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Abstract
In deze scriptie is culturele uitwisseling in de elfde en twaalfde eeuw onderzocht aan de hand van de
koninklijke collectie in de San Isidoro in León. De objecten uit de collectie zijn afkomstig uit
verschillende delen van de wereld, zoals Scandinavië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De
redenen achter de verplaatsing van deze objecten naar León zijn geanalyseerd, mede door deze te
benaderen vanuit concepten als gift-giving. De vraag waarom ready-made objecten over lange
afstanden werden verplaatst in de elfde en twaalfde eeuw en in hoeverre er kan worden gesproken
van uitwisseling tussen West en Oost en Zuid stond hierbij centraal. In de eerste helft van de scriptie
zijn de sociale en politieke netwerken, waarbinnen ready-made objecten circuleerden, van de
koninklijke familie van Castilië-León geanalyseerd en is een aantal objecten uit de collectie besproken
in relatie tot deze netwerken. In de tweede helft van de scriptie is gekeken naar culturele uitwisseling
binnen heel West-Europa, door andere collecties uit de elfde en twaalfde eeuw te bestuderen.
Daarnaast is er speciale aandacht geschonken aan de objectenstroom, die van West naar Oost en
Zuid bewoog.
Uit dit onderzoek is duidelijk geworden, dat dankzij de aanwezigheid van een groot politiek
en sociaal netwerk, waarbinnen de koninklijke familie zich bevond, grote hoeveelheden objecten
naar León werden verplaatst. Deze objecten werden door de leden van de familie geschonken aan de
San Isidoro kerk, waardoor de collectie in León heeft kunnen ontstaan. Ready-made objecten
verplaatsten in de elfde en twaalfde eeuw veelal als (huwelijks)geschenken, bruidsschatten,
oorlogsbuit en handelswaren. Objectenstromen bewogen vanuit alle windstreken naar West-Europa.
De heersende gedeelde smaak voor luxeobjecten onder de middeleeuwse West-Europese elite
bepaalde grotendeels welke objecten circuleerden en uiteindelijk in de collecties werden bewaard.
Er was bijvoorbeeld veel vraag naar metaalwerken kistjes en textiel. Dergelijke objecten werden ook
hoog gewaardeerd onder de Midden-Oosterse en Noord-Afrikaanse elite. Vanuit West-Europa
verplaatsten vermoedelijk voornamelijk metaalwerk en handschriften naar het Oosten en Zuiden.
Dankzij een verbonden elfde- en twaalfde-eeuwse wereld konden objecten circuleren tussen Noord,
Oost, Zuid en West en ontstonden grote en diverse collecties, zoals de koninklijke collectie in de San
Isidoro van León.
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Inleiding
De San Isidoro kerk in León huisvest een middeleeuwse koninklijke collectie die in de elfde en
twaalfde eeuw werd gevormd door de schenkingen van leden van de koninklijke familie. 1 Deze
collectie bestaat uit een grote verscheidenheid aan objecten afkomstig uit verschillende delen van de
wereld. Hij bevat onder andere een groot aantal islamitische kistjes en doosjes en verschillende
textielfragmenten uit Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daarnaast bestaat de
collectie uit een uniek Scandinavisch doosje en een Limoges-stijl reliekschrijn. Lange afstandsrelaties
en transnationale verbanden lagen ten grondslag aan de objectenstromen die richting León
bewogen. Relaties en verbanden die werden gelegd door de leden van de koninklijke familie met de
islamitische taifa’s in het zuiden van Iberië en koninklijke families, nobelen en geestelijken uit onder
andere Frankrijk, Italië en Engeland. Verbanden die ook buiten Europa reikten, zoals de
handelscontacten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Binnen dit netwerk circuleerden objecten
en deze werden uiteindelijk onderdeel van de San Isidoro collectie in León. Hiermee is de collectie
een geschikte casestudy voor het onderzoek naar culturele uitwisseling in de hoge middeleeuwen.
De collectie werd bewaard in León, dat in de elfde en twaalfde eeuw fungeerde als het
politieke, religieuze en culturele centrum van het koninkrijk.2 De San Isidoro kerk bevond zich onder
het patronaat van de koninklijke familie van Castilië-León. Met name in de elfde en twaalfde eeuw
werden door leden van deze familie verschillende bouwprojecten ondernomen en schenkingen
gedaan. De kerk werd in de tiende eeuw als vrouwenklooster gebouwd, maar later in de elfde eeuw
opnieuw gewijd in opdracht van koning Ferdinand I († 1066) en koningin Sancha († 1067). Dit was
een van de grote bouwprojecten die de leden van de koninklijke familie initieerde.3 Andere
bouwprojecten werden in opdracht van de koninklijke familie uitgevoerd, zoals het beroemde
pantheon, vooral bekend vanwege de romaanse muurschilderingen, waarvan de patronage is
toegeschreven aan de dochter van Ferdinand I en Sancha, Infanta Urraca (†1101).4 De middeleeuwse
1

Delen van de collectie en de collectie in het geheel zijn in een aantal grote publicaties bestudeerd. Zie;
Angela Franco Mata. “El tesoro de San Isidoro y la monarquia leonesa.” Boletín del Museo Arqueológico
Nacional Vol. IX (1991)1/2: 35-68.; John P. O’Neill, et al., red. The Art of Medieval Spain: A.D. 500-1200.
New York: The Metropolitan Museum of Art, 1993, 96-100, 236-246, 253-256, 289-290, 296.; Rose
Walker. Art in Spain and Portugal from the Romans to the Early Middle Ages: Routes and Myths.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016, 283-292.; Therese Martin, red. The Medieval Iberian
Treasury in the Context of Cultural Interchange. Leiden: Brill, 2020.
2 John P. O’Neill, et al., red., The Art of Medieval Spain: A.D. 500-1200, (New York: The Metropolitan
Museum of Art, 1993), 167.
3 Zie bijlage 1 voor een stamboom met de leden van de koninklijke familie van Castilië-León die in dit
onderzoek een grote rol spelen.
4 Rose Walker, Art in Spain and Portugal from the Romans to the Early Middle Ages: Routes and Myths,
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016), 285.
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collectie in de San Isidoro ontstond in 1063 na een grote donatie van Ferdinand I en Sancha, die
gelijktijdig plaatsvond met de overplaatsing van de relieken van de Heilige Isidorus vanuit Sevilla naar
León.5 Leden van de familie gaven opdracht tot de creatie van een aantal unieke objecten,
waaronder een ivoren kruis van Ferdinand I en Sancha, die als onderdeel van de donatie werden
geschonken aan de kerk. De donatie werd vastgelegd in een oorkonde. 6 In de oorkonde werden
onder meer liturgische objecten, gouden kronen, textiel en andere kostbaarheden genoemd. Ook de
nazaten van Ferdinand I en Sancha schonken verscheidene objecten aan de San Isidoro. 7
Hoe deze objecten in de koninklijke collectie van de San Isidoro kerk in León terecht zijn
gekomen is wat in deze masterscriptie wordt bevraagd. Door dit te bevragen wordt inzicht verkregen
in transnationale netwerken en de rol van objecten daarin. Daarnaast zal deze collectie in relatie
worden gebracht met andere collecties in Europese schatkamers en bovendien zal de collectie
worden benaderd vanuit de context van uitwisseling. Van belang hierbij zijn de ready-made objecten
die circuleerden binnen Europese hoven, maar ook de objecten die buiten Europa werden
uitgewisseld. Het begrip ready-made zal nader toegelicht worden in het theoretisch kader. De vraag
waarom ready-made objecten over lange afstanden werden verplaatst in de elfde en twaalfde eeuw
en in hoeverre er kan worden gesproken van uitwisseling tussen West en Oost en Zuid staat hierbij
centraal. In het eerste hoofdstuk zal worden gekeken naar het culturele en politieke beleid dat werd
gevoerd door de leden van de koninklijke familie van León in de elfde en twaalfde eeuw. Specifiek zal
er een blik worden geworpen op de relatie tussen León en taifa’s in het zuiden van Iberië, verbanden
die buiten het schiereiland werden gelegd, zoals het contact met abdij van Cluny en de
langeafstandsrelaties die werden gecreëerd dankzij de huwelijken van verschillende leden van de
koninklijke familie. Deze geven inzicht in de langeafstandsrelaties die bestonden en werden
vastgelegd in die periode en kunnen mogelijke objectenstromen blootstellen. Vervolgens zal in
algemene zin gekeken worden naar de uitwisseling van objecten in de elfde en twaalfde eeuw,
waarna wordt ingezoomd op de objecten uit de koninklijke collectie van de San Isidoro en via welke
routes deze hier terecht kwamen. Hierbij zullen de langeafstandsrelaties die in het eerste hoofdstuk
zijn besproken een rol spelen. Daarna zal de San Isidoro collectie worden vergeleken met andere
elfde- en twaalfde-eeuwse schatkamers van kerken en kloosters elders in Europa. De verplaatsing

5

Angela Franco Mata, “El tesoro de San Isidoro y la monarquia leonesa,” Boletín del Museo Arqueológico
Nacional Vol. IX (1991)1/2: 42.
6 Hiervan is het origineel niet meer bekend. De oorkonde is opgenomen in een twaalfde-eeuwse
verzameling van koninklijke documenten. Zie; Ana Rodriguez, “Narrating the Treasury: What Medieval
Iberian Chronicles Choose to Recount about Luxury Objects,” in Medieval Encounters, red. Therese Martin
(z.p.: Brill, 2019), 44.
7 Therese Martin, “Caskets of Silver and Ivory from Diverse Parts of the World: Strategic Collecting for an
Iberian Treasury,” In Medieval Encounters, redactie Therese Martin, 1-38.( z.p.: Brill, 2019), 13.
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van objecten van Oost en Zuid naar West zal in dit derde hoofdstuk centraal staan. Tot slot zal
worden gekeken naar de objecten die werden geschonken en verzameld buiten Europa. In dit geval
zal dus worden gekeken naar de verplaatsing van objecten van West naar Oost en Zuid.

Historiografie
De objecten in de schatkamer van de San Isidoro kerk in León zijn vanaf het begin van de twintigste
eeuw geïnventariseerd en bestudeerd door kunsthistorici. Onder leiding van Therese Martin is er
recentelijk een groot onderzoeksproject gestart naar de middeleeuwse collectie van de San Isidoro,
waarin de collectie wordt bestudeerd in het kader van het debat rond culturele uitwisseling.8 De San
Isidoro collectie, met haar objecten uit verschillende delen van de wereld, biedt een interessante
case study voor dit onderwerp. In het onderzoek van Martin en haar team is een deel van de collectie
aan bod gekomen, maar er is ook nog ruimte voor nader onderzoek in het licht van culturele
uitwisseling. Dit wordt later in deze paragraaf uiteen gezet.
Delen van de San Isidoro collectie zijn beschreven in verschillende publicaties. In 1925 bracht
Julio Perez Llamazares El tesoro de la Real colegiata de San Isidoro de Leon: Reliquias, relicarios y
joyas artisticas uit.9 Dit is de eerste en nog steeds de meest recente catalogus van de San Isidoro
collectie. In datzelfde jaar publiceerde Manuel Gomez-Moreno zijn Catálogico Monumental de
España: Provincia de León (1906-1908). In dit boek zijn veel objecten uit de San Isidoro collectie
bijeengebracht. Gomez-Moreno benadrukt de rol gespeeld door de vrouwen van de Leoonse familie,
beginnend met Sancha die Ferdinand ervan overtuigde de San Isidoro te laten bouwen om daar de
koninklijke begraafplaats te creëren.10 Hun dochter Urraca (†1101) en hun achterkleindochter Infanta
Sancha (†1159) hebben beiden hun leven gewijd aan de San Isidoro. Ze waren verantwoordelijk voor
verschillende bouwprojecten en waren belangrijke sponsoren van de kerk. 11 Naast de bouwprojecten
bespreekt Gomez-Moreno ook de objecten uit de koninklijke collectie. Hij geeft voor ieder object een
korte visuele beschrijving en informatie over eventuele opschriften of iconografie. De herkomst van
de objecten bespreekt hij echter niet. De herkomst van de objecten uit de collectie wordt later
binnen de onderzoeken van Rose Walker en Therese Martin voor het eerst uitvoerig besproken.

8

Het onderzoek werd voor het eerst gepubliceerd in een uitgave van Medieval Encounters in 2019, zie;
Therese Martin, “Caskets of Silver and Ivory from Diverse Parts of the World: Strategic Collecting for an
Iberian Treasury,” in Medieval Encounters, red. Therese Martin (z.p.: Brill, 2019). In 2020 werd het
onderzoek in open access gepubliceerd, zie; Therese Martin, red. The Medieval Iberian Treasury in the
Context of Cultural Interchange. (Leiden: Brill, 2020).
9 Julio Perez Llamazares, El tesoro de la real colegiata de San Isidoro de León, (León: Impr. y libreria
religiosa, 1925).
10 Manuel Gomez-Moreno, Catálogo monumental de España. Provincia de León : (1906-1908), (Madrid:
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1925-1926), 179.
11 Ibid., 180.
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In het artikel “The Crucifix of Fernando and Sancha and its Relationship to North French
Manuscipts” bespreekt Marlene Park het ivoren kruis uit de donatie van 1063 aan de San Isidoro. Dit
object heeft veel wetenschappelijke aandacht gehad, vanwege de unieke elementen van het kruis,
waaronder de grootte en omdat dit het enige object is dat geïdentificeerd kan worden uit de lijst van
voorwerpen in de oorkonde van de gift uit 1063. 12 In dit artikel beargumenteert zij dat de
decoratieve plantmotieven op de achterzijde van het kruis overeenkomsten vertonen met
verschillende Noord-Franse manuscripten en benadrukt hiermee de culturele interactie die er was
tussen León en het noorden van Frankrijk.13 Dit artikel biedt inzichten in hoe beeldmotieven in de
elfde en twaalfde eeuw verspreidden en roept vragen op over de aanwezigheid van draagbare
objecten, zoals handschriften, uit het noorden van Frankrijk in het koninkrijk Castilië-León. Het geeft
aanleiding om verder te kijken naar de objecten uit de San Isidoro collectie in relatie tot de circulatie
van draagbare objecten.
Zes objecten uit de San Isidoro zijn opgenomen in de collectie van het Museo Arqueologico
Nacional in Madrid. Maria Angela Franco Mata, oud-curator van het museum, heeft meerdere
publicaties omtrent deze objecten uitgebracht, waaronder het artikel “El tesoro de San Isidoro y la
monarquia leonesa” uit 1991.14 Hierin bespreekt Franco Mata de San Isidoro collectie uitgebreid. De
focus legt zij met name op de historische context, beginnend bij het overlijden van Sancho III (†
1035), de vader van Ferdinand I. Daarnaast benadrukt Franco Mata de religieuze argumenten achter
de overplaatsing van de relieken van de heilige Isidoro naar León en de bouw van de kerk. Ook
bespreekt ze de belangrijkste publicaties over de San Isidoro en de objecten uit de Middeleeuwse
koninklijke collectie. Het Limoges reliekschrijn wordt aan het einde van het artikel besproken en
wordt door haar omschreven als een object zonder context.15 In het eerste onderzoeksproject van
Martin wordt het reliekschrijn niet behandeld. Hierover is dus nog weinig bekend en dit object zal om
die reden binnen dit onderzoek uitgebreid worden geanalyseerd.
Een groot deel van de objecten uit de San Isidoro zijn opgenomen in de
tentoonstellingscatalogus The art of Medieval Spain, A.D. 500-1200 van de Metropolitan Museum of
Art.16 In deze catalogus wordt León beschreven als het centrum waar de Romaanse kunst is ontstaan.
12

Zie onder andere: Angela Franco Mata. Arte Medieval Cristiano Leones en el Museo Arqueologico
Nacional. León: onbekend, 1988.; John Williams. “Ferdinand I and Alfonso VI as Patrons of the Arts.”
Anales de Historia del Arte, Vol. Extra, (2011): 413-435.; Noemi Alvarez Da Silva. 2014. “El trabajo del
marfil en España del siglo XI.” Doctoraalscriptie, Universidad de León.
13 Marlene Park, “The Crucifix of Fernando and Sancha and its Relationship to North French Manuscipts,”
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes Vol. 36 (1973): 90.
14 Angela Franco Mata, “El tesoro de San Isidoro y la monarquia leonesa,” Boletín del Museo Arqueológico
Nacional Vol. IX (1991)1/2: 35-68.
15 Ibid., 67.
16 Zie; O’Neill, et al., red., The Art of Medieval Spain: A.D. 500-1200, 96-100, 236-246, 253-256, 289-290,
296.
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Bovendien wordt de uitbreiding van de San Isidoro kerk en de vorming van de koninklijke collectie
beschreven als een manier voor de koninklijke familie om hun macht te etaleren. Daarnaast wordt de
rol van vrouwen binnen de vorming van de collectie benadrukt. In de catalogus krijgt de San Isidoro
en haar collectie een centrale rol toegeschreven in de ontwikkeling van de West-Europese en
specifiek Spaans christelijke kunst. De patronage van de koninklijke familie en de schatkamer in León
wordt vergeleken met imperiale centra, waaronder Aken, en de Ottoonse hoofdsteden. 17 In deze
catalogus staat de kunst van Iberië centraal en hoewel de objecten uit andere gebieden wel zijn
opgenomen in de catalogus wordt de rol van deze objecten binnen de San Isidoro collectie buiten
beschouwing gelaten. De catalogus bespreekt deze objecten in de relatie tot de ontwikkeling van de
kunst die in Iberië in de periode van 500 tot 1200 n. Chr. plaatsvond. Hoe de collectie zich verhoudt
tot andere collecties in West-Europa en daarbuiten en hoe de objecten die vanuit León naar andere
gebieden verplaatsten is onbesproken gelaten. In dit onderzoek zal hier nadere aandacht aan worden
geschonken.
De collectie in relatie tot culturele uitwisseling wordt voor het eerst door Rose Walker in
2016 onderzocht. Walker beargumenteert in Art in Spain and Portugal from the Romans to the Early
Middle Ages: Routes and dat de langs de wegen van de Romeinen tot de twaalfde eeuw objecten
konden circuleren en dat deze circulatie van objecten de gedeelde visuele taal tot gevolg had. Dit
toont zij aan de hand van architectuur en kunstvoorwerpen uit de eerste eeuw tot 1109. In de laatste
paar hoofdstukken gaat Walker in op de kunst in het koninkrijk van León. Christelijke koninkrijken in
Iberië creëerde in de vroege middeleeuwen niet hun eigen luxe voorwerpen, maar verwierven
liturgische objecten en textiel door het handelen van paria goud.18 Walker legt de nadruk op het
verkrijgen van luxe objecten door raids in het islamitische deel van Iberië.19 In de laatste jaren van de
regeerperiode van Ferdinand I en Sancha richtten zij hun focus op hun nalatenschap. Dit deden zij
door belangrijke relaties vast te stellen, waaronder de relatie met de abt van Cluny. Maar ook door
opdracht te geven tot de maak van verschillende luxe objecten, waaronder manuscripten en ivoren,
en verschillende bouwprojecten, zoals de San Isidoro. Walker bespreekt voornamelijk het ivoren
kruis van Fernando I en Sancha. Zij zegt daarover dat de iconografie van het kruis suggereert dat het
object gemaakt is voor de liturgische herdenking van de schenkers.20
In 2019 is er een speciale editie uitgebracht van het wetenschappelijke tijdschrift Medieval
Encounters waarin artikelen zijn gepubliceerd die zich centreren rond de middeleeuwse Iberische
schatten in de context van culturele uitwisseling. Deze editie is uitgebracht onder leiding van Therese

17

Ibid., 168.
Walker, Art in Spain and Portugal from the Romans to the Early Middle Ages: Routes and Myths, 283.
19 Ibid., 284.
20 Ibid., 292.
18
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Martin en bevat onder andere artikelen van Jitske Jasperse, Ana Rodriguez en Ana Cabrera Lafuente.
De editie focust zich rond de objecten uit de middeleeuwse collectie van de San Isidoro. Deze groep
onderzoekers zal in de komende jaren hun onderzoek naar de San Isidoro verder voortzetten. De
auteurs die het onderzoek hebben uitgevoerd en hun artikelen vormen een belangrijke basis voor
mijn onderzoek. In het bijzonder het artikel “Caskets of Silver and Ivory from Diverse Parts of the
World: Strategic Collecting for an Iberian Treasury” geschreven door Therese Martin. In dit artikel
onderzoekt Martin de betekenis achter de aanwezigheid van objecten uit andere culturen in de
Leoonse koninklijke collectie en suggereert zij nieuwe paden waarlangs deze objecten in de San
Isidoro terecht zijn gekomen, waaronder huwelijken.21 Haar argumentatie is drieledig. De objecten
kwamen in de San Isidoro door handel, oorlogsbuiten en giften, waartoe ook bruidsschatten
behoren. Martin ontkracht de eerdere aannames dat de meeste islamitische objecten in handen
kwamen van christelijke koningen en koninginnen als oorlogsbuit en benadrukt de gedeelde
interesse in luxematerialen en de uitwisseling van objecten in de vorm van giften en handel.22 Tot
slot benoemt Martin de nazaten van Ferdinand I en Sancha als belangrijke bijdragers aan de
uitbreiding van de koninklijke collectie in de San Isidoro, specifiek de vrouwelijke leden van de
familie.
In dit artikel geeft Martin nieuwe inzichten in de uitwisseling van objecten tussen
verschillende culturen en het ontstaan van een koninklijke collectie, wat zij omschrijft als een
materiële getuige waarmee de interesses en ambities van degenen die de collectie bijeenbrachten
worden aangetoond.23 Het artikel van Martin is echter beknopt, ze behandelt een klein aantal
objecten, bedoeld als introductie voor de speciale editie van Medieval Encounters en voor nader
onderzoek. Er zijn dus nog vragen onbeantwoord. Hoe zit het met de overige objecten die zij niet
behandelt in haar artikel, zoals het reliekschrijn uit Limoges? Is het terecht dat Martin oorlogsbuit als
een minder voorkomende reden beschouwt voor het bezit van islamitische objecten in de koninklijke
collectie dan handel en giften? Waarom waren juist de vrouwen uit de Leoonse familie actief in het
uitbreiden van de koninklijke collectie? Martin benadrukt dat de vrouwelijke leden actief waren als
verzamelaars en patronen van de kunst, maar weidt niet uit over de reden hiervoor. In dit onderzoek
zal vooral aandacht worden geschonken aan de routes van de objecten die Martin niet heeft
behandeld en de collectie zal ook vanuit een bredere context worden bekeken, namelijk in
vergelijking met andere West-Europese schatkamers en de collecties buiten West-Europa.

21

Therese Martin, “Caskets of Silver and Ivory from Diverse Parts of the World: Strategic Collecting for an
Iberian Treasury,” 5.
22 Ibid., 10.
23 Ibid., 2.
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In 2019 heeft Nancy L. Wicker een artikel geschreven over het Scandinavische doosje uit de
San Isidoro collectie.24 In dit artikel bespreekt Wicker de stilistische, iconografische en materiële
aspecten van het object. Daarnaast benoemt zij de mogelijke reden voor de aanwezigheid van het
object in de collectie van de San Isidoro als bruidsschat. De biografische details van het object zijn
echter onbekend, dus haar argumentatie is speculatief. Dit biedt mogelijkheden om andere
hypotheses te bestuderen. In het tweede hoofdstuk zal de route van het Scandinavische doosje
vanuit een andere invalshoek worden benaderd.
Tot slot is in november van 2020 een speciale editie onder redactie van Therese Martin
uitgebracht onder de titel The Medieval Iberian Treasury in the Context of Cultural Interchange.
Martin geeft aan met deze uitgave het onderwerp en de collectie van de San Isidoro onder de
aandacht van een groter wetenschappelijk publiek te willen brengen.25 In het boek zijn alle artikelen
uit de speciale editie van 2019 gepubliceerd met de toevoeging van het artikel van Nancy L. Wicker
over het Scandinavische doosje en een aanvullend eerste hoofdstuk geschreven door Therese
Martin, waarin zij reflecteert op het onderzoek dat al verricht is en vooruitblikt op het onderzoek dat
wordt opgestart en zal plaatsvinden in de komende twee jaar. Bij het volgende onderzoeksproject wil
het onderzoeksteam zich nog meer verdiepen in de verschillende routes van de objecten uit de San
Isidoro collectie. Bovendien willen zij de rol van vrouwen nader bestuderen.
De San Isidoro collectie heeft in de laatste jaren een grote wetenschappelijke aandacht
voornamelijk vanwege het project dat onder leiding van Therese Martin is opgezet en wordt
uitgevoerd. Culturele uitwisseling, gender en collectievorming zijn de grootste thema’s binnen het
onderzoek naar de San Isidoro collectie en zullen in de komende jaren nog verder worden besproken
in het vervolgonderzoek van het team van Therese Martin.

Theoretisch en methodologisch kader
Culturele uitwisseling heeft in het recente onderzoek naar de collectie in León een grote rol gespeeld
en zal ook in dit onderzoek een zwaartepunt vormen. Een collectie met objecten uit verschillende
delen van de wereld roept vragen op over het netwerk van politieke, sociale, religieuze en handelscontacten dat in de elfde en twaalfde eeuw bestond, waarlangs deze objecten hebben kunnen
circuleren. Zoals duidelijk is geworden uit de historiografie zijn er ook nog vragen onbeantwoord en
is er nog ruimte voor nader onderzoek naar de collectie in relatie tot culturele uitwisseling.
Culturele uitwisseling is binnen veel onderzoeksgebieden, zoals kunstgeschiedenis,
geschiedenis, antropologie en internationale betrekkingen onderdeel van het huidige discours en
24

Nancy L. Wicker, “The Scandinavian container at San Isidoro, León, in the context of Viking art and
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11

heeft sinds de laatste jaren invulling gekregen in de bredere wetenschapstak van de
wereldgeschiedenis.26 Binnen de kunstgeschiedenis kent het onderwerp vele invalshoeken. Het kan
bijvoorbeeld gaan over de uitwisseling van ideeën over kunst en architectuur door reizigers of de
verspreiding van objecten via handel.27 Tevens gaat het over vakmensen die meewerken aan
projecten in andere gebieden en rijken.28 Onder de term culturele uitwisseling wordt niet enkel
gesproken over het verruilen van het een tegen het ander, maar vaker gaat het over de circulatie van
ideeën, materialen, mensen en objecten binnen een bepaald gebied of netwerk. 29 Binnen dit
onderzoek zal echter de nadruk liggen op de uitwisseling van ‘ready-made’ objecten, omdat deze
objecten in de schatkamer van de San Isidoro werden bewaard.30 Hiermee wordt bedoeld, de
uitwisseling van objecten die als eindproduct worden verplaatst van de ene plek naar de andere plek,
als (diplomatieke) schenking, via handel, meegebracht door reizigers, kruisvaarders of pelgrims, of als
bruidsschat. Een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen objecten die als eindproduct
circuleren en onbewerkte materialen en grondstoffen die werden verhandeld en werden gebruikt
om ready-made objecten van te maken, zoals goud en ivoor. Onbewerkt materiaal eindigde niet als
zodanig in schatkamers van kerken en kloosters. Om die reden heeft het een minder significante rol
in dit onderzoek naar de collectie van de San Isidoro. Hoewel de focus in dit onderzoek ligt bij readymade objecten is de waarde van het onbewerkte materiaal van onmiskenbaar belang. Met name
gezien de grote vraag vanuit West-Europa naar materialen uit het Oosten en Zuiden. Juist de
materiële waarde, evenals de functionele en de sociaal-maatschappelijke of religieuze waarde van
een object kon onder de West-Europese elite van groot belang worden geacht.31 In een periode
waarin kruistochten en pelgrimage in opkomst waren, groeide ook de vraag naar symbolische
representaties van deze reis naar het Heilige Land. Hoewel exotisme een post-middeleeuws concept
is, heeft het begrip in de context van de esthetische en materiële waarde en de relatie tot het Heilige

26
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Cambridge University Press, 2005).
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30 Zie onder andere; Hallie G. Meredith, red., Objects in Motion: The Circulation of Religion and Sacred
Objects in the Late Antique and Byzantine World, (Oxford: BAR publishing, 2016).
31 Jasperse, “Between León and the Levant,” 144.
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Land ook invulling gekregen binnen de mediëvistiek.32 Speciale aandacht wordt binnen het
onderzoek naar dit onderwerp besteed aan middeleeuwse reliekschrijnen en de perceptie van
edelstenen.33 Objecten werden niet enkel gewaardeerd vanwege de kostbaarheid en de
zeldzaamheid, maar ook voor de geschiedenis van het object en het verhaal dat het zou kunnen
vertellen, dat in wezen de materialiteit van een object vormt.34 Hoewel Oleg Grabar stelt dat
objecten werden gewaardeerd op de schoonheid en waarde en pas na het einde van de dertiende
eeuw vanwege het exotische uiterlijk, omdat dan ‘conscious exoticism’ ontstaat, wordt uit het
onderzoek van Eva R. Hoffman duidelijk dat eerder in de elfde en twaalfde eeuw in het Mediterraan
gebied een grote vraag is naar ‘exotisch’ of ‘oosters’ ogende objecten en materialen. 35 In dit
onderzoek zal worden aangesloten bij het onderzoek van Hoffman en zal de San Isidoro collectie
vanuit deze context worden benaderd.
Een van de voorbeelden van de uitwisseling van ready-made objecten is gift-giving. Het
uitwisselen van geschenken kan worden gedefinieerd als een middel om relaties tussen individuelen
en groepen mensen te bewerkstelligen of te onderhouden. Hierbinnen is de reciprociteit van het
geschenk een essentieel element.36 Het eerste geschenk betekent een onzichtbare band tussen twee
mensen of groepen, omdat deze gift in de toekomst zal moeten worden beantwoord door de
ontvanger. De Franse socioloog Marcel Mauss (1872-1950) stelde in zijn essai sur le don, dat de basis
vormde voor het onderzoek naar gift-giving, dat een geschenk een verplichting impliceert om een
geschenk te accepteren en eveneens te vergelden.37 Dit principe kan ook worden uitgedrukt in de
Latijnse woorden Do ut des, wat vertaald kan worden als voor wat hoort wat. Deze woorden vormen
eveneens de titel van het boek van Arnoud-Jan A. Bijsterveld, waarin hij gift-giving bespreekt in de
context van het middeleeuwse sociale en institutionele leven. Hij toont in zijn boek het belang van de
uitwisseling van geschenken in de context van memoria, de nagedachtenis van de zelve en de
overledenen naasten, en conflictmanagement. De publieke autoriteit van een koning of koningin was
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in de vroege en centrale middeleeuwen gebaseerd op zijn of haar netwerk van allianties dat in stand
werd gehouden door gift-giving.38 Zwakke allianties betekenden minder macht.
De traditie van gift-giving is gerelateerd aan memoria, omdat veel afspraken omtrent het
herdenken van de levenden en de doden door monniken, kanunniken, nonnen en andere kerkelijken
in kloosters en kerken voortkwamen uit de geschenken van leken aan christelijke instellingen.39
Geschenken werden gegeven aan religieuze instellingen om voorbede te verkrijgen. Geschenken
werden ook gegeven om een schuld of boete terug te betalen. In dit geval betreft de reciprociteit dat
de donors eerder gratie of geld hadden ontvangen, waarvan voorafgaand aan de schenking al was
vastgesteld dat dit terugbetaald zou moeten worden. Het terugbetalen van een schuld of boete werd
in sommige oorkonden omschreven als verkoop (‘sale’), maar ook in veel gevallen als gift.40 In de late
middeleeuwen wordt de rol van gift-giving als sociaal fenomeen kleiner. Dit heeft te maken met de
ontwikkelende markteconomie, waardoor de waarde van een geschenk een belangrijkere rol ging
spelen dan het idee van reciprociteit. Hierdoor verloor het geschenk de eerdergenoemde
verplichtingen die er aan waren verbonden. 41 Het fenomeen bleef in een minder significante mate
voortbestaan. Voor het onderzoek naar culturele uitwisseling en specifiek de uitwisseling van
geschenken biedt de periode waarbinnen dit onderzoek is gekaderd, namelijk de elfde en twaalfde
eeuw, een relevante tijdspanne.
De circulatie van objecten en schenkingen worden ook in relatie gebracht met de rol van
vrouwen. In de middeleeuwen erfden aristocratische mannen vaak hun landgoederen, en werden
dus oud op de plek waar zij opgroeiden. Vrouwen, daarentegen, verlegden grenzen en trouwden met
mannen uit andere rijken en gebieden. 42 Bruiden brachten objecten met zich mee in de vorm van
bruidsschatten en als huwelijksgeschenken. Therese Martin beschrijft hoe vrouwen, in de context
van het huwelijk, zelf uitwisseling belichaamden. 43 Vrouwen pasten zich aan, aan de cultuur van de
koninkrijken van hun mannen, maar tegelijkertijd brachten zij hun eigen tradities, cultuur en
objecten met zich mee. Naast deze transculturele huwelijken verlegden vrouwen grenzen, net als
mannen, door te reizen op diplomatieke missies en op religieuze pelgrimage.44
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In deze scriptie zal aan de hand van de hiervoor genoemde theorieën worden gekeken naar
relevante secundaire literatuur en primaire bronnen. In het eerste hoofdstuk zal een beeld worden
geschetst van de politieke, sociale en religieuze netwerken waarvan het koninkrijk Castilië-León
onderdeel uitmaakte, en waarlangs ready-made objecten konden circuleren. Een bijzondere
aandacht zal worden geschonken aan de rol van vrouwen binnen dit netwerk. In het tweede
hoofdstuk zullen de ‘object-itinenaries’ van de objecten uit de San Isidoro collectie worden
bestudeerd.45 Een specifieke blik zal worden geworpen op het Limoges reliekschrijn, die aan de hand
van vergelijkend onderzoek zal worden gedateerd. Waarna mogelijke routes zullen worden
gesuggereerd. Door ieder object te benaderen vanuit de context van uitwisseling en dus te kijken
naar de routes van de objecten kan in kaart worden gebracht hoe de San Isidoro collectie tot stand
heeft kunnen komen en hoe objecten uit verschillende delen van de wereld een bestemming vonden
in een elfde- en twaalfde-eeuwse collectie in Noord-Spanje. In het derde hoofdstuk zal de San Isidoro
collectie worden vergeleken met andere West-Europese schatkamers van kerken en kloosters. Aan
de hand van de vergelijking zal kunnen worden geconcludeerd of een dergelijke collectie als die van
León uniek was in haar tijd of dat elders in West-Europa ook vergelijkbare collecties te vinden zijn. In
het vierde en laatste hoofdstuk zal een tot dusver onderbelichte invalshoek van het onderzoek naar
culturele uitwisseling worden benaderd. Er zal worden gekeken naar de verplaatsing van WestEuropese ready-made objecten naar het Oosten en Zuiden. Aan de hand van de elfde-eeuwse bron
de Kitāb al-Hadāyā wa al-Tuhaf zal worden besproken hoe objecten in het Midden-Oosten en NoordAfrika werden gewaardeerd en welke objecten onder de nobelen circuleerden. In dit hoofdstuk zal
het concept van gift-giving vanuit de Arabische context worden benaderd. De rol van reciprociteit bij
gift-giving zal hierbij besproken worden.
De objecten uit de San Isidoro collectie zijn ondergebracht in twee catalogusdelen. Het
eerste catalogusdeel bevat de objecten waarvan is geprobeerd een verklaring omtrent de
aanwezigheid van de objecten in León te achterhalen. Deze objecten zijn dus afkomstig uit andere
koninkrijken en gebieden dan Castilië-León. Deze objecten zullen in het tweede hoofdstuk specifiek
worden behandeld. Het tweede catalogusdeel bevat de overige objecten uit de collectie. Objecten
uit dit catalogusdeel worden ook in dit onderzoek behandeld en benoemd. Met deze catalogusdelen
is geprobeerd een overzicht te bieden van de collectie als geheel. Wat de objecten aan elkaar verbind
is dat deze grotendeels door de leden van de koninklijke familie zijn geschonken aan de kerk. Deze
collectie representeert de transnationale verbanden en relaties, die door de leden van de familie
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werden gelegd in de elfde en twaalfde eeuw. De schatkamer biedt, zoals uitgelegd door Therese
Martin, een materiële getuige van de Leoonse koninklijke en culturele ambities.46
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Hoofdstuk 1
Het koninkrijk Castilië-León in de elfde en twaalfde eeuw in de context van culturele
uitwisseling

1.1 Christelijk en islamitisch Iberië
In dit hoofdstuk zal het koninkrijk Castilië-León in de context van uitwisseling in de elfde en twaalfde
eeuw centraal staan. De sociale en politieke relaties die de koninklijke familie van het koninkrijk had
zullen uiteen worden gezet. Door dit te bestuderen kunnen inzichten worden verschaft over hoe de
objecten uit de koninklijke collectie van de San Isidoro in León terecht zijn gekomen. Het netwerk van
sociale en politieke relaties vormen de basis voor de circulatie van draagbare objecten en heeft
onder andere de vorming van de collectie in de San Isidoro ter gevolg gehad. Dit zal worden
beargumenteerd aan de hand van drie kernonderwerpen, namelijk: geloof, geografie en politieksociale allianties. Specifiek de rol van vrouwen binnen het koninkrijk Castilië-León zal aan bod
komen. De drie kernonderwerpen zullen worden besproken in relatie tot het concept van gift-giving.
Zoals opgemerkt in de inleiding speelde gift-giving een belangrijke rol binnen het ontstaan en
vasthouden van politieke en sociale relaties. Een netwerk bestaande uit christelijke koninkrijken in
het noorden van Iberië en islamitische taifa’s in het zuiden kon mede ontstaan dankzij een systeem
van schenkingen.47 Met name in de elfde eeuw kan er gesproken worden over een netwerk tussen de
christelijke koninkrijken in het noorden en islamitische taifa’s in het zuiden. 48 Dit netwerk verklaart
vermoedelijk de aanwezigheid van de veelheid aan islamitische objecten uit het zuiden van Iberië in
de koninklijke collectie van de San Isidoro in León.
Deze schenkingen kwamen grotendeels voort uit de paria-relaties die werden vastgesteld
tussen de christelijke vorsten en de islamitische kaliefen. Nadat het koninkrijk León werd herenigd
met het markgraafschap Castilië in 1037 werden Ferdinand I en Sancha de koning en koningin van
het koninkrijk Castilië-Leon. Ferdinand I heeft een groot deel van zijn regeerperiode geprobeerd
verschillende gebieden van het kalifaat te heroveren.49 Hij behaalde overwinningen van Sevilla tot
aan Valencia en was zeer succesvol in zijn veroveringen. Hoewel deze overwinningen de koning veel
aanzien opleverden, kostten deze expedities hem en het koninkrijk veel geld. Ferdinand I volgde het
voorbeeld van vele andere christelijke koningen en begon met het leggen van paria-relaties.50 De
veroverde taifa’s betaalden regelmatig een bepaald bedrag aan het koninkrijk Castilië-León in ruil
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voor militaire bescherming. Ferdinand I ontving niet enkel geld, maar ook luxe goederen, juwelen en
textiel. De christelijke koninkrijken kregen via deze paria-betalingen grote sommen met geld binnen,
die vervolgens onder andere ingezet werden voor militaire budgetten. De zoon van Ferdinand I,
Alfonso VI († 1109), die zeven jaar na de dood van zijn vader als alleenheerser over het herenigde rijk
regeerde hield de vastgelegde parias in stand. 51 In de periode voordat Alfonso VI de macht over het
hele rijk kreeg waren de parias stil komen te liggen door de politieke instabiliteit waarin het
verdeelde koninkrijk terecht was gekomen. 52 Alfonso probeerde in zijn eerste jaren als alleenheerser
de parias weer opnieuw in te bedden.
Hoewel de relaties met de taifas werden gelegd als gevolg op de heroveringsexpedities van
de christelijke koningen waren deze relaties niet volledig eenzijdig. Alfonso VI ontving onder andere
paria-betalingen van zijn bondgenoot Al-Ma’mun († 1075) van Toledo van wie hij politiek asiel
ontving toen hij verbannen was door zijn broer Sancho II († 1072). De alliantie met Al-Ma’mun was
eerder door zijn vader Ferdinand gelegd toen hij in 1043 militaire bescherming bood tegen de aanval
van Suleiman van Zaragoza († 1046).53 De relatie tussen Alfonso VI en Al-Ma’mun wordt in een deel
van de wetenschappelijke literatuur beschreven als vriendschappelijk.54 Hoewel niet vastgesteld kan
worden dat ze daadwerkelijk vrienden waren zijn er wel belangrijke aanwijzingen dat de twee leiders
bondgenoten waren. Er werden bondgenootschappen gesloten tussen christelijke en islamitische
leiders. In 1196 sloot Alfonso IX († 1230) een alliantie met de Berberse Almohaden tegen het
christelijke Castilië om zijn eigen territoriale ambities te bevorderen in de Tierra de Campos regio. 55
Politieke en militaire interactie tussen het christelijke noorden en het islamitische zuiden in de elfde
en twaalfde eeuw is dus nooit zwart-wit geweest. Politieke agenda’s verschoven, er waren tijden van
oorlog en tijden van vrede, samenwerking en opposities.
De koningen en koninginnen kwamen door hun allianties met de taifa’s veelvuldig in contact
met de kunst en cultuur van Al-Andalus. Veel islamitische objecten uit het zuiden van Iberië werden
bewaard in koninklijke collecties van het noorden, zoals het zilveren kistje met Kufische inscripties in
de collectie van de San Isidoro en de ivoren kistjes in het klooster van Santo Domingo de Silos (afb. 1
en 2).56 Daarnaast maakten christelijke kunstenaars, die onder het bewind van taifa leiders leefden
kunst, die sterk vermengd was met de beeldtaal van de Andalusische kunst, wat nu wordt verstaan
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onder Mozarabische kunst.57 In wezen een mengeling van de verschillende beeldtalen die op het
Iberisch schiereiland circuleerden. Ook in noordelijke christelijke kunst zijn voorbeelden te vinden
waarbij duidelijke Andalusische elementen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld het Agaten kistje van Oviedo
(afb. 3). De vorm van de reliekschrijn lijkt Andalusisch en is vergelijkbaar met het kistje uit de
koninklijke collectie van de San Isidoro dat vermoedelijk in León is gemaakt (afb. 4).58 Het doosje uit
de San Isidoro collectie toont ook overeenkomsten met Andalusische voorbeelden in haar
decoratieve motieven. De circulatie van objecten en ideeën uit christelijke en islamitische delen van
Iberië vormden de basis voor de ontwikkeling van nieuwe beeldmotieven en in wezen het ontstaan
van Mozarabische kunst.
Vanaf de twaalfde eeuw werd het contact tussen het islamitische zuiden en christelijke
noorden kleiner, wat er ook toe leidde dat culturele uitwisseling tussen de twee gebieden op kleinere
schaal voortbestond. Het islamtische zuiden kwam grotendeels in handen van de Almoraviden wat
een verschuiving van het zwaartepunt naar de andere kant van de Straat van Gibraltar teweeg
bracht. In het christelijke noorden werd de invloed van de pauselijke legaten groter en werden de
verbanden met de gebieden boven de Pyreneeën en Rome versterkt.59 Desalniettemin stond de
koninklijke familie van Castilië-León in directe relatie met een groot aantal islamitische kaliefen in het
zuiden van Iberië en konden dankzij schenkingen grote hoeveelheden islamitische kistjes en textiel
naar León worden verplaatst.

1.2 Iberië en koninkrijken buiten het schiereiland
Het netwerk van de Castiliaans-Leoonse koningen en koninginnen kon zich uitbreiden over het hele
schiereiland, maar ook met koninkrijken ten noorden van de Pyreneeën probeerde de koninklijke
familie relaties te bewerkstelligen. De relatie met de abdij van Cluny was daarvan de meest
opvallende. Door het contact met Cluny kon León toetreden tot het West-Europese Latijns
christelijke netwerk. Het ontstaan van de relatie tussen Cluny en León is door John Williams
omschreven als de Spaanse gretigheid om het schiereiland open te stellen voor culturele invloeden
vanuit Europa.60 Cluny had een bijzonder grote rol binnen het religieuze netwerk en stond volgens
Clifford H. Lawrence aan het hoofd van een West-Europees ‘kloosterrijk’.61
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Volgens verschillende bronnen zou het eerste contact met Cluny zijn gelegd door Sancho
Garcés III van Navarra (†1037) rond 1025, toen hij de abt Odilo van Cluny († 1049) om hulp vroeg bij
het introduceren van gereformeerde benedictijnse gebruiken in Navarrese kloosters. 62 Sancho kreeg
in de jaren ‘20 van de elfde eeuw een grotere interesse in de abdij vanwege het hervormde
religieuze bestel dat daar werd geïntroduceerd. 63 Sancho’s zoon, Ferdinand I, zette deze relatie met
de abdij voort. In schriftelijke bronnen staat beschreven dat hij een jaarlijkse donatie deed aan het
klooster van duizend goudstukken. Dit wordt ook wel gezien als een van de initiatieven die Ferdinand
I nam om zijn koninkrijk te “Europeaniseren”.64 De zoon van Ferdinand, Alfonso VI, gaf de grootste
donatie aan de abdij van Cluny, namelijk vier kloosters uit zijn koninkrijk en tweeduizend
goudstukken.65 Hij versterkte dus de relatie die door zijn grootvader en vader gekoesterd werd.
Alfonso VI trouwde na de dood van zijn eerste vrouw Agnes met de dochter van de hertog van
Bourgondië en de nicht van de abt van Cluny, Contantia van Bourgondië († 1096), mogelijk ook om
de banden met Cluny nog meer in te bedden in het politieke beleid van Alfonso VI.66 Lucy K. Pick
beargumenteert dat de relatie met Cluny pas werd gelegd door Alfonso VI. 67 Het bewijs dat er is
gegeven voor het ontstaan van de alliantie tussen Cluny en Sancho Garcés III en later Ferdinand I is
volledig gebaseerd op bronnen uit de tijd van Alfonso VI. Dat Ferdinand geen eerdere donaties deed
aan de Bourgondische abdij kan niet worden bewezen, maar evenmin kan het tegendeel worden
bewezen, volgens Pick.68 Beide argumentaties zijn overtuigend, maar dat is binnen het huidige
onderzoek niet problematisch, omdat het met name van belang is te weten dat er contact is geweest
tussen León en Cluny in de elfde en twaalfde eeuw. De schenkingen die door de koninklijke familie
van Castilië-León werden gedaan, waaronder de grote gelddonaties, zouden ook in de context van
reciprociteit de verplaatsing van objecten van Cluny naar Castilië-León hebben kunnen betekend.
Echter, deze relatie moet vooral, mijns inziens, vooral gezien worden in het licht van patronage. Het
verkrijgen van voorbede zal een grotere rol hebben gespeeld bij de schenkingen van de koninklijke
familie van Castilië-León dan tegengeschenken in de vorm van objecten. Desalniettemin plaatst de
relatie met de cluniacenzers, de koninklijke familie in een groot christelijk Europees netwerk,
waarbinnen objecten in de vorm van schenkingen hebben kunnen circuleren.
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Veel wetenschappelijke aandacht is uitgegaan naar de relatie tussen de Leoonse koninklijke
familie en Cluny. De oorsprong van de beeldtaal die ontstond in de elfde eeuw wordt ook veelal
hieraan gerelateerd.69 Echter, het netwerk van het Leoonse koninklijk huis reikte verder dan de
Bourgondische abdij. Het netwerk kon zich verspreiden langs de eerdergenoemde oude Romeinse
wegen. Deze wegen vormden, volgens Rose Walker, de basis voor culturele uitwisseling. 70 Er was
onder andere contact met de Angelsaksische wereld, met name vanaf de twaalfde eeuw. De vader
van koningin Sancha, Alfonso V († 1028), maakte onderdeel uit van een diplomatiek netwerk
waarbinnen giften werden uitgewisseld tussen Engeland, Frankrijk en Noord-Spanje.71 Dit contact
bleef gedurende de elfde en twaalfde eeuw voortbestaan. De koning van Engeland, Henry II
Plantagenet, vroeg Ferdinand II van León in 1177, bijvoorbeeld om de veiligste route voor zijn reis
naar Santiago.72 Hoewel Henry deze reis nooit heeft gemaakt toont het wel dat er direct contact was
tussen León en Engeland. Een groot West-Europees netwerk waar het koninkrijk Castilië-León zich in
bevond heeft vermoedelijk geleid tot de uitwisseling van objecten in de vorm van geschenken. In het
volgende hoofdstuk zal dit verder worden besproken.

1.3 Echtgenotes en schenksters
Transnationale huwelijken waren een belangrijk middel om allianties te vormen. Het huwelijk tussen
twee nobelen ging gepaard met een bruidsschat of huwelijksgiften. Hoewel huwelijksallianties
voornamelijk werden gesloten om grondgebied te vergroten en macht te versterken en niet om
decoratieve of praktische objecten uit het land van herkomst van de bruid te ontvangen, was dit wel
een belangrijk onderdeel binnen het ontstaan van een koninklijke collectie.73 Het was een van de
wegen waarlangs luxe-objecten lange afstanden aflegden en grenzen doorkruisten. ‘In marriage, elite
women themselves embody exchange, and they both cement and personify alliances as they cross
from natal lands to new places.’ 74 Vrouwen hadden een sleutelrol in de wijdverspreide uitwisseling
van middeleeuwse objecten tussen verschillende landen.75 De meest waardevolle objecten werden
als bruidsschat en huwelijksgeschenken meegebracht naar het nieuwe thuisland van de bruid. Jitske
Jasperse beschrijft bijvoorbeeld hoe naar aanleiding van het huwelijk tussen Mathilde Plantagenet (†
1189) en Hendrik de Leeuw († 1195), hertog van Saksen en Beieren, grote hoeveelheden goud en
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zilver en koninklijke attributen als bruidsschat werden meegegeven aan de bruid om mee te brengen
naar Saksen en Beieren.76
Huwelijksstrategieën werden een fundamenteel instrument voor onderhandelingen en
territoriale controle in de handen van de Castiliaanse en Leoonse koningen.77 De voornaamste
redenen voor het sluiten van een huwelijk waren het vormen van bondgenootschappen om macht te
consolideren ofwel oorlog te voorkomen, een wapenstilstand te sluiten of een alliantie te
bekrachtigen tegen externe dreigingen.78 Deze doelen komen sterk overeen met de doelen die zijn
geformuleerd voor het concept van gift-giving.79 De vader van Ferdinand I, Sancho III van Navarra,
gebruikte huwelijksallianties bewust om zijn macht te vergroten. Zo trouwde hij zelf met Mayor van
Castilië († 1066), de dochter van de graaf van Castilië. Zijn zus Urraca Garcés († 1031) huwelijkte hij
uit aan Alfonso V de koning van León. En na de dood van zijn zwager, de graaf García Sanchez in
1029, die de beoogde huwelijksalliantie tussen hem en Sancha van León onmogelijk maakte, droeg
Sancho zijn eigen zoon Ferdinand I aan als nieuwe verloofde van Sancha. Door deze strategische
huwelijksallianties creëerde Sancho één groot verenigd rijk en noemde hij zichzelf rex Hispaniarum.80
Zijn koninkrijk viel echter uiteen na zijn dood en werd verdeeld onder zijn drie zonen. Ferdinand I en
Sancha herenigde het koninkrijk twee jaar later. Dit betekende het begin van het koninkrijk van
Castilië-León.
Hun zoon Alfonso VI had maar liefst vijf echtgenotes. Zijn huwelijken voltrok hij voornamelijk
met Franse nobele vrouwen. Zijn eerste vrouw Agnes van Aquitanië († 1089) was de dochter van
Willem VIII van Aquitanië. Zijn tweede huwelijk was met Constantia van Bourgondië, de dochter van
Robert I van Bourgondië en Helia van Sémur-Brionnais en nicht van de abt van Cluny.
Laatstgenoemde was zogezegd mogelijk instrumenteel in het bewerkstelligen van dit huwelijk, om op
die manier de alliantie tussen Cluny en León te versterken.81 Daarnaast trouwde hij met Bertha van
Toscane († 1097) en ene Isabel over wie weinig bekend zijn. Zijn laatste huwelijk voltrok hij
vermoedelijk met Beatrix († 1110), een halfzus van zijn eerste echtgenote Agnes van Aquitanië.
Alfonso’s dochter, Urraca († 1126), trouwde in haar eerste huwelijk met graaf Raymond van
Bourgondië († 1107). Hiermee werd de al bestaande alliantie tussen het koninkrijk Castilië-León en
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Bourgondië nogmaals versterkt.82 Na de dood van haar man Raymond van Bourgondië hertrouwde zij
met Alfonso I van Aragón († 1134), een huwelijk dat omschreven wordt als ‘pro pace’.83 Een poging
dus om vrede te sluiten tussen de twee koninkrijken.
Huwelijken van de leden van de koninklijke familie reikten verder dan Iberië en Frankrijk. Zo
trouwde Alfonso VI met Bertha van Toscane. Zijn dochter Elvira trouwde met koning Rogier II van
Sicilië. En Alfonso’s kleinzoon, Alfonso VII, trouwde met Rica van Polen. Deze huwelijken hadden een
wijdverspreid netwerk tot gevolg. Het is zeer waarschijnlijk dat deze huwelijken de verplaatsing van
objecten teweeg brachten en wellicht later als schenkingen in de San Isidoro collectie terecht zijn
gekomen. Tevens zouden deze objecten ook aan andere kerken en kloosters kunnen zijn geschonken
of aan andere vorsten en nobelen. Mogelijk werden op deze manier het Scandinavische doosje en
het Limoges reliekschrijn verworven. In het volgende hoofdstuk zal hierover worden uitgewijd.
Vrouwen speelden enerzijds een rol in de circulatie van objecten in de vorm van
bruidsschatten en huwelijksgeschenken en anderzijds hadden zij in het koninkrijk Castilië-León een
grote rol in het bewerkstelligen van deze huwelijken. Berenguela van Castilië gebruikte het huwelijk
als een middel om allianties te vormen. Dit deed zij specifiek voor de huwelijken van haar kinderen. 84
Ze was niet enkel verantwoordelijk voor het uithuwelijken van haar kinderen, maar zij was ook actief
in het saboteren van de huwelijken van hun politieke tegenstanders.85 In christelijk Iberië hadden
vrouwen meer prestige en autoriteit dan elders in Europa en waren mede via hun kinderen in staat
om hun macht te bekrachtigen en hun netwerk uit te breiden.86 Dit gaf vrouwen de mogelijkheid om
objecten te vergaren en te schenken aan de San Isidoro. Verschillende objecten uit de collectie
dragen de namen van de vrouwelijke leden van de koninklijke familie, zoals het ivoren kruis van
Ferdinand I en Sancha, waarop onderaan de inscriptie ‘SANCIA REGINA’ is aangebracht. De inscriptie
op het draagbare altaar van Infanta Sancha († 1159) begint met haar naam ‘REGINA: SANCIA:
RAIMVNDI’. Tot slot draagt de graal van Urraca († 1101) haar naam ‘DNI URRACA FREDINADI’ (cat. nr.

2.2). De vrouwen van de familie waren belangrijke patronen van de kunst en gaven opdrachten voor
bouwprojecten om de San Isidoro kerk uit te breiden en schonken regelmatig objecten aan de kerk.
De positie van vrouwen binnen de koninklijke familie heeft hun een belangrijke speler gemaakt in het
vormen van huwelijksallianties en als patronen van de kunst.
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Conclusie
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de Castiliaans-Leoonse koningen en koninginnen
verbanden legden die verder reikten dan de grenzen van hun koninkrijk. De voornaamste allianties
die werden vastgelegd waren met de taifa’s in het zuiden van Iberië, met Franse graven en de abdij
van Cluny. Huwelijksallianties waren een veelvuldig gebruikt middel om zo een groter netwerk te
creëren. De transnationale verbanden brachten uitwisseling in culturele kennis en objecten teweeg.
Hierin was een belangrijke rol weggelegd voor de vrouwen van de koninklijke familie. Een groot
netwerk, zoals gepresenteerd in dit hoofdstuk, vindt vertaling in de koninklijke collectie van de San
Isidoro in León met haar vele objecten die niet lokaal zijn gemaakt, maar vanuit verschillende delen
van Europa, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar León zijn verplaatst. De
aandacht zal in het volgende hoofdstuk naar deze objecten worden verschoven.
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Hoofdstuk 2
De San Isidoro collectie en de routes van haar objecten

2.1 Circulatie van objecten
In dit hoofdstuk staat de ontstaansgeschiedenis van de San Isidoro collectie centraal. De objecten uit
de collectie die van buiten het koninkrijk zijn verworven zullen nader worden besproken. Er zal een
beeld worden geschetst van de ‘routes’ waarlangs de objecten naar León kwamen. Het Limoges
reliekschrijn zal uitgebreider worden besproken, gezien er voor dit voorwerp nog geen overtuigende
mogelijke reden achter de aanwezigheid van het object in de San Isidoro collectie is geopperd. In dit
geval betreft de ‘route’ de manier waarop het desbetreffende object in de koninklijke collectie in de
San Isidoro is terecht gekomen. Hoe zijn de objecten in León beland? Via handel, als schenkingen of
namen bruiden deze objecten mee? En welke politieke, sociale of economische oorzaken hebben de
verplaatsing van de objecten over, in sommige gevallen, lange afstanden teweeg gebracht?
In de hoge en late middeleeuwen golden rivieren en zeeën als een netwerk van begaanbare
verbindingen.87 Deze verbindingen maakten de verplaatsing van materialen, mensen, ideeën,
technieken en innovaties mogelijk. Ready-made objecten, die in dit onderzoek centraal staan,
werden veelvuldig via deze verbindingen overgedragen van persoon op persoon. De locatie van het
koninkrijk Castilië-León in het Mediterraan gebied heeft een grote rol gespeeld in de vorming van de
collectie in de San Isidoro. Geografisch gezien is de Middellandse zee altijd al een verbindende factor
geweest voor de volkeren die aan de kusten resideerden.88 In de Oudheid ontstonden veel-bereisde
routes die de bakermat vormden voor een Mediterraan netwerk. Hoffman beargumenteert dat
draagbare ready-made objecten gemaakt in de periode van de tiende tot en met de twaalfde eeuw
uit het Mediterraan gebied moeilijk te onderscheiden zijn, omdat er sprake was van een
wijdverspreide beeldtaal en een gedeelde visie van wat luxe was.89 Zij omschrijft dit als een ‘shared
vocabulary of luxury’. 90 Er was geen sprake van een dominante cultuur die zich vanuit het centrum
kon verspreiden naar de periferie, maar er waren verschillende culturele centra die een beeldtaal
deelden dankzij de circulatie van draagbare ready-made objecten. De grote hoeveelheid objecten in
de San Isidoro collectie die afkomstig zijn uit Mediterrane rijken, waaronder het Siciliaanse,
Fatimidische en Andalusische rijk, onderstreept de circulatie van ready-made objecten binnen dit
gebied. Hoffman gaat niet enkel in op de verplaatsing van ready-made objecten, maar schenkt ook
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aandacht aan de circulatie van grondstoffen. Lokaal gemaakte objecten waren van mindere waarde
dan van ‘exotische’ herkomst. Luxematerialen als zijde, ivoor en zeldzame edelstenen en juwelen
werden geïmporteerd vanuit Azië en Afrika. Deze materialen werden gebruikt om lokaal objecten te
maken die een ‘exotisch’ of ‘oosters’ uiterlijk hadden. 91 De collectie in León bevat ook een groot
aantal objecten van zijde uit Azië en verschillende objecten zijn lokaal gemaakt van geïmporteerde
materialen, zoals het ivoren kruis van Ferdinand I en Sancha en de Heilige Graal van Doña Urraca
(cat. nr. 2.1 en 2.2). Mariah Proctor-Tiffany toont aan de hand van de inventaris van Clémence van
Hongarije dat de circulatie van luxe materialen, waaronder edelstenen, goud en zijde, ook buiten het
Mediterraan gebied plaatsvond in de vroege veertiende eeuw. Proctor-Tiffany stelt dat dergelijke
materialen onder meer werden gebruikt voor de maak van reliekdoosjes en sieraden. 92 Voor de
veertiende eeuw werden luxe materialen ook verzameld, zoals onder andere duidelijk wordt uit een
verslag van abt Suger uit 1144:

For when I was in difficulty for want of gems and could not sufficiently provide myself with
more (for their scarcity makes them very expensive): then, lo and behold, [monks] from three
abbeys of two Orders—that is, from Cîteaux and another abbey of the same Order, and from
Fontevrault—entered our little chamber adjacent to the church and offered us for sale an
abundance of gems such as we had not hoped to find in ten years, hyacinths, sapphires,
rubies, emeralds, topazes (…). We, however, freed from the worry of searching for gems,
thanked God and gave four hundred pounds for the lot though they were worth much
more.93

Dit voorbeeld toont een interesse in kostbare ‘exotische’ materialen in Noord-Frankrijk en vormt een
parallel met de theorie van Hoffman. Hoewel er in Noord-Frankrijk, met de opkomst van de gotiek,
wel degelijk sprake was van een dominante cultuur of beeldtaal, zijn er tevens aanwijzingen voor een
grote waardering van ‘exotische’ materialen. De theorie van Hoffman kan dus niet volledig toegepast
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worden op de regio van Noord-Frankrijk, maar het voorgenoemde citaat toont een vergelijkbare
waardering voor ‘exotische’ materialen, zoals omschreven door Hoffman. Dergelijke materialen
waren ook zeker toegankelijk voor de hogere elite. Andere voorbeelden zijn de relieken gemaakt van
struisvogeleieren, kokosnoten en schelpen. Deze komen voor het eerst in geschreven bronnen voor
vanaf 1255.94 In de laatste jaren is er een grotere wetenschappelijke belangstelling voor de circulatie
van luxe materialen, ideeën en dergelijke in de middeleeuwen. 95 In dit onderzoek staat grotendeels
de circulatie van ready-made objecten centraal, maar gezien de grote verplaatsing van grondstoffen
en onbewerkte materialen, zullen deze ook kort aan bod komen.

2.2 De San Isidoro collectie
De huidige San Isidoro collectie bestaat nog uit meer dan dertig objecten, waarvan een deel al in de
collectie is sinds de elfde en twaalfde eeuw, wat blijkt uit inventarissen. 96 Daarnaast zijn er nog
ongeveer twaalf objecten verspreid over musea wereldwijd.97 Een deel van de objecten is afkomstig
uit de omgeving van León, maar zoals al eerder vermeld bevat de collectie ook een aantal objecten
uit andere gebieden. In The Medieval Iberian Treasury in the Context of Cultural Interchange zijn de
hoofdstukken, zoals de titel doet suggereren, met name gericht op de culturele uitwisseling die
plaatsvond tussen het koninkrijk van Castilië-León en andere gebieden. Gezien het ontbreken van
veel schriftelijke bronnen, die de verplaatsing van deze objecten hebben vastgelegd, zijn de routes
niet eenvoudig in kaart te brengen. Toch hebben de auteurs van The Medieval Iberian Treasury dit
voor een aantal objecten kunnen doen. Kostbare objecten werden verspreid door handel,
plunderingen en huwelijken.98 De objecten werden gekocht, gestolen, gedoneerd, kregen nieuwe
bestemmingen en werden gepresenteerd in de San Isidoro. 99 Dit is een gecompliceerde geschiedenis
en er is een groot aantal verschillende routes. Deze zullen in dit hoofdstuk uiteen worden gezet. Voor
94

Philippe Cordez, Treasure, memory, nature: church objects in the Middle Ages, (Londen; Turnhout:
Harvey Miller Publishers, 2020), 139.
95 Zie onder andere: Heather E. Grossman en Alicia Walker. Mechanisms of exchange: transmission in
medieval art and architecture of the Mediterranean, ca. 1000-1500. Leiden en Boston: Brill, 2013;
Eva R. Hoffman. “Pathways of Portability: Islamic and Christian interchange from the tenth to the twelfth
century.” Art History Vol. 24 (2001)1: 17-50; Maartje de Jong, Justin Kroesen, Micha Leeflang en Marc
Sureda i Jubany redactie North & South: Middeleeuwse kunst uit Noorwegen en Catalonië 1100-1350.
Zwolle: WBOOKS, 2019. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Catharijneconvent, Utrecht,
25 oktober 2019-26 januari 2020; Kathleen Bickford Berzock, redactie. Caravans of Gold, Fragments in
Time: Art, Culture, and Exchange Across Medieval Saharan Africa. Princeton en Oxford: Princeton
University Press, 2019. Catalogus bij de tentoonstelling Caravans of Gold, Fragments in Time in het Block
Museum of Art, Evanston, 26 januari-21 juli 2019, The Aga Khan Museum, Toronto, 21 september 201923 februari 2020 en National Museum of African Art, Washington DC, 8 april-29 november 2020.
96 Martin, “Caskets of Silver and Ivory from Diverse Parts of the World,” 4.
97 Ibid., 4.
98 Martin, red., The Medieval Iberian Treasury in the Context of Cultural Interchange, 7.
99 Ibid., 22.

27

hun volgende onderzoeksproject dat in de komende paar jaar plaats zal vinden wil het
onderzoeksteam van Martin zich nog meer verdiepen in de verschillende routes van de objecten uit
de San Isidoro collectie. Een aantal objecten hebben zij namelijk buiten beschouwing gelaten en over
een aantal objecten blijft onzekerheid bestaan wat betreft de route. Eén daarvan zal in dit hoofdstuk
nader besproken worden. Dit betreft het Limoges reliekschrijn. Dit hoofdstuk is een aanvulling op het
onderzoek van Martin en haar team.

2.3 Gestolen, gekregen en gekocht
Het grootste deel van de objecten van buiten het koninkrijk zijn afkomstig uit het islamitische deel
van Iberië. Het ontstaan van het islamitische kalifaat in het zuiden van Iberië in de achtste eeuw en
het contact dat werd gelegd in de eeuwen die volgden tussen de islamitische taifa’s en de christelijke
koninkrijken in het noorden opende het schiereiland voor netwerken die reikten tot Noord-Afrika, de
Levant en China. De grote hoeveelheid aan islamitische objecten in de San Isidoro collectie
suggereert, zoals ook bleek uit het voorgaande hoofdstuk, dat er veel contact was tussen het
islamitische zuiden en het christelijke noorden. Een deel van de objecten zijn geroofd tijdens de vele
expedities naar het zuiden tijdens de Reconquista. Deze voorwerpen worden omschreven als
‘oorlogstrofeeën’.100 Arabische bronnen uit de elfde en twaalfde eeuw beschrijven hoe de christenen
[Rūm] de islamitische steden plunderden. In een omschrijving van de stad Almería staat geschreven
dat alle schoonheid van de stad werd afgenomen, toen ze handen viel van de christenen.101
Toch werden niet alle islamitische objecten op deze manier vergaard, deze objecten werden
ook aan de noordelijke koninkrijken geschonken. Islamitische objecten zijn in León terecht gekomen
als paria-betalingen. De laatste Zirid leider van de taifa Granada ‘Abd Allah ubn Buliggun omschreef
in zijn memoires een betaling aan Alfonso VI in luxe goederen. “Ik prepareerde voor hem vele
tapijten, textiel en schalen, en ik verzamelde deze in een grote tent, waarin ik hem uitnodigde om de
stoffen te bewonderen.”102 Op deze manier kwamen veel luxegoederen in handen van de christelijke
elite in het noorden van Iberië. Met name in de eerste helft van de elfde eeuw waren de noordelijke
koninkrijken voor de aanvoer van hun luxegoederen afhankelijk van de zuidelijke taifa’s.103 Later
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werd het artistieke klimaat in de noordelijke koninkrijken uitgebreider en werden veel luxe objecten
lokaal gemaakt, zoals vermoedelijk het geval was voor het ivoren kruis van koning Ferdinand I en
koningin Sancha (afb. 5).104
Tot slot vormde handel aanleiding voor de verplaatsing van objecten. De elfde, twaalfde en
dertiende eeuw waren belangrijke eeuwen wat betreft de ontwikkeling van handel over lange
afstanden voor christelijk Iberië. Lange tijd werd de handel gedomineerd door joodse en islamitische
handelaren, maar door de toenemende welvaart van de christelijke koninkrijken was er een
verschuiving in het zwaartepunt van het handelsgebied.105 Daarnaast werden maritieme routes
uitgebreid, waardoor nieuwe handelsnetwerken werden vastgelegd tussen steden in het zuiden van
Europa en islamitische havens in het Nabije Oosten, Noord-Afrika en islamitisch Iberië.106 Deze
handelsroutes zijn met name van belang geweest voor de verplaatsing en uitwisseling van textiel en
andere stoffen. De San Isidoro collectie illustreert dit met haar grote textiel verzameling uit CentraalAzië, het Nabije-Oosten, Byzantium en verschillende delen van Europa, die dateren van de negende
tot de dertiende eeuw.107

2.4 Huwelijksgeschenken
Het wetenschappelijk onderzoek naar huwelijksgeschenken is voornamelijk gefocust op de
overdracht van grondgebied. Dat is logisch, gezien de politieke connotatie die hiermee verbonden
is.108 Over kostbaarheden die als geschenken werden gegeven door familieleden en andere naasten
is minder geschreven. Wel is er sinds een paar jaar meer aandacht voor de luxe voorwerpen die
bruiden uit andere vorstendommen meenamen naar het koninkrijk van hun echtgenoot.109
Een recent in dit licht onderzocht object uit de San Isidoro collectie is het Scandinavische
doosje (zie afb. 6 en bijlage 1, No. 5). Het Scandinavische doosje is het enige Viking voorwerp
gevonden op het Iberisch peninsula. Het betreft een doosje waarin mogelijk een geur bewaard werd
die zich kon verspreiden via de kleine gaatjes die in het doosje zitten. Parfum was echter geen Viking
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gebruikswaar, dus een andere functie van het kleine doosje is niet uitgesloten.110 Het voorwerp toont
stilistische overeenkomsten met andere objecten uit Scandinavië, maar er zijn geen exacte
overeenkomsten te vinden. Om deze reden is het onduidelijk waar het doosje precies gemaakt is. De
route die dit object heeft afgelegd naar León is moeilijk vast te stellen, omdat er geen schriftelijke
bronnen zijn die iets vermelden over dit doosje. Volgens Wicker is het object mogelijk gemaakt voor
een Scandinavische bruid die zou trouwen met een Spaanse nobele of prins.111 In de dertiende eeuw
trouwde Kristina, de dochter van koning Håkon VI van Noorwegen, met Felipe, de broer van koning
Alfonso X van Castilië. Het is voor te stellen dat Kristina objecten meebracht uit haar thuisland naar
Castilië. Zo zou ook het Viking doosje in de late tiende of elfde eeuw in León terecht kunnen zijn
gekomen.112
De afwezigheid van substantieel bewijs voor deze theorie maakt dat andere mogelijke routes
niet kunnen worden uitgesloten. Gezien de vele expedities van Vikingen naar het zuiden van Europa
is het ook mogelijk dat er objecten tijdens deze expedities in Iberië terecht zijn gekomen. Zoals
Wicker al schrijft is het onwaarschijnlijk dat een plunderende Viking het kleine doosje heeft
misplaatst en dat het op die manier in de San Isidoro collectie terecht is gekomen.113 Echter, het
doosje zou mogelijk in eerste instantie in handen kunnen zijn gekomen van de islamitische taifa’s
waarna het als gift aan de Castiliaans-Leoonse vorsten zou kunnen zijn gegeven. De Arabische
historicus, Ibn Hayyān, spreekt in 859 over de in beslag genomen buit van Vikingenschepen onder
het gezag van emir Muhammed, bestaande uit geld, goederen en gevangenen.114 Hoewel de invallen
van de Vikingen voornamelijk plaatsvonden in de negende en tiende eeuw vervolgde dit wel op
kleinere schaal tot het begin van de twaalfde eeuw. Wellicht is aan het einde van de tiende eeuw of
in de elfde eeuw de buit van een Vikingschip in beslag genomen, waar ook het doosje uit de San
isidoro tussen zat. Het doosje zou later via één van de islamitische taifa’s als gift of als buit in handen
zijn gekomen van één van de Castiliaans-Leoonse koningen. Laatstgenoemde gebeurde vaak, zoals in
het voorgaande hoofdstuk al duidelijk is geworden.
Er is te weinig informatie over de expedities van de Vikingen en de contacten die er
bestonden tussen Scandinavië en het Iberisch schiereiland om met zekerheid iets te zeggen over de
route die het Scandinavische doosje heeft afgelegd. Nader onderzoek naar de Vikingexpedities en de
verspreiding van Vikingobjecten zou wellicht iets kunnen uitwijzen over het unieke Scandinavische
doosje in León. Een alternatieve route, zoals mijns inziens ook aan het Scandinavische doosje kan

110

Wicker, “The Scandinavian container at San Isidoro, León, in the context of Viking art and society,” 152.
Ibid., 150.
112 Ibid., 151.
113 Ibid., 149.
114 Walker, Art in Spain and Portugal from the Romans to the Early Middle Ages, 162.
111

30

worden verbonden biedt een andere invalshoek van waaruit de objecten in de collectie van de San
Isidoro onderzocht kunnen worden. Een object werd niet enkel van A naar B verplaatst, maar kon
ook via een omweg in León terecht komen.
Hoewel het voor het Scandinavische doosje onzeker is of het daadwerkelijk als bruidsschat of
trouwgeschenk in León is gekomen, kwamen er op deze manier wel veel objecten uit andere
collecties in koninklijke schatkamers terecht, waaronder de San Isidoro collectie. Een voorbeeld is de
set Siciliaanse ivoren kistjes die vermoedelijk als bruidsschat in León terecht is gekomen (Bijlage 1,
No. 4). In 1117 trouwde infanta Elvira († 1135), dochter van koning Alfsonso VI, met koning Rogier II
van Sicilië († 1154).115 In het licht van dit huwelijk zou een huwelijksgeschenk in de vorm van een
Siciliaans ivoorset niet onwaarschijnlijk zijn. Naast huwelijksgeschenken circuleerden objecten, zoals
tot dusver besproken in dit hoofdstuk, met name door handel, als geschenken en als oorlogsbuit.

2.5 Onbekende routes
Het ontbreken van schriftelijke bronnen betekent dat voor veel van de objecten uit de San Isidoro
collectie de routes onbekend zijn en mogelijk zullen blijven. Islamitische kistjes en andere
kostbaarheden werden gestolen, gekregen en gekocht. Deze objecten kwamen in noordelijke
koninkrijken terecht door paria-schenkingen, gestolen buit en handel, maar een specifieke route
verbinden aan een individueel object is vaak niet mogelijk.
Er zijn ook objecten in de collectie waar simpelweg geen routes voor te benoemen zijn en
waarbij enkel giswerk aan te pas kan komen. Dit is onder andere het geval voor de route van het
Draagbare altaar van Infanta Sancha (zie afb. 21 en bijlage 1, No. 7). In de inscriptie van het altaar
staat beschreven dat het is gewijd door de bisschop van Bethlehem in 1144. Volgens Jitske Jasperse
is het in dit geval problematisch dat er geen bewijzen zijn dat Infanta Sancha († 1159) of de bisschop
van Bethlehem hebben gereisd van of naar León.116 Dit roept de vraag op hoe een persoonlijk altaar
van de Leoonse Infanta Sancha kon worden gewijd door de bisschop van Bethlehem. Een mogelijke
manier waarop het altaar in León is gekomen volgens Jasperse, is dat het door bisschop Anselmus
gewijd is in Bethlehem, waarna hij het heeft opgestuurd naar Infanta Sancha.117 Het is ook mogelijk
dat Anselmus of Sancha een niet gedocumenteerde reis heeft gemaakt van of naar León. Dit zijn
vooralsnog niet bewijsbare theorieën. Uit de hiervoor besproken voorbeelden is duidelijk geworden
dat objecten vooral als oorlogsbuit, via handel en als (huwelijks-) geschenken verplaatsten. De
inscriptie maakt duidelijk dat dit object niet in deze genoteerde categorieën valt, omdat het altaar in
opdracht van Infanta Sancha zelf is gemaakt en vermoedelijk vanuit Bethlehem naar León is
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verplaatst. Een reis van of naar León en een ontmoeting tussen de bisschop van Bethlehem en
Infanta Sancha zou, mijn inziens, wel worden gedocumenteerd. In ieder geval plaatst dit draagbare
altaar Sancha in een groter netwerk, waarbij de bisschop van Bethlehem, de San Isidoro kerk en
zijzelf met elkaar verbonden worden. Dit object biedt aanleiding om de contacten tussen León en het
Midden-Oosten nader te bestuderen, dit zal in het vierde en laatste hoofdstuk worden gedaan.

2.6 Het Limoges reliekschrijn
De reliekschrijn in de Limousin stijl is een ander voorbeeld waarvan de route tot op heden onbekend
is (afb. 7). Dit reliekschrijn is weinig onderzocht en er is nog geen enkele route voor dit object
gesuggereerd. Door Franco-Mata wordt deze schrijn omschreven als ‘(…) una pieza carente de
contexto.’ 118 Ofwel een object zonder context. Het reliekschrijn is opvallend binnen de San Isidoro
collectie vanwege haar grootte en het is bovendien het enige emaillen kistje in de collectie.119 Het
email kistje heeft de vorm van een rechthoekige kist inclusief transept rustend op vier vierkante
voeten. Het reliekschrijn is aan alle zijden versierd met verschillende scènes, figuren en decoratieve
motieven. Het centrale paneel van het transept op de voorzijde van het kistje toont de kruisiging van
Christus met aan weerszijden Maria en Johannes de Doper en twee engelen (afb. 7). Daarboven is de
Maiestas Domini afgebeeld met de vier evangelistensymbolen, waarvan twee onder de Maiestas
Domini zijn afgebeeld en twee op de achterzijde van het kistje. Het onderste register bevat rondom
staande heiligen, waarvan de hoofden op de voorzijde en zijkanten in reliëf zijn aangebracht. Op het
bovenste register zijn op de voorzijde engelen afgebeeld. Op de achterzijde ontbreekt het linker
paneel, het rechter paneel is gevuld met drie heiligen. Het centrale paneel op de achterzijde toont
Christus in een mandorla, die wordt gedragen door twee engelen (afb. 8). De achterzijde is verder
versierd met plantaardige spiralen.
In het onderzoek van Therese Martin en haar collega’s wordt het reliekschrijn wel genoemd,
maar niet besproken. Wel geeft Martin aan de schrijn nader te willen onderzoeken tijdens het
volgende onderzoeksproject.120 Tot op heden is het reliekschrijn gedateerd rond het einde van de
twaalfde eeuw en volgens Franco-Mata is het afkomstig uit Limoges.121 Door het onderzoeksteam
van Martin worden deze datering en plaats van herkomst bevraagd. In deze paragraaf zal ik aan de
hand van de fysieke kenmerken van het reliekschrijn een datering geven voor het object en een
mogelijke route opperen waarlangs het in León heeft kunnen eindigen.
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2.6.1 Het Limoges reliekschrijn: een onzekere datering
Geëmailleerde reliekschrijnen van rond de twaalfde eeuw werden niet enkel gemaakt in Limoges. Er
waren verschillende ateliers in het midden en zuidwesten van Frankrijk, waaronder in Conques,
Angers en Le Mans. Deze plaatsen waren vanaf 1152 verenigd onder het huis Plantagenêt. De relatie
tussen de Plantagenêts en het koninkrijk van Castilië verklaren de grote productie van Limousinemail in Spanje aan het einde van de twaalfde eeuw. Er werden ook in het klooster van Santo
Domingo de Silos voor een korte periode Limousin-stijl schrijnen gemaakt. Dit gebeurde vermoedelijk
onder de koninklijke patronage van Alfonso VIII van Castilië († 1214) en Eleanor van Engeland (†
1214), dochter van Hendrik II Plantagenêt, van wie bekend zijn dat zij tussen 1177 en 1202 donaties
deden aan het klooster.122 Daarnaast werden de ‘Limoges’ schrijnen, waarvan de naam dus
misleidend is, vanaf de derde kwart van de tiende eeuw internationaal verspreid, onder andere naar
Iberië. Er was namelijk veel vraag vanuit een grote Europese klantenkring.123
De ‘Limousin werken’ zijn door de eeuwen heen niet radicaal veranderd. In tegendeel, veel
decoratieve thema’s en vormen keerden steeds weer terug. De reliekschrijnen dateren is dus niet
gemakkelijk. Veel schrijnen zijn gedateerd op basis van de iconografie. Verscheidene heiligen werden
in verschillende periodes veelvuldig afgebeeld op de Limousin-schrijnen. Nadat Thomas Becket heilig
verklaard werd in 1173 volgde een periode waarin veel schrijnen werden gedecoreerd met de dood
van deze heilige.124 De heilige die is afgebeeld op een reliekschrijn kan dus een indicatie geven voor
de datering van het object.
Voor de San Isidoro schrijn kan geen datering worden gegeven op basis van de iconografie.
De afbeeldingen van de kruisiging, Christus in Majesteit en de apostelen werden in alle eeuwen
weergegeven op de Limousin werken.125 Er zijn wel een aantal andere fysieke kenmerken van de San
Isidoro schrijn die aanwijzingen geven voor wanneer en waar het object gemaakt is. De vorm van de
reliekschrijn als kerk inclusief transept is opvallend, omdat niet veel schrijnen deze vorm hebben
(afb. 7). Slechts een aantal andere Limoges-reliekschrijnen met deze vorm zijn overgeleverd en deze
dateren allemaal uit de dertiende eeuw. Een voorbeeld is het reliekschrijn met scènes uit het leven
van Christus in de collectie van de Metropolitan Museum of Art gedateerd rond 1235-45 (afb. 9). Ook
buiten het oeuvre van Limoges is een dergelijke vorm voor een reliekschrijn niet gebruikelijk. Er zijn
met name veel reliekschrijnen bekend in de vorm van een (graf)kist of de vorm van een
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lichaamsdeel, zoals een arm, een voet of een hoofd. 126 Gotische reliekschrijnen hebben in sommige
gevallen wel ingewikkeldere architecturale vormen, zoals het reliekschrijn van St. Taurin (afb. 10).
Maar hierbij is niet enkel een transept toegevoegd aan de simpele kistvorm, maar het is versierd met
tabernakels, torentjes en een spits. Dergelijke uitgebreide decoratieve vormen bij reliekschrijnen zijn
veel voorkomend bij gotische werken. Echter, ook voor 1200 zijn er een aantal voorbeelden bekend
met ingewikkeldere vormen dan de grafkist. Onder meer het Ambazac kistje uit Limoges uit 1180-90.
Deze reliekschrijn heeft de vorm van een kerk inclusief zijbeuken en drie transepten. Een voorbeeld
buiten Limoges is het reliekschrijn uit de Welfenschatz uit Keulen gedateerd tegen het einde van de
twaalfde eeuw (afb. 11). Het betreft een koepelvormige reliekschrijn met verschillende zijbeuken.
Deze zeer rijk gedecoreerde schrijn kent weinig overeenkomsten met de San Isidoro schrijn, maar
toont samen met de Ambazac kist dat gecompliceerde architecturale vormen bij reliekschrijnen ook
voor 1200 voorkwamen en bovendien geeft het de moeilijkheid weer van een chronologie bepalen
aan de hand van de vorm van deze schrijnen. De reliekschrijn met de grootste overeenkomsten in
vorm en iconografie is het reliekschrijn in de collectie van het Museo dell'Opera del Duomo in Pisa
(afb. 12). Deze schrijn heeft dezelfde vorm als het León schrijn en wijkt enkel af in de versiering
bovenop het kistje. Deze reliekschrijn is gedateerd tussen 1200 en 1224. De exacte vorm zoals het
reliekschrijn in León bekend is met een schip en één enkel transept is naar mijn weten niet in
voorbeelden van voor 1200 te vinden. Vooralsnog lijkt de vorm dus te wijzen naar een datering na
1200.
Een ander opvallend detail is de voetsteun van de Maiestas Domini in het bovenste register
van de voorzijde van de schrijn (afb. 13). Deze is roodgekleurd en valt erg op binnen de blauwe
mandorla. De kleur wijkt af van de donkerrode voetsteun in de scène van de kruising in het onderste
register. In veel andere voorstellingen op Limoges-reliekschrijnen zijn de voetsteunen vaak blauw
gekleurd en in sommige gevallen heeft het een donkerrode kleur. Slechts één ander Limousinwerk
heeft een dergelijke voetsteun. Dit betreft een tabernakel gedateerd in de late twaalfde/vroege
dertiende eeuw (afb. 14). Op dit tabernakel is het de suppedaneum in de voorstelling van de
kruisiging, die in deze kleur is weergegeven. Diezelfde rode kleur keert ook terug in het aureool van
Christus. Mogelijk geeft deze tabernakel een indicatie voor een datering rond het einde van de
twaalfde eeuw of de vroege dertiende eeuw. Gezien het ontbreken van deze rode voetsteun in
andere voorbeelden dan het hiervoor genoemde tabernakel blijft het een opmerkelijk detail dat
wellicht meer antwoorden zou kunnen geven op de vragen over de herkomst van dit reliekschrijn.
Voor toekomstig onderzoek zou het rode voetsteuntje nader bekeken moeten worden.
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Gebaseerd op de kleine aanwijzingen van de vorm en iconografie van het reliekschrijn lijkt
een datering voor 1200 onwaarschijnlijk. De in het oog springende rode voetsteun van de Maiestas
Domini suggereert een datering van rond 1200. Definitief uitsluitsel over een datering kunnen deze
argumenten niet geven, maar wel een voorlopige hypothese. Het metaalonderzoek dat Therese
Martin wil uitvoeren voor dit reliekschrijn in de komende jaren geeft hopelijk een definitief
antwoord.127 In dit onderzoek willen ze het geëmailleerde metalen platen op de reliekschrijn testen
om het aan een specifieke periode en productieplaats te kunnen verbinden. Voorlopig kan een
hypothetische datering in de eerste helft van de dertiende eeuw volstaan.
De locatie waar het object gemaakt zou zijn is evenals de datering moeilijk te bepalen gezien
de geringe verschillen tussen de Limousin werken uit de verschillende steden. Gegeven de
afwezigheid van bewijs voor een andere plaats van herkomst dan de omgeving van Limoges zal de
plaats van herkomst van de San Isidoro reliekschrijn binnen dit onderzoek Limoges of omgeving zijn.
De periode waarin in Noordelijk Iberië Limousin werken werden gemaakt was kort en er zijn geen
voorbeelden van vergelijkbare kistjes als het Limoges reliekschrijn uit de San Isidoro, die zijn gemaakt
in Iberië. De Limousin werken, die in de Limoges omgeving zijn gemaakt, verspreidden zich, zoals
eerder genoemd, in groten getale vanaf de twaalfde eeuw door heel Europa. In China zijn ook
Limogesstijl werken gevonden die mogelijk door Franciscanen in de tweede helft van de dertiende
eeuw en de veertiende eeuw zijn verspreid tijdens hun missies naar China. 128 Een aantal Limousin
werken zijn mogelijk via de handelsroutes in Scandinavië terecht gekomen. Daarnaast werden de
Limogeswerken als diplomatieke giften verspreid. Tot slot kon het oeuvre van Limoges zich
verspreiden via de pelgrimsroutes die ook via León naar Santiago de Compostella liepen.129 Gezien er
In de dertiende eeuw heel veel Limousin werken in Iberië terecht zijn gekomen, met name in de
noordelijke koninkrijken, is een herkomst uit Limoges niet onwaarschijnlijk.130

2.6.2 Het Limoges reliekschrijn: een mogelijke route
Het San Isidoro reliekschrijn is mogelijk als diplomatieke gift of bruidsgift geschonken. In de eerste
helft van de dertiende eeuw had León een nauwe band met Frankrijk. Koning Alfonso IX trouwde in
1197 met Berenguela van Castilië, de zus van Blanche van Castilië, koningin-gemalin van Frankrijk.
Alfonso IX en Berenguela kregen samen vijf kinderen, waaronder Ferdinand III, die in 1230 het
koninkrijk Castilië-León voorgoed zou verenigen. Berenguela en Blanche hebben altijd goed contact
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met elkaar gehouden.131 Met de datering van het Limoges reliekschrijn in de eerste helft van de
dertiende eeuw is het goed mogelijk dat de schrijn via Blanche van Castilië in handen is gekomen van
Berenguela van Castilië of Ferdinand III. Berenguela was zeer actief in het verzamelen van luxe
objecten voor plaatsing in de San isidoro.132 Het is dus niet onwaarschijnlijk dat Blanche het
reliekschijn als gift aan Berenguela heeft gegeven waarna het vervolgens is geplaatst in de San
Isidoro. Daarnaast zou het ook kunnen dat het als huwelijksgift aan Ferdinand III en Johanna van
Dammartin is gegeven in 1237. In dit geval wellicht ook door Blanche van Castilië. Blanche was
beslissend in de koppeling van Ferdinand III en Johanna van Dammartin. 133 Gezien de grote
populariteit van de Limousinwerken in de dertiende eeuw, voornamelijk onder de elite, zal Blanche
vermoedelijk een aantal Limoges objecten in haar bezit hebben gehad.134 Het is bekend dat Blanche
samen met haar zoon koning Lodewijk IX in Limoges is geweest in 1244.135 Een mogelijke relatie
tussen het San Isidoro reliekschrijn, Blanche en Berenguela ofwel Ferdinand III is dus, mijns inziens,
waarschijnlijk. Nader onderzoek zou deze hypothese wellicht kunnen ondersteunen.

Conclusie
Door heel West-Europa circuleerden ready-made objecten en deze werden door schenkingen
onderdeel van schatkamers in kerken en kloosters. Een gedeelde smaak voor luxe objecten onder de
middeleeuwse elite had tot gevolg dat bepaalde objecten, zoals textiel, kistjes en andere
voorwerpen, bijvoorbeeld gemaakt van goud en ivoor en ingelegd met edelstenen veelvuldig door
handel en schenkingen circuleerden. In het volgende hoofdstuk zullen deze objecten, die de WestEuropese collecties vormden nader worden bestudeerd. De objecten uit de koninklijke collectie in de
San Isidoro hebben hun weg naar León gevonden via verschillende wegen. Een groot deel van de
collectie is in de verzameling gekomen als (diplomatiek) geschenk, zoals een aantal islamitische
kostbaarheden. Echter, er werden tijdens de Reconquista ook veel objecten als ‘oorlogstrofeeën’
meegenomen naar het noorden. Via de handel konden objecten over lange afstanden verplaatst
worden. Op die manier is veel textiel in de San Isidoro collectie gekomen. Een deel van de objecten
zijn als huwelijksgeschenken in León gekomen, zoals het Siciliaanse ivoorset en mogelijk het
Scandinavische doosje demonstreren. De alternatieve route die is geopperd in dit hoofdstuk voor het
Scandinavische doosje heeft benadrukt dat objecten niet altijd via rechtstreekse routes in de San
Isidoro terecht konden komen. Een nadere blik op het Limoges reliekschrijn heeft ook een dergelijke
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theorie blootgesteld. Met een mogelijke datering in de eerste helft van de dertiende eeuw zou het
Limoges reliekschrijn verbonden kunnen zijn geweest aan Blanche, Berenguela en Ferdinand III. Met
een gebrek aan schriftelijke bronnen die deze theorie ondersteunen blijft het een hypothese. Om
een completer beeld te schetsen van de routes waarlangs objecten zich verplaatsten in de
middeleeuwen en terecht konden komen in koninklijke collecties, zoals de San Isidoro verzameling,
zal in toekomstig onderzoek onder andere meer archiefonderzoek uitgevoerd moeten worden, wat
voor mij niet mogelijk was in verband met de huidige coronasituatie.
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Hoofdstuk 3
Middeleeuwse West-Europese collecties een verzameling van objecten uit Noord,
Oost, Zuid en West
3.1 Circulatie van objecten en de San Isidoro
De objecten uit verschillende gebieden die onderdeel uitmaken van de collectie in de San Isidoro in
León zijn in het onderzoek van Martin en haar team bestudeerd als casus in het onderzoek naar
culturele uitwisseling in de elfde en twaalfde eeuw. In het vorige hoofdstuk is daarop een aanvulling
gegeven door een tweetal objecten nader te bestuderen, namelijk het Scandinavische doosje en het
Limoges reliekschrijn. Het Limoges reliekschrijn is mogelijk als huwelijksschenking van Blanche van
Castilië aan Ferdinand III en Johanna van Dammartin in León terecht gekomen. Deze route en
hypothese sluit aan bij het onderzoek van Martin en haar team gezien hun nadruk op de rol van
vrouwen en huwelijksgeschenken in de totstandkoming van de collectie.136 Een nadere blik op het
Scandinavische doosje heeft geresulteerd in een potentiële alternatieve route voor het object en
benadrukt dat de objecten uit de collectie niet enkel door rechtstreekse uitwisseling in León konden
belanden, maar zich ook via minder rechtstreekse routes konden verplaatsen. De San Isidoro heeft
als casus verschillende inzichten gegeven in hoe objecten circuleerden, onder andere door handel,
als geschenken en geroofde voorwerpen. Tot dusver is de collectie echter nog niet vergeleken met
andere West-Europese middeleeuwse collecties in de elfde en twaalfde eeuw. Wellicht zouden
andere elfde- en twaalfde-eeuwse collecties ook binnen het onderzoek naar culturele uitwisseling als
casus gebruikt kunnen worden. In dit hoofdstuk zal worden bevraagd in hoeverre de San Isidoro
collectie uniek was. Er zal specifiek worden gekeken naar de verplaatsing van niet-Europese en
islamitische objecten naar de schatkamers van Europese kerken en kloosters.

3.2 Middeleeuwse collecties in Europa
Het schenken en verzamelen van luxe objecten gebeurde uiteraard niet enkel in León. Uit
verschillende schriftelijke bronnen wordt duidelijk dat dit vaker gebeurde door de middeleeuwse
Europese elite. In deze paragraaf zal een aantal draagbare ready-made objecten worden besproken,
om inzicht te krijgen in de objecten die buiten Iberië circuleerden en verzameld werden in
verschillende West-Europese collecties. Deze collecties en de objecten die circuleerden buiten Iberië
zullen worden vergeleken met de collectie en objecten in León. Aan de hand van deze vergelijking
kan antwoord gegeven worden op de vraag of de San Isidoro collectie uniek was in haar tijd. Een
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aantal soorten objecten zijn veelvoorkomend in West-Europese collecties en deze zullen specifiek
worden besproken. Ten eerste zal worden gekeken naar textiel dat veelal in kerkelijke collecties is
beland en waarvan een grote collectie in León is verzameld in de elfde en twaalfde eeuw (cat. nrs.
2.11 t/m 2.23). Vervolgens zullen Saraceense bewerkte olifantstanden worden besproken. Daarna
zullen Fatimidische bergkristallen objecten aan bod komen. Fatimidische objecten circuleerden in
groten getale door West-Europa in de elfde en twaalfde eeuw, ook in de San Isidoro is een
Fatimidisch kistje terecht gekomen (cat. nr. 1.3). Ook wordt de focus gelegd op islamitische kistjes
(cat. nrs. 1.2, 1.8, 1.9 en 1.11). Gezien de grote hoeveelheid niet-Westerse objecten in de San Isidoro
collectie zal er specifiek worden gekeken naar de verplaatsing van niet-Westerse objecten naar
Westerse collecties. West-Europese en lokaalgemaakte objecten die circuleerden door West-Europa
zullen aan het eind van dit hoofdstuk worden besproken, gezien in León een deel van de collectie ook
bestaat uit deze objecten, zoals het Limoges reliekschrijn.
De collectie textielfragmenten in de San Isidoro collectie is groot en bevat textiel afkomstig
uit onder andere Byzantium, Centraal-Azië, Zuid-Iberië, Noord-Afrika en het Midden-Oosten (cat. nrs.
2.11 t/m 2.23). Deze textielfragmenten zijn grotendeels via handel in León terecht gekomen, maar
deze werden ook als paria-giften aan de leden van de koninklijke familie van Castilië-León
geschonken. Textiel circuleerden in de elfde en twaalfde eeuw echter door geheel West-Europa. In
de twaalfde-eeuwse ridderroman Erec et Enide van Chrétien de Troyes, de schrijver en grondlegger
van de Arthurliteratuur, wordt het verhaal verteld van de jonge ridder Erec, die verliefd wordt op en
trouwt met Enide. In de roman staat onder andere beschreven hoe Enide een luxe kazuifel gemaakt
van zijde uit Almería achterlaat op het altaar van een kerk:

Toen als een geschenk, gaf zij een stuk geweven groene stof en een kazuifel, gedecoreerd
met goud, gemaakt met al haar zorg door Morgana le Fay bij haar thuis in de Val sans retour.
De stof was puur Almería zijde. Morgana heeft de stof nooit gemaakt voor gebruik in de kerk,
zij wilde het aan haar liefde geven om er een gewaad van te maken. Guinevere, de vrouw van
de machtige koning Arthur, had met een slim plan [de zijde] bij keizerin Gassa gekregen. Zij
heeft er een kazuifel van gemaakt, en heeft het lange tijd in haar kapel bewaard, omdat het
goed en mooi was. Toen Enide haar verliet, gaf zij hem deze kazuifel; in waarheid, de waarde
was meer dan honderd zilveren mark.137
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‘Puis a ofert desor l'autel
un paisle vert, nus ne vit tel,
et une grant chasuble ovree;
tote a fin or estoit brosdee,
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Hoewel het gewaad niet gemaakt was voor gebruik in de kerk, zoals vermeld staat in de tekst, kon
het in een christelijke context worden gebruikt, omdat de stof een hoge waarde had. Almeria zijde
werd gemaakt in de stad Almeria aan de zuidelijke kust van Iberië. Deze plaats was vanaf de elfde
eeuw één van de grootste zijdeproductiecentra van het gehele Mediterrane gebied.138 Dergelijk
Andalusisch textiel werd ook veel in León verzameld. Bovendien werd het textiel hergebruikt in
christelijke relieken, zoals in de Arca de San Isidoro (afb. 15). Elders in het noorden van Iberië
gebeurde dit ook. Luxe textiel werd hergebruikt als bekleding van kistjes en om relieken in te
bewaren.139 Islamitisch textiel is ook als reliek overgeleverd. De sluier van de Heilige Anna, die zich
bevindt in Apt, is gedecoreerd met de naam van de Fatimidische kalief Al-Musta’li en is afkomstig uit
de regio van het huidige Egypte uit de late elfde eeuw.140 Cabrera Lafuente suggereert dat het
verzamelen van textiel in de San Isidoro onderdeel uitmaakte van het ‘thesaurisatie’ fenomeen: de
verzameling van gedecoreerde zijden in middeleeuwse christelijke heiligdommen en koninklijke,
pauselijke en bisschoppelijke zetels, zoals de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht en de kathedralen van
Sens, Aken en Bamberg.141 Er was volgens Cabrera Lafuente en Leslie Brubaker binnen de
internationale hofcultuur in de hoge middeleeuwen sprake van een gedeelde waardering voor de

et ce fu veritez provee
que l'uevre an fist Morgue la fee
El Val Perilleus, ou estoit;
grant antante mise i avoit.
D'or fu de soie d'Aumarie;
la fee fet ne l'avoit mie
a oes chasuble por chanter,
mes son ami la volt doner
por feire riche vestemant,
car a mervoille ert avenant;
Ganievre, par engin molt grant,
la fame Artus le roi puissant,
l'ot par l'empereor Gassa;
une chasuble feite an a,
si l'ot maint jor en sa chapele
por ce que boene estoit et bele;
quant Enide de li toma,
cele chasuble li dona;
qui la verité an diroit,
plus de cent mars d'argent valoit.’
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draagbaarheid van kostbare objecten, waartoe onder andere textiel en metaalwerk behoorde. 142 In
veel West-Europese collecties zijn textielfragmenten uit het Midden- en Nabije Oosten, Byzantium en
Centraal-Azië te vinden. Zo werd bijvoorbeeld een stuk islamitisch textiel geschonken aan de abdij
van Saint-Josse-Sur-Merre in 1134 door de Engelse koning Stefanus van Engeland. Het textiel is
afkomstig uit het huidige Iran en wordt gedateerd na 961. In de schatkamer van de Dom van Aken
zijn ook verschillende textielfragmenten uit Byzantium, Centraal-Azië en het Midden-Oosten te
vinden. In de Sint-Servaas schatkamer is een aantal textielfragmenten te vinden, eveneens afkomstig
uit Byzantium, Egypte, Centraal-Azië, Italië en het Midden-Oosten. Een voorbeeld is een zijden lap
met leeuwen uit Centraal-Azië gedateerd in de tiende of elfde eeuw. 143 Het textiel is afkomstig uit de
noodkist van St-Servaas. De grote collecties textielfragmenten in West-Europa onderstrepen het
door Lafuente omschreven ‘thesaurisatie’ fenomeen. De collectie in León representeert het textielverzamelbeleid van West-Europese hoven in de elfde en twaalfde eeuw.
Bewerkte Saraceense olifantstanden waren ook veelvuldig in de schatkamers van kerken te
vinden in de hoge en late middeleeuwen. 144 Dergelijke olifantstanden werden gemaakt in het
Mediterraan gebied, door Avinoam Shalem benoemde regio’s onder Fatimidisch bewind, Egypte en
Sicilië.145 Onderzoek van Rosser-Owen heeft echter uitgewezen dat dergelijke olifantstanden niet in
Egypte gemaakt werden, maar enkel in Italië en andere Europese centra. 146 In de inventaris uit 1065
van de Kathedraal van Speyer staan zes olifantstanden beschreven. Negen olifantstanden werden
geschonken door Bisschop Hendrik van Blois aan de kathedraal van Winchester in de twaalfde
eeuw.147 De hoorn van Ulph in de York Minster werd geschonken rond 1030. Deze hoorn is
waarschijnlijk gemaakt in Amalfi in Zuid-Italië en is later geschonken door een Deense edele
genaamd Ulph aan de Britse kerk. 148 In onder andere de inventarissen van de St-Denis, de St-Orens in
Auch, de kathedraal van Aken en de kathedraal van Exeter staan deze objecten beschreven. De
inventarissen noemen enkel de aantallen olifantstanden en het materiaal waarvan het gemaakt is,
namelijk ivoor. De herkomst van de objecten is dus niet te achterhalen aan de hand van deze
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documenten. Dat enkel het materiaal in de inventarissen wordt benoemd onderstreept de waarde
die aan het materiaal werd verbonden en de schijnbaar minder grote interesse in de decoratie van
de olifantstanden. Of de olifantstanden gedecoreerd werden door Islamitische of Scandinavische
ambachtslieden, die in de elfde eeuw het eiland Sicilië deelden, werd in de inventarissen niet als
zodanig beschreven. De zeldzaamheid, de kostbaarheid en het exotische karakter die het materiaal
representeerde was van groter belang. Duidelijk is dat deze objecten zeer gewild waren in het
Latijnse Westen in de elfde, twaalfde en dertiende eeuw en bovendien vaak werden geschonken aan
religieuze instellingen.149 Hoewel een dergelijke olifantstand niet in de San Isidoro collectie bewaard
werd geeft dit voorbeeld wel aan hoe een bepaald object wijdverspreid kon raken over Europa in de
elfde en twaalfde eeuw en de grote waarde die werd gehecht aan de kostbaarheid, zeldzaamheid en
exotische karakter van materialen.
Draagbare objecten circuleerden logischerwijs het meest. Textiel en olifantstanden waren
twee van dergelijke draagbare objecten, maar daarnaast werden ook kleine kistjes en metaalwerk
verplaatst, verhandeld en geschonken. 150 De San Isidoro collectie bevat een aantal van dergelijke
kistjes (cat. nrs. 1.1 t/m 1.4, 1.8, 1.9 en 1.11 ). De collectie in León is vrij groot, maar ook elders
werden vergelijkbare kistjes bewaard. In de collectie van de Saint-Denis zijn een aantal objecten te
vinden afkomstig uit onder andere Byzantium en India. Het bekendste voorbeeld uit de Saint Denis
collectie is wellicht de vaas van Eléanor (afb. 16). Het betreft een bergkristallen vaas uit het preislamitisch Sassanidisch Iran later gedecoreerd met Europese bevestigingen. De vaas was geschonken
aan abt Suger door koning Lodewijk VII. Hij had het object ontvangen van zijn vrouw Eléanor van
Aquitanië, die het had geërfd van haar grootvader Willem IX van Aquitanië. 151 Naar aanleiding van
de samenwerking tussen Willem IX en de emir van Zaragoza Imad al-dawla, schonk laatstgenoemde
de vaas aan Willem IX. Het object is mogelijk in eerste instantie in Zaragoza beland via
handelsroutes.152 Deze vaas werd tot slot door Suger aan de abdij van Saint-Denis geschonken. Met
dit voorbeeld wordt wederom aangetoond hoe dankzij schenkingen een draagbaar object van
persoon tot persoon kon worden overgedragen over een lange periode en over lange afstanden.
Deze vaas was niet het enige voorbeeld van Fatimidisch kristalwerk in de collectie van de Saint Denis.
De collectie bevatte ook een aantal andere Fatimidische kristallen kelken en vazen, zoals een
kristallen kan gemaakt in Cairo in de eind tiende of begin elfde eeuw (afb. 17). De kan heeft een
deksel dat gemaakt is in zuid-Italië. Om deze reden is gesuggereerd dat het object geschonken is aan
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Suger door Thibaut de Champagne, die het op zijn beurt heeft gekregen van Rogier II van Sicilië.153
Fatimidische bergkristallen vazen en kannen zijn veelal verspreid over Europa tijdens de elfde en
twaalfde eeuw en werden in de schatkamers van kerken bewaard. 154
Islamitische kistjes, waarvan een aantal in de León collectie te vinden zijn, zijn elders ook
bewaard gebleven (cat. nrs. 1.2, 1.3, 1.8, 1.9 en 1.11). Bijvoorbeeld het kistje van Hisham II uit de
tiende eeuw, dat later terecht kwam in de kerk van Gerona.155 In de Santo Domingo de Silos bevond
zich een reliekschrijn bestaande uit een kistje uit Cordoba uit 1026 met Kufische teksten en
champlevé bevestigingen gemaakt in het klooster rond 1150-75.156 In verschillende Italiaanse
collecties zijn islamitische kistjes en Fatimidische bergkristallen objecten overgeleverd, zoals de kan
van Kalief al-‘Aziz Billah uit de late tiende eeuw in de schatkamer van de San Marco in Venetië. De
Sint-Servaas in Maastricht heeft een groot aantal ivoren kistjes en doosjes waarvan een deel
waarschijnlijk afkomstig is uit Zuid-Italië en Noord-Afrika. De collectie in Maastricht overstijgt in
grootte de collectie ivoren kistjes in León, maar is toch vergelijkbaar met de collectie in León. Eerder
is de collectie ivoren kistjes in de Cappella Palatina in Palermo in het onderzoek van Silvia Armando in
relatie gebracht met de San Isidoro ivoren. 157 De collectie ivoren in Maastricht zou eveneens in dit
rijtje vergelijkbare collecties kunnen worden geplaatst (afb. 18 en 19). Deze drie collecties bevatten
allen ronde en rechthoekige ivoren kistjes met zilveren of koperen bevestigingen uit de elfde tot en
met de veertiende eeuw. De schatkamer van de Sint-Servaas in Maastricht bevat een siculo-arabisch
ivoren kistje uit de elfde eeuw afkomstig uit Sicilië of Venetië. Op de hoeken van het kistje zijn
mogelijk derwisjen, ofwel islamitische geestelijken, afgebeeld. Hoewel collecties door heel WestEuropa in het bezit waren van islamitische kistjes, zijn er, mijns inziens, geen collecties, die in
hoeveelheid de collectie in León evenaren of overstijgen. De collectie in León is in dat opzicht wel
uniek. Ze bevat een relatief groot aantal islamitische kistjes. De reden hiervoor kan, volgens mij,
worden toegewezen aan de paria-schenkingen. De paria-relaties waren uiteraard specifiek voor de
noordelijke koninkrijken van Iberië. Zoals meermaals is opgemerkt werden veel objecten als
schenkingen door kaliefen uit Zuid-Iberië aan christelijke koningen en koninginnen in het noorden
geschonken. Door het ontbreken van dergelijke relaties in de rest van West-Europa bewoog deze
objectenstroom niet naar collecties buiten het noordelijk deel van Iberië.
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De korte inventarisatie van de objecten uit de verschillende collecties, die in dit hoofdstuk
zijn besproken sluit aan bij het argument van Shalem, dat islamitische en niet-Westerse objecten in
de schatkamers van kerken in Latijns Europa grotendeels waren gemaakt van ivoor en bergkristal. 158
Een deel van de kwetsbare objecten zullen verloren zijn gegaan, omdat het zilver en goud werd
versmolten voor hergebruik en ook zullen objecten kapot zijn gegaan. Islamitische en Zuid-Italiaanse
ivoren kistjes en olifantstanden vonden hun wegen naar onder andere Engeland en Duitsland.
Fatimidische bergkristallen vazen en kannen konden via lange wegen terechtkomen in de schatkamer
van de Saint Denis. Bovendien is veel Islamitisch, Byzantijns en Centraal-Aziatisch textiel terug te
vinden in kerken in het noorden en zuiden van Europa. Deze objecten hebben gemeen dat ze via
handel zijn verspreid en vermoedelijk dus ook op die manier uiteindelijk in West-Europese kerken en
kloosters terecht zijn gekomen.

3.3 Verspreiding van Westerse objecten
Uiteraard vond er ook verplaatsing plaats van niet-islamitische of Westerse objecten naar de
schatkamers van de West-Europese kerken en kloosters. De San Isidoro collectie bevat naast de vele
islamitische kistjes en textiel ook een aantal Europese objecten, zoals duidelijk is geworden in de
eerdere hoofdstukken. In de San Isidoro bevindt zich onder andere het Limoges reliekschrijn (cat. nr.
1.6). Dergelijke reliekschrijnen zijn wijdverspreid geraakt in de hoge en late middeleeuwen. De
productie van deze reliekschrijnen was hoog, want er was veel vraag naar deze objecten. In veel
Europese middeleeuwse collecties zijn deze reliekschrijnen te vinden. Een aantal Limoges-schrijnen
zijn in de vroege dertiende eeuw in de schatkamers van kerken in het huidige Denemarken en
Zweden terecht gekomen, waaronder het Uppsala reliekschrijn.159 Daarnaast zijn ze onder andere
terug te vinden in kerken in Nederland, Duitsland en Italië, zoals het reliekschrijn in de collectie van
het Museo dell’Opera del Duomo in Pisa die werd besproken in het vorige hoofdstuk. Ook bevat de
St-Servaas collectie een aantal Limoges reliekdoosjes uit de twaalfde en dertiende eeuw (afb. 20). In
de collectie van de Dom van Pisa bevinden zich twee Limoges reliekschrijnen, beide uit de vroege
dertiende eeuw.
Hoewel het Scandinavische doosje in de San Isidoro collectie het enige Vikingobject is dat is
overgeleverd op het Iberisch Schiereiland circuleerden dergelijke objecten wel degelijk binnen
Europa. Twee kistjes die eerder zijn geassocieerd met het Viking doosje in León werden bewaard in
schatkamers in het huidige Duitsland en Polen, namelijk de Bamberg en Cammin kistjes.160 Het
Bamberg kistje bevond zich in de Stevenskerk in Bamberg en het Cammin kistje bevond zich in de
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kathedraal in Kamień Pomorski. Laatstgenoemde is verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Andere soorten Scandinavische objecten zijn elders in Europa ook terug te vinden. Bijvoorbeeld een
Scandinavische drinkhoorn, ook wel Vikinghoorn genoemd, gemaakt van een runderhoorn, uit de
tiende eeuw, die werd gebruikt als reliekhoorn in de schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek
in Maastricht (afb. 20). Het is onbekend wanneer en hoe het object in de OLV-basiliek terecht is
gekomen. Opvallend is wel dat de meeste Scandinavische objecten in de koninkrijken grenzend aan
de Noord- en Oostzee terecht zijn gekomen. Deze wateren vormden de belangrijkste handelswegen
in de elfde en twaalfde eeuw voor het huidige Noord-Europa.
Uiteraard zijn de bovengenoemde schatkamers ook gevuld met objecten gemaakt in en
rondom de regio. Bijvoorbeeld het wijwatervat van ivoor gemaakt in West-Duitsland in de
schatkamer van Aken. In de schatkamer van de Sint-Servaas bevindt zich de twaalfde-eeuwse
noodkist, een voorbeeld van Maaslandse edelsmidkunst. In Pisa is een zilveren kruis met Christus
bewaard gebleven uit de twaalfde eeuw gemaakt in Italië. Eveneens zijn in de elfde- en twaalfdeeeuwse San Isidoro collectie verscheidene lokaalgemaakte objecten te vinden, zoals het ivoren kruis
van Ferdinand I en Sancha en de Reliekschrijn van de Heilige Isidorus (cat.nrs. 2.1 en 2.3).

3.4 Europese paralellen
De San Isidoro collectie kent overeenkomsten met andere Europese schatkamers, namelijk elders in
Europa werden ook textielfragmenten uit het Midden- en Nabije Oosten, Byzantium en Centraal-Azië
verzameld. Daarnaast circuleerden Fatimidische objecten, zoals het Fatimidische kistje uit de San
Isidoro collectie, door heel West-Europa. Islamitische objecten, zoals metaalwerk, waaruit een groot
deel van de collectie in León bestaat kwamen ook in andere West-Europese collecties terecht in de
elfde en twaalfde eeuw. Objecten uit niet-Westerse gebieden circuleerden niet enkel in Iberië, maar
door heel Europa. Het voorbeeld van de Saraceense olifantstanden benadrukt de grote vraag naar
objecten gemaakt van ‘exotische’ materialen door heel West-Europa. Europese schatkamers zijn een
samenstelling van objecten uit het Noorden, Oosten, Zuiden en Westen en kennen een grote
verscheidenheid aan soorten en materialen van objecten. De waarde, de zeldzaamheid en de
specifieke relatie die met het Heilige Land kan worden gelegd bepaalde grotendeels de objecten die
in een elfde- en twaalfde-eeuwse schatkamer werden bewaard.161
De middeleeuwse schatkamers bestaan voor een groot deel uit objecten die zijn gemaakt in
de omgeving. Daarnaast werden objecten verzameld uit gebieden rondom de middellandse zee,
voornamelijk Fatimidisch Egypte, islamitisch Iberië, Sicilië en Byzantium. Scandinavische objecten
circuleerden ook binnen Europa, maar er zijn niet veel voorbeelden hiervan overgeleverd uit
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middeleeuwse schatkamers. Textiel kon de grootste afstanden overbruggen, in veel Europese
schatkamers zijn Centraal-Aziatische en Midden-Oosterse textielfragmenten terug te vinden. Deze
werden op grote schaal verhandeld en verzameld en werden (her)gebruikt als bekleding van
reliekenkistjes en ter bescherming gewikkeld om relieken. Objecten die veelal in West-Europese
kerken en kloosters zijn bewaard, zijn tevens objecten waar een grote vraag naar was in West-Europa
en die vooral door handel circuleerden, zoals Byzantijns, Midden-Oosters en Aziatisch textiel,
Limoges emailwerken en Saraceense olifantstanden. Het voorbeeld van de vaas van Eléanor en de
Siciliaanse ivoren doosjes uit de San Isidoro collectie laten zien dat objecten ook als geschenken
circuleerden.

Conclusie
De samenstelling van objecten in de collectie van de San Isidoro was niet uniek in de elfde en
twaalfde eeuw, maar de relatief grote collectie islamitische kistjes lijkt wel uniek voor de schatkamer
van de San Isidoro. Vermoedelijk heeft dit te maken met de paria-relaties die elders in West-Europa
niet bestonden. Op grote schaal werden islamitische kistjes en textiel verzameld en bewaard in
middeleeuwse schatkamers. Daarnaast werden Westerse objecten verhandeld en binnen de elite
geschonken en ontvangen. Een grote aanwezigheid van Limoges reliekschrijnen, islamitische en ZuidItaliaanse kistjes en olifantstanden en Byzantijnse, islamitische en Centraal-Aziatische
textielfragmenten in de kerken van het Latijnse Westen lijkt een grote vraag naar dergelijke objecten
in de hoge middeleeuwen te suggereren. Deze objecten werden over land en zee verplaatst om
uiteindelijk te worden bewaard in de schatkamers van West-Europa. Een ‘shared vocabulary of
luxury’, zoals omschreven door Hoffmann vertaalt zich ook naar een gedeeld beeld van een waardige
schatkamer en geschikte objecten om te schenken aan de christelijke heiligen ongeacht of wellicht
omwille van de herkomst van het object.
Dat de San Isidoro collectie met haar grote diversiteit aan objecten niet uniek was, doet niet
af aan de relevantie voor de collectie in het onderzoek naar culturele uitwisseling. Aan de hand van
de collectie in León wordt goed in beeld gebracht hoe objecten in de elfde en twaalfde eeuw over
lange afstanden werden verplaatst. Echter, het onderzoek naar deze culturele uitwisseling kan
worden uitgebreid door ook andere West-Europese collecties te bestuderen. De collecties die in dit
hoofdstuk aan bod zijn gekomen zouden bijvoorbeeld nader bestudeerd kunnen worden in
toekomstig onderzoek. Niet enkel de San Isidoro biedt een interessante casus voor dit onderwerp,
maar veel West-Europese collecties uit de elfde en twaalfde eeuw bestaan uit diverse objecten
afkomstig uit alle windstreken.
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Hoofdstuk 4
Tussen León en het Midden-Oosten en Noord-Afrika
4.1 Uitwisseling
‘Koningin Sancha, [dochter] van Raimundo, verzilverde mij. (…) Dit altaar is gewijd door de
eerbiedwaardige Anselmus, bisschop van het Heilige Bethlehem, (…).’ 162 Deze inscriptie op het
draagbare altaar van Infanta Sancha uit de collectie van de San Isidoro vertelt dat het altaar is
verzilverd door Infanta Sancha en in 1144 is gewijd door bisschop Anselmus van Bethlehem (afb. 22).
Hiermee is een relatie tussen Oost en West vereeuwigd op een persoonlijk object van een lid van de
koninklijke familie van Castilië-León. Zoals in hoofdstuk 2 al is beschreven is het niet bekend of het
object vanuit Bethlehem naar León is gereisd of andersom. Desalniettemin schijnt dit voorbeeld licht
op de langeafstandsrelaties die de koninklijke familie van Castilië-León had en specifiek de relatie die
er bestond tussen Oost en West. 163 Tot Oost behoren ook kruisvaardershoven, dit zal later dit
hoofdstuk worden toegelicht. Het draagbare altaar van Infanta Sancha geeft aanleiding om verder te
kijken naar de uitwisseling van objecten tussen West-Europa en het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
In dit hoofdstuk zal nader worden gekeken naar middeleeuwse schatkamers in de context
van uitwisseling. Naast het draagbare altaar van Infanta Sancha roept ook de aanwezigheid van
objecten uit andere gebieden in de schatkamers van West-Europese kerken vragen op over de routes
van de objecten en de uitwisseling die heeft plaatsgevonden. In het vorige hoofdstukken bleek dat er
in de elfde en twaalfde eeuw een grote vraag was in West-Europa naar niet-Westerse objecten.
Exotisch ogende objecten werden hoog gewaardeerd, vanwege de directe relatie met het Heilige
Land, die de contemporaine toeschouwer zag wanneer hij of zij naar het object keek. In het
onderzoek naar uitwisseling is het echter van belang ook de andere kant te belichten. Uitwisseling is
geen eenzijdig concept, maar betreft altijd meerdere partijen. De objectenstroom van Oost en Zuid
naar het Westen is in het vorige hoofdstuk aan bod gekomen. De aandacht zal nu worden
verschoven naar de objectenstroom die vanuit West-Europa naar het Oosten en Zuiden verplaatste
en de verzamelingen in Mediterrane en Midden-Oosterse rijken. Door te bevragen welke objecten in
Mediterrane en Midden-Oosterse rijken werden verzameld en bewaard, kan worden gekeken of de
waardering van objecten overeenkomen tussen het Oosten en Zuiden en het Westen. Maar
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belangrijker nog, het kan inzicht geven in de uitwisseling die plaatsvond tussen het Westen en het
Oosten en Zuiden, beter gezegd of er sprake was van uitwisseling van objecten of dat de nietWesterse objecten wellicht voornamelijk via handel in West-Europese schatkamers terecht zijn
gekomen.
Uitwisseling betreft uiteraard het verruilen van het een tegen het ander. Dit hoeft niet
rechtstreeks, maar zou ook over een langere periode kunnen plaatsvinden, zoals vaak het geval is bij
(diplomatieke) geschenken.164 Geschenken spelen in de context van uitwisseling een belangrijke rol
gezien de gedachte van reciprociteit die achter het fenomeen schuilt. De voorbeelden van
geschenken die in eerdere hoofdstukken genoemd zijn, onder andere aan de vorsten van CastiliëLeón, maken het aannemelijk dat er ook objecten naar het Oosten en Zuiden zijn verplaatst als
tegengeschenken. Objecten zouden uiteraard gegeven kunnen worden in ruil voor de waarde van
het voorwerp in geld. Luxegoederen zouden ook geruild kunnen worden voor relatie-bestendiging. In
het geval van de paria-betalingen werden geld en luxegoederen geruild voor militaire ondersteuning.
In de christelijke context werden donaties gedaan aan religieuze instellingen, zoals kerken en
kloosters, in ruil voor het verkrijgen van voorbede ofwel het redden van de ziel.165 Een zogenaamde
pro anima schenking was de donatie van Ferdinand I en Sancha aan de San Isidoro in 1063, wat het
ontstaan van de koninklijke collectie in León betekende.
De kunsthistorische literatuur, waarin uitwisseling binnen Mediterrane en niet-Westerse
netwerken het uitgangspunt is, geeft vier verschillende invalshoeken waarmee het thema kan
worden benaderd. Ten eerste en wellicht de meest gebruikte invalshoek is de verplaatsing van
objecten vanuit het Oosten naar het Westen, zoals ook in het vorige hoofdstuk aan bod is gekomen.
De verplaatsing van ready-made objecten die veelal in kerkelijke en koninklijke collecties bewaard
zijn gebleven staan binnen deze invalshoek centraal. 166 De tweede invalshoek is het Mediterraan
gebied als kern van transculturele uitwisseling, waarin een gedeelde beeldtaal centraal staat.167
Onder andere de eerder besproken literatuur van Hoffman gaat hierop in. De derde invalshoek
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betreft de uitwisseling van kostbare grondstoffen en materialen, zoals goud en ivoor.168 Een vierde
en tot dusver onderbelichte invalshoek is de verplaatsing van ready-made objecten van West naar
Oost en Zuid. Waarbij dus specifiek gekeken wordt naar ready-made objecten die in de elfde en
twaalfde eeuw in Midden-Oosterse en Noord-Afrikaanse collecties terecht zijn gekomen via handel
als oorlogsbuit of (diplomatieke) schenkingen. Avinoam Shalem focust zich in zijn onderzoek op de
verplaatsing van islamitische objecten naar West-Europese collecties. Hij stelt dat om een vervormd
beeld te voorkomen, niet moet worden vergeten dat objecten ook als diplomatieke geschenken van
West naar Oost werden verplaatst. 169 Over de verplaatsing van objecten vanuit het Westen naar het
Oosten als diplomatieke geschenken is echter weinig informatie. Shalem benoemt ook geen
voorbeeld of een literatuurverwijzing. Literatuur waarin specifiek over de verplaatsing van objecten
van West naar Oost en Zuid wordt gesproken is enkel te vinden over kruisvaarders en
kruisvaardershoven.170. Kruisvaardershoven zijn Westerse hoven, die ten tijden van de kruistochten
naar het Oosten zijn verplaatst. Deze hoven kunnen dus niet volledig onder de (islamitische) oosterse
hoven worden geschaard. Echter, de kruisvaardershoven hadden wel degelijk toegang tot de
ambachtslieden en kunst uit het Oosten. Tijdens de eerste kruistochten in de elfde eeuw ontvingen
en kochten kruisvaarders objecten uit de rijken en gebieden die zij doorkruisten. 171 Vanaf de
twaalfde eeuw werden verschillende grote bouwprojecten ondernomen waar voornamelijk
orthodoxe Syrische, Griekse en Armeense christenen en vermoedelijk ook Moslim beeldhouwers aan
meewerkten.172 Ook de zogenoemde kruisvaarderskunst werd gemaakt door lokale ambachtslieden
die gebruik maakten van lokale materialen. Hoewel deze hoven politiek en economisch verbonden
waren aan West-Europa bevonden deze zich in een cultureel netwerk waarbinnen Latijns-christelijke,
orthodox-christelijke en islamitische objecten, ideeën en ambachtslieden circuleerden.173
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Er is eveneens weinig informatie over de verplaatsing van Westerse objecten binnen nietWesterse hoven. Dit verklaart enerzijds het gebrek aan aandacht voor dit onderwerp binnen het
wetenschappelijk onderzoek en anderzijds versterkt dit het ontbreken ervan, omdat er geen
aanknopingspunten voor nader onderzoek naar dit onderwerp worden geboden. Uiteraard heeft dit
ook te maken met het Westerse perspectief van waaruit lange tijd onderzoek is gedaan naar de
kunstgeschiedenis. In de afgelopen jaren is er een grotere aandacht voor niet-Westerse
perspectieven en wordt er meer onderzoek gedaan binnen de kunstgeschiedenis in
wereldperspectief.174 In dit hoofdstuk zal aan deze onderzoeksrichting een bijdrage worden geleverd
en mogelijke aanknopingspunten worden gegeven voor nader onderzoek naar de verplaatsing van
objecten in de elfde en twaalfde eeuw van West naar Oost en Zuid. Hierbij zal dus enigszins worden
afgeweken van het eerdere onderzoek dat centreerde rond de San Isidoro collectie en zal vanuit een
bredere context worden gekeken naar uitwisseling tussen West en Oost en Zuid.

4.2 West naar Oost en Zuid
Er zijn weinig West-Europese objecten die zich daadwerkelijk nog in Noord-Afrikaanse en MiddenOosterse collecties bevinden en daar terecht zijn gekomen in de elfde en twaalfde eeuw. Echter, er
zijn wel enkele indicaties die een objectenstroom van West naar Oost suggereren. De meest
duidelijke indicatie is te vinden in de architectuur van de kruisvaarderstaten. Scott Redford
beargumenteert dat in Anatolië, Noord-Mesopotamië en Byzantium een gedeelde smaak werd
gecreëerd door de circulatie van draagbare objecten die ideeën overbrachten over de architectuur
en bouwkunst van paleizen in christelijke en islamitische rijken in de twaalfde en dertiende eeuw. 175
Redford benoemt specifiek keramieken schalen en kommen, en handschriften als overbrengers van
ideeën over vorstelijke architectuur. De decoratieve motieven op deze media zijn overgebracht naar
decoratieschema’s in Midden-Oosterse architectuur. Redfords focus ligt echter op draagbare
objecten afkomstig uit het Midden-Oosten, die onder de verschillende rijken en volkeren
circuleerden.176 In dit geval gaat het dus niet om de circulatie van West-Europese draagbare objecten
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in het Midden-Oosten, maar het geeft wel een indicatie dat draagbare objecten ook circuleerden
buiten West-Europa.
Het onderzoek dat Folda heeft gedaan naar de kunst van de kruisvaarders heeft ook relaties
blootgelegd tussen de architectuur en bouwkunst in de kruisvaarderstaten en de (bouw)kunst in
Latijns Europa. Dit is onder andere zichtbaar in de bouwkunst van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem.
Een aantal van de kenmerken van de plattegrond en de façade zijn navolgingen van Romaanse
pelgrimskerken in Frankrijk en Spanje. Zoals bijvoorbeeld de apsis met kloosteromgang en drie
aangrenzende kapellen, een koor bestaande uit twee verdiepingen en overkoepeld door een
kruisribgewelf en een transept eveneens met een kruisribgewelf. 177 Onder andere de St-Sernin in
Toulouse, Santiago de Compostella en de Sainte-Foy in Conques tonen overeenkomsten met de kerk
in Jeruzalem. Het decoratieschema van de Heilige Grafkerk kent ook parallellen met West-Europese
voorbeelden. De twaalfde-eeuwse ornamentatie die te vinden is op de koppelbalken van het
oostelijk portaal is gerelateerd aan de ornamentatie van koppelbalken in kerken in de Abruzzen in
Italië (afb. 23). De kerken hebben overeenkomende motieven met rolwerk van wijnstokken en
figuren, die zich tussen de ranken bevinden.178 De decoratie op de koppelbalken in de Heilige
Grafkerk is eerder ook al in relatie gebracht met de margeversieringen van met name Engelse, maar
ook Franse en Scandinavische handschriften.179 De initiaalversiering in de Lucani Pharsalia uit de
twaalfde eeuw is bijvoorbeeld vergelijkbaar met de versiering van de koppelbalk in Jeruzalem. 180 Het
initiaal is gedecoreerd met circulaire ranken met daarbinnen figuren en beesten (afb. 24). Folda sluit
zich aan bij de eerstgenoemde theorie, maar benadrukt wel dat de chronologie nog nader
onderzocht moet worden.181
Hoewel de decoratie in Jeruzalem grote overeenkomsten kent met de eerdergenoemde
voorbeelden in Italië, zijn er elders ook nog enkele andere vergelijkbare voorbeelden te benoemen.
Een vroeg voorbeeld is de zevende-eeuwse kapiteelversiering in de San Pedro de la Nave in Zamora
(afb. 25). Hierop zijn wijnstokken te zien met daarin verschillende dieren afgebeeld. Ook op twaalfdeeeuwse kapitelen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Maastricht zijn ranken met figuren afgebeeld (afb.
26). Rond het twaalfde-eeuwse portaal van de Maria Santissima Assunta in Benevento is wederom
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hetzelfde motief zichtbaar (afb. 27). Het motief is dus niet enkel te vinden in de Abruzzen regio in
Italië, maar ook elders zijn varianten van het motief afgebeeld. Aannemelijk is dat dit motief onder
andere via de voorbeelden uit handschriften heeft kunnen circuleren door West-Europa en wellicht
ook zo in Jeruzalem terecht heeft kunnen komen. De relatie tussen de margedecoraties in
handschriften en de decoratie op de koppelbalk van het oostelijk portaal van de Heilige Grafkerk
kunnen dus niet volledig verworpen worden. Het motief met rolwerk van wijnstokken en figuren die
zich tussen de ranken bevinden is ook vertaald naar andere media. Het is onder andere te vinden op
de achterzijde van het Ivoren kruis van Ferdinand I en Sancha uit de collectie van de San Isidoro (afb.
28). De decoratie op de achterzijde van het Ivoren kruis is door Park eerder al in relatie gebracht met
voorbeelden uit Noord-Franse handschriften.182 Voorbeelden die Park in haar artikel belicht tonen
ook overeenkomsten met het motief op de koppelbalk in Jeruzalem. In de Sint-Vaast bijbel uit de
elfde eeuw zijn wederom circulaire ranken afgebeeld die in dit geval gevuld zijn met uitsluitend
dieren (afb. 29). Het motief was dus niet enkel terug te vinden in Engelse, Franse en Scandinavische
handschriften en rond kerkportalen in de Abruzzen, maar ook in bouwsculptuur elders in Europa en
op andere objecten, zoals het Ivoren kruis. Mogelijk kon dit motief via West-Europese handschriften
en draagbare objecten haar weg vinden naar Jeruzalem.
Niet alleen de circulatie van draagbare objecten in het Midden-Oosten vormde de basis voor
de gedeelde beeldtaal van vorstelijke architectuur in dat gebied. Ook de circulatie van WestEuropese objecten in het Midden-Oosten droeg mogelijk bij aan deze gedeelde beeldtaal, zoals
omschreven door Redford. In het voorbeeld dat hier is besproken gaat het echter niet om vorstelijke
architectuur, maar orthodox christelijke bouwkunst. Vervolgonderzoek zou inzicht kunnen geven in
de rol van West-Europese draagbare objecten in de verspreiding van ideeën over niet-christelijke
architectuur. Voor dit onderzoek is vooral van belang dat er aan de hand van het hier besproken
voorbeeld indicaties van de circulatie van West-Europese handschriften en andere draagbare
objecten in het Midden-Oosten zijn.

4.3 Ready-made van Castilië-León naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika
Ondanks het gebrek aan bronnen zijn er dus wel degelijk aanwijzingen voor de circulatie van WestEuropese objecten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het voorbeeld dat in de vorige paragraaf
is besproken hebben echter voornamelijk te maken met architectuur en bouwsculptuur en niet
zozeer met ready-made objecten die onderdeel van collecties vormden en centraal staan in dit
onderzoek. Wel is duidelijk geworden dat er mogelijk handschriften vanuit West-Europa naar het
Midden-Oosten zijn verplaatst, omdat Westerse hoven deze met zich meenamen naar het Oosten.
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Ook vanuit Castilië-León zouden er handschriften kunnen zijn verplaatst naar het Midden-Oosten en
Noord-Afrika. Daarnaast is het mogelijk dat er metaalwerk naar het Oosten en Zuiden verplaatste via
schenkingen en handel. De meeste kennis over de objecten stroom van West naar Oost is vergaard
door onderzoek naar de kruistochten. Vanaf de eerste kruistocht in 1095 werden draagbare objecten
meegebracht door kruisvaarders naar het Heilige Land en de omliggende gebieden. Folda
concludeert aan de hand van zijn onderzoek dat de kruisvaarders die in het Midden-Oosten bleven
zowel kunst importeerden vanuit West-Europa en kunstenaars vroegen mee te reizen naar het
Oosten. Met name handschriften en metaalwerk werden vanuit West-Europa overgebracht naar de
kruisvaarderstaten.183 In schriftelijke bronnen zijn verschillende draagbare objecten genoemd, zoals
munten, zegels, kruizen, handschriften, kelken, reliekschrijnen en vaandels. Deze objecten zijn echter
niet meer identificeerbaar, en werden in aantal overtroffen door de objecten die in het Oosten
werden gemaakt door lokale kunstenaars die zich daar hadden gevestigd.184 In dit geval betreft het
wederom Westerse kruisvaardershoven waar deze objecten naar verplaatst werden en gaat het dus
niet om Arabische of islamitische hoven.
Eén van de weinige voorbeelden van Westerse objecten, die zijn meegebracht naar het
Oosten, is de groep zilveren voorwerpen die in 1982 zijn opgegraven in Syrië. Deze zogenoemde
zilverschat van Resafa bevat twaalfde-eeuwse West-Europese objecten. Eén van de objecten is een
bokaal, die waarschijnlijk oorspronkelijk in het bezit was van Engelram III van Coucy, te zien aan het
wapen van de familie van Coucy (afb. 30). De bokaal is gemaakt aan het einde van de twaalfde eeuw
in Frankrijk.185 In de dertiende eeuw is een Arabische inscriptie toegevoegd aan deze bokaal. De
inscriptie beschrijft de schenking van de bokaal door de orthodoxe christen Zayn ad-Dar, dochter van
Abu Durra aan de kerk van Qal'at Ga'bar (afb. 31). Deze inscriptie geeft bewijs voor de aanwezigheid
van een West-Europees ready-made object in een Oosterse collectie van Arabische christenen. Van
de vier andere objecten zijn drie geen seculiere, maar liturgische objecten die wellicht in WestEuropa zijn gemaakt en later in het Oosten zijn bewerkt. Hoe deze objecten uiteindelijk op de
vondstlocatie terecht zijn gekomen kan niet worden achterhaald. De West-Europese objecten zijn
vermoedelijk door kruisvaarders tijdens de derde kruistocht meegenomen naar Syrië. Vervolgens zijn
ze, mogelijk via handel, als oorlogsbuit, of als schenking in handen gekomen van Orthodoxe Syriërs
die de objecten hebben bewerkt met Syrische inscripties. De objecten als groep zijn uiteindelijk in de
schatkamer van de kerk van St. Sergios in Resafa terecht gekomen.186 Zoals Folda aangeeft toont
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deze groep zilveren objecten dat Orthodoxe christenen in het Oosten Latijns-christelijke liturgische
objecten gebruikten. Eveneens werden Westerse seculiere objecten, zoals de Franse bokaal,
gewaardeerd vanwege de intrinsieke waarde, ook in een religieuze context.187 Dit voorbeeld laat ook
zien dat West-Europese objecten via Westerse kruisvaardershoven in handen konden komen van
Arabische hoven. Dit geeft een indicatie van hoe West-Europese objecten verder konden reiken dan
de Westerse netwerken en ook circuleerden binnen niet-Westerse hoven in het Midden-Oosten.

4.4 Gift-giving in niet-Westerse context
Indicaties voor de circulatie van West-Europese objecten in Westerse kruisvaardershoven en
Arabische hoven in het Midden-Oosten zijn hiervoor besproken. In deze paragraaf zal echter worden
gekeken naar de verplaatsing van objecten binnen islamitische hoven in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika. Dit onderwerp zal worden benaderd aan de hand van het concept gift-giving.
Schenkingen hebben een grote rol gespeeld binnen de vorming van de schatkamers van kerken en
kloosters in West-Europa in de elfde en twaalfde eeuw, zoals is gebleken uit het vorige hoofdstuk.
Gift-giving in de islamitische context betekende ook de verplaatsing en circulatie van objecten tussen
hoven in Islamitische rijken, Byzantium, West-Europa en Oost-Azië. Geschenken werden
gewaardeerd vanwege de kostbaarheid, schoonheid en zeldzaamheid. 188 Linda Komaroff maakt
onderscheid tussen drie verschillende vormen van schenkingen, namelijk persoonlijke, religieuze en
diplomatieke schenkingen. Deze drie categorieën hebben overeenkomstig dat de schenkingen
bestaan uit elite objecten.189 Komaroff verbindt de traditie van gift-giving in de islamitische wereld
met de traditie in West-Europa, zoals beschreven door Mauss.190 Het was een manier om politieke
allianties te bewerkstelligen en sociale relaties te onderhouden. Daarnaast heeft het geven van
geschenken binnen de islamitische context een grote symbolische waarde en ging vaak gepaard met
schenkingsrituelen en bepaalde feesten en gebeurtenissen, zoals de geboorte van een kind. 191 Ook
binnen de Westerse context speelt de symbolische waarde een grote rol. Bijsterveld benadrukt dat
de eer en reputatie werd gewaarborgd door de publieke vertoning van macht en rijkdom door
middel van geschenken.192 De West-Europese nadruk op reciprociteit was binnen de islamitische
context echter minder van belang. Een schenking betekende niet per definitie dat het beantwoord
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moest worden met een tegengeschenk.193 Dit maakt het lastig om te spreken over uitwisseling,
gezien er dus niet in alle gevallen sprake hoeft te zijn geweest van een overgave van het ene
geschenk tegen het andere geschenk. Het belang van memoria en conflict-management dat wordt
onderstreept door Bijsterveld komt in het onderzoek van Komaroff niet naar voren. In grote lijnen
komen gift-giving in islamitische en West-Europese context dus overeen, maar er zijn ook grote
verschillen aan te tonen. Objecten die veelal in de islamitische context werden geschonken waren
khilaʿ (eregewaden), edelstenen, juwelen, kistjes van bergkristal of ivoor, (ceremoniële)
gevechtsuitrustingen, attributen voor paarden, verscheidene parfums en kruiden, dieren en
verluchte handschriften. 194

4.5 Kitāb al-Hadāyā wa al-Tuhaf (boek van geschenken en rariteiten)
De Kitāb al-Hadāyā wa al-Tuhaf (boek van geschenken en rariteiten) uit de vroege vijftiende eeuw
bevat een collectie anekdotes afkomstig uit een elfde-eeuws handschrift. Het geeft informatie over
de uitwisseling van geschenken onder de hogere elite en protocollen en rituelen die hiermee
gepaard gingen. De historische correctheid van de verhalen kan niet volledig worden geverifieerd,
maar het boek geeft wel inzicht in de materialen en objecten die het hoogst werden gewaardeerd.195
In 1996 werd het boek voor het eerst in een Engelse vertaling gepubliceerd.196 In het boek staan
honderdzes geschenken beschreven, daarnaast zijn er omschrijvingen van (huwelijks)feesten, sociale
bijeenkomsten, exotische objecten en bewaarde schatten en oorlogsbuiten genoteerd. Van de
geschenken zijn zevenentwintig verslagen uit de elfde eeuw.
Opvallend aan deze verslagen is dat er geen schenkingen zijn vastgelegd tussen NoordAfrikaanse of Midden-Oosterse hoven en West-Europese hoven. In de meeste middeleeuwse
Arabische bronnen over schenkingen gaat het om uitwisseling tussen Arabische leiders. 197 Het
ontbreken van deze verslagen betekent echter niet dat er geen uitwisseling plaatsvond tussen deze
gebieden. Een groot aantal Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse objecten zijn in West-Europa
terecht gekomen in de elfde en twaalfde eeuw, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Dit blijkt
onder andere uit schriftelijke bronnen, zoals inventarissen, maar vooral uit de grote hoeveelheid
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objecten die zijn overgeleverd en nog steeds onderdeel uitmaken van de kerkelijke en museale
collecties in West-Europa. Deze bronnen ontbreken echter voor de objecten die van West naar Oost
of Noord naar Zuid zijn verplaatst. Uit de vorige paragrafen is wel gebleken dat er aanwijzingen zijn
voor de verplaatsing van objecten van West naar Oost en Zuid. Deze bron geeft dus geen informatie
over de uitwisseling tussen West-Europese en islamitische hoven, maar het geeft wel de
mogelijkheid om te kijken naar welke objecten als dusdanig werden gewaardeerd dat ze als
schenkingen konden fungeren binnen islamitische hoven. Daarmee kan nader inzicht gegeven
worden in welke objecten mogelijk vanuit West-Europa naar islamitische hoven verplaatsten.
De omschreven schenkingen bestaan grotendeels uit gewaden en stoffen van verscheidene
materialen afkomstig uit verschillende plekken waaronder het Midden-Oosten en Azië. Daarnaast
worden veel verschillende dieren genoemd, zoals paarden, ezels, giraffen en honden. Slaven en
eunuchen waren vaak onderdeel van een grote schenking. Daarnaast zijn veel exotische producten
beschreven, zoals edelstenen en parfums. Kistjes en doosjes van kostbare materialen zijn ook in een
aantal verslagen opgenomen. De nadruk ligt in veel verslagen op de waarde van de geschenken. In
een aantal verslagen wordt de waarde zelfs specifiek in munten beschreven. In 1060 gaf de emir van
Dénia, Ibn Mujāhid Iqbāl al-Dawlah een geschenk ter waarde van honderdduizend dinars aan de
Fatimidische kalief al-Mustansir bi-Allāh. Het geschenk bestond uit een ‘(…) string of gems [pearls]’
en ‘(…) the most beautiful and amazing fabric of pure silk with gold [threads].’198 In hetzelfde jaar
ontving al-Mustansir bi-Allāh geschenken ter waarde van veertigduizend dinars van al-Mu’izz b.
Bādīs, de Ziridische vorst van Ifriqiya.199
De elfde-eeuwse verslagen betreffen voornamelijk schenkingen tussen islamitische vorsten
uit Noord-Afrika, Zuid-Iberië en het Midden-Oosten. Enkele uitzonderingen zijn schenkingen tussen
Byzantijnse en islamitische vorsten. Ongeveer tien van de vijfentwintig verslagen die een schenking
beschrijven betreffen schenkingen tussen Byzantijnse en islamitische nobelen. In 1046 zond de
Byzantijnse keizer Constantijn IX een groot aantal geschenken naar de eerdergenoemde al-Mustansir
bi-Allāh tijdens politieke onderhandelingen. Deze schenking bestond uit een groot aantal ezels en
paarden die ieder twee kistjes droegen. Deze kistjes bevatten onder andere gouden vaten en
kostbaar textiel.
Uit de verslagen van de Kitāb al-Hadāyā wa al-Tuhaf wordt duidelijk dat de waarde van een
geschenk erg van belang was binnen de niet-Westerse rijken, zoals ook eerder al is gesteld door
Komaroff.200 Een enkel verslag benadrukt de herkomst van de geschonken objecten en materialen.
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Bijvoorbeeld, het geschenk van de zevende kalief van de dynastie van de Fatimieden al-Zahir li-I’zazdinillah aan al Mu’izz:

Al-Zāhir li I’zāz Dīn-Allāh stuurde hem [al-Mu’izz b. Bādīs] een groot geschenk, bestaande uit
onder andere exotische specialiteiten uit India, China, en Khurāsān, zoals verschillende
parfums, edelstenen, en andere dingen in onbeperkte kwantiteit. Pure [Egyptische] stoffen
(daqq) uit Tennis, Damietta, Tūnah, en omgeving (a’māl), [hij stuurde] gewaden (malābis),
stoffen voor meubels (farsh), muurtapijten (ta’āliq), vlaggen (a’lām), [ander] type vlaggen
(manjanūqāt), militaire banieren (bunūd), en grote vaandels (alwiyah) [bevestigd] aan
zilveren stokken (qusub) ingelegd met (mujrāh) goud met representaties van verschillende
wonderlijke en uitzonderlijke afbeeldingen (suwar), die je zelden ergens zag.201

De herkomst van de kostbaarheden staan hier expliciet beschreven. Specialiteiten uit India en China,
en Khurāsān de regio van het huidige Iran, Afghanistan en Tadzjikistan. Deze spullen werden
geschonken samen met linnen en andere stoffen uit de Fatimidische steden Tinnīs, Damietta en
Tūnah, dus afkomstig uit het rijk van de schenker. De nadruk op de herkomst van de objecten en
materialen is echter specifiek voor dit verslag. De overige elfde-eeuwse verslagen benoemen zelden
de herkomst, in een enkel geval de afkomst van de geschonken slaven en eenmaal worden Siciliaanse
stoffen benoemd.202
In deze verslagen wordt in ieder geval de waarde en kostbaarheid van de objecten sterk
benadrukt. Dit onderstreept nogmaals het argument van Komaroff dat geschenken in de islamitische
context vooral werden gewaardeerd aan de hand van de kostbaarheid, schoonheid en zeldzaamheid.
De herkomst van de objecten zijn minder van belang. Dit maakt aannemelijk dat er voornamelijk
metaalwerk vanuit het Westen naar het Oosten en Zuiden werd gebracht, omdat de intrinsieke
waarde van metaalwerk hoog is. Objecten van metaalwerk waren makkelijk te hergebruiken en om
te vormen tot andere voorwerpen. De intrinsieke waarde van het edelmetaal maakt het aannemelijk
dat dit materiaal vaak hergebruikt werd. Dit zou gedeeltelijk de afwezigheid van edelmetalen
objecten in Midden-Oosterse en Noord-Afrikaanse collecties kunnen verklaren. Ongemerkt kon
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West-Europees metaalwerk omgesmolten worden tot nieuwe objecten, uitgezonderd de objecten
die zijn opgegraven, zoals de Resafa zilverschat, die in de dertiende eeuw onder de grond verdween.
Enkel deze archeologische vondsten kunnen nog indicaties geven van de objectenstroom van West
naar Oost en Zuid die in de elfde en twaalfde eeuw bestond.

Conclusie
Het lijkt waarschijnlijk dat ook objecten van West naar Oost en Zuid werden verplaatst. Vanuit León
en het Westen werden vermoedelijk metaalwerk en handschriften naar het Oosten en het Zuiden
gebracht als schenkingen en via handel. In zowel het Westen als het Oosten en Zuiden werden
objecten gewaardeerd vanwege de intrinsieke waarde die de objecten hadden, maar de nadruk op
het exotische uiterlijk van objecten in het Westen ontbrak in het Oosten en Zuiden. Uit de Kitab alHadāyā wordt duidelijk dat de waarde van een schenking het meest werd gewaardeerd. De
reciprociteit die van belang was binnen de context van gift-giving in West-Europa was minder van
belang in de islamitische context. Dit maakt het minder vanzelfsprekend dat vanuit West-Europa
objecten als diplomatieke schenkingen naar het islamitische Oosten en Zuiden verplaatsten in de
elfde en twaalfde eeuw. Desalniettemin toont de Resafa zilverschat dat er wel degelijk WestEuropese seculiere en liturgische objecten naar het Oosten en Zuiden werden gebracht. Wellicht
meegebracht door kruisvaarders of via handel. Deze objecten werden van inscripties voorzien in de
taal van de nieuwe Arabische eigenaren. Maar ook buiten de context van de kruisvaarders konden
objecten circuleren tussen West en Oost en Zuid, zoals het draagbare altaar van Infanta Sancha heeft
aangetoond. Het object toont een directe relatie tussen Infanta Sancha en de bisschop van
Bethlehem en benadrukt daarmee het bestaan van een groot netwerk waarbinnen ready-made
objecten circuleerden, waardoor uiteindelijk een grote en diverse koninklijke collectie heeft kunnen
ontstaan in León.
Vooralsnog zal er meer onderzoek gedaan moeten worden naar dit onderwerp, om meer
zekerheid te kunnen geven over welke objecten vanuit het Westen naar het Oosten en het Zuiden
verplaatsten in de elfde en twaalfde eeuw. Er zal onder andere gekeken moeten worden naar de
kunstcollecties in het Midden-Oosten en Noord-Afrika om te zien of daar elfde- en twaalfde-eeuwse
West-Europese objecten zijn die daar in die periode terecht zijn gekomen. Een groot deel van deze
collecties zijn niet gedigitaliseerd en er was binnen dit onderzoek geen mogelijkheid om deze
collecties te bekijken en dus mee te kunnen nemen in dit onderzoek. Daarnaast zullen ook WestEuropese objecten in West-Europese collecties nader bestudeerd kunnen worden, omdat een deel
van de objecten die in de elfde en twaalfde eeuw in het Oosten en Zuiden zijn beland vermoedelijk
later weer in West-Europese collecties terecht zijn gekomen. Tot slot zouden uiteraard MiddenOosterse en Noord-Afrikaanse schriftelijke bronnen uit de elfde en twaalfde eeuw geraadpleegd
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kunnen worden. Samenwerking met (kunst)historici en archeologen in Noord-Afrika en het MiddenOosten zouden interessante dialogen teweeg kunnen brengen en nieuwe kennis naar buiten kunnen
brengen. Er zal wel rekening gehouden moeten worden met de instabiele politieke omstandigheden
in sommige regio’s van het Midden-Oosten en Noord-Afrika, die het onderzoek naar dit onderwerp
bemoeilijkt. Op dit moment houden verschillende onderzoekers zich bezig met de studie naar de
middeleeuwse kunst en cultuur in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.203 Een kleine bijdrage is met
dit laatste hoofdstuk aan dit onderwerp geleverd.
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Conclusie
Circulatie van ready-made objecten in een complex netwerk
Samenvatting van het onderzoek
In deze scriptie is onderzocht hoe ready-made objecten in de elfde en twaalfde, en in sommige
gevallen over grote afstanden, verplaatsten. Dit is onderzocht aan de hand van de koninklijke
collectie in de San Isidoro in León, die bestaat uit een diverse verzameling van objecten met een
groot aantal objecten afkomstig uit gebieden buiten het koninkrijk Castilië-León. Tevens is in het
derde en vierde hoofdstuk vanuit een bredere context gekeken naar de circulatie van objecten door
andere West-Europese collecties te bestuderen en door een blik te werpen op de objectenstromen
die van het Westen naar het Oosten en Zuiden bewogen, waarover nog weinig informatie bekend is.
In deze conclusie zal een antwoord worden geformuleerd op de hoofdvraag waarom ready-made
objecten over lange afstanden werden verplaatst in de elfde en twaalfde eeuw en in hoeverre er kan
worden gesproken van uitwisseling tussen West en Oost en Zuid. Tevens zal gereflecteerd worden op
de gebruikte theorieën.
In het eerste hoofdstuk zijn de relaties en verbanden, die door de leden van de koninklijke
familie van Castilië-León zijn gelegd, geanalyseerd. De leden van de familie creëerden een groot
netwerk, dat tot ver buiten de grenzen van het koninkrijk reikten. Allianties werden gevormd met de
islamitische taifa’s in het zuiden van Iberië, waarmee het koninkrijk tijden van zowel oorlog als vrede
kende. Daarnaast was het koninkrijk verbonden aan verschillende Franse graafschappen en de abdij
van Cluny. Middels huwelijksallianties wist de koninklijke familie relaties te bewerkstelligen, die
enorme afstanden konden overbruggen. Een groot netwerk waarbinnen de familie zich bevond, kon
zich vertalen naar de veelheid aan objecten, die door de familie zijn vergaard en geschonken aan de
San Isidoro kerk in León, waarvan een aanzienlijk deel niet in lokale werkplaatsen is gemaakt, maar
vanuit verschillende delen van Europa, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar León
zijn verplaatst.
In het tweede hoofdstuk is, aan de hand van de objecten uit de collectie in de San Isidoro, in
kaart gebracht om welke redenen deze naar León waren verplaatst. Objecten werden verplaatst als
schenkingen, via handel, als oorlogsbuit en bruidsschatten. Veel islamitische objecten uit het zuiden
van Iberië kwamen in handen van de Leoonse koningen en koninginnen dankzij paria-schenkingen en
als ‘oorlogstrofeeën’. Textiel werd eveneens via deze voorgenoemde wegen naar León verplaatst.
Daarnaast was er in de elfde en twaalfde eeuw een rijke handel in textiel en kochten de leden van de
koninklijke familie deze stoffen bij handelaren. Het Scandinavische doosje uit de collectie is mogelijk
in eerste instantie in handen gekomen van een islamitische taifa, waarna het is geschonken aan een
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lid van de koninklijke familie. Overigens is het ook mogelijk dat het object als bruidsschat naar León is
meegebracht. Het Limoges reliekschrijn is na onderzoek van de iconografie, de stijl en de vorm
gedateerd in de eerste helft van de dertiende eeuw, wat het mogelijk maakt dat het object door
Blanche van Castilië als huwelijksgeschenk aan Ferdinand I en Johanna Dammartin is gegeven.
In het derde hoofdstuk is de circulatie van objecten in de elfde en twaalfde eeuw nader
bestudeerd, door collecties elders in West-Europa te analyseren. Collecties door heel West-Europa
waren in de elfde en twaalfde eeuw gevuld met objecten uit andere gebieden. Met name veel textiel,
vergelijkbaar met de verzameling textiel in León, werd bewaard in schatkamers van kloosters en
kerken. Daarnaast circuleerden Fatimidische objecten en Saraceense olifantstanden door WestEuropa. Westerse objecten werden ook verhandeld en geschonken binnen West-Europa, in veel
collecties zijn bijvoorbeeld Limoges reliekschrijnen bewaard gebleven. De verzameling objecten in de
San Isidoro was dus niet uniek in die periode. Een gedeelde waardering voor luxe objecten en
kostbare materialen lag ten grondslag aan deze grote overeenkomsten tussen de West-Europese
collecties. De veelheid aan islamitische kistjes in de San Isidoro collectie lijkt wel uniek voor deze
verzameling. Vermoedelijk is deze collectie relatief groot vanwege de paria-relaties met de
islamitische taifa’s, die specifiek waren voor de christelijke koninkrijken in het noorden van Iberië.
In het laatste hoofdstuk is een tot dusver onderbelicht onderwerp binnen het onderzoek
naar culturele uitwisseling behandeld. Er is gekeken naar de verplaatsing van West-Europese readymade objecten naar het Oosten en Zuiden. De voorbeelden van de objectenstroom van West naar
Oost en Zuid zijn vooral afkomstig uit het onderzoek naar Westerse kruisvaarderhoven in het Oosten.
Aan de hand van de elfde-eeuwse bron de Kitāb al-Hadāyā wa al-Tuhaf is besproken hoe objecten in
het Midden-Oosten en Noord-Afrika werden gewaardeerd en welke objecten onder de nobelen
circuleerden. Vanuit León zijn vermoedelijk handschriften en metaalwerk verplaatst naar Oosten en
Zuiden. In alle windstreken werden objecten gewaardeerd vanwege de intrinsieke waarde die de
objecten hadden, maar de specifieke nadruk op het ‘exotische’ uiterlijk ontbrak in het Oosten en
Zuiden. De reciprociteit, die in gift-giving van belang was voor het vasthouden van sociale en
politieke relaties, ontbrak in de islamitische context. Dit geeft mogelijk een verklaring voor de minder
grote objectenstroom van het Westen naar het Oosten en Zuiden. Echter, de Resafa zilverschat toont
dat er wel degelijk christelijke en seculiere objecten vanuit het Westen naar Oosten en Zuiden
verplaatsten.

Antwoord op de hoofdvraag en reflectie op het theoretisch kader
In deze scriptie is het onderwerp benaderd vanuit het onderzoek naar culturele uitwisseling.
Bovendien is er een blik geworpen op andere West-Europese en niet-Westerse collecties en de
circulatie van ready-made objecten binnen een groot geografisch gebied dat delen van Azië, Afrika
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en Europa beslaat. Concepten als gift-giving, gender en exotisme hebben hierbinnen een rol
gespeeld.
In León heeft dankzij de aanwezigheid van een groot politiek en sociaal netwerk een diverse
collectie aan objecten in de schatkamer van de San Isidoro kunnen ontstaan in de elfde eeuw. De
koninklijke familie van Castilië-León was persoonlijk verantwoordelijk voor de uitbreiding van de
collectie in de eeuwen die volgden door de schenkingen die zij aan de kerk deden. Het netwerk van
de koninklijke familie reikte verder dan de grenzen van het koninkrijk en heeft de verplaatsing van
objecten vanuit alle windstreken teweeg gebracht. In het onderzoek dat is gedaan naar de collectie is
specifieke aandacht geschonken aan culturele uitwisseling, omdat de schatkamer van de San Isidoro
met haar vele objecten uit verschillende delen van de wereld daar een interessante casestudy voor
biedt.
Onderzoek naar culturele uitwisseling heeft grotendeels de bestudering van objecten, die
van buiten West-Europa naar collecties in het Westen zijn verplaatst, betekend. Via vele
verschillende wegen zijn in de elfde en twaalfde eeuw niet-Westerse objecten in het Westen terecht
gekomen. De collectie niet-Westerse objecten in de San Isidoro schatkamer zijn met name als
oorlogsbuit, via schenkingen en door handel naar León verplaatst. West-Europese objecten konden
via deze wegen een bestemming vinden in de San Isidoro collectie, maar werden ook als
bruidsschatten meegebracht naar het nieuwe thuis van de bruid. De aangetrouwde vrouwen van de
Castilië-Leoonse koninklijke familie waren gedeeltelijk verantwoordelijk voor de uitbreiding van de
collectie met draagbare objecten en zij personifieerden transculturele uitwisseling. Een mogelijk
voorbeeld is het Scandinavische doosje, maar zoals aangetoond zou deze ook via een andere route in
León terecht kunnen zijn gekomen. De grote collectie islamitische kistjes en andere voorwerpen zijn
grotendeels als oorlogsbuit naar León gekomen, maar deze objecten werden ook als pariaschenkingen door islamitische kaliefen aan de christelijke koningen geschonken. Dit verklaart
mogelijk waarom de collectie relatief groot is vergeleken met de verzamelingen van dergelijke kistjes
elders in Europa. De grote collectie textiel is vermoedelijk voornamelijk via handel vanuit CentraalAzië, het Midden-Oosten en Zuidelijk Iberië in de schatkamer gekomen.
Een grote en diverse collectie, zoals bewaard werd in de San Isidoro, was niet uniek in de
elfde en twaalfde eeuw. Schatkamers van kerken en kloosters elders in West-Europa waren gevuld
met objecten, waaronder kistjes en textiel, uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Centraal-Azië, en
bovendien met objecten uit de meer nabije omgeving en lokaalgemaakte voorwerpen. De waarde en
zeldzaamheid van een object waren de voornaamste redenen voor het schenken en bewaren van
objecten aan en in West-Europese kerken en kloosters. Hoewel exotisme een post-middeleeuws
concept is, kan er tot op zekere hoogte in de elfde en met name twaalfde eeuw worden gesproken
over een grote interesse in ‘exotisch’ of ‘oosters’ ogende objecten in West-Europa. In de tijd van de
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eerste kruistochten en pelgrimage naar het Heilige Land ontstond de gedachte van en vraag naar
objecten die een symbolische kruistocht of pelgrimage representeerden. Talloze objecten werden
met dit idee in de elfde en twaalfde eeuw bewaard in kloosters en kerken in West-Europa. Ook
werden er objecten lokaal gemaakt van materialen als ivoor en goud die vanuit het Oosten en Zuiden
werden geïmporteerd. Zo werd gepoogd een ‘exotisch’ uiterlijk te geven aan de objecten. Objecten
als het draagbare altaar van Infanta Sancha zijn voorbeelden hiervan uit de collectie in León. Dit
specifieke object heeft gezien haar opschrift aanleiding gegeven om specifiek te kijken naar de relatie
tussen León en het Oosten en Zuiden.
In de huidige literatuur is de tweezijdigheid van culturele uitwisseling onderbelicht.
Uitwisseling impliceert een objectenstroom die twee kanten op beweegt, maar in onderzoek naar
culturele uitwisseling is de aandacht grotendeels gegaan naar de objectenstroom van Oost en Zuid
naar West. In dit onderzoek is specifiek een blik gericht op de objecten die vanuit West-Europa naar
het Oosten en Zuiden werden verplaatst. De kleine hoeveelheid aanwijzingen die er zijn voor de
verplaatsing van objecten van West-Europa naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben het
lastig laten blijken om een beeld te schetsen van de objecten, die via verschillende wegen vanuit
West naar Oost en Zuid werden verplaatst. De oostelijke koppelbalk van de Heilige Grafkerk in
Jeruzalem geeft een indicatie voor de aanwezigheid van West-Europese draagbare objecten in het
Midden-Oosten. De Resafa zilverschat heeft aangetoond dat een seculier object uit het Westen via
onbekende routes in handen van orthodoxe Syrische christenen kon komen en in die context
gebruikt kon worden. De kruisvaardershoven speelden een belangrijke rol in de uitwisseling tussen
Oost en West. Ook vanuit León zijn vermoedelijk metaalwerk en handschriften naar Oost en Zuid
gereisd. Objecten in het Oosten en Zuiden werden voornamelijk gewaardeerd vanwege de
kostbaarheid en zeldzaamheid van het object, vergelijkbaar met de waardering van objecten in WestEuropa. Dit is vooral duidelijk geworden uit de elfde-eeuwse verslagen van schenkingen in de Kitab
al-Hadāyā. Het concept van gift-giving, dat een grote rol heeft gespeeld binnen dit onderzoek, was
een belangrijke basis voor het vastleggen en vasthouden van politieke en sociale relaties in de
middeleeuwen en is gebaat bij reciprociteit. De verwachting van een tegengeschenk is immers wat
twee partijen aan elkaar verbonden houdt. In de islamitische context speelt reciprociteit echter een
minder belangrijke rol. Aan de afwezigheid van West-Europese objecten in hedendaagse MiddenOosterse en Noord-Afrikaanse collecties meerdere redenen ten grondslag kunnen liggen. De
islamitische benadering van gift-giving brengt deze objectenstroom in twijfel. Het is minder
aannemelijk dat West-Europese objecten als schenkingen in islamitische hoven terecht zijn gekomen
en het stelt ter discussie of ook in andere niet-Westerse hoven in de elfde en twaalfde eeuw weinig
West-Europese objecten als schenkingen in die collecties zijn gekomen. Indicaties voor een
objectenstroom van West naar Oost en Zuid zijn er echter wel, zoals in het vierde hoofdstuk is
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uitgelicht. Deze objectenstroom was vermoedelijk in omvang kleiner dan de stroom die de andere
kant op bewoog. Nader onderzoek is echter nodig om een completer beeld te schetsen van de
objectenstroom vanuit het Westen naar het Oosten en Zuiden in de elfde en twaalfde eeuw, die tot
dusver vrijwel onbesproken is gelaten binnen de kunstgeschiedenis.
Niet alleen de collectie in de San Isidoro biedt een relevante casestudy voor dit onderzoek,
maar collecties elders in Europa, zoals de collecties in de Sint-Servaaskerk in Maastricht, de Domkerk
in Aken en de schatkamer van de dom van Pisa, zouden in nader onderzoek vanuit deze context
kunnen worden bestudeerd. De gedeelde beeldtaal die heerste in West-Europa onder de elite van de
elfde en twaalfde eeuw, heeft de vorming van vergelijkbare collecties door heel West-Europa
betekend. De draagbaarheid van ready-made objecten maakte dat dergelijke voorwerpen konden
circuleren als (huwelijks)schenkingen, bruidsschatten, via handel en als oorlogsbuit. Het benaderen
van de totstandkoming van de koninklijke collectie in de San Isidoro in León vanuit het onderzoek
naar culturele uitwisseling heeft laten zien dat de schatkamer in wezen vooral de verzameling van
objecten, die in West-Europa het hoogst werden gewaardeerd, representeert. Deze collectie kon
worden gevormd door objectenstromen die van Oost naar West, van Zuid naar Noord en in alle
andere mogelijke richtingen bewogen in een verbonden wereld.
Suggesties voor nader onderzoek
Het onderzoek naar culturele uitwisseling en de circulatie van ready-made objecten in de elfde en
twaalfde eeuw zou in de toekomst uitgebreid kunnen worden door verschillende onderbelichte
invalshoeken te bestuderen. De vorming van schatkamers in kloosters en kerken in West-Europa en
de rol die objecten uit andere gebieden hierin speelden kan bijvoorbeeld nader geanalyseerd
worden. Andere collecties elders in Europa moeten nader bestudeerd worden en er moet
geïnventariseerd worden welke objecten op welke plaatsen werden bewaard. Daarnaast zou er
meer onderzoek gedaan kunnen worden naar de verplaatsing van objecten vanuit het Westen naar
het Oosten en Zuiden. Hierover is nog weinig bekend, maar door onder andere archiefonderzoek uit
te voeren en de collecties in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te bestuderen kan een completer
beeld worden gevormd van de circulatie van ready-made objecten in de elfde en twaalfde eeuw
binnen een groot uitgestrekt gebied, dat verder reikt dan de moderne grenzen van West-Europa.
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Bijlage 1- Stamboom van de koninklijke familie van Castilië-León
Sancho Garcès III (circa 994 - 1037) x Mayor van
Castilië (circa 995 - 1066)

Ferdinand I (circa 1015 - 1066) x Sancha
van León (circa 1018 - 1067)
Sancho II
van Castilië
(1037 1072)

García van
Galicië
(circa 1040
- 1090)

Infanta
Urraca
(1033/34
- 1101)

Alfonso VI van Castilië (circa 1040 - 1109) x Constantia van Bourgondië (1046 1093)
Doña Urraca (1079 - 1126) x Raymond van Bourgondië (1059 - 1107)

Infanta
Sancha (circa
1095/1102 1159)

Alfonso VII (1105 - 1157) x Berenguela van Barcelona (1116 - 1144)

Sancho III van Castilië (1155 1214) x Eleanor van Engeland
(circa 1161 - 1214)

Ferdinand II van León (1137 -1188) x
Urraca van Portugal (1151 - 1188)

Blanche van Castilië (1188 1252) x Lodewijk VIII van
Frankrijk (1187 - 1226)

Alfonso IX (1171 - 1230) x
Berenguela van Castilië
(1180 - 1246)
Ferdinand III (1199 1252)

Bijlage 2 – Catalogus deel 1: Schema ‘routes’ objecten
Afbeelding
1.1

204

O’Neill, The Art of Medieval Spain, 96.

Informatie
Doosje, 11e eeuw, ivoor en
metaal, 5,1 x 4,6 x 3,2 cm, Real
Colegiata de San Isidoro, León,
(The Art of Medieval Spain)

Route
Route onbekend. Mogelijk
geen Andalusisch werk,
maar door een lokale
werkplaats naar
Andalusische voorbeelden.
Latijnse inscriptie aan de
onderzijde.204

1.2

Kistje, 11e-12e eeuw, zilver,
email en niello, 11 x 18,7x 12,7
cm, Museo Arqueológico
Nacional, Madrid, 50867,
(Therese Martin,
https://doi.org/10.1163/15700
674-12340037).

Route onbekend. Mogelijk
onderdeel van de donatie
van 1063 door Ferdinand I
en Sancha volgens Stefano
Carboni.205 Volgens Susana
Calvo Capilla komt het
object uit het begin van de
12e eeuw.206

1.3

Fatimidisch kistje, 1044-1047,
zilver, verguld en niello, 7,5 x
12,4 x 7,9 cm, Real Colegiata de
San Isidoro, León, (Therese
Martin,
https://doi.org/10.1163/15700
674-12340037).

Route onbekend. Afkomstig
uit Fatimidisch Egypte.
Mogelijk als pariaschenking.

205
206

Ibid.
Martin, “Caskets of Silver and Ivory from Diverse Parts of the World,” 32.
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1.4

207

Siciliaans ivoorset, 1120s?,
ivoor, Real Colegiata de San
Isidoro, León, Therese Martin,
https://doi.org/10.1163/15700
674-12340037).

Deze ivoorset is
vermoedelijk als bruidsschat
in León terecht gekomen,
naar aanleiding van het
huwelijk tussen infanta
Elvira en Rogier II van Sicilië
in 1117.207

Ibid., 11.
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1.5

Scandinavisch doosje, ca. 9601000/1025, gewei, Real
Colegiata de San Isidoro, León,
(Therese Martin,
https://doi.org/10.1163/15700
674-12340037).

De verplaatsing van dit
object naar León is niet
gedocumenteerd. Nancy L.
Wicker plaatst het object in
een huwelijkscontext.208
Geen enkel direct bewijs
kan deze argumentatie
onderbouwen. Wel is uit
eerder onderzoek gebleken
dat Scandinavische objecten
vaker als diplomatische
giften in handen zijn
gekomen van Europese
koningen en koninginnen.209
Bovendien vonden er in de
elfde en twaalfde eeuw
huwelijken plaatst tussen
Scandinavische en Europese
nobelen. In de dertiende
eeuw was er sprake van een
Noorweegse-Castiliaanse
huwelijksalliantie, toen de
dochter van de koning van
Noorwegen trouwde met de
broer van de koning van
Castilie.210

208

Wicker, “The Scandinavian container at San Isidoro,” 150.
Ibid.
210 Dit betreft het huwelijk tussen Kristina, dochter van koning Håkon IV van Noorwegen en Felipe, broer van koning Alfonso X van Castilië in 1258.
209
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1.6

Limoges reliekschrijn, eerste
helft 13e eeuw (?), email, Real
Colegiata de San Isidoro, León,
Inv. Nr. IIC-3-089-002-0003

Mogelijk als geschenk van
Blanche van Castilië aan
Berenguela van Castilie
ofwel aan Ferdinand III. In
het laatste geval zou het
een huwelijksgeschenk
kunnen zijn geweest voor
Ferdinand III en zijn vrouw
Johanna van Dammartin.

1.7

Draagbaar altaar van Infanta
Sancha, 1144, 17,2 x 26,5 x 2,2
cm, zilver, verguld zilver en
niëllo, Real Colegiata de San
Isidoro, León, IIC-3-089-0020008, (Therese Martin,
https://doi.org/10.1163/97890
04424593_007).

Route onbekend. Mogelijk
eerst door de bisschop van
Bethlehem toegewijd,
waarna het is opgestuurd
naar León. Zowel van
Sancha als bisschop
Anselmus zijn geen bronnen
bekend waarin staat
beschreven dat zij van/of
naar León zijn gereisd.211
Het is ook mogelijk dat een
van beiden een niet

211

Jasperse, “Between León and the Levant,” 133.
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1.8

Doosje, 11e eeuw, zilver, email
en niello, 5,5 x 11 x 6,5 cm,
Museo Arqueológico Nacional,
Madrid, 50889, (MAN,
http://ceres.mcu.es/pages/Vie
wer?accion=4&AMuseo=MAN&
Museo=MAN&Ninv=50889).

gedocumenteerde reis heeft
gemaakt.
Route onbekend.
Waarschijnlijk vanuit
Zaragoza naar León
gebracht.212

212

Ceres Colecciones en Red, geraadpleegd op 20 januari 2021, /web/20210612130150/https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?v=1&aip=1&t=dc&_r=3&tid=UA17297954-1&cid=399876865.1623502910&jid=129658647&_v=5.7.2&z=1627255272.
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1.9

Kistje, 12e eeuw,
gepolychromeerd ebbenhout
en ivoor, 12,5 x 18,5 x 17 cm,
Museo Arqueológico Nacional,
Madrid, 51015, (MAN,
http://ceres.mcu.es/pages/Vie
wer?accion=4&AMuseo=MAN&
Museo=MAN&Ninv=51015).

Route onbekend.
Oorspronkelijk uit Cordoba,
ondertekend door
Mohamed ibn Assarch.213

1.10

Doojes, eerste helft 11e eeuw,
verguld zilver en niello, 2,1 x 3,3
x 3,2 cm, Real Colegiata de San
Isidoro, León, (The Art of
Medieval Spain)

Mogelijk tijdens de
verplaatsing van de relieken
van San Pelayo in een ander
kistje overgebracht naar
León.214

213

Ceres Colecciones en Red, geraadpleegd op 21 januari 2021, /web/20210612130150/https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?v=1&aip=1&t=dc&_r=3&tid=UA17297954-1&cid=399876865.1623502910&jid=129658647&_v=5.7.2&z=1627255272.
214 Rosser-Owen, “Islamic Objects in Christian Contexts,” 53-54.
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1.11

Andalusisch kistje, 11e eeuw (?), Route onbekend.
Real Colegiata de San Isidoro,
León, Inv. Nr. IIC-3-089-0020015.

1.12

Kistje van Agaat, 11e eeuw,
agaat, dennenhout en zilver,
18,7 x 12,8 x 17,5 cm, Museo
Arqueológico Nacional, Madrid,
51053, (MAN,
http://ceres.mcu.es/pages/Mai
n).

Route onbekend.
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Bijlage 3 – Catalogus deel 2
2.1

Kruis van Fernando en
Sancha, 1063 of eerder,
ivoor, 52 x 34,5 x 1 cm, inv.
nr. 52340, Museo
Arqueológico Nacional,
Madrid.

2.2

Heilige graal van Doña
Urraca, 11e eeuw, sardonyx,
goud, verguld zilver, kristal,
glas en edelstenen, H: 18,5
cm, Real Colegiata de San
Isidoro, León.

2.3

Reliekschrijn van de heilige
Isidorus, ca. 1063 of eerder,
verguld zilver, hout en
niello, 33 x 81,5 x 44,5 cm,
Real Colegiata de San
Isidoro, León.

2.4

Beatitudes Casket, late 11e
eeuw (ivoren) en 14e eeuw
(houten kist)(?), ivoor en
hout, Museo Arqueologico
Nacional, Madrid,
Inv. No. 52092.

2.5

Reliekschrijn van de Heilige
Pelagius, 1059 of eerder,
hout, ivoor en goud, 30,5 x
48 x 26,2 cm, Real Colegiata
de San Isidoro, León.
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2.6

Doosje, waarschijnlijk 13e –
15e eeuw, verguld zilver, H:
11 cm, diam: 6,8 cm, Real
Colegiata de San Isidoro,
León.

2.7

Reliekschrijn, vroege 12e
eeuw, ivoor, verguld zilver,
goud en glas, H: 13,2 cm,
Real Colegiata de San
Isidoro, León.
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2.8

Pateen, 12e eeuw, sardonyx,
verguld zilver en edelstenen,
Real Colegiata de San
Isidoro, León.

2.9

Christus in majesteit met de
heiligen Peter en Paul, ca.
1063, ivoor, 26,4 x 13,9 cm,
Musée du Louvre, Parijs.

2.10

Kistje, einde 12e eeuw, Real
Colegiata de San Isidoro,
León.
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2.11

Zijde, Centraal-Azië of
Nabije Oosten, 9e of vroege
10e eeuw, 65 x 47 cm, inv.
nr. SI 2 (3-089-002-002),
Real Colegiata de San
Isidoro, León.

2.12

Linnen, zijde en metalen
draad, 10e eeuw, 16 x 59,3
cm, inv. nr. SI 2 (3-0089-002001), Real Colegiata de San
Isidoro, León.

2.13

Zijde, Byzantium, 9e-10e
eeuw, 17,5 x 12,7 cm, inv.
nr. SI 3 (03-089-002-0030),
Real Colegiata de San
Isidoro, León.

2.14

Zijde en metalen draad,
Byzantium of Nabije Oosten,
9e eeuw, 16 x 21 cm, inv. nr.
SI 4 (3-089-002-0031), Real
Colegiata de San Isidoro,
León.

2.15

Zijde, Byantium of Nabije
Oosten, late 9e – 10e eeuw
(?), 30,3 x 25 cm, inv. nr. SI 5
(3-089-002-0029), Real
Colegiata de San Isidoro,
León.
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2.16

Zijde, Byzantium, 10e eeuw,
18,7 x 20,9 cm, inv. nr. SI 6
(3-089-022-0032), Real
Colegiata de San Isidoro,
León.

2.17

Zijde, Nabije Oosten of
Perzië, 10e of 11e eeuw en
textiel aan blauwe textiel
gelijmd 11e, 12e of 13e eeuw,
54 x 56,5 cm (reconstructie),
inv. nr. SI 7 (3-089-002-0025
en 26;3-089-002-00333 tot
36), Real Colegiata de San
Isidoro, León.
Zijde, Iberië, 11e eeuw, 26, 8
x 25,5 cm, inv. nr. SI 8 (3089-002-0028), Real
Colegiata de San Isidoro,
León.

2.18

2.19

Zijde, Iberië(?), 11e eeuw, 82
x 43 cm, inv. nr. SI 9 (3-089002-00), Real Colegiata de
San Isidoro, León.

2.20

Zijde, Nabije Oosten(?), 11e
eeuw, 28,6 x 40 cm, inv. nr.
SI 10 (3-089-002-0037 en
38), Real Colegiata de San
Isidoro, León.
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2.21

Zijde, Nabije Oosten(?), 11e
eeuw, 20,2 x 14,3 cm, inv.
nr. SI 11 (3-089-002-0027),
Real Colegiata de San
Isidoro, León.

2.22

Zijde en metalen draad,
Engeland of Iberië, eind 12e
eeuw, 156 x 6,5 cm, inv. nr.
SI 12 en 13 (3-089-0020025), Real Colegiata de San
Isidoro, León.

2.23

Zijde en metalen draad,
Iberië of Sicilië, 13e eeuw, 5
x 4,1 cm, inv. nr. SI 14, Real
Colegiata de San Isidoro,
León.
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Afbeeldingenlijst
Afbeelding 1: Fatimidisch kistje, 1044-1047, zilver, verguld en niello, 7,5 x 12,4 x 7,9 cm, Real
Colegiata de San Isidoro, León, (Therese Martin, https://doi.org/10.1163/15700674-12340037).
Afbeelding 2: (Burgos Noticias,
/web/20210629121621/https://www.burgosnoticias.com/cultura/024531/el-museo-de-burgospresta-la-arqueta-de-marfil-de-santo-domingo-de-silos-a-la-alhambra, geraadpleegd op 29 juni
2021).
Afbeelding 3: Agaten kistje van Oviedo, begin 10e eeuw, agaat, goudwerk en email, Camara Santa,
Kathedraal van Oviedo, Oviedo, (Wikimedia,
/web/20210526120943/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:315_Catedral_de_San_Salvador_
%28Oviedo%29,_tresor_de_la_Cambra_Santa,_l%27Arqueta_de_les_%C3%80gates.jpg,
geraadpleegd op 26 mei 2021).
Afbeelding 4: San Isidoro kistje van León, 11e eeuw, sardonyx, niëllo en hout, Museo de San Isidoro
Real Colegiata, León, (Arte historia,
/web/20210526122406/https://www.artehistoria.com/es/obra/caja-de-%C3%A1gatas-de-sanisidoro-de-le%C3%B3n, geraadpleegd op 26 mei 2021).
Afbeelding 5: Kruis van Fernando en Sancha, 1063 of eerder, ivoor, 52 x 34,5 x 1 cm, Museo
Arqueológico Nacional, Madrid, inv. nr. 52340 (Museo Arqueológico Nacional,
/web/20210603122322/https://platform.twitter.com/widgets/widget_iframe.06c6ee58c3810956b7
509218508c7b56.html?origin=http%3A%2F%2Fwww.man.es, geraadpleegd op 3 juni 2021).
Afbeelding 6: Scandinavisch geurdoosje (?), c. 960-1000/1025, Gewei, Mammen stijl, Museo de la
Real Colegiata de San Isidoro, León, inv. nr. IIC-3-089-002-0009, (Therese Martin,
/web/20210603123047/https://brill.com/view/book/9789004424593/BP000009.xml, geraadpleegd
op 3 juni 2021).
Afbeelding 7: Limoges reliekschrijn, eerste helft 13e eeuw (?), email, Museo de la Real Colegiata de
San Isidoro, León, inv. nr. IIC-3-089-002-0003, (Museo de la Real Colegiata de San Isidoro,
/web/20210603123517/https://www.museosanisidorodeleon.com/wpcontent/themes/aldea_v4/assets/img/museo-san-isidoro-tesoro-de-los-reyes-galeria-01.jpg,
geraadpleegd op 3 juni 2021).
Afbeelding 8: Achterzijde van Limoges reliekschrijn, eerste helft 13e eeuw (?), email, Museo de la
Real Colegiata de San Isidoro, León, inv. nr. IIC-3-089-002-0003, (Therese Martin,
/web/20210603123047/https://brill.com/view/book/9789004424593/BP000009.xml, geraadpleegd
op 4 juli 2021)
Afbeelding 9: Reliekschrijn met scènes uit het Leven van Christus, 1235-45, email, Metropolitan
Museum of Art, New York, inv. nr. 1974.228.1, (MET,
/web/20210603124458/https://www.metmuseum.org/art/collection/search/465977, geraadpleegd
op 3 juni 2021).
Afbeelding 10: Saint-Taurin reliekschrijn, midden 13e eeuw, goud, Musée d’Evreux, Evreux,
(/web/20210603125408/https://www.guidigo.com/Web/EN-Masterpieces-of-the-museum-ofEvreux/WVXw2aUVAz4/Stop/1/The-reliquary-of-Saint-Taurin-mid-XIIIth-century,
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geraadpleegd op 3 juni 2021).
Afbeelding 11: Cupola reliekschrijn, eind 12e eeuw, email, 41 x 45,3 x 41 cm, Kunstgewerbemuseum,
Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Berlijn, inv. nr. DE-MUS-018417, (Stiftung
Preusischer Kulturbesitz, /web/20210603130556/https://www.preussischerkulturbesitz.de/newsroom/dossiers-and-news/all-dossiers/dossier-the-guelph-treasure/what-is-theguelph-treasure.html?L=1, geraadpleegd op 3 juni 2021).
Afbeelding 12: Reliekschrijn, 1200-1224, email, 38 x 53,5 x 17 cm, Museo dell’Opera del Duomo, Pisa,
(Flickr, /web/20210603131246/https://www.flickr.com/photos/martin-mmiles/20805663172/in/photostream/, geraadpleegd op 3 juni 2021).
Afbeelding 13: Detail van Limoges reliekschrijn, eerste helft 13e eeuw (?), email, Museo de la Real
Colegiata de San Isidoro, León, inv. nr. IIC-3-089-002-0003, (Museo de la Real Colegiata de San
Isidoro, /web/20210603123517/https://www.museosanisidorodeleon.com/wpcontent/themes/aldea_v4/assets/img/museo-san-isidoro-tesoro-de-los-reyes-galeria-01.jpg,
geraadpleegd op 3 juni 2021).
Afbeelding 14: Tabernakel, ca. 1250, email, h: 10 cm, locatie onbekend, (Live Auctioneers,
/web/20210603132150/https://www.liveauctioneers.com/news/auctions/auction-results/limoges13th-century-tabernacle-soars-to-295k-in-jacksons-internationals-fine-art-sale/, geraadpleegd op 3
juni 2021).
Afbeelding 15: Reliekschrijn van de heilige Isidorus, 11e eeuw, hout, zilver en zijde, 33 x 44,5 x 81,5
cm, Museo de la Real Colegiata de San Isidoro, León, (Museo de la Real Colegiata de San Isidoro,
/web/20210603132729/https://www.museosanisidorodeleon.com/wp-content/uploads/museo-sanisidoro-tesoro-de-los-reyes-01.jpg, geraadpleegd op 3 juni 2021).
Afbeelding 16: Vaas van Eléanor van Aquitanië, 500-700 (vaas) en na 1147 (montuur), bergkristal,
goud en edelstenen, 33,7 x 15,9 cm, Louvre, Parijs, inv. nr. MR 340, (Louvre,
/web/20210603134824/https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010096614, geraadpleegd op 3
juni 2021).
Afbeelding 17: Kelk van Saint-Denis, 985-1015 (vaas) en 1000-1100 (deksel), bergkristal en goud, 24 x
13,5 cm, Louvre, Parijs, inv. nr. MR 333, (Louvre,
/web/20210603135439/https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010113444, geraadpleegd op 3
juni 2021).
Afbeelding 18: Ivoren reliekhouders, 13e en 14e eeuw, ivoor, Schatkamer van de Sint-Servaasbasiliek,
Maastricht, (Wikimedia,
/web/20210603141001/https://nl.wikipedia.org/wiki/Schatkamer_van_de_Sint-Servaasbasiliek,
geraadpleegd op 3 juni 2021).
Afbeelding 19: Ivoren kistjes in de collectie van Capella Palatina, late 11e tot dertiende eeuw (voorste
kistjes) en 14e tot 15 eeuw (ingelegde kistjes), ivoor, Capella Palatina, Palermo, (Silvia Armando,
/web/20210603140609/https://brill.com/view/book/9789004424593/BP000001.xml, geraadpleegd
op 3 juni 2021).
Afbeelding 20: Scandinavische hoorn in gebruik als reliekhoorn, 900-1000, l: 45 cm, Onze-LieveVrouwebasiliek, Maastricht, (/web/20210603141951/https://erfgoed-magazine.nl/fries-museumwerpt-clichebeeld-omver-met-tentoonstelling-wij-vikingen/, geraadpleegd op 3 juni 2021).
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Afbeelding 21: Limoges reliekschrijnen, 12e en 13e eeuw, email, Schatkamer van de SintServaasbasiliek, Maastricht, (Wikimedia,
/web/20210603142552/https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Limoges_emaille_%
2812e-13e_eeuw%29%2C_%2C_Schatkamer_St-Servaasbasiliek%2C_Maastricht.jpg, geraadpleegd
op 3 juni 2021).
Afbeelding 22: Draagbaar Altaar van Infanta Sancha, 1144, zilver, niëllo en breccia di Aleppo, Museo
de San Isidoro Real Colegiata, León, inv. nr. IIC-3-089-002-0008, (Therese Martin,
/web/20210601094021/https://brill.com/view/journals/me/25/1-2/articlep124_5.xml?language=en, geraadpleegd op 1 juni 2021).
Afbeelding 23: Oostelijk portaal, 12e eeuw, beeldhouwwerk, Rockefeller Museum (oorspronkelijk
Heilige Grafkerk), Jeruzalem, (/web/20210524130402/https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTSwZHAz39hEU5mP7AwprKbAwhM4bgj9eiDTO1kzz4pks-dTYOg9XsG_REPUrDqwHaYJI&usqp=CAU, geraadpleegd op 24 mei 2021).
Afbeelding 24: Initaal, Lucani Pharsalia, Engeland, 12e eeuw. Cambridge, Trinity College, MS R.3.30,
fol. 9r (Trinity College Cambridge, https://msscat.trin.cam.ac.uk/Manuscript/R.3.30/UV#?c=0&m=0&s=0&cv=6&r=0&xywh=2562%2C73%2C829%2C1349, geraadpleegd op 24 mei 2021).
Afbeelding 25: Kapiteel met het offer van Isaac, 7e eeuw, beeldhouwwerk, San Pedro de la Nave,
Zamora, (Wikimedia,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Campillo%2C_Iglesia_de_San_Pedro_de_la
_Nave-PM_17890.jpg, geraadpleegd op 24 mei 2021).
Afbeelding 26: Kapiteel, 1150-1160, beeldhouwwerk, Onze-Lieve-Vrouwekerk, Maastricht,
(Wikimedia,
/web/20210524122621/https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Interieur%2C_twee
de_kapiteel_van_het_midden_naar_het_noorden_-_Maastricht_-_20146506_-_RCE-04.jpg,
geraadpleegd op 24 mei 2021).
Afbeelding 27: Portaal, 1140-1160, beeldhouwwerk, Kathedraal Maria Santissima Assunta (Dom),
Benevento, (Wikimedia,
/web/20210524124243/https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Portale_centrale%
2C_Duomo_di_Benevento_01.jpg, geraadpleegd op 24 mei 2021).
Afbeelding 28: (Achterzijde van) Kruis van Fernando en Sancha, 1063 of eerder, ivoor, 52 x 34,5 x 1
cm, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, (Caminando entre Romanico,
/web/20210524125422/https://elpasiego.foroactivo.com/t107-cristos-romanicos, geraadpleegd op
24 mei 2021).
Afbeelding 29: Sint-Servaast bijbel, Noord-Frankrijk, tweede kwart 11e eeuw. St-Omer,
Bibliothèque de l'abbaye Saint-Bertin, MS 435 (559), fol. 158r (Initiale Catalogue du manuscrits
enluminés,
https://iiif.irht.cnrs.fr/iiif/France/Arras/Bibliotheque_municipale/620416201_MS0435_0559_tome_
1/DEPOT/620416201_MS0435_0559_tome_1_0171/full/full/0/default.jpg, geraadpleegd op 24 mei
2021).
Afbeelding 30: Coucy bokaal, 1180-1220, zilverwerk, 8,5 x 15,7-16,1 cm, Nationaal Museum van
Damascus, Damascus, (Index of Medieval Art,
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/web/20210525105144/https://login.proxy.library.uu.nl/login?qurl=https://theindex.princeton.edu
%2fs%2fview%2fViewWorkOfArt.action%3fid%3d6F2A218E-23E6-4535-8FB7-1606115C3377,
geraadpleegd op 25 mei 2021).
Afbeelding 31: Coucy bokaal, 1180-1220, zilverwerk, 8,5 x 15,7-16,1 cm, Nationaal Museum van
Damascus, Damascus, (Index of Medieval Art,
/web/20210525105144/https://login.proxy.library.uu.nl/login?qurl=https://theindex.princeton.edu
%2fs%2fview%2fViewWorkOfArt.action%3fid%3d6F2A218E-23E6-4535-8FB7-1606115C3377,
geraadpleegd op 25 mei 2021).
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