
Vera de Moncayo.



28-02-201 9. Vera de Moncayo.
We beginnen de dag rustig aan. Om 1 0:23 beginnen we aan
de wandeling hier in de buurt. Eerst lopen we naar het dorp
Vera voor de kerk en de ruïne van het kasteel.

LB: Calle Gil Aznar.
LM: Calle Mayor.
RO: Nuestra Señora de la Natividad de la Villa de la Vera.
LO: Trapje bij het kasteel.



De wandeling vandaag brengt ons via

Vera de Moncayo en een veldweg met

irigatiekanaaltjes en allerlei

kleinschalige tuinbouwprojectjes naar

de Monsterio de Veruela.

Deze schitterende abdij wordt uitvoerig

bekeken. Na nog een korte kijk in het

wijnmuseum daar maken we het

rondje van slechts 4,3 km af.



Een ingang van het kasteel kunnen we niet vinden. Of
leiden die garageboxen in de voet van die heuvel
daarheen? Wel is er een terrasje vanwaar men zicht heeft
op Trasmoz en zijn kasteel ten westen van Vera.
We steken de doorgaande weg over en lopen de Calle
Portaza in. Na een bocht naar rechts zien we een
wasplaats. Die is niet echt oud, maar niet best
onderhouden.

LB: Trasmoz.
LM: Put aan de Calle Eras Molinas.
MM: calle Nueva.
RO, LO: Wasplaats op de hoek Calle Moral - Calle Portaza.



Al snel wandelen we paral lel aan de
doorgaande Z372 over een veldweg
richting het klooster.
Langs deze weg zien we een
werkend irrigatiekanaaltje met vele
zi jtakken en sluisjes om het water te
verdelen (1 2:1 0).

LB: Vera de Moncayo.
MB, RB, LM:

Irigatiekanalen en sluizen.
LO: Wasplaats voor de inwoners.
RO: Sierra del Moncayo.



Na een flauwe bocht naar rechts zien we het klooster
l iggen. Het hele ommuurde complex is 5,2 ha groot.

LB: Sierra del Moncayo.
O: Monasterio de Veruela.



We komen aan de doorgaande weg, die hier Z373 genoemd
wordt. Links om lopen we de hoofdpoort van het klooster
door een lange binnenplaats op. Rechts is een langgerekt
gebouw dat er nieuw of recent gerestaureerd uitziet. We
lopen door naar de kerk.

B, LO: Poortgebouw van het klooster.
MM: Plantanenlaan naar de kerk.
RM: Palacio abacial.



Voor €0,60 p.p. mogen we binnen. Dat is geen
geld om zo'n mooi complex te mogen
bezichtigen. Die ingang is iets rechts van het
ogenschijnl i jk hoofdportaal. We beginnen met
een expositie in de Cil la (XI I I -XIV) over de
broers Valeriano en Gustavo Adolfo Bécquer.

LB: Het gesloten westportaal. (Eind XII)
MB, RB, LO: Ingang (iets naar rechts).
RO: Twee prenten van Valeriano Bécquer.



.
Valeriano was de schilder, etser, tekenaar. Gustavo Adolfo de schri jver, dichter.
Door hen en hun vele intuelctuele vrienden is de teneergang van dit klooster
voorkomen.

LB: Feest ter ere van de dorpsheilige.
R: Het klooster in barre tijden.
LO: Foto van vriend Federico García Lorca.



We komen in de Refectorio
(XI I I ) (de eetzaal) en de
keuken die er bij kloosters
alti jd naast is.

LO, MO,: Refectorio.
RO: Atlas, Claustro.



Vervolgens kijken we rond in het centrum van het klooster:
de Claustro (kruisgang) met zi jn Lavabo (wasplaats) (XIV).
De kapitelen van de zuilen van de kruisgang zijn versierd
met mannen en monsterkoppen.

LB, RO: Kapitelen.
RB, LO: Claustro en de Lavabo.



De kerk (XI I - XI I I ) is
heel sober ingericht.
Maar de cylinder-
vormige Cabecera met
het altaar ziet er
prachtig uit.
Op onze ronde door de
kerk passeren de de
Sala de Difuntos, waar
de dode monikken
werden afgelegd.

LB: Transept naar
achteren gezien.
1MB: El ábside.
2MB: Sala de difuntos.
LO: Tombe van abt
Lope marco (XVI).
RO: Graf in de vloer.



Achter ide Cabecera zijn nog enkele
sober uitgevoerde kapellen. Voor de
Cabecera l iggen een stel marmeren
grafplaten (Tumbas), die door glas
voor verdere sl i jtage beschermd
worden. Die platen hebben een ietwat
lugubere uitstral ing.

LB: Centrale kapel in de absis.
MB, RB: Cabecera.
LO, MO: Tumbas.
RO: Gargola.





Vorige pagina:
LB, 1MB, 2MB: Kapellen in de absis.
RB: Sacristía Nueva (XVII).
RO: Plafond van de Sacristía Nueva (XVII).

Deze pagina:
LO: San Benito.
RB: Lavabo, Claustro.
RM: Bovenverdieping van de Claustro.



Tenslotte bezoeken we nog de Sala Capitular (XI I I ).
In die Sala Capitular zi jn 2 mooie tombes geplaatst.

Na afloop van het bezoek aan de abdij , lopen we ook even
door het wijnmuseum, dat binnen hetzelfde complex l igt.

L: Ornament, Sala Capitular.
MB: Sepultura de Lope Ximénez, señor de Agón (XIII).
RB: Sepultura del abad y cardenal Sancho Marcilla (XIV).
RM, RO: Zalen in het wijnmuseum.



Het is een modern museum met diverse interactieve
displays, opstel l ingen om te ruiken etc. 2 van de hier
opgevoerde druivensoorten kennen we niet, waaronder de
garnache, die hier in de Campo de Borja gekweekt wordt.
Opmerkeli jk is een grote cirkel, die de diverse smaken en
hun onderl ing verband èn oorsprong aaangeeft.



Om 1 3:50 gaan we langs de
verkeersweg terug naar de camping,
waar we net na tweeën aankomen.
Daar zie ik ze weer vl iegen, nu niet
al leen vogetjes maar ook vlinders en
een sprinkhaan.

B: Argusvlinder, Lasiommata megera.
LM, MM, RO, LO:
Europese kanarie, Serinus serinus.

Volgende pagina:
Egyptische treksprinkhaan,

Anacridium aegyptium.






