
                                  Logrono  

 

Geschiedenis 

Van oorsprong een Keltische nederzetting kende Logrono door zijn 
strategische locatie langs de Ebro een periode van grote bloei onder de 
Romeinen. Na een korte bezetting door de Moren kwam Logrono in 755 in 
handen van Sancho de Navarra. Al snel groeide het uit tot een van de 
belangrijkste handelscentra van Noord Spanje. De constructie van een 
brug over de Ebro in 1073 was het startschot van een eeuwenlange 
tweestrijd tussen Navarra en Castilië over het bezit van de stad en de 
omliggende Rioja regio. Tussen de 12de en de 15de eeuw verwisselde de 
stad voortdurend van hand. De vele belegeringen die hier mee gepaard 
gingen zijn dan ook de reden dat er de dag van vandaag bijna geen vroeg 
middeleeuwse bouwwerken resteren. Na een periode van relatieve rust 
werd Logrono opnieuw bezet door de troepen van Napoleon en ook tijdens 
de onafhankelijkheidstrijd van 1802 tegen de Franse bezetter werd de 
stad opnieuw zwaar getroffen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat 
de Logrono en de Rioja haar status als één van de autonome regio’s van 
Spanje hoog in het vaandel draagt. 
 
Monumenten 
 
Brug: de middeleeuwse voorganger van de huidige brug  werd gebouwd in 
opdracht van Alfonso VI van Castillie in 1073. Volgens de legende genas 
Fransiscus van Assisi hier een kreupel meisje op zijn tocht naar Santiago 
de Compostella. De huidige brug dateert uit de 19de eeuw. 
 
Stadspoort: De Puerta del Camino herbouwd door karel V is de enige 
stadpoort die nu nog staat. Zijn gigantische wapenschild, symbool van de 
nieuwe Habsburgse macht in Spanje prijkt nog steeds boven de 
poortopening.  
 



 
 
 
Iglesia de Nuestra Senora del Palacio: een vroeg-gotische kerk daterend 
uit de dertiende eeuw met Franse invloeden van de bouw van Chartres. 
De toren is vermoedelijk honderd jaar later gebouwd en de kloostergang 
werd in de 15de eeuw toegevoegd. Het 16de eeuwse hoog altaar is van de 
hand van Arnao de Bruxelllas(Arnaud van Brussel). In de linker zijbeuk 
vindt u een 13de eeuws romaans beeld van de Virgen van de Ebro van de 
hand van de Bourgondische beeldhouwer Leodegarius. Een vrouw zou het 
beeld in de 19de eeuw in de Ebro gevonden hebben terwijl ze aan het 
wassen was. 
 
 
Iglesia de Santa Maria la Redonda : oorspronkelijk 
daterend uit de 15de eeuw stamt de huidige barokke 
facade uit de 17de eeuw. De middenbeuk is nog 
origineel, de flamboyante gotische sterren in het 
gewelf waren populair in de Rioja gedurende de 16de 
eeuw. De rechter zijbeuk heeft een aantal interessante 
Spaans- Vlaamse schilderijen die de details van de 
primitieven combineren met renaissance kleuren en 
structuur. Het koor bevat een kruisiging van de hand 
van Michelangelo en de wit marmeren tombe van de 
lokale held General Baldomero. 
   
Iglesia de Santiago el Real : gelegen langs de Camino zou deze kerk 
volgens de overlevering gesticht zijn door Ramiros I na de slag bij Calvijo 
en de crypte stamt inderdaad uit deze periode. De huidige kerk dateert uit 
de 16de eeuw. Boven de deur vinden we twee monumentale standbeelden 
van de apostel daterende uit de 17de eeuw, Santiago Matamoros en 
Santiago Peregrinos. 
 
Palacio de Espartero : een 18de eeuws paleis dat nu het Provinciaal 
museum huist. Met een indrukwekkende collectie die teruggaat naar de 
romeinse periode. Hoogtepunt is de gregoriaanse mis van Rogier van der 
Weijden 
 
 
    
 
 
                  __________________________________      
 
 
 
 
 



 

                          Navarrete    
     

   
 
 
Geschiedenis 
 
Een vroege vestingstoren op de top van de heuvel werd uitgebreid en 
verstrekt door Alfonso VIII rond 1195, waarna de stad snel ging groeien. 
Gelegen op de grens tussen Navarra en Castilië kreeg de stad wallen en 
een burcht. Al deze versterkingen werden verwoest in de 16de eeuw in de 
oorlog om Navarra bij de rest van Spanje te voegen. Vandaag is de stad 
bekend voor zijn wijn en paddenstoelen productie, beiden maken gebruik 
van de enorme caves die in het zachte gesteente van de heuvel zijn 
uitgegraven. 
 
Monumenten 
 
Stadspoort : U betreedt de stad via de originele Puerta de Santiago met 
14de eeuwse afbeelding van Santiago Matamoros. 
 
Iglesia de La Ascuncion : De kerk werd gebouwd rond 1580 op de plek 
van een vroegere kerk en is van de bouwmeester Juan de Vallejo die zijn 
sporen verdiende tijdens de bouw van de kathedraal van Burgos. Hij is 
verantwoordelijk voor de introductie van renaissance bouwtechnieken 
zoals plafond bekisting in de Rioja. Deze kerk bevat één van de meest 
indrukwekkende barokke retabels van heel Spanje. Van bijzonder 
hoogstaande kwaliteit is de gekruisigde San Andreas aan de rechterkant 
van het retabel. 
 
Kerkhof : De romaanse toegangspoort is afkomstig van het vroegere 
pelgrimshospitaal de San Juan. De oorspronkelijke kapitelen zijn van een 
bijzondere kwaliteit met afbeeldingen van Sint Joris die de draak verslaat 
en Roeland in gevecht met de reus Ferragur. 
 
                   ______________________________________ 



                                  Najera         
 

 
 
 
Geschiedenis 
 
Na de herovering van de regio op de moren in 923 bouwde Sanches van 
Navarra hier een burcht op de restanten van een verwoest Moors fort. 
Door zijn strategische functie  als beschermer van de Camino Frances en 
de vruchtbare gronden naar het noorden nam Najera snel aan omvang en 
invloed toe. De stadsrechten geschonken in 1047 zouden later als basis 
dienen voor het algemeen recht in heel Spanje. Met de stichting van het 
Monasterio Santa Maria el Real kwam de ontwikkeling van de stad in een 
stroomversnelling terecht. De constructie van een brug over de Najerilla 
door San Juan de Ortega bracht handel en nijverheid naar de stad en 
luidde een periode van grote welvaart in. Tijdens de middeleeuwen en 
renaissance was Najera een belangrijk handelscentrum op de Camino naar 
Santiago de Compostella. Gedurende de onafhankelijkheidsstrijd van de 
19de eeuw werden echter grote stukken van de stad verwoest, een slag 
die de stad maar moeilijk te boven is gekomen. 
 
Monumenten 
 
Monasterio de santa Maria la real : Volgens de legende was Garcia III van 
Navarra op jacht langs de oevers van de Rio Najerilla. Zijn valk dook 
achter een duif een grot in. Toen de koning erachteraan ging trof hij daar 
een standbeeld van de Madonna gehuld in een vreemd licht en een vaasje 
met verse bloemen aan haar voeten. De koning beval dat er een kapel 
gebouwd moest worden en later een kerk en een klooster. Waarna de 
koningen van Leon, Castillie, Aragon en Sobrare de plechtige inhuldiging 
bijwoonde. De roem van het klooster was meteen gezet. 
 
 
 
 



Het Claustro de los Caballeros, de kloostergang van de ridders wordt 
gerekend tot de meest delicate bouwwerken van de gotische kunst in 
Spanje. De stenen uitsnijdingen in elke boog zijn uniek en van een 
uitzonderlijke kwaliteit. De schaduwen die door de bogen op de 
kloostermuur worden gevormd zijn ronduit prachtig. De kloosterkerk 
bevat het pantheon van de koningen van Navarra met meer dan 30 
tombes. Het Pantheon zelf is een renaissance constructie uit de 16de 
eeuw, terwijl de tombes zelf dateren uit de 10de-13de eeuw. De meest 
prominente zijn de tombes van Sancho VI die steden als Estella en 

Pamplona herbouwde na 
de requonqista. Garcia III 
een van de machtigste 
koningen van Navara en 
bouwer van het klooster. 
Sancho IV veroveraar van 
Zarragosa op de moren. 
De prachtige tombe 
centraal voor het 

pantheon behoort aan Dona Blanca. Het mooie beeldhouwwerk van deze 
tombe wordt toegeschreven aan de bourgondische meesterbeeldhouwer  
Leodegarius. We zien onder andere afgebeeld de drie wijzen, het 
Salomons oordeel, de pantocrator en de apostelen en evangelisten samen 
met de stervende koningin. 
 
Het hoog altaar bevat het beeld van de madonna dat door koning Garcia 
gevonden zou zijn in 1044. 
 
 
 
 
                  _____________________________________ 

  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           Santo Domingo De La Calzada  
 

 
 

Geschiedenis 

Voor de 11de eeuw was het stuk van de Camino ten westen van Najera 
een gebied van dichte bossen en roversbendes dat het één van de 
gevaarlijkste stukken van de Camino Frances maakte. Volgens de legende 
kreeg de jonge monnik Domingo Garcia in een droom de opdracht om hier 
verandering in te brengen. Domingo begon met het aanleggen van een 
brug over de Rio Oja, vervolgens hakte hij een pas uit door het bos om de 
doorgang van de pelgrims te vergemakkelijken en bouwde het eerste 
pelgrims hospice op dit stuk van de route. Hier ontstond al snel het dorpje 
dat later zou uitgroeien tot de stad Santo Domingo de la Calzada. Tot zijn 
dood bleef Domingo zich inzetten voor de verbetering van de 
infrastructuur van de Camino naar het westen. Santo Domingo de la 
Calzada betekent dan ook zoveel als de heilige Domingo van de Weg.    
Na zijn dood werd de stad naar hem vernoemd en kwam door de grote 
toevloed van pelgrims in de 12de eeuw tot grote bloei. De nijverheid en 
handel nam toe en in de 14de eeuw kreeg de stad formidabele stadsmuren 
en wachttorens waarvan de resten nu nog te zien zijn. 

 

Het mirakel van Santo Domingo de la Calzada werd een van de weidst 
gekende mirakels die in verband stonden met de Camino. Volgens de 
legende overnachtte een familie Duitse pelgrims in een lokale herberg. 
Toen de dochter van de herbergier de oudste zoon probeerde te verleiden 
werd zij door de vrome jongeman prompt afgewezen.  Als wraak verstopte 
ze een zilveren kelk in zijn bagage en beschuldigde hem vervolgens van 
diefstal. De kelk werd gevonden en de zoon werd veroordeeld tot de galg. 



Toen de zoon de volgende ochtend werd opgehangen bleef dit echter 
zonder gevolg, het leek of een mysterieuze 
kracht hem ondersteunde. Een mirakel ! Dit 
kon niets anders dan de tussenkomst van 
Santiago betekenen. Snel haasten zijn 
ouders zich naar de rechter met het nieuws 
dat Santiago hun zoon gespaard had en dat 
hij moest worden losgesneden. Deze 
geloofde hun niet en lachte hun uit met de 
woorden “dat hun zoon zo dood was als de 
kippen op zijn bord”. hierop sprongen de 
kippen op en fladderde prompt de kamer 
uit. Dit is de reden dat in de kathedraal tot op de dag van vandaag twee 
kippen gehouden worden in een gotische kooi.   
 

Monumenten 

Kathedraal : van de oorspronkelijke kerk gebouwd door Santo Domingo in 
1105 blijven enkel nog wat sporen over. De huidige kathedraal vindt haar 
oorsprong in de bouwcampagne die van 1150 tot 1250 duurde met 
duidelijk Frans romaanse invloeden in de bouwstijl. In de 14de eeuw werd 
de kathedraal versterkt met defensieve structuren met de uitzondering 
van het roosvenster. De reden hiervan was het aanhoudende conflict 
tussen Navarra en Castillie. 

De barokke toren dateert uit de 18de eeuw en is opmerkelijk in het feit dat 
hij aan de overkant van de straat gebouwd is losstaand van de kathedraal 
uniek op de Camino Frances. 

Het westelijke portaal is 13de eeuws romaans, het atrium boven het 
portaal dateert uit de 14de eeuw en hier zien we goed dat dit ook als 
verdedigingstoren dienst kon doen 

interieur : het hoog altaar wordt gescheiden van de kooromgang door 
middel van decoratieve zuilen uit de 12de eeuw. We zien hier onder andere 
afbeeldingen van de Jesse boom, David die de rebec speelt en de heilige 
Drievuldigheid.  

Het koor is van de hand van Guillen de Hollanda oftewel Willem van 
Holland en dateert uit 1521 en is duidelijk uitgewerkt in de renaissance 
stijl het toont een reeks heiligen elk met hun attribuut. De houten 
koorwand stamt eveneens uit deze periode en toont afbeeldingen uit het 
leven van Santo Domingo. 



 

De tombe van Santo Domingo bestaat bovengronds uit een flamboyante  
laat gotische praal koepel met daarin het 12de eeuws liggende standbeeld 
van Santo Domingo. Het rechtopstaand standbeeld van Santo Domingo 
dateert uit de 18de eeuw. De ketens en boeien aan de top van de 
praalkoepel zijn die van bevrijde gevangenen. 

De crypte is een eenvoudige 13de eeuwse tombe met romaanse 
standbeelden uit dezelfde periode. Zij beelden achtereenvolgens Santo 
Domingo met een gevangene aan zijn voeten, Johannes de evangelist en 
Petrus uit. 

In een zijkapel treft u het retabel van Damien Forment aan, daterend uit 
1538 in vroeg renaissance stijl. Dit retabel behoort tot de beste in deze 
stijl van heel Spanje en combineert Vlaamse gotiek met de nieuwe 
renaissance technieken die de beeldhouwer had bestudeerd in Italië. 

Het 14de  eeuwse klooster is nu een museum dat als topstuk het triptiek, 
van de hand van Adriaen Ysenbrant, de Gregoriusmis uitbeeldt. 

Hospital de Peregrinos : oorspronkelijk gesticht door Santo Domingo in 
1109 met als doelstelling de pelgrims te voeden en van onderdak te 
voorzien. Het huidige gebouw dateert uit de 15de eeuw en deed door de 
eeuwen dienst als pelgrimsherberg, hospitaal en in zijn huidige vorm als 
Parador. 

 

                __________________________________________ 

                            

 



                           Belorado 

 

 

 

Geschiedenis 

Van oorsprong een romeinse nederzetting, was Belorado in de 10de eeuw 
reeds uitgegroeid tot een christelijke stad van beduidende omvang. In 
1116 verstrekte Alfonso VII de stad vanwege haar strategische ligging op 
de grens tussen Castilië en de Rioja in de 13de eeuw kende Belorado een 
grote bloei als één van de belangrijkste marktplaatsen langs de Camino 
Frances in Castilië. De stad kende in deze periode een Joods, Christelijk en 
Moors deel. Belorado had in deze periode twee hospices gelegen aan elke 
zijde van de stad die de pelgrims die aankwamen na het sluiten van de 
stadpoorten van onderdak voorzagen. 

 

Monumenten 

Iglesia de Sant Maria : gelegen net buiten de muren van het stadje was 
van oorsprong de kapel van het kasteel. De middenbeuk stamt uit de 15de 
eeuw en het stenen retabel heeft zowel een Santiago Matamoros als een 
Santiago Peregrinos. 

 

 

                 _______________________________________________ 



 

                  San Juan De Ortega 

 

 

 

Geschiedenis 

Juan Velasquez werd als jonge man een volgeling van Santo Domingo de 
la Calzada en hielp hem bij de constructie van de bruggen in Logrono en 
Najera. Na de dood van zijn beschermheer ondernam hij een pelgrimtocht 
naar het heilige land. Toen zijn schip tijdens zijn terugkeer in een zware 
storm terecht kwam bad hij tot de heer en beloofde plechtig zijn leven in 
dienst te stellen van de pelgrims als hij gered zou worden. Eenmaal terug 
in Spanje koos hij de desolaatheid van de Monte de Oca om zijn werk te 
starten. Hij stichtte hier een hospice dat hij opdroeg aan de heilige 
Nicolaas. In 1130 plaatste Alfonso VII van Castilië de hospice onder zijn 
bescherming en schonk het fondsen en land om zijn werkzaamheden uit 
te breiden. In 1462 nam de orde van Heremieten de hospice over en 
ontwikkelde er een apotheek die in heel de regio bekendheid wierf. 

San Juan de Ortega stond vooral bekend als patroonheilige voor 
kinderloze vrouwen. Dit was te wijten aan het feit dat er volgens de 
legende een zwerm witte bijen opsteeg uit zijn graf toen dit geopend 
werd. De witte bijen werden aanzien voor de zieltjes van ongeboren 
kinderen.*- 

Isabelle van Castille ondernam verschillende pelgrimstochten naar zijn 
graf en noemde haar dochter uiteindelijk Juanna. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Monast%C3%A8re_San_Juan_Ortega.jpg


 

 

Monumenten 

Kerk van San Juan de Ortega: De apsis het oudste bewaarde gedeelte van 
de kerk daterend uit de 12de eeuw en waarschijnlijk een onderdeel van de 
oorspronkelijke kerk die door San Juan de Ortega zelf gebouwd werd. Het 
overige deel van de kerk stamt uit de 15de eeuw en is van de hand van 
Juan de Colonia de bouwmeester van de kathedraal van Burgos. 

De tombe van San Juan de Ortega bestaat uit een flamboyante gotische 
baldakijn van de hand van Juan de Colognia en een alabaster tombe die 
dateert uit 1474.  

 

De crypte bevat de oorspronkelijke romaanse tombe van San Juan met 
een typische 12de eeuwse iconografie. San Juan wordt afgebeeld op zijn 
sterfbed omringd door treurende monniken en engelen die uit de wolken 
tevoorschijn komen om zijn ziel te ontvangen. 

Het retabel van San Jeronimus vertelt het verhaal hoe Jeronimus een 
leeuw in de woestijn genas van een ontstoken klauw door er een doorn uit 
te verwijderen. In ruil beschermde de leeuw zijn ezel. Toen deze toch door 
kooplui gestolen werd deed de leeuw dan zelf dienst als lastdier tot 
Jeronimus er in slaagde zijn ezel terug te vinden. Als straf legde hij beslag 
op de kamelen van de kooplui. Opmerkelijk aan deze afbeelding is dat de  
beeldhouwer nimmer een kameel aanschouwd had.   

 

                    ___________________________         



                              Burgos         
         

 

 

Geschiedenis 

Alhoewel Burgos reeds in de Romeinse periode een kleine nederzetting 
was kan er pas sprake zijn van enige vooruitgang nadat Castilië zich rond 
920 afscheurt van Leon. Van dan af zal het lot van de stad nauw 
verbonden zijn met dat van Castilië. De stad nam langzaam aan omvang 
en belang toe en groeide uit tot de belangrijkste stad van Castilië. Haar 
faam nam toe met de avonturen met haar beroemdste zoon El Cid. De 
generaal en zwaardkampioen leidde een expeditie tegen de Emir van 
Granada die hij een zware nederlaag toebracht. Hij veroverde de stad 
Valencia rond 1090 en keerde  beladen met een rijke buit terug naar 
Burgos. Zijn avonturen gaven de aanzet voor één van Europa’s bekendste 
middeleeuwse helden saga en voor duizenden jonge ridders was hij een 
voorbeeld tijdens de lange campagne van de requonqista. In 1075 
verplaatste Alfonso VI de bisschoppelijke zetel naar Burgos en gaf 
opdracht een begin te maken met de bouw van een kathedraal. 
Tegelijkertijd werd een begin gemaakt met de constructie van het Las 
Huelgas klooster. Nadat in 1221 in opdracht van Fernando III een begin 
was gemaakt met de bouw van de huidige Gotische kathedraal kwam de 
stad tot grote bloei. Burgos groeide nu uit tot belangrijkste 
handelscentrum van centraal Spanje en bevestigde zijn rol als koninklijke 
hoofdstad van Castilië. Het was de favoriete stad van Isabelle van Castilië 
en het was hier dat Isabel en Ferdinand, Columbus ontvingen na zijn 
terugkeer uit America. Met de keuze  van Madrid als centrale hoofdstad 
van het Spaanse rijk onder Philips II verloor Burgos zijn Dominante rol in 
de geschiedenis van het Spaanse rijk. Tijdens de napoleontische oorlogen 
werd de stad bezet door Franse troepen en tijdens de Spaanse 



burgeroorlog vestigde Francisco Franco hier zijn hoofdkwartier in het 
Palacio de Minuiro. 

Tijdens de middleeuwen had Burgos zijn rijkdom te danken aan zijn 
strategische locatie als handelscentrum langs de Camino Frances en goede 
wegen naar de havens van Laredo, Santander en Castro Urdiales. Het 
groeide uit tot het belangrijkste handelscentrum voor wol afkomstig uit de 
Meseta naar de havens in het noorden en zo de textiel nijverheid van 
Engeland en Vlaanderen. 

Inde 15de eeuw had Burgos niet minder dan 35 pelgrimhospices en was 
hiermee de belangrijkste stopplaats voor pelgrims langs de gehele 
Camino. 

 

Monumenten 

Kathedraal : In opdracht van Ferdinand III werd in 1221 een begin 
gemaakt met de bouw van de gotische kathedraal. De bouwmeester en 
bisschop Mauricio was verantwoordelijk voor de daadwerkelijke 
constructie. Hij verzamelde de steenhouwers, timmermannen, smeden en 
karrendrijvers noodzakelijk voor deze gigantische onderneming. Aflaten 
werden uitgegeven in ruil voor substantiële financiële bijdragen aan het 
bouwproject en 9 jaar later werd er de eerste mis in opgedragen. Een 
prestatie van Herculiaanse proportie als we de primitieve technieken van 
de middeleeuwen in rekening nemen. 22 jaar na het begin van de 
constructie was de kathedraal klaar, grotendeels door de inzet van 
bouwmeester Mauricio. In de komende 500 jaar werd er voortdurend 
verder gebouwd aan de uitbreiding en versiering van de kathedraal. Met 
addities in plateresque, renaissance, barok en rococo stijl. 

 

Exterieur  
De westelijke façade is een indrukwekkend voorbeeld van gotische 
architectuur op zijn best. Van massieve stenen in het lagere gedeelte van 
de muren worden de stenen steeds lichter naarmate we hoger komen om 
te eindigen in het filigraan werk van de torens en pinakels. Het 
roosvenster met 6-puntige ster is en typisch gotisch motief. De 8 
koningen van Ferdinand I tot Alfonso XI herinneren het volk aan de 
gotische gedachte van een verbintenis tussen de goddelijke en koninklijke 
macht. In de top van de toen prijkt Santiago Matamoro te paard met 



getrokken zwaard klaar om ten strijde te trekken. De portalen zijn een 
jammerlijke additie in de grieks –romeinse stijk uit de 17de eeuw. 

Het zuid portaal, de Puerta del Sarmental heeft duidelijke Franse 
invloeden en wordt in twee gedeeld door het gotische standbeeld van 
bouwmeester en bisschop Mauricio. Het tymapanium van Christus 
omringd door de tetramorfen van de evangelisten is een romaans concept 
hier uitgevoerd in zeer vroege gotische stijl. De fries boven de deur met 
de 12 apostellen is het oudste beeldhouwwerk van de kathedraal van 
Burgos. 

Het noord portaal stamt uit de mid 13de eeuw en is een goed voorbeeld 
van vroeg gotische monumentale beeldhouwkunst. We zien er 
afbeeldingen van de Maria en de apostel Johannes die in naam van de 
mensheid tussenbeide komen bij Christus, die zowel menselijk is in zijn 
naaktheid en lijden, maar tegelijk ook hemels wordt afgebeeld als 
opperrechter op zijn troon. 

Interieur 
Het kruisvormige grondplan is typisch gotisch van aard maar van 
gigantische proporties. 
 
Het hoog altaar daterend uit 1580 is van de hand van Rodrigo de la  
Haya, duidelijk renaissance en heeft de kroning van Maria als centrale 
afbeelding. 
 
In de viering vinden we de tombe van El Cid en zijn vrouw Dona Jimena. 
 
Het koor dat stamt uit de 16de eeuw en is uitgevoerd in walnoot hout is 
van uitzonderlijke kwaliteit. Prachtige voorbeelden van renaissance 
houtbewerking zijn elk van deze stoelen van een uniek patroon of 
afbeelding. In het midden treffen we de 13de eeuwse tombe van Bisschop 
Mauricio. 
 
De kathedraal bezit 15 kapellen in deze bijlage bespreken wij de 
belangrijkste. 
 
Capilla del Condestable hoort bij Europa’s grootste cultuurschatten, een 
prachtig voorbeeld van overgang tussen gotische en renaissance stijl 
bevat deze kapel meer kunstwerken dan menig museum. Deze kapel 
behoorde toe tot de Velasco familie zij diende vanaf de mid 15de eeuw 
verschillende generaties als Condestables van Castillie, een post 
vergelijkbaar aan dat van een huidige eerste minister. De façade van de 
kapel is van de hand van Simon de Colognia en de wilden die de geboorte 
en presentatie van Christus ondersteunen, worden herhaald op de muren 
van de kapel. 



De tombe van de Condestables daterend uit 1532 is gemaakt uit Italiaans 
Carrara marmer. Waarschijnlijk van de hand van Juan de Lugano is dit 
een van de beste staaltjes van Italiaans marmerwerk waar ook ter wereld. 
De afbeeldingen zijn met hun minuscule  details van een uitzonderlijk 
realisme. 
Het retablo van Santa Anna van de hand van Gil de Siloe is in duidelijke 
Spaans – Vlaamse filigraan stijl. Centraal staat het beeld van St Anna met 
Maria op haar schoot dat erg realistisch is 
uitgevoerd. Ook van zijn hand zijn de 7 
maagden met palmtak als symbool van hun 
martelaarschap. Let op de kapsels die in de 
stijl van de 15de eeuw zijn uitgevoerd. We zien 
achtereen vervolgens St Barbara met haar 
toren, St Catherine met het gebroken wiel, St 
Dorothea met de rozen, St Agnes met haar 
lam, St Isabella met Johannes de doper aan haar voeten en St Maria van 
Egypte gezeten met boek en St Helena met het heilige kruis 
Het altaar retablo daterend uit 1526 is van de hand van Diego de Siloe en 
beschilderd door Picardo. Het behandelt de presentatie van Jesus in de 
tempel. Met typische renaissance flair wordt het tafereel uitgebeeld tussen 
twee zuilen alsof het hier een opvoering op een toneel betreft. 
De kapel herbergt verschillende meesterwerken van de schilderkunst zoals 
de triptiek toegeschreven aan Gerard David, de man van smarten van 
Mateo Cerezo en Maria Magdalena van de hand van Pietro Ricci. 
 

De kapel van de nativiteit werd betaald door terugkerende conquistadores 
en het retabel van de hand van Martin de la Haya oftewel Martijn van den 
Haag, toont duidelijk de invloed van Michelangelo op de kunstenaar. 

De kapel van St Anna  herbergt een prachtige retabel van Gil de Siloe met 
een afbeelding van de Jesse boom. Een slapende Jesse uit wiens borst een 
boom ontspringt die de koningen van Judea zal voortbrengen en 
uiteindelijk via Maria ook Christus. De tombe in deze kapel is die van de 
bisschop Acuna en is Diepo de Siloe ’s eerste werk na zijn terugkeer uit 
Italië. De Italiaanse stijl is hier dan ook duidelijk herkenbaar. 

De Escalera Dorada in de noordelijke transept uit 1519 vergemakkelijkte 
de toegang tot de kathedraal en werd ontworpen naar Italiaans model. 
Voor renaissance meesters als Diego de Siloe stond de functionaliteit van 
de trap de kunst ervan niet in de weg. 

De kloostergang waarvan de ingang dateert uit 1270 is van gigantische 
proporties, 40 meter aan elke zijde. Vandaag de dag doet het dienst als 
museum van middeleeuwse beeldhouwkunst. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vista_general_de_la_Capilla_del_Condestable.JPG


  

 


