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 Royan's reisblog: Gevangen in Sevilla 

Als je er eenmaal bent geweest, laat Sevilla je niet meer los. Of het nu 
aan de geschiedenis ligt, aan het meer dan aangename klimaat, aan de 
levensstijl of aan het stadsbeeld … de aantrekkingskracht van deze stad 
is onmiskenbaar. Hemelsbreed ligt Sevilla amper 200 kilometer van 
Afrika verwijderd en eeuwenlang werden zowel de stad als de streek 
Andalusië overheerst door de Moren. Aan het eind van de 13e eeuw 
slaagde de Spaanse koning Ferdinand III er pas in om deze islamitische 
bezetters uit het noorden van Afrika en Arabië voorgoed van het 
continent te verdrijven. 

Foto links: Torre del Oro – Foto rechts: Toegangspoort naar het Real Alcázar

In plaats van het bouwkundige erfgoed van de Moren met de grond 
gelijk te maken, werden delen van de bestaande gebouwen hergebruikt. 
Zo staat een van de torens die langs de rivier Guadalquivir werd 
gebouwd nog steeds even standvastig en uitdagend langs het water als 
in de 13e eeuw. Het bestaande kasteel in het huidige centrum werd 
uitgebouwd tot een koninklijk paleis. De verdedigingsmuren van dit 
bastion hebben de eeuwen overleefd en bieden nu toegang tot en 
bescherming aan het Real Alcázar: een prachtig paleis waarbinnen 
Moorse en westerse architectuur elkaar omarmen en versterken. Deze 
bijzondere stijl die oosters en christelijk met elkaar verenigt heet 
mujedar. Door de hele stad vind je deze terug, in zowel oude als 
moderne gebouwen. Het artistieke effect wordt nog eens versterkt door 
het gebruik van duizenden azulejos, prachtige gekleurde tegeltjes. 
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Foto links: De voormalige troonzaal – Foto rechts: De Maagdenhof, een van de binnentuinen

Formeel is het paleis nog in gebruik door de Spaanse koning, maar in de 
praktijk is het toegankelijk voor het publiek. De vele rijk versierde 
salons, een uitgestrekte galerij, de prachtige patio’s met fonteinen en 
het park met subtropische invloeden maken het tot de grootste 
trekpleister van deze stad. Niet voor niets werden delen van de serie 
“Game of Thrones” hier opgenomen. In een van de salons was de 
troonzaal ondergebracht, die vandaag onaangetast te bewonderen is. 
Katholicisme en islam weerspiegelen in dit complex allebei hun meest 
kunstige vormen en ornamenten.

Tegenover het paleis staat een toonbeeld van het katholieke geloof: de 
kathedraal van Sevilla. De kathedraal heeft weliswaar een naam (Santa 
Maria de la Sede) maar de bewoners van de stad houden ervan om 
zaken in eenvoud aan te duiden. Daarom wordt deze grootste kerk van 
Spanje dan ook simpelweg “de kathedraal” genoemd. Vroeger stond op 
dezelfde plek de grote moskee. De toren hiervan werd gespaard en reikt 
nog steeds bijna 100 meter hoog boven de stad uit en kreeg de naam 
Giralda. De stenen van de moskee werden hergebruikt voor de 
kathedraal, waarbij de Moorse binnentuin, het Sinaasappelhof, in stand 
bleef.

Foto links: De Giralda gezien vanuit het Real Alcázar – Foto rechts: Het graf van Christoffel 
Columbus

De kathedraal die in verschillende stijlen is opgetrokken, biedt de nodige 
verrassingen. Hier staat het grootste altaar ter wereld, met een hoogte 
van maar liefst 20 meter. Maar hier ligt ook de zeeheld Christoffel 
Columbus begraven, in een praalgraf dat eer doet aan zijn verrichtingen 
en reputatie. Vier figuren die staan voor de toenmalige koninkrijken van 
Spanje, dragen gevuld met trots zijn bronzen kist. 



Foto links: De voormalige tabaksfabriek – Foto rechts: Plaza de España

Veel van de gebouwen in deze stad lijken op paleizen. Het gemeentehuis 
heeft die uitstraling, en zelfs de voormalige tabaksfabriek heeft meer 
van een koninklijk verblijf dan van een industrieel pand. Tegenwoordig 
herbergt het stijlvolle gebouw de universiteit van Sevilla. Niet ver 
daarvandaan ligt een indrukwekkend paleis van nog geen 100 jaar oud. 
Het werd gebouwd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 
1929. Met een doorsnede van 200 meter en in de vorm van een halve 
cirkel werd in het Marie Luisa park net buiten het centrum de Plaza de 
España opgericht. Het lijkt op een sprookjespaleis, met twee torens aan 
de uiteinden van de halve cirkel. Een plein met een fontein en een 
kanaal vullen de halve cirkel op, terwijl galerijen met zuilen het gebouw 
verfraaien. Aan de binnenkant van de halve maan zijn maar liefst 58 
banken gebouwd, volledig bedekt met azulejos. Ze vertegenwoordigen 
de verschillende steden en provincies van het land.

Foto links: 58 banken bedekt met azulejos – Foto rechts: Meer dan 100 kerken in de stad

Sevilla is een begrip, zowel binnen als buiten Spanje. Er is nog zoveel 
meer aan cultuur te ontdekken, in de vele kerken of in de verschillende 
musea. Eten, drinken, flamenco, flaneren, maar ook stierenvechten: het 
hoort er allemaal bij. Of je nog weg wilt als je er eenmaal bent is nog 
maar de vraag. Dit voormalige Moorse bolwerk laat je hoe dan ook niet 
onbevangen.

Meer lezen?

Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Spanje 
Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast 
schrijver van boeken en verhalen waaronder het boek ‘Reizen door 
landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij maandelijks blogs 
over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht.

Laatst aangepast door TScheers : 20-12-16 om 23:23 


