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Voorwoord
Deze scriptie is tot stand gekomen tijdens de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus,
die een nationale en internationale ‘lockdown’ tot gevolg had. Deze lockdown heeft
consequenties gehad voor dit onderzoek, omdat het onder andere resulteerde in de sluiting van
de universiteit, bibliotheken, een verregaande reisbeperkingen.
Hierdoor waren slechts gedigitaliseerde bronnen beschikbaar voor raadpleging vanaf 15
maart en daarna. Hoewel een groot deel van de niet-gedigitaliseerde bronnen al geraadpleegd
was voor de sluiting, is er ook een deel dat hierdoor niet meer geraadpleegd kon worden, zoals
het overgrote deel van de Spaanse literatuur dat regelmatig alleen in Spaanse bibliotheken
aanwezig was. Ook is een geplande reis naar onder andere Allariz komen te vervallen, die het
doel had het Mariabeeld in het echt te observeren en om enkele bronnen in het nationale archief
in Madrid (Archivo Historico Nacional) en provinciale archief van Ourense te bestuderen
(Archivo Historico Provincial Ourense).
Via het digitale Portal de Archivos Españoles (PARES) is het toch mogelijk geweest
onder andere Violantes testament te bestuderen. Ook werden gaandeweg oplossingen bedacht
voor het inzien van literatuur, zoals het aanbieden van scans. Desalniettemin heeft de situatie
geresulteerd in een verlengd onderzoeksproces en een beperkte raadpleging van bronnen,
waardoor mogelijk bepaalde thema’s niet zijn uitgewerkt of gebruik is gemaakt van reviews
van boeken in plaats van de boeken zelf. Toch is geprobeerd een zo breed mogelijk scala aan
bronnen te gebruiken en deze met een kritische blik te verwerken in de volgende scriptie.
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Inleiding
“& mandolas toda mi capiella assi lo que les yo di commo lo que yo tengo …& mando a este
monesterio sobre dicho do me mando enterrar mio lecho & toda mi rropa.” 1

De geciteerde bepaling hierboven is afkomstig uit het testament (1292) van Doña Violante van
Aragón (1236-1301), echtgenote van koning Alfons X (1221-1284) van Castilië en Leon.
Hiermee zij legde zij vast haar volledige bezit na te laten aan de nonnen van Santa Clara in
Allariz, het klooster dat zij zelf stichtte tussen 1282 en 1296.2 Het klooster moest een residentie
tijdens haar laatste jaren zijn en bovendien dienen als haar laatste rustplaats, zoals eveneens
geuit is in het testament. 3
Op het gebied van de historische typering van deze koningin wordt momenteel een
inhaalslag gemaakt. Eerst vooral gekarakteriseerd als een intrigante met wrok tegen haar
echtgenoot, wordt nu plaats gemaakt voor een genuanceerder beeld van een koningin die zich
bezighield met de ondersteuning van de monarchie, de dynastieke carrière van haar kinderen,
patronage aan bedelordes en de vormgeving van een eigen nagedachtenis. 4
In deze scriptie zal getracht worden dit beeld verder bij te stellen. Aan de hand van een
beeld uit haar persoonlijke kapel, een ivoren openend Mariabeeld, zal aangetoond worden dat
zij er bredere interesses op na hield dan doorgaans wordt aangenomen en dat de testamentaire
schenking van het beeld onderdeel was van haar ondernemingen om haar nagedachtenis te
verzekeren.

Doña Violante van Aragón
Koningin Violante werd geboren als dochter van koning Jacobus I van Aragón (1208-1276, r.
1237-1276) en Violante (ookwel Yolanda) van Hongarije (1215/19-ca. 1253). Op twaalfjarige
“En ik laat hen mijn volledige kapel na, alles wat ik bezit en alles wat ik al eerder geschonken heb.”
Transcriptie door Melissa R. Katz, “Marian Motion: Opening the Body of the Vierge Ouvrante,” in Meaning in
Motion. The Semantics of Movement in Medieval Art, red. Nino Zchomelidse and Giovanni Freni, (Princeton,
NJ: Department of Art and Archaeology, Princeton University, in samenwerking met Princeton University Press,
2011), 86n19. Testament van Violante van Aragón, Archivo Histórico Nacional, Madrid, Clero Regular, Car.
1429, folios 5 en 6, regels 5-7, geraadpleegd op 3 juni 2020 op PARES,
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/4896936?nm.
2
Katz, “Marian Motion,” 66.
3
Idem, “The Final Testament of Violante de Aragón (c.1236-1300/01): Agency and (dis)Empowerment of a
Dowager Queen,” in Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and
Early Modern Eras, red. Elena Woodacre (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 55.
4
Richard Kinkade bijvoorbeeld beschrijft Violante als een controversiële vrouw met een neiging tot intrige
(‘Violantes controversial and scheming personality’): “Violante of Aragón (1236?-1300?). An Historical
Overview,” Exemplaria Hispanica 2 (1992-3), 6. Melissa Katz is een van de auteurs die Violantes beeld bijstelt.
Katz, “The Final Testament of Violante de Aragón,” 51-71.
1
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leeftijd trouwde ze met Alfonso X van Castilië-León (1221-1284, r. 1252-1284), een huwelijk
dat al in 1240 afgestemd was.5 Tijdens dat huwelijk zou ze elf kinderen krijgen, een
bemiddelende diplomatieke rol spelen in de politieke ambities van haar echtgenoot en actief
betrokken zijn bij de bescherming en ondersteuning van bedelordes in het koninkrijk. 6
Een beruchte episode in haar leven is de dood van haar eerstgeboren zoon en kroonprins
Ferdinand de la Cerda (1255-1275) in 1275 en het daaropvolgende opvolgingsconflict. 7 Met de
dood van de troonopvolger ontstond namelijk de vraag of Ferdinands oudste zoon Alfons de la
Cerda, toen pas vijf jaar oud, recht had op de troon, of dat er recht gedaan moest worden aan
de verdiensten van koning Alfons’ tweede zoon Sancho, toen zeventien jaar. 8 Alfons en de
Spaanse volksvertegenwoordiging beslechtten in 1276 de kwestie in het voordeel van Sancho,
voorkeur gevend aan de zoons van de koning in plaats van de lijn te volgen van eerstgeboren
zoon naar eerstgeboren kleinzoon.
Violante verdedigde in deze kwestie echter niet haar zoon maar haar kleinzoon en
vertrok daarop in 1278 met hem, zijn jongere broer en hun moeder Blanche van Frankrijk
(1252–1310) naar Aragón, waar ze bij Violantes broer koning Peter III (1240–1285, r. 1276–
1285) onderdak vonden.9 Na moeizame onderhandelingen tussen Peter III en Sancho keerde
Violante alleen terug in 1279, maar haar positie zou niet meer hetzelfde zijn. 10
Bovenop de moeizame betrekkingen rondom de successiestrijd, zorgde Alfons’
verslechterde gezondheid en als gevolg daarvan steeds instabielere gedrag ervoor dat beide
echtelieden vervreemd van elkaar raakten.11 De twee leken definitief gescheiden van elkaar te
leven vanaf 1281. 12 In 1284 overleed Alfons X en in de laatste fase van haar leven die daarop

Katz, “The Final Testament of Violante de Aragón,” 52n8.
Kinkade, “Violante of Aragón (1236?-1300?),” 4-7. Theresa M. Vann, “The Theory and Practice of Medieval
Castilian Queenship,” in Queens, Regents and Potentates, red. Theresa M. Vann (Dallas: Academia, 1993), 1434. De kinderen die voortkwamen uit het huwelijk tussen Alfons X en Violante zijn: Berengaria (1253-c.1313),
Beatrix (1254-ca. Na 1280), Ferdinand de la Cerda (1255-1275), Eleonora (1256-1275), Sancho (1258-1295),
Constance (1259-?), Peter (1261-1283), Jan (1264-1319) Isabella (1265-?), Violante (1266-ca. voor 1308) en
Jacobus (1267-1284).
7
Violantes handelen in deze kwestie is door historici meermaals vanuit een negatief waardeoordeel beschreven.
Vann, “The Theory and Practice of Medieval Castilian Queenship,” 144n85. Kinkade, “Violante of Aragón
(1236?-1300?),” 19.
8
Joseph F. O’Callaghan, The Learned King: The Reign of Alfonso X of Castile (Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 1993), 236-9.
9
O’Callaghan, The Learned King, 244. Haar vertrek wordt doorgaans omschreven als ‘de vlucht van Violante’.
10
Katz, “A Convent for la Sabia: Violante of Aragón and the Clarisas of Allariz,” in Culture and Society in
Medieval Galicia. A Cultural Crossroads at the Edge of Europe, red. en vert. James d’Emilio (Leiden en Boston:
Brill, 2015), 818.
11
Kinkade, “Violante of Aragón (1236?-1300?),” 12.
12
Katz, “The Final Testament of Violante de Aragón,” 55n34.
5
6

5

volgt, als koningin-weduwe, ondernam zij haar grootste patronagewerk: een kloosterstichting
in de plaats Allariz (Ourense). 13
In 1292 stelde Violante haar laatste testament op, waarmee ze twee eerdere versies
herriep.14 Hierin bepaalde ze begraven te willen worden in het koor van het klooster van Allariz
en al haar bezittingen, bestaande uit geld, land, vastgoed, verschillende (liturgische)
voorwerpen en luxeobjecten uit haar persoonlijke kapel aan ditzelfde klooster na te laten.15 In
het bijzonder benoemde zij de abdis van het klooster Sancha Eanes en haar twee persoonlijke
kapelaans García Blandes en Alfonso Domíngquez de León als begunstigden. 16
Hoewel in zij niet expliciet vermeldde wat er allemaal onder haar bezit viel, is er één
object dat traditioneel aan Violante toegeschreven wordt en dat tot op heden bewaard wordt in
het klooster in Allariz: een opvallend Mariabeeld (afb. 1).17

Een openend Mariabeeld
Het beeld is een weergave van Maria met het kind Jezus op schoot, grofweg een halve meter
hoog. Het lijkt op het eerste oog een conventioneel beeld, totdat een kier in het oog valt die van
haar sleutelbeenderen loopt tot aan de sokkel waarop haar zetel staat. Die kloof verraadt het
meest intrigerende aspect van het beeld: dat het geopend kan worden. Het openen van het beeld
ontsluit een verborgen interieur, een uit ivoor gesneden verhalencyclus van negen scènes.
Verbeeld zijn de Zeven vreugden van de Maagd: zeven gebeurtenissen uit het leven van Maria
die betrekking hebben op het leven van Christus en uitmonden in de kroning van Maria. 18
Deze Maria is niet de enige van haar soort. Openende Mariabeelden zijn gemaakt en
verspreid door heel Europa gedurende de dertiende tot en met de zeventiende eeuw.19 De
beelden bevatten scharnieren aan weerszijden en de handen kunnen uiteen klappen, waardoor
het lichaam van Maria als een drieluik openslaat. De binnenkant is gedecoreerd met christelijke

Katz, “A Convent for la Sabia,” 318.
Zie Katz, “The Final Testament of Violante de Aragón,” 51-71 voor een analyse van dit document en een
aanvullend codicil dat zij liet opstellen in 1295 ter bevestiging van haar bepalingen. Idem, 56.
15
Ibidem.
16
Katz, “A Convent for la Sabia,” 822. Testament van Violante van Aragón, Archivo Histórico Nacional,
Madrid, Clero Regular, Car. 1429, folios 5 en 6, regels 31–32.
17
Irene González Hernando, El Arte Bajomedieval y su Proyección. Temas, Funciones y Contexto de las
Vírgenes Abrideras Tríptico (Editorial Académica Española. 2011), 61. El Museo “Museo de Arte Sacro de
Santa Clara.” Geraadpleegd op 12 september 2020, https://museos.xunta.gal/es/santa-clara.
18
González Hernando, El Arte Bajomedieval y su Proyección, 281.
19
Katz, “Marian Motion,” 65.
13
14
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voorstellingen. De beelden zijn waarschijnlijk gebruikt als devotioneel object tijdens de liturgie,
ceremoniële feestdagen of in privécontext. 20

Onderzoek naar het openend Mariabeeld sinds de negentiende eeuw
De eerste wetenschappelijke interesse voor openende Mariabeelden kwam halverwege de
negentiende eeuw op onder archeologen, verzamelaars en historici, toen in Frankrijk enkele
exemplaren ontdekt werden. 21 Het was aan het einde van die eeuw dat er voor het eerst
geschreven werd over het openende Mariabeeld uit Allariz. 22
Vanaf de twintigste eeuw hebben onderzoekers in het bijzonder belangstelling gehad
voor het opstellen, aanvullen en heroverwegen van een corpus van alle bekende, overgeleverde
exemplaren. Een dergelijk overzicht werd geordend op chronologie en daarnaast ook vaak op
basis van typologische classificaties. J. Sarrète was de eerste die een lijst opstelde van de tot
dan toe bekende openende beelden. 23 Het inventariseren bleek echter niet zonder problemen te
zijn, want de datering van deze beelden is vaak moeilijk nauwkeurig te bepalen of te
achterhalen. Sarrète nam ook beelden die hijzelf niet had bestudeerd op in de lijst, waardoor
een corpus werd gevormd dat gedeeltelijk op onjuiste informatie met betrekking tot herkomst
en authenticiteit gebaseerd was.24
Daarnaast is een terugkerend thema en obstakel in dit proces de authenticiteit van enkele
beelden. Doordat negentiende-eeuwse navolgingen van de middeleeuwse Mariabeelden niet
altijd als zodanig zijn herkend, zijn er verschillende vervalsingen in het corpus opgenomen,
waardoor later discussie ontstond over authenticiteit. 25 Sinds Sarrète hanteren auteurs

20

Elina Gertsman, Worlds Within: Opening the medieval shrine Madonna (University Park, Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 2015), 3.
21
González Hernando, El Arte Bajomedieval y su Proyección, 18.
22
J. Villa-Amil y Castro, “Virgen Abridera de Marfil Conservada por las Clarisas de Allariz,” in Boletin de la
Sociedad Espanola de Excursiones 7 (1899) 76: 83-86 en 77: 108-111.
23
González Hernando, El Arte Bajomedieval y su Proyección, 21. J. Sarrète,,Vierges ouvertes, Vierges ouvrantes
et la Vierge ouvrante de Palau-del-Vidre (Leezignan, imp, G. Loupiac, 1913).
24 González Hernando, El Arte Bajomedieval y su Proyección, 21.
25
Katz, “The Non-Gendered Appeal of Vierge Ouvrante Sculpture,” in Reassessing the Roles of Women as
‘Makers’ of Medieval Art and Architecture, red. Therese Martin (Leiden en Boston: Brill, 2012), 47. Een
voorbeeld van deze problematiek is het debat rond een exemplaar uit Boubon in de huidige collectie van het
Walters Art Museum. In 1997 is materiaal-technisch onderzoek verricht naar het ivoor waaruit het beeld is
gemaakt, waarna met behulp van koolstofdatering is vastgesteld dat het ivoor uit de elfde of twaalfde eeuw
dateert. Desondanks is de kwestie niet beslecht; Richard Randall Jr. uitte zijn twijfels over de accuraatheid van
het onderzoek en droeg de hypothese aan dat het om een Frans gehistoriseerd beeld uit de 18e eeuw zou gaan,
geproduceerd ter vervanging van een ouder werk in de priorij van Boubon. Richard H. Randall Jr. in Images in
Ivory: precious objects of the gothic age, red. Peter Barnet (Detroit: Detroit Institute of Arts, 1997), 285-289.
Sindsdien wordt het beeld niet meer algemeen als authentiek beschouwd. Zie voor de argumenten in verdediging
Kelly Holbert, “The Vindication of a Controversial Early Thirteenth-Century "Vierge Ouvrante" in the
Walters Art Gallery,” The Journal of the Walters Art Gallery 55/56 (1997/1998), 101-121.
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verschillende lijsten. 26 Gudrun Radler publiceerde in 1990 een catalogus die nog steeds als
standaardwerk over openende Mariabeelden wordt beschouwd, waarin ook het beeld uit Allariz
is opgenomen.27 Een recentere catalogus is gepubliceerd door Irene González Hernando in
2011, waarin zij de ontwikkelingen in het discours sinds Radler heeft verwerkt. 28
De aanzet voor het dateren en plaatsen van de beelden in een corpus is in de twintigste
eeuw gegeven door connoisseurs. De recentere bijdragen aan het debat hebben getracht de
tegengekomen uitdagingen op het gebied van datering en authenticiteit op te lossen door naast
stijlanalyse en iconografische identificering ook technische onderzoeksmethoden in te zetten,
zoals het gebruik van koolstofdatering in het geval van de Boubon-Madonna illustreert.29 De
publicaties die na Radler volgden, zetten zich juist af van die classificerende methode, waarmee
de nadruk op het corpus afgenomen is.30
In de laatste twee decennia zijn onderzoekers met een bredere theoretische basis naar
iconografie, devotionele functie en receptie gaan kijken. Een van de tendensen is de expliciete

26

Gudrun Radler publiceerde in 1990 een catalogus met 43 exemplaren waaraan ze later nog een
vierenveertigste toevoegde. Bijna twintig jaar later publiceerde Melissa Katz in 2009 een lijst van 65 volgens
haar uitsluitend authentieke, al dan niet verdwenen, exemplaren. Haar lijst reikt chronologisch tot 1700. Ook
stelde zij enkele catalogusnummers in Radler ter discussie. Irene González Hernando publiceerde een catalogus
met 53 exemplaren, die een tijdsbestek beslaat van het vroegst gedateerde beeld tot en met de vijftiende-eeuw.
Ze noemt dat slechts 47 beelden min of meer toegankelijk zijn voor onderzoek, wat betekent dat nog altijd een
deel van het corpus gebaseerd is op aannames en speculatie. Aanvullend aan haar catalogus geeft ze in een apart
segment een overzicht van 22 exemplaren die verloren zijn gegaan, slechts bekend zijn uit een verwijzing ernaar
in historische bronnen, waarvan authenticiteit of chronologie wordt betwist of die niet passen binnen haar eigen
definitie van ‘Virgen Abridera Triptico’. Gertsman publiceerde in 2015 een appendix met een veel kortere lijst
van 38 exemplaren, waarin alleen nog overgeleverde beelden staan daterend tot 1500. Zie Gudrun Radler, Die
Schreinmadonna ‘Vierge Ouvrante’ von den bernhardinischen Anfängen bis zur Frauenmystik im
Deutschordensland (Frankfurt am Main: Kunstgeschichtliches Institut der Johann Wolfgang Goethe-Universität,
1990); Katz, “Behind Closed Doors: Distributed Bodies, Hidden Interiors, and Corporeal Erasure in "Vierge
ouvrante" Sculpture,” Anthropology and Aesthetics 55/56 (2009), 218-221 (appendix); González Hernando, El
Arte Bajomedieval y su Proyección, 277-460; Gertsman, Worlds Within, 187-8.
27
Radler, Die Schreinmadonna, cat. nr. 13. Radlers werk is te duiden als een accumulatie van het werk dat in de
loop van de eeuw is gedaan: het bouwt voort op het werk van Sarrète en de aanvullende bevindingen die in de
loop van de twintigste eeuw zijn gepubliceerd in artikelen en hoofdstukken. Naast de ordening van het corpus in
subgroepen, bespreekt Radler ook de theologische funderingen en de iconografie van de beelden en schetst
context aan de hand van de productie en enige receptie. Toch zou dit werk als traditioneel beschouwd kunnen
worden, omdat Radler nog altijd in classificaties denkt en de beelden alleen binnen die categorieën behandelt,
waarbij weinig verdiepende aandacht wordt besteed aan afzonderlijke gevallen of beelden die niet in de
generieke typologie vallen.
28
Irene González Hernando, El Arte Bajomedieval y su Proyección. Temas, Funciones y Contexto de las
Vírgenes Abrideras Tríptico (Saarbrücken: Editorial Académica Española. 2011).
29
Zie noot 9 hierboven.
30
Kritiek op Radler uit zich vooral in deze classificerende benadering, maar hier en daar ook op haar
chronologie. Haar werk wordt echter gewaardeerd om de grondige en volledige bibliografie. Katz, “The NonGendered Appeal,” 40n8 en 47n13.
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aandacht voor de Spaanse beelden die eerder als Frans gekwalificeerd waren of onderbelicht
waren in onderzoek. Daarmee is ook meer onderzoek verricht naar de Allariz-Madonna.31
Melissa Katz, wier onderzoek in deze scriptie meermaals zal worden aangehaald,
publiceerde over de beelden in relatie tot patronage, de gebruikservaring van het beeld als
bewegend object en de semantische duiding hiervan. In The Non-gendered Appeal of Vierge
Ouvrante Sculpture bepleitte ze een neutralere blik op de receptie, het devotioneel gebruik en
het publiek van de beelden, omdat daarover volgens haar te vaak en onterecht voorondersteld
is dat openende Mariabeelden exclusief voor vrouwen waren.32 Daarnaast heeft Katz kritische
nuance aangebracht in het onderzoek naar de patronage van koningin Violante van Aragón, de
oorspronkelijke eigenaresse van het beeld uit Allariz, en zo bijgedragen aan de reconstructie
van de totstandkoming en het oorspronkelijke gebruik ervan. 33
Elina Gertsman publiceerde in 2015 Worlds Within, een monografische studie waarin
ze met een wezenlijk andere benadering te werk gaat dan haar twintigste-eeuwse voorgangers.
Ze distantieert zich expliciet van een classificering op basis van datering of stijl en beschrijft
de middeleeuwse receptie en perceptie aan de hand van concepten als performance-theorie en
‘embodied viewing’ waarbij ze een uitgebreide verzameling middeleeuws bronmateriaal
aanhaalt om de contemporaine ideeën over het lichaam, waarneming, beleving en theologie te
tonen.34 De focus op receptie en perceptie is in bepaalde mate als een vervolg op Hans Beltings
en David Freedbergs begrip van de uitgaande kracht van (af)beeld(ing)en te beschouwen, alleen
legt Gertsman de nadruk op de fysieke beleving van de middeleeuwse beschouwer in het proces
van waarnemen.35 Bovendien zijn haar analyses gefundeerd op de aanname dat de beelden geen
vaste duiding kunnen hebben, maar verschillende betekenissen krijgen door de interactie met
een beschouwer – een deconstructivistische en postmodernistische stellingname die aanzienlijk

31

Isidro Bango Torviso, La Abridera de Allariz: el Imaginario de la Virgen en la Sociedad Hispana del Siglo
XIII (Murcia: CAM, 2010). En Miguel Ángel González García, La Virgen Abrideira de Santa Clara de Allariz
(Zamora: Monte Casino, 1998). Beide publicaties konden tijdens dit onderzoek niet ingezien worden.
32
Katz, “The Non-Gendered Appeal,” 37-91.
33
Zie bijvoorbeeld Katz, “The Final Testament of Violante de Aragón,” 51-71. Het beeld dat van Violante
geschetst is, is eenzijdig en neemt weinig anders dan haar rol in het successieconflict in overweging. Katz heeft
het proces van Violantes stichting verhelderd en zo haar patronage kunnen belichten en interpreteren.
34
Julia Perratore “Book Review: Elina Gertsman, Worlds Within: Opening the Medieval Shrine Madonna,
(University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 2015)," Peregrinations: Journal of Medieval Art
and Architecture 6, 2 (2017), 98-99.
35
Sarah Griffin, “Book review: Worlds Within: Opening the Medieval Shrine Madonna,” in Journal of the
British Archeological Association 171 1(2018), 184. Gertsman, Worlds Within, 10. Hans Belting en Edmund
Jephcott, Likeness and Presence: A History of the Image before the era of Art ( Chicago: University of Chicago
Press, 1994). David Freedberg, The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response (Chicago:
University of Chicago Press, 1989).
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verschilt van de methodologie van het twintigste-eeuwse iconografische onderzoek naar
openende Mariabeelden.36

De Allariz-Madonna als casus
Het openend Mariabeeld uit Allariz neemt een bijzondere plaats in het corpus van
overgeleverde beelden in vanwege het materiaal en doordat het beeld toegeschreven kan
worden aan een concrete eigenaar. 37 Er zijn slechts twee andere overgeleverde ivoren
exemplaren en de authenticiteit, originaliteit, datering en herkomst van veel van de
overgeleverde openende Mariabeelden is onzeker. Bovendien is het beeld van Violante het
vroegst gedateerde beeld dat overgeleverd is. 38 Hoewel er geen documentatie is die tot exacte
datering zou kunnen leiden, wordt geschat dat het tussen 1260 en het einde van de
daaropvolgende jaren ’70 vervaardigd moet zijn. 39
Over de vervaardiging en herkomst ervan zijn grofweg twee hypotheses geformuleerd
in recente literatuur: enerzijds zou het beeld in een Franse werkplaats zijn vervaardigd, zoals
Sarrète en Koechlin stelden. 40 Anderzijds wordt het beeld als een Spaans product beschouwd
door Trens, Estella Marcos, Bango Torviso en González García, al dan niet naar Franse stijl.41
Melissa Katz schrijft de vervaardiging toe aan de hofateliers van Castilië-León, die befaamd
zouden zijn om hun ivoorsnijkunst. 42 Het is niet bekend hoe het beeld in Violantes bezit is

36

Een benadering die bij Katz en andere recente bijdragen ook herkend kan worden, zie bijvoorbeeld Assaf
Pinkus, "The Eye and the Womb: Viewing the Schreinmadonna." Arte Medievale ser. 4, 2 (2012): 201-220. Karl
Whittington, “Review of “Sculpting Simulacra in Medieval Germany, 1250-1380. Assaf Pinkus. Farnham,
Surrey: Ashgate, 2014,” West 86th 24 1 (2017), 115. Perratore, “Book Review: Elina Gertsman, Worlds Within,”
99.
37
Katz, “Marian Motion,” 65.
38
Katz, “Marian Motion,” 66.
39
Aan de hand van een kostuumanalyse en stijlanalyse is het beeld geïdentificeerd laat dertiende-eeuws. Carmen
Bernis Madrazo, “La moda y las imágenes góticas de la Virgen: Claves para su fechacíon,” Archivo Español de
Arte 48/170 (1970), 200. Isidro Bango Torviso, “Un tipo de imagen heterodoxa? La Virgen
abridera de Allariz y su tipología en la Península Ibérica,” Galicia no tempo (Santiago de Compostela:
Consellería de Cultura e Xuventude, 1991), 141. Melissa R. Katz baseert zich op de financiële en sociale positie
van Violante, die voor het einde van de jaren 1270 nog gunstig was voor de bestelling van een dergelijk kostbaar
object, maar nadien door de breuk met Alfons niet meer toereikend zou zijn geweest. Katz, “The Non-Gendered
Appeal,” 73.
40
J. Sarrète, Vierges ouvertes, 131-5 en Raymond Koechlin, Les Ivoires Gothiques Français deel II (Parijs:
Nobele, 1968), 4-5. Mogelijk is dit gebaseerd op de onderliggende veronderstelling dat ivoor bij uitstek een
Frans materiaal is door de vaardige Franse ivoorwerkplaatsen. Lowden, Medieval Ivories and Works of Art, 40.
De enige overgeleverde ivoren openende Mariabeelden zijn echter van Ibersiche afkomst.
41
Manuel Trens, María: Iconografía de la Virgen en el arte español (Madrid: Editorial Plus-Ultra, 1947), 481524; Margarita M. Estella Marcos, La escultura del marfil en España: Románica y Gótica (Madrid: Editora
Nacional, 1984), 128-134; Bango Torviso, “Un tipo de imagen heterodoxa?” 131-148; González García, La
Virgen Abrideira de Santa Clara de Allariz (Ourense: Grupo Francisco de Moure, 1998); Garcia Diaz, La
abrideira de la capilla real de dona Violante, geraadpleegd op 8 juni 2020, http://jesusmanuel.com/2015/09/19/1336/.
42
Katz, “The Non-Gendered Appeal,” 71.
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gekomen, of ze het beeld gekregen heeft, het in haar opdracht heeft laten vervaardigen of heeft
aangekocht, maar elk scenario zou kunnen stroken met de bovenstaande hypotheses. Aangezien
er geen definitief bewijs is dat uitsluitsel geeft, wordt de kwestie van herkomst verder buiten
beschouwing gelaten en gaat dit onderzoek uit van het beeld zijnde in het bezit van Violante.
Verder valt het beeld op vanwege het iconografische programma aan de binnenzijde. Er
zijn twee andere exemplaren die eenzelfde interieur hebben als het beeld uit Allariz; dit zijn de
exemplaren die ook in materiaal overeenkomstig zijn.43 Deze hebben echter een nog minder
duidelijke herkomst noch is er informatie over de context waarin ze gebruikt zijn.
In dit onderzoek zal het openende Mariabeeld van Violante van Aragón daarom
aangedragen worden als casestudy voor de duiding van het gebruik van ivoren openende
Mariabeelden als devotioneel object. Daarnaast zal een tweede gebruik voor Violante belicht
worden, waar tot nog toe weinig aandacht voor was, namelijk Violantes objectpatronage. Op
welke manieren functioneerde het openend Mariabeeld van Allariz als hulpmiddel voor devotie
en hoe is het beeld als schenking te positioneren binnen Violantes patronage?
Eerder zijn verschillende interpretaties geformuleerd over het gebruik en de receptie van
openende Mariabeelden. 44 Deze zijn doorgaans echter gebaseerd op beelden met een andere
iconografische nadruk, namelijk de combinatie van mariale iconografie aan de buitenkant met
interieurs die de Heilige Drie-eenheid en de Passie van Christus belichten. Een ander
iconografisch programma zal leiden tot andere nuances in de devotionele beleving, wat de
Allariz-Madonna een interessante casus voor een reconstructie daarvan maakt.
Hoewel in de beschrijvingen van de Allariz-Madonna de relatie met Violante altijd
genoemd wordt, is er weinig geschreven over haar relatie met het beeld. De devotionele functie
van het beeld geeft rekenschap van een deel van die relatie. Een andere kant van die relatie kan
geduid worden via de omschrijving van het beeld als gift en onderdeel van haar patronage.

Methode
De bovenstaande vraag zal beantwoord worden aan de hand van enkele deelvragen. Allereerst
zal achterhaald worden in welke context het beeld bestond. Wat is de historische achtergrond
van openende Mariabeelden en hoe verhoudt de Madonna van Allariz zich tot dit beeldtype?
43

Deze bevinden zich in Évora en Salamanca.
De belangrijkste interpretaties zijn: Renate Kroos, “’Gotes Tabernackel’: zu Funktion und Interpretation von
Schreinmadonnen,” Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte = Revue suisse d'art et
d'archéologie = Rivista svizzera d'arte e d'archeologia = Journal of Swiss archeology and art history 43 (1986),
58-64; Katz, “Behind Closed Doors,” 194-221; Gertsman, Worlds Within; Idem, “Image as Word. Visual
Openings, Verbal Imaginings,” Studies in Iconography 32 (2011), 51-80; Katz, “Marian Motion,” 63-92; Pinkus,
"The Eye and the Womb,” 201-220; Katz, “The Non-Gendered Appeal,” 37-92.
44

11

Aan de hand van een visuele analyse zal het beeld een positie krijgen binnen het corpus van
overgeleverde openende Mariabeelden.
Een belangrijke bron van informatie voor dit hoofdstuk vormt de monografie van Irene
González Hernando uit 2011, die een structurele en zeer gedetailleerde analyse heeft gemaakt
van openende Mariabeelden en daarbij alle bekende exemplaren heeft opgenomen in een
catalogus.45 Haar boek is de meest recente monografie over openende Mariabeelden en
bespreekt het onderwerp aan de hand van de tot dan gepubliceerde bijdragen aan het
onderzoeksveld. Om deze reden is het verkozen boven Radlers twintig jaar oudere
overzichtswerk, een sleutelpublicatie waar in de laatste dertig jaar vaker naar is teruggegrepen
voor onderzoek naar openende Mariabeelden, maar die op enkele punten niet meer de laatste
stand van zaken vertegenwoordigt.46
Vervolgens zal de visuele analyse uit het eerste deel de basis vormen voor een close
reading die de gebruikservaring van het beeld reconstrueert. Een iconografische analyse zal
samen met een duiding van het gebruikte materiaal en de theoretische concepten van
microsculptuur, aanraking en ritueel een interpretatie vormen van de manier waarop het beeld
een devotionele ervaring begeleidde en versterkte.
De tentoonstellingscatalogus Small Wonders zal de basis zijn voor benadering van
microsculptuur als instrument om aandacht te versterken en een meditatieve staat op te
roepen.47 Het onderzoek van Scholten is onder andere op psychologische onderzoeken
gefundeerd, waarmee de receptie van microsculptuur geschetst wordt. Het werk van Kathryn
Rudy zal aangehaald worden vanwege haar onderzoek naar de rol van aanraking van liturgische
objecten in de middeleeuwse geloofsbeleving. 48 Voor de beschrijving van het ritueel van
openen als performance wordt het beeld vergeleken met andere openende objecten aan de hand
van Susie Nash’ overzichtswerk Northern Renaissance Art.49
Tenslotte richt het onderzoek zich op Violantes patronage en zal aan de hand van de
bestudering van giftrelaties en drie voorbeelden van objectpatronage beschreven worden hoe
de testamentaire schenking van het beeld zich tot eerdere patronageondernemingen verhoudt.

45

Irene González Hernando, El Arte Bajomedieval y su Proyección. Temas, Funciones y Contexto de las
Vírgenes Abrideras Tríptico (Saarbrücken: Editorial Académica Española. 2011).
46
Radler, Die Schreinmadonna 'Vierge ouvrante' von den bernhardinischen Anfängen bis zur Frauenmystic im
Deutschordensland. Frankfurter Fundamente der Kunstgeschichte, deel VI, (Frankfurt: 1990).
47
Frits Scholten, Small Wonders: late-Gothic boxwood micro-carvings from the Low Countries, red. Frits
Scholten (Amsterdam: Rijksmuseum Publications Department, 2016).
48
Kathryn Rudy, “Kissing Images, Unfurling Rolls, Measuring Wounds, Sewing Badges and Carrying
Talismans: Considering Some Harley Manuscripts through the Physical Rituals they Reveal,” The Electronic
British Library Journal (2011), 1-56.
49
Susie Nash, Northern Renaissance Art (Oxford: Oxford University Press, 2008).
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Hiervoor zal in het bijzonder gebruik gemaakt worden van Katz’ gedetailleerde analyses van
Violantes testament en kloosterstichting, de vergelijkende studies van patronage door
Castiliaanse koninginnen in de dertiende en veertiende eeuw door Maria del Mar Graña Cid en
Arnoud-Jan Bijstervelds Do ut des, waarin hij uiteenzet hoe giften en patronage in de
middeleeuwen geïnterpreteerd kunnen worden. 50

Terminologie
Omdat er in verschillende taalgebieden onderzoek verricht is naar openende Mariabeelden en
vanwege de verspreiding van de beelden in collecties over de wereld, zijn er ook verschillende
benamingen ontstaan, al dan niet in vertaling van elkaar. De meest dominante term is ‘vierge
ouvrante’, die lange tijd zowel in Franse als Engelse literatuur werd gebruikt. In Duitstalige
literatuur wordt het begrip ‘Schreinmadonna’ gebruikt, waarvan later ook het Engelse ‘shrine
madonna’ werd afgeleid. In Spaanstalig onderzoek wordt de term ‘virgen abridera’ gebezigd,
of ‘virgen triptica’, verwijzend naar de gelijkenis met drieluiken. 51
In recente publicaties wordt vaker stelling genomen tegen de geschiktheid van bepaalde
termen.52 Tot op heden is er geen consensus over de terminologie en heeft elke auteur een
beredeneerde voorkeur, gebaseerd op de definitie die de auteur hanteert voor de beelden.
Melissa Katz verwerpt ‘vierge ouvrante’ ten gunste van ‘triptych virgin’, een Engelse term
afgeleid van het Spaanse ‘virgen triptica’, omdat ‘ouvrante’ zich zou beperken tot het openen
van het beeld, terwijl Katz juist het cyclische openen en sluiten om weer te openen essentieel
vindt.53 Irene González Hernando heeft hieraan toegevoegd dat er meerdere vormen van
beelden zijn met scharnieren ter opening, zoals tabernakels en reliekschrijnen. 54 Volgens haar
is echter ook de term ‘virgen triptica’ problematisch, omdat hij ambigu zou zijn. Zo kan de term
ook gebruikt worden ter verwijzing naar een drieluik over de maagd Maria.55 Elina Gertsman

Katz, “The Final Testament of Violante de Aragón,” 51-71; Idem, “A Convent for la Sabia,” 812-836; Maria
del Mar Graña Cid, “Queens, Infantas and Court Ladies at the Origin of Castilian Mendicant Nuns. Spiritual
Sponsorship and Female Religious Movement,” in Women’s Networks of Spiritual Promotion in the Peninsular
Kingdoms (13-16th Centuries), red. Blanca Gari (Rome: Viella, 2013), 19-42; Idem, “The Mendicant Policies of
the Queens of Castile in the 13th century. The Implantantion of Convents,” in Queens, Princesses and
Mendicants. Close Relations in a European Perspective, red. Nikolas Jaspert en Imke Just (Zürich: Lit Verlag,
2019), 65-84. Arnoud-Jan Bijsterveld, Do ut des (Hilversum: Verloren, 2007).
51
Gertsman, Worlds Within, 189n4.
52
Vergelijk González Hernando, El Arte Bajomedieval y su Proyección, 10, die voor de term Virgen Abridera
Tríptico kiest, maar Virgines Tripticas verwerpt, met Gertsman, Worlds Within, 2n4, die hoofdzakelijk Shrine
Madonna gebruikt en Katz, “Behind Closed Doors,” 197, die Vierge Ouvrante verwerpt en kiest voor Triptych
Virgin.
53
Katz, “Behind Closed Doors,” 197.
54
González Hernando, El Arte Bajomedieval y su Proyección,10.
55
Ibidem.
50
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onderschrijft dit argument met de aanvulling dat niet alle ‘triptych virgins’ als een drieluik
openen.56
Bij gebrek aan een Nederlands begrip zal ik hoofdzakelijk gebruik maken van de
omschrijvende term ‘openend Mariabeeld’, die mijns inziens neutraal is doordat hij objectief
omschrijft wat het in essentie is. In tegenstelling tot Katz, die vindt dat de term ‘ouvrante’ niet
voldoende benadrukt dat het beeld ook weer sluit om opnieuw te kunnen openen, vind ik dat de
term ‘openend’ wel degelijk zowel de mogelijkheid tot een openende als sluitende beweging
impliceert. De nuance ligt hier in de vervoeging van het woord: ‘geopend’ of ‘open’ Mariabeeld
zou impliceren dat het uitsluitend in geopende staat is, terwijl in ‘openend’ Mariabeeld de
mogelijkheid tot openen én het openen zelf gewaarborgd zijn. Inherent aan de mogelijkheid tot
openen is het voorkomen van een gesloten staat. Hoewel ik het belang van het sluiten van het
beeld en de gesloten toestand onderschrijf (in de gebruiksreconstructie verderop in deze studie
zal het belang van de buitenkant voor de geloofsbeleving nader uitgewerkt worden), geef ik
hierom toch de voorkeur aan de aanduiding ‘openend Mariabeeld’.

Theoretisch kader
Enkele theoretische begrippen vormen het fundament voor de analyse van het openende
Mariabeeld van Violante in de context van devotie en patronage.
Allereerst is het begrip ‘memoria’ (nagedachtenis) essentieel om te duiden waarom
Mariaverering en patronage van belang waren voor Violante. Het uiteindelijke doel van devotie
en religieuze patronage was de verzekering van het zielenheil via gebed, voorbede en
liturgische herdenking. Otto Gerhard Oexle en Truus van Bueren hebben de sleutelpublicaties
geschreven over deze concepten. 57 Ze hebben bijgedragen aan het begrip dat devotie en
nagedachtenis verweven waren met veel andere aspecten en belangen op sociaal, politiek,
juridisch, economisch gebied. Het systeem van devotie en gebed, voorspraak om toegang te
verkrijgen tot de hemel na de dood, was allesbepalend in de middeleeuwse samenleving.
Het veiligstellen van voortdurende nagedachtenis ging gepaard met vrome daden en
giften.58 Veel van de politieke en wereldlijke handelingen van Violante kunnen daarmee
uiteindelijk toch geduid worden als handelingen om devotie en nagedachtenis na te streven.

56

Gertsman, Worlds Within, 189n4.
Otto Gerhard Oexle, “Memoria und Memorialüberlieferung im früheren Mittelalter,” Frühmittelaltliche
Studien 10 (1976), 70-95. Truus. van Bueren, Care for the Here and the Hereafter: Memoria, Art and Ritual in
the Middle Ages (Turnhout: Brepols, 2005).
58
Erin Jordan, Women, Power and Religious Patronage in the Middle Ages (New York: Palgrave Macmillan,
2006), 88.
57
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Marcel Mauss heeft met zijn ‘Essai sur le don’ onderstreept dat schenkingen een wederkerige
relatie creëerden en daarmee de aanzet geleverd voor giftanalyse.59 Dit antropologische
principe, gemunt ‘Do ut des’ (ik geef opdat u (terug)geeft), is de basis gaan vormen van het
onderzoek naar patronage en giften. Arnoud-Jan Bijsterveld heeft een sleutelpublicatie
geschreven met dit motto als titel, die de ontwikkeling van giftanalyse en de rol van giften in
de middeleeuwen uiteenzet. 60
Daarnaast zijn de recente ontwikkelingen op het gebied van patronage-analyse het
uitgangspunt voor de analyse van Violantes patronage in hoofdstuk 3. De rol van vrouwelijke
autonomie in patronage wordt in groeiende mate erkend, wat tevens onthult in welke mate
vrouwen betrokken zijn geweest in het verzamelen, opdracht geven tot en schenken van
middelen, objecten en kunst. De bundel van Therese Martin, die de rol van vrouwen als
‘makers’, in de zin van financierders, vervaardigers en tentoonstellers van kunst en architectuur
beschrijft, heeft dit nader aan het licht gebracht. 61
Verwant hieraan is het onderzoek dat besteed is aan ‘queenship’, onderzoek gericht op
koninginnen als expliciete tegenhanger van onderzoek naar koningen (‘kingship’), waarmee de
lang onderbelichte parameters van de uitoefening van macht door koninginnen onderzocht
worden in relatie tot verschillende gebieden als patronage, politiek, nagedachtenis en reputatie.
Publicaties als Medieval Queenship uit 1993 door John Carmi Parsons en recenter Queenship
in Medieval Europe uit 2013 door Theresa Earenflight hebben bijgedragen aan de uitbreiding
en ontwikkeling van dit onderzoeksveld. 62 Een emancipatieslag door de groeiende aandacht
voor genderverhoudingen in de weergaven van de geschiedenis ligt ten grondslag aan deze
ontwikkeling. Essentieel is daarbij dat het paradigma dat (middeleeuwse) vrouwen beperkt
waren tot de private sfeer geproblematiseerd is om te laten zien dat vrouwen ook in de publieke
sfeer strategieën konden inzetten voor de uitoefening van autonomie en gezag.63
Belangrijk is om te vermelden dat dit onderzoek er niet vanuit gaat dat Violante
ongelimiteerde sociale of politieke macht had. De analyse van Violantes patronage gaat uit van
de instrumenten die vrouwen van adel hadden om autonoom te handelen, bijvoorbeeld het
feodale bezit van grond, zoals door ‘queenship’-onderzoek is blootgelegd.64
Marcel Mauss, “Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques,” in Sociologie et
Anthropologie, red. Claude Lévi-Strauss (Parijs: Presses universitaires de France, 1950), 143-279.
60
Bijsterveld, Do ut des (Hilversum: Verloren, 2007).
61
Therese Martin, Reassessing the Roles of Women as ‘Makers’ of Medieval Art and Architecture, Vol. I
(Leiden: Brill, 2012).
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J. C. Parsons, Medieval Queenship (New York: Palgrave Macmillan, 1998). Theresa Earenfight, Queenship in
Medieval Europe (New York, NY: Palgrave Macmillan, 2013).
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In het eerste hoofdstuk worden openende Mariabeelden als genre beschreven en in de context
van middeleeuwse devotie geplaatst. Vervolgens zal het exemplaar uit Allariz aan de hand van
een visuele analyse en een vergelijking met andere overgeleverde beelden gepositioneerd
worden binnen het corpus.
Het tweede hoofdstuk zal een interpretatie van het beeld als devotioneel object
reconstrueren. Langs een formalistische en iconografische analyse zal het beeld van buiten naar
binnen gelezen worden en zal de functie van materiaal en narratief verklaard worden in de
context van het gebruik.
In het derde en laatste hoofdstuk wordt Violantes patronage aan religieuze instellingen
beschreven en van duiding voorzien door een onderscheid te maken tussen de schenking van
economische middelen en luxeobjecten, waarmee het beeld als gift positie krijgt als middel in
de verzekering van Violantes memoria. Tevens zal dit laatste hoofdstuk trachten Violantes
karakterisering, doorgaans uitsluitend gericht op haar politieke leven, verder bij te stellen door
de aandacht te vestigen op haar tot nog toe onderbelichte relatie tot luxeobjecten.
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Hoofdstuk 1: Openende Mariabeelden
De Allariz-Madonna van Violante van Aragón heeft een opvallende vormgeving, die aanleiding
geeft tot vragen over het functioneren van het beeld. Voordat de functie ter sprake kan komen,
is het noodzakelijk om de uiterlijke kenmerken nader te observeren en deze te duiden. Daarvoor
zal om te beginnen beschreven worden in welke context openende Mariabeelden in het
algemeen bestaan en gebruikt zijn, waarna de buitenkant en binnenkant van het Allariz-beeld
beschreven en iconografisch geïdentificeerd zullen worden. Tot slot zal het beeld vergeleken
worden met de andere overgeleverde Mariabeelden, om te schetsen in hoeverre het Allarizbeeld afwijkt van de rest.

1.1 Vele voorkomens
Openende Mariabeelden kwamen grofweg tussen de dertiende en zeventiende eeuw voor en
hebben nadien een opleving gekend in de negentiende eeuw. 65 Het Mariabeeld van Violante
van Aragón is met een datering rond 1260-70 het vroegst gedateerde overgeleverde exemplaar,
zoals al eerder is benadrukt. De veelheid aan vindplaatsen van de overgeleverde beelden, rond
de veertig exemplaren, suggereert dat ze door heel Europa werden gebruikt. Er zijn exemplaren
gevonden in Duitsland, Polen, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, met Spanje en
Portugal als meest zuidelijke en Denemarken en Finland als meest noordelijke vindplaats.66
De meeste overgeleverde exemplaren zijn van hout gemaakt en rijk beschilderd. 67 Van
buiten zijn ze vormgegeven als conventionele Mariabeelden. 68 Anders dan het conventionele
Mariabeeld kunnen de beelden als drieluik openen, waardoor de gedecoreerde binnenkant
wordt ontsloten. Aan de binnenkant van openende Mariabeelden zijn zowel geschilderde als
gebeeldhouwde decoraties aan te treffen. Het beeld uit Allariz bevat narratieve voorstellingen,
maar het merendeel bevat aan de binnenkant een kleiner beeld van de Heilige Drie-eenheid
(‘Genadestoel’).69 De Maria’s variëren in grootte tussen de dertig centimeter en honderdveertig

Katz, “Marian Motion,” 65.
Katz, “Marian Motion,” 65. Gertsman, Worlds Within, 2. Een recent overzicht van de openende Mariabeelden
die zijn overgeleverd is opgesteld door Elina Gertsman, zie daarvoor Worlds Within, 187-8. Haar overzicht van
authentieke exemplaren omvat 38 stuks. Melissa Katz telt er 60, maar niet elk daarvan is gepubliceerd. Katz,
“Behind Closed Doors,” 196. Zie ook Katz, “The Non-Gendered Appeal,” 42n10.
67
Er zijn drie beelden overgeleverd die niet uit hout, maar uit ivoor gemaakt zijn, waar de Allariz-Maria één van
is. De andere twee ivoren exemplaren bevinden zich in Salamanca en Évora en zullen later aan bod komen.
Gertsman, Worlds Within, 3 en 190n5. Er zijn aanwijzingen dat er meer openende Mariabeelden zijn geweest
van afwijkend materiaal zoals ivoor of goud, bijvoorbeeld in de inventaris van de hertogen van Bourgondië
Valois.
68
González Hernando, El Arte Bajomedieval y su Proyección, 76.
69
Radler, Die Schreinmadonna, 40-41. Katz, “The Non-gendered Appeal,” 54.
65
66
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centimeter. Het verschil in grootte kan wijzen op een verschil in functie, namelijk dat grotere
exemplaren een (publieke) ceremoniële rol vervulden in de liturgie en dat kleinere exemplaren
voor individuele devotie gebruikt werden. 70

Devotionele objecten
Er zijn verschillende ideeën over het gebruik van openende Mariabeelden, alhoewel nauwelijks
eigenaren gedocumenteerd zijn en in veel gevallen dus niet gespecificeerd kan worden door
wie de beelden hoofdzakelijk werden gebruikt. 71 Er is in ieder geval consensus over dat
openende Mariabeelden een devotionele functie hebben gehad, dat wil zeggen dat de beelden
gebruikt werden tijdens gebed en ceremonies ter verering van Maria, Christus en God, of
heiligen.
Een devotioneel object kon in privécontext gebruikt worden tijdens individueel gebed,
maar ook tijdens de liturgie van kerken en kloostergemeenschappen. Afbeeldingen, beelden,
relieken en crucifixen waren voor de middeleeuwse christen niet alleen verbeelding van het
heilige, maar belichaamden ook hun goddelijke krachten. 72 Devotionele objecten
functioneerden zo als brug tussen het aardse, de gelovige en het heilige. Als tastbare, beeldende
visioenen van het hemelse werden ze gebruikt om dichter bij heiligen en dichter bij God te
komen via gebed en inleving.73
Contemplatie en conversatie in gebed functioneerden als middel om tot bezinning te
komen, maar konden ook een verzoek om tussenkomst van God zijn. 74 Christus, Maria en
andere heiligen werden gezien als bemiddelaars tussen gelovigen en God, omdat ze menselijker
en dus toegankelijker waren dan God. 75 Via devotie kon men er om vragen steun te ontvangen
in het nu, maar de toenadering diende vooral om na de dood in de hemel te mogen worden
toegelaten.76
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Gertsman, Worlds Within, 3.
De belangrijkste interpretaties zijn: Kroos, “’Gotes Tabernackel’,”58-64; Katz, “Behind Closed Doors,” 194221; Gertsman, Worlds Within; Idem,”Image as Word. Visual Openings, Verbal Imaginings,” Studies in
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Reliekschrijnen
Doordat openende Mariabeelden van binnen heilige voorstellingen bevatten die meestal
verborgen zijn, maar door opening onthuld kunnen worden, worden ze wel vergeleken met
tabernakels of reliekschrijnen die eveneens een heilige binnenkant hebben. Veelgebruikte
termen voor openende Mariabeelden als ‘Schreinmadonna’ of ‘Shrine Madonna’ zijn van deze
vergelijking afgeleid.77
Een andere aanleiding voor de vergelijking met reliekschrijnen is dat gesuggereerd
wordt dat openende Mariabeelden bij gelegenheid de hostie bewaarden. Veel overgeleverde
beelden met een Drie-eenheid aan de binnenkant missen het crucifix van de Genadestoel. Deze
zouden verloren zijn gegaan doordat op die plek de hostie het crucifix verving.78 Deze
hypothese wordt onderbouwd met een zestiende-eeuwse beschrijving van het gebruik van een
openend Mariabeeld op Goede Vrijdag in Durham, waarbij het crucifix van de Drie-eenheid
aan de binnenkant uit het beeld werd genomen en getoond werd aan de aanwezigen. 79 De
beschrijving van dit ritueel zou illustreren dat de crucifixen binnenin bij gelegenheid
uitgenomen werden. De hostie wordt in de Eucharistie tijdens de transsubstantiatie het lichaam
van Christus, waardoor de hostie en het crucifix uit het Mariabeeld tijdens de liturgie
uitgewisseld konden worden. Het bewaren van de hostie is vergelijkbaar met het bewaren van
een reliek, wat het Mariabeeld als omhulsel vergelijkbaar maakt met het reliekschrijn.
Of sommige openende Mariabeelden daadwerkelijk hosties of relieken hebben bewaard
is nog niet bewezen. Er zijn geen beelden overgeleverd met een ingebouwde opbergruimte die
doelgericht voor dergelijke kleine objecten lijkt te zijn toegevoegd. 80 Melissa Katz heeft
bovendien gewezen op het bestaan van een ander soort Mariabeeld dat specifiek ter bewaring
van de hostie of relieken bestemd moet zijn geweest. In Spanje circuleerden speciale
tabernakels in de vorm van een Mariabeeld die wel ingebouwde ruimten bevatten in de zij, rug
en borst van de Maagd.81 Deze tabernakel-Maria’s konden zelf niet geopend worden zoals
openende Mariabeelden.
In het geval van de Allariz-Maria is er geen aanwijzing voor een bewaarplek voor een
reliek of hostie en aangezien de binnenkant niet gedecoreerd is met de Genadestoel maar met
Zie Kroos, “’Gotes Tabernackel’,” 58-64. Caroline Walker Bynum, Christian materiality: an essay on religion
in late medieval Europe (New York: Zone Books, 2015), 86.
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verhalende voorstellingen, is er ook geen crucifix om te vervangen door een hostie dan wel
reliek. Desondanks loopt de vergelijking met reliekschrijnen niet volledig mank. Ook de
Allariz-Maria deelt een heilig binnenste met reliekschrijnen, omdat de iconografie van de Zeven
Vreugden refereert aan gebeurtenissen met heilige hoofdrolspelers. Maria als houder van het
heilige is bovendien niet alleen een iconografische vergelijking van openende Mariabeelden
met objecten als reliekschrijnen, maar ook een symbolische vergelijking met het theologische
concept van de Incarnatie, het idee dat Christus als deel van de Goddelijke Drie-eenheid in
menselijke gedaante op aarde gebracht is door de menselijke Maria (Maria als ‘Theotokos’).82
Het is wellicht ook geen toeval dat de scène van de Geboorte van Christus zich in Maria’s buik
bevindt ter hoogte van waar haar baarmoeder zou zitten.
Een verschil met tabernakels of reliekschrijnen is echter dat in het geval van deze
Mariabeelden niet alleen de binnenkant het heilige representeert, maar ook de buitenkant, in de
vorm van een beeld van de Heilige Maagd. Zowel de binnen als buitenkant van een openend
Mariabeeld kunnen daardoor vereerd worden. Hoe de verering van het beeld van Allariz kan
hebben plaatsgevonden, zal in het tweede hoofdstuk beschreven worden.

1.2 Visuele Analyse
De Allariz-Madonna (afb. 1) is in dichte toestand een ivoren beeld, bestaande uit een zittende
Maria met haar kind Jezus staand op haar schoot. Het beeld staat op een ronde sokkel, zeven en
een halve centimeter hoog, die is opgebouwd uit dunne platte ivoren schijven waartussen een
smallere ebbenhouten cilinder is geplaatst. 83 De schijven zijn donkerblauw met wit gestreept.
Maria, frontaal weergegeven, zit op een eenvoudige troon met aan weerszijden ronde zuilen die
net tot haar middel reiken. Haar haar is bedekt met een sluier en haar rechterhand is
opgeheven.84 Ze heeft een zachte glimlach op haar gezicht. Haar linkervoet rust op een
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verslagen dier, wat waarschijnlijk een draak is.85 Op haar linkerknie zit het kind Jezus, die zijn
rechterhand in een zegenend gebaar ophoudt. In zijn linkerhand houdt hij een bol vast. 86
Maria en Christus zijn vergelijkbaar gekleed in een lange tuniek met een mantel. Over
Maria’s borst, van schouder tot schouder, loopt een horizontale kier. Ook verticaal loopt een
kier, van net onder haar hals tot aan haar voeten. Aan weerszijden van de troon zijn
scharnierconstructies zichtbaar. Haar beeltenis zonder sokkel is vijfentwintig centimeter hoog.
Inclusief sokkel meet het Mariabeeld 32,5 cm.
Het beeld opent als een drieluik. Het linker luik, het middelste deel (haar torso) en het
rechter luik zijn in drie registers verdeeld, waardoor zich in totaal negen compartimenten laten
onderscheiden. Deze compartimenten zijn ingelijst door drielobbogen aan weerszijden
gesteund op zuilen. De scènes in het midden zijn in reliëf gesneden, de scènes in de luiken zijn
driedimensioneler doordat de figuren in een driehoekige nis zijn geplaatst; die luiken zijn
gedeeltelijk opengewerkt in dezelfde drielobboog structuur, steunend op een zuil die het
compartiment afbakent (zie afb. 2). Afgebeeld in de compartimenten zijn scènes van de Zeven
Vreugden van Maria (zie schema in appendix I).87
De scènes in onderste register betreffen gebeurtenissen rond de geboorte van Christus.
De linker nis toont de Annunciatie van aartsengel Michael aan Maria; centraal onderaan de
Geboorte van Christus, verbeeld door een liggende Maria, Christus op haar schoot en Jozef aan
haar bed en een os en ezel op de achtergrond; in de rechter nis is de Aanbidding der Koningen
te zien, met aan de buitenzijde Maria met Christus en aan de binnenzijde de drie koningen op
een rij, één ervan knielend.
De scènes in het middelste register vertellen over de gebeurtenissen rond het sterven
van Christus. Het linker compartiment toont de drie Maria’s bij het graf en een engel zittend op
een sarcofaag met een staf in zijn hand; het centrale compartiment toont de Hemelvaart van
Christus, van wie nog slechts de voeten onder de wolken uitsteken en die wordt nagekeken door
Maria en de twaalf apostelen; het rechter compartiment toont de uitstorting van de Heilige
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Geest, verbeeld door de knielende en biddende Maria en apostelen die omhoog kijken naar de
Heilige Geest in de gedaante van een duif.
Het bovenste register bevat centraal de kroning van Maria door Christus tot de koningin
van de hemel. In de compartimenten aan weerszijden hiervan zijn geen verhalende scènes meer
afgebeeld, maar in elk twee engelen die kaarsen vasthouden en zich tot de kroningsscène
richten.
Enkele details aan de binnenkant van het beeld zijn gekleurd, zoals de binnenzijde van
Maria’s sluier die in bijna alle scènes nog diepblauw is. Andere resten van polychromie zijn te
ontdekken in de gezichten van de figuren, zoals rode lippen, bruine baarden en zwart in de ogen
en sporen van goud op de vleugels van engelen en aan de zomen van de kleding van de figuren.

1.3 Een uitzonderlijke vormgeving
Hoewel de gemene deler van dit type beelden de mogelijkheid tot openen is, kan de vormgeving
per exemplaar aanzienlijk verschillen, zoals op te maken is uit de omschrijving aan het begin
van dit hoofdstuk. Afgezien van stilistische verschillen, zijn er bijvoorbeeld verschillen in
iconografie.
Van buiten is het beeld uit Allariz vormgegeven als een zittende Maria met kind, een
iconografisch type dat voor openende Mariabeelden dominant is. Maar andere exemplaren
tonen bijvoorbeeld een voedende Maria (‘Virgo lactans’), waarvan het Duitse openende
Mariabeeld in de collectie van het Metropolitan Museum of Art een voorbeeld is (afb. 3);88 een
Maria die in verwachting is, zoals de vijftiende-eeuwse openende “Nuestra Señora” van
Buriñondo in de hermitagekerk van de heilige Blasius in Bergara (Spanje) (afb. 4);89 of een
Maria van de Onbevlekte Ontvangenis, soms gekenmerkt door een maan of een verslagen draak
onder haar voeten, zoals het zestiende-eeuwse beeld in Bárcena de Pie de Concha (Cantabrië,
Spanje) (afb. 5) en twee exemplaren uit Toledo (afb. 6 en 7).90 Een ‘virgen abridera’ in het
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Museo Arqueológico Nacional in Madrid is een zestiende- of zeventiende-eeuws voorbeeld van
een staande Maria zonder kind en bovendien van een exemplaar dat niet volledig opent, maar
slechts twee kleine luiken ter hoogte van Maria’s borst heeft (afb. 8).91
Maar van binnen sluit de Allariz-Madonna minder aan bij de meest voorkomende
iconografie onder de overgeleverde exemplaren. De Metropolitan-Maria toont de Drie-eenheid
en geschilderde scènes rondom de geboorte van Christus; de Maria uit Bergara toont eveneens
een Drie-eenheid, maar bij gebrek aan luiken geen verdere voorstellingen. Openende
Mariabeelden met een verbeelding van de Heilige Drie-eenheid aan de binnenkant bevatten
soms ook combinaties met andere iconografische thema’s, zoals een groep biddende
omstanders, de annunciatie, engelen, het lijfen van Christus, of andere verhalen uit het leven
van Christus.92 De Allariz-Maria bevat geen Drie-eenheid maar uitsluitend verhalende
voorstellingen. Daar zijn weliswaar andere voorbeelden van, maar die verbeelden andere
verhalen. Het Mariabeeld uit Pie de Concha verbeeldt een cyclus die het volledige leven van
Christus beslaat, van de geboorte en lijden tot de dood en opstanding; de Toledo-drieluiken
bevatten uitsluitend scènes uit het lijdensverhaal.
Al eerder is erop gewezen dat er slechts twee andere narratieve openende Mariabeelden
bekend zijn die wel qua iconografisch programma overeenkomen met de Maria uit Allariz.
Deze verbeelden de Vreugden van Maria in een iets andere samenstelling van scènes en
bevinden zich in Évora en Salamanca (afb. 9 en 10). Ze hebben bovendien gemeen dat ze ook
uit ivoor gesneden zijn en op grofweg dezelfde periode gedateerd worden als het beeld uit
Allariz, namelijk de tweede helft van de dertiende eeuw. 93 Omdat de ivoren Mariabeelden
daarnaast ook een Iberische herkomst delen, zijn ze door onder andere Radler en Irene González
Hernando als subgroep beschreven. 94
De openende Maria uit Allariz ziet er in vergelijking met openende Maria’s uit andere
delen van Europa anders uit, wat het interessant maakt om in het volgende hoofdstuk de
iconografie en vormgeving van dit individuele beeld te duiden in het licht van het gebruik.
Hoewel het openende Mariabeeld van Violante van Aragón iconografisch van buiten een
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gangbare vormgeving heeft, is het materiaal een onderscheidend kenmerk ten opzichte van de
verzameling van overgeleverde openende Mariabeelden. Ook door de narratieve cyclus van de
Zeven vreugden aan de binnenzijde neemt het een bijzondere positie in. Als deel van een
Iberische subgroep geïdentificeerd, zou de Allariz-Madonna vanwege een grotere hoeveelheid
beschikbare informatie een illustratieve casus kunnen zijn voor het gebruik van de andere
ivoren narratieve openende Mariabeelden.
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Hoofdstuk 2: De Allariz-Madonna in gebruik
Hoewel het beeld van Violante in de basis te begrijpen is binnen het corpus van openende
Mariabeelden, vragen de afwijkende aspecten in de vormgeving zoals besproken in het vorige
hoofdstuk om een aanvullende analyse die het beeld als individueel object benadert, omdat deze
aspecten wellicht op een andere wijze verweven zijn met het gebruik dan het geval is voor de
meer besproken houten beschilderde openende Drie-eenheids-Maria’s.
Zojuist is in detail de vormgeving van het openend Mariabeeld uit Allariz beschreven.
Ook werd al aangestipt dat (openende) Mariabeelden een devotionele rol kenden. Een
belangrijk concept voor de verering van Maria was haar rol als voorspreker en de mogelijkheid
voor gelovigen om dichter tot haar te komen door middel van verhalen over en beelden van
haar. In de volgende paragrafen zullen individuele kenmerken van het beeld, zoals het materiaal
en de verhalende binnenkant, besproken worden langs het narratief van het gebruik van het
beeld als devotioneel object. Het vertrekpunt is het beeld in gesloten toestand, waarna elke fase
in de richting van devotie zal worden beschreven vanuit de ervaring van de gebruiker.

2.1 Maria als de troon van Salomon
Zetel der Wijsheid
Het gesloten beeld, zoals het hiervoor is omschreven, is vormgegeven als een frontale, zittende
Maagd met haar kind op schoot. De opgehouden hand van Maria suggereert dat ze
oorspronkelijk iets vasthield, waarschijnlijk een scepter. 95 Jezus houdt in zijn linkerhand een
bol en maakt een zegenend gebaar met zijn rechterhand. De combinatie van deze attributen, de
scepter en de bol, maakt het aannemelijk dat de bol een wereldbol moet voorstellen. 96 Samen
vormen zij namelijk de attributen van een soeverein, die Maria en Christus een vorstelijke
uitstraling verschaffen. Ze zijn daarmee onmiskenbaar als ‘Sedes Sapientiae’ of Zetel der
Wijsheid weergegeven. 97
Maria als Zetel der Wijsheid is een belangrijk iconografisch type voor de weergave van
Maria als bemiddelaar tussen de gelovigen en God. 98 Het is uitvoerig beschreven door Ilene
Forsyth in The Throne of Wisdom: Wood Sculptures of the Madonna in Romanesque France.
Haar onderzoek verbindt formele analyses met functie en receptie en toont hoe vormgeving
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voortvloeit uit theologische en symbolische concepten. 99 Forsyth toont in haar boek hoe de
beelden van Maria als Zetel der Wijsheid zijn vormgegeven rond het theologische concept van
de Incarnatie.100 Maria was niet alleen moeder van het kind Christus, ze was moeder van God,
omdat Christus zelf de verschijning van God en Goddelijke Wijsheid in menselijke vorm
was.101 Men spreekt ook wel van hem als het vleesgeworden Woord. Als de ‘theotokos’, degene
die de Goddelijke Wijsheid droeg en baarde, werd Maria beschouwd als de zetel van die
Wijsheid. Maria is dus Christus’ zetel, en Maria is zelf ook zittend op een troon verbeeld. 102

Ivoren troon, ivoren maagdelijkheid
De metafoor van de Zetel der Wijsheid krijgt nog een andere connotatie door het materiaal
waaruit het beeld en Maria’s troon zijn vervaardigd: ivoor. De Sedes Sapientiae-iconografie
heeft namelijk een oudtestamentische typologie die regelmatig wordt aangehaald vanaf de elfde
eeuw tot in de dertiende eeuw.103 Hierin wordt Maria als Zetel voor Christus vergeleken met de
ivoren troon van koning Salomo, die zelf gezien wordt als de oudtestamentische prefiguratie
van Christus.104 Dat ivoor daarnaast als materiaal gezien werd dat kuisheid symboliseerde,
droeg bij aan de metafoor, aangezien Maria de personificatie is van maagdelijkheid. 105
Vanwege de kostbaarheid van ivoor en deze symbolische verwijzing naar maagdelijkheid is
polychromie maar spaarzaam toegepast op het beeld uit Allariz, anders dan haar houten
equivalenten uit andere delen van Europa. 106 Het ivoor moest ruimschoots zichtbaar blijven.107
De vervaardiging van het openende Mariabeeld van Violante van Aragón uit ivoor, had
het effect van een visueel signaal aan de beschouwer dat moest herinneren aan de vergelijking
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van Maria met de troon van Salomon. 108 Deze visuele aanwijzing, verankerd in het materiaal
en de statische wijze van weergeven, maken de beschouwer in één oogopslag bewust van de
goddelijke status en macht van Maria en Christus. Deze directe bewustwording is de eerste stap
op de weg naar devotie, om via dit beeld zo dicht mogelijk bij Maria te komen om haar aan te
spreken als voorspreker bij God. Wanneer de beschouwer dan doordrongen is van de
Goddelijke macht van Maria en Christus, volgt een volgende fase: het openen van het beeld.

2.2 Het beeld als openend object
De aantrekkingskracht van het verborgene
Het openen van het beeld vormt een overgangsfase op weg naar devotie. De beschouwer geraakt
tijdens het openen in de juiste spirituele staat om de inhoud van de binnenkant te ontvangen.
De spanning en anticipatie die wordt opgebouwd voordat het beeld geopend wordt, verheft de
daadwerkelijke onthulling tot een openbaring. 109 De potentie van het beeld om open te kunnen,
waar de zichtbare kloof over Maria’s lichaam al de aandacht op vestigt, prikkelt de beschouwer
om een voorstelling te maken van de binnenkant.
Openende Mariabeelden representeren door middel van die verticale kloof over hun
torso tegelijkertijd bewegingloosheid en beweging, buitenkant en binnenkant, dat wat
waarneembaar is en wat onzichtbaar is. De suggestie dat er iets verborgen is, de
aantrekkingskracht ertoe en de anticipatie op het onthullen ervan zijn essentieel voor het effect
van openende Mariabeelden, des te meer omdat het de binnenkant van de heilige maagd Maria
betreft.110 Ze maken het openen tot een belangrijk moment, dat te beschouwen is als een ritueel
op zich.
Dit openen is een handeling die parallellen heeft in andere liturgische objecten. Al
eerder is gewezen op de parallel met reliekschrijnen. 111 Het mechanisme van het onthullen
speelt ook essentiële rol in de gebruikservaring van bijvoorbeeld altaarstukken in de liturgie,
manuscripten of ivoren diptieken voor privégebruik. Altaarstukken werden in liturgische
context zelden geopend, slechts op aangewezen gelegenheden. 112 Juist het feit dat de
binnenkant beperkt te zien was, maakte van het openen een spectaculair ritueel.113 Een aspect
dat bijdroeg aan de bijzondere status van de binnenkant van altaarstukken, was dat deze vaak
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rijker gekleurd was in contrast met een sobere buitenkant. 114 Op het openend Mariabeeld zijn
alleen aan de binnenzijde sporen van polychromie en vergulding aangetroffen, wat zou kunnen
wijzen op een vergelijkbaar contrast tussen buiten- en binnenkant.115 Ook kleinere diptieken of
verluchte manuscripten werden niet continu gebruikt, maar slechts op gepaste momenten
opengeslagen voor individuele meditatie.116 Het is daarom aannemelijk dat Violante haar
Mariabeeld ook slechts bij gelegenheid opende, wat de ervaring bijzonder maakte.

Transformatie door openbaring
Violante had persoonlijke kapelaans die haar zullen zijn voorgegaan bij de liturgie en tijdens
de viering van hoogtijdagen en waarschijnlijk ook in het gebruik van het openend
Mariabeeld.117 Toch is het niet uit te sluiten dat Violante het beeld zelf ook opende. Het
aanraken van devotionele objecten was een vaker terugkerend ritueel in zowel de liturgie als
privédevotie.
Een voorbeeld hiervan is de paxtafel, die tijdens de dienst doorgegeven werd onder de
aanwezigen zodat zij de pax konden kussen. Met het kussen van de pax werd een kus aan Jezus
gesimuleerd.118 Op een vergelijkbare manier kusten gelovigen ook hun manuscripten. Ze
echoden daarmee handelingen van de priester, die ook het missaal kuste. 119 Zoals al eerder
aangestipt, ervoeren christenen devotionele objecten als fysieke belichaming van het heilige op
aarde. Het hebben van een fysieke relatie met het object versterkte de nabijheid tot het hemelse
in het object.120 Met andere woorden, het aanraken versterkte de devotionele ervaring. Violante
had zelf in ieder geval enkele paxtafels, wat suggereert dat zij liturgische objecten bezat
waarvan het aanraken deel was van haar geloofsbeleving.121 Het aanraken was dus niet alleen
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een voorwaarde voor het openen van de Madonna, maar maakte vermoedelijk een belangrijk
deel uit van de devotionele ervaring.
De ontsluiting van de binnenkant is door de opbouw ernaartoe vergelijkbaar met een
visioen of openbaring, doordat de beschouwer ingewijde wordt van de voorstellingen die de
glorievolle gebeurtenissen uit Maria’s leven verbeelden.122 De beschouwer transformeert dus
van buitenstaander, die zich alleen kan voorstellen wat de binnenkant bevat, naar ‘insider’ die
ze mag aanschouwen. De exclusieve positie waarin de beschouwer zich als ingewijde bevindt,
wordt zichtbaar door een detail aan de kopse kanten van de luiken van openende Mariabeelden.
Wanneer men de Allariz-Madonna opent, is al halverwege een vluchtige blik te werpen op de
voorstellingen binnenin door één open zijde van de driehoekige nis (afb. 1). Andere openende
Mariabeelden met verhalende voorstellingen binnenin tonen vergelijkbare nissen in de kopse
kanten, zoals de beelden uit Pie de Concha en Toledo (afb. 5, 6 en 7).123 Deze details geven aan
dat het openen als handeling een belangrijk onderdeel was van de beschouwing van het beeld,
en niet alleen een noodzakelijke beweging om naast de buitenkant ook de voorstellingen
binnenin te kunnen zien.
Ook het beeld zelf transformeert – fysiek – van statisch beeld naar dynamisch polyptiek
gevuld met minuscule voorstellingen. Wanneer het beeld is geopend, blijkt namelijk dat het
binnenste van Maria is opgedeeld in de negen compartimenten met microvoorstellingen. De
ervaring moet vergelijkbaar geweest zijn met het openen van een gebedsnoot. In de
tentoonstellingscatalogus Small Wonders omschrijft Frits Scholten hoe het openen van een
gebedsnoot de gebruiker het gevoel moet hebben gegeven een exclusieve blik in een anders
verborgen spirituele wereld te krijgen.124 Gebedsnoten waren gemaakt uit buxushout, een
materiaal van beperkte afmeting dat de grootte van het product daarmee beperkte, net als
ivoor.125 Desalniettemin zijn ze van buiten rijkelijk gedecoreerd, en ook van binnen bevatten
de bollen zeer gedetailleerde voorstellingen. In sommige gevallen bevat het interieur nog een
extra dimensie die geopend kan worden met een tweede paar deurtjes, zoals bijvoorbeeld het
geval is bij een Nederlandse gebedsnoot uit de vroege zestiende eeuw in de collectie van het
Metropolitan Museum of Art (afb. 13). Dit specifieke exemplaar was waarschijnlijk deel van
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een rozenkrans en werd gebruikt tijdens het uitvoeren van de gebedscyclus van de
rozenkrans.126 De figuren die onder andere de Aanbidding der Koningen en de Kruisiging
verbeelden zijn niet groter dan een centimeter.
Het openende Mariabeeld van koningin Violante bevatte niet één minuscule
voorstelling, maar wel negen. Elke individuele voorstelling had een vergelijkbaar formaat als
een geopende gebedsnoot. Het kijken naar de vele heilige voorstellingen, gedetailleerd en niet
in één oogopslag op te nemen, moet imposant geweest zijn en sprak een associatie aan met het
oneindige Goddelijke, wat de beschouwer door spiritueel zicht alleen kon opnemen. 127 De
transformatie door het openen wordt dus bewerkstelligd door een ontmoeting met het
Goddelijke binnenin.

2.3 Toenadering tot de Heilige Maagd
Maria als de Ark van het Verbond
Eenmaal geopend wordt de beschouwer wederom herinnerd aan de eerbied waarmee het beeld
benaderd moet worden aan de hand van visuele aanwijzingen. Net zoals de vormgeving als
Sedes Sapientiae de beschouwer visuele signalen bood ter herkenning van Maria’s status, biedt
ook het iconografisch programma van de binnenkant visuele hints die de beschouwer
herinneren aan het juiste decorum. Opvallend aan het programma van de Zeven Vreugden zoals
in het ivoren beeld van Violante, is namelijk dat het verteld is in negen voorstellingen. In het
bovenste register wordt de zevende voorstelling, de Kroning van Maria, geflankeerd door
voorstellingen van engelen met kaarsen (zie appendix I). De toevoeging van deze twee
compartimenten kan verklaard worden vanuit een typologie die zijn grondslag heeft in het Oude
Testament en die ook werd ingezet voor de vormgeving van ander gotisch ivoorsnijwerk. 128
De typologie waarnaar wordt verwezen is ontstaan uit een omschrijving in Exodus 25
en 26, waarin een overkapping of tent genoemd wordt die de kist met de tien geboden van
Mozes beschermde: de Ark van het Verbond. Vervolgens wordt in Exodus omschreven dat de
Ark van het Verbond onder andere bekroond moest worden en dat cherubijnen met
opengeslagen vleugels de Ark flankeerden.129 De term die in Exodus gebruikt werd voor de tent
over de Ark van het Verbond was tabernakel, een term die in dertiende-eeuwse inventarissen
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ook gebruikt werd als synoniem voor ivoorsnijwerk.130 Hier al is een parallel te herkennen
tussen de overkappende tabernakelstructuur uit de Exodus die de heilige inhoud, de Ark met de
wetten erin, moest beschermen en het ivoorsnijwerk dat een heilige verbeelding bevatte.131
Aan het begin van dit hoofdstuk is uiteengezet hoe Christus als incarnatie van God en
Gods Woord werd gezien. Zo ook werden de wetten van Mozes als manifestatie van Gods
woord gezien. Ook is al naar voren gekomen dat Maria als zetel van Christus gezien werd, als
behuizing voor Gods manifestatie. Zo is dus Maria te vergelijken met de Ark van het Verbond,
die de behuizing voor Mozes’ wetten vormde. 132 In deze vergelijking van het ivoor met de
tabernakel over de ark, Maria, kunnen ook de extra compartimenten met engelen verklaard
worden als nieuwtestamentische variant van de Cherubijnen. Ze vormen samen met de kroon
boven Maria’s hoofd de kenmerken van de Ark van het Verbond.
Het is dus de associatie met deze oudtestamentische structuren die als visueel teken voor
de beschouwer de heilige status van het afgebeelde signaleert. Net als in de vergelijking van
Maria met de Zetel der Wijsheid, wordt in de vergelijking met de Ark van het Verbond gebruik
gemaakt van oude, herkenbare beeltenissen van heiligheid. Zo worden Maria en Christus
meteen in de passende context geplaatst voor de beschouwer.

Meditatie door focus
Het openen markeert dus een overgang in meerdere opzichten: voor de beschouwer, voor het
beeld en in het gebruiksritueel van het beeld. De genoemde microsculptuur, waarin de Zeven
Vreugden van Maria zijn weergegeven, heeft niet alleen het effect de beschouwer te imponeren
en de aandacht te trekken. Het houdt de aandacht ook vast, waarmee het tevens een middel is
om de beschouwer te helpen de juiste devotionele staat te bereiken om zich tot Maria te kunnen
richten. Door de veelheid aan minuscule details is immers niet alles in één oogopslag op te
nemen. De beschouwer wordt dus gedwongen zich in te spannen om de voorstelling goed te
kunnen zien en ontleden, waardoor de aandacht voor wat is afgebeeld groter is en daarmee ook
de inleving groter zal zijn.133
Hoewel de voorstellingen in gebedsnoten gedetailleerder zijn dan die binnenin het
Mariabeeld, is het aannemelijk dat het effect vergelijkbaar was: om de hoofdrolspelers te
herkennen, hun gezichten te lezen, waarvan delen geaccentueerd waren met polychromie, en te
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identificeren wat werd uitgebeeld, moest Violante met intentie kijken en haar verbeelding
activeren om het verloop van de scène aan te vullen.
Tijdens het bestuderen van voorstellingen op schaal, ontstaat zo’n concentratie dat men
tijd en ruimte vergeet. 134 Dit complete wegzinken in wat men ziet is in zekere zin een
meditatieve staat, waarin de beschouwer een levendige mentale voorstelling maakt van een
heilige gebeurtenis.135 Microsculptuur functioneert dus als visueel hulpmiddel bij het bereiken
van een devotionele staat doordat het fysieke waarnemen vermengd raakt met een mentale of
spirituele vorm van zien. 136 De voorstellingen op kleine schaal zijn de aanleiding, de visuele
prikkel, voor het activeren van de spirituele zintuigen. Na de anticipatie die is opgebouwd door
de voorstelling van wat verborgen is en het rituele openen, helpt het beeld de gebruiker
nogmaals in het proces van devotie door haar te begeleiden in een meditatieve staat.

Cyclisch gebed
Er is nog een ander element in de vormgeving van de binnenkant die de beschouwer begeleidt
in het bereiken van een meditatieve staat van devotie, die te maken heeft met het iconografische
programma van de Zeven Vreugden van Maria.
De verzameling scènes aan de binnenzijde zoals geïdentificeerd in de visuele
beschrijving in het eerste hoofdstuk – Annunciatie, de Geboorte, de Aanbidding der Koningen,
de Drie Maria’s bij het graf, de Hemelvaart, de Uitstorting van de Heilige Geest en de Kroning
van Maria – representeren zeven vreugdevolle gebeurtenissen uit het leven van Maria. 137 Dit is
een combinatie van verhalen die begin twaalfde eeuw ontstond als een lofzang in het Latijn.
Deze lofzang, oorspronkelijk bestaande uit vijf weesgegroetjes gewijd aan de vijf blijde
geloofsgeheimen, werd ook wel het ‘Gaude Maria Virgo’ genoemd.138 Vanaf de dertiende eeuw
verschenen ook zulke lofzangen in Romaanse talen.139 De verhalencyclus die hier gekozen is,
bestaat niet alleen uit blijde geloofsgeheimen, maar een combinatie van de blijde
geloofsgeheimen en de glorievolle geloofsgeheimen. Onder de blijde geloofsgeheimen vallen
hiervan de Annunciatie en de Geboorte, onder de glorievolle geloofsgeheimen vallen de

134

Scholten, Small Wonders, 182. Frits Scholten haalt psychologische experimenten aan waarbij proefpersonen
maquettes bestudeerden. Hij vergelijkt de ervaringen van de proefpersonen met het bestuderen van een
gebedsnoot.
135
Idem, 181.
136
Idem, 174-177. Nash, Northern Renaissance Art, 271.
137
Katz, “Marian Motion,” 67.
138
González Hernando, El Arte Bajomedieval y su Proyección, 222. Een dergelijke lofzang is beschreven in
Corona Beatae Mariae Virginis, een werk dat wordt toegeschreven aan Bonaventura (1221-1274), zie Opera
Omnia VIII (Florence: Ad Claras Aquas [Quaricchi], 1898), 677-678.
139
Ibidem.

32

Opstanding (de drie Maria’s bij het graf), Hemelvaart, de Uitstorting van de Heilige Geest en
de Kroning van Maria.140 Het programma volgt verder de franciscaanse traditie van het ‘Gaude
Maria Virgo’ in de middeleeuwen op het Iberisch schiereiland in dat het ook de Aanbidding der
Koningen bevat.141
Radler heeft al gewezen op de parallel tussen het interieur van de Allariz-Madonna en
het passeren van dezelfde Zeven Vreugden van Maria in de Cantigas de Santa María van
Violantes echtgenoot, Alfons X.142 De keuze voor deze specifieke scènes samen als de
Vreugdencyclus zou ingegeven zijn door de Cantigas van Alfons.143 Variaties op de Vreugden
van Maria, verschillend in aantal, waren echter al door verschillende auteurs en media
gepopulariseerd op het Iberisch schiereiland gedurende de dertiende tot vijftiende eeuw. 144
Bovendien waren Violantes persoonlijke kapelaans franciscaner broeders, die haar zullen
hebben begeleid volgens de franciscaanse leer en door wie zij bekend zou zijn met de
franciscaanse lofzang van Maria’s vreugden. 145
Het iconografische programma baseert zich dus op een lofzang, een vorm van gebed die
zeer vergelijkbaar is in opbouw met het rozenkransgebed. Daarmee vormt de verbeelding van
de Zeven Vreugden aan de binnenkant van het beeld wederom een visueel hulpmiddel voor de
beschouwer. Door de voorstellingen stuk voor stuk te bestuderen en in meditatie op de
voorstellingen te contempleren, werd de beschouwer visueel begeleid in het bidden van een
sequens ter verering van Maria. Het is in deze meditatieve staat dat de gebruiker in staat is om
zich tot Maria te richten met het verzoek om verlossing.

Via de devotionele reis van buiten naar binnen is gebleken hoe dienend de vormgeving is in het
creëren van de juiste voorwaarden voor het bereiken van een meditatieve staat waarin Maria
(en God) aangesproken konden worden. De devotionele beleving is toegespitst op Maria’s
gezag maar ook haar toegankelijkheid, op inwijding, inleving en herhaling. Het beeld is de
drager van een transformatief ritueel dat Violante kon uitvoeren met als doel dichter tot de
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Heilige Maagd te komen. Het materiaal, de schaal en de iconografie zijn daarvoor essentiële
kenmerken.

34

Hoofdstuk 3: Het beeld als gift
In het jaar 1292 liet koningin Violante haar testament opstellen.146 Daarin legde ze vast de
volledige inhoud van haar privékapel na te laten aan het Clarissenklooster van Allariz dat zij
zelf stichtte in de loop van het decennium ervoor. 147 Het openende Mariabeeld wordt daar tot
op heden bewaard, in het Museo de Arte Sacro de Santa Clara de Allariz dat tegenwoordig deel
uitmaakt van het klooster. 148 Middels het schenken van haar bezittingen verbond Violante haar
naam onlosmakelijk aan deze objecten en bevestigde ze de verbintenis met het klooster die ze
al door haar stichting had gelegd. Dit geldt in het bijzonder voor de ivoren Madonna, die tot op
heden de associatie met Violante als bezitster en schenkster oproept.
In het voorgaande is beschreven hoe Violante haar devotiebeeld zou kunnen hebben
beleefd. Een persoonlijk, transformatief ritueel dat haar dichter bij Maria zou brengen, opdat ze
van de Heilige Maagd voorspraak zou ontvangen voor haar zielenheil. Ik heb het openend
Mariabeeld de drager van dit ritueel genoemd. Dit derde hoofdstuk zal beschrijven hoe het
beeld ook drager is geworden van haar nagedachtenis door het met de andere bezittingen uit
haar kapel te schenken aan het Santa Clara-klooster van Allariz.
Hiervoor zal geanalyseerd worden welke schenkingen Violante nog meer deed in haar
leven en hoe die getypeerd kunnen worden. Allereerst door uiteen te zetten hoe het onderzoek
naar haar donaties zich heeft ontwikkeld en hoe Violantes patronage geïnterpreteerd is.
Vervolgens zullen haar motieven voor donaties geduid worden. Om aan te geven waarin de gift
van het openend Mariabeeld verschilt van haar andere patronage, zal onderscheid gemaakt
worden in giften van hoofdzakelijk economische waarde (land, vastgoed, economische
privileges) en de schenking van objecten.

3.1 Historiografie
Een politiek kader
Voor de beschrijving en analyse van Violantes schenkingen zijn slechts een paar contemporaine
bronnen te raadplegen. Violantes testament is bewaard gebleven, evenals een codicil uit 1295
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waarmee ze haar bepalingen uit 1292 bevestigde. 149 Uit het testament is af te leiden wat zij aan
het einde van haar leven te vergeven had. Daarnaast zijn er, verspreid over verschillende
archieven, administratieve documenten waaruit schenkingen, vergunningen en stichtingen af te
leiden zijn. Deze documenten zijn niet bewaard gebleven in de koninklijke kanselarij, vanwege
het regelmatig reizende hof van Castilië-Léon en het gebrek aan een permanent en
gecentraliseerd archief voor deze administratie, waardoor alleen kopieën geraadpleegd kunnen
worden in archieven van kathedralen, kloosters en in stadsarchieven.150
Oorspronkelijk was er weinig literatuur die in detail inging op het leven van de koningin
of op haar patronage. Informatie over Violante werd daarom in eerste instantie betrokken uit
monografieën over haar echtgenoot Alfons X. 151 Violante werd daarin aangehaald als zijn
echtgenote wanneer zij bestuurlijke taken (met hem) uitvoerde, waaronder ook enkele
stichtingen en schenkingen. Via de duiding van Alfons’ beleid werd zo Violantes patronage
geschaard onder beleid van de Castiliaanse monarchie.152
In

het

onderzoeksveld

dat

zich

bezighoudt

met

(de

opkomst

van)

bedelordegemeenschappen op het Iberisch schiereiland worden Violantes schenkingen
eveneens behandeld. Violante wordt daarin als stichter en donor van franciscaanse en
dominicaanse kloosters vergeleken met andere Castiliaanse monarchen en in het bijzonder
koninginnen die actief steun verleenden aan de bedelordes in de dertiende tot vijftiende eeuw. 153
Maria del Mar Graña Cid leidt bijvoorbeeld patronagestrategieën af die koninginnen hanteerden
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door donaties van verschillende Castiliaanse koninginnen te vergelijken. 154 Zij benadert
Violantes patronage vanuit een perspectief dat uitgaat van een zekere autonomie als koningin.
Binnen dit onderzoeksveld en in Graña Cid’s publicaties wordt aandacht geschonken aan
Violantes individuele motieven. Dit staat in contrast staat met het bovengenoemde gelijkstellen
van haar motieven aan de belangen van de Castiliaanse monarchie. 155
Waar Violante slechts een bijrol vervulde in de publicaties over Alfons en ter illustratie
aangehaald is in literatuur over bedelordepatronage onder koninginnen, kreeg Violante een
centrale positie in de artikelen geschreven voor Richard Kinkade en Melissa Katz. Kinkade,
gespecialiseerd in de Spaanse middeleeuwen en auteur van enkele publicaties over Alfons X en
de Castiliaanse monarchie in de dertiende eeuw, schreef als eerste een biografisch artikel over
Violante in 1992, dat lange tijd ook het enige was.156 Hij richt zich daarin echter vooral op haar
diplomatieke interventies en de verhouding met haar echtgenoot en kinderen. De sporadische
aandacht voor Violantes schenkingen beperkt zich tot feitelijke observaties zonder enige
duiding van haar patronage. 157 Melissa Katz schreef in de afgelopen twee decennia enkele
publicaties die juist exclusief Violantes patronage in Allariz behandelen, waarin ze onder
andere net als Kinkade biografisch te werk gaat. 158 Het achterhalen van Violantes motieven
neemt in haar onderzoek een zeer prominente plek in.
Wanneer er over Violantes motieven achter haar schenkingen en stichtingen gesproken
wordt, worden die hoofdzakelijk vanuit twee perspectieven geïnterpreteerd: enerzijds wordt het
beeld geschetst dat zij uitdrukking gaf aan de politieke ambities van de kroon, zowel tijdens
haar huwelijk als koningin-gemalin alsook later als weduwe.159 Anderzijds wordt er een breuk
geconstateerd na hun scheiding, waarna haar daden van patronage geïnterpreteerd worden als
uitdrukking van haar individuele voorkeuren en haar motieven niet langer als ingegeven door
de politieke lijn van de Castiliaanse monarchie. 160 Auteurs zoals Alejandro Cid Gavín die
redeneren vanuit het eerste perspectief benadrukken haar koninklijke positie, terwijl auteurs die
haar individuele motieven belichten, zoals Maria del Mar Graña Cid en Melissa Katz, haar
handelingen vanuit ‘queenship’-onderzoek en genderperspectief duiden.
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Objectpatronage
Het is daarnaast opvallend dat Violantes patronage vrijwel uitsluitend geanalyseerd is vanuit
een religieus-politiek kader. In het bijzonder haar werk ten gunste van franciscaanse
gemeenschappen heeft onderzoekers geïnteresseerd, vanuit het onderzoeksveld dat zich
bezighoudt met de patronagestrategieën van vrouwen en de relatie tussen bedelordes en
(Castiliaanse) koninginnen. 161 Er is daardoor een beeld ontstaan dat Violante zich exclusief
bezighield met dit soort patronage. Zo stelt Maria Jesus Fuente Perez in haar biografie van
Violante (2017) zelfs dat de koningin weinig culturele interesse gehad moet hebben, ondanks
de rijke en levendige hofcultuur waarin zij leefde.162 Haar verklaring daarvoor is dat zij
vanwege haar aanzienlijke hoeveelheid politieke taken minder tijd had om zich te verdiepen in
culturele zaken.163
Dat lijkt een onwaarschijnlijke conclusie. Violante moet geleefd hebben in een rijke
culturele omgeving, die floreerde vanwege de levendige hofcultuur die haar echtgenoot Alfons
stimuleerde (naast zijn politieke taken als koning). Aan Alfons worden de Cantigas de Santa
María toegeschreven en zijn interesse in muziek, literatuur en wetenschap leverde hem de
bijnaam el Sabio (de wijze) op.164 Desondanks zijn er van Violante op het eerste oog vrijwel
geen bronnen overgeleverd die haar interesse in cultuur of een mecenaat van de kunsten kunnen
illustreren. Het contrast tussen de reputaties van Violante en Alfons op dit gebied lijkt een
validatie van het idee dat een zekere masculiniteit in het verrichten van patronage schuilt, wat
vrouwen uitsluit van kunstmecenaat, een idee dat in patronageonderzoek de rol van vrouwen
lang onderbelicht heeft gelaten. 165
Deze vooronderstelling ligt wellicht zelfs ten grondslag aan de verschillende
karakteriseringen van de patronage van Alfons en Violante. Therese Martin heeft met haar
tweedelige bundel Reassessing the Roles of Women as ‘Makers’ of Medieval Art and
161

Maria del Mar Graña Cid, Alejandro Cid Gavín, Averkorn.
Het is niet mogelijk geweest om de biografie van Violante door prof. Maria Jesus Fuente Perez in te zien
tijdens het onderzoek. Uitspraken over de inhoud van de biografie zijn daarom gebaseerd op de review van Ana
Echevarria Arsuaga in Espacio, Tiempo y Forma. Ana Echevarria Arsuaga, “Review: Maria Jesus Fuente Perez,
Violante de Aragón, reina de castilla. Madrid: Instituto de Historiografia Julio Caro Baroja, 2017,” Espacio,
Tiempo y Forma 3 (2018), 685.
163
Ana Echevarria Arsuaga citeert Maria Jesus Fuente Perez: “no sería arriesgado suponer que en cierta manera
se pueda establecer una especie de contrapeso entre actividad política y actividad cultural, es decir, a mayor dedicación de tiempo a la política menor posibilidad de dedicar tiempo a impulsar personalmente el dinamismo
cultural” Fuente Perez, Violante de Aragón, reina de Castilla (Madrid: Instituto de Historiografia Julio Caro
Baroja, 2017), 193.
164
O’Callaghan, The Learned King, 1.
165
Zie Therese Martin, “Exceptions and assumptions: women in medieval art history,” in Reassessing the Roles
of Women as ‘Makers’ of Art and Architecture Vol , (Leiden: Brill, 2012), 1-12.
162

38

Architecture echter laten zien dat die eenzijdige visie op patronage onterecht is en dat vrouwen
wel degelijk nauw betrokken waren bij het stimuleren, vervaardigen, bezitten en vertonen van
de kunsten.166 Kunst en luxeobjecten waren voor vrouwen van stand zoals Violante belangrijk
voor het uiten van status. 167 Het moet daarom voor haar belangrijk zijn geweest dat haar
bezittingen verfijnd waren en uit kostbare materialen vervaardigd. Het is dus zeer
onwaarschijnlijk dat Violante niet bezig geweest zou zijn met de verzameling, aankoop en
bestelling van dergelijke kostbaarheden.
Luxeobjecten wijzen enerzijds dus op welstand, maar anderzijds dragen ze een culturele
of artistieke connotatie. Het bezit van zulke objecten wijst daarmee inherent ook op cultureel
patronage, aangezien ze vervaardigd moeten zijn door kunstenaars als smeden, schilders,
beeldhouwers. De karakterisering van Violante als een puur politiek en religieus
geïnteresseerde koningin lijkt vooral gebaseerd op een gebrek aan kennis en overgeleverde
bronnen over haar bezit van luxevoorwerpen of een rol als ondersteuner van kunstproductie.
Overigens moet benadrukt worden dat de kunsthistorische waardering van edelsmeedwerk,
handschriften of liturgische objecten een hedendaagse benadering van dergelijke werken is. De
interesse in kunsten die ik Violante hier toedicht moet dan ook opgevat worden als een
waardering voor vakmanschap en een interesse in het bezitten en verzamelen van hoogwaardig
vervaardigde objecten.

Luxeobjecten in Violantes bezit
Er zijn echter wel degelijk aanwijzingen dat zij luxeobjecten in haar bezit had, die door haar
besteld zouden kunnen zijn en die zouden kunnen wijzen op patronage in de kunsten. Het
openende Mariabeeld is er een voorbeeld van. Hoewel er geen contemporaine documenten zijn
die bezit of eventuele opdrachten tot vervaardiging van handschriften, beelden en andere
voorwerpen kunnen bewijzen, zijn er wel latere beschrijvingen van de inhoud van haar
persoonlijke kapel. Het betreft ten eerste een zestiende-eeuwse reiskroniek van de koninkrijken
van Léon, Galicië en het vorstendom Asturië in opdracht van Filips II van Spanje (1527-1598)
door diens hof-kroniekschrijver Ambrosio de Morales (1513-1591). In deze kroniek beschrijft
De Morales onder andere welke kloosters, belangrijke grafmonumenten, relikwieën en
geschriften zich in elke provincie van Filips’ koninkrijken bevinden, waaronder ook het Santa
166
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Clara-klooster in Allariz.168 Violantes kapel bestond volgens De Morales uit paxtafels en
kruisen met relikwieën; een reliekschrijn van zilver met een steen van het graf van Maria (ter
grootte van een duimnagel) en een splinter van de kribbe van Christus; een ivoren beeld van
Maria met het kind Jezus in haar armen met daarin de mysteries van het leven van Christus
gesneden.169 De omschrijving van dit Mariabeeld komt overeen met het openende Mariabeeld
van Violante zoals het is overgeleverd en dat centraal staat in dit onderzoek.
Ten tweede is er een latere kroniek van Jacobo de Castro (fl. 1730), een achttiendeeeuwse Spaanse prediker en historicus van de provincie Santiago, die in zijn inventarisatie van
de kloosters in Santiago de testamentaire schenking van Violante aan het klooster in Allariz
omschrijft.170 Enkele objecten uit deze omschrijving lijken erg op die uit de opsomming van
De Morales: een ivoren beeld van Onze-Lieve-Vrouwe, vanaf de nek naar beneden openend,
met in halfreliëf de mysteries van Christus en Maria (wederom een duidelijke omschrijving die
op het beeld van deze studie moet slaan); 171 een paxtafel van goud met relikwieën van Christus’
gordel, een splinter van zijn kribbe en een steen van Maria’s graf; kruisen met relikwieën. De
Castro benoemt bovendien nog zes andere (kristallen) kruisen, nog drie ivoren beelden, een
tweede paxtafel, een reliekschrijn, en de aanwezigheid van andere kostbare ornamenten. 172
De beschrijvingen van kroniekschrijvers Ambrosio de Morales en Jacobo de Castro
kunnen niet als even objectief gewaardeerd worden als een inventaris of rekening. Vanwege
het soms anekdotische karakter van kronieken wordt de informatie uit dergelijke bronnen
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doorgaans met een korrel zout genomen. 173 Maar bij gebrek aan overlevering van objectieve
contemporaine documentatie kunnen de verhandelingen van De Morales en De Castro een
beeld schetsen van Violantes bezittingen waarnaar anders alleen gegist kan worden. De
gelijkenissen in de omschrijving van sommige objecten maakt het daarnaast aannemelijker dat
de bronnen waarheidsgetrouw zijn.
De Allariz-Madonna en de andere kostbaarheden die volgens De Morales en De Castro
aan het klooster van Allariz nagelaten zijn, kunnen in Violantes bezit gekomen zijn via
schenkingen, maar kunnen ook in haar opdracht vervaardigd zijn in de ateliers gelieerd aan het
hof.174 Er is weinig kennis over hoe het merendeel van de objecten uit haar kapel de tand des
tijds hebben doorstaan en of en zo ja waar ze bewaard zijn gebleven. 175 En als gevolg daarvan
zijn er sindsdien geen beschrijvingen of analyses van gemaakt, waardoor ze buiten het beeld
van patronageonderzoek zijn geraakt. De afwezigheid van informatie over de objecten sluit
echter niet uit dat ze hebben bestaan, noch kan erover geconcludeerd worden dat Violante niet
betrokken was in cultureel patronage. Het is bovendien niet uit te sluiten dat er donaties zijn
geweest aan bedelordes of transacties met (hof)werkplaatsen waarvan geen documentatie is
overgeleverd.
Doordat Violantes donaties in eerste instantie alleen geduid werden als onderdeel van
Alfons’ (patronage)beleid, is haar patronage vanaf het begin in een politiek kader geplaatst.
Haar ondernemingen zijn in deze context geïnterpreteerd als strategische overwegingen ten
gunste van de Castiliaanse dynastie op het Iberisch Schiereiland. De groeiende aandacht voor
de autonomie van koninginnen die sinds twee decennia ook in de literatuur over Violante te
herkennen is, heeft voor een verschuiving gezorgd in de manier waarop Violante getypeerd
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wordt. Niet langer is haar rol als gemalin van Alfons het uitgangspunt, maar haar rol als
autonome koningin met individuele motieven is het dominante perspectief geworden. Het
politieke kader is echter dominant gebleven. Door de aandacht te verschuiven van haar politiekreligieuze patronage naar de rol van luxevoorwerpen in haar leven (als koningin), rijst de vraag
hoe het openend Mariabeeld als luxeobject functioneerde voor Violante. Als geschonken beeld
kan het beschouwd worden als een voorbeeld van objectpatronage. Om objectpatronage als
apart type donatie nader te kunnen duiden, zullen al Violantes schenkingen in meer detail
beschreven worden om vervolgens te analyseren hoe de schenking van objecten zich verhoudt
tot Violantes andere patronage.

3.2 Violantes religieuze ondernemingen
Begunstiger van bedelordes
Violante wordt het meest in verband gebracht met schenkingen aan religieuze gemeenschappen.
Haar

schenkingen

aan

bedelordegemeenschappen

bestonden

hoofdzakelijk

uit

de

beschikbaarstelling van grond, huisvesting, het toekennen van privileges en de stichting van
enkele kloosters, dat wil zeggen het laten bouwen van kloostercomplexen (zie appendix III).176
Zo schonk zij grond en huisvesting aan zowel de franciscaanse gemeenschap (1267) als de
dominicaanse (1276) van Valladolid.177 Samen met Alfons was ze verantwoordelijk voor de
stichting van het Santo Domingo-klooster van Caleruega (Burgos) (1266-1270), het San
Francisco-klooster in Ourense (1270) en het Santa Clara-klooster van Murcia (precieze datering
onbekend, in ieder geval na 1266). 178 In andere gevallen gaf Violante materiële steun in de
vorm van inkomen of voorzieningen, bijvoorbeeld in 1257 in Salamanca, of in 1292 aan het
pelgrimshospice van Villafranca de Montes de Oca. 179
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De gemeenschappen die steun van Violante ontvingen, bevonden zich vrijwel allemaal
in het noorden van Castilië-Léon met uitzondering van de Orde van Calatrava en het nieuwe
klooster in Murcia. Het lijkt erop dat deze uitzonderingen een specifiek politiek doel dienden.
Het zuiden van het Iberisch Schiereiland was nog niet zo lang veroverd op de islamitische
Moren – Murcia was zelfs pas in 1266 nog ingelijfd.180 Toen Alfons koning werd, was hem de
taak toebedeeld om deze gebieden te herbevolken en te re-integreren in zijn christelijke
koninkrijk.181 Het implementeren van kloosters was deel van zijn beleid om dit te bereiken. 182
De ondernemingen in dit gebied kunnen dus gezien worden als zeer politiek gemotiveerd en
Violante en Alfons werkten hier samen ter versterking van de monarchie. Ook de schenking
aan de Orde van Calatrava in 1260 die Violante zelfstandig verrichtte, zou verband kunnen
hebben met de militaire campagnes tegen de islamitische Moren door de Castiliaanse kroon (de
reconquista), waar de Spaanse ridderorde een belangrijke rol in speelde. 183 Haar schenking kan
een manier zijn geweest de relatie met de Orde te onderhouden of belonen.
De aandacht voor het promoten van bedelorden in het bijzonder is zowel voor haar
ondernemingen met Alfons als voor haar eigen ondernemingen karakteristiek. Violantes ouders
koning Jacobus I van Aragón en koningin Violante van Hongarije hadden in Aragón al de
opkomst van bedelorden gestimuleerd, zoals op dat moment in zwang was onder de hele
Europese adel.184 Door te investeren in de religieuze gemeenschap die het meest strikt en vroom
bekend stond, wat in de dertiende eeuw de opkomende bedelordes waren, was men verzekerd
van het beste rendement op hun investering: namelijk een grotere kans op verlossing in het
hiernamaals.185
Ook de Castiliaanse monarchie had sinds de opkomst van bedelorden in Castilië vanaf
1217 actief bijgedragen aan diens vestiging in het koninkrijk. 186 Alfons’ grootmoeder
Berenguela I van Castilië kan beschouwd worden als de eerste die de vestiging van bedelorden
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in haar koninkrijk bevorderde. Alfons en Violante zetten dit beleid voort. 187 Zoals de
dominicaanse gemeenschap in Madrid, die al gesteund werden door Alfons’ vader Ferdinand
III en rond 1258 van Alfons en Violante een nieuw onderkomen ontvingen. 188 Hieruit spreekt
dat een belangrijk motief voor het verlenen van steun het doorzetten en belonen van bestaande
banden met de monarchie was en de legitimering van hun macht door in de voetsporen van
voorgangers te treden. Gemeenschappen die al eerder steun ontvingen van de Castiliaanse
kroon, konden ook steun verwachten van Alfons en Violante.

Een autonome kloosterstichting: Allariz
Tot de jaren zeventig verrichtte Violante patronage gezamenlijk met Alfons. Daarna voerde ze
haar patronage enkel nog uit eigen naam, te verklaren door de scheiding tussen beide rond 1281
vanwege Alfons’ verslechterde gezondheid en daarmee gepaard gaande instabiele gedrag, de
onenigheid rondom de troonopvolging vanaf 1276 en daaropvolgend Violantes vlucht naar
Aragón tussen 1278 en 1279.189 Maar ook haar zelfstandige ondernemingen waren gericht op
de ondersteuning van bedelordes. Haar belangrijkste zelfstandige patronagewerk is het klooster
dat ze stichtte in Allariz, een kleine stad in Ourense.
De eerste aanzet tot het oprichten van dat klooster is gedocumenteerd in 1282, wanneer
de kardinaal die in Rome de franciscaanse orde vertegenwoordigde in een brief aan het hoofd
van de Orde in Santiago spreekt over Violantes intentie een klooster op te richten in het bisdom
Ourense.190 De onderneming kreeg vaart in 1286, toen Violante toestemming kreeg van haar
zoon koning Sancho IV en ook de eerste stukken land werden aangekocht voor de huisvesting,
zodat begonnen kon worden aan de bouw van het kloostercomplex.191
Gedurende de organisatie stuitte Violante echter op weerstand ten aanzien van haar
kloosterstichting.192 De bisschop van Ourense en tevens leenheer over het gebied, Pedro Eanes
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de Novoa (1286-1308), weigerde de gebruikelijke en benodigde zegen te geven voor de start
van de bouw van de kloosterkerk.193 Als wereldlijk en geestelijk gezaghebber over de regio,
vreesde hij mogelijk voor de positie en inkomsten van de parochiekerken in zijn bisdom
wanneer de koningin van Castilië de bedelordes steunde haar de stichting.194 Bisdommen
concurreerden in zekere zin op de macht om bemiddelaar te zijn tussen leek en hemel en de
opkomst van de populaire bedelordes, die een actieve rol speelden als tussenpersoon en
bedelden om aalmoezen, vormde dus een bedreiging. 195
Dit conflict vond geen oplossing tot 1294, toen de benoemde abdis van het klooster
Sancha Eanes haar toevlucht nam tot een andere bisschop, namelijk die van Silves, en hem
verzocht alsnog de zegen te geven. 196 In de tussentijd waren de nonnen van Zamora die het
klooster zouden bewonen al aangekomen in Allariz. 197 Ook had paus Nicolaas IV toestemming
gegeven voor het begraven van leken in het klooster, wat de weg vrij maakte voor Violante om
in haar testament te bepalen dat zij uiteindelijk in haar klooster begraven wilde worden.198
De impuls voor het oprichten van een klooster, komt volgens Melissa Katz mogelijk
voort uit de turbulente periode in Violantes leven ingeluid door de dood van haar oudste zoon
Ferdinand in 1275, waarna het conflict ontstond over de troonopvolger. Op de beslechting van
de kwestie in het voordeel van Sancho – er werd geredeneerd dat Ferdinand nooit koning was
geweest en zijn zoons dus ook geen opvolgingsrecht toegekend hadden gekregen – vertrok
Violante met de oudste zoon Alfons de la Cerda, zijn broer en hun moeder Blanche van
Frankrijk naar Aragón, waar ze door Violantes broer koning Peter III ontvangen werden.199
Violante keerde alleen terug naar Castilië in 1279, maar de affaire had haar positie aan het hof
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en verhouding met Alfons definitief geschaad.200 Het kan Violante aan hebben gezet tot het
verzekeren van haar eigen toekomst, zowel wereldlijk als spiritueel, weg van de strubbelingen
aan het hof.201
Het klooster moest enerzijds dienen als verblijfplaats voor Violante in haar laatste
jaren.202 Het was voor adellijke weduwen als Violante niet ongebruikelijk om te resideren in
een klooster, vanwege de veranderde status van een vrouw wanneer zij geen echtgenoot meer
had.203 Dit werd in de tiende, mogelijk al negende en achtste eeuw in de koninkrijken Léon,
Asturië en het Visigotische Rijk zelfs vereist van verweduwde koninginnen. 204 In Castilië-Léon
was het geen verplichting meer, maar nog wel traditie. 205 Het is niet aannemelijk dat Violante
er als non intrad, ondanks het voornemen in haar testament, maar eerder in een residentie binnen
de muren van de abdij.206
Belangrijker nog was dat het klooster haar laatste rustplaats moest worden. Violante was
de eerste uit de Castiliaanse koninklijke familie, die traditioneel begraven werden in een
mausoleum van cisterciënzer wijding, om in een franciscaner klooster begraven te worden. 207
Hoewel het geen gemeengoed was dat koninginnen hun eigen voorkeuren hadden en
handhaafden voor hun grafmonumenten, kwam het wel voor.208 Violantes moeder had in 1251
zelf toestemming gekregen van paus Innocentius IV om vrij haar begraafplek te kiezen. 209
Violante van Hongarije koos een cisterciënzer klooster in Vallbona (tegenwoordig Lleida of
Lerida), waar haar dochter Violante oorspronkelijk ook bijgezet had willen worden, zoals op te
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maken is uit haar laatste testament.210 Na tweemaal deze plek te hebben gewijzigd, koos zij
definitief voor het klooster in Allariz. 211
Een mogelijke verklaring voor haar individuele keuze voor een begraafplaats, naast het
feit dat zij gebrouilleerd was met haar echtgenoot, zou kunnen zijn dat zij stichter wilde zijn
van het instituut waar ze begraven zou worden, omdat ze verzekerd wilde zijn van een gunstige
plek (zo dicht mogelijk bij het altaar):212 in haar testament specificeerde Violante begraven te
willen worden in het koor van de kloosterkerk, een plek die haar verheven positie benadrukte,
maar ook de plek waar de liturgie plaatsvond en waar zij dus voortdurend in de gebeden van de
nonnen zou zijn.213 Een graf in een bestaand mausoleum bij familie zou haar waarschijnlijk een
minder prominente plek hebben opgeleverd.

De verzekering van nagedachtenis
Onlosmakelijk verbonden met de motivatie Allariz te stichten als begraafplaats, is dat het ook
haar nagedachtenis moest verzekeren. Eeuwige nagedachtenis via liturgische herdenking of
‘memoria’ was een centraal belang in patronage aan religieuze instellingen en
gemeenschappen.214 De gift van land, bescherming en andere donaties veronderstelden dat de
ontvangende monniken voor de ziel van de donor (en zijn of haar familie) zouden bidden om
in het hiernamaals goed ontvangen te worden. 215 De eerder besproken giften aan de
franciscaanse en dominicaanse gemeenschappen van Ourense, Burgos, Valladolid, Murcia, of
de Orde van Calatrava hadden elk eigen politieke, diplomatieke, sociale overwegingen, maar
essentieel was ook de spirituele motivatie om te zorgen voor het eigen zielenheil in het
hiernamaals via de voorspraak van het gebed van de religieuze gemeenschappen. Zowel de
stichting van het klooster als het grafmonument zelf moesten ervoor zorgen dat Violante actief
en voortdurend herdacht zou worden. In politieke zin, dat haar nalatenschap als koningin
bewaard zou blijven, en in devote zin, dat er voor haar zielenheil gebeden zou worden.
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Voor de adellijke vrouwen van het Castiliaanse hof was het typerend om in hun
patronage persoonlijke connecties met gemeenschappen of personen aan te halen en
verwantschap ermee te benadrukken. 216 Vooral de vrouwelijke lijn werd nagevolgd. Violantes
voorkeur voor clarissen en franciscanen in het algemeen, en specifiek in de wijding van haar
kloosterstichting, is er een voorbeeld van: haar moeder Violante van Hongarije stichtte zelf een
franciscaans klooster in Lleida (Lérida) en haar tante was de heilige Elizabeth van Thüringen. 217
Het terugvallen op de traditie van haar familieleden, zelf ook vrouwen van status, zette haar
autonomie kracht bij en legitimeerde haar identiteit als Aragonese vrouw.218 Vooral nadat zij
weduwe was geworden, een gemarginaliseerde rol had als koningin-weduwe naast koningin
(en later ook weduwe) María de Molina, de vrouw van Sancho IV, en zorg droeg voor haar
eigen reputatie.219
Er is geen grafmonument van Violante overgeleverd en er is ook geen definitief bewijs,
buiten de intentie in haar testament, dat zij in Allariz begraven is. 220 Het gebrek aan een
grafmonument belet uitspraken te doen over de wijze waarop Violante zich zou hebben laten
representeren op haar graf, of hoe haar nabestaande kinderen daarover hebben beschikt. Het is
echter aannemelijk dat zij een graf heeft gehad dat vergelijkbaar was met bijvoorbeeld het graf
van haar zoon Ferdinand de la Cerda (zie afb. 14), versierd met heraldiek om uit te beelden op
welke geslachtslijn zij haar legitimiteit baseerde. 221 Een passage in de eerder aangehaalde Del
Arbol chrocologico de la Santa Provincia de Santiago (1722) van Jacobo de Castro, waarin hij
ook omschrijft welke objecten van haar persoonlijke kapel zij schonk aan het klooster van
Allariz, beschrijft dat Violantes graf bekleed was met brokaat waarin de koninklijke wapens
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verwerkt waren. 222 Omdat de omschrijving textiel betreft, heeft het echter waarschijnlijk geen
betrekking op de decoratie van de tombe zelf, maar op het baarkleed dat over het graf heen lag.
Het schenken van middelen, grond, huisvesting en bescherming aan bedelordes van
Violante was dus zowel politiek als devotioneel gemotiveerd. Met een kloosterstichting, zoals
de stichting in Allariz illustreert, werd een netwerk onderhouden, macht en gezag uitgedrukt,
steun geboden aan gemeenschappen die onder kritiek van de bisdommen stonden en gezorgd
voor de eigen reputatie en nagedachtenis.

3.3 De schenking van objecten
Er zijn drie gevallen bekend waarin Violante geen economische middelen als huisvesting of
grond doneerde, maar luxeobjecten. Deze casussen zijn reden om aan te nemen dat Violante
wel degelijk objectschenkingen deed, in tegenstelling tot de suggestie dat Violante geen
cultureel patronage gehad zou hebben zoals eerder aangehaald. Het is aannemelijk dat Violante
veel meer in haar bezit had dan alleen de hieronder genoemde objecten – op bestelling dan wel
zelf ontvangen als gift – en dat luxeobjecten een veel grotere rol speelden dan tot nu toe wordt
erkend.
Drie casussen
In 1270 is de donatie van een zilveren liturgisch object gedocumenteerd aan het San Franciscoklooster van Ourense. 223 Geen van de auteurs die in het kader van patronage zijn aangehaald,
gaat in meer detail in op deze schenking die specifiek uitsluitend aan haar is toegeschreven, als
het überhaupt al wordt genoemd.
Het andere bekende geval is de eerder besproken schenking van haar persoonlijke kapel
zoals is vastgelegd in haar testament, waaronder ook het openend Mariabeeld van Allariz valt.
Over de testamentaire schenking is meer bekend door de eerdergenoemde omschrijvingen van
Ambrosio de Morales en Jacobo de Castro, waarin enkele van de objecten die tot de kapel
behoorden met kenmerken genoemd worden.224 In beide beschrijvingen gaat het om objecten
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gemaakt van kostbare materialen zoals ivoor, kristal, zilver en goud, en bovendien worden ook
kostbare kisten gevuld met relieken van Christus, Maria en andere niet nader gespecificeerde
heiligen genoemd. Zowel de schenking uit 1270 en de testamentaire schenking betrof luxe
objecten van liturgische waarde. Het zijn objecten die zij vanuit haar persoonlijke bezit aan
franciscaner gemeenschappen geschonken heeft.
Dan is er mogelijk nog een derde schenking die tot nu toe uitsluitend beschreven is door
Diana Lucia Gómez-Chacon. In haar onderzoek naar een diptiek van de heilige Ursula (afb. 15)
in het bezit van de cisterciënzerabdij Las Huelgas in Burgos, traceert ze de herkomst van het
tweeluik terug tot de late dertiende eeuw in plaats van de eerste helft van de veertiende eeuw,
zoals eerder werd gedacht. 225 Ook identificeert ze in de voorstelling Helena van Veszprem, een
heilige die banden had met Margaretha van Hongarije en haar vader koning Bela IV van
Hongarije, die een klooster in nagedachtenis van de heilige had gesticht. De figuren die in de
diptiek vertegenwoordigd zijn, stroken met een vermoede herkomst van het object uit dit
klooster. Violantes moeder was een zus van Bela IV en had via die relatie nog altijd banden
met Hongarije.226 De datering baseert ze onder andere op de identificatie van Helena van
Veszprem, die als heilige aangeduid is. Haar legende als heilige werd pas beschreven in 1272,
wat de vervaardiging van het tweeluik op zijn vroegst na dat jaar dateert.
Uit de datering, gecombineerd met de Hongaarse herkomst, leidt zij af dat het aan het
klooster moet zijn geschonken door Violante.227 Het object past in de omschrijving van
bezittingen uit Violantes kapel, waarvan enkele gewijd zouden zijn aan verschillende
heiligen.228 Daarnaast maakt de Hongaarse herkomst van het tweeluik Violante als eigenaar
aannemelijker dan andere potentiële eigenaren uit dezelfde periode genoemd door GómezChacon als Alfons X (r. 1252-1284), Sancho IV (r. 1284-1295) of Fernando IV (r.12951312).229 Een derde aspect maakt de hypothese eveneens aannemelijk: in Las Huelgas was
Violantes zoon Ferdinand de la Cerda begraven, de zoon die vroegtijdig overleed en wiens dood
de aanleiding was voor het successieconflict. 230
Hoewel de chronologie slechts een hypothetische benadering is – de datering van het
werk als laat dertiende-eeuws en de gesuggereerde datering van de schenking tussen 1295-1300
liggen dicht bij elkaar en bovendien zou Violante daarmee mogelijk een object uit haar kapel
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vergeven hebben dat al in haar testament geschonken was aan Allariz – is het goed voorstelbaar
dat het werk inderdaad via Violante in het klooster terecht is gekomen. Samen met de donatie
uit 1270 en de beschrijving en testamentaire schenking van haar kapel vormt deze derde
hypothetische donatie een begin van een mogelijk grotere verzameling aan objectdonaties.
In dat geval zijn er nieuwe vragen die onderzocht moeten worden. Bovenstaande
casussen laten zien dat het niet zozeer de vraag is of Violante een inventaris had met
luxeobjecten, maar waar de bewijsstukken zijn. Net als de documentatie van andere
patronageondernemingen niet uit de koninklijke archieven gewonnen konden worden, maar uit
archieven van betrokken instanties als kloosters, kerken en uit stadsarchieven, zouden er nog
onontdekte referenties kunnen zijn in bijvoorbeeld reiskronieken of handelsregisters.
Daarnaast wijzen de gevallen van Allariz en Las Huelgas op persoonlijke relaties en
motieven, wat nieuwsgierig maakt naar de relatie die Violante onderhield met het San Francisco
van Ourense en de gelegenheid waarbij ze haar zilveren liturgische object schonk. De band met
Hongarije die Violante via haar moeder had en die een rol speelt in de herkomst van het St
Ursula-diptiek doet bovendien gissen naar andere manieren – wellicht zijn er meer objecten –
waaruit zij haar verwantschap liet blijken met haar vrouwelijke geslachtslijn. Die lijn leek zij
in haar patronagevoorkeuren te volgen, maar komt tot nog toe minder expliciet tot uiting in haar
geschiedenis zoals die bekend is dan bijvoorbeeld haar band met Aragón.231

Een object als drager van herinnering
De schenking aan het Las Huelgas-klooster geeft zodoende blijk van een aspect van patronage
dat in de voorbeelden van schenkingen van land of vastgoed geen rol speelde, namelijk dat een
geschonken object een zeer persoonlijke connotatie kan dragen. De schenking van het St
Ursuladiptiek was vermoedelijk een eerbetoon aan haar overleden zoon Ferdinand de la Cerda
die begraven lag in Las Huelgas. 232 Daarnaast was het object van Hongaarse afkomst en droeg
het dus een verwantschap met Violantes moederland. De diptiek droeg dus persoonlijke waarde
door de relatie met Hongarije en door de emotionele en familiale band die Violante met het
klooster moet hebben gehad gezien zij zorgdroegen voor het graf van haar zoon. Op dergelijke
manieren kunnen objecten symbolische dragers worden die herinneren aan een gebeurtenis of
persoon, wat het voornaamste verschil uitmaakt met schenkingen van andere aard.
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Een object werd in de vroege en hoge middeleeuwen bijvoorbeeld ook als herinnering
aan een gebeurtenis gebruikt in schenkingsrituelen zoals Arnoud-Jan Bijsterveld omschrijft. 233
Om de devote donatie niet te vergeten, werden symbolische objecten als messen of twijgjes die
gebruikt werden tijdens het markerende schenkingsritueel bewaard. 234 Ze dienden als bewijs
van de gift en moesten deze tot het einde der tijden in de liturgie in herinnering houden opdat
de donor voor zijn vrome daad in het hiernamaals gecompenseerd zou worden. Een andere
variant van hetzelfde principe is het donorportret op bijvoorbeeld memorietafels en glas-inloodramen waarmee de donor zich nog veel directer verzekerde van het voortleven via zijn
devote schenking.235 Tijdens de liturgie werden de monniken dan door het portret herinnerd aan
de donor alsof hij in levende lijven aanwezig was, en was de donor ervan verzekerd dat hij
herdacht zou worden in gebed. 236
Er is in het geval van Violante geen spoor van een schenkingsritueel noch van een
donorportret in Allariz. De persoonlijke bezittingen uit Violantes kapel die zij testamentair
schonk aan het klooster kunnen echter op een vergelijkbare manier gezorgd hebben voor het
levend houden van haar schenking en haar nagedachtenis, tegelijkertijd met haar graf en de
stichting zelf.237 Gezien de liturgische aard van de objecten, is het aannemelijk dat ze tijdens
diensten in gebruik werden genomen en zo op het belangrijkste moment de herinnering aan
Violante opriepen. Wanneer de nonnengemeenschap van Allariz het openende Mariabeeld
gebruikt heeft, moet het rekenschap hebben gegeven van hoe (en door wie) het beeld in hun
bezit is gekomen. Violantes bezit van luxeobjecten en het bezit van de Allariz-Madonna werd,
ingezet als gift, een middel om haar herinnering levend te houden.
Het gegeven dat objecten persoonlijke betekenissen kunnen dragen van verwantschap
of associaties met specifieke gebeurtenissen, maakt het schenken ervan wezenlijk anders dan
de schenking van politiek en economisch gewaardeerde middelen als grond, privileges, geld of
huisvesting. De associatie van Violantes naam met het openend Mariabeeld van Allariz, dat in
het huidige onderzoek naar openende Mariabeelden nog altijd een unicum is, maakt ook de
testamentaire schenking van haar persoonlijke kapel onderdeel van de verzekering van haar
nagedachtenis.
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Conclusie
Het onderzoek naar het openende Mariabeeld van Allariz, dat in het bezit van koningin Violante
van Aragón is geweest en door haar is geschonken aan het Santa Clara-klooster, heeft via
visuele en iconografische analyse verschillende concepten aangehaald die verhelderen hoe de
vormgeving de beschouwer hielp in Mariaverering. Bovendien heeft het beeld een explicietere
aanduiding als patronageobject gekregen en is beschouwd hoe de schenking ervan positie krijgt
binnen haar patronage als geheel.
In hoofdstuk 1 is beschreven hoe het Mariabeeld van Violante van Aragón uit Allariz
gepositioneerd kan worden als openend Mariabeeld. Openende Mariabeelden wordt een
devotionele functie toegeschreven, bijvoorbeeld in de context van kloostergemeenschappen,
ceremonies tijdens hoogtijdagen en of de liturgie. Maar de grootte van de Allariz-Madonna lijkt
te wijzen op een gebruik in kleinere kring of op privégebruik. Door de Allariz-Madonna te
vergelijken met het corpus van overgeleverde beelden, is een onderscheid te maken op enkele
vlakken: op het gebied van materiaal is het slechts één van drie overgeleverde beelden die
vervaardigd zijn uit ivoor. Op het gebied van iconografie onderscheidt het zich door het
narratieve programma van de Zeven Vreugden van Maria aan de binnenkant. Verder valt het
beeld op als het vroegst gedateerde beeld en het enige met een vastgestelde toeschrijving aan
een eigenaar. Het is daarom als casus naar voren gebracht voor een gebruiksanalyse van ivoren
openende Mariabeelden.
In het tweede hoofdstuk zijn de visuele kenmerken van het beeld nader onderzocht om
daaraan een gebruikerservaring af te leiden. Verschillende aspecten van de vormgeving kunnen
beschouwd worden als signalen die de gebruiker begeleiden in een devotionele reis: ze
scheppen de juiste omstandigheden voor een meditatieve staat en een spirituele transformatie
waarin Maria aanbeden kon worden. De kenmerken waarmee het Allariz-beeld zich
onderscheidde van andere openende Mariabeelden zijn sturend gebleken in de gebruiksanalyse.
De close-reading van de Allariz-Madonna zou daarmee illustratief kunnen zijn voor de duiding
van de twee andere ivoren openende Mariabeelden.
Door de bestudering van de twee iconografische typologieën van Salomons troon en de
Ark van het Verbond, is naar voren gekomen dat het ivoor niet alleen een indicator van de
kostbaarheid van het object is, maar dat het ook de uitzonderlijke status en autoriteit van Maria
als theotokos en zetel van Christus, het vleesgeworden Woord, signaleert en aan haar deugden
van zuiverheid en maagdelijkheid herinnert. In geopende toestand helpt het beeld wederom het
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juiste decorum op te roepen door de visuele tabernakelstructuur van het ivoor, de engelen in de
buitenste compartimenten en de kroon die te top van het geheel vormt.
Binnenin is het beeld zo ingericht dat het een meditatieve staat van devotie begeleidt en
bevordert: het formaat van de voorstellingen zet aan tot een aandachtige bestudering ervan en
prikkelt tot inleving, de verdeling in de zeven gebeurtenissen uit Maria’s leven neemt de
beschouwer mee in een cyclische lofzang.
Tenslotte is een essentieel aspect voor de transformatieve ervaring de mogelijkheid tot
openen, gesignaleerd door de kloof die over het beeld loopt. Hoewel het niet onderscheidend is
ten opzichte van andere openende Mariabeelden, staat het natuurlijk eveneens centraal in het
functioneren van ivoren exemplaren. De mogelijkheid alleen al prikkelt de anticipatie. Maar
ook de lichamelijke handeling van het aanraken om te openen moet een onderdeel zijn geweest
waar grote waarde aan werd gehecht voor de devotionele ervaring, omdat zo een fysieke
nabijheid gecreëerd werd tussen beeld – of liever de Heilige Maagd – en de beschouwer. Het
markeert bovendien een transitie van het aardse naar het hemelse, een openbaring die de
beschouwer een ingewijde in het leven van Maria maakt zowel in fysieke als in spirituele zin.
Omdat het lichamelijke en het geestelijke in dit ritueel hand in hand gaan, was het een
allesomvattende beleving.
Het openende Mariabeeld leidt de beschouwer dus met visuele tekens van buiten naar
binnen in de aanbidding van de Heilige Maagd, met als ultieme doel Maria om voorspraak te
verzoeken om na de dood in de hemel te worden toegelaten. Het beeld zet aan tot aanraking,
opening en meditatief, cyclisch gebed. Het is te typeren als de drager van een devotioneel ritueel
dat Violante dichter tot Maria moest brengen.
Het derde hoofdstuk heeft een ander gebruik van het beeld belicht. Het beeld is een van
de weinige verwijzingen naar Violantes bezit van luxeobjecten, hoewel die een belangrijke rol
in haar leven als koningin moeten hebben vervuld. Via de testamentaire schenking heeft
Violante het beeld ook gebruikt als middel tot de verzekering van haar nagedachtenis. Het
verschilt van haar andere patronageondernemingen, doordat objecten als dagelijkse of
liturgische gebruiksvoorwerpen op een veel directere manier de herinnering aan de donor
levend houden, en daarmee een zeer krachtig middel zijn in de verzekering van eeuwige
nagedachtenis.
Beide gegevens werpen een nieuw licht op Violante als koningin en nuanceren haar
karakterisering, die doorgaans wel haar religieuze patronage en politieke overwegingen
benadrukt, maar niet het bezit en de inzet van kostbare (kunst)objecten. Met de verschuiving in
dit onderzoek van de aandacht van religieus patronage naar objectpatronage is erop gewezen
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dat nog altijd veel aspecten van haar leven als koningin en als weduwe onbekend zijn. Het
gebrek aan documenten die refereren aan haar objectpatronage heeft er zelfs toe geleid dat men
is gaan denken dat Violante geen interesse heeft gehad in kunstpatronage.
Dat benadrukt de behoefte aan aanvullend onderzoek naar aankoop, bezit en inzet van
luxeobjecten. De aanwezigheid van de beschrijving van haar persoonlijke kapel, de schenking
van een zilveren object in 1270 en de schenking van een diptiek zijn zoals eerder benadrukt
aanleiding om aan te nemen dat Violante zich wel degelijk bezighield met de verzameling van
kostbare (liturgische) objecten. Het zou een waardevolle aanvulling zijn voor het onderzoek
naar de koningin om de onontdekte bewijsstukken te traceren die betrekking hebben op haar
inventaris en haar inzet van luxeobjecten en aanwijzingen te achterhalen in archieven van
personen, instituten en gemeenschappen die relaties met haar of de monarchie onderhielden.
Tot slot roept het voorbeeld van Allariz vragen op over de manieren waarop andere
openende Mariabeelden gereisd hebben, verzameld of geschonken zijn. Een onderzoek dat de
bewegingen van de beelden traceert, zou inzicht kunnen geven in de wijze waarop de beelden
over Europa verspreid geraakt zijn.
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Lijst van afbeeldingen

Afb. 1, Openend Mariabeeld, ca 1260-70. Ivoor met polychromie, ebbenhout, 25 cm (exclusief
sokkel), sokkel 7,5 cm. Allariz (Ourense), Spanje, Real Monasterio de Santa Clara,
Afbeeldingen afkomstig van Museo de Arte Sacro de Santa Clara, Museos de Galicia,
geraadpleegd op 8 juni 2020 (links) en Radler, Die Schreinmadonna 'Vierge ouvrante' von den
bernhardinischen Anfängen bis zur Frauenmystik im Deutschordensland. Frankfurter
Fundamente der Kunstgeschichte, vol. VI. (Frankfurt am Main: Kunstgeschichtliches Institut
der Johann-Wolfgang-Goethe Universität, 1990), cat. nr, 13 (rechts).

Afb. 2, Detailweergave van een niche van de Allariz-Madonna, De annunciatie aan Maria.
Afbeelding afkomstig van Museo de Arte Sacro de Santa Clara, Museos de Galicia,
geraadpleegd op 8 juni 2020, https://museos.xunta.gal/es/santa-clara.
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Afb. 3, Openend Mariabeeld (uit het Rheintal), ca. 1300. Eikenhout en linnen, verguld en
gepolychromeerd, 36,8 x 34,6 x 13 cm (open). New York, Verenigde Staten, Metropolitan
Museum of Art, 17.190.185a, b.
Afbeelding afkomstig van Metropolitan Museum of Art, geraadpleegd op 23 juni 2020,
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/464142.

Afb. 4, Nuestra Señora van Buriñondo,
vijftiende eeuw. Verguld en gepolychromeerd
hout, 96,5 x 24 cm. Bergara, Spanje, San Blas
de Buriñondo.
Afbeelding afkomstig uit Gertsman, Worlds
Within, afb. 57.
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Afb. 5, Nuestra Señora de la Consolacíon, ca 1520. Gepolychromeerd en verguld hout, 62 x 21
cm. Bárcena de Pie de Concha (Cantabrië), Spanje, Iglesia parroquial de Santa Maria de
Roimbre.
Afbeelding afkomstig uit Katz, “Marian Motion,” afb. 8.

Afb. 6, Openend Mariabeeld, ca 1520. Hout, polychromie en vergulding, 59 x 65 cm
(geopend drieluik). Toledo, Spanje, Convento de las Gaitanas.
Afbeelding afkomstig uit Katz, “Marian Motion,” afb. 4.
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Afb. 7, Openend Mariabeeld uit Cuerva, mid-zestiende eeuw.
Gepolychromeerd en verguld hout, 95 x 52 cm (geopend). In anonieme privécollectie,
voormalig Convento de las Carmelitas Descalzas, Cuerva (Toledo), Spanje.
Afbeelding afkomstig uit Katz, “The Non-Gendered Appeal,” afb. 10a.

Afb. 8, Openend Mariabeeld, zeventiende-eeuws. Verguld en gepolychromeerd hout, 25,5 x 7
cm (gesloten). Madrid, Spanje, Museo Arqueológico Nacional, 1969/44/1.
Afbeelding afkomstig van Museo Arqueológico Nacional, geraadpleegd op 23 juni 2020,
http://www.man.es/man/actividades/pieza-mes/historico/2018/ciclo-aventura-humana/virgenabridera.html.
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Afb. 9, Openend Mariabeeld van Évora,
ca. 1300. Ivoor en hout, verguld en
gepolychromeerd, 39,5 x 17 x 14,2 cm
(open). Évora, Portugal, Museu de Arte
Sacra da Catedral, Kathedraal van Évora,
EV.SE.1.006 esc.
Afbeelding afkomstig uit Katz, “The
Non-Gendered Appeal,” afb. 11b.

Afb. 10, Openend Mariabeeld van
Salamanca, vierde kwart dertiende eeuw.
Perenhout en ivoor, verguld en
gepolychromeerd, 38 x 19 x 15 cm (open).
Salamanca, Spanje, Museo Diocesano de la
Catedral Vieja de Salamanca, IIC-5-274-0010029-000 t/m -004.
Afbeelding afkomstig uit Katz, “The NonGendered Appeal,” afb. 9b.
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Afb. 11, Openend Mariabeeld van Toledo
(Convento de las Gaitanas) (detail), ca 1520.
Afbeelding afkomstig uit Katz, “Marian Motion,”
82 (afb. 11).

Afb. 12, Nuestra Señora de la Consolacíon
(Bàrcena de Pie de Concha) (detail), ca 1520.
Afbeelding afkomstig uit Kats, “Marian
Motion,” 82 (afb. 10).

Afb. 13, Gebedsnoot met de Aanbidding der
Koningen en de Kruiziging (uit de Nederlanden),
begin zestiende eeuw. Buxushout, 11,2 x 8,1 x 2,7 cm
(open). New York, Metropolitan Museum of Art,
17.190.475.
Afbeelding afkomstig van Metropolitan Museum of
Art, geraadplaagd op 20 augustus 2021,
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/46
4449.
61

Afb. 14, Graftombe van Ferdinand de
la Cerda (1255-1275). Burgos,
Spanje, monasterio de Santa Maria la
Real de las Huelgas de Burgos..
Afbeelding afkomstig uit Fernando
Gutiérrez Baños, “El sepulcro de la
infanta doña Leonor, hija de Alfonso
X el Sabio, en el Real Monasterio de
Santo Domingo de Caleruega
(Burgos),” Quintana 13 (2014), fig. 2,
19.

Afb. 15, Diptiek van de heilige Ursula (geopend), ca. laatste kwart van de dertiende eeuw.
Hout, papier, zilver, emaille, edelstenen en textiel (zijde). Burgos, Spanje, Santa Maria la Real
de las Huelgas de Burgos, Patrimonio Nacional, inv. 00650347. Afbeelding afkomstig uit
Diana Lucia Gómez-Chacon, Recuerdos de Hungría, fig. 2, 9.
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Graña Cid, María del Mar. “The Mendicant Policies of the Queens of Castile in the 13th
Century. The Implantation of Convents.” In Queens, Princesses and Mendicants. Close
Relations in a European Perspective, red. Nikolas Jaspert en Imke Just. Zürich: Lit Verlag,
2019, 65-83.
------. “Queens, Infantas and Court Ladies at the Origin of Castilian Mendicant Nuns (c.
1222-1316). Spiritual Sponsorship and Female Religious Movement.” In Women’s Networks
of Spiritual Promotion in the Peninsular Kingdoms (13th-16th Centuries), red. Blanca Garí.
Rome: Viella, 2013, 19-42.
Griffin, Sarah. “Book review: Worlds Within: Opening the Medieval Shrine Madonna.”
Journal of the British Archeological Association 171 1(2018): 184-186.
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Appendix I: Schematische weergave van de binnenzijde van de
Allariz-Madonna238

Twee engelen met kaarsen

De Kroning van Maria239

Twee engelen met kaarsen

Heilige vrouwen/de drie
Maria’s bij het graf240

Hemelvaart241

Uitstorting van de Heilige
Geest242

De Annunciatie aan Maria243

De Geboorte van Christus 244

De Aanbidding der
Koningen245

238

Afbeeldingen afkomstig van Museo de Arte Sacro de Santa Clara, Museos de Galicia, geraadpleegd op 8 juni
2020, https://museos.xunta.gal/es/santa-clara.
239
De Kroning van Maria is niet in de Bijbel vermeld. Wel komt deze voor in de franciscaanse traditie van het
Gaude Maria Virgo. Een omschrijving van de kroning van Maria is vermeld in de Legenda Aurea (ca. 1259-66)
van Jacobus de Voragine (1228/9-1298). Al eerder echter schreven kerkvaders als Gregorius van Tours (538594?), Johannes Damascenus (676-749), Albertus Magnus (ca. 1200-1280) en Bonaventura (1221-1274) over
Maria als Koningin van de Hemel. González Hernando, El Arte Bajomedieval y su Proyección, 221-2.
240
Mattheüs 28:1-8, Marcus 16:1-8, Lucas 24:1-11, Johannes 20:1-9.
241
Lucas 24:51, Marcus 16:19 en Handelingen 1:9.
242
Handelingen 2:1-4.
243
Lucas 1:26-35.
244
Mattheüs 1:18–2:23, Lucas 2:1-21.
245
Mattheüs 2:1-12.
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Appendix II: Transcripties Ambrosio de Morales en Jacobo de Castro
Onderstaande tekstfragmenten zijn overgeschreven uit de vermelde bronnen. De passage die
Ambrosio de Morales wijdt aan Violantes donatie is onderdeel van het hoofdstuk over zijn reis
door Galicië. De reis gaat langs steden en kloosters, waar Santa Clara van Allariz één van is.
De volledige passage is hier opgenomen. 246
Jacobo de Castro beschrijft in zijn passage over het clarissenklooster van Allariz de
stichting door Violante. Ook bevat dit hoofdstuk een transscriptie van het testament van
Violante. Daarop volgt de omschrijving van haar donatie. Het hoofdstuk sluit af met de
geschiedenis van het klooster sinds Violantes donatie. Vanwege de intentie om de
beschrijvingen van Violantes donatie uit te lichten en te vergelijken, is niet het volledige
hoofdstuk overgenomen voor deze bijlage, maar alleen de passage die ingaat op de donatie.
De woorden en zinsneden die de verschillende objecten uit Violantes testamentaire
schenking omschrijven zijn gemarkeerd.
Uit de omschrijving van Ambrosio de Morales volgt de volgende lijst met bezittingen:
1) Kleine relieken bewaard in kruizen en vredestafels;
2) Een hoog, zilveren reliekschrijn met een steen van het graf van Maria ter grootte van een
duimnagel en een splinter van de kribbe van Christus. Middenin de houder is een stuk
salamanderhuid bewaard beschreven met de woorden: De pilis Salamandrae quae igne nutritur;
3) Een ivoren beeld van Onze-Lieve-Vrouwe met haar zoon in haar armen.
Uit die van Jacobo de Castro volgt onderstaande lijst met bezittingen:
1) Een ivoren beeld van Onze-Lieve-Vrouwe, ongeveer een halve meter lang. Openend van
hals tot onderkant met in halfreliëf de mysteries van Christus en Onze-Lieve-Vrouwe;
2) Een vredestafel van zilver met middenin een viriel waarin een kruisreliek werd bewaard.
Rondom het viriel zijn nog meer relieken bewaard;
3) Een vredestafel van zilver en goud, waarin zich relieken bevinden van de riem van Christus,
een splinter van zijn kribbe en een steen van het graf van Onze-Lieve-Vrouwe;
4) Een zilveren santiago met een schild en een viriel waarin zich nog een kruisreliek bevindt;
5) Twee kruisen vol met relieken;
6) Een kruis van zilver met daarin een vinger van de Hl. Bartolomeus;
7) Een kleine kist met relieken van heiligen;
8) Drie kleinere ivoren beelden van Onze-Lieve-Vrouwe;
9) Drie kristallen kruisen;
10) Kostbare ornamenten.

246

In de uitgave van de tekst van Ambrosio de Morales die hier gebruikt is, zijn voetnoten toegevoegd door
Broeder Henrique Florez, die De Morales’ kroniek uitgaf en voorzag van commentaar. Deze zijn weggelaten,
aangezien ze geen betrekking hebben op de omschrijving van Violantes bezittingen.
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Ambrosio de Morales, Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Philipe II a los
Reynos de León, y Galicia, y Principado de Asturias para reconocer las reliquias de Santos,
sepulcros reales, y libros manuscritos de las Cathedrales, y Monasterios / dale a luz con notas,
con la vida del autor, y con su retrato... Fr. Henrique Florez (Madrid: Antonio Marín, 1765
(1572), 158-9.
158
S. Clara de Allariz
Es Monesterio de Monjas Franciscas reducidas à la Observancia en esta reformacion de S.M.
Es Fundacion Real de la Reyna D. Violante, muger del Rey D. Alonso el Sabio, que se venia à
morir aqui, y tomóle la muerte en Castilla, y alla está enterrada sin que las Monjas sepan adonde.
159
Estan enterrados en el Coro en tumbas muy altas de mandera el Infante D. Phelipe, hijo del Rey
D. Sancho el Bravo, Pertiguero Mayor de Santiago, y su muger D. Margarita. Estan tambien en
el Coro por el suelo Caballeros de los de Biedma, criados del Infante.
Tienen Reliquias menudas que dejó la Reyna en Cruces y Portapaces de plata. En un
Relicario alto de plata como una tercia, está una piedra tamaña como la uña del pulgar, del
sepulcro de nuestra Señora, y una raja pequeña de la Cuna de nuestro Redemptor. En este
Relicario de tan grandes Reliquias es cosa harto donosa, ò llorosa, que en medio, y como en
lugar mas principal esté un pedazo de pellejo de Salamandra con letras en la plana que dicen:
De pilis Salamandrae quae igne nutritur.
Y no son tanto pelos los del pellejuelo, como una manera de plumillas chiquitas llanas,
cosa de harta estrañeza cierto, mas no para estar alli en tal compañia. Tambien hay letras que
dicen, como hizo aquel Relicario Helias Patriarca de Gerusalen.
Tienen una Imagen de marfil de nuestra Señora con su Niño en brazos. Dicen que la
hizo de su mano el Infante D. Henrique hijo, dicen las Monjas, de la Reyna D. Violante, ò del
Rey D. Sancho su hijo. Era mudo y por esto, y por tener ingenio, y manos para aquello, y
devocion, se egercitaba en labrar asi de talla, y que acabada la Imagen luego habló. 247 Tiene al
derredor muchos Misterios de la Vida de nuestro Redemptor sutilmente labrados. Toda la tierra
tiene mucha devocion con esta Imagen.
Alli está con gran veneracion y mucho atavío el Cuerpo de Fray Garcia de Blandes, y
comunmente dicen de Brandeso. Fue Testamentario de los Infantes, y veneranle por Santo, y
me mostraron un Quaderno que tienen de sus milagros.

Jacobo de Castro, Del Arbol Cronologico de la Santa Provincia de Santiago (Salamanca,
Francisco Carcia Onorato y San Miguel, 1722), Boek VI Hoofdstuk VI, 327-8.
247

In deze alinea vertelt Ambrosio de Morales een legende over de vervaardiging, die in een redactionele noot
door broeder Henrique Flores wordt ontkracht. Het Mariabeeld zou vervaardigd zijn door Hendrik, de stomme
zoon van Violante of Sancho IV. Na het voltooien van het beeld was hij genezen en kon hij praten. Flores merkt
op dat Violante geen zoon heeft gehad die Hendrik heette. Sancho IV had wel een zoon Hendrik, die echter op
10-jarige leeftijd al overleed.
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327
(…) Fundado, pues, este Convento, fue tal el amor de la Reyna Doña Violante, que no sulo
deseò, como algunos piensan, sino que de hecho vistiò el habito de Religiosa en esta su Real
Casa, como con mas probabilidad otros afirman. Lo que no tiene duda es q viviò, y muriò en
este Convento, viviendo toda para Dios, y oividada de las vanidades de el mundo. Antes de
passar al Señor, hizo aquel afectuoso testamento, en que dexò requissimas alhajas,
principalmente una Imagen de marfil de Nuestra Señora, que tendrà como media uara de largo,
y es una de las mas preciosas, que se avràn uisto; pues abriendose desde el cuelio hasta baxo,
se descubren en el centro en laminas de medio reliebe los principales Misterios de Christo, y de
Nuestra Señora. Es imponderable la devocion, que tiene esta tierra con esta preciosissima
Imagen, obrando Dios muchos milagros por su intercession. Un porta paz de plata con
328
un virìl en medio donde està un Lignum Crucis, y en la circunferencia muchas Reliquias. Otro
porta paz de plata sobre dorado, en que ay las Reliquias de la faxa, con que sue ceñido Christo,
una astilla de su cuna, y de la piedra del sepulchro de Nuestra Señora. Un Santiago de plata con
escudo, y virìl, y dentro otro Lignum Crucis. Otras dos Cruzes llenas de Reliquias. Otra Cruz
de la misma materia, en que esta un dedo de San Bartholomè. Un cofrecito lleno de muchas
Reliquias de Santos. Tres Imagenes mas pequeñas de marfil de Nuestra Señora. Tres Cruzes de
cristal, y finalmente dexò preciosos ornamentos à esta Sacristia. Yaze esta devotissima Reyna
en el Coro, y està sobre su sepulcro una tumba guarnecida de brocade con las Armas Reales, y
en otra estàn los Infantes Don Felipe, y Doña Margarita, sus nietos; no en las Huelgas de
Burgos, como pensò Mendez de Silva, costando lo contrario tan claramente.
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Appendix III: Patronageondernemingen door Violante van Aragón
Datum
1257

Ca.
1258
1260

Soort schenking

Aan wie

Door wie

Materiële steun

Clarissen van
Salamanca

Alfons X,
Violante van
Aragón

Herstichting: nieuwe
huisvesting

Santo Domingo
el Real (Madrid)

Alfons X,
Violante

Vastgoed (ciertas casas)

De Orde van
Calatrava

Kloosterstichting

Clarissen in
Santiago de
Compostela

Alfons X en
Violante

Franciscanen in
Valladolid

Violante

Franciscanen in
Valladolid

Violante

Santo Domingo
van Caleruega
(Burgos)

Alfons X,
Violante

Violante

1260

1260

1267

12661270

Toekennen van
permanente vestiging
binnen de stadsmuren
van Valladolid.252
Aankopen en schenken
van grond en vastgoed
aan de franciscaanse
broeders (ciertas
compras que hizo para
una fundación
religiosa)253
Kloosterstichting en
herbestemming van de
nonnen van San Esteban
van Gormaz (Soria).254

Opmerkingen
Op verzoek van Paus
Alexander IV (ca.
1185/1199-1261) aan
Alfons en Violante. De
Paus verleende Violante
persoonlijk toegang tot
klooster.248

De schenking zou
voltrokken worden na
haar dood.249 Het was
Violantes eerste
mecenaatsonderneming
onafhankelijk van
Alfons.250
Voor deze aanname is
geen sluitend bewijs.
De onderneming wordt
wel genoemd in
kronieken, waaronder
Del Arbol Cronologico
van Jacobo de Castro.251
Violante had als
beschermvrouwe van de
stad een officiële relatie
met Valladolid.

Grana Cid, “The Mendicant Policies,” 72. Averkorn, “Adlige Frauen und Mendikanten im
Spannungsverhältnis zwischen Macht und Religion,” 261.
249
Ballesteros Baretta, Alfonso X el Sabio, app. Doc. 445.
250
Katz, “A Convent for la Sabia,” 819n37.
251
Grana Cid, “The Mendicant Policies,” 72. Grana Cid verwijst o.a. naar Del Arbol Cronologico de la Santa
Provincia de Santiago, 312 door vader Jacobo de Castro (1722-1727) als een van de kronieken waarin deze
stichting genoemd wordt.
252
Idem, 71.
253
Ibidem, app. Doc. 626 en 638.
254
Grana Cid, “The Mendicant Policies,” 70.
248
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Ca.
1266>255

1270

1271
1276
1278

12821296
1283
1283

1291

Stichting

Clarissen in
Murcia

Alfons X,
Violante

Een zilveren liturgisch
object; (gedeelde)
stichting.

Franciscanen in
Ourense

Alfons X,
Violante

Onbekend (una
donación)258
Grond voor vestiging in
Valladolid259
Privileges m.b.t. de stad
Moratalla (declarando
que tiene vitaliciamente,
por la Orden de
Calatrava, el lugar de
Moratalfas)260
Stichting en
herbestemming van de
Clarissen van Zamora
Vastgoed (unas
capellanías)261
Vastgoed (unos
capellanes canten)262
Vastgoed

1292
Financiële donatie264

Orde van
Calatrava
Dominicanen in
Valladolid

Violante
Violante

Orde van
Calatrava

Violante

Clarissen in
Allariz

Violante

Kathedraal van
Burgos
Pelgrimshospitaal
(Villafranca de
Montes de Oca)
Klooster van
Arlanza263
Pelgrimshospitaal
(Villafranca de
Montes de Oca)

Violante
Violante

Violante

1292
Testamentaire
schenkingen

Clarissen van
Allariz,

255

De bewijsvoering ligt in
een document uit 1284
waarin Sancho IV
noemt dat zijn ouders
dit klooster gesticht
hebben.256
De schenking van het
zilver is aan Violante
individueel
toegeschreven.257

Violante

Madrid, Archivo
Histórico Nacional,
Clero Secular Regular,
car. 1429, nr. 5 en 6.

De precieze datering van de stichting is onbekend. Gezien de herovering van Murcia door Castilië-Leon op de
Moslims in 1266, kan de stichting voor de gemeenschap waarschijnlijk kort daarna gedateerd worden. Averkorn,
“Adlige Frauen und Mendikanten im Spannungsverhältnis zwischen Macht und Religion,” 261. Torres Fontes,
“El monasterio de Santa Clara la Real de Murcia,” 87.
256
Torres Fontes, El monasterio de Santa Clara la Real de Murcia,” 88. Fontes baseert zich op een archiefstuk
(Archivo Municipal de Murcia, Priv. Nr. 145) waarin Sancho IV vee, landbouwgrond en privileges toekent aan
het klooster in Murcia (13 augustus 1284) en benoemt dat zijn ouders verantwoordelijk zijn voor het bouwen en
bemensen van het klooster: “poblaron et hedificaron el muy noble rey don Alfonso, nuestro padre que Dios
perdone, et la muy noble reyna donna Violante, nuestra madre, a seruiçio de Dios et a pro et a salut de sus
almas.”
257
Katz, “A Convent for la Sabia,” 823n57.
258
Ballesteros Baretta, Alfonso X el Sabio, app. Doc. 809.
259
Grana Cid, “The Medicant Policies of the Queens of Castile,” 71.
260
Ballesteros Baretta, Alfonso X el Sabio, app. Doc. 1118.
261
Ballesteros Baretta, Alfonso X el Sabio, app. Doc. 1422.
262
Katz, “A Convent for la Sabia,” 814n8; Ballesteros Baretta, Alfonso X el Sabio, app. Doc. 1423.
263
Kinkade, “Violante of Aragón (1236?-1300?),” 13.
264
Ibidem.
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1295
Bevestiging van haar
testament
1296
12951300

265
266

Vastgoed (donación de
una casa)265
Diptiek van de Hl.
Ursula

Violante

Raad van
Ampudia
Las Huelgas
(Burgos)

Ballesteros Baretta, Alfonso X el Sabio, app. Doc 1446.
Gómez-Chacon, “Recuerdos de Hungría,” 19.
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Ourense, Archivo
Histórico Provincial de
Ourense Clero, Santa
Clara de Allariz,
pergamino nr. 25.

Violante
Violante

Volgens de hypothese
van Diana Lucia
Gómez-Chacon heeft
Violante de diptiek
geschonken tussen 1295
en 1300 ter ere van haar
overleden zoon
Ferdinand de la Cerda
(†1275) die daar
begraven lag.266

