedecoreerde 
12deeeuwse mausoleum bevinden zich de graven van leden 
van de koninklijke familie van het middeleeuwse koninkrijk 
León. Van een andere orde is het 19deeeuwse neogotische 
Casa Botines, een vroeg werk van de Catalaanse architect 
Antoni Gaudí. Ik heb geluk, want onlangs is een deel van dit 
opvallende, Eftelingachtige gebouw voor het publiek geopend, 
daarvoor zat er het hoofdkantoor van een Spaanse bank.

Valladolid: de hoofdstad
Een trip door Castilië en León is niet compleet zonder een 
bezoek aan de hoofdstad van de regio, Valladolid. Gezien het 
aantal inwoners – ruim 300.000 – tevens de grootste stad van 
de regio. Net als bijna heel Spanje maakte Valladolid eeuwen
lang deel uit van het Moorse rijk. De Moren zagen echter geen 
enkel belang in de plaats, dus is Valladolid lange tijd een klein 
dorpje gebleven. Pas na de val van de Moren in de 11de eeuw 
begon de stad te groeien, de handel nam toe en de stad kreeg 
zijn eigen universiteit. In de 15de eeuw kwam er zelfs een 
rechtbank, die rechtszaken tijdens de Spaanse inquisitie 

afhandelde. Ook Christoffel Columbus zette Valladolid op  
de kaart: hij stierf hier in het jaar 1506. De koninklijke familie 
woonde hier graag, waardoor de stad zelfs even – van 1601  
tot 1606 – tot hoofdstad van Spanje werd gebombardeerd. 
Toen de belangrijke functies echter weer naar Madrid werden 
verplaatst, kwam er een einde aan deze groei. Tot in de 20ste 
eeuw, toen de stad door industriële ontwikkelingen buiten
proportioneel begon te groeien en veel eeuwenoude gebouwen 
het moesten ontgelden om plaats te maken voor nieuwbouw. 
Toch is er heel wat moois overeind gebleven, zo zie ik tijdens 
mijn wandeling door de stad. Al staat de kathedraal er wel een 
beetje rommelig bij. Niet vreemd, want hoewel dit de grootste 
kerk van Spanje had moeten worden, is het bouwwerk nooit 
voltooid. Er is door de eeuwen heen wel wat gesleuteld aan het 
gebouw, maar het is nooit geworden wat bouwmeester Juan de 
Herrera zich ervan had voorgesteld, toen hij in 1589 in 
opdracht van koning Filips II aanving met de bouw. Achter de 
kathedraal is de ietwat elegantere Santa María la Antigua te 
bewonderen. Vooral de romaanse klokkentoren van deze 
14deeeuwse kerk is erg fraai. En hoewel het Plaza Mayor van 
Valladolid niet kan tippen aan dat van Salamanca, is ook dit 
centrale plein bijzonder aantrekkelijk. •

deze pagina, met de klok mee: tegelwerk in Valladolid; 
een rondwandeling door Salamanca kan prima te voet; de 
Santa María de regla-kathedraal in León. rechterpagina: 
de kerktorens van Zamora worden dankbaar bevolkt door 
ooievaars. Volgende pagina: Plaza Mayor in Salamanca. 

>

Met dikke kLodders op de grond gesCHiLderde 
geLe pijLen wijzen de peLgriMs de weg

í
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kLiMAAt
de zomers in Centraal-spanje  
zijn heet, terwijl de winters op  
de hoogvlakte juist nat en koud 
kunnen zijn. een bezoek is dan 
ook het meest aangenaam in het 
voor- of naseizoen.

reizen
ik vloog met kLM in tweeënhalf 
uur rechtstreeks naar Madrid.  
vanaf hier is het een uurtje rijden 
naar Ávila. Afstanden tussen de 
beschreven steden variëren van 
100 tot 150 kilometer. 

sLApen
• Abba Fonseca
Modern viersterrenhotel met oude 
stenen façade in het historische 
centrum van salamanca, op tien 
minuten lopen van plaza Mayor. 
sommige kamers hebben uitzicht 
op de kathedralen van de stad. 
Met eigen restaurant, La Abbadía.
Plaza San Blas 2, Salamanca. 
www.abbafonsecahotel.com

• AC Hotel León San Antonio
Modern hotel in het centrum van 
de nieuwe wijk, op slechts een 
kwartiertje lopen van de oude 
stad. een filiaal van el Corte  
inglés, een grote warenhuisketen, 
bevindt zich om de hoek. ruime, 
comfortabele kamers. 
Velazquez 10, León.  
www.marriott.com

eten & drinken
• Restaurante Alcaravea
Centraal gelegen op het plein 
voor de kathedraal, in een19de-
eeuws pand. traditioneel eten. 
Plaza de la Catedral, Ávila. 
www.restaurantealcaravea.com

• Asador Mauro
Met terras aan misschien wel het 
allermooiste plein van de wereld, 
plaza Mayor. goede prijs- 
kwaliteitverhouding.
Plaza Mayor 19, Salamanca.  
restaurantedonmauro.es

• Corte y Cata
goed eten in het oude stads-
centrum van salamanca. je kunt 
hier ook een cursus ham snijden 
bijwonen, onder leiding van 
spaans kampioen ham snijden 
Anselmo pérez (alleen groepen). 
Calle Serranos 1, Salamanca. 
corteycata.es &  
anselmoperez.com

• Restaurante Cocinandos
geweldig restaurant met een  
Michelinster. de overheerlijke 
 gastronomische gerechtjes  
worden met liefde gemaakt in  
de open keuken. 
Calle las Campanillas 1 León.  
cocinandos.com

• Tapas – of pinchos, zoals ze in 
het noorden van spanje heten – 
zijn erg geliefd: kleine gerechtjes 
die met een drankje worden  
gereserveerd.  

twee goede tapasbars:
* Bar El Capricho
tegenover Casa botines. 
Plaza San Marcelo 9, León.
* Los Zagales
bekroonde, creatief bereide  
tapas, zoals een eetbare sigaar 
en een broodje in eetbaar plastic. 
Calle de la Pasión 13, Valladolid. 
loszagales.com

• Wijnproeven kan bij Viñedos  
y Bodega Pardevalles, te midden 
van uitgestrekte wijngaarden  
op de stenige terrassen van de  
hoogvlakte. vlakbij het dorp  
valdevimbre, twintig kilometer ten 
zuiden van León. bekend om de 
d.o. tierra de León wijnen. 
pardevalles.es

tips & adressen


