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36 TOP 10-SELECTiE

1 Monasterio de las 
descalzas Reales
www.patrimonionacional.es

Bezoek dit 16e-eeuwse klooster – nog steeds een ges-
loten orde – niet alleen om de interessante kunstcollectie 
te bewonderen, maar ook om de middeleeuwse sfeer op 
te snuiven. Een bijzondere ervaring is gegarandeerd!
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37MOnASTERiO dE LAS dESCALZAS REALES

Achter de strenge stenen gevel leiden zo’n 20 non-
nen in een bruine pij hun rustige dagelijks leven. 
De openingstijden zijn beperkt, dus reken erop dat 
je in de rij moet staan. De bezoekers worden in 
groepen van twintig binnengelaten voor een korte 
rondleiding door het klooster, dat in 1559 werd 
gesticht door Johanna van Oostenrijk, dochter van 
Karel V. Het klooster is het thuis van de Descalzas 
Reales (Koninklijke Blootsvoetse Zusters), van 
oorsprong koninklijke en adellijke vrouwen (de 
meeste nonnen nu zijn van nederigere komaf). Als 
dote (bruidsschat) brachten zij prachtige religieuze 
kunstwerken in van meesters als Titiaan, Bruegel 
de Oude, Van Eyck en Zurbarán.

De rondleiding begint in de kloostergang. Dan 
ga je de kolossale trap op, langs wandschilderin-
gen van Ximénez Donoso en Claudio Coello. De 
massieve stenen balustrade is uit een enkel stuk 
graniet gehouwen. Rondom de bovenste klooster-
gang zitten zestien mooie kapelletjes, waarvan de 
belangrijkste is gewijd aan de Virgen de Guade-
lupe. Het poppenhuisachtige altaar in een hoek 
mag je niet missen. Het is bedoeld om kinderen 
het gebruik van de gewijde vaten tijdens de mis 
uit te leggen. Vergeet niet uit het raam te kijken 
naar de moestuin, die nog steeds wordt verzorgd 
door de zusters, al wordt hij overschaduwd door 
kantoorgebouwen.

A17J BPlaza de las descalzas reales 3  
C91 454 88 00 Ddi-za 10-14, 16-18.30, zo en feestdagen 
10-15 uur JVoordelig; wo gratis en do van 15-18 uur (okt-
mrt) of 17-20 uur (apr-sept) gratis entree voor EU-in-
gezetenen FCallao, Sol, Opera Galle lijnen naar Puerta 
del Sol NBezoek alleen met rondleiding, elke 15 min., duur 
45-60 minuten LPlaza mayor, tel. 91 588 16 36
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