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In dit facultaire openingscollege gaat het over vroege middeleeu-
wen, religie en hedendaagse vragen. Deze ruime titel koos ik afgelo-
pen voorjaar, toen ik druk bezig was om op het NIAS in Wassenaar
een boek te schrijven, en Utrecht erg ver weg was, om te zorgen
dat ik in ieder geval voldoende armslag zou hebben. Nu het nieuwe
academisch jaar voor de deur staat, ben ik met mijn hoofd bij mijn
twee colleges die volgende week van start gaan. Het ene heet
Vorming van Volkeren, en is een inleiding voor tweede- en derdejaars
bachelorstudenten in de recente discussies over etnische identiteit in
wat wij doorgaans de volksverhuizingperiode noemen. Daarnaast is
er een onderszoeksseminar voor masterstudenten getiteld The Franks
and Rome, dat eind januari 2007 uitmondt in een gezamenlijk ver-
blijf ruim van een week in het Nederlands Instituut (KNIR) in
Rome. Het leek me een goed idee om van de nood een deugd te
maken, en deze twee colleges tot uitgangspunt van deze voordracht
te maken.Vanwege specialisatie, werkdruk en de e-mail weten de
buitenlandse collega's in de regel beter waarmee we bezig zijn dan
de buren op de Kromme Nieuwe Gracht. Dat is onvermijdelijk,
maar enig tegengas, af en toe, kan geen kwaad. Daarbij komt dat dit
een heel concrete manier is om invulling te geven aan het thema
dat ik aankondigde. Zelf vind ik kijkjes in de keuken van andermans
onderwijs, mits voorzien van enige achtergrond en context, altijd
buitengewoon boeiend, dus laten we hopen dat ik niet de enige ben
die er zo over denkt.Voordat ik dieper op de inhoud van die twee
colleges inga, wil ik eerst stilstaan bij die vroege middeleeuwen, en
uitleggen wat daar onder verstaan wordt, en waarom ik geboeid
raakte en blijf door dit type onderzoek.

Vroege middeleeuwen
Hoewel het Britse tijdschrift Early Medieval Europe de vierde tot en met
de elfde eeuw als chronologische begrenzing heeft, gaan de bijdragen
vooral over de periode tussen ca.400 en ca.1000. 1Voor de Westeuropese
geschiedenis, want daar gaat het hier over, betekent dit de periode die

1 Early Medieval Europe is in 1992 gesticht door jongere Britse mediëvisten, en is
momenteel toonaangevend; daarnaast bestaat er sinds 1967 het jaarboek
Frühmittelalterliche Studien, met Münster als basis.
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wordt begrensd door de desintegratie van het Westromeinse rijk ener-
zijds, en de tweede helft van de elfde eeuw anderzijds, de tijd van de
Gregoriaanse hervorming en de demografische expansie. Het is een
periodisering waarin makkelijk gaten te schieten zijn, maar die deson-
danks vrij algemeen wordt gehanteerd. Er is veel samenwerking en
synergie met de Keltologen, die ten dele in dezelfde periode opereren,
en ook met historici van de late oudheid. Het succes van de twee
recente gastdocentschappen van Claudia Rapp in Utrecht getuigt daar-
van; verder staan auteurs zoals Peter Brown en Robert Markus, de twee
nestoren van het onderzoek naar het laat-antieke christendom, op de
boekenplank van vroeg-mediëvisten.2 Aan de andere kant van het chro-
nologische spectrum is er meer distantie.Dit komt ten dele door de uit-
zichtloze loopgravenoorlog, met name in Frankrijk, over de vraag zich
rond het jaar 1000 nu wel of niet ingrijpende sociale veranderingen
hebben voorgedaan.3 Maar belangrijker is dat historici van de elfde
eeuw geïnteresseerd zijn in de opkomst van allerlei verschijnselen, en
daardoor minder in de continuïteit met het daaraan voorafgaande verle-
den.4 In de afgelopen twintig jaar hebben de Britten zich geprofileerd
als de belangrijkste vernieuwers van 'early medieval studies', op de hie-
len gevolgd door de Noord-Amerikanen, al zullen de Duitsers dit niet
graag erkennen.5 Toch beperkt de landkaart van het vernieuwende
onderzoek zich niet tot de anglofone wereld. Oostenrijk staat er bij-
voorbeeld duidelijk op, en zelfs Utrecht is goed zichtbaar.

Bij mijn sollicitatiegesprek alhier, nu bijna twintig jaar geleden,
vroeg men of ik me niet meer kon gaan richten op de latere middel-

2 Claudia Rapp, Holy Bishops in Late Antiquity. Christian Leadershop in an Age of
Transition (Berkeley, etc., 2005); Peter Brown, The Rise of Western Christendom.Triumph
and Diversity, A.D. 200-1000 (tweede editie, Oxford, 2003; eerste editie 1996); Robert
Markus, The End of Ancient Christianity (Cambridge, 1990).
3 Voor een zinnige analyse van deze zich voortslepende en overwegend Franse discus-
sie, met internationale bijdragen, zie Médiévales 37 (2000) themanummer l'An Mil en
2000, ed. Monique Bourin en Barbara H. Rosenwein.
4 Zie bijvoorbeeld het overigens uitstekende boek van Robert Ian Moore, The First
European Revolution, 970-1215 (Oxford, 2000).
5 Twee recente grote syntheses laten de kwaliteit zien van het huidige Britse onder-
zoek: Chris Wickham, Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean,
400-800 (Oxford, 2005), met een geografisch kader dat ook het voormalige
Oostromeinse rijk omvat. Meer geconcentreerd op het westen is Julia M.H. Smith,
Europe after Rome:A New Cultural History, 500-1000 (Oxford, 2005).
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eeuwen, want daarop concentreerde zich het merendeel van de
Utrechtse mediëvisten. Ik neem aan dat ik iets instemmends heb
gemompeld, want wat moet je anders, maar het is er nooit zo van
gekomen. Integendeel, die vroegmiddeleeuwse signatuur bepaalt in
hoge mate het gezicht van de Utrechtse leerstoelgroep middeleeuwse
geschiedenis. Het is niet het enige wat we met de huidige vaste bezet-
ting van vier personen te bieden hebben, want er wordt enig tegen-
wicht wordt geboden door Bram van den Hoven van Genderen, spe-
cialist op het gebied van laatmiddeleeuwse stedelijke samenlevingen
in het algemeen, en Utrecht in het bijzonder, die een standaardwerk
over het kapittel van Oudmunster schreef.6 Ook Marco Mostert, die
in 1996 vanuit Amsterdam bij ons belandde met een Pionierproject
over schriftgebruik in periode tussen 400 en 1100, kan niet worden
vastgepind op vroegmiddeleeuws onderzoek, maar hij blijft hierin wel
aktief, want in het komend jaar gaat hij een geschiedenis van de
Nederlanden schrijven, vanaf de Romeinse tijd totaan het jaar 1000.7

Rob Meens, opgeleid in Nijmegen en Bonn, zit in de slotfase van een
Vernieuwingsimpuls en werkt hard aan een inleidende monografie
over biecht en boetedoening tussen 600 en 1200.8 Samen met leden
van zijn project, postdoc Carine van Rhijn en promovendus Adriaan
Gaastra, alsmede enige buitenlandse geestverwanten, heeft Rob
Meens onlangs jaar een themanummer van Early Medieval Europe ver-
zorgd over de praktijk van penitentie in de tiende en elfde eeuw, een
eerste verkenning van die slecht onderzochte overgangsperiode, die
tot dan toe tussen wal en schip viel.9 Ook promovenda Irene van

6 Bram van den Hoven van Genderen, De heren van de kerk. De kanunniken van
Oudmünster te Utrecht in de late middeleeuwen (Zutphen, 1997; herdrukt in 2003).
7 Een goede introductie tot het de onderzoeksthema's van dit Pionierproject is Marco
Mostert (ed.), New Approaches to Medieval Communication. Utrecht Studies in Medieval
Literacy 1 (Turnhout, 1999). Deze serie, onder redactie van Marco Mostert bij de uit-
geverij Brepols, groeit gestaag en telt momenteel een kleine twintig delen.
8 Te verschijnen in de serie Medieval Textbooks van Cambridge University Press.
9 Early Medieval Europe 14 (2006), 1-117, over 'Penitential questions: sin, satisfaction
and reconciliation in the tenth and eleventh centuries', met bijdragen van Rob
Meens, Carine van Rhijn en Marolijn Saan, Catherine Cubitt, Roger E. Reynolds,
A.H. Gaastra en Ludger Körntgen. Een eerdere 'Utrechtse' aflevering van Early
Medieval was het themanummer over 'Bible and Politics' uit 1998 onder redactie van
ondergetekende, met bijdragen van Yitzhak Hen, Bart Jaski, Ian Wood, Mary Garrison
en Rob Meens.
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Renswoude richt zich in haar promotieonderzoek over Lotharingse
kloosterkronieken en hun narratieve strategie op de tiende eeuw, ter-
wijl postdoc Wolfert van Egmond in het kader van de ethnogenese
van de Friezen zich zowel met de Romeinse tijd als met de negen-
tiende eeuw bezighoudt, en met alles wat daartussen zit.
Zelf heb ik een jaar lang op het NIAS in Wassenaar met volledige
concentratie kunnen werken aan een boek waaraan ik de afgelopen
tien jaar gewerkt heb, maar wat nu toch in het eindstadium begint ter
raken. Behalve 'slow food' bestaat er toch ook echt zoiets als 'slow
scholarship', al worden de bewakers van wetenschappelijke jaarversla-
gen daar niet zo blij van. Mijn werktitel, The Penitential State, is door
de jaren heen onveranderd gebleven.10 Het uitgangspunt is de poli-
tieke crisis in de jaren 828-834, tijdens de regering van Lodewijk de
Vrome, de zoon van Karel de Grote.Wat me interesseert is allereerst
hoe allerlei al dan niet vrijwillige vormen van schuldbekentenis en
zelfvernedering fungeerden als strategie om politieke patstellingen te
doorbreken en morele terreinwinst te boeken.11 Wie van mening is
dat dit een curieus vroegmiddeleeuws verschijnsel is, herinner ik
gaarne aan Bill Clinton en Jimmy Carter. Maar daar blijft het niet bij,
want die negende-eeuwse crisis bracht een explosie van schriftelijke
reflectie teweeg, die een scherp inzicht geven in de ideologie van het
christelijk koningschap in wording.Tenslotte is er het beeld van kei-
zer Lodewijk in hedendaagse geschiedschrijving, als kleine zoon van
Karel de Grote, die faalde omdat hij zich de wet liet voorschrijven
door bisschoppen. Er is geen beter onderwerp om hedendaagse
gevoeligheden ten opzichte van religie in kaart te brengen dan deze
keizer, die aan zijn verheven nederigheid zijn gezag ontleende.Waar
het me uiteindelijk om gaat, uiteraard, is de beeldvorming van zijn
tijdgenoten, en het toenmalige discours over de vorst en zijn religieuze
autoriteit.12

10 The Penitential State:Atonement and Authority in the Reign of Louis the Pious (814-
840), te verschijnen bij Cambridge University Press.
11 Cf. Mayke de Jong, 'What was public about public penance? Paenitentia publica and
justice in the Carolingian world', in La giustizia nell'alto medioevo (secolo ix-xi) .
Settimane di studio del Centro Italiano di studi su'll alto Medioevo 44 (Spoleto,
1997) 863-904
12 Mayke de Jong, 'Sacrum palatium et ecclesia. L'autorité religieuse royale sous les
Carolingiens' (790-840), Annales. Histoire, Sciences Sociales 58 (2003) 1243-1269.
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Voor het geval de indruk is gewekt onze leerstoelgroep veel te
sterk gespecialiseerd is, meld ik maar even dat in de afdeling middel-
eeuwse geschiedenis in Leiden uitsluitend de geschiedenis van de
Nederlanden in de veertiende en vijftiende eeuw wordt beoefend.
Het valt bij ons dus nogal mee, ook al gelden we in de ogen van de
buitenwereld als de enige vroegmiddeleeuws georiënteerde afdeling
in Nederland. De complementaire expertise die we in huis hebben
heeft grote voordelen. We voelen ons af en toe een exportbedrijfje
van hoogwaardig talent, en zijn trots als voormalige postdocs en pro-
movendi terechtkomen in respectabele universiteiten als die van
Groningen,York, Leuven, Parijs en Wenen, en als aanstormend talent
waarvoor je helaas geen geld hebt, wel in de prijzen valt in het bui-
tenland.13 Dat is trouwens een ervaring die ik deel met meer
Utrechtse collega's deel, en helaas zal het zo blijven zolang het ver-
maledijde AIO-stelsel nog overeind blijft. Hoe langer dit het geval is,
hoe groter de kans dat sterk geïnternationaliseerde specialismen eerst
talent aantrekken en opleiden in de bachelor- en masterfase, om dit
vervolgens geen enkel perspectief te kunnen bieden op een promo-
tieplaats. Zie hier een van de dilemma's van de komende jaren.

Het vreemde verleden
Loopbanen hangen van toevalligheden aan elkaar.Als het aan mijzelf
gelegen had, dan was ik politieke wetenschappen aan de UvA blijven
studeren, en vervolgens journalist geworden. Maar in 1969 werden,
tot grote ontzetting van de eerstejaars, de Amsterdamse hoogleraren
politicologie de collegezaal uitgebonjourd door revolutionaire oude-
rejaars, dus ik zocht een goed heenkomen bij historici.Als overtuigd
contemporanist probeerde ik de werkcolleges in de oudere perioden
te vermijden, maar helemaal lukken deed dat niet, dus kwam ik als
tweedejaars terecht in een college over de brieven en preken van bis-
schop Caesarius van Arles (gest. 534), onder leiding van de in Gent
opgeleide mediëvist Bert Demyttenaere. Hij is onlangs met pensioen

13 Postdocs John Nawas (Leuven), Karl Heidecker (Groningen), Mary Garrison
(York); Maaike van der Lugt (promotie 1998, Paris-VII) en Albrecht Diem (promotie
2000, Oostenrijkse Academie van Wetenschappen,Wenen). Potentiële Utrechtse pro-
movendi die post-graduate werk in Cambridge (UK) doen:Alderik Blom, Sven
Meeder, Dorine van Espelo.
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gegaan, en heeft, zonder welke basiskwalificatie dan ook, meer leer-
lingen gehad dan menige hoogleraar middeleeuwse geschiedenis
van zijn generatie. Wat hij ons leerde was teksten heel zorgvuldig
vertalen, analyseren en contextualiseren. Dat ligt misschien voor de
hand, maar ik was het nog nooit tegengekomen, en ik was gelijk
verkocht. Veel informatie halen uit weinig materiaal, werken met
teksten in de oorspronkelijke taal om semantische velden te reconst-
rueren en zo, via die weerbarstige Latijnse teksten, iets dichter bij
die andere wereld van het verleden te komen - dat wilde ik de rest
van mijn leven wel blijven doen, en dat is ook aardig gelukt.

Dit gelukkig-makende gepuzzel met teksten was één van de
redenen waarom ik als student me aangetrokken voelde tot zowel de
late oudheid als de vroege middeleeuwen. De andere reden is even
belangrijk, maar het was een negatieve drijfveer: mijn groeiend
onbehagen over de manier waarop de middeleeuwen in het alge-
meen, en de vroege middeleeuwen in het bijzonder, werden
gebruikt als een decor of achtergrond voor allerlei naar de moder-
niteit vooruitwijzende verschijnselen.Tegenwoordig zou ik zeggen,
dat de ontsnapping aan een archaïsch verleden een integraal deel is
van de oorsprongsmythe van de moderniteit, maar zover was ik nog
niet. Wel herinner ik me hoe Johan Huizinga's Herfsttij der
Middeleeuwen me voor het eerst op die constructie van de archaïsche
middeleeuwen attendeerde. De verwarring die ik voelde kan ik zo
weer oproepen door de magistrale openingszinnen voor te lezen:

'Toen de wereld vijf eeuwen jonger was, hadden alle
levensgevallen veel scherper uiterlijke vormen dan nu.
Tusschen leed en vreugde, tusschen rampen en geluk scheen
de afstand grooter dan voor ons; al wat men beleefde, had
nog dien graad van onmiddellijkheid en absoluutheid, die
den vreugd en het leed nu nog hebben in den kindergeest'.14

Dit was meer dan alleen een suggestie dat er een diepgaande kloof
gaapte tussen de moderne en middeleeuwse emotionele huishou-

14 Johan Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der
veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden (Haarlem, 1919).
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ding. Maar als de wilden zijn als kinderen, hoe zijn dan de kinderen
van de wilden?15 Huizinga hoorde tot een heel andere tijd, dus ik
vond dat er geen reden was om hem deze contrastering al te zeer te
verwijten, maar in de tweede helft jaren zeventig werd Huizinga
juist vanwege dit aspect van zijn werk volop gelezen door
Amsterdamse sociologen en antropologen die het werk van Norbert
Elias hadden herontdekt.16 Diens magnum opus, Über den Prozess der
Zivilisation, was in 1939 verschenen, maar door de Tweede
Wereldoorlog in de vergetelheid geraakt. Na de tweede druk in
1967 kreeg het werk een veel grotere bekendheid, althans onder
degenen die Duits lazen.17

De kern van Elias' these is dat naarmate de staat in de vroegmo-
derne tijd steeds meer een geweldsmonopolie verkrijgt, de mense-
lijke affecthuishouding steeds gedifferentieerder en beheerster werd.
Wie zich niet langer onmiddellijk hoeft te verdedigen tegen altijd
op de loer liggende belagers, kan het zich permitteren om zijn 'aan-
valslust' te bedwingen. De beheersing van deze overbodig geworden
agressieve impuls, zo is de veronderstelling, heeft ook gevolgen voor
de rest van de affecten, in die zin dat de uiting hiervan gedempter
en terughoudender wordt. Dit is mijn weergave van een omvang-
rijke studie waarover een complete exegese bestaat, en ik zal wel
weer op mijn kop krijgen omdat ik de zaken vereenvoudig en ver-
teken, net als destijds. Maar goed, wat ik zag was een evolutionistisch
geschiedbeeld, dat bovendien uit 1939 dateerde en daarom geba-
seerd was op volstrekt verouderde historische literatuur; allerlei
negentiende-eeuwse verheerlijking van de staat kwam door de ach-
terdeur weer naarbinnen.Verder had Elias, net als Huizinga dat deed,
zowel de (vroege) middeleeuwen als zogenaamde primitieve volke-

15 Een uitspraak die van Claude-Lévi Strauss afkomstig is, maar die ik nooit terug heb
kunnen vinden.
16 Bijvoorbeeld door Anton Blok, Antropologische perspectieven (Muiderberg, 1977). Zie
verder het Amsterdams Sociologisch Tijdschrijft uit die jaren, het huisorgaan van de histo-
riserende sociologie. Over de receptie van Elias's werk: Johan Goudsblom, 'Responses
to Norbert Elias' Work in England, Germany, the Netherlands and France', in Human
Figurations. Essays for Norbert Elias (Amsterdam, 197) 37-98.
17 Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische
Untersuchungen, 2 dln. (tweede druk; Bern en München, 1969).Voor een fundamen-
tele kritiek op Elias' theorie en de vroegmoderne tijd, zie Jeroen Duindam, Myths of
Power. Norbert Elias and the early-modern Court (Amsterdam, 1995).
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ren tot een asymmetrisch tegenbeeld van de moderniteit verheven.18

Dit paste in de tijd waarin het boek was geschreven. Dat sociologen
en antropologen Eias' visie op beschaving als reddend paradigma
omhelsden, valt alleen te verklaren door het totale hodiecentrisme
van de sociale wetenschappen van destijds. De historiserende analyse
van de hedendaagse samenleving werd als een bevrijding ervaren,
die echter niet verplichtte tot een serieuze kennismaking met dat
verleden, of met de niet-westerse samenlevingen die als eveneens als
tegenbeeld fungeerden. Geen wonder dat het antropologen en
mediëvisten waren die het in 1981 voor het eerst waagden om luid
en duidelijk deze feestvreugde te verstoren, wat ons niet in dank
werd afgenomen.19 In 1994, toen hier het stof allang was neerge-
dwarreld, werd Über den Prozess eindelijk in het Engels vertaald.
Daardoor ontstond er een nieuwe Elias-hausse in het Engelse taalge-
bied, met name in de Verenigde Staten, en een nieuwe Elias-kritiek,
compleet met alle argumenten van destijds.20

In die tweede helft van de jaren zeventig zat het evolutionisme trou-

18 Zie Reinhard Koselleck, 'Zur historischen-politischen Semantik asymmetrischer
Gegenbegriffe', in H.Weinreich, Positionen der Negativitä, Poetik und Hermeneutik 6
(München, 1975) 65-104. Dit stuk kwam mij pas ruim tien jaar na dato onder ogen;
hetzelfde geldt voor Edward W. Saïd's Orientalism (New York, 1978), dat uiteraard ook
relevant is voor deze discussies.
19 In 1981 werd het landelijke congres van sociologen en antropologen, dat een vie-
ring van het werk van Norbert Elias moest worden, wreed verstoord door lezingen
van Anton Blok, René Jagers,Wim Rasing, H.U.E.Thoden van Velzen, Mayke de
Jong, Benjo Maso en Henk Driessen. De bijdragen werden gebundeld in de
Sociologische gids 29 (1982), de een themanummer wijdde aan Beschaving en Geweld.
Antrolopologische en historische kritiek op de civilisatietheorie van Norbert Elias, en leidde tot
een verhitte discussie in de daarop volgende afleveringen. Ik had mijn twijfel al eer-
der publiekelijk geuit in mijn allereerste artikel: 'Claustrum versus saeculum.
Opvoeding en affectbeheersing in een Karolingische kloostergemeenschap', thema-
nummer Facetten van Mentaliteiten. Symposion,Tijdschrift voor Maatschappijwetenschap 3, 1
(1981) 46-65. Overigens bewaar ik goede herinneringen aan de debatten van desti-
jds, die me inspireerden tot mijn eerste publicaties.
20 Norbert Elias, The Civilizing Process:The History of Manners and State Formation and
Civilization, vert. Edmund Jephcott, 2 dln. (Oxford, 1994). Kritiek op Elias' theorie
inzake 'aanvalslust' wordt geleverd in de bundel Anger's Past:The Social Uses of an
Emotion in the Middle Ages, ed. Barbara H. Rosenwein (Ithaca/ New York, 1998), en
verder uitgewerkt in Barbara H. Rosenwein, 'Worrying about emotions in history',
American Historical Review 102 (2002) 921-45; zie ook Rosenweins meest recente
boek, Emotional Communities in the Early Middle Ages (Ithaca/New York, 2006).
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wens op allerlei manieren in de lucht. Er was de historisch pedagoog
Jean Piaget, wiens theorieën over de fasering van de morele ontwik-
keling van kinderen in Genève een bron van inspiratie vormden voor
sommige historici en antropologen, die, u raadt het misschien al, de
stelling verdedigden dat de mentaliteit van vroegmiddeleeuwse men-
sen of 'eenvoudige' volkeren uit de niet-Westerse wereld kon worden
vergeleken met de eerdere en moreel onderontwikkelde fasen van de
kindertijd.21 Op de zogenaamde mentaliteitsgeschiedenis valt op dat
punt ook wel wat af te dingen. Deze histoire des mentalités, zoals men
deze stroming in haar land van oorsprong met nadruk noemde, werd
in diezelfde late jaren zeventig ook in Nederland populair.22 Om de
opkomst van een bepaalde collectieve attitude duidelijk uit te laten
komen, werd er maar al te vaak een daaraan voorafgaand verleden ver-
ondersteld waarin een bepaalde houding (tegenover de dood,de liefde,
de kindertijd, of wat dies meer zij) er 'nog niet' was.23 Die periode van
'nog niet' was een beetje zoals de Drostebus en de verpleegster. Soms
ging het om de gehele middeleeuwen die tegenbeeld fungeerde, maar
vaker nog ging het daarbinnen dan eigenlijk om de vroege middel-
eeuwen, dat duistere tijdperk zonder steden, universiteiten, kathedra-
len, verinnerlijking, theologie, edele ridders en schone jonkvrouwen.

21 C.R. Hallpike, The Foundation of Primitive Thought (Oxford, 1979); idem, The
Principles of Social Evolution (Oxford, 1986); Charles M. Radding, 'The evolution of
medieval mentalities.A cognitive structural approach', American Historical Review 83
(1978) 577-597; idem, 'Superstition to science. Nature, fortune and the passing of the
early medieval ordeal', American Historical Review 84 (1979) 945-969.
22 Het Nederlands Historisch Genootschap wijdde in 1983 zijn jaarlijkse congres aan
de mentaliteitsgeschiedenis. De lezingen (door Pim den Boer, Mayke de Jong, Rudi
Künzel, H.P.H. Jansen, J.van Herwaarden,Willem Frijhoff en J.J.Voskuil) zijn gebun-
deld in de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 98
(1983) 318-482.
23 Jacques Le Goff, 'Les mentalités: une histoire ambiguë', in J. Le Goff en P. Nora
(ed.), Faire de l'histoire 3 (Parijs, 1974).Van grote invloed op mijn eigen onderzoek
was Philippe Ariès' L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime (Parijs, 1973; oorspr.
1960), dat in 1987 werd vertaald met de doeltreffende titel De ontdekking van het kind;
in L'Homme devant la mort (Parijs, 1977) onderzocht Ariès de veranderende sensibili-
teit ten opzichte van de dood.Voor een andere 'opkomst', zie Jaques Le Goff, La
Naissance du Purgatoire (Parijs, 1981) en mijn commentaar hierop: 'Het vagevuur: een
nieuwe visie op de overgang van statische naar dynamische middeleeuwen?',
Volkskundig Bulletin 10 (1984) 126-39.
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Mijn ongerichte ergernis van destijds dreef me tegen het eind van mijn
studie in de richting van de antropologie, voor een uiterst verhelderend
bijvak bij de hoogleraar André Köbben, die nog niet op de knieën was
gevallen voor Elias.24 Verder sterkte dit alles me in mijn besluit om me
op de periode vóór 1000 te concentreren, want, zoals ik studenten nu
ook voorhoud: de dark ages beginnen daar waar je eigen kennis
ophoudt.Achteraf gezien koos ik het onderzoek waarop ik uiteindelijk
in 1986 zou promoveren omdat ik de confrontatie met het vreemde en
andere in het verleden op de spits wilde drijven.25 Wat is er verder van
hedendaagse normen en neigingen verwijderd dan het gebruik om
jonge kinderen gedurende het Offertorium van een misviering aan
God te schenken, met dien verstande dat zij de rest van hun leven in
het klooster doorbrengen? Deze praktijk bestond vanaf de late oudheid,
maar zij werd grootschalig rond 800.Tot ca. 1100, toen er kritiek ont-
stond op het onvrijwillige aspect van deze oblatie van kinderen, werd
zo het gros van de kloosterlingen gerecruteerd - en nee,het was in deze
periode nog geen afschuiven van overtollige kinderen door arme men-
sen, maar een privilege voor ouders en hun telgen uit de bovenlaag. Ik
wilde vooral weten welke betekenis de betrokkenen daaraan zelf had-
den gehecht.Er is nog zo'n citaat dat in mijn geheugen zit, al kan ik het
niet meer terugvinden, ditmaal van Clifford Geertz: "What the hell did
they think they were up to?".Wat men zelf vond, destijds,was dat effec-
tiviteit van het gebed van kloosterlingen gewaarborgd werd door de
rituele reinheid van haar leden; wie als kind intrad, was niet geconta-
mineerd geraakt door de buitenwereld, en kon dus des te beter funge-
ren als middelaar tussen het ondermaanse en bovennatuurlijke.
De omgang met het anders-zijn van oudere perioden is iets dat
intellectuele zorgvuldigheid vereist. Er zijn allerlei specialismen
met een zogeheten archaïsche periode, zoals bijvoorbeeld de

24 Uit alles wat ik daar heb geleerd, heb ik dankbaar geput voor het artikel 'The
foreign past. Medieval historians and cultural anthropology', Tijdschrift voor
Geschiedenis 109 (1996) 326-342, met als motto de uitspraak van L.P. Hartley in de
roman The Go-Between (1953): 'The past is a foreign country.They do things diffe-
rently there'.
25 Kind en klooster in de vroege middeleeuwen, Amsterdam 1986 (Amsterdamse histo-
rische reeks 8) [Dissertatie UvA]; een bewerkte en uitvoeriger versie verscheen als In
Samuel's Image. Child Oblation in the Early Medieval West (Leiden/ New/ York Köln,
1996).
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Griekse en de Romeinse geschiedenis, en het heeft geen zin om
ieder perspectief van ontwikkeling helemaal weg te poetsen.Verder
is een zuivere maar eenzame opsluiting binnen het eigen specia-
lisme totaal contraproductief.Voor wie wil generaliseren of verge-
lijken zijn expliciete anachronismen heel nuttig, want ze scherpen
de blik voor het eigene en specifieke.26 Daarbij komt dat ideolo-
gisch gebruik en misbruik van dat vermeende archaïsche verleden
een prachtig onderzoeksobject vormen. Je kunt eigenlijk geen
geschiedenis van de vroege middeleeuwen bedrijven zonder tege-
lijkertijd op z'n minst ook modern historicus en contemporanist te
zijn.

Als student was ik al geïnteresseerd in het stempel dat het
negentiende- en vroeg-twintigste-eeuwse nationalisme nog steeds
drukte op vrijwel alles wat ik over die vroege middeleeuwen las, en
dat gold ook voor de edities waarmee we dagelijks werkten - en
nog werken. Het belangrijkste editieproject, de Monumenta
Germaniae Historica (MGH) ging van start in de jaren 1820, met het
doel om het Duitse Bildungsbürgertum te informeren omtrent de
geschiedenis van Germania, waartoe ook Nederland en België
behoorden. De onderneming loopt nog steeds, en voert op haar
website het motto van het eerste uur: de heilige liefde voor het
vaderland geeft bezieling.27 Maar toch is de hedendaagse politieke
geladenheid van de vroege middeleeuwen me pas in volle omvang
duidelijk geworden in de jaren 1992-1997, toen een groot project
van de European Science Foundation zich op de overgang van
oudheid naar middeleeuwen richtte: 'The Transformation of the
Roman World'. De keuze van de uitdrukking 'transformatie' maakt
duidelijk dat men bewust afstand wilde nemen van het nog steeds
invloedrijke paradigma van Edward Gibbon's Decline and Fall of the
Roman Empire (1776-1788). In zekere zin was het hele project een
heroverweging van Henri Pirenne's al even befaamde these dat het
pas de Arabieren waren, die in de achtste eeuw een einde maakten

26 Paul Veyne, L'inventaire des différences. Leçon inaugurale au Collège de France (Parijs,
1976).
27 Sancta amor patriae dat animum; www.mgh.de. Het eerste deel (van de reeks Scriptores
in folio) verscheen in 1826, en was gewijd aan de Karolingische annalen en kronie-
ken. Deze zag men kennelijk als het begin van de Duitse geschiedenis.
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aan de Romeinse beschaving in het westen.28 Ik ga hier verder
voorbij aan deze discussies, maar signaleer wel dat dit project voor
de ruim negentig onderzoekers uit allerlei disciplines die eraan
deelnamen, afkomstig uit achttien landen, van onschatbare waarde
is geweest. We werkten ruim vijf jaar samen in kleine, thematisch
gestructureerde groepen die twee keer per jaar een lang weekend
bij elkaar kwamen, en daarnaast waren er dan ook nog drie plenaire
conferenties in de loop van het project.29 Hieruit zijn allerlei duur-
zame netwerken ontstaan die nog steeds springlevend zijn, en die
nu door jongeren worden overgenomen en voortgezet.30 Behalve
van de samenwerking met archeologen heb ik zelf het meeste
geleerd van de frontale confrontaties tussen zeer uiteenlopende
nationale onderzoekstradities. Dat kon zich uiten in het gebruik
van bepaalde begrippen, die voor de een volstrekt vanzelfsprekend
waren, maar voor de ander niet te begrijpen en dus ook niet te ver-
talen. Zet enige Duitsers in een zaaltje en laat ze vertellen wat ze

28 Henri Pirenne, Mahomet et Charlemagne (Parijs, 1937). Overigens is de voorstelling
van een katastrofale val van het Romeinse rijk onder druk van de barbaren niet verd-
wenen. Deze visie is onlangs met verve verdedigd door Peter Heather in zijn The Fall
of the Roman Empire; A New History (London/Oxford/Basingstoke, 2005).
29 Voor een eerste balans, zie Ian Wood, 'Report:The European Science Foundation's
Programme on the Transformation of the Roman World and the Emergence of Early
Medieval Europe', in Early Medieval Europe 6 (1997) 217-227. Het project is gepubli-
ceerd als serie bij de uitgeverij Brill. Ik noem hier alleen de twee delen geproduceerd
door onze werkgroep, onder leiding van de Amsterdamse archeoloog Frans Theuws:
Rituals of Power: From Late Antiquity to the Early Middle Ages (ed. Frans Theuws en
Janet L. Nelson, 2000) en Topographies of Power in the Early Middle Ages (ed. Mayke de
Jong en Frans Theuws, met Carine van Rhijn, 2001).
30 Onder andere het netwerk voor promovendi en postdocs genaamd 'Texts and
Identies in the Early Middle Ages', dat in 1997 is opgezet door Walter Pohl (Wenen),
Rosamond McKitterick (Cambridge), Ian Wood (Leeds) en mijzelf, en waarbij
inmiddels ook Régine LeJan (Sorbonne, Parijs) en haar leerlingen betrokken zijn. De
jaarlijkse najaars/winterconferentie, voor een maximum van 25 deelnemers, wordt
geflankeerd door sessies georganiseerd tijdens het International Medieval Congress in
Leeds in juli, waaraan een veel grotere groep mee kan doen. Steun van N.W.O., de
Oostenrijkse Academie van Wetenschappen en het Trevellyan Fund heeft de continuï-
teit van deze waardevolle onderneming gegarandeerd.Van 3 tot 5 november 2006 zal
op het NIAS in Wassenaar de tiende najaarsconferentie plaatsvinden, waarbij ook het
verschijnen van een bundel artikelen geschreven door de eerste lichting van deelne-
mers wordt gevierd: Richard Corradini, Rob Meens, Christina Pössel en Philip Shaw
(eds.), Texts and Identities in the Early Middle Ages. Forschungen zur Geschichte des
Mittelalters 12 (Wenen, 2006).
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precies bedoelen met 'Staatlichkeit' aan een stelletje Britten, en er
volgt gegarandeerd een babylonische spraakverwarring.31 Lastiger,
want vaak niet uitgesproken, was het feit dat het vroegmiddeleeuwse
verleden nog steeds een integraal onderdeel bleek te zijn van heden-
daagse politieke identiteit en nationale trots.

Vorming van volkeren
Dit brengt me dan eindelijk op de cursus Vorming van Volkeren, die ik
voor het eerst in de herfst van 2003 aanbood.Wat er inmiddels aan
publicaties over de zogenaamde vroegmiddeleeuwse ethnogenese was
verschenen, was dermate interessant en polemisch, dat dit me een
goed onderwerp leek voor jongere studenten om hun analytische
vermogens mee te scherpen.32 Verder was de Nederlandse identiteit
plotseling op de voorpagina's van de kranten beland, met de Islam als
asymetrisch tegenbeeld, dus er was een interessante parallellie tussen
discussies over etnische identiteit in het heden en het verre verleden.
Dat is er allemaal niet minder op geworden, in de tussentijd, dus enige
herhalingsoefening kan volgens mij geen kwaad.We zullen ons in dit
college wederom concentreren op de (post)-Romeinse smeltkroes in
de periode tussen ongeveer 400 en 800. Het Nederlandse en Duitse
spraakgebruik heeft het over 'volksverhuizingen' of 'Völkenwande-

31 Een poging om die wat minder te maken wordt ondernomen door een werkgroep
die is eveneens voortgekomen uit het ESF-project.Voor een eerste resultaat, zie
Stuart Airlie,Walter Pohl en Helmut Reimitz (eds.), Staat im frühen Mittelalter.
Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 11 (Wenen, 2006).
32 Een sleutelauteur is Walter Pohl, wiens werkgroep binnen het project 'The
Transformation of the Roman World' twee fundamentele bundels publiceerde:
Kingdoms of the Empire, ed.Walter Pohl (1997), en Strategies of Distinction.The
Construction of Ethnic Communities, 300-800, ed.Walter Pohl met Helmut Reimitz
(1998). Zie verder, van dezelfde auteur, Die Germanen (München, 2000), en Die
Völkerwandering. Eroberung und Integration Stuttgart, 2002). Hoewel Pohl nadrukkelijk
etnische gemeenschappen beschouwt als een culturele constructie, en op dit punt
pionierswerk heeft verricht, is hij scherp aangevallen door Walter Goffart en zijn leer-
lingen, die van mening zijn dat de Weense publicaties over etnogenese teveel schat-
plichtig zijn aan het oudere Duitse onderzoek. Zie Andrew Gillett (ed.) On Barbarian
Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages. Studies in the Early
Middle Ages 4 (Turnhout, 2002). Recentelijk is er een Engelstalige bundeling ver-
schenen van een aantal fundamentele artikelen over de transformatie van de
Romeinse wereld, die geheel op dit college is toegesneden:Thomas F.X. Noble (ed.),
From Roman Provinces to Medieval Kingdoms (Londen, 2006).
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rung'; anglofone historici duiden dit proces, wat voorzichtiger, aan als
'barbarian migrations'. Het is maar de vraag hoeveel volkeren er
eigenlijk verhuisden, en we kunnen één ding met zekerheid aanne-
men: de meeste bleven gewoon thuis. Het onderwerp doet trouwens
direct denken aan die akelige landkaarten vol met pijlen die duidelijk
moesten waarheen de diverse Germaanse volkeren verhuisd waren,
om er vervolgens koninkrijken te stichten: Franken in Gallië,Vandalen
in Noord-Afrika, Ostrogoten in Italië, Visigoten in Spanje,
Langobarden in Italië,Angelen en Saksen in Engeland, enzovoort. Het
traditionele koepelverhaal is dat van een ware 'clash of civilisations'
tussen op drift geraakte Germaanse 'stammen' (gentes) enerzijds, en
een zieltogende, want decadente, Romeinse beschaving anderzijds. In
het lang niet slechte handboek middeleeuwse geschiedenis dat
Utrechtse studenten jarenlang voorgeschoteld kregen, zijn in de druk
van 1992 de Germanic tribes van weleer vervangen door Germanic peop-
les, maar Rome blijft een 'waning civilisation', die wordt gecontras-
teerd met de vitaliteit van de primitiviteit: '….primitive societies
often produce vigorous art and literature, and primitive customary
law, although it may seem unreasonable to us, can produce effective
principles for maintaining the stability and cohesion of a society'.33

Dit lijkt verdacht veel op de welbekende edel-Germanen van weleer,
en hun nieuwe bloed zonder hetwelk er geen middeleeuwse c.q. wes-
terse beschaving zou zijn ontstaan. Toch moeten we handboeken-
schrijvers niet al te hard vallen, want zij zijn aangewezen op specialis-
ten als toeleveraars van materiaal, en die lieten het afweten. Na de
Tweede Wereldoorlog was het onderzoek naar de post-Romeinse
smeltkroes zozeer besmet vanwege alle racistische en nazistische
publicaties over Germanen, dat vrijwel iedereen er decennia lang met
een grote boog omheen is gelopen.34 Pas in de jaren tachtig kwam
er weer wat voorzichtige beweging in dit veld, maar de echte

33 Brian Tierney en Sidney Painter, Western Europe in the Middle Ages, 300-1475 (vijfde
editie; New York, etc., 1992).
34 De twee belangrijke uitzonderingen zijn Reinhard Wenskus, Stammesbildung und
Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes (Keulen/Wenen 21977) en Herwig
Wolfram, Die Goten (Wenen/München 42000, oorspr. 1977) [vertaald as History of the
Goths (Berkeley/Los Angeles 1988)]. Zie ook Herwig Wolfram, 'Origo et Religio.
Ethnic Traditions and Literature in Early Medieval Texts', Early Medieval Europe 3
(1994) 19-38.
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stroomversnelling van het onderzoek kwam in de jaren negentig,
onder invloed van de politieke desintegratie van de Balkan.
Iedereen dacht dat nationalisme een aflopende zaak was, maar dat
bleek allerminst het geval te zijn. Verder ontstonden er ook in
westerse samenlevingen nieuwe discussies rondom nationale
identiteit. Wat zijn eigenlijk Duitsers in een land dat bestaat uit
Ossies en Wessies? En wat maakt iemand tot Nederlander? Het
inburgeringsexamen? De taal? Bepaalde gewoonten, of het besef
van een gemeenschappelijke geschiedenis? Het is geen toeval dat
het onderzoek naar vroegmiddeleeuwse etnogenese als cultureel
proces wordt aangevoerd door historici uit Wenen, een stad op de
grens van West- en Centraal-Europa, en de hoofdstad van een
land met een nog grotendeels onverwerkt nationaal-socialistisch
verleden.

Het was echter een Amerikaan, Patrick Geary, die, gedreven
door dergelijke hedendaagse vragen, in 2002 een boekje voor niet
specialisten publiceerde, getiteld The Myth of Nations:The Medieval
Origins of Europe publiceerde.35 Het is een polemische boek, met
een duidelijke boodschap voor de hedendaagse politiek. Geary
beschouwt de het negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse mis-
bruik van de vroegmiddeleeuwse geschiedenis als 'toxic waste', die
het onderzoek nog steeds besmet. Het nationalistische beeld van de
Germaanse 'stammen' die hun samenhang ontleenden aan biologi-
sche verwantschap is niet weg, en dat geldt al evenmin voor de
notie dat de het lidmaatschap van een hedendaags volk berust op
afstamming die die gedurende eeuwen lang heeft weten te handha-
ven. Zulke voorstellingen zijn inderdaad taai, getuige onze eigen
voorstellingen omtrent hedendaagse en toenmalige Friezen. Ze zijn
toch allemaal lang en blond, net zoals die lui die Bonifatius in 754
bij Dokkum vermoordden? DNA-analyse of strontium-meting kan
een grofmazig inzicht geven in migratiepatronen, maar dat is iets
anders dan de identificatie van historische volkeren of culturen.

35 Patrick J. Geary, The Myth of Nations:The Medieval Origins of Europe (Princeton,
2002). Geary's belangstelling voor het onderwerp dateert al van de jaren tachtig, eve-
nals zijn samenwerking met Wolfram en andere Weense historici: Patrick J. Geary,
'Ethnic Identity as a situational construct in the early Middle Ages, Mitteilungen der
Anthropologischen Gesellschaft in Wien 113 (1983) 15-26.
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Een Fries of een Frankisch gen is nog niet gevonden.36 De biolo-
gisch gefundeerde continuïteit van een 'volk', door de eeuwen heen,
is een gevaarlijke projectie, die er doorgaans toe dient om anderen
buiten te sluiten.

Tegenover dit soort voorstellingen plaatst Geary zijn visie op de
vroegmiddeleeuwse ethnogenese als een heel geleidelijk proces,
waarin de Romeinen een sleutelrol speelden. De Germaanse 'volke-
ren' (gentes) met hun namen en eigenschappen zijn in zekere zin een
schepping van de Romeinse wereld. Het waren Romeinse etnogra-
fen, generaals, kooplieden en reizigers die de barbaarse wereld binnen
en buiten de grenzen van het rijk in kaart brachten, classificeerden en
benoemden.Er was het Romeinse volk, het populus,met een gemeen-
schappelijk recht en een gemeenschappelijke geschiedenis, en daar-
buiten was de wereld van de gentes, verbonden door verwantschap, en
zonder een verleden. Paradoxaal genoeg was het dus het supra-etni-
sche Romeinse rijk dat een etnisch zelfbewustzijn stimuleerde, met
name in het leger, waar barbaarse soldaten in etnisch gedefiniëerde
garnizoenen werden ingedeeld, als 'Goten' of 'Sueven'. Het is binnen
die militaire kaste van barbaren die met de Romeinen vertrouwd
waren, dat zulke etnische labels succes beginnen te krijgen. Men
begon zich geleidelijk aan meer Gotisch of Suevisch te voelen, onge-
acht zijn oorspronkelijke afkomst.37

Waar het Geary om gaat, en ook de Weense historici Herwig Wolfram
en Walter Pohl, die zeer veel hebben bijgedragen tot de herleving van
dit soort onderzoek, is duidelijk te maken dat etnische identiteit zich
onderhevig is aan voortdurende ontwikkeling en verandering. Het is
een complexe en van de situatie afhankelijke constructie, die in
bepaalde omstandigheden geactiveerd kan worden, bijvoorbeeld in de
confrontatie met een meerderheid van anderen of buitenstaanders.38

Dit is misschien gebeurd in de post-Romeinse koninkrijken, waar
eerst de elite van de nieuwkomers, en vervolgens de elite als

36 Een uitvoerige en verhelderende discussie hiervan vindt men bij Walter Pohl,
'Itentität und Widerspruch: Gedanken zu einder Sinngeschichte des Frühmittelalters',
in Walter Pohl (ed.), Die Suche nach den Ursprüngen.Von der Bedeutung des frühen
Mittelalters. Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 8 (Wenen, 2004), 23-35.
37 Geary, Myth of Nations, 50-62.
38 Geary, 'Ethnic identity as a situational construct'.
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geheel, inclusief diegenen afkomstig uit de geromaniseerde
inheemse bevolking, zich in etnische termen definieerde. Er ont-
stond een koninkrijk der Franken, der Langobarden, der Visigoten
en zo meer, waar in de loop van de zevende eeuw iedereen die iets
te betekenen had, inclusief degenen die afkomstig waren uit de
inheemse en geromaniseerde bevolking, zichzelf een Frank, een
Langobard of een Visigoot noemde. In deze fase, toen deze nieuwe
politieke constellaties enigszins gevestigd waren, ontstonden er
geschiedverhalen waarin een gemeenschappelijk verleden werd
geconstrueerd.Wie zijn wij, en waar komen we vandaan? Dat zulke
oorsprongsverhalen niet als een bron van feitelijke informatie moe-
ten worden gebruikt, zoals lang is gebeurd, dat is wel duidelijk,
maar dat wil nog niet zeggen dat ze niet meer zijn dan de fictie van
enige fantasierijke geestelijken.39 Juist die gedeelten van de Historiae
van bisschop Gregorius van Tours (gest. 594) die over de Franken
gingen, hebben een grote invloed gehad op de ontwikkeling van
zoiets als een Frankish zelfbeeld; het was een tekst waar op andere
geschiedschrijvers voortbouwden, en waarin je iets van het proces
van de vorming van een volk kunt volgen.40 Niet voor niets duikt
het verhaal over de Trojaanse oorsprong van de Franken op in het
midden van de zevende eeuw, in het stadium waarin er in de
geschreven bronnen niet langer onderscheid wordt gemaakt tussen
etnisch gedefinieerde groepen. Geschiedschrijvers die vorm pro-
beerden te geven aan de nieuwe Frankische identiteit, putten zowel
uit het Romeinse als uit het bijbelse verleden.Aan dat laatste hoop
ik gedurende deze cursus meer aandacht te kunnen besteden dan

39 Walter Goffart, The Narrators of Barbarian History (A.D. 550-800) (Princeton, 1988),
gaat het verst in het benadrukken van de fictionaliteit van de werken van Jordanes,
Gregorius van Tours, Beda en Paulus Diaconus. Zie voor een andere benadering
Marco Mostert, 'Herinneringen aan het barbaarse verleden. Mondelinge tradities in
de vroegmiddeleeuwse historiografie', in R.E.V. Stuip en C.Vellekoop, Omgang met
het verleden (Hilversum, 2001) 9-43.
40 Helmut Reimitz, 'Social networks and identities in Frankisch historiography. New
aspects of the textual history of Gregory of Tours' Historiae', in The Construction of
Communities in the Early Middle Ages.Texts, Resources and Artefacts, ed. Richard
Corradini, Max Diesenberger en Helmut Reimitz (Transformation of the Roman
World 12; Leiden/Boston/Keulen, 2003), 229-268.
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tot nog toe is gedaan.41 Voor de vorming van volkeren in de vroege
middeleeuwen is uiteraard de bijbel van enorm belang, als bron van
modellen voor het heden: er is het oudtestamentische uitverkoren
volk, maar ook de nieuwtestamentische supra-etnische ecclesia.
Hoewel die beide modellen een sterk stempel hebben gedrukt op
vroegmiddeleeuwse politieke ideologie, ligt het voor historici nog
steeds niet echt voor de hand om dit fundamentele corpus van reli-
gieuze teksten betrekken bij het onderzoek naar zoiets als de vor-
ming van volkeren.

Franks and Rome

Met de masterstudenten begin ik binnenkort aan een cursus genaamd
The Franks and Rome, die twee blokken duurt, en eindigt met een
intensief verblijf in Rome. Dit zijn gevorderde studenten die worden
opgeleid tot zelfstandig onderzoeker, maar waarbij ik ervan uitga dat
er aan de technische vaardigheden, zoals het Latijn en de paleografie,
nog wel het een en ander schort. Dus moet er veel geoefend worden
voordat het gezelschap zonder blikken of blozen de Vaticaanse bibli-
otheek binnenwandelt om daar met handschriften aan de slag te gaan.
Voordat dit gebeurt wil ik de deelnemers proberen enigszins los te
weken van het vertrouwde koepelverhaal van de Frankisch-pauselijke
alliantie: de paus die rond ca. 750 hulp nodig had tegen de
Langobarden, en de Frankische hofmeiers die hier wel in wilden
voorzien, mits de paus hun greep naar het koningschap wilde legiti-
meren. De vraag die zich opdringt is, waarom die Karolingische vor-
sten eigenlijk door een paus gelegitimeerd wilden worden.Wat zagen
ze in Rome?42 De neiging bestaat om die vraag te beantwoorden met
het enorme pauselijke gezag van later eeuwen in het achterhoofd. In
die achtste eeuw lag dat echter niet zo duidelijk. Het waren toen
vooral de noordelijke christenen, met name de Franken en
Angelsaksen, en hun verwachtingen van Rome die ervoor gezorgd
hebben dat dit een bij uitstek pauselijke stad werd, en dat bisschop van

41 Een eerste en geslaagde aanzet is de bundel The Uses of the Past in the Early Middle
Ages, ed.Ytizhak Hen en Matthew Innes (Cambridge, 2000).
42 Uitgangspunt voor reflectie op deze vraag is Rosamond McKitterick, History and
Memory in the Carolingian World (Cambridge, 2004).
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Rome zich kon handhaven tegenover zijn vijanden. Zonder de patro-
nage van de Karolingische vorsten was het niet veel geworden met de
pausen.43

Voor Frankische litterati, en daar hoorden de vorsten ook bij, was
Rome vooral de stad van het Nieuwe Testament en de christelijke
martelaren. Hier waren, althans volgens de overlevering, de apostelen
Petrus en Paulus de martelaarsdood gestorven.Voor de Franken en
andere noordelijke pelgrims uit het noorden was Rome vooral een
plaats die de fysieke belichaming was van het oorspronkelijke, maat-
gevingen christendom, in al zijn verbijsterende heiligheid. Dit sacrale
kapitaal kon naar het noorden geëxporteerd worden, en dat gebeurde
ook sinds de late achtste eeuw, toen er een grootscheepse diefstal van
en handel in de relieken van Romeinse martelaren ontstond, vooral
ten behoeve van Frankische vorsten en hoge aristocraten.44 Nog beter
was het om je te positioneren als de beschermheer van deze heilige
plaats zelf, en zo direct toegang te hebben tot het graf van Petrus. Dit
niet de enige reden van de fameuze keizerskroning van Karel de
Grote, maar wel een belangrijke. De vier keer dat Karel Rome
bezocht, ging hij de stad binnen als pelgrim.Vorstelijke bescherming
betekende overigens ook dat de pausen moest beantwoorden aan de
hoge verwachtingen die men in het noorden koesterde. De bron van
heiligheid mocht niet worden gecontamineerd door wanorde, geweld
en onwelvoeglijk gedrag rondom het graf van Petrus. Het keizerschap
van Karel de Grote begon met een dergelijke disciplinaire actie, en dit
was een patroon dat tot het midden van de elfde eeuw stand hield,
onder de Duitse keizers. Keizerschap betekende ook de zorg voor de
heilige plaatsen in Rome, zodat het gebed daar ongehinderd voort
kon gaan, ten behoeve van de vorst en het rijk.
Eén van de dingen die ik studenten wil leren is om christendom te

43 Thomas F.X. Noble, 'The papacy in the eighth and ninth centuries', in Rosamond
McKitterick, The New Cambridge Medieval History II, c. 700-c. 900 (Cambridge, 1995)
563-586; Mayke de Jong, 'Charlemagne's Church', in Joanna Story (ed.), Charlemagne.
Empire and Society (Manchester, 2005) 103-135.
44 Julia M.J. Smith, 'Roman relics in Carolingian Francia', in Early Medieval Rome and
the Christian West. Essays in Honour of Donald Bullough, ed. Julia M.H. Smith
(Leiden/Boston/Keulen, 2000), 317-339; Janneke Raaijmakers, Sacred Time, Sacred
Space. History and Identity at the Monastery of Fulda, 744-856 (dissertatie UvA, 2003),
167-201.
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onderzoeken als een historisch verschijnsel. Er is niet zoiets als het ene
ware christendom dat zich aan historische verandering onttrekt, en
dat als een universele maatstaf geldt waarmee deviaties kunnen wor-
den geïdentificeerd. Ook in dit opzicht fungeerden en fungeren de
vroege middeleeuwen maar al te vaak als een archaïsch tegenbeeld.
Dat wij leven in een grotendeels geseculariseerde samenleving, is
onderdeel van het zelfbeeld van de meeste intellectuelen, maar je zou
het niet zeggen als je het gekraai leest over die Verlichting die zij niet
hadden en wij wel. En als het om christendom in het verleden gaat,
dan blijken historici opeens allerlei vastomlijnde ideeën te hebben
over mate waarin dit afwijkt van het 'eigenlijke' christendom. Daarbij
doet het er niet zoveel toe of de historicus in kwestie een gelovig
christen is, of een militante atheïst. De eerste zal eerder de macht van
de geestelijkheid benadrukken en de tweede de onmacht daarvan,
maar geen van beiden vragen ze zich af of begrippen als 'geestelijk-
heid' of 'kerk' in het verleden wellicht een andere inhoud en lading
hadden, want die spreken immers vanzelf. Anti-clericalisme is een
intense vorm van betrokkenheid bij religie.45 Interessanter is de vraag
op welke wijze en waar men in het verleden de grens trok tussen het
ware christendom en wat daarvan af heette te wijken, en hoe die
scheidslijn de loop der tijd verschoof. Karolingische vorsten waren
hoeders van de orthodoxie in hun eigen rijk, hetgeen betekent dat
het discours over de juiste cultus en de correcte exegese werd op
hoog politiek niveau gevoerd, juist omdat politieke identiteit voor een
groot deel religieus werd gedefinieerd.46

Wat zich, voorzover ik kan zien, aftekent in de loop van die negende
eeuw is een omslag in het zelfbeeld van de Frankische elite. Het
Frankisch-zijn is niet verdwenen, maar het krijgt wel veel minder
nadruk dan in de periode daarvoor, toen hofhistorici steeds weer
hamerden op het onverbrekelijke bondgenootschap tussen God, de
vorst en de Franken. Het oorspronkelijk etnisch gedefinieerde
koninkrijk was uitgegroeid tot een nieuw westelijk keizerrijk, dat
zich uitstrekte van Benevento tot aan de Waddenzee, en geschied-
schrijvers benadrukten nu de vele volkeren die ofwel geïncorporeerd

45 Zie Jacqueline Lalouette, La République anticléricale, xix-xxe siècles (Parijs, 2002).
46 Verder uitgewerkt in Mayke de Jong, Ecclesia and the early medieval polity', in
Staat im frühen Mittelalter, 113-132.
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waren in het rijk, zoals de Saksen, ofwel hun jaarlijks hun geschenken
kwamen aanbieden aan de keizer. Zoals de Romeinen voordien, clas-
sificeerden de Franken deze 'volkeren' als gentes die hun samenhang
ontleenden aan gebruiken en verwantschap, en die geen verleden
hadden voordat zij waren overgegaan tot het christendom. Zichzelf
zagen de Franken, zoals de Romeinen voor hen deden, als een popu-
lus, levend volgens dezelfde wetten, en met een gemeenschappelijk
verleden. In bepaalde opzichten herhaalde die geschiedenis van zelf-
definitie en uitsluiting zich, maar in andere weer niet, want de
Franken beschouwden zichzelf bovenal als het populus christianus of
het populus Dei. Die religieuze identificatie gaf uiteindelijk de door-
slag, en maakte het ook mogelijk om het ideaal van één volk te zijn,
zoals het bijbelse Israel, te combineren met de realiteit van een multi-
etnisch keizerrijk.
Zo blijken dan twee verschillende colleges toch veel verband met
elkaar te hebben, wat natuurlijk niet zo vreemd is als ze door één en
dezelfde docent worden gegeven. Hopelijk ben ik erin geslaagd om
enigszins duidelijk te maken wat ik van plan ben, wat natuurlijk niet
wil zeggen dat het ook zo gaat lopen.Want dat is het inspirerende van
universitair onderwijs: studenten stellen je altijd voor verrassingen.Als
een werkgroep het bit tussen de tanden neemt en zelf de richting van
het onderzoek gaat bepalen, dan heb je als docent in feite je doel
bereikt. Dat lukt niet iedere keer, maar het blijft iets om op te hopen.
Alles wat je verder zelf daaraan kunt doen, is de omstandigheden voor
zo'n intellectuele studenten-revolte zo gunstig mogelijk te maken.
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