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Hidde Goedhart en  
Wouter Johan van Leeuwen
Lopend door de binnenstad van Utrecht, 
met zijn grachten, de domtoren en het 
huis van paus Adrianus, kun je de mid-
deleeuwen haast ruiken. Dat moet haast 
wel de motivatie zijn voor het vele origine-
le, interdisciplinaire en vooruitstrevende 
onderzoek dat aan het Utrecht Centre for 
Medieval Studies gedaan wordt. De univer-
siteitsbibliotheek heeft bovendien een grote 
collectie middeleeuwse manuscripten.

In Aanzet ziet de lezer daar niet altijd 
iets van terug. Omdat we meestal gevuld 
zijn met onderzoek naar recentere onder-
werpen besloten we voor dit nummer eens 
actief op zoek te gaan naar wat Utrecht óok 
te bieden heeft. We raadpleegden Marco 
Mostert, Carine van Rhijn en Bram van den 
Hoven, die ons in de richting wezen van on-
derzoek dat zo boeiend is, dat we trots zijn 
het nu ook aan onze lezers te kunnen pre-
senteren. 

Een van de eerste dingen die opvalt in 
de artikelen in dit themanummer is de 
zorgvuldige analyse van de betrouwbaar-
heid van de bronnen. Dit komt naar voren 
in het artikel van Myrka Broers, die on-
derzoek doet naar de retoriek achter een 
dertiende-eeuwse Arthurvertaling, en in 
de kritische analyse van een broneditie van 
de Annalen van Lorsch door Bart Jeremy 
van Hees. 

De andere auteurs leggen in hun bijdra-
gen meer de nadruk op de cultuur van de 
middeleeuwen. De afbeelding op de om-

REDACTIONEEL

slag, waarop koning David hangende bellen 
bespeelt, is een verwijzing naar het artikel 
van Nick Pouls. Hij zet uiteen waarom in 
de middeleeuwen de voorkeur werd gege-
ven aan de Pythagoreïsche stemming van 
muziekinstrumenten. David van Oeveren 
analyseert in zijn bijdrage de maatschap-
pelijke impact van een middeleeuwse 
scheldbrief.

Iemand die eerder een Aanzet in han-
den heeft gehad heeft vast ook gezien dat 
we met dit nummer breken met een ruim 
dertigjarige traditie. Dit is de eerste Aan-
zet die niet op A5-papier is gedrukt. Die 
keuze hebben we gemaakt in overleg met 
de UHSK: het is om allerlei redenen han-
diger dat Aanzet en Argus nu in hetzelfde 
formaat verschijnen. Het was voor ons een 
kans om de binnenkant van het blad goed 
onder handen te nemen. Let bijvoorbeeld 
eens op het samenspel van de verschillen-
de lettertypen op de pagina - daar zijn we 
best wel trots op.

Veel (kijk- en) leesplezier!



2

Historisch Tijdschrift Aanzet is opgericht 
in 1982. Sinds 2000 wordt het tijdschrift 
uitgegeven door de Utrechtse Historische 
Studentenkring. Deze jaargang bestaat uit 
drie nummers.

De redactie biedt jonge histori-
ci de ruimte artikelen te publiceren op  
basis van historisch onderzoek of recente  
historische uitgaven.

De Aanzetredactie bestaat uit studenten 
Geschiedenis die op vrijwillige basis wer-
ken. 

De redactie heeft ernaar gestreefd 
rechthebbenden van copyright te   achter-
halen. Zij die menen aanspraak te maken 
op bepaalde rechten worden vriendelijk  
verzocht contact op te nemen.

Postadres
Historisch Tijdschrift Aanzet
Drift 6
3512 BS Utrecht

OnlIne
redactieaanzet@uhsk.nl
aanzet.wordpress.com 

AbOnnementen
Sluit een abonnement af door een email te 
sturen naar redactieaanzet@uhsk.nl.

Een jaarabonnement kost 10,-. 
Steunleden betalen 15,-.
Losse nummers kosten 5,-.
 
Rek. nr.: NL39 INGB 0005 3603 14
t.n.v. UHSK te Utrecht
o.v.v. het gewenste abonnement

HoOFdredactie
Hidde Goedhart, Wouter Johan van 
Leeuwen.

Beeldredactie
Adriaan Nunes.

Webredactie
Lotte Kuipers, Joram Schollaardt.

Redactie
Larissa Biemond, Daan den Braven,  
Michiel Bron, Rogier van der Heijden,  
Bart van Holsteijn, Martijn van der Meer, 
Marian Pluijm, Rick Schouten.

Redactieraad
Pepijn Corduwener MA, dr. Floris  
van den Eijnde, dr. Marijke Huisman,  
em. prof. dr. Ed Jonker, dr. Jacco  
Pekelder, dr. Remco Raben, dr. Carine  
van Rhijn, dr. Joes Segal en dr.  
Christianne Smit.

Omslag
King David playing hanging bells (Smith 
College, MS 291, f. 7)

32-2 Maart 2017



3

ARTIKELEN

RUBRIEKEN

RECENSIES

1 Redactioneel 
 Hidde Goedhart, Wouter Johan van Leeuwen

8 Een Arthurverhaal als propaganda
 Koning Hákon en zijn vertelling van de Korte Mantel
 Myrka Broers

20 Klassiek afgestemd
 De Pythagoreïsche stemming in de middeleeuwen
 Nick Pouls

32 De Annalen van Lorsch
 Een analyse van een problematische broneditie
 Bart Jeremy van Hees

40 Een lesje middeleeuws schelden
 De scheldbrief van Johan van Nassau-Dillenburg
 David van Oeveren

4 Opening: Historische heldin
 Bart van Holsteijn & Marian van der Pluijm

16 De passie van... Carla de Glopper
 Martijn van der Meer & Marian van der Pluijm

28 Perspectief: Utopia 
 Wouter Johan van Leeuwen

38 Voorzet: De mediëvist mag trotser zijn
 Hidde Goedhart

47 Beeldspraak: De Graal van Rochefoucauld
 Martine Meuwese

50 Grand Tour: Een hand in het verleden
 Bart Jeremy van Hees

51 Bert Roest, Order and Disorder: The Poor Clares between  
 Foundation and Reform (Leiden 2013)
 Nick Pouls

53  Het Nationale toneel, Jeanne d’Arc (Maart 2017)
 Marian van der Pluijm



4

Historische   
heldIN

OPENING

Bart van Holsteijn & 
marian van der Pluijm

Historische helden zijn een geliefd 
onderwerp voor theater. Je kunt 
tegen ze opkijken, van ze leren, 
meeleven met hun avontuur. Bij het 
omvormen van een historisch per-
sonage naar een historische held 
veroorlooft de toneelschrijver zich 
wel enige artistieke vrijheid. Wat 
moet de historicus daarmee? Op 
dit moment speelt het Nationaal 
Toneel het toneelstuk Jeanne d’Arc 
van Friedrich Schiller (1759-1805). 
Aanzet trok erop uit om drama-
turge Rezy Schumacher over het 
historische aspect van deze voor-
stelling te interviewen.

Jeanne d’Arc is de nationale heldin van 
Frankrijk. Tijdens de Honderdjarige 
Oorlog (1337-1453) zou zij een grote rol 
hebben gespeeld bij het verdedigen van de 
Franse troon tegen de Engelsen. Het ze-
ventienjarige boerenmeisje uit Domrémy 
hoorde op een dag een stem die haar ver-
telde dat ze naar Orléans moest trekken om 
het beleg van de stad te breken, en later 
om de Franse kroonprins aan te sporen 
de troon te bestijgen. Door haar rol in de 
Honderdjarige Oorlog is Jeanne sindsdien 
een geliefd symbool in de Franse politiek. 

Zo gebruikt vandaag de dag Frans politica 
Marine Le Pen nog vaak Jeannes beeltenis 
op anti-EU-posters. In het verleden konden 
de socialisten haar gebruiken als meisje 
van eenvoudig komaf, en de katholieken 
benadrukten op hun beurt haar extreme 
vroomheid.

Een hedendaagse Jeanne
Wij waren benieuwd welke lading het Nati-
onaal Toneel aan Jeanne wilden meegeven. 
Interessant is daarbij hoe regisseur Theu 
Boermans en dramaturge Rezy Schuma-
cher op het idee kwamen om het toneelstuk 
weer op te voeren. Schumacher vertelt: “We 
spelen al zo’n acht jaar lang met dit idee. 
Theu en ik kwamen erop in een tijd die het 
begin was van een opkomend terrorisme. 
Het had ook te maken met Occupy: een 
besef drong door dat de wereld in al zijn 
complexiteit, in zijn globalisering en in het 
kapitalistische systeem waar je zo in vast-
geketend zit, niet voldeed. Het had ook te 
maken met Wilders die nooit uit het beeld 
verdwenen is. Er heerste een onbehagen 
dat de wereld niet goed was zoals hij was.” 
Hoe Schumacher dat onbehagen en terro-
risme in Jeanne herkent, legt ze als volgt 
uit: “Ze [Jeanne] is een nationalist; ze is 
iemand die een land wil redden, die alleen 
maar voor Frankrijk vecht.. De rest dat is 
de vijand. Bovendien is ze een fundamenta-
list: ze geeft alles op. Dat is in deze tijd veel 
makkelijker te herkennen dan acht jaar ge-
leden, nu we met Syriëgangers te maken 
hebben.” Volgens haar is dat nationalisme 
ook terug te zien in de vijftiende eeuw. “In 
de tijd klopt het wel. Na de Middeleeuwen, 
in het begin van de Renaissance, begon-
nen de Europese staten zich langzaam te 
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OPENING ontwikkelen. Er ontstond überhaupt gevoel 
voor territorium in Europa.”

Een middeleeuwse Jeanne
Over het verschil tussen de Middeleeuwen 
en de huidige tijd is Schumachers opvatting 
helder: “Dat was een wereld die gelooft in 
wonderen. Wij kunnen ons dat helemaal 
niet meer voorstellen. De wereld is ontto-
verd, zoals Weber zei.” Dat verschil levert 
een probleem op bij het overdragen van 
Jeannes verhaal aan het publiek van tegen-
woordig. “Wanneer God tot Jeanne spreekt, 
moeten wij ervoor zorgen dat de zaal niet in 
lachen uitbarst. We moeten het voorzichtig 
brengen. We komen er niet, wanneer we van 
Jeanne een realistisch meisje maken. Dat is 
ze namelijk niet. Jean-
ne is een overtreffende 
trap van een realistisch 
meisje. Ze is een klas-
sieke tragedie-heldin, 
iemand die zich blinde-
lings in haar ongeluk stort.” De oplossing 
voor dat probleem is het psychologiseren 
van het personage. “Wij geloven helemaal 
niet in opdrachten van buitenaf, of in het 
noodlot. Wij psychologiseren dat allemaal: 
alles ontstaat uit onszelf en uit sociale om-
standigheden, zo denken wij tegenwoordig. 
Dus Theu maakt van de voorstelling een 
“kopgeboorte”: het beeld van de voorstel-
ling dat het publiek ziet, is wat zij [Jeanne] 
in haar hoofd heeft. Zij gelooft in wonde-
ren, dus zij ziet die wonderen, zij hoort de 
heilige Maria en wij dus ook. Dat kan met 
theater.”

Schillers Jeanne 
Hoewel de toneelmakers zich minder 
bekommeren om de historiciteit van de 
karakters, historiseerden ze het toneel-

stuk zelf wel verregaand. Ze hebben geen 
historici geraadpleegd, wel zeiden ze zich 
uitgebreid te verdiepen in de schrijver van 
het stuk: “We hebben alles gelezen van 
Schiller: briefwisselingen met Goethe, de 
biografie van Safranksi. Maar ook allerlei 
artikelen over jihadstrijders, over opruk-
kend populisme, totalitarisme. Alles wat 
met het toneelstuk te maken heeft wordt 
heel grondig gelezen. Theu [Boermans] 
heeft van Schiller al een fantastische Don 
Carlos gemaakt en naar aanleiding daarvan 
hebben we ook zijn geschiedenisboeken 
over de Tachtigjarige Oorlog gelezen. De 
heldhaftige rol van de Nederlander daarin, 
daar was hij gek van. Wat dat betreft ken-
nen we hem.” In zekere zin namen ze dus 

zelf de taak van historici 
op zich bij het contextu-
aliseren van het werk 
van Schiller.  

Schiller spiegelde 
het verhaal van Jeanne 

d’Arc aan het nationalisme uit zijn tijd. 
“Schiller schreef zijn stuk -als historicus- 
op het moment dat Napoleon Duitsland had 
veroverd en daar niet meer weg te krijgen 
was. Duitsland deed pogingen om ook een 
verenigd land te worden. Schiller wilde dat 
heel graag.” Het verhaal van Jeanne d’Arc 
dat Frankrijk verenigde tegen de Engelse 
indringers moest een voorbeeld zijn voor de 
Duitse situatie. “Er moest een sterk iemand 
komen die Duitsland kon verenigen zodat 
ze Napoleon eruit konden smijten.” 

 Uiteindelijk draait het natuurlijk om een 
tekst die opgevoerd moet worden: “Je moet 
je inleven in de schrijver, je kunt niet een 
Grieks stuk of een Shakespeare beginnen 
met een tekst waar je als moderne mens nog 
geen kwart van begrijpt. Wij moeten zoveel 
tijd nemen dat we over elke zin uit zo’n 

Wij psychologiseren dat allemaal: 
alles ontstaat uit onszelf en uit 

sociale omstandigheden, zo 
denken wij tegenwoordig.



6

meesterwerk minstens een kwartier kun-
nen praten. Waarom heeft de schrijver dit 
gewild?” De wil van de schrijver is volgens 
Schumacher geworteld in de maatschappij. 
“Dat heeft altijd te maken met zijn sociale 
situatie; de situatie van de samenleving 
waarin hij leefde. To-
neel is een spiegel van 
de werkelijkheid. Dan 
moet je weten: waarom 
gebruik ik het toneel-
stuk nu, waarom vind 
ik dit een spannende tekst? Waarom zou ik 
dit mensen nu laten zien?” 

 Schumacher bestudeert niet alleen de 
tekst op zichzelf en in verhouding tot de 
auteur, maar ook hoe het stuk in de loop 
van de geschiedenis werd uitgevoerd en 
zo zichzelf ontwikkelde: “We moeten ook 
een kort stuk schrijven over de receptiege-
schiedenis. Hoe werd het stuk bijvoorbeeld 
opgevoerd in nazi-Duitsland? Bij een (her)
vertaling ga je ook kijken waarom bepaalde 
keuzes gemaakt zijn. Al die lagen dragen 
bij aan de betekenis. Als jij je als maker 
daar niet van bewust bent, dan is dat een 
verschraling van de tekst.”

De historiciteit van het 
 toNeelstuk
Schumacher bekommert zich dus eigenlijk 
nauwelijks over het neerzetten van de his-
torische Jeanne uit de vijftiende eeuw. De 
enige manier waarop de middeleeuwen an 
sich een rol spelen, is als de context van 
een wereld die in wonderen gelooft. Deze 
rol voor de middeleeuwen koppelt Schuma-
cher meteen terug naar de tegenwoordige 
tijd: ze wil het publiek ervoor behoeden de 
toneelwonderen serieus te nemen.

Daarmee wijst ze ook op het grootste be-
lang van toneel in de ogen van haar en haar 

collega’s: toneel moet zich spiegelen aan de 
werkelijkheid. Ze wil niet per se een bood-
schap uitdragen aan het publiek, maar de 
thema’s in het toneelstuk moeten voor het 
publiek wel herkenbaar zijn. Op die manier 
kan het publiek zelf de -hedendaagse- be-

tekenis invullen.
Toch wordt niet alle 

historiciteit opgeof-
ferd ten behoeve van 
de aansluiting op het 
eigentijdse publiek: 

iedere moderne bewerking vereist een histo-
riserende insteek. De toneelmakers hebben 
namelijk een groot ontzag voor de schrijver 
van het toneelstuk. Voordat zij zich eraan 
wagen een nieuwe uitvoering neer te zetten, 
wordt zijn leven en werk tot in de kleinste 
details bestudeerd. Op die manier hopen 
ze recht te doen aan de bedoeling van de 
oorspronkelijke schrijver. Daarnaast wordt 
er ook rekening gehouden met alle vorige 
uitvoeringen van het toneelstuk.

In dit scala aan interpretaties is het 
meisje Jeanne in drieën gereten: er is de 
middeleeuwse Jeanne, die zich beweegt in 
een wereld waarin wonderen werkelijkheid 
zijn; de hedendaagse Jeanne, die het even-
beeld vormt van een fundamentalistische 
Syriëganger en Jeanne, de speelpop van 
Schiller, die wordt ingezet voor zijn negen-
tiende-eeuwse nationalisme.

Lees ook onze recensie van ‘Jeanne 
d’Arc’ op bladzijde 53

De enige manier waarop de 
middeleeuwen an sich een rol 

spelen, is als de context van een 
wereld die in wonderen gelooft.
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Een arthurverhaal 
als propagaNDa

Koning Hákon en zijn  
vertelling van de Korte Mantel

ARTIKEL

Magische drinkbekers, handschoenen, 
kronen, gordels, ringen, rozen en zelfs 
bruggen: middeleeuwse auteurs waren erg 
creatief in het bedenken van middelen 
voor kuisheidstesten in hun literatuur. Bij 
zulke proeven toont een magisch voorwerp 
aan hoe trouw of kuis de personages zijn. 
Je raadt al dat dit vaker niet dan wel het 
geval was. Het thema van de kuisheidstest 
komt vaak voor in Arthurliteratuur en een 
populair testobject is de magische man-
tel. Hoewel de mantelproef zijn oorsprong 
vond in Byzantijnse folklore van rond het 
jaar 1000, kwam ze in West-Europa voor 
het eerst voor in Franse of Welse litera-
tuur.1

1 M.E. Kalinke, ‘Chastity Tests’, in: N.J. Lacy, 
et al. (red.), The New Arthurian Encyclopedia 

De oudste overgeleverde vertelling met 
de mantelproef binnen de Franse traditie is 
geschreven rond 1200 door een onbekende 
dichter. De titel van het verhaal luidt Le 
Lai (of ‘Lay’) du Cort Mantel of Le Man-
tel Mautaillié (in het vervolg weergegeven 
als LCM). Hoewel er talloze middeleeuwse 
varianten zijn, is de verhaallijn in essen-
tie telkens hetzelfde: een boodschapper 
verschijnt aan het hof van koning Arthur 
met een prachtige, zeer kostbare en magi-
sche mantel. De dames, niet wetende dat 
de mantel de magische eigenschap heeft 
te onthullen hoe trouw de draagster is aan 
haar geliefde, willen het kledingstuk graag 
aantrekken. Degene die de mantel het best 
past, mag het prachtige kledingstuk  hou-

(Londen/New York 1991) 81.

Myrka broers 
Arthurlegendes waren een geliefd literair genre aan verschillende Europe-
se hoven in de Middeleeuwen. De Noorse koning Hákon kon deze verhalen 
uitstekend voor eigen gewin gebruiken. In dit artikel vergelijkt Myrka Broers 
vertalingen van de legende van de Korte Mantel met de oorspronkelijke 
tekst en hun historische context, waarbij ze laat zien wat de meerwaarde 
van mediëvisten bij historisch onderzoek kan zijn.
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ARTIKEL

den. De ene na de andere dame past de 
mantel, maar tot grote schaamte en schan-
de krimpt de mantel bij ieder slachtoffer 
meer dan bij haar voorgangster. Verwij-
zend naar de plekken van het lichaam die 
de mantel onthult, slaan de mannen elkaar 
hierbij om de oren met opmerkingen over 
de seksuele posities waarin ze allemaal 
zijn bedrogen. Net als alle hoop verlo-
ren lijkt, blijkt er één dame te zijn die de 
mantel past. Zij weet daarmee de eer van 
koning Arthurs hof te redden, of vooral de 
schade te beperken.

De Oudnoorse Möttuls Saga (in het ver-
volg aangeduid met MS) is afgeleid van 
een van de Franse versies van dit verhaal. 
Van MS, dat werd geschreven in opdracht 
van de Noorse koning Hákon Hákonarson 
(1217-1263), is de Noorse tekst zelf helaas 
verloren gegaan. LCM was niet het enige 

verhaal dat Hákon uit het Frans had la-
ten vertalen: aan zijn hof circuleerden ook 
vertalingen van Thomas van Brittanniës 
Tristan en Chrétien de Troyes’ Yvain of Le 
Chevalier au Lyon. Er bestaat consensus 
over de veronderstelling dat de vertaalde 
ridderliteratuur deel uitmaakte van Há-
kons cultureel-politieke beleid.2 Zijn 
belangrijkste doel was het centraliseren 
van de politieke macht in Noorwegen: de 
elites in machtscentra moesten het konink-
lijk hof door feodale banden beschouwen 
als ideologisch middelpunt. Hákon pro-
beerde dit onder meer te bewerkstelligen 
door de Noorse hovelingen met behulp van 
ridderliteratuur te onderwijzen in hoffelijk-

2 M.E. Kalinke (red.), ‘Möttuls Saga, with an editi-
on of Le Lai du Cort Mantel by Philip E. Benett’, 
Editiones Arnamagnaenae B, 30 (Kopenhagen 
1987) XV; XVI-XVII.

“Zal ze hem trouw blijven?” - ‘God Speed’, schilderij van Edmund Leighton, 1900
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heid.3 Hierbij speelden idealen als trouw, 
status, eer en loyaliteit een belangrijke rol,  
met als stralend middelpunt natuurlijk een 
invloedrijke vorst. De werking van zulke 
verhalen op de toehoorders wordt door me-
diëvisten uitgelegd als het voorhouden van 
een spiegel: door naar verhalen te luisteren 
waarin de personages de ultieme voorbeel-
den waren van hoffelijkheid, zouden de 
hovelingen geïnspireerd raken deze voor-
beelden te volgen en zelfs te overtreffen. 
De teksten hadden naast het doel van ver-
maak dus een educatieve of pedagogische 
functie.4

Op basis van spiegelpersonages be-
schouwt Marianne E. Kalinke, hoogleraar 
emeritus in mediëvistiek en Germaanse 
taal en cultuur, MS als een uitzondering 
op Hákons educatieve repertoire. De per-
sonages in dit verhaal zijn namelijk niet 
bepaald voorbeelden van deugdzaam 
gedrag!5 Ze baseert deze veronderstelling 

op een puur literair-wetenschappelijke 
benadering van haar bronnen en laat de 
historische context ervan buiten beschou-
wing. Door niet alleen naar de inhoud van 
de vertellingen te kijken maar deze in ver-
band te brengen met het milieu waarin ze 
werden geschreven en circuleerden, zal ik 
aantonen dat MS wel degelijk, net als de 
andere voor Hákon vertaalde ridderver-

3 Carolyne Larrington, ‘Queens and Bodies: The 
Norwegian Translated lais and Haakon IV’s 
Kinswomen’, 108, (2009) 4, 506-507.

4 Kalinke, ‘Möttuls Saga’, XVI.
5 Ibidem, XV, XVII.

halen, een didactisch doel had. Hiertoe 
vergelijk ik de beschrijving van koning 
Arthur in de inleiding van LCM met het 
beeld dat van hem wordt geschetst in de 
introducties van de IJslandse vertalingen 
van MS.6 Vervolgens breng ik de opval-
lendheden die hierbij aan het licht komen 
in verband met de historische context van 
de teksten, waardoor blijkt dat Hákon niets 
aan het toeval overliet.

Nu kun je je natuurlijk afvragen in hoe-
verre het zinvol is om voor een dergelijke 
vergelijking vertalingen te gebruiken van 
een verloren gegane bron om conclusies te 
trekken over de functie van die verloren 
tekst. Zeggen de verschillen tussen LCM 
en de IJslandse vertalingen iets over de 
veranderingen die in het Noors zijn aan-
gebracht, of zijn de grote aanpassingen 
pas gemaakt toen het Noors werd vertaald 
naar het IJslands? Kalinke stelt in ieder 
geval vast dat MS gekenmerkt werd door 
uitbreiding en overdrijving ten opzichte 
van LCM.7 Dit doet ze door twee verschil-
lende IJslandse vertalingen met elkaar en 
met LCM te vergelijken. Daarnaast maken 
enkele andere factoren het aannemelijk 
dat specifieke uitbreidingen aan LCM zijn 
toegevoegd door de Noorse redacteur. Die 
hebben alles te maken met de achterlig-
gende intenties die Hákon ongetwijfeld had 
met MS. Daar zal ik later op terugkomen. 
Nu wordt eerst het begin van mijn analyse 
behandeld: een inhoudelijke vergelijking 
van de introducties van de teksten.

KONINg Arthur en de tekst-
INhoudelijke analyse
Het eerste dat opvalt bij een vergelijking 
van de inleiding van LCM met die van de 

6 Ibidem, LXIV.
7 Ibidem, LXXII, LXXIII.

Verhalen waarin personages 
hoffelijkheid verbeeldden, 
zouden hovelingen inspireren 
deze personages te volgen en 
overtreffen
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IJslandse teksten is het verschil in lengte 
en inhoud. De introductie van LCM be-
staat uit vijf korte versregels waarin wordt 
gesteld dat in het verhaal de waarheid 
zal worden verteld over een gebeurtenis 
die plaatsvond aan het hof van de goede 
koning Arthur.8 Alle IJslandse teksten 
bevatten daarentegen een aanzienlijk lan-
gere introductie. Zo wordt in AM 598 I, 
de vroegste vertaling van MS, uitgebreid 
verteld dat Arthur een ‘zeer gerenommeerd 
heerser was wat betreft alle aspecten van 
nobel gedrag, mannelijkheid en ridder-
lijkheid’.9 Volgens deze introductie was er 
geen enkele heerser in Arthurs tijd zo be-
faamd of gezegend met vrienden. Ook was 
Arthur ‘het heldhaftigst met wapens, het 

8 W.P. Gerritsen, De Korte Mantel. Een Arthurver-
haal uit de dertiende eeuw, vert. J.P. Rawie en 
D.V. Wissen (Amsterdam 2001) 6.

9 Kalinke, ‘Möttuls Saga’, 3.

meest vrijgevig in het geven van geschen-
ken, het meest zachtaardig in zijn woorden, 
de slimste in zijn bedoelingen, het meest 
welwillend in genade en zo perfect in za-
ken die een vorst aangaan dat geen enkele 
kwaadaardigheid de grootsheid en eer van 
zijn [rijk] kon treffen’.10 Verder wordt ook 
in deze inleiding vermeld dat dit verhaal 
waarheidsgetrouw is vastgelegd door goede 
clerici en dat de verteller het uit het Frans 
naar het Noors heeft vertaald omdat de 
waardige heer koning Hákon, zoon van ko-
ning Hákon, hem dat heeft opgedragen.11 
De introductie van het verhaal zoals ver-
teld in de teksten van de andere branche 
vertalingen is, op enkele toevoegingen na, 
vrijwel identiek aan die van AM 598 I.  Zo 
wordt Arthur in deze teksten ook toebe-
deeld dat hij perfect was in compassie en 

10 Ibidem, 3; 5.
11 Ibidem, 5; 7.

Koning Arthur en de ridders van de ronde tafel. Door Évrard d’Espinques, ca. 1475
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mildheid. Daarnaast was de koning ‘uiterst 
goedgemanierd, godvrezend en gastvrij’.12

Waar LCM dus alleen over Arthur zegt 
dat hij een goede koning was en een op-
zetje geeft naar het verhaal waar het 
daadwerkelijk om gaat, bevatten de IJs-
landse teksten meer lovende superlatieven 
dan de gemiddelde Disneyfilm. Ongeacht 
of de eerste branche van de IJslandse tek-
sten dichter bij MS is gebleven of juist 
de tweede: beide branches beginnen met 
een proloog die niet in LCM voorkomt, 
waarin Arthur uitvoerig wordt geprezen 
als groots vorst. Aangezien beide IJslandse 
teksten onafhankelijk van elkaar tot stand 
zijn gekomen, betekent dit dat deze uit-
gebreide lofprijzingen zich in ieder geval 
ook bevonden in het voor koning Hákon 
geschreven MS. Sterker nog, de passages 
die niet voorkomen in LCM en inhoudelijk 
geen toegevoegde waarde lijken te hebben 
voor het verhaal zelf zijn specifiek voor MS 
geschreven.

KoNINg HákON en de 
gecONtextualiseerde analyse
Waarom deze introductie is toegevoegd 
moet niet alleen in de vertelling zelf wor-
den gezocht, maar ook in het milieu waarin 
deze circuleerde. Hiermee begint dan ook 
het tweede deel van de analyse: het in ver-
band brengen van wat zich afspeelt in de 
‘Arthurian space’ met de historische con-
text van de vertellingen.

Zoals gezegd is MS geschreven in op-
dracht van de Noorse koning Hákon, een 
alleenheerser die op allerlei manieren zijn 
machtspositie probeerde te versterken, 
bijvoorbeeld door invloedrijke mensen 
aan zich te binden. Verder staat Hákon 
erom bekend dat hij veel Arthurliteratuur 

12 Ibidem, 3; 5.

liet vertalen naar het Oudnoors, met als 
doel zijn hofhouding te onderwijzen in 
de cultuur van de hoffelijkheid. In IJs-
land was de macht daarentegen zowel in 
de veertiende als in de zeventiende eeuw 
niet in handen van een centraal figuur, 
maar verdeeld over aristocraten. Het wa-
ren de leden van elitaire families die in 
het IJsland van de veertiende eeuw op-
dracht gaven tot de productie van sagen. 
Deze verhalen werden in tegenstelling tot 
Hákons vertellingen niet voordragen tij-

dens koninklijke hoffeesten, simpelweg 
omdat dergelijke gebeurtenissen geen 
deel uitmaakten van de IJslandse samen-
leving.13

Het is juist in die voordrachtcultuur 
aan koninklijke hoven als die van Hákon 
dat de aan MS toegevoegde lofprijzing van 
koning Arthur ongetwijfeld een retorisch 
effect had. Stel je een groot feest voor, 
waarbij een koning het middelpunt is van 
alle ceremonies. Als het verhaal tijdens 
het banket wordt voorgedragen zit de ko-
ning pontificaal op zijn troon, in het zicht 
van alle gasten. Bij het horen van de ene 
na de andere fantastische kwaliteit van 
een groots vorst moet de associatie met de 
koning, die centraal stond tijdens de fes-
tiviteiten en die voor iedereen zichtbaar 
was, snel zijn gemaakt. Indien dat nog niet 
meteen het geval was, wordt hiertoe tegen 

13 Jón Viðar Sigurðsson, ‘Historical Writing and 
the Political Situation in Iceland 1100-1400’, 
in: Anne Eriksen en Jón Viðar Sigurðsson (red.), 
Negotiating Pasts in the Nordic Countries. 
Interdisciplinary Studies in History and Memory 
(2009) 59.

De IJslandse teksten bevatten 
meer lovende superlatieven dan 
de gemiddelde Disneyfilm
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het einde van de introductie een extra zetje 
in de rug gegeven door de naam van koning 
Hákon te laten vallen.14 Een dergelijke as-
sociatie vergroot natuurlijk het aanzien 
van Hákon als vorst. Dit kon hij vervolgens 
benutten in zijn sociaal-politieke relaties. 
Voor de IJslandse vertalers was geen der-
gelijk belang in het spel, wat het extra 
aannemelijk maakt dat de uitbreidingen 
in de IJslandse vertalingen tot stand zijn 
gekomen in MS.

De combinatie van het zeer positieve 
beeld van koning Arthur in de tekst van 
MS en de historische context van koning 
Hákons politieke belangen toont naar mijn 
mening aan dat MS, in tegenstelling tot wat 
Kalinke vaststelt, een educatieve functie 
had. De spiegelpersonages zijn in dit ge-
val alleen niet de hovelingen aan Arthurs 

14 Kalinke, ‘Möttuls Saga’, 5, 7.

hof waar Hákons gasten een voorbeeld aan 
moeten nemen, maar de excellente koning 
Arthur met wie koning Hákon zich mag 
identificeren en wiens aanzien ook Hákon 
hoort toe te komen: Hákon als Arthurs le-
vende reflectie. Zo konden Hákons gasten 
worden onderwezen. In het geval van MS 
niet in de etiquette van de hoffelijkheid, 
maar in hun ontzag en respect jegens hun 
eigen vorst. MS, en in het bijzonder de toe-
voeging van de introductie aan het verhaal 
over de magische mantel, is mijns inziens 
dus onderdeel van Hákons sociaal-politie-
ke strategie. Een slim staaltje propaganda.

CONclusie
Zoals dit artikel aantoont, slaat hoogleraar 
emeritus mediëvistiek Wim Blockmans in 
het citaat hieronder de spijker op zijn kop:

Illustratie uit het IJslandse manuscript Flateyjarbók, ca. 1380. Koning Hákon (links) en de Noorse edelman 
Skule Bårdsson. 
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‘More subjective sources, some of which be-

long in the fields of art and literature, are 

necessary to the study of social status. After 

all, at any one time, people use a number 

of codes to express their position in relation 

to others. It is the task of the researcher 

to recognize and translate the language of 

symbols used and implicitly understood by 

contemporaries in particular contexts.’15

De proloog die is toegevoegd aan de Noorse 
vertaling van LCM is immers niet zonder 
reden geschreven. Hoewel Kalinke de be-
treffende inleiding van MS afdoet als een 
‘prologue to a genre which the audience 
of the narrative had been quite unfamiliar 

with previously’, is er meer aan de hand. 
In het eerste deel van dit artikel werden de 
teksten waarin dit Arthurverhaal is over-
geleverd dan ook inhoudelijk vergeleken. 
Hierbij viel op dat toevoegingen die zich in 
MS moeten hebben bevonden, en die geen 
verhalende of informatieve toevoeging zijn, 
een lyrisch portret schetsen van een ‘uit-
zonderlijk’ heerser. Vervolgens heb ik deze 
bevindingen in verband gebracht met de 
historische milieus waarin de Noorse en 
IJslandse teksten tot stand zijn gekomen 
en zijn geconsumeerd. Juist door de inhoud 
van de teksten in het licht te zien van dat 
historisch kader bleek dat de introductie 
van MS zo’n code was waaraan Blockmans 

15 W. Blockmans, ‘The Feeling of Being Oneself’, 
in: W. Blockmans en A. Janse (red.), Showing 
Status. Representation of social positions in the 
late Middle Ages (Turnhout 1999) 2.

refereert: een in de tekst verwerkte reto-
riek waarmee Hákon een verderstrekkend 
doel probeerde te bewerkstelligen buiten 
de tekst.

Wat is nu de relevantie van dit medi-
evistisch onderzoek voor historici in het 
algemeen? Van welke kwaliteiten waarover 
mediëvisten beschikken kunnen collega-
historici die zich specialiseren in andere 
disciplines het een en ander opsteken? Al-
lereerst toont dit artikel duidelijk aan dat 
zelfs als een algemeen patroon is geconsta-
teerd, iedere historische bron op zichzelf 
een eigen waarde heeft, en op zichzelf 
benaderd moet worden. Door de algemene 
theorie over de didactische functie van 
spiegelpersonages deed Kalinke MS im-
mers af als een uitzondering op Hákons 
gebruik van Arthurverhalen omwille van 
zijn sociaal-politieke agenda. Juist door 
MS grondiger en op zichzelf te benaderen 
heb ik echter kunnen aantonen dat MS wel 
degelijk een propagandamiddel van Há-
kon was.  Een belangrijke kwaliteit van 
mediëvisten vind ik dan ook dat we ons 
over het algemeen niet laten verleiden om 
aan de hand van enige overeenstemmende 
informatie in ons bronnenmateriaal brede, 
veralgemeniseerde constateringen te doen. 
Onze aandacht gaat immers voornamelijk 
uit naar diversiteit; naar specifieke situa-
ties, personen of mentaliteiten. En als we 
al menen een patroon te ontdekken, is dit 
vooral op basis van het in elkaar passen 
van een grote hoeveelheid minuscule puz-
zelstukjes: heel veel specifieke deeltjes 
informatie die samengaan in plaats van 
grote lijnen die in de kern overeen lijken 
te komen.

Het talent van mediëvisten om microge-
schiedenis zo bijzonder goed te bedrijven 
komt vanzelfsprekend voort uit het schaarse 

Dit artikel toont aan dat zelfs 
als een algemeen patroon is 
geconstateerd, iedere historische 
bron op zichzelf waarde heeft
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en onvolledige bronnenmateriaal waartoe 
we beperkt zijn. Toch is deze belemme-
ring ook om een andere reden een zegen. 
Door het gebrekkige bronnenmateriaal zijn 
mediëvisten zich namelijk bewust van het 
feit dat er simpelweg heel veel materiaal 
niet is overgeleverd. Hierdoor vermijden 
we niet alleen het overhaast trekken van 
grote conclusies, maar benutten we ook 
ten volle datgene wat we wél hebben. We 
benaderen onze bronnen zeer kritisch en 
uitvoerig en zijn alert op de kleinste de-
tails. En nog belangrijker: we bestuderen 
onze bronnen veelal vanuit verschillende 
invalshoeken en disciplines en met behulp 
van uiteenlopende methoden. Hierdoor ko-
men we telkens tot een breder beeld van 
ons materiaal en verwerven we tegelijker-
tijd nieuwe inzichten in de toepasbaarheid 
van onderzoeksmethoden en –technieken.

De combinatie van literatuurweten- 
schappelijke en geschiedkundige metho- 
des was in dit geval de gouden combina-
tie om een stukje van het verleden op te 
helderen. Het is dan ook van het grootste 
belang voor historici om een bron altijd te 

bestuderen in het licht van haar omgeving 
en historische context. Het is namelijk 
precies die context die de totstandkoming 
van al deze zaken heeft gevormd. Grappig 
genoeg was koning Hákon zich maar al te 
bewust van het bepalende effect van de 
omgeving op de receptie van bijvoorbeeld 
een (historische) tekst. Hij speelde hier 
dan ook briljant op in toen hij het verhaal 
van Le Lai du Cort Mantel  liet aanpassen 
voor zijn persoonlijke gewin en zo zijn ei-
gen geschiedschrijving manipuleerde.

Myrka Broers (1993) heeft Ge-
schiedenis en Kunstgeschiedenis 
gestudeerd aan de Universiteit 
Utrecht. Momenteel doet ze aldaar 
de onderzoeksmaster Ancient, Medie-
val and Renaissance Studies, waarbij 
ze specialiseert in kunst uit de late 
middeleeuwen en vroege renaissance. 
Vooral iconografie en symboliek in 
schilderkunst wekken haar interesse. 
In haar vrije tijd bezoekt ze graag 
musea en zingt ze polyfone muziek in 
verschillende koren en ensembles.
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Carla de Glopper
Een ambachtelijk historica

DE PASSIE VAN...

Martijn van der Meer & 
Marian van der Pluijm
Carla de Glopper leidt een dub-
belleven: naast het geven van 
colleges paleografie aan de  
universiteit van Utrecht, werkt ze 
voor de archieven van Wassenaar, 
Voorschoten en Oegstgeest. De 
Glopper is zowel historica als  
archivaris, zaken die ze prima weet 
te verenigen. Wij spraken met haar 
over de ambachtelijkheid van de 
geschiedwetenschappen.

We treffen Carla de Glopper op een span-
nende dag. In het archief van Wassenaar 
– waar ze al bijna twintig jaar werkt – 
heeft ze vanochtend per toeval eindelijk 
de aankoopakte van het gebouw ge-
vonden, verstopt tussen de koopakten 
van grondrenten. De hele ochtend is ze 
al enthousiast, vertelt ze ons opgewekt. 
Het archief zit vol verrassingen. 

Tijdens haar studie Geschiedenis aan 
de UU wist ze al dat ze daarna door wilde 
stromen naar de archiefschool.  In te-
genstelling tot haar medestudenten was 
ze niet van plan eeuwig te studeren. In 
de jaren ‘70, de tijd dat “zowel docenten 
als studenten het haar tot op de schou-
ders droegen”, was langstuderen vrij 

gebruikelijk. De Glopper raakte geïnspi-
reerd door het vak paleografie en wilde 
zo snel mogelijk archivaris worden.  

Haar paleografiedocent Kees Dekker, 
die ze als haar leermeester beschouwt, 
wakkerde die inspiratie aan. “Alles wat 
je wilde weten kon je aan hem vragen. 
Hij kon fabelachtig goed paleografie 
lezen,” vertelt ze enthousiast. “Waar 
ik bovendien erg mee geboft heb, is 
dat hij optrad als begeleider van mijn 
doctoraalscriptie naar de officialiteit in 
het bisdom Utrecht. Op de universiteit 
hoefde ik niet te zoeken naar een an-
dere docent als begeleider, want daar 
was niemand van de instellingen.” Ze 
vertelt levendig: “Ik ben van de jaren 
‘70, je wil niet weten, wij moesten de 
flagellanten beschouwen vanuit een 
marxistisch-leninistisch perspectief. Dat  
waren wel woeste jaren. Het was de tijd 
van de mentaliteitsgeschiedenis, en ik 
ging voor de instellingen. Dodelijk saai 
volgens anderen, maar ik vond het juist 
heel leuk. Het vroeg namelijk om een erg 
ambachtelijke werkwijze. Voor mijn doc-
toraal was ik voor de analyse van meer 
dan tweeduizend oorkondes iedere dag 
van negen tot drie aan het werk .” 

Aan Kees Dekker heeft ze grotendeels 
ook haar interesse in de Middeleeuwen te 
danken. “Dan kwam ik ‘buuren en landge-
noten’ tegen in een oorkonde en begreep ik 
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DE PASSIE VAN... het niet, ik kende alleen het begrip ‘schout 
en schepenen’. Dan liep ik weer met mijn 
oorkonde naar hem toe: ‘Kees, ik kom hier 
schout en buuren en landgenoten tegen.’” 
Ze slaat op tafel om haar woorden kracht 
bij te zetten. “Ga zitten, riep hij dan, en dan 
kreeg ik een mini-college. Daar zal mijn 
interesse in de Middeleeuwen ook zeker 
niet minder door geworden zijn. Daarnaast 
speelde ook mee dat Utrecht een fantas-
tisch archief voor mediëvisten heeft. Ze 
hebben daar zoveel dat het echt de moeite 
waard is om je in de Middeleeuwen onder 
te dompelen.” 

Het belang van Paleografie 
De Glopper betreurt het feit dat tegenwoor-
dig zo weinig jonge historici zich verdiepen 
in haar geliefde archieven: “Ik vraag me 
soms echt wel eens af of studenten zich niet 
achter de oren krabben en zich afvragen 
hoe het kan dat ze als afgestudeerde histo-
rici nauwelijks een archief gezien hebben.” 
Dat wil niet zeggen dat ze het pragmatis-
me niet begrijpt: “vanwege 
het tijdgebrek dat studen-
ten tegenwoordig ervaren 
is het natuurlijk ook wel 
begrijpelijk dat je eerder ge-
digitaliseerde, of uitgegeven 
bronnen gebruikt. Boven-
dien is paleografie natuurlijk 
ook niet ingebed in het curri-
culum; je moet het als bijvak 
volgen. Daarnaast duren 
mijn cursussen een semester, in plaats van 
een blok.” Ook propageert de opleiding het 
vak nauwelijks: “Onbekend maakt onbe-
mind.” 

Zelf heeft De Glopper altijd veel be-
langstelling voor bronnen gehad: “Ik kan 
me nog goed herinneren hoe ik via paleo-

grafie in het archief belandde en als een 
soort aha-erlebnis inzag waar alle histori-
sche kennis echt begint. Niet die eeuwige 
historiografie, theorie of andere secundaire 
literatuur; geschiedenis begint uiteindelijk 

bij echte, fysieke bronnen. 
En die liggen meestal in een 
archief!” Volgens De Glop-
per hebben nog maar weinig 
studenten echt weet van 
vaktermen. “Veel studenten 
hebben geen kennis meer 
van de oude rechtsgang, de 
politieke organisatiestruc-
tuur, verschillende maten en 
datering. Dat is misschien 

saai, maar wel heel noodzakelijk om de 
meeste bronnen precies te interpreteren.”   

Precisie is een cruciale eigenschap voor 
de historicus: “Ik hecht veel waarde aan 
nauwkeurigheid. Voor paleografie moet je 
niet lezen wat je denkt dat er staat, maar le-
zen wat er daadwerkelijk staat.” Dat vraagt 

Carla de Glopper met een handschrift uit het 
archief

Ik vraag me soms echt 
wel eens af of studenten 
zich niet achter de oren 

krabben en zich afvragen 
hoe het kan dat ze als 

afgestudeerd historicus 
nauwelijks een archief 

gezien hebben
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om een ambachtelijke houding. “Ik probeer 
studenten enthousiast te maken voor het 
lezen van oude bronnen, maar ze moeten 
er wel echt voor gaan. Oude handschriften 
kunnen lezen komt je niet aanwaaien.” 

Dit ambachtelijk werk kan veel ople-
veren, vele kilometers 
archief zijn namelijk 
nog nooit bekeken. “Je 
kunt nog met iets nieuws 
komen, want als je je 
echt  op primaire bron-
nen stort heb je kans 
dingen te ontdekken 
die een ander nog niet 
gezien heeft”, aldus De 
Glopper. De twee archiefopdrachten in haar 
cursus laten de student zien dat je er niet 
alleen maar komt met zoekmachines en de 
gedigitaliseerde stukken. “Als ik studenten 
vraag om aan te komen met bronnen waarin 

fruit genoemd wordt in de Middeleeuwen 
en ze zoeken in digitale zoekmachines op 
“fruit” wordt dat niks”, vertelt De Glop-
per. “Daarna zie je dat ze gaan zoeken op 
bijvoorbeeld “appel,” “peer,” en “pruim.” 
Door die digitale zoekmachines kwamen 

laatst vijf van de veertien 
studenten aan met de-
zelfde bron! Ligt daar 26 
kilometer archief, komen 
ze alsnog aan met het-
zelfde stuk!” 

Carla de Glopper kijkt 
ondanks haar optimisti-
sche gedrevenheid met 
lichte scepsis naar de toe-

komst: “Het zou toch wat zijn als we straks 
kilometers bronnen hebben die we niet meer 
kunnen begrijpen, simpelweg omdat nie-
mand meer de basale vaardigheid beheerst 
te lezen wat er staat!?” Ze houdt momenteel 

Akte waarbij Dirk, bisschop van Wirland en wijbisschop van Utrecht, een aflaat van 40 dagen en een karene 
schenkt aan allen die de kerk van de Johanniters in Utrecht bijstaan en op bepaalde dagen bezoeken, 1251, 

Utrechts Archief

Het zou toch wat zijn als we 
straks kilometers bronnen 
hebben die we niet meer 

kunnen begrijpen, simpelweg 
omdat niemand meer de basale 
vaardigheid beheerst te lezen  

wat er staat!? 
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haar hart vast: “Als er mensen onderzoek 
moeten doen die niet eens alle bronnen kun-
nen lezen, het hele bronnencorpus kunnen 
bekijken en bestaande transcripties niet 
meer kunnen controleren, wordt het wel heel 
griezelig.” 

Wat de schrijvers van deze rubriek be-
treft zou dit een oproep kunnen zijn aan 
iedere zichzelf respecterende historicus. 
Heeft Carla de Glopper niet gelijk? Is het 
niet gek dat studenten schrikbarend weinig 
te maken hebben met fysiek bronnenmate-
riaal, en dat studenten er zelf achter moeten 
komen hoe onmogelijk het is geschreven 
bronnen vóór 1800 te lezen zonder gedegen 
training? 

Dit artikel is broodnodige reclame voor 
de cursussen Paleografie aan de UU. Niet 
alleen vanwege de jarenlange ervaring van 
Carla de Glopper, haar gepassioneerde en-
thousiasme, de boeiende verhalen en de 

zelfgemaakte peperkoek tijdens het laatste 
tentamen, maar vooral vanwege de urgentie 
van ambachtelijke historische vaardighe-
den.  

De vrolijke paleografiedocent verwoordt 
het zelf stuk lichter: “Jongens, kom alle-
maal bij mij college lopen!” 

Carla de Glopper is sinds 1982 als do-
cent aan de UU verbonden. De door 
haar verzorgde vakken zijn paleogra-
fie van de Middeleeuwen, paleografie 
van de 16e/17e eeuw, diplomatiek, 
chronologie en archivistiek. Door 
haar inspirerende colleges weet zij al 
meer dan dertig jaar haar studenten 
te enthousiasmeren en te doordringen 
van het belang van goed onderwijs in 
‘vaardigheden’. Behalve docent is zij 
gemeentearchivaris van Oegstgeest 
en Wassenaar & Voorschoten.

Carla de Glopper in het archief
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Klassiek  
afgestemd

De opkomst en teloorgang van de  
Pythagoreïsche stemming in de middeleeuwen

Nick Pouls 
Over de perfecte stemming wordt al eeuwenlang gediscussieerd. De stem-
ming van een instrument bepaalt de afstand tussen de verschillende noten, 
en zo de klank van het instrument. Nick Pouls legt uit waarom in de middel-
eeuwen de voorkeur werd gegeven aan de Pythagoreïsche stemming. Dat 
deze weer verdween, blijkt te maken te hebben met kritiek op de methode 
van de bedenker en de invloed van Italiaanse hoven. 

ARTIKEL

De Griekse wiskundige Pythagoras (c.572-
c.500 v.C.) zocht naar een rationele 
verklaring voor muzikale consonanten en 
dissonanten. Welke tonen klinken ‘goed’ 
bij elkaar, en welke niet?1 Een antieke 
legende vertelt over Pythagoras, die een 
smidse passeerde. Daar hoorde hij klanken 
die harmonieus en rein waren gestemd, 
welke door de werkende smid al slaande 
met de hamer op het aambeeld werden 
voortgebracht. Pythagoras benaderde de 
smid en bestudeerde zijn gereedschap. 
Al snel realiseerde hij zich dat de hamers 
qua gewicht evenredig van elkaar verschil-
den. De wiskundige verhoudingen voor 
de muzikale intervallen konden hieraan 

1 M.i. kan er hier niet concreet gesproken worden 
van de termen ‘zuiver’ en ‘onzuiver’. Ze geven al 
snel een implicatie van subjectiviteit.

ontleed worden.2 Zo wist Pythagoras een 
verklaring te geven voor de consonanten 
en dissonanten en ontstond de zogeheten 
Pythagoreïsche stemming.3

Muziek bestaat op zichzelf uit trillin-
gen. In de Westerse muziek worden deze 
trillingen onderverdeeld in twaalf ver-
schillende tonen, waarvoor een stemming 
gebruikt moet worden. Een stemming is 
de wijze waarop de frequentieverhou-

2 Nicomachus van Gerasa, The manual of 
harmonics of Nicomachus the Pythagorean, vert. 
F. Levin (Grand Rapids 1993) 83-93; Levin, The 
harmonics of Nicomachus and the Pythagorean 
tradition (Philadelphia 1975) 20-30; Levin, 
‘πλλλλ  and λλλλλ in the Harmonika of Klaudios 
Ptolemaios’, Hermes 108 (1980) 2, 208-211.

3 M. Rimple, ‘The enduring legacy of Boethian 
harmony’, in: N.H. Kaylor en P.E. Phillips (red.), 
A companion to Boethius in the Middle Ages 
(Leiden 2012) 455-456.
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ding tussen toonafstanden in de muziek 
wordt verdeeld.4 Tegenwoordig is de ge-
lijkzwevende stemming bepalend voor 
de frequentieverhoudingen tussen tonen, 
maar in de middeleeuwen was dit anders. 
De Amerikaanse historisch musicoloog en 
dirigent Ross Duffin schreef in How Equal 
Temperament ruined Harmony (2007) dat 
hedendaagse muziekliefhebbers en musici 
door de gelijkzwevende stemming zijn ge-
indoctrineerd en deze klakkeloos op ieder 
muziekstuk toepassen. In de middeleeu-
wen gebruikten musici de Pythagoreïsche 
stemming, waardoor de stukken anders 
klonken dan vaak wordt aangenomen.5

4 J. Daniskas, Algemene muziekleer (Groningen 
1972) 314-315; T. Willemze, Algemene 
muziekleer (Zwolle 1993) 95-96; E. Neuwirth, 
Musical temperaments (Wenen 1997) 1-22; R. 
Duffin, How equal temperament ruined harmony 
(and why you should care) (New York 2007) 21; 
32; 38-39.

5 Duffin, How equal temperament, 15-18; 145; 

In het kader van receptiegeschiedenis 
wordt in dit artikel bekeken hoe de an-
tieke muziektheorie van Pythagoras werd 
toegepast in de middeleeuwse muziekthe-
orie en uitvoeringspraktijk.6 De nadruk ligt 
vooral op de vraag hoe de Pythagoreïsche 
stemming werd toegepast door musici en 
muziektheoretici in het vijftiende-eeuwse 
Italië.

Pythagoras toegepast: middel-
eeuwse muziekthEorie 
Voordat ik inga op muziektheorie uit de 
vijftiende eeuw, moeten we ons eerst een 
beeld vormen van klassieke muziektheorie. 
Die kent een nauwe relatie met de wis-
kunde, astronomie en astrologie. Antieke 
muziektheoretici gebruikten harmonieën 
als wiskundig raamwerk om ordening in 
de kosmos aan te brengen.7 In de eerste en 
tweede eeuw domineerden twee tradities 
de antieke muziektheorie: de Pythagore-
ische school en de School van Aristoxenos. 
Hoewel beide harmonieën als wiskundige 
eenheden gebruikten om ordening in de 
kosmos te berekenen, waren er wel dege-
lijk verschillen. De Pythagoreïsche traditie 
richtte zich namelijk enkel op de rede, ter-
wijl de School van Aristoxenos de emotie in 
de muziek centraal stelde. Vanaf de derde 
eeuw werden deze contrasterende tradities 
verenigd in de Ptolemeïsche traditie.

De Romeinse schrijver Ancius Boëthius 
(c.480-525) schreef in de zesde eeuw de 

148-159; R. Duffin, ‘Tuning’, in: R. Duffin 
(red.), A performer’s guide to Medieval music 
(Bloomington 2000) 545-562; R. Duffin, 
‘Tuning and Temperament’, in: J. Kite-Powell 
(red.), A performer’s guide to Renaissance music 
(Bloomington 2007) 283-288.

6 Duffin, How equal temperament, 15-18; 145; 
148-159.

7 J. Solomon, Ptolemy’s Harmonics: translation 
and commentary (Leiden 2000) ix.

Houtsnede van de antieke legende waarin 
Pythagoras de smidse paseerde. Uit Franchinus 

Gaffurius, ‘Theorica musice’ (1492).
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traktaten De institutione musica en De in-
stitutione arithmetica, waarmee hij zich 
plaatste in de klassieke traditie van wis-
kundige filosofen die een relatie tussen 
wiskunde en muziek benadrukten.8 Hoewel 
Boëthius elk van de drie muziektheoretiën 
uit de klassieke oudheid besprak, beriep 
hij zich voornamelijk op de rationele 
Pythagoreïsche traditie.9 Boëthius’ inter-
pretaties van Pythagoras behoorden tot de 
weinige muziektheoretische bronnen uit 
de klassieke oudheid die in de middel-
eeuwen waren overgeleverd. Door zijn 
indirecte relatie tot de klassieken en zijn 

8 Rimple, ‘The enduring legacy of Boethian 
harmony’, 455-456.

9 C. Nolan, ‘Music theory and mathematics’, in: 
T. Christensen (red.), The Cambridge history of 
Western music theory (Cambridge 2002) 272.

christelijke achtergrond kreeg Boëthius 
in de middeleeuwen grote bekendheid als 
muziektheoreticus.10

Vanaf de elfde eeuw werd aan de 
middeleeuwse universiteiten eenzelfde re- 
latie benadrukt tussen de wiskunde en 
de muziek als in de klassieke oudheid. 
Boëthius’ De institutione musica was een 
standaardwerk voor het muziekvak aan de 
Italiaanse universiteiten.11 Als gevolg van 
de invloed van Boëthius’ oeuvre ontwik-
kelde de Pythagoreïsche stemming zich 
tot de basisstemming voor musici in  de 
vijftiende eeuw.12 De middeleeuwse mu-
ziek was voornamelijk vocaal, zoals de 
Gregoriaanse zang, waarbij de koorleden 
hun intonatie onderling simpelweg kon-
den aanpassen door te luisteren naar de 
rest van het koor. Daarom vormde de Py-
thagoreïsche stemming aanvankelijk geen 
probleem bij de uitvoering van middel-
eeuwse muziek. 

De neergang van de Pythago-
reïsche stemmINg 
Dit veranderde gaandeweg de vijftiende 
eeuw. Een eerste ontwikkeling die bijdroeg 
aan de teloorgang van de Pythagoreïsche 
stemming was de humanitische tekst-
kritiek. Italiaanse muziektheoretici, 
zoals Pietro d’Abano (1250-1315), Nic-
colò Niccoli (1363-1437) en Giorgio Valla 
(1447-1499), raakten gaandeweg de veer-
tiende en vijftiende eeuw steeds meer 
beïnvloed door het humanisme. Zij ver-

10 A.E. Moyer, Musicascientia: musical scholarship 
in the Italian Renaissance (Ithaca 1992) 31-35.

11 A.E. Moyer, ‘The quadrivium and the decline of 
Boethian influence’, in: Kaylor en Philips (red.), 
Boethius in the Middle Ages, 479-481.

12 C. Nolan, ‘Music theory and mathematics’, in: 
Christensen (red.), The Cambridge history of 
Western music theory, 275-276.

Deel van een folio  uit een twaalfde-eeuwse kopie van 
Boëthius ‘De institutione musica’, waarbij Boëthius 
experimenteerde met het monochord (canon) voor de 

Pythagoreïsche stemming. Cambridge Library, MS 
Ii.3.12, fol. 61v.
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zamelden en vertaalden diverse antieke 
Griekse en Latijnse muziekhistorische 
bronnen, en voorzagen ze van commen-
taar.13 Boëthius’ De institutione musica 
kwam, als vertegenwoordiger van de Py-
thagoreïsche traditie, nu onder druk te 
staan. Door het gebruik van de filologische 
methodiek ontdekte de Frans-Vlaamse 
muziektheoreticus Johannes Gallicus de 
Namur (c.1415-1473) dat Boëthius enkel 
de antieke bronnen had vertaald. Hij had 
ze niet  geïnterpreteerd, zoals muziekthe-
oretici voorheen hadden aangenomen. 
Gallicus kon aan de hand van codices over 
Griekse traktaten, die in het bezit waren 
van zijn leermeester Vittorino da Feltre 

(1378-1446), Boëthius’ De institutione mu-
sica filologisch ontrafelen.14

Aan de Italiaanse kathedraalscholen 
van de veertiende en vijftiende eeuw be-
gonnen muziektheoretici en wiskundigen 
hun wiskundige voorgangers te becommen-
tariëren. Onder meer de Franse humanist 
Jacques Lefèvre d’Étaples (c.1455-1536) 
ontwikkelde samen met zijn leerlingen 
aan de Italiaanse kathedraalscholen ver-
nieuwende mathematische principes. De 
autoriteit van Boëthius’ De institutione 
musica brokkelde hierdoor af. Hij was nu 
slechts  een van de vele theoretici uit het 
verleden die een relatie tussen wiskunde 

13 Moyer, Musicascientia: musical scholarship, 38-
39.

14 C.V. Palisca, Music and ideas in the sixteenth 
and seventeenth centuries (Urbana 2006) 5-7; 
30-31; 280-283.

en muziek beoogde.15 De reputatie van 
Boëthius, en daarmee indirect de Pythago-
reïsche traditie, kwam door humanistische 
tekstkritiek en de vernieuwende inzichten 
in de wiskunde onder druk te staan.

Italië kende boevendien grote con-
currentie tussen muziektheoretici en 
componisten in de vijftiende eeuw. In 
tegenstelling tot andere delen in het vijf-
tiende-eeuwse Europa, waar er één hof met 
één regerend vorst was, bestond Italië uit 
onafhankelijke stadstaten en hoven. Deze 
grote verzameling van losse stadstaten en 
hoven werd een platform voor heersers 
en particulieren die muziek gebruikten 
als een machtsmiddel om met hun rijk-
dom te pronken. Elk van deze hoven 
probeerde vooraanstaande muzikanten in 
dienst te nemen om de culturele concur-
rentie aan te scherpen. Muziektheoretici 
en componisten ontwikkelden steeds meer 
vernieuwende theorieën en composities om 
aan de grillige vraag van de hoven te kun-
nen voldoen. 

Een theoretisch aspect waardoor de 
Pythagoreïsche stemming in de vijftiende 
eeuw in ongebruik leek te geraken, was de 
opkomst van vernieuwende chromatische 
compositiestijlen en tekstexpressie in a 
capella-muziek. Chromatiek is het gebruik 
van halve, en niet enkel hele, toonaf-
standen. Deze nieuwe compositiestijlen 
ontstonden niet alleen als een nieuwe mo-
degril, maar ook om aan de hoge eisen van 
de hoven te kunnen voldoen. Bepaalde 
toonafstanden werden in de middeleeuwse 
muziek als consonanten beschouwd en an-
dere toonafstanden weer als dissonanten. 
Dit veranderde gaandeweg de veertiende 
en vijftiende eeuw door de vernieuwende 

15 Moyer, ‘The quadrivium and the decline of 
Boethian influence’, 489; 495-497; 511-512.

De reputatie van Boëthius kwam 
door humanistische tekstkritiek 
en wiskundige inzichten onder 
druk te staan
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chromatische compositiestijlen, waarbij 
Italiaanse componisten steeds meer de 
voorkeur gaven aan andere toonafstanden 
dan in de middeleeuwse muziek gebruike-
lijk was. Dit werd onder meer gedaan om 
de emotionele beladenheid van de tekst in 
de muziekstukken te vergroten.16

Veertiende- en vijftiende- 
eeuwse organologie: een 
praktisch probleem
Muziektheorie en de uitvoeringspraktijk 
verhouden zich nauw tot elkaar. Lange 
tijd ondervonden middeleeuwse instru-
mentalisten van strijkinstrumenten en 
getokkelde snaarinstrumenten, zoals de 
luit, geen probleem met de Pythagoreïsche 
stemming. Deze musici konden bij de 
nieuwe opkomende compositiestijlen de 
snaren van de strijk- en getokkelde snaar-
instrumenten eenvoudig bijstemmen en de 
composities uitvoeren. Dit werkte anders 
voor klavierinstrumenten.17 Een toon wordt 
bij een klavierinstrument geproduceerd 
door de verplaatsing van lucht, zoals bij 
een (kerk)orgel, of door een mechanisme 
dat een gespannen snaar tot trilling brengt, 
zoals bij een clavichord of klavecimbel. In 
deze periode werd een orgel, waarbij een 
blaasbalg de orgelpijpen van lucht voor-
zag, echter alleen ter begeleiding van een 
koor of voor solomuziek gebruikt (zie fi-
guur 3).Vocalisten kunnen zich eenvoudig 
aanpassen door goed te luisteren en in so-

16 L. Plantinga, ‘Poetry and music: two episodes 
in a durable relationship’, in: N. Baker en B. 
Hanning (red.), Musical humanism and its 
legacy: essays in honor of Claude V. Palisca 
(Stuyvesant 1992) 327-328; 

17 H.M. Brown en K. Polk, ‘Instrumental music’, 
in: R. Strohm en B.J. Blackburn (red.), Music 
as concept and practice in the late Middle Ages 
(Oxford 2001) 124-131; 144-147; Duffin, ‘Tun-
ing and Temperament’, 280-281; 284.

lomuziek hoeft een organist geen rekening 
te houden met andere instrumentalisten. 
Hierdoor was de Pythagoreïsche stemming 
géén probleem voor het samenspel van ver-
schillende musici in één ensemble.18 De 
opkomst van nieuwe instrumenten in het 
veertiende- en vijftiende-eeuwse Italië zou 
hier verandering in brengen. Met name de 
organologische ontwikkeling van klavier-
instrumenten, die een hamermechanisme 
hebben om de snaar tot trilling te brengen, 
droegen in de vijftiende eeuw bij aan de 
ontwikkeling van stemmingen. 

De verhandeling van de Nederlandse 
organist Henri Arnaut de Zwolle (c.1400-
1466) uit de periode 1430-1440 geeft een 
mooi beeld van twee nieuwe klavierinstru-

menten met gespannen snaren, namelijk 
het clavisimbalum en het clavicordium 
(clavichord). Hoewel er geen overgeleverde 
clavisimbalum of clavicordium bekend zijn 
uit de vijftiende eeuw, is het traktaat van De 
Zwolle een van de vroegste bronnen waarin 
bouwtekeningen van klavierinstrumenten 
zijn opgetekend. Op de bouwtekeningen 
is onder andere de werking van het ha-
mermechanisme te zien.19 Verschillende 

18 Brown, ‘Instrumental music’, 160-161.
19 Henri Arnaut de Zwolle, Les traités d’Henri-

Arnaut de Zwolle et de divers anonymes, vert. G. 
Le Cerf en E.R. Labande (Parijs 1932) v; 3-5; 
7-9; D.Catalunya en P. Poletti, ‘Late Medieval 
strung keyboard instruments: new reflections 
and attempts at reconstruction’, Journal of the 
Alamire Foundation 4 (2012) 141-142.

De culturele concurrentiestrijd 
tussen Italiaanse hoven 
stimuleerde vernieuwing: 
muziektheoretici raakten 
verwikkeld in verschillende 
polemieken
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vijftiende-eeuwse iconografische bronnen, 
zoals miniaturen en fresco’s, laten zien dat 
deze klavierinstrumenten in heel Europa 
bekend waren. Er zijn verschillende mi-
niaturen en fresco’s in Italië gevonden die 
laten zien dat ook Italiaanse musici deze 
nieuwe klavierinstrumenten bespeelden.

Zowel de organologische ontwikkeling 
van klavierinstrumenen met een hamer-
mechanisme als de eerder beschreven 
vernieuwende compositiestijlen droegen 
eraan bij dat muziektheoretici met nieuwe 
stemmingen experimenteerden. De cultu-
rele concurrentiestrijd tussen Italiaanse 
hoven stimuleerde deze vernieuwingen: 
muziektheoretici raakten verwikkeld in 
verschillende polemieken. 

Een van de bekendste is die tussen de 
Spaanse muziektheoreticus Bartolomé Ra-
mos de Pareja (c.1440-1522), die vanaf 

1472 werkzaam was in Bologna en later in 
Rome, en de Italiaanse muziektheoreticus 
en componist Franchinus Gaffurius (1451-
1522).20 Geïnspireerd door de klassieke 
oudheid stelde Ramos de Pareja in het 
traktaat Musica practica (1482) dat er an-
dere toonafstanden rein gestemd moesten 
worden bij de Pythagoreïsche stemming. 
Ramos de Pareja werd daarmee de eer-
ste muziektheoreticus die een aanzet gaf 
om een andere stemming te gebruiken 
en ontwikkelde daarmee de zogeheten 
middentoonstemming. In deze stemming 
werden andere toonafstanden rein gestemd, 

20 M. Lindley, ‘Fifteenth-century evidence for 
meantone temperament’, Proceedings of the 
Royal Musical Association 102 (1975-1976) 
41; B.J. Blackburn, ‘Music theory and musical 
thinking after 1450’, in: Strohm en Blackburn 
(red.), Music as concept and practice (Oxford 
2001) 318-325.

Bouwtekening van een orgel. De Zwolle, ‘Les traités d’Henri-Arnaut de Zwolle et de divers anonymes’ (Parijs 
1932).
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die voornamelijk geïnspireerd waren op de 
mathematische uitwerkingen van de Pto-
lemeïsche traditie. Hoewel Gaffurius het 
in eerste instantie eens lijkt te zijn met 
Ramos de Pareja’s middentoonstemming, 
verdedigde hij in De harmonia musicorum 
instrumentorum opus (1518) de Pythago-
reïsche stemming. Gaffurius stelde dat 
de relatie tussen de wiskunde en de mu-
ziek essentieel is voor de vorming van een 
stemming. Enkel de rationele benadering 
van de Pythagoreïsche traditie bevatte, al-
dus Gaffurius, voldoende mathematische 
onderbouwing voor een ‘correcte’ stem-
ming.21 Desalniettemin lost deze polemiek 
niet het probleem van samenspel in de Py-
thagoreïsche stemming op. 

De eerste concrete  en revolutionai- 
re uitwerking van de middentoonstem-
ming werd opgesteld door de Italiaanse 
muziektheoreticus en componist Pietro 
Aaron (c.1480-c.1545) in de verhande-
ling Toscanello in musica (1523). In het 
laatste hoofdstuk van deze verhandeling 
geeft Aaron een gedetailleerde uitwerking 
van hoe instrumentalisten de instrumenten 
moeten afstemmen op de middentoonstem-
ming.22 Daarmee kon het probleem van 
samenspel door de nieuwe chromatische 
composities en het gebruik van nieuwe in-
strumenten opgelost worden.

COnclusie
Dat de middeleeuwse muziektheoretici in 
het vijftiende-eeuwse Italië zich beriepen 
op de muziektheorie van de klassieken 
moge duidelijk zijn. De Pythagoreïsche 
traditie beoogde een nauwe relatie tus-

21 C.V. Palisca, Humanism in Italian Renaissance 
musical thought (New Haven 1985) 117-123; 
222; 231-232.

22 Blackburn, ‘Music theory and musical thinking 
after 1450’, 338-341.

sen muziek en wiskunde. Dezelfde relatie 
benadrukte Boëthius in de zesde-eeuwse 
traktaten De institutione musica en De 
institutione arithmetica, waarin hij het 
gebruik van de Pythagoreïsche stemming 
onderschreef. Boëthius’ traktaten bleken 
te behoren tot de weinige in de middeleeu-
wen overgeleverde bronnen over antieke 
muziektheorie. In combinatie met Boë-
thius’ christelijke achtergrond zorgde dit 
ervoor dat de Pythagoreïsche stemming 
de basisstemming voor middeleeuwse 
musici werd. Vanaf de elfde eeuw gingen 
bovendien de Italiaanse universiteiten 
de muziekleer van Boëthius onderwijzen, 

waardoor de Pythagoreïsche stemming 
verder aan bekendheid won. Het was de 
gebruikelijke stemming tot de veranderin-
gen van de vijftiende eeuw.

Door de opkomst van de humanistische 
tekstkritiek raakten Italiaanse muziekthe-
oretici  steeds meer beïnvloed door het 
humanisme. Antieke Griekse- en Latijnse 
muziekhistorische bronnen werden volop 
verzameld, vertaald en becommentariëerd. 
De muziektheorie van Boëthius en de Py-
thagoreïsche traditie kwamen, mede door 
de filologische methodiek van Gallicus en 
het vernieuwend wiskundig onderzoek van 
Lefèvre d’Étaples aan de Italiaanse kathe-
draalscholen, onder druk te staan. Niet 
langer zou Boëthius’ De institutione musica 
de enige gezaghebbende autoriteit zijn op 
het gebied van wiskundige muziek. Tevens 
droegen de nieuwe chromatische composi-

Dat muziektheoretici in het 
vijftiende-eeuwse Italië zich 
beriepen op theorie van de 
klassieken moge duidelijk zijn
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tiestijlen, waarin andere toonafstanden als 
consonanten werden toegepast, bij aan de 
teloorgang van de Pythagoreïsche stem-
ming.

In de uitvoeringspraktijk maakte de 
organologische ontwikkelingen van kla-
vierinstrumenten het voortbestaan van de 
Pythagoreïsche stemming lastig. Er werd 
een hamermechanisme gebruikt om de 
snaren tot trilling te brengen, waarmee 
rekening gehouden moest worden. Het 
clavisimbalum en het clavicordium, zoals 
beschreven in de verhandeling van De 
Zwolle, waren alom bekend in Italië, maar 
ze veroorzaakten een probleem voor het 
samenspel. De snaren konden simpelweg 
niet bijgestemd worden, waardoor vijftien-
de-eeuwse muziektheoretici genoodzaakt 
waren om te experimenteren met nieuwe 
stemmingen.

Ramos de Pareja experimenteerde 
als een van de eersten met een nieuwe 
stemming als alternatief voor de Pythago-
reïsche. Deze kwam later bekend te staan 

als de middentoonstemming. Een tegen-
reactie werd gegeven door Gaffurius. Hij 
probeerde de Pythagoreïsche traditie 
in stand te houden maar bood geen con-
crete oplossing voor de vernieuwende 
chromatische compositiestijlen en organo-
logische ontwikkelingen. Uiteindelijk gaf 
Aaron een concrete beschrijving van hoe 
instrumentalisten moesten afstemmen op 
de middentoonstemming, waarmee deze 
vijftiende-eeuwse ontwikkelingen op het 
gebied van de muziek opgelost konden 
worden. Zo raakte Pythagoras’ muziekthe-
orie langzaam overstemd.

Nick Pouls (1992) is master-
student Ancient, Medieval, and 
Renaissance Studies aan de UU. 
Vooral de intellectuele geschiedenis 
van de middeleeuwen en renaissance 
boeit hem. Daarom verdiept hij zich 
in de geschiedenis van religie, muziek 
en schrift.
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Utopia In een 
middeleeuws 
perspectief

Wouter Johan van Leeuwen

PERSPECTIEF

Utopia (1516) van Thomas More is 
een typisch product van de vroeg-
moderne Humanistische elite. Hij 
liet zich voor zijn boek inspireren 
door Plato en uit het verhaal blijkt 
een geloof in een maakbare we-
reld te spreken. De academische  
nadruk op oudheid aan de ene kant  
en moderniteit en vooruitgangs-
denken aan de andere heeft 
ertoe geleid dat de middeleeuwse  
wortels van Utopia minder aan-
dacht hebben gekregen. Deze 
editie zet daarom Utopia in een his-
torisch perspectief. 

De renaissance wordt bij de grote mo-
derniseringstheorieën gezien als het 
startpunt van een ontwikkeling die via 
de wetenschappelijke revolutie, de re-
formatie en de verlichting heeft geleid 
tot onze moderne manier van denken. 
Het standaard verhaal gaat als volgt: de 
herontdekking van de klassieke oudheid 

door veertiende-eeuwse humanisten 
stimuleerde denkers om na te denken 
over een betere samenleving. In dit 
proces werd het magische wereldbeeld 
waarin er een scheiding bestond tussen 
de hemelse en de aardse wereld, vervan-
gen door een naturalistisch wereldbeeld 
waarin denkers zich direct tot de we-
reld konden verhouden en hun denken 
konden baseren op empirische waarne-
mingen.

Thomas More’s Utopia (1516) past mooi 
binnen dit narratief. Het verhaal dat wordt 
gezien als het product van de vroegmoderne 
humanistische elite, was geschreven in het 
Latijn en was nadrukkelijk geïnspireerd 
door Plato’s Politeia. De ideale samenleving 
in het verhaal wordt bovendien mogelijk 
gemaakt door menselijke instituties en wet-
ten.1 Het boek wordt daarom vaak gezien 
als bewijs dat More geloofde in vooruit-
gang en een maakbare samenleving. Er 
zijn echter middeleeuwse voorlopers van dit 

1 Carol Symes, ‘AHR Rountable Modernity: 
When We Talk about Modernity’, American 
Historical Review 116-3 (2011) 715-726.
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iconische verhaal te herkennen.

LuilekkerLAnD
Luilekkerland was een weerspiegeling van 
een land waar alle verlangens van de ar-
mere bevolking werden vervuld. De eerste 
bekende beschrijving van Luilekkerland is 
Le fabliau de Cocagne, een satirisch ge-
dicht uit de dertiende eeuw. Het gedicht 
volgt dezelfde structuur van latere utopi-
sche vertellingen. De hoofdpersoon wordt 
door de paus op pad gestuurd om boete te 
doen. Hij arriveert echter in een land waar 
diegene die het minst doet, het meeste 
verdient, waar gebraden ganzen je mond 
in vliegen, waar rivieren de inwoners on-
beperkt van bier en wijn voorzien en waar 
varkens rondlopen met messen in hun rug, 
klaar om aangesneden te worden. In latere 
versies van het verhaal werd de bevolking 
vaak als lui en ledig beschreven of afge-

beeld, maar in deze eerste versie niet. Hier 
beschrijft de hoofdpersoon de mensen als 
dapper en openhartig. Als de protagonist 
na een tijdje vertrekt om zijn vrienden te 
waarschuwen, vindt hij het land niet meer 
terug. Het gedicht eindigt daarom met de 
conclusie dat het niet slim is om te vertrek-
ken uit een plek waar je het goed hebt.2

Het HOF van Eden
De middeleeuwse elite had een totaal ander 
voorstelling van een plek waar alle verlan-
gens konden worden vervuld. Dit was niet 
Luilekkerland, maar het verloren Hof van 
Eden, waarvan gedacht werd dat het ergens 
in het oosten te vinden was. Een kenmer-
kende beschrijving van Eden is al in de 
vierde eeuw na Christus te herkennen. Een 
anonieme koopman gaf toen de volgende 

2 Karma Lochrie, Nowhere in the Middle Ages 
(Pittsburgh 2016), 54-60.

Pieter Brueghel de Oude, Luilekkerland (1567), olieverf op paneel, AltePinothek, München.
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beschrijving van een (fictief) volk uit het 
oosten: 

They are pious and good and have no defect 

of body or spirit. They eat wild honey, pepper, 

and manna which rains from heaven, have 

no fleas or lice, do not sow or reap, and have 

wonderful stones in their land. They live 

their lives in great happiness, suffering no 

illnesses, and know the day they are fated to 

die. In their social relations they are equally 

exemplary, knowing no anger, covetousness, 

or deceit and of course having no law cases.3

De nadruk lag in dit soort beschrijvingen 

3 Anoniem, Totus Mundi et Gentium, (± 359 n. 
Chr), vertaling: Jean Rougé, in: idem, (ed.), 
Expositio Totius Mundi et Gentium, Sources 
Chrétiennes 124 (Parijs 1966) 150.

van het paradijs meer op verfijnde smaak 
en geuren dan op de directe bevrediging 
van de behoeftes. Een reden hiervoor was 
dat de belangrijkste metafoor voor verlan-
gen bij middeleeuwse elite de metafoor van 
erotische liefde was. Er wordt dus van een 
persoon uitgegaan, en die nooit volledig be-
zeten kan worden. Bovendien ging men uit 

van een strikte scheiding tussen het hemelse, 
waarvan de ziel een onderdeel was, en het 
wereldse. Voordat de ziel iets uit de stoffe-

Bovenrijnse Meester, Das Paradiesgärtlein, (±1420), Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main

Verlangen naar materiële objecten 
behoorde tot de wereldlijke lusten 
en onthouding van bevrediging 
werd als een deugd gezien. 
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lijke wereld kon waarnemen, was daarom een 
interpretatieve stap noodzakelijk. Iemand 
werd dus niet verliefd op een persoon, maar 
op een voorstelling van deze persoon. Verlan-
gen naar materiële objecten behoorde tot de 
wereldlijke lusten en onthouding van bevredi-
ging werd als een deugd gezien. Dit verklaart 
waarom in deze voorstelling van het paradijs 
de nadruk niet ligt op het bevredigen van alle 
lusten, maar juist op het ontbreken daarvan.

De reizen van Jan MaNdeville
Waar bij het Hof van Eden en Luilekker-
land als ideale samenlevingen vooral waren 
gebaseerd op vormen van verlangen, verte-
genwoordigen de verhalen over de reizen van 
Jan Mandeville een ander deel van de Uto-
pische traditie: het beschrijven van andere 
werelden om daarmee kritiek te uiten op de 
eigen wereld. Dit boek, getiteld Les Voyages 
de Jehan de Mandeville, werd vermoede-
lijk in 1356 geschreven. Het boek bereikte 
een grote populariteit en werd zowel in het 
Latijn als in nagenoeg alle West-Europese 
volkstalen vertaald. In het verhaal reist de 
hoofdpersoon naar verschillende culturen 
zoals India, Egypte, Ethiopië, China, Irak 
en Saudi-Arabië, gevuld met vreemde men-
selijke wezens. Hij heeft daarnaast ook 
gesprekken met vertegenwoordigers van an-
dere culturen en deze gesprekken vormen 
een kritiek op de eigen Franse samenleving. 
Een Egyptische kalief bekritiseert bijvoor-
beeld de corruptie van christelijke priesters. 
Als Mandeville vraagt hoe deze kalief zo-
veel weet over priesters, antwoord deze in 
perfect Frans dat hij zijn ministers naar het 
westers christendom stuurt om te rappor-
teren hoe christenen leven. Op deze wijze 
wordt de relatieve onwetendheid van zijn ei-
gen christelijke cultuur benadrukt.
COnclusie

Alhoewel Thomas More’s Utopia in vrij-
wel alle opzichten een typisch voorbeeld 
is van een product van de vroegmoderne 
humanistische elite, is het mogelijk om de 
middeleeuwse voorlopers van het invloedrij-
ke verhaal te ontdekken. Dit betekent echter 
niet dat Utopia een middeleeuwse vertelling 
is. Het toont slechts aan dat het verhaal niet 
alleen voortbouwt op klassieke, maar ook op 
middeleeuwse tradities.

Meester van Jean de Mandeville, Bladzijde uit een 
editie 1356, Bibliothèque Nationale, Parijs
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DE ANNALEN VAN 
LORSCH

Een analyse van een problematische 
negentiende-eeuwse broneditie

Bart Jeremy van Hees 
Een monnik die in een scriptorium een tekst kopieert, is een beeld dat bij 
veel mensen opkomt als het gaat over middeleeuwse handschriften. Omdat 
er bij het kopiëren vanzelfsprekend kleine fouten in de tekst sluipen, is het 
belangrijk dat de historicus intensieve bronnenkritiek toepast bij het onder-
zoek. In dit artikel laat Bart van Hees zien waarom ook kritiek van bestaande 
bronnenedities essentieel is bij het bestuderen van middeleeuwse teksten.

ARTIKEL

Hoe kunnen mediëvisten hun bronnen-
materiaal ondervragen op een manier die 
bevredigende antwoorden oplevert?  Histo-
riografie uit de middeleeuwen wordt onder 
andere als ‘onprofessioneel, propagan-
distisch, anachronistisch en ahistorisch’ 
bestempeld.1 Dat zowel intensieve als ex-
tensieve bronnenkritiek daarom essentieel 
is voor het bestuderen van de geschiede-
nis, waaronder de middeleeuwse periode, 
staat buiten kijf. Daarnaast hebben mid-
deleeuwse teksten een extra valkuil: een 
tekst was in deze tijd namelijk geen vast 
product. Doordat teksten telkens geko-

1 G. Spiegel, ‘Historical Thought in Medieval 
Europe’, in: L. Kramer en S. Maza (red.), A Com-
panion to Western Historical Thought (Blackwell 
2002) 78-98.

pieerd moest worden, konden er fouten 
insluipen of kon een kopiist de tekst ge-
woonweg aanpassen. Goede en volledige 
bronnenedities waarin de versies van een 
tekst worden gepubliceerd, zijn cruciaal 
voor het onderzoek van een mediëvist. Dit 
artikel richt zich daarom op het nut van in-
tensieve bronnenkritiek, maar ook op het 
nut van een kritische analyse van bestaan-
de bronnenedities.

Mediëvisten maken vaak gebruik van 
bronnenedities, omdat zij meestal niet 
over de tijd beschikken om alle origi-
nele handschriften te raadplegen. Er rust 
dus een zware historiografische last op 
de schouders van de bronnenedities. Als 
de bronnenedities immers incompleet of 
incorrect zijn, heeft dit invloed op de be-
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ARTIKEL

trouwbaarheid en zeggingskracht van het 
onderzoek. Een tekst was in de Middel-
eeuwen een fluïde product, omdat deze 
niet werd uitgegeven, maar steeds weer 
met de hand werd gekopieerd. Dit leidde 
tot kleine, vaak onbewuste, “fouten” in de 
overgenomen tekst. Daarnaast namen ko-
piisten de vrijheid om onderdelen aan een 
tekst toe te voegen of juist weg te laten. Dit 
betekent dat iedere tekstgetuige, een ge-
tuige van de handschriftelijke overlevering 
van een tekst, in de regel altijd uniek is. Er 
kan daarom hoogstens worden gesproken 
over de tekst zoals deze is overgeleverd in 
handschrift A of handschrift B, maar feite-
lijk nooit over dé tekst. En laat de veelal 
negentiende-eeuwse bronedities nu juist 
een zogenaamde Urtext reconstrueren, 
waarin meestal een aantal unieke aspecten 
van iedere tekstgetuige verloren gaan. 

Dit artikel neemt de Annalen van 

Lorsch (Annales Laureshamenses) als 
uitgangspunt. De Annalen van Lorsch 
vormen een tekst die de jaren 703 tot en 
met 803 omvat. De meest volledige tekst-
getuige – of handschrift – is bewaard in 
het handschrift met de signatuur St Paul 
im Lavanttal, Stiftsarchiv, Cod. 8/1, hierna 
het St. Paul-handschrift, en dateert van of 
kort voor 835.1  De tekst dankt zijn naam 
aan de hoeveelheid vermeldingen over 
gebeurtenissen aangaande het klooster 
Lorsch, ongeveer 20 kilometer ten oosten 
van Worms. Door deze vermeldingen werd 
lange tijd aangenomen dat deze annalen 
in dat klooster zijn geschreven, een hypo-
these die nog steeds niet bevestigd noch 
ontkracht is. De tekst wordt doorgaans 
‘opgesplitst’ in twee delen: de eerste sectie 
beschrijft het jaar 703 tot en met de jaar-
opgaaf van 785. Daarna volgt een tweede 
sectie tot en met de jaaropgaaf van 803. Tot 
aan ongeveer 750 bestaan de jaaropgaven 
vooral uit korte vermeldingen. Zo bevat 

de jaaropgaaf van 740 enkel ‘Geen oorlog’ 
(Sine ulla). Daarna wordt de omvang van 
de jaaropgaven groter naarmate de tijd vor-
dert. Een gevolg hiervan is dat de Annalen 
van Lorsch één van de belangrijkste histo-
riografische teksten is die ons informeert 
over de gebeurtenissen in het Frankische 
Rijke aan het eind van de achtste eeuw.2 

1 Het handschrift is gedigitaliseerd te vinden via 
bibliotheca-laureshamensis-digital.de.

2 Voor het unieke licht dat de tekst werpt op de 
keizerskroning van Karel de Grote, zie: R. Col-
lins, ‘Charlemagne’s imperial coronation and the 
Annals of Lorsch’, in: J. Story (red.), Charle-

Buste van Karel de Grote (c. 1350), 
Aachen Cathedral Treasury

Historiografie uit de middeleeuwen 
wordt als ‘onprofessioneel, 
propagandistisch, anachronistisch 
en ahistorisch’ bestempeld.
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De tekst bevat meerdere verhaallijnen, 
waarvan de meest prominente de nadruk 
legt op de Saksenoorlogen van Karel de 
Grote (r. 768-814). In dit artikel vergelijk 
ik de originele tekst met een broneditie, 
om zo de problematische aspecten van 
deze broneditie aan te tonen.3

De Saksenoorlogen
Tussen 772 en 804 voerde Karel de Gro-
te militaire campagnes in een poging de 
Saksen te onderwerpen. Deze drieën-
dertigjarige oorlogsperiode kan worden 
verdeeld in verschillende fases. De eer-
ste oorlogsfase, de periode tussen 772 en 
785, is relatief goed beschreven in de An-
nalen van Lorsch. De jaaropgaaf van 785 
beschrijft bijvoorbeeld hoe de Saksische 
leider Widukind zijn verzet opgaf. Door-
dat de annalist aan deze beschrijving heeft 
toegevoegd dat  sinds de dood van Paus 
Gregorius de Grote († 604) honderdtachtig 
jaren waren verstreken tot aan het heden 
(at transitu gregorii papa eusque presentem 
fiunt anni centumoctoginta), weten we bijna 
zeker dat de eerste sectie van de Annalen 
van Lorsch in 785 is geschreven. Met de 
onderwerping van de Saksen in 785 kwam 
een definitief een einde aan de bekering 
van de (Angel)Saksen en daarmee ook aan 
de onderneming van Paus Gregorius de 
Grote.4 De tekstgetuigen van de Annalen 

magne: Empire and society (Manchester 2005) 
52-70.

3 E. Katz ed., Annalium Laureshaimensium editio 
emendata secundum codicem St. Paulensem, 
XXV c/32 = CA. Separatabdruck vom Jahresbe-
richt des öffentlichen Stifts-Untergymnasiums der 
Benedictiner zu St Paul (St Paul 1889).

4 R. Flierman, ‘Gens perfida or populus Christi-
anus? Saxon (in)fidelity in Frankish historical 
writing’, in: C. Gantner, R. McKitterick en S. 
Meeder (red.), The resources of the past in early 
medieval Europe (Cambridge 2015) 188-205.

van Lorsch schetsen echter verschillende 
verhaallijnen over de onderwerping van de 
Saksen tussen 772 en 785. Ik zal aan de 
hand van een voorbeeld duidelijk maken 
waarom het belangrijk is dat juist naar dit 
verschil in verhaallijnen wordt gekeken.

De Frankische onderwerping van de 
Saksen ging niet zonder slag of stoot. Hoe-
wel de periode tussen 772 en 777 werd 
gekenmerkt door Frankische overwinnin-
gen, sloegen de Saksen onverwacht hard 
terug in de periode tussen 778 en 782. 
Pas nadat Karel de Grote vanaf 783 sys-
tematisch veldtochten voerde, werden de 
Saksen uiteindelijk in 785 op de knieën ge-
bracht. De auteur van de tekstgetuige van 
de Annalen van Lorsch, zoals overgeleverd 
in het St. Paul-handschrift, heeft enkele 
pijnlijke herinneringen over dit proces van 
onderwerping weggelaten. Hoewel som-
mige passages verschillen ten opzichte van 

A. de Neuville, Bekering van de Saksen (c.1869)
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andere tekstgetuigen wat betreft spelling 
en zinsbouw, is er één echt groot verschil. 
Door de complete jaaropgaaf van 782 over 
te slaan ontbreekt een grote nederlaag te-
gen de Saksen. Deze nederlaag had als 
gevolg dat Karel de Grote nog in hetzelfde 
jaar een strafexpeditie voerde tegen de 
Saksen, waarbij hij 4500 Saksen heeft la-
ten onthoofden. Deze massamoord werd, 
waarschijnlijk zodat hij hem niet hoefde te 
legitimeren, weggelaten door de schrijver 
van het St. Paul-handschrift. 

Saksenoorlogen en 
brONedities
Robert Flierman, die in 2015 promoveerde 
op zijn proefschrift over de beeldvorming 
omtrent de Saksen tussen 150 en 900, is een 
expert op het gebied van de representatie 
van de Saksen in Frankische historiografie. 
In een recent artikel stelt hij, onder andere 
op basis van de Annalen van Lorsch, dat 
de Frankische geschiedschrijvers niet 
konden inzitten over de massamoord op 
de Saksen in 782.5 Wie de voetnoot volgt 
waarin Flierman naar een broneditie van 
de Annalen uit 1889 verwijst, komt in-
derdaad uit bij een beschrijving van de 
gebeurtenissen uit 782. In de editie ein-
digt de jaaropgaaf met een voetnoot waarin 
staat ‘CA annus DCCLXXXII, deest, extat 
in Fr., […]’, ofwel ‘Het jaar 782, afwezig in 
CA [het St. Paul-handschrift], is overgele-
verd in het Fr[agmentum Chesnii]’. 

Deze voetnoot maakt het problema-
tische van bronnenedities duidelijk. 
Flierman kan zich immers niet beroepen 

5 R. Flierman, ‘Religious Saxons: paganism, 
infidelity and biblical punishment in the Capi-
tulatio de partibus Saxoniae’, in: R. Meens e.a. 
(red.), Religious Franks: Religion and power 
in the Frankish kingdoms: studies in honour of 
Mayke de Jong (Manchester 2016) 183.

op de Annalen van Lorsch, omdat daar de 
jaaropgaaf van 782 niet in staat. Zijn ver-
wijzing is echter wel correct. De broneditie 
van de Annalen van Lorsch is vrijwel ge-
lijk aan de tekstgetuige zoals overgeleverd 
in het St. Paul-handschrift. In deze bron-
neneditie daarentegen is het gat door het 
ontbreken van een jaaropgaaf van 782 
opgevuld met een jaaropgaaf zoals deze is 
overgeleverd in een andere tekstgetuige. 
Flierman baseert zich dus op een tekst die 
alleen bestaat in een negentiende-eeuwse 
broneditie.

Over welke informatie gaat het hier? De 
tekstgetuigen van de Annalen van Lorsch, 
die de jaaropgaaf van 782 overleveren, zet-
ten uiteen hoe Karel de Grote Saksische 
edelmannen tot graven benoemde over de 
door hem onderworpen Saksische gebie-
den.6 Voordat Karel de Grote echter goed 
en wel in Francia was teruggekeerd, had 

het Saksische verzet onder leiding van 
Widukind de hele regio al in rep en roer 
gebracht. Uit een derde tekstgetuige weten 
we bovendien dat de Saksische rebellen 
een groot aantal nieuw geïnstalleerde Sak-
sische graven hadden vermoord.7 Het was 
in reactie hierop dat Karel de Grote zijn 
strafexpeditie ondernam. Hoewel Karel de 
Grote de Saksen op hun nummer had gezet, 

6 Vaticaan, BAV, Reg. lat. 213. Voor de editie, zie: 
A. DuChesne, Historiae Francorum scriptores 2 
(Parijs 1636) 21-23.

7 Sint Petersburg, Russische Nationale Biblio-
theek, Lat. O. v. IV. 1. Voor de editie, zie: 
Annales Mosellani, ed. J.M. Lappenberg, MGH, 
Scriptores 16 (Hannover 1859) 491-499.

Met de onderwerping van de 
Saksen in 785 kwam er een 
definitief een einde aan de 
bekering van de Saksen
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staat het buiten kijf dat de gebeurtenissen 
in 782 een probleem vormden voor iemand 
die een overwinningsverhaal (narrative of 
triumph) van de Franken wilde schrijven. 
De gebeurtenissen tonen immers aan hoe 
fragiel de Frankische heerschappij was in 
recent veroverde gebieden. Dat het ont-
breken van de jaaropgaaf van 782 in het 

St. Paul-handschrift een bewuste keuze is 
geweest, kan daarom niet worden uitgeslo-
ten. Naar mijn mening is het belangrijk dat 
de auteur het jaar 785 als veroveringsjaar 
neemt, omdat dit Karel de Grote verbindt 
met de bekeringsmissie van paus Gregorius 
de Grote en dit een religieuze legitimatie 
geeft aan de verovering van Saksen. Als je 
uitgaat van dit veroveringsjaar, is het maar 
zeer de vraag of Karel de Grote in 782 ‘be-
voegd’ was om 4500 Saksen te executeren. 
De Saksen moeten dan niet worden gezien 
als opstandelingen tegen de rechtmatige 
heerser, maar als verdedigers van hun land 
tegen een binnenvallend leger.

Hoewel het onmogelijk is om de pre-
cieze bevoegdheden van Karel de Grote te 
kunnen inschatten en we afstand moeten 
doen van het moderne concept van de juri-
dische macht van een koning, president of 
staat, valt het niet uit te sluiten dat Karel 
de Grote op tegenstand stuitte binnen zijn 
eigen kringen. Zeker de oudere raadgevers 
van Karel de Grote zullen zich hebben 
herinnerd dat Karels oom, Carloman, nog 
geen veertig jaar eerder een soortgelijk 
bloedbad aanrichtte in Alemannië. Het 
kostte Carloman destijds figuurlijk de kop; 
zijn positie als hofmeier (een soort minis-
ter-president) van het Frankische rijk was 

onhoudbaar geworden, wat leidde tot zijn 
aftreden en terugtrekking in een klooster 
op het Italisch schiereiland.8 Het is daarom 
niet verwonderlijk dat de autoritaire tekst-
getuige van de Annalen van Lorsch, zoals 
overgeleverd in het St. Paul-handschrift, 
het gehele jaar 782 verzwijgt.

Deze verzwijging kan dus veelbeteke-
nend zijn voor het overwinningsverhaal dat 
in de tekstgetuige van St Paul is opgete-
kend. Dit geldt vooral met betrekking tot 
de weg naar de ultieme overwinning van 
de Franken op de Saksen in 785. Door 
de jaaropgaaf van 782 weg te laten, is de 
weg naar deze ultieme overwinning een 
stuk minder hobbelig. Dat dit soort klei-
ne, maar cruciale details vaker over het 
hoofd worden gezien, onderstreept het nut 
van een kritische analyse van bestaande 
bronnenedities, en het benadrukt het raad-
plegen van de originele tekstgetuigen zoals 
overgeleverd in de handschriften. Omdat 
de Annalen van Lorsch als een tekstuele 
entiteit wordt gepresenteerd in de bronedi-
tie, zijn tekstuele discrepanties tussen de 
tekstgetuigen voor mediëvisten moeilijk 
zichtbaar. Dit is duidelijk te zien in het 
genoemde voorbeeld, waarbij de voetnoot 
van Flierman naar de editie correct blijkt, 
de tekst ook daadwerkelijk in de editie 
staat, maar dat de tekst als zodanig in de 
Annalen van Lorsch niet te vinden is.

Nawoord
Samenvattend pleit ik voor het raadplegen 
van originele tekstgetuigen zoals die zijn 
overgeleverd in de handschriften, wan-
neer de tijd het toestaat. Doordat steeds 

8 E. Goosmann, Memorable crises. Carolingian 
historiography and the making of Pippin’s reign, 
750-900 (PhD. diss., Amsterdam 2013) 125-
158.

Ik pleit voor het raadplegen van 
originele tekstgetuigen
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meer handschriften digitaal beschikbaar 
worden gemaakt, kan dit ook vaker via de 
computer. Het is begrijpelijk dat dit niet 
altijd mogelijk is bij onderzoeken waarbij 
de zogenaamde ‘grotere vragen’ worden 
onderzocht. Dit leidt er echter toe dat de 
antwoorden op de ‘grotere vragen’ in de 
regel vaker op teksten van bronnenedities 
zullen berusten dan op de daadwerkelijke 
teksten uit de middeleeuwen. Zoals ik heb 
aangegeven in dit artikel, kan juist een 
afwijkend detail in het verhaal van een 
tekstgetuige relatief grote implicaties heb-
ben. Ook de invloed van de plaats van de 
tekstgetuige binnen het handschrift is hier 
van groot belang voor ons begrip van de 
functies van de historiografische teksten. 
Hulpwetenschappen, zoals codicologie en 
paleografie, kunnen hierbij helpen. Zij 

behoren tot de vaardigheden die een me-
diëvist moet hebben. Als we niet meer in 
staat zijn om middeleeuwse teksten te le-
zen en te begrijpen in hun eigen, unieke 
handschriftelijke context, zijn we overge-
leverd aan de teksten in bronnenedities 
die af en toe te wensen overlaten. Als we 
ons hier niet bewust van worden, bestaat 
het risico dat wij de weg naar ons eigen 
culturele verleden afsluiten.

Bart Jeremy van Hees (1990) studeer-
de Geschiedenis aan de Universiteit 
Utrecht. Daar voltooide hij ook de 
onderzoeksmaster Ancient, Medieval, 
and Renaissance Studies. Hij richt 
zijn onderzoek hoofdzakelijk op de 
Karolingische periode (750-900).



De mediëvist 
mag trotser zijn
Hidde Goedhart
De mediëvistiek is gevangen tussen twee 
muren, die ze tevergeefs probeert af te bre-
ken: de tijdsafbakening van de discipline. 
De oudheid en de (humanistische) re-
naissance worden gezien als tijdperken van 
culturele bloei, terwijl de middeleeuwen 
vooral het tijdperk vormen 
dat níet de kenmerken heeft 
van de bovengenoemde 
twee. Belangrijke concepten 
in de discipline laten zien 
dat mediëvisten dit stigma 
nog altijd actief bestrijden. 
Ze betwisten bijvoorbeeld 
dat het begin van de middeleeuwen het ein-
de van de Romeinse beschaving betekende, 
door te benadrukken dat deze voortleefde 
in het Byzantijnse Rijk en in de klooster-
structuur van het middeleeuwse Europa. 
En wat te denken van de enorme nadruk 
op renaissances? De Karolingische re-
naissance (late achtste tot negende eeuw), 
de Ottoonse renaissance (936-1002) en de 
renaissance van de twaalfde eeuw zijn al-
leen in het leven geroepen om te laten zien 
dat ‘de’ renaissance niet op zichzelf staat 
als periode van culturele bloei. 

Voor Utrechtse studenten geschiedenis 
is het duidelijk. Deze tak van geschiedenis 
kampt met een minderwaardigheidscom-
plex. Constant lijkt de mediëvistiek bezig 

VOORZET

haar eigen bestaansrecht te legitimeren. 
Kijk naar het eeuwige gebakkelei over de 
uitdrukking ‘middeleeuws’: de gemiddelde 
lezer kan zich moeiteloos het moment voor 
de geest halen waarop een mediëvist voor het 
eerst aan hem of haar uitlegde dat het woord 

‘middeleeuws’ vaak wordt 
gebruikt waar ‘primitief’ 
bedoeld wordt. De cursus 
Middeleeuwse toestanden, 
in feite een inleiding in de 
cultuurgeschiedenis van de 
middeleeuwen, heeft zelfs 
dit idee als uitgangspunt! 

Door de grote hoeveelheid aandacht blijven 
deze negatieve stereotypes ook tijdens de 
studie een grote plek innemen.

De vraag is waarom, want wat is ze een 
voorbeeldige discipline! De bundel die in 
Middeleeuwse toestanden als handboek 
wordt gebruikt staat vol prachtig onderzoek 
naar de belangrijke thema’s in de middel-
eeuwse cultuur: wat waren bijvoorbeeld 
middeleeuwse eetgewoontes, en wat was 
de culturele invloed van ridders?1 Dat on-
derzoek houdt ook stand wanneer het niet 
wordt gebruikt om een stereotype te weer-
leggen. De kracht van de mediëvistiek is dat 

1  Rob Meens en Carine van Rhijn (red.), 
Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen 
(Zwolle 2015).

De mediëvistiek is 
gevangen tussen twee 

muren, die ze tevergeefs 
probeert af te breken: de 

tijdsafbakening van de 
discipline. 
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ze niet op zoek naar een groot narratief dat 
het gehele tijdperk omschrijft maar elk the-
ma apart bestudeert, zonder bang te zijn de 
grenzen van het eigen tijdvak te overschrij-
den. De drie middeleeuwse renaissances 
zijn daar voorbeelden van,  de woordkeus 
daargelaten. Ze laten zien dat thema’s niet 
specifiek hoeven te zijn voor een bepaald 
tijdvak. In mediëvistisch onderzoek wordt, 
veroorzaakt door de relatief kleine hoeveel-
heid beschikbare bronnen, bovendien een 
bronkritiek toegepast waar elke historicus 
van kan leren. Hierdoor wordt de mediëvist 
gedwongen om zijn bronnen nauwkeurig 
te bestuderen. Daarnaast is 
het hierdoor vanzelfspreken-
der dat dezelfde bron door 
meerdere historici wordt 
onderzocht, waardoor een 
levendige discussie ontstaat. 

Natuurlijk wordt ook 
binnen de mediëvistiek 
de zoektocht naar ver-
antwoording ervaren. De 
Amerikaanse mediëvist Carol Symes 
schrijft dat dit probleem wordt veroor-
zaakt door de tegenstelling tussen modern 
en niet-modern. De middeleeuwen zijn 
niet onvoorwaardelijk relevant, of zelfs 
‘waar’, zoals contemporaine onderwerpen 
dat zijn, maar zijn dat pas wanneer wordt 
aangetoond hoe een modern thema op dit 
niet-moderne tijdperk te herleiden is. De 
moderniteit is als het ware de kolonisator 
van de geschiedenis. Zoals de kolonie on-
beschaafd is tegenover de beschaving van 
de kolonisator, is de moderniteit de bescha-
ving waar de middeleeuwen zich naartoe 
moeten ontwikkelen. Er is geen ruimte 

voor de eigenheid van het tijdperk en daar-
door fungeert het als vuilnisbelt voor de 
elementen in onze cultuur die we niet met 
beschaving associëren. Denk daarbij aan 
heksenjachten en irrationaliteit, zonder dat 
dit overeenkomt met de waarheid.2 

Het probleem bestaat al sinds het ont-
staan van de concepten ‘oudheid’ en 
‘renaissance’, want ook deze suggereren 
dat de middeleeuwen vooral het tegenover-
gestelde zijn van hun eigen ‘beschaving’. 
Symes’ uitleg verklaart het negatieve 
imago van de middeleeuwen. Vanuit een 
modern perspectief is het tijdperk immers 

überhaupt niet objectief 
te bestuderen. Echter, de 
kracht van de mediëvistiek 
ligt juist in het bestuderen 
van het tijdperk vanuit haar 
eigen perspectief. En hoewel 
de Utrechtse mediëvisten 
dit begrijpen, dragen ze het 
duidelijk niet uit. Ze zouden 
daarom iets meer trots mogen 

uitstralen: stop met studenten leren hoe de 
middeleeuwen worden gestigmatiseerd, en 
leer ze de kracht van het tijdvak kennen. 
Ik raad aan om te beginnen met een andere 
naam voor Middeleeuwse toestanden: 
Middeleeuwse beschaving klinkt geschikt.

2  Carol Symes, ‘When We Talk about Mo-
dernity’, American Historical Review 116 
(2011) 3, 716-717; 721.

De kracht van de 
mediëvistiek ligt juist in 
het bestuderen van het 

tijdperk vanuit haar eigen 
perspectief. En hoewel de 
Utrechtse mediëvisten dit 
begrijpen, dragen ze het 

niet duidelijk uit. 
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EEN LESJE  
MIDDELEEUWS 

SCHELDEN
De scheldbrief van Johan van Nassau-Dillenburg

David van oeveren 
Iedereen heeft in een boze bui wel eens een paar flinke krachttermen ge-
bruikt tegen iets dat hem of haar niet aanstond. Nu is dat normaal, maar 
in de middeleeuwen hadden scheldpartijen een grote maatschappelijke 
betekenis. In dit artikel analyseert David van Oeveren een middeleeuwse  
scheldbrief en de sociaal-culturele context waarbinnen deze werd  
opgesteld.

ARTIKEL

In 1420 schreef graaf Johan van Nassau-
Dillenburg een venijnige scheldbrief aan 
hertog Jan van Beieren, tevens geadres-
seerd aan vrijwel de gehele keizerlijke 
adel en alle Hollandse steden. Johan was 
ten tijde van de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten nog in dienst geweest als legeraan-
voerder bij de hertog ter ondersteuning van 
zijn strijd om Dordrecht (1418). Jan was 
Johan bovendien 5000 Rijnsgulden ver-
schuldigd en had op zijn eer beloofd dat 
hij deze lening zou terugbetalen. De hertog 
verzuimde echter, waardoor Johan gedu-
peerd achterbleef. 

Militair gezien was Johan een onderge-
schikte, waardoor het voor hem allereerst 
niet aantrekkelijk was om een vete te 

beginnen.1 Juridische stappen liepen daar-
naast op niets uit: Nassau zou Van Beieren 
nog verschillende keren voor het vrijge-
recht dagvaarden, maar door slim juridisch 
spel lukte het de hertog om steeds de dans 
te ontspringen.2 De enige optie voor de 
graaf om op zijn minst zijn gelijk te halen 
en de onbetrouwbaarheid van Jan bloot te 
leggen was dan ook met het opstellen van 
een scheldbrief. 

Hoewel dit geen onbekende zaak is 
voor mediëvisten, wordt deze affaire door-

1 F. P. van Oostrom, Het woord van eer. Literatuur 
aan het Hollandse hof omstreeks 1996 
(Amsterdam 1996) 291.

2 Van Oostrom, Het woord van eer, 290-291; R. 
Stein, De Hertog en zijn Staten. De eenwording 
van de Bourgondische Nederlanden. ca. 1380-
1480 (Hilversum 2014) 99-101.
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gaans slechts besproken in het licht van 
het juridische spel van de hertog om de 
dagvaardingen te ontlopen. De scheldbrief 
werd in deze studies alleen zijdelings be-
sproken. Een gemis, want deze bron geeft 
veel informatie prijs over de spanning die 
in het begin van de vijftiende eeuw ont-
stond toen eerwraak, dat nog aanvaard 
werd, juridisch onder druk kwam te staan. 

Deze casus doet zich voor in een periode 
waarin buitengerechtelijke conflictoplos-
sing aan banden werd gelegd. Vanaf de 
veertiende tot in de zestiende eeuw zien 
historici een tendens van monopolisering 
in de rechtspraak door staten en steden. 
Het werd dus eerder aangemoedigd om 
conflicten op vreedzame wijze op te los-
sen.3 Omdat de scheldbrief een derde 
optie bood die tussen de rechtspraak van 

3 C. Glaudemans, Om die wrake wille. 
Eigenrichting, veten en verzoening in laat-
middeleeuws Holland en Zeeland (Hilversum 
2004) 278-280; 300-301; 306-307.

het centrale gezag en de sociale wetten van 
de edelen in lag, is ze juist typisch voor 
deze periode. 

We weten dat het begrip ‘eer’ een functie 
had buiten het slagveld, maar dat eerkren-
king via scheldbrieven een alternatief was 
voor militaire en juridische conflictoplos-
sing moet nog worden bewezen.4 Daarbij 
is schelden onderzocht in negatieve zin, 
bijvoorbeeld in Martine Veldhuizens De 
ongetemde tong (2014), maar is de mogelij-
ke positieve impact van scheldbrieven als 
herstellers van orde onbelicht gebleven. 

Spottelijke speel woerde
Martine Veldhuizen verdeelt laster in twee 
categorieën. Allereerst de zogenoemde 
grace-threatening act, bestaande uit de 
relatie tussen de ziel enerzijds en de spot-

4 Zo impliceert Cornelia Glaudemans dat er 
maar twee opties waren in Holland en Brabant 
om vergelding te nemen: militair of juridisch. 
Glaudemans, Om die wrake wille, 33, 209-210.

Een confrontatie tussen twee mannen die het hoofd er niet helemaal bijhouden. BM Verdun ms. 107



42

tende en schimpende woorden anderzijds. 
In de Lage Landen werd het gebruik van 
deze ‘spreekzonde’ gezien als een manier 
om de ziel van de betreffende mens te 
bevuilen. In de Middelnederlandse mo-
raaltheologische besprekingen werden 
woorden dan ook op gelijke wijze behan-
deld als daden.5 ‘Spottelijke speel woerde’, 
zoals Jan van Brederode (1370 – 1415) 
stelde, zijn alles behalve leeg. Iemand die 
met ‘ydel woerde’ zijn medemens bespotte, 
beging volgens Brederode een zwaardere 
zonde dan moord. Ook de vijftiende-eeuw-
se Filips Wieland, een Vlaamse jurist, 
stelde in een traktaat over de beginselen 
van stedelijk recht dat ‘injurien by woor-
den’ dezelfde kracht bezaten als blasfemie 
en fysiek geweld.6 

De tweede categorie van laster bestaat 
uit de face-treatening act, die niet de ziel, 
maar de reputatie van de besprokene aan-
tast en in veel gevallen ook die van de 
spreker. Deze handelingen vallen onder de 
noemer van detractio: het verminderen van 
het subject. Wat het gevaar van face-thre-
atening acts verder vergrootte zat in het 
gegeven dat deze handeling niet alleen een 
persoonlijke aanval op het individu bete-
kende, maar dat de spreker ook de goede 
naam van de gemeenschap aantastte. Hier-
mee veroorzaakte de spreker meer schade 
dan hij zelf zou kunnen overzien, waardoor 
hij zich exclusief moest richten tot de goe-
de eigenschappen van de besprokene. Ook 
de toeschouwer speelde een rol in deze 
acts, want deze was ‘zondig wanneer hij de 
bewuste keuze maakt om een spreekzon-
daar te gedogen – door bijvoorbeeld naar 

5 Van Oostrom, Het woord van eer, 290. 
6 J. Haemers, ‘Filthy and Indecent Words. Insults, 

Defamation, and Urban Politics in the Southern 
Low Countries, 1300-1550’, The Voices of the 
People in Late Medieval Europe 33 (2014), 251.

lasterpraatjes te luisteren’.7

Eer IN DE LAGE LANDEN
Omdat grof taalgebruik de eer van de fami-
lie kon aantasten werd er van de edellieden 
veel discipline verwacht. Gilbert Lannoy, 
een vijftiende-eeuwse edelman in dienst 
van de Bourgondische hertogen, waar-
schuwde dan ook: ‘Porte tousjours bonne 
bouche et ne blasme nulz ne nulls, car 
tu ne poeus jamais scavoir les meschiefs 
ne les fortunes qui te pevent advenir’.8 
Eer was zo niet alleen een individuele 
eigenschap, maar werd gedeeld met een 
collectief. Wanneer een individu zich niet 
aan een afspraak kon houden, kwam niet 
alleen zijn eer mogelijk in het geding, 
maar ook die van de gehele gemeenschap. 
Omdat familieleden de eer deelden, was 

het aan hen om elkaar te behoeden voor 
collectief eerverlies.

Openbare eerkrenking werd legitiem 
zodra het gedrag van het slachtoffer niet 
strookte met de erecode die binnen de ge-
meenschap van toepassing was.9 Dat de 
hele familie eronder leed, had zij eerder 
aan zichzelf te danken door niet eerder in 
te grijpen. Mocht de ‘eer’ worden aangetast 
of mocht jou iets worden aangedaan, dan 
was het noodzakelijk om dit sociale net-
werk van edelen te herstellen. Dit kon via 
de juridische weg, maar ook op militaire 

7 Ibidem, 75.
8 Ibidem, 260.
9 Glaudemans, Om die wrake wille, 75-76.

De toeschouwer was ‘zondig 
wanneer hij de bewuste keuze 
maakte om een spreekzondaar te 
gedogen’
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wijze (en dus buiten de wet om).10 Deze 
tweede optie kwam echter steeds meer 
onder druk te staan. Vanaf de veertiende 
eeuw monopoliseerde de centrale macht 
de rechtspraak en werd er vaker gepro-
beerd conflicten op vreedzame wijze bij te 
leggen. Toch werd er tijdens deze ontwik-
kelingen nog veel waarde gehecht aan eer. 
Zoals Mervyn James het verwoordt, ‘hon-
our could articulate a compelling network 
of obligation which was outside what the 
state, law, and even religion enforced.’11 
Dit brengt ons vervolgens bij de derde op-
tie: de scheldbrief.

De scheldbrief
De affaire rondom de scheldbrief speelde 
zich af tijdens de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten. Jacoba van Beieren (1401 – 1436) 
volgde haar vader Willem VI op als gra-
vin van Holland en Zeeland. Onder de 
Kabeljauwse oppositie leidde dit tot veel 
ongenoegen, want ook Jan van Beieren 
dacht aanspraak te maken op de erfenis. 

10 Van Oostrom, Het woord van eer, 290-291. 
11 M. E. James, English politics and the concept of 

honour: 1485-1642 (Oxford 1978), 341.

Nadat Jacoba Dordrecht had ingenomen 
maakte Jan van Beieren zich op voor de 
tegenaanval, maar het lukte hem niet om 
daarvoor genoeg geld bij elkaar te brengen. 
In 1418 moest hij daarom bij graaf Johan 
van Nassau-Dillenburg aankloppen voor 
financiële en militaire steun. Na enige on-
derhandelingen werd er een overeenkomst 
gesloten: graaf Johan zou Jan financieel 
bijstaan en als legeraanvoerder dienen. Als 
tegenprestatie zou Jan in totaal 5000 Rijks-
gulden aan Johan verschuldigd zijn. Deze 
afspraak werd door Jan bekrachtigd met 
een schriftelijke schuldbekentenis, waarin 
hij beloofde dat hij zich vrijwillig zou laten 
gijzelen, mocht de uitbetaling uitblijven.12 

Dat Jan van Beieren in financiële nood 
zat mocht overigens wel blijken: Jan had 
een dusdanig hoge schuld opgebouwd dat 
hij veel eigendommen moest verkopen, om 
vervolgens nog bij Vlaamse en Brabantse 
steden aan te kloppen omdat hij daar de 

12 Van Oostrom, Het woord van eer, 291; J.A. 
Kossmann-Putto, Het heimelijk gerecht. Het 
westfaalse veemgerecht en de noordelijke 
Nederlanden in de late middeleeuwen (Hilversum 
1993) 42; 152.

Een vulgair gebaar richting een adellijk gezelschap. Uit een vertieende-eeuws manuscript van Jacques de 
Longuyon, Les Voeux du paon. MS G.24, fols. 25v–26r
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gestelde lijfrente niet kon betalen. Het uit-
betalen van de schuld aan Johan stond dus 
op een lager pitje.

Johan was hier echter niet van gediend, 
en als wij zijn scheldbrief mogen geloven, 
schreef hij meerdere brieven aan Jan om 
zijn geld terug te eisen. Hierop kwam geen 
reactie, wat Johan bewoog tot het onder-
nemen van juridische stappen, door Jan 
van Beieren te laten dagvaarden door de 
vrijgraaf van Burke. Als reactie schoot Jan 
in de verdediging en klopte hij aan bij ko-
ning Sigismund, die van mening was dat 
het onmogelijk was om iemand in de positie 
van Jan te dagvaarden. Sigismund stelde 

daarom voor om het proces op te schorten. 
Volgens Johanna Kossmann-Putto was dit 
omdat hij ‘de regels en de problemen […] 
goed kende’.13 Het is mogelijk dat de situa-
tie ingewikkelder in elkaar stak, aangezien 
de koning en Jan van Beieren eerder had-
den samengewerkt tegen de Hoekse Jacoba, 
waardoor favoritisme wellicht ook een rol 
speelde; iets wat Johan verder in wanhoop 
kan hebben gedreven.14 Juridisch gezien 
was het daarnaast niet duidelijk of een 
klacht over een onbetaalde schuld door een 
vrijbank kon worden berecht. Uiteindelijk 
werd de zaak van de Raad van Dortmund 
doorverwezen naar de aartsbisschop van 
Keulen, die de zaak waarschijnlijk bij de 

13 Kossmann-Putto, Het heimelijke gerecht, 212.
14 C.A.A. Linssen, ‘Keizer Sigismund, 

opperleenheer in de Nederlanden (1410-1437)’, 
in: D.E.H. de Boer en J.W. Marsilje (red.), De 
Nederlanden in de late middeleeuwen (Utrecht 
1987) 333- 334.

bank van Arnsberg heeft neergelegd. Dit 
werd allemaal gestuurd door Jan van Bei-
eren, die handig gebruik wist te maken 
van de juridische diversiteit en zijn hoge 
positie als hertog. Over de afwikkeling van 
de zaak is helaas weinig bekend, maar het 
is wel zeker dat in 1429 (vijf jaar na het 
overlijden van Jan van Beieren) de schuld 
nog altijd niet was afbetaald. Gebaseerd op 
soortgelijke juridische kwesties in dezelfde 
periode stelt Kossmann dat de juridische 
aanklacht tegen Jan uiteindelijk onontvan-
kelijk moet zijn verklaard.15

Juridisch kon en zou Johan het niet luk-
ken om het verschuldigde bedrag te innen. 
Het alternatief was dus om gewapenderhand 
zijn gelijk te halen. De krachtverhouding 
tussen beiden was echter dusdanig ongelijk 
verdeeld dat ook dit geen optie zou beteke-
nen voor de graaf.16 Om de daden van Jan 
toch te wreken en om de gemeenschap te 
laten zien dat Jans woord niets meer waard 
was, koos Johan er daarom voor om een ge-
illustreerde scheldbrief op te stellen. Na 
anderhalve pagina van geadresseerden te 
hebben genoemd – onder andere de gehele 
keizerlijke adel in de Lage landen met alle 
Hollandse steden – legde Johan de situ-
atie uit: de 5000 Rijnsgulden, de brieven 
aan Jan en het juridische onbehagen.17 De 
scheldbrief fungeerde eerder als een ‘open 
brief’ en het publiek besliste of Johan met 
het opstellen van de brief inderdaad een 
gepaste maatregel had genomen. Voor het 
publiek was het belangrijk dat het kwaad-
spreken niet louter op het eigenbelang van 
de spreker was gebaseerd. De intentie van 

15 Kossmann-Puto, Het heimelijk gerecht, 41.
16 Van Oostrom, Het woord van eer, 291.
17 L. Götze, ‘Ein Scheltbrief des Grafen Johann 

III. von Naussau-Dillenburg gegen den Herzog 
Johann von Bayern und Holland’, Monatschrift für 
die Geschichte Westdeutschlands 4 (1878) 71-72.

Om te laten zien dat Jans woord 
niets waard was, koos Johan 
ervoor om een geïllustreerde 
scheldbrief op te stellen
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de kritiek mocht niet onbeheerst zijn, maar 
moest door de spreker goed zijn doordacht 
voordat hij of zij de woorden naar buiten 
bracht.

Verschillende andere zaken lijken deze 
houding tegenover schelden te bevestigen. 
Zo wijst Jelle Haemers op de affaire tus-
sen de Antwerpse Jan van der Eycken en 
het stadsbestuur in 1409. De Antwerpenaar 
moest voor straf op pelgrimage, omdat hij de 
schepenen zou hebben uitgescholden. Van 
der Eycken werd vooral kwalijk genomen 
dat zijn uitspraken geen ‘gerechtigheid’ 
brachten en louter onbeschaafde intenties 
hadden. Naast pelgrimage waren er even-
eens andere fysieke straffen: zo moesten 
Brabantse burgers die geen geldboete kon-
den betalen, met een steen op de rug (vaak 
in de vorm van een ‘scherpe tong’) door 
de stad lopen. Om de vernedering te ver-
groten mocht de burger enkel zijn hemd 
aanlaten, waarop hij vervolgens publie-
kelijk vergiffenis diende te smeken bij de 
lokale autoriteiten. Mocht de krenking ook 
op papier zijn verspreid, dan werd de tekst 
publiekelijk in brand gestoken. Dit deed 
zich echter niet voor bij de scheldbrief aan 
Jan van Beieren. Wat stelde Johan dan wel?

Ho Recht […]

Sta vor dem hinder diser su,

En druck alda myn sigel an,

Want ik et late to pande stan

Von Nassouwe Johann dem jongen greven,

[…]

Ick son van H[ennegouw end Hollant]

Tot brieven et nyet mer is danck

Mit eydesgelofft en myner ere.

Sot is he, dey my dienet mere.18

18 Cursivering en aanvulling van de hand van 
Götze. Götze, ‘Ein Scheltbrief’, 72.

‘Tot brieven et nyet mer is danck’, want 
Jan had zijn betrouwbaarheid en eer ver-
loochend door niet op Johan te reageren 
en zijn afspraken niet na te komen, alsof 
hij zijn zegel op het achterste van een 
zeug (‘su’) had gedrukt. Door zijn brief te 
sturen naar de adelgemeenschap (onder 
de afzenders wordt ook de Rooms-koning 
Sigismund genoemd) tastte Johan moed-
willig de eer aan van Jan, wat grote sociale 
consequenties voor hem moet hebben ge-
had. Over de receptie van deze brief onder 
het publiek is niets bekend. Wel kan uit 
de geschiedenis van het nageslacht wor-
den geconcludeerd dat de brief voor Jan 
van Beieren in ieder geval geen positief 
effect heeft gehad, omdat zijn neef Jan IV 
van Brabant de geërfde graafschappen aan 
Filips de Goede heeft moeten verpanden. 
Het geld lenen om leningen terug te kun-
nen betalen kwam daarmee aan een einde. 

Hoewel de scheldbrief van Johan van 
Nassau een duidelijke face-threatening 
act voorstelde, werd deze in positieve zin 
toegepast door Johan en zijn gemeenschap. 
Johan had namelijk genoeg redenen om 
zijn daden te rechtvaardigen; hij had im-
mers de gebruikelijke paden bewandeld 
van het juridisch recht, die niet vruchtbaar 
bleken te zijn voor het sociale netwerk van 

Fragment: Der Herzog – das Schwein – Scheltbrief 
des Grafen Johann  II. von Nassau-Dillenburg für 

Herzog Johann von Bayern, um 1420’. 
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de edelen. Verder had Johan zijn scheld-
brief publiekelijk gemaakt zodat er geen 
sprake was van ‘geroddel’, wat juist werd 
gezien als een verwerpelijke bezigheid.19 
Bovendien was er geen sprake van louter 
eigenbelang, omdat de brief voor de gehele 
gemeenschap belangrijk bleek te zijn. Ie-
dereen die in de toekomst nog zaken zou 
willen doen met Jan, zou mogelijk net zo 
gedupeerd kunnen achterblijven. Dit gege-
ven rechtvaardigde het publiek om de brief 
te kunnen tolereren, lezen en wellicht te 
bespreken.20 Met andere woorden: de brief 

was alles behalve ‘sot’ spreken, maar was 
beheerst geschreven en kende een zekere 
urgentie voor de edelen. Opvallend is dat 
Johan erkende dat de scheldbrief niet al-
leen de eer van Jan aantast, maar ook die 
van zijn familie.21 Ook de familie had de 
situatie uit de hand laten lopen door de 
schuld niet alsnog af te betalen. Deze in-
formatie was van belang voor het publiek, 
omdat hieruit bleek dat ook Jans familie 
niet eervol was.

De scheldbrief genoot een interessante 
positie binnen de rechtspraak. Zoals eer-
der gesteld kende de Lage Landen vanaf 
het begin van veertiende eeuw een ten-
dens waarin geweldloze verzoening steeds 
nadrukkelijker werd aangemoedigd. Dit 

19 M. Veldhuizen, De ongetemde tong. Opvattingen 
over zondige, onvertogen en misdadige woorden 
in het Middelnederlands, 1300-1550 (Hilversum 
2014) 67-69.

20 Ibidem, 75.
21 Götze, ‘Ein Scheltbrief’, 73.

proces was (op papier) aan het einde van 
de zestiende eeuw vrijwel voltooid. De 
brief uit 1420 schipperde echter nog tus-
sen beide tijdgeesten in: zo probeerde 
Johan gebruik te maken van de centrale 
rechtspraak, maar door het nog onvoltooi-
de proces van centralisering profiteerde 
Jan van Beieren van de tegenstrijdighe-
den op regionaal niveau door het proces 
te laten doorsturen van rechtbank naar 
rechtbank. Zijn handelen tastte echter het 
nog bestaande sociale netwerk onder de 
edelieden aan, dat eervol gedrag nog als 
een centrale betekenisgever gebruikte. In 
de praktijk bleek dus dat de juridische 
interpretatie van ‘recht’ niet strookte met 
de definitie van rechtvaardigheid onder de 
adel. Hoewel de brief hier de uitkomst was, 
bracht het geen van beide interpretaties in 
direct gevaar. De brief was immers een ge-
weldloze oplossing.

David van Oeveren (1993) is vier-
dejaars geschiedenis student aan de 
Universiteit van Utrecht. Doorgaans 
houdt hij zich vooral bezig met mo-
derne geschiedenis.

In de praktijk bleek de juridische 
interpretatie van ‘recht’ niet 
te stroken met de definitie van 
rechtvaardigheid onder de edelen
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De Graal van 
Roche- 
foucauld

BEELDSPRAAK

MARTINE MEUWESE 
De reputatie van een historische 
bron kan een geheel eigen leven  
gaan leiden. Dat blijkt wel uit de 
recente geschiedenis van ‘De 
Graal van Rochefoucauld’, een 
rijk geïllustreerde editie van een 
Franse Arthurroman. Kunst-
historica Martine Meuwese, die 
jarenlang onderzoek heeft gedaan 
naar het handschrift, beschrijft in 
deze ‘Beeldspraak’ waarom haar 
visie niet overeenkomt met wat er 
in allerlei media wordt vermeld.

Tijdens mijn Leidse studietijd eind jaren 
tachtig kwam ik  bij het zoeken naar een 
geschikt afstudeeronderwerp er achter dat 
er zich in Nederland maar één geïllustreer-
de set handschriften met een Franstalige 
Arthurroman bevond, die bovendien vrijwel 
onbekend was en daarmee nog nauwelijks 
bestudeerd. Het leek te mooi om waar 
te zijn: uitvoerig geïllustreerd, met mijn 
favoriete type tekst (Franstalige Arthur-
romans), uit mijn favoriete stijlperiode 
(vroege veertiende eeuw), in mijn eigen 
woonplaats (Amsterdam) en waar boven-
dien nog veel aan te ontdekken moest zijn. 
Er was ook een nadeel: het bevond zich in 
een privécollectie. 

De Leidse hoogleraar handschriften-
kunde gaf mij weinig kans en liet zich 
ontvallen: ‘dat lukt je nooit, als onbekende 
studente’, maar ik besloot het in ieder geval 
te proberen. Het handschrift was té intri-
gerend. Op mijn brief met uitleg aan Joost 
Ritman, de bezitter van mijn gedroomde 
scriptiehandschrift, kwam al binnen en-
kele dagen op sjiek postpapier een reactie: 
of ik wilde langskomen voor een gesprek 
om een en ander toe te lichten. Ik maakte 

Nieuwsbericht over de veiling van ‘De Graal’ in de NRC, 12 november 2010
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snel een afspraak en vertelde de conserva-
tor van de collectie waarom uitgerekend dit 
handschrift van de Estoire del saint Graal 
(Geschiedenis van de heilige Graal) mij zo 
boeide en wat ik ermee zou willen doen voor 
mijn onderzoek. ‘Wil je het handschrift nu 
meteen al bekijken?’, was het antwoord dat 
al mijn verwachtin-
gen overtrof. 

Dit handschrift 
heeft mij nooit meer 
losgelaten; op onbe-
waakte momenten 
had ik het zelfs over 
‘mijn handschrift’. Ik las de tekst op micro-
film, tuurde dagenlang naar de soms nog 
net leesbare aanwijzingen voor de miniatu-
rist, wijdde mijn eerste publicatie aan dit 
scriptieonderzoek, participeerde na mijn 
promotie in het aan de Universiteit van 
Pittsburgh verbonden ‘Lancelot-Graal’ on-

derzoeksproject waarin dit handschrift een 
centrale rol speelde en kreeg  tijdens mijn 
inmiddels derde Postdocplaats, nu bij de 
Universiteit Utrecht, de kans om in 2005 
een tentoonstelling rondom ‘mijn hand-
schrift’ samen te stellen. Menig collega en 
groepje studenten heb ik meegetroond om 

de fonkelende folian-
ten al omslaand op 
tafel te tonen.

En toen gebeurde 
wat ik nooit had ver-
wacht: eind 2010 
werd het handschrift 

in Londen door Sotheby’s verkocht. Het is 
wel interessant wat er zich dan voordoet. 
De driedelige set handschriften moest 
tussen de twee en drie miljoen euro gaan 
opbrengen en de verkoop-PR werd daar-
voor opgepimpt. Het handschrift kreeg in 
de veilingcatalogus dan ook een voor mij 

Jozef van Arimathea vangt onder de kruisiging het bloed van Christus op in een zilveren schaal. De rubriek 
noemt dit voorwerp al ‘de Graal’ maar de tekst gebruikt deze aanduiding pas verderop in het verhaal

Het handschrift kreeg een naam 
die klonk als een object met een 

eerbiedwaardig oude sterstatus, of de 
titel van een boek van Umberto Eco of 

een film van Indiana Jones
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verrassende en compleet onbekende ei-
gennaam die klonk als een object met een 
eerbiedwaardig oude sterstatus, of anders 
wel de titel van een boek van Umberto Eco 
of een film van Indiana Jones: De Graal 
van Rochefoucauld. 

Alle media namen deze door het vei-
linghuis verzonnen naam trouw over en er 
is nu zelfs een Wikipediapagina aan ge-
wijd. Sotheby’s wilde de potentiële kopers 
doen geloven dat het handschrift rond 1320 
was vervaardigd voor Guy VII, baron van 
Rochefoucauld en gezant van de Franse 
koning in Vlaanderen, want bij naam be-
kende opdrachtgevers zijn zeldzaam voor 
deze periode en vergroten dus het prestige. 
Er is inderdaad een wapenschild van de fa-
milie Rochefoucauld in de ondermarge van 
de eerste bladzijde geschilderd, maar dat 
dateert waarschijnlijk uit het einde van de 
vijftiende eeuw. Of het zich daarvoor al in de 
familie bevond, is onbekend. Een mediëvist  

zal die grote sprong een paar eeuwen eer-
der in dezelfde familie niet zo lichtvoetig 
maken, maar een veilinghuis heeft andere 
prioriteiten.

Het handschrift werd op 8 december 
2010 geveild voor 2,8 miljoen euro en het 
verdween vervolgens in het niets. De nieuwe 
bezitter wilde geen bekendheid en daarmee 
verdween het handschrift voor onbepaalde 
tijd uit het zicht, en vermoedelijk ook uit 
Europa. Maar wie weet, aangezien het toch 
nog altijd ‘mijn handschrift’ is, komt het 
misschien weer op mijn pad.

Dr. Martine Meuwese is Universitair  
Docent middeleeuwse kunst bij de 
opleiding Kunstgeschiedenis. Zij 
doet onderzoek naar de illustratie 
van volkstalige literaire teksten uit 
met name de late dertiende en vroege 
veertiende eeuw.

Het wapen van Rochefoucauld dat in latere tijd in de ondermarge van de eerste bladzijde is geschilderd
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Een hanD iN 
het verleden
Bart Jeremy van Hees
Een stage bij Bijzondere Collecties leek mij 
een uitdaging. In plaats van constant lite-
ratuur lezen over een verscheidenheid van 
onderwerpen, kon ik nu ‘veldwerk’ verrich-
ten. Als student van de onderzoeksmaster 
Ancient, Medieval, and Renaissance Stu-
dies werd het aanbevolen om een stage te 
lopen in het tweede jaar van de opleiding. 
Toen ik aan het eind van het eerste jaar een 
cursus volgde over handschriftfragmenten 
van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, 
was de keuze dan ook snel gemaakt. Ik 
nam  mij, samen met mijn stagebegeleider 
en stagedocent, voor om alle Karolingische 
handschriften en handschriftfragmenten, 
in de regel geschreven tussen ca. 800 en 
1200, te catalogiseren.

Hoewel ik bij dit plan een beetje te hoog 
van de toren had geblazen. Alleen al in het 
bedenken  van een standaard sjabloon waar-
in alle informatie gegoten moest worden 
van ieder handschrift en handschriftfrag-
ment ging dagen tijd zitten. Zoiets had ik 
nog nooit gedaan. Ook had ik nog nooit de 
grootte van een handschrift beschreven, 
noch de schrijfspiegel ervan of de foliëring 
(de hoeveelheid pagina’s per katern). Wat 
wel een bijzonder gevoel was, is dat ik zo 
dicht zat op authentiek bronmateriaal. Veel 
handschriften en handschriftfragmenten 
die in de UBU liggen, zijn nog niet gebruikt 
in bronedities. En hoewel ik tijdens mijn 

GRAND TOUR

stage een klein deel van dat bronmateriaal 
heb kunnen bestuderen, is verder onder-
zoek nog steeds broodnodig. Studenten 
zouden daar een prima begin voor kunnen 
leveren.

De personeelsafdeling van Bijzondere 
Collecties was klein en ook vrij persoonlijk. 
Het kunnen delen van dingen waar ik te-
genaan liep was erg prettig, net zoals altijd 
behulpzame reacties van de medewerkers. 
Zij zetten soms letterlijk de deuren open 
voor het onderzoek en door hun hulp werd 
ik wegwijs in de literatuur over paleografie 
en codicologie, twee hulpwetenschappen 
waar destijds relatief weinig aandacht aan 

werd besteed op de opleiding. Deze eerste 
kennismaking met een academische werk-
plek was derhalve een prettige ervaring.

Tenslotte heeft de stage een fundamente-
le bijdrage geleverd aan mijn ontwikkeling 
als wetenschappelijke historicus. Het heeft 
mij inzicht gegeven in het veldwerk is van 
mediëvisten. Bovendien was het interessant 
om af en toe zo met een fragment bezig te 
zijn dat eerder niet onderzocht was. Op 
dat soort momenten gaf dat een bijzonder 
gevoel, iets wat ik iedere onderzoeker toe-
wens. Het was een fantastische ervaring om 
zelf aan de slag te gaan met Karolingische 
handschriftfragmenten. Integendeel tot het 
tegenwoordige e-book, of zelfs book, raak-
ten mijn handen het perkament aan wat de 
scribent ook had aangeraakt. Dichterbij de 
Geschiedenis kun je niet komen.

Het heeft mij inzicht gegeven in 
het veldwerk is van mediëvisten.
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Sister Act:  
de wereld 

van de 
clarissen

Nick Pouls
Al vanaf de negentiende eeuw is er spra-
ke van onduidelijkheid inzake de precieze 
gang van zaken in de laatmiddeleeuwse 
kloosters van de franciscanessen: de non-
nen die de regel van Franciscus van Assisi 
(c.1181-1226) volgden. Dit leidde vervol-
gens tot het ontstaan van verschillende 
mythes rondom deze nonnen. In de mo-
nografie Order and Disorder: The Poor 
Clares between Foundation and Reform 
(2013) poogt de Nederlandse mediëvist 
Bert Roest helderheid te verschaffen over 
de clarissen tijdens de vroege dertiende 
tot zestiende eeuw. Deze zogeheten cla-
rissen, een contemplatieve kloosterorde, 
vormen een van de vele congregaties van 
franciscanessen.Eenieder die zich verdiept 
in de historiografie van de Franciscaanse 
kloosterorde zal echter niet ontkomen aan 
het standaardwerk A History of the Fran-
ciscan Order (1968) van de Britse theoloog 
John Moorman. Hoewel deze studie fun-
geerde als eerste poging om grip te krijgen 
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op de geschiedenis van de franciscanessen, 
wijdde Moorman slechts enkele bescheiden 
hoofdstukken aan deze zusters.

In zijn monografie weet Roest het 
onderzoek van Moorman naar de francisca-
nessen uit te breiden. Door de geografische 
spreiding, ontbrekende gecentraliseerde 
administratie, autonomiteit en kleinscha-
ligheid van de orde der clarissen in de hoge 
middeleeuwen, stond Roest voor een ge-
compliceerde opgave. De manuscripten van 
ieder klooster en regionaal archief moesten 
individueel worden bestudeerd. Desalniet-
temin is Roest er voortreffelijk in geslaagd 
om een beeld te schetsen van de lokale we-
reld waarin de clarissen zich bevonden. De 
mythevorming rondom deze franciscaanse 
nonnen lijkt daarmee opgeklaard, zoals 
blijkt uit het korte hoofdstukoverzicht.

In het eerste en tweede hoofdstuk ligt 
de nadruk op de rol van Clara van Assisi  
(c.1193-1253), een non die veelvuldig met 

de orde der clarissen wordt geassocieerd en 
in de vroege dertiende eeuw zelfs als eer-
ste vrouw een kloosterregel schreef. Toch 
dient Clara niet te worden beschouwd als 
de stichter van deze orde, aldus Roest. 
Deze hoofdstukken zijn vooral bedoeld om 
de lezer kennis te laten maken met de ont-
staansgeschiedenis van de clarissen. De 

De mythevorming rondom deze 
Franciscaanse nonnen lijkt nu 
opgeklaard
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Bert Roest

Order and Disorder: The Poor 
Clares between Foundation and 
Reform (Leiden 2013)

441 p.  195,-

ISBN 9789004243637

historische context waarin de Franciscaan-
se nonnenkloosters zich hebben ontwikkeld 
wordt beschreven in het derde hoofdstuk. 
Nog interessanter is het vierde hoofdstuk 
van de monografie; daarin poogt Roest 
diverse Franciscaanse nonnenkloosters 
te categoriseren naargelang verschillende 
Franciscaanse hervormingsbewegingen uit 
de hoge middeleeuwen. Hoewel dit hoofd-
stuk wederom is bedoeld voor de lezer met 
weinig kennis over dit onderwerp, biedt het 
een interessant startpunt voor toekomstig 
onderzoek naar de clarissen. 

Er zijn daarentegen kritische opmerkin-
gen die geplaatst moeten worden bij deze 
monografie. Zo vaardigden de pausen ver-
schillende bullen uit, waaruit kan worden 
afgeleid dat er werd getwijfeld aan de sta-
tus en positie van de clarissen. Voldoen de 
clarissen wel aan de definitie ‘zusters’ of 
‘nonnen’, en kunnen de clarissen daarnaast 
worden aangemerkt als een ‘kloosterorde’ 
in de middeleeuwen? Dit zijn enkele vra-
gen en definities waar Roest wel degelijk 
rekening mee heeft gehouden in zijn analy-
se, maar die niet altijd terugkomen in zijn 
uiteenzetting van de clarissen. We kunnen 
in ieder geval concluderen dat de clarissen 
tijdens de hoge middeleeuwen een interes-
sant en actief leven hebben geleid.
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IN DIT  
LICHAAM 
SCHUILT  

GEEN HART
Marian van der Pluijm
Ze is stoer, dus ze kijkt boos. Wanneer 
de jonge Jeanne d’Arc op het platteland 
van Domrémy woont, is ze boos. Wanneer 
ze een goddelijke ingeving krijgt om voor 
Frankrijk te strijden tijdens de Honderjari-
ge Oorlog, is ze boos. Wanneer ze de Franse 
kroonprins ontmoet, is ze boos en als ze het 
slagveld op rent, roept ze het publiek op 
boze toon toe: “In dit lichaam schuilt geen 
hart”. En je gelooft haar. Dat is het enige 
wat je van haar gelooft: Jeanne is boos. Ze 
lijkt nauwelijks over een gelaagd karakter 
te beschikken, waardoor ze over het alge-
meen overkomt als eng, doods en vlak. 

Jeanne d’Arc is de hoofdpersoon in de 
romantische tragedie Die Jungfrau von 
Orleans (1801) van Friedrich Schiller, 
waarvan het Nationaal Toneel dit voor-
jaar een Nederlandse bewerking opvoert. 
De regisseur wilde haar als geloofsfunda-
mentalist neerzetten: Jeanne zou ons zo 
mogelijk inzicht kunnen geven in een Sy-
riëganger, maar haar personage bevestigt 
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slechts het beeld van de geloofsfundamen-
talist als anonieme maniak. Jeanne maakt 
geen enkele ontwikkeling door tot na de 
pauze, als ze plotseling verliefd wordt op 
de Engelse luitenant Lionel. Deze omslag 
gebeurt zo plotseling dat het moeilijk wordt 
je in te leven in haar tweestrijd tussen haar 
trouw aan Frankrijk en haar liefde voor een 
Engelsman.

Het Franse koningspaar vormt daarente-
gen een prachtig en complex theaterkoppel. 
Uit alles blijkt hoe ongemakkelijk ze zich 
tot hun macht verhouden. De kroonprins 
wil liever feesten dan vechten: hij is lui, 
laf en angstig, maar weigert zijn vrienden 
te verraden. Zijn vrouw Agnes toont meer 
moed en offert dan ook haar juwelen en 
landgoederen op zodra het Franse leger 
in geldnood komt. Toch piekert ze daar-
naast op haast kinderachtige wijze over 
haar echtgenoot en laat ze zich opslokken 
door haar liefde voor hem. Als zij en Je-

anne elkaar ontmoeten, gaat Agnes ervan 
uit dat Jeanne tot een zelfde liefde in staat 
is. Dit levert een aantal interessante dia-
logen op waarin de twee vrouwen totaal 
langs elkaar heen lijken te praten. Pas in 
deze confrontatie met Agnes komt Jeannes 
woede mooi uit de verf: Agnes nuanceert 
Jeannes vlakheid. 

Jeanne is boos. Ze lijkt nauwelijk 
over een gelaagd karakter te 
beschikken
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het NaTiOnale TOneel

Jeanne d’Arc

Bewerkt door: Rezy Schumacher

Regie: Theu Boermans

Nu t/m 30 april

17 & 18 maart in Schouwburg Utrecht

Last-minute-studentenkorting: 10 euro 

De scènes worden gespeeld tegen een 
geweldig decor, bestaande uit een grote 
houten plaat die vol verrassingen lijkt te zit-
ten. Achter enkele luiken bevindt zich een 
brandende eik, een Mariabeeld en ten slot-
te een stralende Jeanne. Bij de vechtscènes 
valt een wit doek naar beneden waarop 
beelden van moderne oorlogen worden ge-
projecteerd. Het geluid van geweren tijdens 
deze scènes vergroot op geraffineerde wijze 
het dreigende gevoel onder het publiek; ge-
weerschoten worden immers tegenwoordig 
eerder in ons bewustzijn als gevaar aange-
voeld dan de slag van een zwaard. Hierin 
ligt de potentiële kracht van het toneelstuk: 
de moderne kijker kunnen betrekken in 
een Middeleeuwse vertelling. Deze kijker 
zal echter personages verlangen met een 
gelaagd karakter, niet eendimensionale ty-
petjes. 

Ik zou me terughoudend kunnen 
opstellen met mijn kritiek, omdat ik een mo-
derne verwachting van een verhaal op een  
negentiende-eeuws stuk over de Middel-
eeuwen probeer te projecteren. Maar juist 
omdat het Nationale Toneel zo expliciet het 
stuk in het heden heeft proberen te plaat-
sen, zal ik hen verantwoordelijk houden 
voor het falen van een moderne bewerking. 
Jeanne is alleen maar eng. Dat had ik zelf 
ook kunnen bedenken.


