
TOURS & TIPS

MADRID

HET MOOISTE  
PLEIN VAN  
SPANJE -
PLAZA MAYOR

Op het terrein dat in de middeleeuwen dienst 
deed als marktplein werd aan het begin van  
de 17e eeuw het stadsplein gebouwd: een 
gesloten rechthoek van 120 bij 100 meter, naar 
het ontwerp van architect Juan de Herrera, die 
voor de Habsburgse koningen ook het paleis 
van El Escorial ontwierp. In 1620 werd de Plaza 
Mayor ingewijd met de zaligverklaring van  
San Isidro, de beschermheilige van de stad.  
 
Na verwoestende branden werd het plein in 
1790 door Juan de Villanueva gerenoveerd. Het 
plein vormt vandaag de dag een schilderachtig 
ensemble met arcades en gewelfde toegangs
poorten. De Plaza Mayor was van oudsher het 
decor – voor tot wel 50.000 toeschouwers – 
voor heiligverklaringen en stierengevechten, 
voor ruitertoernooien en toneelopvoeringen  
en voor zittingen van de Inquisitie en executies. 
De laatste terechtstelling vond hier in de 19e 
eeuw plaats.

MADRID IN DE BUITENLUCHT
Op zonnige dagen lijkt het alsof half Madrid zich 
op de Plaza Mayor verzamelt om neer te 

strijken bij een van de (dure) gelegenheden met 
terras. Ook tegenwoordig doet het plein dienst 
als openluchtpodium voor zomerconcerten en 
stadsfeesten. Iedere zondagochtend komen de 
postzegel en muntenverzamelaars samen 
onder de bogen. Schilders en karikaturisten 
wachten hier op klandizie. Het uit 1616 
daterende ruiterstandbeeld van Filips III, aan 
wie Madrid dit plein te danken heeft, 
domineert het plein.

DE KONINKLIJKE LOGE 
Het Bakkershuis, de Casa de la Panadería 1   
uit het jaar 1672, is het oudste gebouw van  
het complex. Vanhieruit hadden de Habsburgse 
koningen bij feesten en schouwspelen het  
beste uitzicht op het plein. De torens met hun 
spitse daken zijn een typisch kenmerk van  
veel representatieve bouwwerken van de 
Habsburgers. Carlos Franco vernieuwde in  
1992 de frescoschildering op de façade, die het 
mythologische huwelijk tussen aarde en water 
verbeeldt. In het gebouw bevindt zich het 
toeristenbureau van Madrid. Ertegenover ligt 
als een soort tweelinggebouw het Slagershuis, 
de Casa de la Carnicería 2 . In de overige 
gebouwen zijn net zoals vroeger woningen en 
kleine winkeltjes ondergebracht. 

EEUWENOUDE WINKELTJES 
Onder de bogen vindt men nog maar weinig 
oude, traditionele winkeltjes. Een uitzondering 
vormt de onopvallende hoedenwinkel Casa 
Yustas 1  in de noordoosthoek van het plein,  
die een ruime keuze biedt van echte Cordobese 
vilthoeden tot aan Baskische mutsen. Ook zijn 
er nog steeds enkele muntenen postzegel
specialisten. Gebleven zijn echter wel de oude 
winkelfaçades uit hout, vaak geverfd in Baskisch 
rood of jagersgroen, ook wanneer daarachter 
nu souvenirs verkocht worden.

Waarom is er in Spaanse steden zoveel drukte op de pleinen? Omdat men daar leeft! 
Op de Plaza Mayor werd al geleefd in de middeleeuwen. Het plein is harmonieus van 
vorm, autovrij, weids, een plek voor ontspanning – en altijd gevuld met mensen. 
Vooral toeristen!

Voorbij de poort naar de Calle de la Sal / 
Calle Postas 3  vindt men zilversmeden  
en wonderlijke winkeltjes met religieuze 
voorwerpen. De poort in de zuidoosthoek leidt 
naar een bakstenen gebouw uit 1717 met een 
reusachtig granieten portaal: de voormalige 
hofgevangenis. Nu biedt het Palacio de Santa 
Cruz 4  onderdak aan het Spaanse ministerie 
van Buitenlandse Zaken.

Metro L 1, 2, 3 Sol

In de oude straatjes rond het plein zijn er volop 
gastronomische gelegenheden. De bonbons  
en het gebak van de uit 1855 daterende 
Pastelería El Riojano 1  (Mayor 10, dag.  
ca. 1014, 1721 uur) kan men ook direct ter 
plekke proeven. Overheerlijke caloriebommen! 

Voorbij de poort naar de Calle de Toledo ligt 
rechts een origineel oud winkeltje. In de 
Alpargatería Casa Hernanz 2  kan men terecht 
voor alpargatas (espadrilles, touwschoenen) 
vanaf € 4,50 per paar.  
Een paradijs voor liefhebbers van Spaans 
handwerk is El Arco Artesanía 3  (Plaza Mayor 9, 
www.artesaniaelarco.com, dag. 1121 uur)  
in de poort in de zuidwesthoek. Deze mooie 
winkel verkoopt veel unieke producten, 
exclusief vervaardigd door kunstenaars of 
ontwerpers.

WAT U MOET ZIEN

VERVOER

CULINAIRE 
TUSSENDOORTJES

TWEE LEUKE 
WINKELTJES 

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-madrid.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


